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w ostatnich tygodniach jesteśmy zasypywani –  
z czego oczywiście bardzo się cieszę, i mam na-
dzieję, że Państwo też – informacjami dotyczący-
mi zbliżającej się ku końcowi budowie lotniska 
w Modlinie. 
Wiemy już, że spółka podpisała umowę z Ban-
kiem Pekao na emisje obligacji. Dzięki tym środ-
kom możliwa będzie rozbudowa portu, zakup 
maszyn i wyposażenia. 
Wiemy też, że pierwsze samoloty wystartują  
z Modlina 16 lipca br. Dwaj najwięksi przewoź-
nicy niskokosztowi – WizzAir i Ryanair ogłosiły 
swoje przenosiny do Modlina. 
I w końcu najważniejsze dla nas wszystkich – 

praca na lotnisku. Zgodnie z informacjami prze-
kazanymi przez spółkę, w kwietniu pojawi się na 
ich stronie więcej ofert pracy. Zamieszczane są 
one na www.modlinairport.pl w dziale PRACA. 
Wszystkie informacje z lotniska na bieżąco można 
też śledzić na www.facebook.com/AirportModlin. 
Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, wiadomo-
ści z lotniska prezentujemy też w lutowych Faktach 
Nowodworskich. W tym miesiącu, w dziale teamat 
numeru piszemy o wspomnianych powyżej przeno-
sinach WizzAira i Ryanaira. Ponadto informujemy 
o zakupie nowego sprzętu dla nowodworskiego 
szpitala i wydarzeniach na terenie miasta. Zamie-
ściliśmy też informację nt. zakończonej akcji „Zima 
w Mieście” oraz, jak zawsze, informacje nadesłane 
ze szkół i przedszkoli. 
Szczególnej uwadze polecam dział ogłoszenia, 
w którym zamieszczamy w tym miesiącu wiele 
przydatnych dla Państwa informacji, w tym In-
formację dla Pacjenta nt. usług udzielanych w ra-
mach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 

Zachęcam do lektury!

BURMISTRZ MIASTA jAcek kowAlSki
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Drodzy Mieszkańcy  
Nowego Dworu Mazowieckiego, 

Wizz Air i Ryanair będą 
latały z Modlina!
TEkST ANeTA PielAch – PieRścieNiAk NA PoDST. www.
MoDliNAiRPoRT.Pl i www.GAZeTA.Pl

jako pierwszy decyzję o wyborze lotniska w Modli-
nie poinformował wizz Air - największa niskokosz-
towa linia lotnicza w centralnej i wschodniej euro-
pie. Niedługo po ogłoszeniu tej informacji decyzję 
o lotach z Modlina podjął też Ryanair. 

18 lipca z Modlina samolotami Wizz Air’a 
odlecą pierwsi pasażerowie. Umowę  

w tej sprawie podpisały 1 lutego władze spółki 
Port Lotniczy Warszawa – Modlin i Zarząd Wizz 
Air’a. Przewoźnik przeniesie wszystkie swoje 
operacje, które do tej pory wykonywał z Lotni-
ska Chopina w Warszawie na Lotnisko Warsza-
wa/Modlin począwszy od 18 lipca 2012 roku. 
Pasażerowie, którzy już zarezerwowali bilety  
z wylotem z Lotniska Chopina w Warszawie po 
18 lipca 2012 r., będą poinformowani o zmianie 
miejsca wylotu. 

Żyrafa w nowodworskim 
szpitalu!
TEkST I FOTO ANeTA PielAch – PieRścieNiAk

oddział dziecięcy i noworodkowy nowodworskie-
go szpitala wzbogacił się o kolejny, wysokiej klasy 
sprzęt medyczny. Dziś (20.01) miało miejsce prze-
kazanie inkubatora na rzecz oddziału. Darczyńcy 
to fabryka Reckitt Benckiser wraz z pracownikami 
oraz firma Ge healthcare Polska. 

WIęcEj nA STR. 7 

Sprzęt został zakupiony dzięki zbiórce pienię-
dzy, którą przeprowadzono wśród pracowni-

ków fabryki Reckitt Benckiser. Jej inicjatorami 
byli Tomasz Pałka oraz Tomasz Bronny. W ten 
sposób udało się zebrać prawie 4 tys. złotych.  
Do akcji włączył się też dyrektor fabryki, który 
w imieniu firmy przekazał 35 tys. zł. 
Potrzeb było wiele, jednak wspólnie z dyrekcją 
szpitala zdecydowano się na wspomożenie od-
działu dziecięcego i noworodkowego.

WIęcEj nA STR. 7 
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Nowe stare liceum
27 stycznia odbyła się XVii sesja RM. Głównie dotyczyła ona: bezpieczeństwa, problemów społecznych i szkolnictwa  
na terenie Miasta.

TEkST I  FOTO MARTyNA koRDUlewSkA

Na początku obrad Przewodniczący RM, 
Krzysztof Bisialski zawnioskował o zdjęcie  

z porządku obrad uchwał dotyczących taryf za 
wodę i ścieki oraz planu rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
w Mieście na lata 2012-2015. Jak uzasadnił, 
szczególnie stawki opłat są, zdaniem czę-
ści radnych, za wysokie i należy je powtórnie 
przeanalizować. W głosowaniu większość Rady 
poparła ten wniosek. Projekty uchwał trafią na 
kolejną sesję.

Następnie: Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji, Przemysław Suchecki; Zastępca 
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej, Mariusz Torbus; Komendant Straży 
Miejskiej, Piotr Rogiński i pracownik Urzędu 
Miejskiego ds. zarządzania kryzysowego, An-
drzej Dybowski przedstawili informacje o stanie 
bezpieczeństwa na terenie NDM. Przedstawiciel 
Policji mówił, że na terenie Miasta występu-
ją przede wszystkim przestępstwa przeciwko 
mieniu oraz że duże zagrożenie stanowią prze-
stępstwa drogowe, w tym nietrzeźwi kierowcy. 
Informował jednocześnie o poprawiających się 
z roku na rok statystykach wykrywalności prze-
stępstw. Wiceprzewodniczący RM, Roman Bi-
liński zadał pytanie o plany policji w związku  
z uruchomieniem lotniska w Modlinie. Przemy-
sław Suchecki odpowiedział, że na spotkaniu  
z Komendantem Głównym Policji ów deklaro-
wał chęć stworzenia specjalistycznego komisa-
riatu dla lotniska, w którym miałoby pracować 
20-30 osób. Są to jednak póki co tylko plany. 
Piotr Rogiński omawiał m. in. kontrole i man-
daty nakładane na kierowców TIR-ów przejeż-
dżających przez Miasto bez zezwolenia, wspólne 
służby Straży Miejskiej i Policji i szerokiej gamie 
działań profilaktycznych. Mariusz Torbus z kolei 

mówił, że NDM ze względu na dużą koncentra-
cję zakładów przemysłowych, zagrożenie po-
wodziowe, dużą liczbę budynków użyteczności 
publicznej i zwartą zabudowę zakwalifikowany 
został jako miasto o średnim zagrożeniu. Rela-
cjonował przeprowadzone odbiory techniczne  
i kontrole, współpracę ze służbami ppoż lokal-
nych przedsiębiorstw, a także uzupełnianie bra-
ków kadrowych związanych z przejściem stra-
żaków na lotnisko. Andrzej Dybowski zdawał 
informację o udrażnianiu koryta Wisły, polegają-
cym na oczyszczaniu wysp na tej rzece (wycinka 
drzew, krzewów), które ma spowodować to, że  
w sytuacji zagrożenia woda nie będzie się tak 
szybko podnosić oraz wykaszaniu wałów (dwu-
krotnie w 2011 r. wykaszano wał na Wiśle i raz 
na Narwii) i likwidowaniu zwierzęcych nor  
w wałach. W najbliższym czasie akcja udrażnia-
nia koryta ma zostać przeprowadzona w rejonie 
gminy Jabłonna i pod mostem w Kazuniu. 
Po przedstawieniu informacji o stanie bezpie-
czeństwa Włodzimierz Oleksiak, Przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
RM wspólnie z Przewodniczącym RM wręczyli 
Piotrowi Rogińskiemu i Andrzejowi Dybow-
skiemu podziękowania za pracę na rzecz Miasta  
w tym zakresie.
W dalszej części obrad radni podejmowali uchwa-
ły. Najwięcej uwagi na sesji poświęcili Progra-
mowi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,  
a także zamiarowi założenia i prowadzenia Liceum 
Ogólnokształcącego (także dla dorosłych) w ZS  
nr 2 przy ul. Długiej.  
Przy okazji omawiania Programu Profilaktyki 
radni sporo czasu poświęcili Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Z zaintere-
sowaniem radnych spotkała się diagnoza proble-
mów społecznych, z którą można się zapoznać na 
www.bip.nowydwormaz.pl.
Uchwała dotycząca LO przy Długiej wynikała ze 
zmiany przedmiotowej ustawy, likwidującej licea 
profilowane (takie do tej pory działało w ZS nr 2). 
Jak tłumaczyła Grażyna Brzozowska, Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM nie-
podjęcie takiej uchwały doprowadzi do likwida-
cji szkoły, przy czym jej podjęcie nie spowoduje 
żadnych zmian w budżecie – na szkołę i jej utrzy-
manie zostaną przeznaczone te same środki, jakie 
były zaplanowane. W praktyce zmieni się jedynie 
nazwa szkoły (będzie to liceum ogólnokształcące  
o dotychczasowych, ekonomicznych profilach). 
Argumentowano także, że szkoła ponadgimna-
zjalna, choć należy do zakresu zadań Starostwa 
Powiatowego zwiększa prestiż nowodworskiej 
oświaty samorządowej i ofertę edukacyjną dla 
młodzieży, która w stolicy powiatu powinna być 
bogata. Dodatkowo: budynek, w którym mieści 
się ZS nr 2 należy do Miasta i to ono i tak pła-
ci za jego utrzymanie. Likwidacja szkoły, czy 
też oddanie tego zadania Powiatowi (oraz utra-
ta subwencji) nie przyniosłoby oszczędności. 
Ostatecznie radni jednogłośnie podjęli uchwałę,  

za co dziękowała Dyrektor ZS, Ewa Malasiewicz 
i gwarantowała, że szkoła efektywnie wykorzysta 
daną jej szansę. 
Na sesji podjęto także uchwały w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012 
– 2020;
• zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki na rok 2012;
• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiącej własność gminy – Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki (ul. Długa, ul. Akacjowa);
• zmiany Uchwały Nr XXIX/ 359 /97 Rady 
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 
z dnia 27 sierpnia 1997r. w sprawie nadania 
nazwy parkowi miejskiemu w Nowym Dworze 
Mazowieckim;
• nadania nazwy dla ronda na terenie miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki (skrzyżowanie ul. 
Paderewskiego z ul. Inżynierską – rondo im. 
Piłsudskiego);  
• nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Batalionu Elektro-
technicznego);
• rozpatrzenia skargi. 

Wszystkie do przeczytania na  
www.bip.nowydwormaz.pl.

W końcowej części sesji poruszano takie tema-
ty jak: rozbudowa SP 7 (zgodnie z harmonogra-
mem, listopad br.), hala w Twierdzy (naliczane 

są kary umowne, oddanie ma nastąpić na koniec 
lutego – została do zrobienia podłoga sporto-
wa, uruchomienie wentylacji i wyposażenie), 
przystanek autobusowy w Twierdzy w okolicy  
ul. Szpitalnej (trwają rozmowy z WAM) i od-
śnieżanie chodników (jeśli chodnik bezpośrednio 
graniczy z posesją, obowiązek odśnieżenia spo-
czywa na właścicielu posesji).
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Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.  
13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U.  

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn.zm.) – Rada 
Miejska w Nowym Dworze  

Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.
Nadać nazwę ulicy  położonej   

w Nowym Dworze Mazowieckim na działkach 
oznaczonych nr ewidencyjnymi 21/4, 21/3, 22/1, 

19  
w obrębie ewidencyjnym 8-08:

ulica Batalionu Elektrotechnicznego

§ 2.
Położenie ulicy wymienionej  

w § 1 przedstawia załącznik graficzny  
do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta  
Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Uchwała nr XVII/ 201 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki 

Uchwała nr XVII/ 200 /12 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy dla ronda na terenie miasta  

Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) – Rada Miejska  

w Nowym Dworze Mazowieckim  
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Nadać nazwę rondo „im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego” dla ronda znajdującego się w 
Nowym Dworze Mazowieckim w ciągu drogi 

powiatowej – ulicy Paderewskiego  
na skrzyżowaniu ul. Inżynierskiej  

i ul. Paderewskiego. 

§ 2.
Położenie obiektu wymienionego  

w § 1 przedstawia załącznik graficzny  
do uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się  

Burmistrzowi Miasta.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  
Mazowieckiego.

    
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

Uchwała Nr XVII/ 197 /12
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie: zamiaru założenia i prowadzenia 
Liceum Ogólnokształcącego 

i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 
Zespole Szkół nr 2, ul. Długa 10, 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Na podstawie art. 5, ust. 5 b ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz art. 8 
ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 

uchwala się, co następuje:

§ 1
Zamierza się z dniem 1 września 2012 r. założyć 
i prowadzić Liceum Ogólnokształcące i Liceum 

Ogólnokształcące dla dorosłych, które będą 
funkcjonować w strukturze organizacyjnej 

Zespołu Szkół nr 2 ul. Długa 10 
w Nowym Dworze Maz., których  zakładanie i 

prowadzenie należy do zadań własnych powiatu 
w zakresie zadań edukacyjnych.

§ 2
1) Zobowiązuje się  Burmistrza Miasta Nowy 

Dwór Mazowiecki  do wystąpienia 
do Powiatu Nowodworskiego  w celu podpisania 

porozumienia w sprawie przekazania Gminie 

Nowy Dwór Mazowiecki  zadań własnych powi-
atu w zakresie zakładania i prowadzenia szkoły 

ponad gimnazjalnej.
2) Porozumienie, o którym mowa w pkt. 1, 

stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisialski

„Poloneza czas zacząć”
– studniówki w Nowym Dworze 
Mazowieckim

Tradycyjnymi słowami „Poloneza czas za-
cząć” rozpoczęły się bale studniówkowe  

w LO w Modlinie Twierdzy i Zespole Szkół nr  
2 przy ul. Długiej. 

Studniówka liceum z Modlina Twierdzy odbyła 
się 4 lutego w gościnnych progach Zielonego 
Dworku w Leoncinie.

Uczniowie klasy maturalnej, pod przewodnic-
twem wychowawczyni p. Ewa Szmytkowskiej 
przygotowali ciekawy film o życiu szkoły, bardzo 
życzliwie przyjęty przez wszystkich uczestników. 

Z kolei Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Szmyt-

kowski podziękował rodzicom i uczniom za 
przygotowanie wspaniałej zabawy w Zielonym 
Dworku w Leoncinie. 

Podobnie było w Zespole Szkół przy ul. Długiej. 
Tu młodzież bawiła się 13 lutego. Była to już 16-
ta w historii placówki studniówka. 

Rozpoczęła ją, prowadząc w pierwszej parze Po-
loneza dyrektor szkoły Ewa Malasiewicz. 

Na obu balach młodzież w odświętnych strojach  
i doskonałych nastrojach odtańczyła tradycyj-
nego poloneza. Zabawa trwała do białego rana  
i była naprawdę udana.

Swoją obecnością studniówki w obu szkołach za-
szczycił Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Bisialski. 

Życzył młodzieży przede wszystkim udanej za-
bawy i zdanej matury. 

Na balach obecni byli również zastępcy burmistrza 
miasta: Jacek Gereluk i Janusz Mikuszewski. 

luty to dla wszystkich tegorocznych maturzystów czas studniówek. Tak też było w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez miasto (Zespół Szkół nr 2 przy ul. Długiej i Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy). Na balach studniówkowych 
w tych szkołach obecne były władze miasta. 

TEkST I FOTO ReDAkcjA
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Wdrożenie europejskich standardów 
zarządzania w samorządzie 
powiatowym
TEkST I FOTO STARoSTwo PowiATowe

Nowe zadania oraz poprawa skuteczności 
funkcjonowania organów samorządów tery-

torialnych wymagają stałego podnoszenia wiedzy 
i umiejętności pracowników, szczególnie kadry 
kierowniczej urzędów administracji publicznej  
i samorządowej. Chcemy, aby poziom kwalifika-
cji pracowników starostwa nieustannie wzrastał  
i dlatego bierzemy udział w realizacji partnerskie-
go projektu 5 samorządów terytorialnych woje-
wództwa mazowieckiego, który m.in. w oparciu  
o cykl warsztatów będzie obejmował doskonale-
nie organizacji pracy poprzez europejskie standar-
dy zarządzania jakością. Głównym potencjałem 
rozwojowym każdej organizacji są zatrudnieni  
w niej ludzie. Stanowią oni jej najcenniejszy za-
sób. Sposób w jaki pracownicy wzajemnie oddzia-
łują na siebie i zarządzają dostępnymi zasobami 

ostatecznie decyduje o sukcesie organizacji. Sza-
cunek, dialog, upodmiotowienie oraz ustanowie-
nie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy 
to podstawowe czynniki wpływające na zaanga-
żowanie pracowników i ich współuczestnictwo 
w dążeniu organizacji do osiągnięcia założo-
nych celów. Jestem przekonany, że ta inwestycja  
w ludzi będzie owocowała zarówno wzrostem 
kwalifikacji pracowników starostwa, jak i popra-
wą zarządzania relacjami z innymi podmiotami  
w sektorze publicznym oraz prywatnym. Zapra-
szam Państwa do lektury naszej strony w Faktach 
Nowodworskich.

Szanowni 
Państwo

STAROSTA kRZySZTof kAPUSTA

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Ma-
zowieckim rozpoczęło realizację projektu pt. 

„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-ka-
drowego 5 jednostek samorządu terytorialnego”  
w ramach Działania 5.2 Priorytetu V Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczest-
niczą jeszcze, na zasadzie partnerstwa, Starostwa 
Powiatowe: w Zwoleniu i w Pułtusku oraz Urzędy 
Miasta i Gminy w Makowie Mazowieckim i Pila-
wie z województwa mazowieckiego. Zakończenie 
realizacji projektu nastąpi we wrześniu 2013 roku.
Istotą projektu jest wzrost jakości usług świad-
czonych przez 5 urzędów z województwa mazo-
wieckiego poprzez przygotowanie kadry zarzą-
dzającej i pracowników urzędów do stosowania 
europejskich standardów i narzędzi zarządzania  
w administracji publicznej oraz wdrożenie narzą-
dzi samooceny CAF i procesów usprawniających 
pracę w urzędzie.
Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, którego liderem jest Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie.

Harmonogram realizacji projektu obejmuje nastę-
pujące działania:
1. Wdrożenie metody samooceny CAF w 4 JST.
2. Cykl warsztatów dla kadry kierowniczej z za-
rządzania w sektorze publicznym, zarządzania 
strategicznego, zarządzania jakością i procesem, 
zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania pro-
jektem, zarządzania zmianą i ryzykiem oraz party-
cypacyjnego modelu zarządzania w administracji 
publicznej w 5 JST.
3. Cykl szkoleń specjalistycznych dla pracowni-
ków 5 urzędów obejmujących: prawo zamówień 
publicznych, KPA, gospodarkę gruntami i nie-
ruchomościami, legislację, ochronę środowiska, 
prawo budowlane, zarządzanie finansami publicz-
nymi, postępowanie egzekucyjne, dostęp do infor-
macji publicznej, ochronę informacji niejawnej 
oraz zarządzanie relacjami z klientem.
4. Kurs komputerowy ECDL oraz kurs języka an-
gielskiego.
5. Cykl warsztatów obejmujących: prawo geode-
zyjne i kartograficzne, komunikacje interperso-
nalną, prawo pracy, finanse w JST, partnerstwo 
publiczno-prywatne oraz obsługę klienta.
6. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień 
procesu zarządzania strategicznego.
7. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień  
w procesie zarządzania relacjami z klientem.
8. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień 

procesu zarządzania partycypacją społeczną.
9. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień 
procesu przejrzystości w urzędzie.
10. Doradztwo przy wprowadzaniu systemu roz-
woju kompetencji kadr.
11. Forum wymiany doświadczeń.
12. Seminarium podsumowujące projekt.
Istotnym elementem tego projektu jest wdrożenie 
metody CAF, która polega na kompleksowym za-
rządzaniu jakością w oparciu o rezultaty działań 
organizacji, obywateli/konsumentów, pracow-
ników i społeczeństwa w zależności od jakości 
przywództwa, wpływającego na politykę i strate-
gię, pracowników, relacje międzyludzkie, zasoby  
i procesy. Zgodnie z tą metodą organizację podda-
je się jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów 
widzenia, w ramach kompleksowego procesu ana-
lizy wyników jej działalności.
Ogółem w realizacji projektu będzie uczestniczyć 50 
pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim, w tym kadra kierownicza. 
Budżet projektu ogółem zamknie się kwotą 
1.677.880,00 zł, w tym 2011 r.- 64.747,46 zł, 
2012 r. - 1.062.411,07 zł, 2013 r.- 550.721.47 zł. 
Udziałem własnym starostwa będzie wartość  
wynagrodzenia pracowników uczestniczących 
w realizacji projektu.

www.nowydwormaz.pl

„Dla wszystkich pracowników Portu Lotni-
czego  Warszawa/Modlin jest to wyjątkowy 

dzień. Dzisiaj (01.02.2012) naprawdę poczuliśmy, 
że nasze lotnisko staje się żywym organizmem i że 
nasz kilkuletni wysiłek przynosi realne rezultaty. 
Wizz Air to znakomita marka, rozpoznawalna i cie-
sząca się uznaniem pasażerów. Decyzja o otwarciu 
połączeń z Lotniska Warszawa/Modlin przez tak 
znaczącego przewoźnika sprawia, że mamy szansę 
stać się kluczowym węzłem komunikacyjnym w 
kraju. Jednocześnie oznacza to wysoko postawioną 
poprzeczkę. Mamy świadomość, że musimy spro-
stać oczekiwaniom Wizz Air’a i jego klientów. Je-
stem przekonany, że wspólnie odniesiemy sukces” 
– stwierdził Piotr Okienczyc prezes Portu Lotnicze-
go Warszawa/Modlin. 
W ślad za Wizz Air’em poszedł drugi znany nisko-
kosztowy przewoźnik – Ryanair. 
Do ośmiu europejskich miast mamy polecieć już 
latem tego roku. Wśród nich znalazły się Brukse-
la, Budapeszt, Dublin, Londyn Stansted, Mediolan, 
Oslo, Rzym i Sztokholm. 
Ryanair ujawnił plany dotyczące nowego lotni-
ska. Pierwsze samoloty mają stamtąd wystartować  
16 lipca. Docelowo chce stąd latać nawet do  
40 miast. Linia planuje przewozić 700 tys. pasaże-
rów rocznie, co ma pozwolić na stworzenie na lot-
nisku w Modlinie ok.700 miejsc pracy.
Decyzja o przenosinach na lotnisko w Modlinie Ry-
anair to reakcja na plany konkurencyjnego WizzA-
ira. Węgierskie tanie linie 18 lipca chcą uruchomić 
w Modlinie swoją nową bazę. 
Port w Modlinie zacznie działać na Euro 2012. 
W czasie piłkarskich mistrzostw ma przyjmować 
małe prywatne samoloty. Pełną parą wystartuje  
w lipcu. Podstawową komunikację z lotniskiem 

mają zapewnić Koleje Mazowieckie. Na razie trze-
ba będzie jechać z przesiadką - najpierw pociągiem 
z Dworca Gdańskiego (cztery kursy na godzinę) lub 
Dworca Centralnego (raz na godzinę) do Nowego 
Dworu Maz. Tam wsiądziemy do autobusu kursu-
jącego wahadłowo pod terminal lotniska. Łączny 
czas podróży z centrum Warszawy powinien wy-
nieść mniej niż godzinę. Docelowo do portu ma 
prowadzić bezpośredni łącznik kolejowy. Władze 
Mazowsza zapowiadają, że będzie gotowy pod  
koniec 2013 r. 

Wizz Air i Ryanair będą latały  
z Modlina!
TEkST I FOTO ANeTA PielAch – PieRścieNiAk NA PoDST. www.MoDliNAiRPoRT.Pl i www.GAZeTA.Pl

Żyrafa w nowodworskim szpitalu!
TEkST I FOTO ANeTA PielAch – PieRścieNiAk

Za zebrane pieniądze zakupiono dla Nowo-
dworskiego Centrum Medycznego inkuba-

tor, którego uroczyste przekazanie miało miejsce  
20 stycznia. 
Zakupiony sprzęt to, jak twierdzą darczyńcy „Mer-
cedes wśród inkubatorów”. 
Jego zalety wymieniał oraz prezentował na oddzia-
le Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa p. Ahmed 
Jadou. Inkubator dostępny jest dla anestezjologa 
i innych lekarzy z każdej strony, ma regulowany, 
obracający się o 180 st. materac, w pełni otwieraną 
kopułę, funkcjonalne szuflady dostępne z każdej 
strony, możliwość stworzenia kurtyny powietrznej 
i regulowaną wysokość. Dzięki tej ostatniej zale-
cie nazywany jest żyrafą. 
Warto zaznaczyć, że kwota jaką zapłacono za 
urządzenie jest znacznie, bo o ponad 20 tys. zł. 
niższa od jego ceny rynkowej. Było to możliwe 
dzięki firmie GE Healthcare Polska, która zrzekła 
się zysków za sprzedaż sprzętu. 
To nie pierwsza pomoc, jakiej udziela nowo-

dworskiemu szpitalowi Reckitt Benckiser. Jak 
powiedział Dyrektor NCM Zbigniew Kończak, 
na przestrzeni ostatnich lat, dzięki pomocy fabryki 
udało się zamontować na budynku szpitala nowe 
rynny, wymieniono kominy na dachu placówki, 
wyremontowano dach i pomieszczenie po starej 
kotłowni. Ponadto, jak zapewnia Mateusz Go-
łembiewski, pracownik działu personalnego Rec-
kitt Benckiser, współpraca i pomoc charytatywna 
dla szpitala będzie kontynuowana. Nowodworski 
szpital to jeden z głównych punktów w działalno-
ści charytatywnej fabryki na 2012 rok. 

SIATkA POłącZEń WIZZAIR
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W czasie ferii zimowych nie wszystkie pla-
cówki biblioteczne były otwarte dla czytel-

ników. Oddział dla Dzieci przy ul. Paderewskiego 
22 zamknięto na tydzień z powodu przenoszenia 
księgozbioru na I piętro budynku.
Jednak dla dzieci, które spędzały ferie w mieście, 
filie na Osiedlu Młodych i w Modlinie Starym 
przygotowały szereg propozycji zagospodarowania 
wolnego czasu. Zajęcia odbywały się w godzinach 
otwarcia bibliotek, zgodnie z zainteresowania-
mi czytelników. Dzieci mogły skorzystać także  
z dostępnych gier edukacyjnych oraz bezpłatne-
go Internetu. Nie zabrakło konkursów literackich, 
rysunkowych, zabaw edukacyjnych i ruchowych, 
zajęć plastycznych i komputerowych oraz głośne-
go czytania książek, a przede wszystkim – świetnej 
zabawy. Dużym powodzeniem cieszyły się różne 
rebusy, krzyżówki oraz gry planszowe i układanie 
puzzli.
W ramach pracy z czytelnikiem dziecięcym zorga-
nizowano 66 zajęć, w których udział wzięło około 
500 dzieci. Największym powodzeniem cieszyły 
się „Bajkowe poranki” czyli głośne czytanie bajek 
dla najmłodszych, zajęcia świetlicowe, plastyczne 
i zgaduj-zgadule literackie.
Ponadto z komputerów i bezpłatnego dostępu  
do Internetu skorzystało około 450 dzieci.

Ferie z Miejską Biblioteką Publiczną
TEkST I  FOTO MBP

Sprawozdanie z realizacji zadania pod nazwą 
sportowe ferie z NOSiR-em w ramach akcji 
zima w mieście 2012
TEkST NoSiR 

W dniach 16.01. – 27.01.2012 r. Nowo-
dworski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Nowym Dworze Mazowieckim zorgani-
zował na swoich obiektach w Nowym Dwo-
rze Maz. przy ul. Sportowej 66 zajęcia dla 
dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą Spor-
towe  Ferie  z  NOSiR- em w ramach akcji 
Zima w Mieście 2012. Zajęcia odbywały 
się codziennie od poniedziałku do piątku  
w godz. 900 -1400. Ferie w NOSiR  to propozycja 
dla dzieci i młodzieży spędzenia wolnego czasu 
na sportowo, to chęć zainteresowania sportem  
i rekreacją ruchową jak najszerszego grona 
młodych ludzi. Okres ferii zimowych został za-
planowany tak, aby codziennie zaoferować jak 
najszersze możliwości korzystania z naszych 
obiektów. Każdego dnia można do wykorzy-
stania były :
- dwa stoły bilarda 
- gra „piłkarzyki” 
- sektor C hali – piłka nożna  
- sektor B hali – piłka siatkowa 
- sektor A hali – piłka koszykowa oraz tenis 
ziemny 
- trzy stoły do tenisa stołowego 
- sześć różnych gier świetlicowych 

- sala mini siłownia, (w zależności od zainte-
resowania)
- pływalnia (w cenie 1 zł)
Wszystkie te możliwości były wykorzystywa-
ne w większym lub mniejszym stopniu. Trady-
cyjnie największym zainteresowaniem cieszyły 
się: bilard, tenis stołowy, halowa piłka nożna 
oraz  siatkówka. Codziennie wszyscy uczest-
nicy otrzymywali bezpłatnie pączek lub droż-
dżówkę i napoje. W poczęstunku dla dzieci wy-
datnie partycypował darczyńca znacznej części 
tych wypieków Pan Ireneusz Jankowski wła-
ściciel piekarni „KOŁACZ”, za co w imieniu 
obdarowanych dzieci serdecznie dziękujemy.
Nasza propozycja przeprowadzenia tej imprezy 
polegała na wykorzystaniu naszych obiektów  
i pracy naszych wszystkich trenerów i instruk-
torów z ograniczeniem do minimum wyjazdów. 
Jednocześnie w ramach tej akcji zorganizowa-
liśmy obozy dochodzeniowe lub zwięk-
szone ilości zajęć treningowych  dla 
dziewięciu grup szkoleniowych 
piłki siatkowej, piłki nożnej, pił-
ki koszykowej, lekkiejatletyki  
i boksu . Ponadto umożliwi-
liśmy korzystanie z naszych 

obiektów grupom siatkówki chłopców UKS 
Jedynka, oraz Zespołu Szkół Nr 2.
W sumie w naszej akcji wzięło udział 217 
uczestników (w tym 85 dziewcząt), a ogólna 
suma z codziennej frekwencji wyniosła 799 
osoby. W obozach dochodzeniowych wzięło 
udział 91 młodych sportowców. Opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą oraz organizacją zajęć 
sprawowało 24 trenerów i instruktorów róż-

nych sekcji zatrud-
n i o n y c h 

w NO-
SiR .

Zima z NOK-iem 2012 r.
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 I FOTO Nok

Tegoroczną akcję „Zima z NOK-iem” rozpo-
częliśmy 16 stycznia b.r. wyjazdem do krę-

gielni na Bemowie. Autobus pełen rozluźnionych  

i uśmiechniętych dzieci o godzinie 9.30 wyruszył  
z NOK-u do centrum Hokus – Pokus. Tam o godzi-
nie 11.00 rozpoczęły się rozgrywki bowling’owe. 
Przez dwie godziny nasi młodzi nowodworzanie 
walczyli o najlepszy wynik punktowy. Nawet 
pierwszoklasiści którzy z trudnością utrzymy-
wali 6 lub 7-kilową kulę, z olbrzymim zaanga-
żowaniem i zaciśniętymi ustami i nieraz w bar-
dzo dziwnym stylu wypuszczali kulę na tor, 
rywalizując ze starszymi o jak najlepszy wynik.  
Po tak wyczerpującej atrakcji wszyscy w wielkim 
pośpiechem udaliśmy się do Mc Donald’a zasilić 
organizmy w zastrzyk kalorii, i tak spełnieni wró-
ciliśmy do domu. 
Wtorek był dniem warsztatów ceramicznych, 
które w tym roku cieszą się olbrzymią popular-
nością. Tematem przewodnim zajęć dla każdej  
z grup były „Stwory i potwory”. Pierwszą ele-

mentem pracy było narysowanie projektu do 
wiersza przeczytanego przez panią instruktor, 
następnie należało projekt wykonać i na samym 
końcu pomalować specjalnymi farbami. Dzieci  
z grupy starszej - powyżej 9 lat, swoje prace wy-
konały tak szybko, że znalazł się jeszcze czas na 
zrobienie dodatkowych płaskorzeźb o dowolnej 
tematyce. Wszystkie prace wrócą do wykonaw-
ców po wysuszeniu i wypaleniu, dopiero wtedy 
będzie można w pełni cieszyć się i chwalić wła-
snym  wyrobem. 
W środę 18 stycznia dużą grupą wyruszyliśmy 
do kina IMAX na film pt: „Kot w butach”  
w technice 3D. Przygody kota zawadiaki, przy-
jaciela Smreka, śledzone były z ogromną uwagą  
i przejęciem tak więc półtorej godziny minęło jak 
jedna chwila, a młoda publiczność wyszła bardzo 
zadowolona. 
Kolejny dzień przyniósł spotkanie z Klaunem 

Kluseczką i cyrkowe występy. Podczas godzin-
nego programu nasi najmłodsi nauczyli się ilu-
zjonistycznych sztuczek, żonglerki, stania na 
równoważni, jazdy monocyklem, a wszystko to 
w zabawnej pełnej humoru atmosferze. Po wystę-
pie zainteresowani plastyką udali się na warsztaty 
plastyczne gdzie z czarnego brystolu, waty, białej 
krepiny i pasteli wyczarowali przepiękne zimowe 
pejzaże. 
Pierwszy tydzień ferii zakończyliśmy wyjaz-
dem do Stadniny Dorado w Secyminie. Pogo-
da nam sprzyjała bo spadł piękny śnieżek, ale 
niestety było go za mało na sanki i kulig odby-
liśmy wozem. Podczas 40 minutowej mogliśmy 
podziwiać zimową przyrodę Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Wygłodniali wróciliśmy na 
ognisko i po uczcie z pysznych, własnoręcznie 
upieczonych kiełbasek, udaliśmy się na gawędę 
o koniach, ich pochodzeniu i zwyczajach, moż-
na było (pod nadzorem koniuszego) pogłaskać  
i nakarmić konie. Obejrzeliśmy także sta-
re bryczki i powozy, pięknie odnowione, sta-
nowią dumę Pana Wojciecha Piotrowskiego. 
Niespodzianką był oryginalny pokaz strzelania  
z bata i żonglerki POI (specjalne zapalone kost-
ki na sznurku) co wymaga wielkiej umiejętności  
i sprawności. Wykonawcą tego mini przedsta-
wienia był syn właścicieli Pan Robert (prywatnie 
członek Bractwa Rycerskiego), który był zara-
zem naszym przewodnikiem po stadninie. Był 
to bardzo udany wyjazd i każdy z uczestników 

przywiózł moc miłych wspomnień. 
Kolejny tydzień ferii rozpoczęliśmy wyjazdem 
na kręgle, oczywiście w pełnej obsadzie. Dwie 
godziny minęły błyskawicznie, a dzieci już w au-
tobusie chwaliły się ilością zdobytych punktów. 
We wtorek 24 stycznia zaproponowaliśmy pro-
jekcję filmu pt. „Gnomeo i Julia”, na który 
przybyło około 50 osób. Była to bardzo zabawna 
bajka oparta na historii Romea i Julii zakończona  
wielkim „happy endem”. Po filmie wielbiciele 
karnawałowych rytmów, a byli to też chłopcy, 
udali się na warsztaty taneczne i naukę salsy, 
samby, makareny, cha-chy. Tak wyedukowani 
mogą teraz błyszczeć na szkolnych parkietach. 
Kolejny dzień ferii (środa, 25. stycznia) spę-
dziliśmy w Centrum Sztuki Współczesnej 
na warsztatach pt „Magia kolorowych świa-
teł” i „Charakteryzacja”. Tam, w formie za-
bawy plastycznej, uczestnicy zajęć otrzymali 
wiedzę na temat: światła i koloru w tworzeniu  
i odbieraniu sztuki oraz roli charakteryzacji  
w tworzeniu filmu i przedstawienia teatralnego. 
Nasi  młodzi artyści szczególnie zaangażowali 
się w tworzenie makijażu scenicznego, który po-
tem przez pół godziny zmywaliśmy w toalecie, 
ale zabawa była przednia. 
W czwartek 26.stycznia 2012 r. to spotkanie  
z Teatrem Wariacja, w którego wykonaniu obej-
rzeliśmy spektakl pt. „Szlachcic Czesio Miłosz”, 
była to opowieść, o mało znanym, dzieciństwie 
naszego noblisty. Wykonawcy ukazali koleje losu 
i samotność młodego Czesia(w tej roli utalento-
wany młody aktor Michał Głowacki) w interesu-
jący sposób z lekką dozą humoru, wzbogacając 
wiedzę młodej publiczności o naszym wielkim 
poecie. 
Ostatni dzień ferii spędziliśmy w pracowni  
ceramicznej na zajęciach pn: „Nie święci garnki 
lepią”, na których  młodzi ceramicy lepili garnki, 
miseczki, kubki, cukierniczki z takim zaangażo-
waniem i w takiej ciszy, że tylko szuranie krzeseł 
było słychać. Końcowy efekt po wypaleniu bę-
dzie można zobaczyć dopiero za około 3 tygo-
dnie, czego jesteśmy bardzo ciekawi. Tymi za-
jęciami zakończyliśmy tegoroczną akcję „Zima  
z NOK-iem 2012” i mamy nadzieję ,że 456 
uczestników naszej akcji będzie ją wspominało 
z sympatią i zadowoleniem. Kolejna taka akcja 
podczas wakacji. ZAPRASZAMY



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

WYdaRZeNia

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE WYdaRZeNia

www.nowydwormaz.pl10 11

Piękna słoneczna zima, 13 terenowych samo-
chodów i 23 dzieci z dwóch Domów Dziec-

ka, które na jeden dzień zamieniły się w pilotów 
prawdziwego rajdu turystyczno-przeprawowego 
4x4.
 
Można oficjalnie powiedzieć, że Twierdza Modlin 
została zdobyta - najpierw podczas wspólnej jaz-
dy w kolumnie po trasach, którymi prowadził rajd 
„W Obronie Twierdzy Modlin”, a następnie pod-
czas jazdy na orientację nawigowanej na podsta-
wie rajdowych roadbook’ów - nie było łatwo, ale 
wszyscy dojechali bez problemu na metę. A tam 
czekała na rozgrzewkę wojskowa grochówka oraz 
puchary z prezentami.
 
Wydarzenie swoim patronatem objęło Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki.

Rajd UrwisÓFF
w niedzielę, 29 stycznia w Twierdzy Modlin odbył się i Rajd UrwisÓff – inicjatywa  
Stowarzyszenia Motocykliści Dzieciom pod honorowym patronatem Miasta. 

TEkST I  FOTO STowARZySZeNie MoTocykliści DZiecioM

Walentynki na lodowisku
Serce jak lód – nie w walentynki na lodowisku – pod takim hasłem w niedzielę 12 lutego odbyła się na Białym orliku  
na osiedlu Młodych impreza walentynkowa. 

TEkST ANeTA PielAch – PieRścieNiAk FOTO NowoDwoRSki24.Pl

W programie na uczestników czekał pokaz 
Zumby, gry, zabawy i konkursy. Do wspól-

nej zabawy przyłączyli się tez starsi, którzy wraz 
z młodszymi hasali na lodzie. Wśród zapropo-
nowanych przez organizatorów zabaw była gra  
w hokeja, tańce w rytm piosenki Shakiry „Waka 
Waka”, slalom na łyżwach. Pod okiem instruk-
tora można było spróbować swych sił w tańcu 
Zumba. 
Na zmęczonych i zmarzniętych, czekała ciepła 
herbata, cisteczka i gorący posiłek. 
Głównym organizatorem Walentynek na lodowi-
sku było Publiczne Gimnazjum nr 2 w tym trener 
piłki nożnej i opiekun Orlika p. Adrian Zaremba. 
Ponadto imprezę wsparli: Urząd Miejski w No-
wym Dworze mazowieckim, Nowodworska TV, 
Tygodnik Nowodworski, Hotel Royal, Biedron-
ka, Sklep komputerowy Torro oraz firma Zumba 
Małgorzaty Steckiej. 

Podobnie jak w roku ubiegłym zespół 
zgromadził licznych fanów bluesa. 

Jednakże tegoroczna publiczność reprezen-
towała już nieco młodsze pokolenie nowo-
dworzan, co z zadowoleniem zostało odno-
towane przez członków zespołu.
Poza tym koncert niczym nie różnił się od 
ubiegłorocznego, mam tutaj na myśli ener-
gię muzyków, którzy pokazali, że granie blu-
esa to wciąż dla nich olbrzymia przyjemność 
i radość. I tą radością bardzo chętnie dzielą 
się ze słuchaczami, a ta, z kolei, udzieliła 
się publiczności do tego stopnia, że ostatnie  
utwory wysłuchała na stojąco, bawiąc się 
muzyką wraz z zespołem. Podczas prawie 
dwugodzinnego koncertu wysłuchaliśmy 25 
utworów z różnych okresów działalności ze-
społu. Usłyszeliśmy zatem Pierwsze olśnie-
nie, Dylong Boogie, Sun Blues, Ja i on, To 
był szok, Blues bez szans, Blues mieszka  
w Polsce, John Lee Hooker i na zakończenie 

koncertu Chory na Bluesa. Każdy z utworów 
poprzedzony był jak zwykle dowcipnym, 
zawsze ciekawym komentarzem Sławka 
Wierzcholskiego, który z dużą łatwością 
nawiązuje kontakt z publicznością i równie 
szybko pozyskuje przyjaciół wśród słucha-
czy. Na pewno wielu ich zyskał po piątko-
wym koncercie w naszym mieście.

Związek Oficerów  
Rezerwy z wizytą  
u biskupa Solarczyka
TEkST I FOTO (k)

26 stycznia 2012 r. delegacja okręgu 
Mazowieckiego Związku oficerów 
Rezerwy RP im. Marszałka józefa 
Piłsudskiego spotkała się z biskupem 
pomocniczym Diecezji warszawsko 
– Praskiej ks. biskupem Markiem 
Solarczykiem.

W spotkaniu Okręg Mazowiecki ZOR RP 
reprezentowali: prezes – płk rez. Alfred 

Kabata oraz ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski  
i Artur Błoński. Spotkanie rozpoczęło się od gratu-
lacji i życzeń dla księdza biskupa z okazji otrzyma-
nia święceń biskupich 19 listopada 2011 r.
Podczas spotkania płk rez. A. Kabata zapo-
znał ks. biskupa M. Solarczyka z działalnością 
Okręgu Mazowieckiego ZOR RP, podkreślając,  
że w 2011 r. Związek obchodził jubileusz 90 – lecia 
swojego istnienia. Głównym tematem rozmowy 
były uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze 
Mazowieckim, organizowane co roku przez ZOR 
RP i władze samorządowe. 
Płk rez. A. Kabata przekazał księdzu biskupowi 
książkę swojego autorstwa „Pamięć o Katyniu  
w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Ba-
talionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katy-
niu i Charkowie”, wydaną przez Urząd Miejski w 
Nowym Dworze Mazowieckim oraz zaproszenie 
od burmistrza Jacka Kowalskiego do wzięcia udzia-
łu w tegorocznych uroczystościach Katyńskich.
Ksiądz biskup poinformował członków Związku, 
że weźmie udział w planowanych na 15 kwietnia 
2012 r. uroczystościach 
Katyńskich, które wzo-
rem lat ubiegłych 
rozpocznie msza 
św. w kościele  
pw. św. Michała 
Archanioła. 

Nocna Zmiana Bluesa  
w NOK
TEkST I FOTO Nok

Z przyjemnością możemy 
odnotować, że jeden z pierwszych 
koncertów w jubileuszu 30.lecia 
działalności artystycznej, zespół 
NocNA  ZMiANA  BlUeSA zagrał  
(20. stycznia 2012 r,) na deskach 
Nowodworskiego ośrodka kultury. 

Scena Zaułek
To Twoje oczy
TEkST I FOTO Nok

14 stycznia 2012 roku gościem sceny 
ZAUŁek wojtka Gęsickiego i zarazem 
nowodworskiej publiczności był 
olsztyński zespół cZeRwoNy TUliPAN. 
Zespól obchodzący w roku 2010, 25. 
rocznicę działalności twórczej ,  
na sobotnim koncercie zaprezentował 
program ze swojego jubileuszowego 
koncertu i jednocześnie swojej 
ostatniej płyty „To Twoje oczy”.

Program ten stanowi hołd oddany poetom  
i kompozytom, a należą do nich m.in. Jerzy Ha-

rasimowicz, Elżbieta  Adamiak, Krzysztof Kamil 
Baczyński, Andrzej Zarycki, Agnieszka Osiecka, 
Seweryn Krajewski, Jacek Kaczmarski, Przemy-
sław Gintrowski, Czesław Niemen, Julian Tuwim, 
Marek Sart, Henryk Wars, Jaromir Nohavica, Mag-
dalena Samozwaniec, Lewis Carroll i wielu innych  
dzięki którym od 27 lat członkowie zespołu mogą 
realizować się na scenie pozostając jednocześnie 
w krainie poezji, pięknego języka, intelektualnych 
rozważań, pięknych melodii, ale przede wszystkim  
w sferze pozytywnych emocji i jak sami mówią  
o sobie w świecie „uczucia”, zachowując przy tym 
dość sporę dozę poczucia humoru i dystansu do 
otaczającego ich świata.
Przez blisko dwie godziny wykonawcy miotali emo-
cjami publiczności, od głębokiej refleksji i zadumy 
do beztroskiej zabawy i radosnego śmiechu. Artyści 
znakomicie panowali nad publicznością a publicz-
ność doskonale chwytała intencje wykonawców. 
Wspólne przeżywanie sztuki zapewne na dłu-
go pozostanie w pamięci zarówno jednych jak  
i drugich. A na to, że spotkanie z Czerwonym 
Tulipanem  pamięta się bardzo długo są dowody. 
Otóż wśród widzów znalazła się dość duża gru-
pa osób, które pamiętały koncert zespołu, który 
miał miejsce 13 lat temu, 12 grudnia 1998 roku 
w sali NOK przy ul. Mazowieckiej 8 i od tego 
czasu pozostali fanami zespołu.
Zespół tworzy pięć artystycznych indywidualności:
Stefan Brzozowski – kompozytor, wokalista, gi-
tarzysta i „szef”... odpowiedzialny za profil arty-
styczny zespołu;
Ewa Cichocka – wokalistka i recytatorka... ar-
tystka z dużym temperamentem, posiada rzadki 
talent aktorski z dużym wyczuciem komizmu;
Krystyna Świątecka – wokalistka i flecistka, za-
mknięta w sobie, oszczędna w środkach, wzrusza-
jąca liryzmem, uduchowiona;
Andrzej Czamara – gitarzysta, zatopiony całko-
wicie w swoim instrumencie, grę na nim opano-
wał perfekcyjnie; 
Andrzej Dondalski – gitarzysta basowy z rocko-
wym rodowodem
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Herbatka dla Babci  
i Dziadka
TEkST I FOTO iZABellA RyńSkA - PielUchowSkA

Babcie i dziadkowie zajmują szczególną rolę 
w naszym życiu, często nie wiemy tego, gdy 

jesteśmy dziećmi, ale uświadamiamy to sobie do-
piero gdy jesteśmy dorośli, wspominamy minione 
lata i jesteśmy im wdzięczni za troskę i miłość. 
Uczniowie w świetlicy SP 7 uczcili wierszem  
i piosenką zbliżający się Dzień Babci i Dziadka. 
Zaproszeni goście licznie przybyli na uroczystość, 
wszystkie przygotowane miejsca przy nakry-
tych  stolikach były zajęte. Dziadkowie z wielką 
przyjemnością obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez panie: Izabellę Pieluchow-
ską i Justynę Wasilko. Chętnie też uczestniczyli 
w konkursach: kto najlepiej zna swego wnuka, 
czego uczeń  nie powinien mieć w plecaku, rebus 
rodzinny.
„Herbatka dla babci i dziadka” stała się tradycją  
naszej świetlicy, uroczystość ta ma niepowtarzal-
ny klimat, wzmacnia więzi rodzinne i służy inte-
gracji pokoleń.

12 stycznia Pani A. Maj 
wręczyła nagrody 

uczestnikom konkursu. 

Oto nazwiska nagrodzonych:

Wyróżnienia:

Zofia Staroszczuk
Amelia Nurczyńska
Katarzyna Gumkowska
Dalia Krajewska
Małgorzata Majcher
Natalia Jerzak

I miejsce Julia Stabrowska
II miejsce Aleksandra Galińska
III miejsce Martyna Gudajtis

Konkurs Plastyczny
„Portret Babci i Dziadka”

21 i 22 stycznia obchodziliśmy święto Babci i Dziadka. Z tej okazji panie                     
A. Maj i T. chęć zaprosiły wszystkie dzieci z klas i — iii do udziału w konkursie     
plastycznym pt. „Portret babci i dziadka”.

TEkST I FOTO ANNA MAj

Kolejny raz wolontariusze ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 wzięli udział 

w corocznej zbiórce pieniędzy na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Uczniowie pod opieką nauczycieli 
kwestowali na ulicach Modlina Sta-
rego. Niedzielna akcja spotkała się 
z ogromną życzliwością i zrozumie-
niem ze strony mieszkańców  dzielni-
cy, wszyscy chętnie napełniali puszki 
wolontariuszy. Natomiast pizzeria di 
Cantina ufundowała poczęstunek dla 
wolontariuszy.

Wolontariusze: 
Beata Walczuk, 
Krystian Suski, 
Dominik Nowakowski, 
Kasia Rasińska, 
Olga Wójcik, 
Ada Stryjek, 
Natalia Jończyk, 
Patrycja Moszczyńska, 
Julia Przygódzka, 
Ola Sobczyńska, 
Karolina Żegocka, 
Klaudia Polakowska.

Opiekunowie: 
p. M. Rączka, 
p. M. Zakrzewska-Walczak, 
p. M. Krupka.

Koordynatorem zbiórki była pani  
Edyta Słyk – opiekun Samorządu 
Uczniowskiego.

XX Finał WOŚP  
w SP 3
TEkST eDyTA SŁyk

Tegoroczni kolędnicy misyjni z koła misyjne-
go „Iskierki” ruszyli  kolędować 5 stycznia 

2012  roku ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym 
Dworze Maz. Tym razem kolędowali na rzecz Su-
danu Południowego. Swoją modlitwę, trud i ofiarę 
złożyli na mszy świętej w dniu 6 stycznia 2012r., 
w parafialnym kościele św. Michała Archanioła, 
uświetniając tym samym i ubogacając Święto 
Trzech Króli i jednocześnie wypełniając nakaz 
misyjny Jezusa jak również Arcybiskupa Henryka 
Hosera- misjonarza.
Dzieci z koła misyjnego wraz z opiekunem pragną 
serdecznie podziękować pani Agnieszce Piszczek 
za pomoc w przygotowaniu atrybutów misyjnych, 
uczniom za zaangażowanie i Rodzicom za wspie-
ranie działań misyjnych i pięknych strojów dla 
dzieci przypominających postaci z okresu dzie-
cięctwa Jezusa. Ofiara na rzecz Sudanu została 
przekazana przekazem pocztowym do wglądu  
w dokumentacji misyjnej. 

Szkolny Festiwal 
Kolęd w SP 7
TEkST I FOTO kATARZyNA DoBRUk

śpiewanie kolęd oraz pastorałek  
to bardzo piękna tradycja związana  
ze świętami i okresem Bożego Naro-
dzenia. Pieśni te podkreślają znaczenie 
narodzin Zbawiciela, przynoszą 
nadzieję, radość. Stąd tak ważne jest, 
by tą tradycję pielęgnować w sercach 
młodego pokolenia.

Dlatego w Szkole Podstawowej nr 7 dnia 13 
stycznia br. od godz. 14.00 odbył się festiwal 

kolęd. W piątkowe popołudnie nasza placówka 
zmieniła się  na chwilę w mały amfiteatr, gdzie 
swoje zdolności wokalne prezentowali uczniowie 
klas 0 – VI.
Ten niecodzienny konkurs poprzedzony był elimina-
cjami dokonanymi przez nauczycieli w dwóch gru-
pach wiekowych: klasy 0 – III i IV – VI. Nad prze-
biegiem eliminacji w klasach młodszych czuwały 
panie: Kasia Dobruk, Wanda Kępska oraz Izabella 
Ryńska – Pieluchowska; zaś w klasach starszych:  
p. Agnieszka Antosik i Alina Kosińska.        
Do części  finałowej konkursu zostało zakwalifiko-
wanych 14 uczniów z klas 0 – VI.
Na początku festiwalu p. Katarzyna Dobruk 
przywitała wszystkich młodych wykonawców, 
ich rodziców, wychowawców oraz  publiczność 
uczniowską zgromadzoną na sali forum. Zapre-
zentowała po krótce przebieg festiwalu i przypo-
mniała zasady obowiązujące podczas konkursu. Po 
powitaniu p. Alina Kosińska  nawiązała do tradycji 
kolędowania oraz zachęciła uczniów do wspólnego 
zaśpiewania kolędy.  

Następnie przyszedł czas na występy uczniowskie. 
Jako pierwszy zaprezentował się uczeń klasy 0 – Kac-
perek M. który zaśpiewał kolędę: Bosy pastuszek.
Młodzi artyści wykazali wiele zaangażowania  
w wykonywane utwory. Kolędy śpiewane przez 
dzieci mają swój niepowtarzalny urok i bardzo 
chwytają za serce. Ponadto oprócz oprawy wokal-
nej, niezwykle ważne jest przełamywanie tremy,  
z którą nasi uczniowie świetnie sobie poradzili.
Komisja Jury w składzie: Izabella Ryńska Pie-
luchowska, Wanda Kępska, Katarzyna Dobruk 
Agnieszka Anosik i Alina Kosińska miała niełatwe 
zadnie. Szczególnie ważna była opinia specjalistki 
– p. Agnieszki, nauczyciela muzyki.
Po wyczerpujących dyskusjach laureatami zostali:  
w kategorii klas 0 – III: Julia Trzakoma z klasy IIId, 
zaś w kategorii klas IV – VI: Kacper Olejniczak  
z klasy IV b. 
Zarówno Julia jak i Kacper wykazali się ogromnym 
talentem wokalnym. Nauczyciele zachęcili ich, by 
dalej rozwijali swoje uzdolnienia muzyczne. Na za-

Kolędnicy z SP5 - 
ISKIERKI MIŁOŚCI

AUTOR k.N.

kolędnicy misyjni ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 co roku tworzą orszak 
misyjny w święto Trzech króli jako dar 
dzieci dla innych dzieci.  

kończenie występów wszyscy uczestnicy otrzymali 
małe niespodzianki, które przygotowała p. Kasia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom festiwalu, 
którzy przygotowali się  wzorowo do konkursu. 
Słowa szczególnego podziękowania należą się naj-
młodszym uczestnikom: Kacperkowi z kl. 0, jego 
wychowawczyni i rodzicom, oraz Wojtusiowi S.  
z kl. Ic. (II miejsce)
Cieszymy się bardzo, że nasza szkoła cały czas 
przyczynia się do poznawania i rozwijania talentów 
uczniowskich, a  także kształtuje w młodym pokole-
niu szacunek dla tradycji i wartości chrześcijańskich.
Zapraszamy za rok na kolejny Festiwal Kolęd  
w SP 7!

Gramy pompą! Zdrowa 
mama, zdrowy wcześniak, 
zdrowe dziecko, czyli na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń 
dla ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych z cukrzycą.



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

edUkacja

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE edUkacja

14 15

Dzień Babci i Dziadka jest już tradycją  
w naszym przedszkolu. Dzięki takim 

uroczystościom wzmacniamy więzi dzieci  
z rodziną. 

Z tej okazji wszystkie  grupy  przygotowały 
bogate programy artystyczne. Prezentowały 
swoje umiejętności aktorskie i wokalne w in-
scenizacjach, piosenkach i wierszach. W oku 

nie jednej babci i nie jednego dziadka poja-
wiła się łezka wzruszenia. Zachwyceni goście 
nie szczędzili artystom braw. Po występach 
dzieci wręczyły swoim ukochanym dziadkom 
własnoręcznie wykonane upominki, co także 
sprawiło im wiele radości. Potem wspólnie 
zasiedli do słodkiego poczęstunku. Panował 
miły, rodzinny i serdeczny nastrój.

Dzień babci i dziadka  
w przedszkolu nr 1
„w całej Polsce wszystkie dzieci znają święto Babci i Dziadka. jedne dają laurki, inne wręczają kwiatki.  
My jesteśmy jeszcze mali, niewiele umiemy, ale piękne wiersze i piosenki w tym dniu wam podarujemy!”

TEkST I  FOTO AliNA kASZyńSkA 

Wieczory literackie w SP 7
w roku szkolnym 2011/12 jak i w poprzednich latach biblioteka szkolna SP nr 7 bierze udział w akcji cAŁA PolSkA cZyTA 
DZiecioM. w ramach akcji przeprowadza cykl jesienno-Zimowych wieczorów z książką, zatytułowanych „Skrzacie opowieści”.

TEkST I  FOTO e.  ŁADNiAk, w. kęPSkA

Uczestnicy spotkania słuchają tekstów przy-
gotowanych przez bibliotekarzy i biorą 

aktywny udział podczas wieczoru. Wieczory 
rozwijają pamięć i wyobraźnię, poprawiają 
koncentrację, zwiększają zainteresowania czy-
telnicze, popularyzują twórczość wielu współ-
czesnych jak i często już zapomnianych auto-
rów  literatury dziecięcej, którzy w sposób łatwy  
i przyjemny ukazują nam pochodzenie, wygląd 
oraz życie codzienne skrzatów. Uczestnicy  po-
znają rodzaje skrzatów i ich cechy charaktery-
styczne na podstawie prezentacji multimedialnej, 
fragmentów książek czytanych podczas kolej-
nych wieczorów jak również zabaw, zagadek  
i krzyżówek.
Biblioteka zaprasza wszystkich miłośników ma-
łych ludzików do uczestnictwa w spotkaniach 
ze skrzatami. Zwieńczeniem wieczorów będzie 
quiz podsumowujący zdobyte wiadomości, a po 
nim nastąpi słodki poczęstunek i rozdanie na-
gród uczestnikom. Najaktywniejszy uczestnik  
w nagrodę otrzyma skrzacią czapkę .

Wizyta kl. 0 B w Bibliotece Publicznej na Osiedlu Młodych

Dnia 19 grudnia 2011 roku z wizytą do biblioteki osiedlowej udali się najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7.  
Dzieci z klasy 0 B pod opieką p. Danuty Sińczuk i p. ewy Ładniak odwiedziły pobliską bibliotekę. 

TEkST I  FOTO e.  ŁADNiAk

Kierownik biblioteki p.  Barbara Hurec opowie-
działa i oprowadziła dzieci po bibliotece. Dzieci 

poznały wypożyczalnię i czytelnię, dowiedziały się  
o rodzajach księgozbioru gromadzonego przez biblio-
tekę, o możliwości zapisu do biblioteki i o regulaminie, 
jaki obowiązuje w bibliotece i dotyczy każdego czytel-
nika. Pani Basia podczas spotkania przeczytała prze-
piękną opowieść świąteczną, którą dzieci wysłuchały  
z zainteresowaniem. Następnie z zapałem i niesamo-
witą precyzją kolorowały przygotowane kolorowan-
ki. Dzieci mogły się również pobawić, pooglądać 
książki lub pograć na komputerze. Czas minął nam 
bardzo szybko i ciekawie za co dziękujemy pani bi-
bliotekarce.

Turniej wiedzy i sportu – BEZPIECZNE FERIE
TEkST I  FOTO ANNA MAj

10 stycznia 2012 r. o godzinie 1700 odbył 
się w świetlicy szkolnej SP 7 I Turniej 

sportowy dla uczniów. Organizatorami imprezy 
były nauczycielki p. Anna Maj i p. Karolina Ra-
domska. W rozgrywkach wzięli udział uczniowie  
z klas III. Było wiele konkurencji zarówno spor-
towych jak i dotyczących bezpiecznego spę-
dzania ferii zimowych. Do zabawy włączyli się 
rodzice, dopingując swoje pociechy, oraz biorąc 
udział w kilku konkurencjach. I edycja turnieju 
sportowego zorganizowana została w ramach 
działań „Bezpieczne ferie”.      

Obóz sportowy w górach.....

Uczniowie z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy pod patronatem UkS „ReDUTA” uczestniczyli w obozie sportowym w Poroninie.

TEkST I  FOTO B. Siwek

W pierwszym tygodniu ferii zimowych  
w dniach 13 – 20 stycznia 2012 r. grupa  

25 dzieci z Modlina Twierdzy pod opieką na-
uczycieli B. Siwek, A. Biegaj i E. Markiewicz 
uczestniczyła w obozie sportowym w miejsco-
wości Poronin koło Zakopanego.
Pod opieką instruktorów SKI odbywały się za-
jęcia na śniegu w grupach dla początkujących  
i zaawansowanych narciarzy i snowboardzistów. 
Uczestnicy obozu  szusowali na stokach Murzasi-
chle, Czarnej Góry, Małego Cichego oraz Białki 
Tatrzańskiej.

Siły regenerowano poddając się odnowie biologicz-
nej w basenach termalnych „Bania” w Białce Ta-
trzańskiej oraz w Aqua Parku w Zakopanem.
Ponadto młodzież uczestniczyła w dwóch wyciecz-
kach do stolicy polskich Tatr, gdzie podziwiano ich 
panoramę ze stacji Gubałówka.  Spacerowano Kru-
pówkami przybliżając folklor góralski i poszerzając 
wiedzę zdobytą podczas warsztatów z zakresu mu-
zyki, tańców, strojów regionalnych. Dużą atrakcją 
był wieczorny kulig z pochodniami oraz ognisko  
z pieczeniem kiełbasek. Dodatkowo czas wypełnia-
ły turnieje tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki oraz 

inne atrakcje jak  poszukiwanie  skarbów i bitwa na 
śnieżki.
W przepięknej, śnieżnej scenerii górskiej czas minął 
bardzo szybko. Pamiętając o tych niezapomnianych 
chwilach bardzo dziękujemy osobom dzięki którym 
mogliśmy doprowadzić nasze przedsięwzięcie do 
realizacji – rodzicom, a także Burmistrzowi Miasta 
Nowy Dwór Maz. i Radzie Miejskiej, od których 
otrzymaliśmy ogromne  dofinansowanie oraz spon-
sorom: Zarządowi Budynków Komunalnych, Zakła-
dowi Wodociągów i Kanalizacji, P. D. Banaszkowi 
oraz przychylności P. dyr. Z. Szmytkowskiego. 
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Piątka rozwija pasje 
- ogólnopolski „Rok Szkoły z Pasją”.

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym uczniom przekazywana jest wiedza,  
a sukces dziecka mierzony jest wyłącznie za pomocą ocen.  Nowoczesna 
szkoła  – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej –  
daje zarówno uczniom jak i nauczycielom możliwość realizowania  
i rozwijania ich zainteresowań we współpracy z lokalną społecznością  
i rodzicami – to „Szkoła z pasją”.

TEkST AGNieSZkA RABiej 

Rok szkolny 2011/2012 został uznany przez 
MEN „Rokiem Szkoły z Pasją” po to, aby 

promować te placówki, w których dba się  
o rozwój każdego ucznia, w zależności od jego 
potrzeb i możliwości. „Szkoła z pasją” nie 
tylko prowadzi tradycyjne lekcje, ale ma też 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, które są 
organizowane we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Ważna jest bowiem umiejęt-
ność wyjścia poza mury szkoły, nawiązania 
współpracy z innymi po to, by uczyć dzieci 
zaangażowania, aktywności obywatelskiej, 
wrażliwości na potrzeby innych, 
wolontariatu. 
Na stronie internetowej http://
www.szkolazpasja.men.gov.pl/ 
znajduje się ogólnopolska mapa 
szkół wzorcowo realizujących 
działania z pasją. Wśród nich 
jest także nowodworska Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. J. Kuso-
cińskiego. 
Piątka współpracuje z Pallotyń-
ską Fundacją Misyjną Salvatti.pl, 
realizując projekt „Okno szerokie 
na świat”, z fundacją Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, włą-
czając się w program edukacyjny 
„Ratujemy i Uczymy Ratować”,  
a także z fundacją Odyssey of the 
Mind Polska, czego efektem jest 
coroczny udział uczniów Piątki w międzyna-
rodowym konkursie edukacyjnym, ODYSEJA 
UMYSŁU. 

UCZyMy Się POMAGAć
W działania z pasją włącza się ogromna ilość 
uczniów. Dzieci chętnie pracują na rzecz in-
nych – zbierają fundusze na rzecz rówieśni-
ków w Rwandzie, Kolumbii, na Ukrainie. 
Kontynuują w ten sposób działania związane 
z wolontariatem, które w Piątce mają wielo-
letnią tradycję. Nauczycielka koordynująca te 
działania, Katarzyna Nowicka, często powta-

rza swoim uczniom: „Tyle w życiu otrzyma-
cie, ile dajecie innym” – realizowanie pasji 
niesienia pomocy innym ma więc  nieocenio-
ny walor wychowawczy.
Współpraca z WOŚP zapewnia natomiast  
możliwość zapoznania najmłodszych uczniów 
z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Spe-
cjalnie przeszkoleni nauczyciele: Iwona Za-
jąc, Anna Kassjanowicz, Agnieszka Gapińska 
i Marcin Krysztoforski uczą dzieci najprost-
szych zasad udzielania pierwszej pomocy: 
od prawidłowego wezwania pomocy przez 

telefon, po najprostsze czynności przy osobie 
poszkodowanej.

TWóRCZO MYŚLIMY
Tradycją stał się też udział uczniów Piątki  
w międzynarodowym konkursie edukacyjnym 
„Odyseja Umysłu”. Corocznie bierze w nim 
udział kilkaset tysięcy uczniów i studentów  
z całego świata, w tym ponad 1.5 tysiąca Po-
laków. Panie: Violetta Rzeszot i Wioletta Wa-
luszko od kilku lat rozwijają zdolności twór-
cze uczniów SP5 – zaangażowanie w konkurs 
„Odysei Umysłu” uczy kreatywnego i kry-

tycznego myślenia, angażując dzieci w proces 
twórczego rozwiązywania problemów roz-
bieżnych (takich, które rozwiązać można na 
wiele sposobów). Uczestnicy rozwijają jedno-
cześnie wiele kluczowych kompetencji inte-
lektualnych i społecznych XXI wieku – m.in. 
umiejętność aktywnego uczenia się, improwi-
zacji i pracy w warunkach niedoboru środków  
i czasu, efektywnego komunikowania się oraz 
autoprezentacji. Stają się bardziej otwarci, od-
ważni i pełni inicjatywy. 
Nie ma zatem szkoły z pasją bez nauczycieli 

z pasją – takich, którzy  motywują 
do nauki, odkrywają i rozwijają 
talenty uczniów, wykorzystując 
różnorodne możliwości wzbu-
dzenia zainteresowania uczniów 
swoim przedmiotem lub tema-
tem prowadzonych zajęć. Nie 
ma atrakcyjnej i pobudzającej 
uczniów do rozwoju szkoły bez 
dyrektora z pasją – od jego kom-
petencji i zaangażowania wiele 
zależy, bez niego zaś niewiele się 
zdarzy. 
Ale szkołę z pasją współtworzą 
również rodzice, którzy współ-
pracują ze szkołą, wzbogacając 
jej potencjał, a przy tym dają 
dzieciom pozytywny przykład 
angażowania się w sprawy spo-

łeczne. Działające w SP5 od kilku lat „Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Piątki” skupia właśnie 
takich rodziców, którzy aktywnie współtwo-
rzą szkołę.

W szkole z pasją to uczeń jest najważniej-
szy, bo szkoła składa się z uczniów, a nie  
z klas. Każdy ma inne potrzeby rozwojowe, 
zainteresowania, warunki domowe i możliwo-
ści – w każdym drzemie jednak jakiś talent. 
Wspólnym zadaniem rodziców i nauczycieli 
jest odnalezienie tego talentu.

Karnawał to wspaniały czas dla naszych 
przedszkolaków. Wszyscy z niecierpliwo-

ścią oczekują na coroczny bal. W tym roku od-
był się 9 lutego. 

Ten dzień był więc wyjątkowy i różnił się od in-
nych. Przedszkole przypominało bajkową krainę. 
Było bardzo kolorowo. Sale pięknie przystrojone 
w balony i serpentyny czekały na dzieci. Jednak  
w tym dniu wszystko okazało się możliwe. 
Na bal przybywali do przedszkola niezwykli go-
ście. Można było spotkać księżniczki, motylki, 
rycerzy, kowbojów i inne postacie z  bajek. 
Nawet panie wyglądały inaczej niż zwykle. Stro-
je były przepiękne i oryginalne. Wszyscy chętnie 
tańczyli, brali udział w konkursach i sztuczkach 
cyrkowych. Nie zabrakło także słodkiego poczę-
stunku, na który czekały małe łasuchy.
Ten bal dostarczył dzieciom wiele pozytywnych 
wrażeń, a uśmiechy na ich twarzach pokazały jak 
bardzo im się podobało. 

„Bal a wesołej Jedyneczce”
„Dzisiaj w przedszkolu jest wielki bal. więc dekorację ma każda z sal.
jest już księżniczka, motyl, rycerze. każdy każdego za rączki bierze”

TEkST  FOTO joANNA SochA

15 stycznia  przypada rocznica urodzin janusza kusocińskiego, patrona Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Maz. Z tej okazji co roku organizowany jest konkurs 
wiedzy na temat życia i dokonań sportowych kusego. 

Styczniowy konkurs w Piątce przebiegał  
w dwóch etapach. 

W pierwszym etapie uczniowie klas iV – Vi 
na godzinach wychowawczych rozwiązywali 
krzyżówki, których tematyka dotyczyła postaci 
Patrona Szkoły. Do finału konkursu zakwalifiko-
wało się 23 uczniów, udział w nim wzięło 22. 

W drugim etapie zadaniem uczniów było rozwią-
zanie quizu dotyczącego życia i osiągnięć sporto-
wych Janusza Kusocińskiego oraz wykazanie się 
znajomością tekstu  hymnu szkolnego. 

Po sprawdzeniu prac wyłoniono zwycięzców 
konkursu, którymi zostali:

i miejsce 
Karolina Kowalewska kl. Vi c – 34 p.
Aleksandra Bajek kl. V c – 34 p.
Klaudia Kapczyńska kl. Vi b – 34 p.

ii miejsce 
Weronika Kłosowska kl. V d – 33 p.
Mateusz Krakowiak kl. V b – 33 p.

iii miejsce 
Dominika Ryczywolska kl. Vi a – 32 p.
Aleksandra Kornatowska  kl. Vi d – 32 p.
Krzysztof Piórkowski kl. Vi c – 32 p.
Mateusz Luszawski kl. iV d – 32p.

Wyróżnienie
Agnieszka Forma kl. Vi b – 31 p.

Dzień Patrona w SP5
TEkST AGNieSZkA RABiej 
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Przedstawiciele szkoły w osobach  Pani Dyrek-
tor Pani Ewy Malasiewicz, Pani Wicedyrektor 

Beaty Kisiel oraz Kierownika Praktyk, Pani Bo-
ugumiły Myśliwiec oraz przedstawiciele Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Trzech Rzek w osobach 
Pana Sebastiana Sosińskiego – Prezesa Zarządu 
oraz Pana Marka Kozłowskiego – Sekretarza wy-
razili chęć podjęcia wspólnych działań na w zakre-
sie rozwoju turystyki w regionie. 
Podpisane porozumienie ma na celu zintensyfiko-
wanie i sformalizowanie istniejącej już współpra-
cy. Uczniowie technikum (zawód technik obsługi 
turystycznej) mogli bowiem do tej pory odbywać 
obowiązkową praktykę w Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Twierdzy Modlin.  
„Podpisane dziś porozumienie pozwoli nam rozsze-
rzyć zakres tej współpracy o inne działania. Chcemy 
pokazać młodym ludziom jak w praktyce wygląda 
działanie Punktu Informacji Turystycznej oraz sko-
rzystać z ich pomysłów na promocję naszego regio-
nu.” – mówi Prezes LOT Sebastian Sosiński.  
„Praca z młodzieżą jest też istotnym elementem bu-

dowania wizerunku naszej organizacji wśród miesz-
kańców. Nasze działania skierowane są zazwyczaj 
do osób z zewnątrz dlatego współpraca z młodymi 
ludźmi umożliwi nam prezentację naszych osią-
gnięć i planów wśród mieszkańców.” – dodaje. 
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek  
w tym roku obchodzi swoje pięciolecie. Jest jedną 
z najmłodszych tego typu organizacji w Polsce lecz 
dzięki zaangażowaniu młodego zespołu należy do 
grona najaktywniejszych na Mazowszu. Wszystkich 
zainteresowanych pracą stowarzyszenia zapraszamy 
na stronę internetową www.3rzeki.pl gdzie znajdą 
Państwo najświeższe informacje z życia LOTu.

Porozumienie na rzecz  
rozwoju turystyki
8 lutego br. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim i lokalna organizacja Turystyczna Trzech Rzek, podpisały 
porozumienie o współpracy. Zakłada ono wspólne działania na rzecz rozwoju turystyki na terenie Nowego Dworu 
Mazowieckiego i Twierdzy Modlin. 

TEkST I FOTO loT 3 RZek

Biblioteka po zmianach
TEkST I FOTO MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 

22 powiększyła się o zaadoptowane pomieszcze-
nia  na I piętrze, gdzie przeniesiono Oddział dla 
Dzieci. Od 23.01.2012 r. naszym najmłodszym 
czytelnikom udostępniliśmy nowe, bezpieczne  
i dostosowane do ich potrzeb wyposażenie, co zna-
cząco podniosło walory estetyczne pomieszczeń 

biblioteki. To właśnie z myślą o najmłodszych 
przygotowany został kolorowy „Kącik Małego 
Czytelnika”, który od pierwszych dni istnienia cie-
szy się dużą popularnością. Miło jest słyszeć py-
tanie naszych milusińskich czytelników: „Mamo, 
kiedy przyjdziemy TU JESZCZE?!”. Starsze 
dzieci i młodzież mają do dyspozycji 5 stanowisk 
komputerowych z drukarką oraz bezpłatnym do-
stępem do Internetu.
Nowe aranżacje wnętrz otrzymały także Wypoży-
czalnia dla Dorosłych oraz przeniesiona do oddziel-
nych pomieszczeń Czytelnia Naukowa. Czytelnicy 
korzystający ze zbiorów na miejscu uzyskali moż-
liwość pracy z książką w bardziej komfortowych 
warunkach, w obowiązującej tu strefie ciszy. Doro-
słym udostępniono również czytelnię Internetową, 
wyposażoną w 5 stanowisk komputerowych wraz  
z urządzeniami peryferyjnymi. 
Przy okazji przenosin księgozbiorów zakończony 
został proces komputeryzacji naszych oddziałów. 
Zautomatyzowano wszystkie czynności bibliote-
karskie, w tym rozpoczęto komputerową obsługę 
czytelników w Oddziale dla Dzieci i w Wypoży-
czalni dla Dorosłych. 
Wszystkie placówki Biblioteki są już w pełni 
skomputeryzowane.
Zapraszamy również do korzystania z wykupio-
nego dostępu do systemu informacji INFORLEX, 
zawierającego zbiór aktów prawnych, projektów 
ustaw, orzecznictwa polskiego i Unii Europejskiej 

oraz interpretacji urzędowych, zbioru porad i ko-
mentarzy. INFORLEX aktualizowany jest nawet 
kilka razy dziennie. Szybkie dotarcie do infor-
macji zapewnia prosta w obsłudze wyszukiwarka 
oraz katalogi wiedzy. Nasi czytelnicy, w ramach 
abonamentu, mogą korzystać z codziennych dy-
żurów telefonicznych ekspertów Wydawnictwa 
INFOR. 

Oficjalny serwis internetowy Mia-
sta Nowy Dwór Mazowiecki brał 

udział w konkursie „Polski Internet” 
na najlepszą stronę internetową orga-
nizowanym przez The World Internet 
Foundation w kategorii Portal Miasta  
i Gminy. 20 stycznia br. we Wrocławiu 
odbyła się uroczysta gala wręczania na-
gród. Miło nam poinformować, że strona 
www.nowydwormaz.pl zdobyła uznanie 
Kapituły Konkursu, która przyznała nam 
nominację i, co dla nas szczególnie cen-
ne, wyróżnienie od Internautów.  Jeszcze 
raz dziękujemy za wszystkie, oddane 
na nas głosy! Wyniki konkursu i więcej 
informacji o nim dostępne są na stronie 
www.polskiinternet.org.pl. 

Harcerzem być…
TEkST I FOTO kRZySZTof GRUDZińSki

harcerski krąg Seniorów ,,NAŁęcZ” 
zrzeszający seniorów Związku 
harcerstwa Polskiego działa  
od 5 grudnia 1997 roku w Nowym  
Dworze Mazowieckim. Założycielem  
i pierwszym komendantem kręgu był 
Stefan jasiński, a obecnie Zenon jendor.

Krąg zapoczątkowało kilkunastu instruktorów 
ZHP, co roku powiększając się  i aktywnie 

uczestnicząc w podejmowanych działaniach.

Dążeniem Kręgu zawsze było podtrzymanie za-
sad rodziny harcerskiej oraz propagowanie dzia-
łalności na terenie miasta i powiatu.
W program kręgu na stałe wpisano obchody 
Święta Niepodległości, które Krąg zapoczątko-
wał, kontynuując do chwili obecnej oraz Dzień 
Myśli Braterskiej.
Krąg posiada sztandar, który bierze udział w uro-
czystościach i świętach państwowych.
Podtrzymując tradycje harcerskie organizujemy 
ogniska, rajdy i imprezy świąteczne wg. kalendarza.
Współpracujemy z Komendą Hufca, Komendą 
Stołeczną i Urzędem Miasta, czego wynikiem 
jest nadanie nazwy ulicy Harcerskiej na 90-lecie 
harcerstwa w Nowym Dworze Mazowieckim.
Od 15 lat spotykamy się z życzliwością Dyrekcji 
Publicznego Gimnazjum Nr 1 - tam odbywają się 
zbiórki – ponieważ piękny budynek „Harcówka” 
przy ulicy Harcerskiej do dnia dzisiejszego jest 
niewykończony.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych 
instruktorów ZHP na zbiórki Kręgu, które od-
bywają się w ostatnią sobotę każdego miesiąca  
o godz. 14.00.

Wyniki konkursu  
„Polski Internet”
nA PODST. WWW.nOWYDWORMAZ.PL

Silne mrozy!
TEkST I FOTO STRAż MiejSkA

w związku z utrzymującymi się niskimi 
temperaturami strażnicy miejscy 
szczególnym nadzorem objęli miejsca, 
gdzie osoby bezdomne przebywają 
lub mogą przebywać. 

Ostatnio odwieźli do Ośrodka w Janowie 
dwóch mężczyzn, z których jeden pocho-

dził aż z Podlaskiego. Do domu odwieźli prze-
bywającą od dwóch tygodni na klatce schodowej 
– kobietę mieszkankę sąsiedniej gminy. Wczoraj 
udzielili pomocy n/n mężczyźnie, który leżał  
w rowie przy ul. Wojska Polskiego. Został on za-
brany przez pogotowie do szpitala. Udzielili tak-
że pomocy zmarzniętym zwierzętom.Z uwagi na 
duże zagrożenie kontrolują także osoby wskaza-
ne przez OPS, które mieszkają samotnie, czy aby 
nic im się nie stało i czy nie potrzebują pomocy. 
Tak też i dziś tj. 3 lutego funkcjonariusze doko-

nali kontroli pustostanów, piwnic i miejsc gdzie 
mogą przebywać bezdomni. W budynku przy 
ulicy Okrzei 1 zostały sprawdzone niezamiesz-
kałe lokale, jak również przeprowadzono rozmo-
wę z osobami, które tam jeszcze zamieszkują. 
Sprawdzano, czy osoby mają opał i pożywienie 
i czy są pod opieką nowodworskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Osobom bezdomnym pro-
ponowana zawsze była możliwość przewiezienia 
do ośrodka dla osób bezdomnych „Antidotum” 
w Janowie, jednak osoby odmawiały takiej po-
mocy twierdząc, że nocują u znajomych. Strażni-
cy odwiedzili również samotnie mieszkająca ko-
bietę przy ul. Kossaka, ustalono, iż starsza pani 
jest pod stałą opieka OPS. Przy każdej z takich 
wizyt, uprzedzamy o zagrożeniach wynikających  
z wychłodzenia oraz bezpiecznego korzystania  
z pieców i kuchni węglowych.
Apelujemy do mieszkańców, aby zgłaszali nam 
wszelkie przypadki, czy to sąsiadów czy innych 
znanych im osób, które mogą w tych trudnych
warunkach potrzebować pomocy. Nasz telefon  
22 775 25 72 lub 986 albo do OPS lub policji.
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Zaproszenie – koncert 
ZAKOPOWER!

Dnia 08.03.2012 r. o godz. 19.00 w Hali 
Widowiskowo – Sportowej NOSiR  

odbędzie się koncert grupy ZAKOPOWER.
Bilety pojedyncze można zakupić w sekretariacie 

NOSiR oraz poprzez stronę: ticket pro  
http://www.ticketpro.pl/jnp/muzyka/rock-

pop/789110-zakopower-6.html. 
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Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok! – przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym. 
Urząd Miejski ogłosił konkurs fotograficzny pn. „Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok!”. Najpiękniejszych 12 zdjęć zostanie ujętych w kalendarzu miasta na 2013 rok. Warto poświęcić 
swój czas i z aparatem ruszyć w miasto – organizator przewidział atrakcyjne nagrody. Konkurs fotograficzny trwa od 1 czerwca 2011 roku do 30 czerwca 2012. Jego celem jest promocja miasta 
poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny oraz promowanie młodych twórców - fotografików. Przedmiotem fotografowanych miejsc mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca 
Nowego Dworu Mazowieckiego  w ujęciu zmieniających się pór roku. Zdjęcia mogą także przedstawiać detale architektoniczne, roślinność, zwierzęta. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy miasta. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którą przedstawiają z chwilą zgłaszania prac na Karcie Zgłoszenia. Karta jest 
dostępna na stronie internetowej miasta www.nowydwormaz.pl.  Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac z czego przynajmniej 3 muszą przedstawiać inną porę roku. Warto pamiętać, 
że dyskwalifikowane będą prace zawierające jakiekolwiek znaki i cyfry (np. daty). Fotografie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Zakroczymskiej 30 w pok. 101. Złożone w zamkniętych kopertach prace muszą być opatrzone napisem „Konkurs Fotograficzny”. Jest 
także możliwość nadesłania prac za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@nowydwormaz.pl. Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć 
do siedziby organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia.  W konkursie wyłonionych może zostać nawet 12 zwyciężców. Ich zdjęcia zostana ujęte  
w kalendarzu promującym Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 rok. Wyboru zwycięzców dokona specjalnie powołane w tym celu jury a jego werdykt 
zostanie opublikowany na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl oraz w prasie lokalnej. Nagrodzone prace będą też opublikowane na stronie 
www.nowydwormaz.pl.  Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatora. Szczegóły konkursu zawarte są  
w Regulaminie dostępnym na stronie ww. internetowej miasta. 
Zapraszamy do udziału!

KWALIFIKACJA WOJSKOWA Uprzejmie informuję, że w okresie od 6 lutego do 30 kwietnia 2012 roku jest przeprowadzania na terenie województwa mazowieckiego 
kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1993r. oraz osób urodzonych w latach 1991-1992, które zostały uznane przez powiatowe 

komisje lekarska za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także osób urodzonych w latach 1988-1992, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki odbędzie się w dniach od 5 marca do 12 
marca 2012 r. w Internacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Chemików 6, tel 22/ 775-24-75.
1. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy  przedstawia:
a) Burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie 
się do kwalifikacji  
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
b) Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie  dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej;
c) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe.
2. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej „A”  
lub „B” oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i 
wykształcenia, jeżeli ukończyli  
co najmniej  osiemnaście lat życia, przedstawiają:
a) Burmistrzowi – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie 
się do kwalifikacji  
wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
b) Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie  dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej;
c) Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje 
zawodowe.
Burmistrz wzywa osoby do stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku 
stawienia się  
w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym Burmistrza do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji 
wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, Burmistrz wyznaczy inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony  
w wezwaniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz  z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego 
komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej  
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawi się do kwalifikacji wojskowej 
przed burmistrzem, powiatową komisją lekarska i wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawi dokumentów, których przedstawienie zostało 
nakazane oraz odmawia poddaniu się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. tel. 22/51-22-251, kom. 666 843441, e-mail: ewa.palac@nowydwormaz.pl,

 Burmistrz Miasta        
/-/ Jacek Kowalski                                 

Podstawa prawna:
-  ustawa  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.  Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, ze zm.),
-  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.  Nr 202. poz. 1566 i Nr 226, 
poz. 1834),
-  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012r. 
(Dz. U. Nr 245, poz. 1463),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  (Dz. U .Nr 54, poz. 321).

3rzeki na filmowo!

Drodzy Internauci!
Przypominamy, że na www.nowydwormaz.pl 

zamieszona jest ankieta na temat Waszej  
i naszej strony. Dajcie się poznać. Dla Was chcemy 

być lepsi. Ankieta dostępna na: http://www.
nowydwormaz.pl/216,badanie-internautow.html

Wśród chętnych, którzy podadzą 
swój adres e-mail rozlosujemy niespodzianki. 

Zachęcamy do udziału!

Informacja nt. kosztów funkcjonowania przedszkoli miejskich w 2012 r.
Po uchwaleniu budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2012r. dokonano wyliczenia kosztów 

funkcjonowania przedszkoli miejskich w przeliczeniu na jedno dziecko w roku 2012. 
Aktualny koszt jaki Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ponosi za miesiąc utrzymania dziecka  

w przedszkolu i oddziale przedszkolnym wynosi 708,38 zł i jest niższy niż w roku ubiegłym o 82 zł. 
Na utrzymanie 5 przedszkoli miejskich dysponującymi 679 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do  

6 lat w budżecie Miasta zabezpieczona jest kwota 7.506.858,00 zł. 
Dodatkowo na funkcjonowanie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych zabezpieczono  

w budżecie Miasta kwotę 843.500,00 zł. 
Zarówno na prowadzenie przedszkoli jak i na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych Miasto nie otrzymuje środków w subwencji oświatowej, działalność  
ta jest finansowana wyłącznie ze środków budżetu Miasta. 

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

CEDIG - UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Zakończono proces migracji wpisów z gmin do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEIDG). Jeżeli nie ma twojego wpisu w CEIDG, udaj się do Urzędu Gminy, w którym 
rejestrowałeś firmę w celu aktualizacji danych. Jeżeli wpis został opublikowany i chcesz go poprawić 

możesz udać się w tym celu do najbliższego Urzędu Gminy lub złożyć wniosek o zmianę online.
Stosowne wyjaśnienia oraz druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Nowym Dworze Mazowieckim: http:/bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_
item=817 lub pod nr tel.: 22 5122266 (pok. 227).

ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza w NDM!
Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka 
Podawcza dla Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Aby można 
było złożyć wniosek do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika 
na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne. Urząd Miejski w Nowym Dworze 
Mazowieckim jest dostępny na stronie ePUAP-u 
pod adresem: http://epuap.gov.pl. 

Bezpłatne porady i konsultacje dla mieszkańców Nowego Dworu 
Mazowieckiego w zakresie problemów związanych z uzależnieniami  

i przemocą  w rodzinie*

instruktor terapii uzależnień – piątek w godz. 14 - 19
prawnik -  poniedziałek w godz. 10- 14, środa w godz. 14 - 18 

Specjaliści przyjmują w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim  
przy ul. Partyzantów 7.

Wizyta jest możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr tel. 022 5 122 162 
*oferta finansowana jest z budżetu gminy Nowy Dwór Mazowiecki

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek przystąpiła do sieciowego produktu turystycznego 
Województwa Mazowieckiego  – Mazowsze na filmowo. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Urząd 

Marszałkowski, który we współpracy z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną przygotowuje 
inwentaryzację filmów ukazujących urokliwe zakątki Mazowsza. Realizacja tego projektu będzie miała 
miejsce jeszcze w tym roku. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa filmowy konkurs – 
„3rzeki na filmowo”. Wystarczy przesłać na adres e-mail 3rzeki@3rzeki.pl listę filmów, które były kręcone 
w naszym regionie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej i fanpage’u Lokalnej 

Organizacji Turystycznej Trzech Rzek: www.3rzeki.pl, www.facebook.com/3rzeki. 
Na zwycięzców czekają filmowe nagrody.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

INFORMACJA DLA PACJENTA

OD 1 marca 2011 obowiązują nowe zasady korzystania z nocnej i świątecznej opieki.
Nie ma rejonizacji, a listę teleadresową nowych placówek publikuje NFZ.

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy: 
- nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem 
zdrowia, 
• zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, 
• mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć  
na rozwój choroby i nasz stan zdrowia. 
Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące 
sytuacje: 
• zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy   
   oskrzelowej z umiarkowaną dusznością), 
• infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi  
    w podeszłym wieku 
• bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych 
• nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych 
• nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku 
• zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu 
• nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp. 
• zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej 
• czas na realizacją wizyt domowych w ramach NPL do 4 godzin.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać: 
 wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, 
• recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym 
• rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, 
• skierowania do specjalisty 
Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u naszego lekarza rodzinnego/ POZ od poniedziałku  
do piątku w godzinach od 8-ej do 18-ej.

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:
z telefonu stacjonarnego 999 lub komórkowego na numer: 999 lub 112
 

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?
Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach 
bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.
Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:
• Utrata przytomności • Zaburzenia świadomości • Drgawki • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej 
• Zaburzenia rytmu serca • Nasilona duszność • Nagły ostry ból brzucha • Uporczywe wymioty, 
zwłaszcza z domieszką krwi • Masywny krwotok z dróg rodnych• Masywny krwotok z dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego • Gwałtownie postępujący poród • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe 
(wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta 
• Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami • Rozległe oparzenia • Udar cieplny • Wyziębienie 
organizmu • Porażenie prądem • Podtopienie lub utoniecie • Agresja spowodowana chorobą psychiczną 
• Dokonana próba samobójcza • Upadek z dużej wysokości • Rozległa rana, będąca efektem urazu 
• Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się 
W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:
• Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem • Recepty na stosowane stale leki  
w związku ze schorzeniem przewlekłym • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia • Skierowania do 
specjalisty • Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego 

Co robić w pozostałych przypadkach?
W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. 

W dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką 
lub przychodnią), w której pracuje  wybrany przez nas lekarza

W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości  
w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, można 
skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej, realizowanej w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej. W tym celu należy udać się lub zadzwonić do dyżurnego ambulatorium.  
W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego 
wymagających także wizyty domowe. 
Co trzeba mieć  za sobą 
*Dokument ubezpieczenia WAŻNE 
*Ostatnia historia choroby jeśli pacjent posiada

Ahmed Jadou Z-ca Dyrektora ds. Medycznych NCM 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. usługi udzielane w ramach
NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

na obszarze powiatu nowodworskiego świadczone będą przez:

L.p. Nazwa 
oferenta

Telefony  
kontaktowe N P L

Adres miejsca  
udzielania świadczeń

1 Nowodworskie  
Centrum
Medyczne 
w Nowym  
Dworze  
Mazowieckim

Szpital,  
ul. Miodowa 2
(22) 775 30 81 , (22) 76 58 300 
0-512 25 85 42

wew.: 220, 237, 343 (lekarz)
wew.: 222, 365 (pielęgniarki)

05-100 Nowy Dwór Maz.        
 ul. Miodowa 2
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Spośród znanych osobistości ze 
świata sportu, swoją obecnością 

zaszczycili imprezę prezes PZKol 
Wacław Skarul, Ryszard Szurkow-
ski oraz Irena Szewińska. Nowy 
Dwór Mazowiecki reprezentowali: 
Krzysztof Kapusta – Starosta No-
wodworski, Henryk Mędrecki – Wi-
cestarosta oraz Krzysztof Bisialski 
– Przewodniczący Rady Miejskiej.

Prezentację otworzył film o te-
amie podsumowujący sezon 2011. 
Następnie wszystkich gości przy-
witał dyrektor Teatru Kamienica 
Emilian Kamiński i przekazał 
dalsze prowadzenie prezentacji, 
dziennikarzowi Eurosportu, To-
maszowi Jarońskiemu. 
Patronem spotkania został okrzyk-
nięty Kazimierz Wierzyński – po-
eta, skamandryta, który był re-
daktorem naczelnym „Przeglądu 
Sportowego”.
Na scenie zaprezentowali się ko-
lejno główni aktorzy - kolarze 
BDC MarcPol Team w tym znani 
i utytułowani: Dariusz Baranow-
ski, Marcin Sapa, Robert Radosz, 
Adam Wadecki, oraz zawodni-
cy młodsi Konrad Kott, Kacper 
Gronkiewicz, Adrian Banaszek, 
Eryk Latoń, Konrad Dąbkowski, 
Piotr Kirpsza, Jarosław Kowal-
czyk, Damian Walczak, Mateusz 
Komar, Wojciech Ziółkowski, 
Dariusz Rudnicki.

BDC MarcPol Team jest naj-
lepszą polską drużyną według 
klasyfikacji Union Cycliste  
internationale (UCi – Między-
narodowa Unia Kolarska przyp. 
red.). Ranking stworzony został 
na podstawie punktów zdobytych 
przez poszczególnych kolarzy  
w danej ekipie. A lista sukcesów 
zawodników BDC MarcPol Team 
jest długa. Robert Radosz wygrał 
Memoriał Siemińskiego, Bałtyk-Kar-
konosze Tour, Złoty Pierścień Kra-
kowa, Kryterium w Tarnowie, etap 
i cały wyścig Dookoła Mazowsza 
oraz etap na Małopolskim Wyścigu 
Górskim. Marcin Sapa triumfował 
w wyścigu Solidarności i Olimpij-
czyków wygrywając także etap do 
Kielc, okazał się także najlepszy w 
Wielkiej Nagrodzie Bełchatowa. 

Dariusz Baranowski w pięknym 
stylu wygrał królewski etap Tour 
de Czech, a klasyfikacji całego 
wyścigu był drugi, ponadto oka-
zał się najlepszy w Memoriale 
Stanisława Królaka. Dariusz Rud-
nicki wygrał wyścig w Olsztynie, 
Mateusz Komar etap na Dookoła 
Mazowsza, a Wojciech Ziółkow-
ski zdobył brązowy medal Mi-
strzostw Polski na czas.

Marek Mikuśkiewicz, prezes ty-
tularnego sponsora ekipy firmy 
MarcPol życzył  kolarzom wielu 
sukcesów i zapewnił, że będzie 
wspierał kolarstwo. 
„Od wielu lat jestem w kolar-
stwie, moje marzenie o grupie 
kolarskiej się spełniło, w zeszłym 
roku naszym mottem była „nie 
musimy, a możemy”, w tym roku 
będzie „możemy, ale nie musi-
my”. Liczę na to, że odniesiemy 
co najmniej tyle sukcesów, co  
w zeszłym roku. Głównym celem 
na ten rok są Mistrzostwa Polski 
oraz wyścigi w Europie. „Step by 
step” do przodu.” – powiedział  
z kolei Dariusz Banaszek, dyrektor 
sportowy grupy i sponsor w jednej 
osobie, mistrz i wicemistrz Polski 
oraz zwycięzca wielu wyścigów. 

Prezes PZKoL Wacław Skarul 
poinformował zebranych, że 
tego samego dnia o godz. 10:34 
do PZKol-u wpłynęło oficjalne 
potwierdzenie, że BDC spełni-
ło wszystkie kryteria i uzyskało 
status drużyny Professional Con-
tinental. Podkreślił także, że jest 
pod olbrzymim wrażeniem grupy, 
którą określił mianem mieszan-
ki młodości i doświadczenia, co 
jego zdaniem sprawi, że w tym 
roku będzie to jedna z najmoc-
niejszych drużyn w polskim pele-
tonie, czego oczywiście drużynie 
BDC MarcPol Team oraz jej dy-
rektorom życzymy!!!

W imieniu Teamu BDC MarcPol 
i Sponsorów zapraszamy wszyst-
kich do odwiedzania stron inter-
netowych: 
www.bdcmarcpol.pl, 
www.bdc-bike.pl, 
www.naszosie.pl. 

Siatkarskie podsumowanie roku!

W styczniu kończą się rozgrywki sezonu 
2010/2011 dla siatkarzy UKS-u, którzy 

pokonali u siebie Transmik Mława i Siedlin 
3-0 oraz przegrali w Zawidzu Kościelnym 0-3 
lecz mimo bardzo słabego początku poprzed-
niego sezonu nie zdołali wywalczyć awansu 
do fazy finałowej rozgrywek 4 ligi.

 6 miejsce w grupie nie było zadowalającym 
wynikiem, ale końcówka sezonu pozwalała 
patrzeć z optymizmem na następny sezon. 
Na usprawiedliwienie można powiedzieć,  
że był to pierwszy sezon dla prawie wszystkich 
zawodników UKS-u, którzy mimo wszystko 
pokazywali, ze mają potencjał i warto w nich 
inwestować. Luty i marzec były miesiącami,  
w których trener Renkiewicz chciał podtrzy-
mać dyspozycje meczową u swoich zawodni-
ków, w związku z tym, miesiące te miały cha-
rakter czysto treningowo-kondycyjny.

Od kwietnia do połowy czerwca zespół UKS 
uczestniczył w kilku turniejach m.in. w No-
wym Mieście i Łomiankach, w których zajmo-
wali miejsca na podium. W czerwcu również 
zapadła decyzja, że w sezonie 2011/2012 poza 
zespołem seniorów do ligi zostanie zgłoszony 
po 5 latach przerwy zespół juniorów. Na za-
kończenie sezonu obydwie drużyny pokonują 
Dębinę Nieporęt w stosunku 2:0 i kończą tym 
samym sezon 2010/2011. Od połowy czerwca 
do połowy sierpnia zawodnicy dostali wolne 
od trenera Renkiewicza by przygotować się do 
sezonu 2011/2012. Duża grupa zawodników 
jako formę przygotowania do sezonu wybrała 
siatkówkę plażową, w której pokazywali się 
z dobrej strony dumnie reprezentując barwy 
Nowego Dworu. 

W tym roku trener Renkiewicz wybrał przygo-
towanie na własnym obiekcie i po sumiennie 
przepracowanym okresie przygotowawczym 
przyszedł czas na pierwsze mecze sparingowe, 
w których Jedynka mierzyła się z drużynami  
z 3 ligi, kolejno ze Spartą Grodzisk wygry-
wając 3:0,a następnie z MKS MDK Warszawa  
i Mogielanka Wołomin tym razem przegry-
wając O:3 oraz 2:3. Jednak wbrew pozorom 
na tle wyżej notowanych zespołów Nowo-
dworzanie prezentowali się naprawdę dobrze, 
co dawało nadzieję na sezon obfitujący w 
szczęśliwe zakończenie, czyli awans do 3 ligi 
seniorów, do której miała ich zaprowadzić  
żywiołowa młodzież wspierana przez star-
szych i doświadczonych zawodników. Na 
początek na pierwszy ogień poszli jednak ju-
niorzy, którzy przegrali z Zieloną 1:3 u siebie, 
ale w drugiej kolejce wygrali z Mławą 3:1  
i dalej liczyli się w walce o 1 ligę juniorów. 

Październik był za to dobrym miesiącem dla 
seniorów, którzy wygrali 3:1 z Zieloną oraz 
3:2 na gorącym terenie w Lipowcu i potwier-

dzili swoje aspiracje do awansu. 
Listopad był miesiącem, w którym wylano ku-
beł zimnej wody na zawodników Jedynki. Ju-
niorzy odpadli z dalszej rywalizacji o awans do  
1 ligi, ponownie przegrywając z Zieloną tym 
razem 0:3 i wygrywając z Mławą 3:0, widać 
było postęp w grze dotychczas rezerwowych 
zawodników w seniorskim zespole, lecz po-
została im walka o miejsca 4-6. Drużyna se-
niorska w ciągu 3 dni spadła z nieba do piekła 
przegrywając u siebie z Makowem Maz. 0:3  
i przerywając serię 6 zwy-
cięstw pod rząd na  
PG Arenie oraz w Siedlinie 1:3.  
Porażki te bolały tym bar-
dziej, że zostały one po-
niesione w kiepskim 
stylu, co bardzo zasmu-
ciło trenera i zawodni-
ków. 

W walce o miejsca 4-6 
przeciwnikami naszych 
juniorów były zespoły  
z Makowa oraz Kozienic. 
Tym razem udało się wy-
grać mini grupę wygrywając 
dwukrotnie z Kozienicami 3:0 
oraz z Makowem na własnym obiek-
cie 3:0. Niestety w meczu rewanżowym mu-
sieli uznać ich wyższość 1:3, jednak wygrany 
set dał im zwycięstwo i 4 miejsce w rozgryw-
kach ligi Juniorów w sezonie 2011/2012. 

Szkoda, że sezon dla nich już się zakończył, 
ponieważ w trakcie trwania rozgrywek poka-
zywali, że stać ich na rywalizację na wyższym 

poziomie jednak na swoją szansę będą musieli 
poczekać do przyszłego sezonu. 14 grudnia 
rok 2011 skończyli seniorzy Jedynki, którzy 
mieli prawie trzy tygodnie przerwy na wyma-
zanie z głów ostatnich meczy i udowodnieniu, 
że nie można ich skreślać już na tym etapie,  
w pełni zmotywowani i skoncentrowani poko-
nali u siebie Transmik Mława 3:1 przerywając 
czarną serię. 

W nowym roku nie mogą już sobie pozwolić 
na porażki i wierzymy, że ten 

młody i perspektywiczny 
zespół będzie w stanie 

pokazać, że siatkówka 
też w Nowym Dworze 

istnieje!

Rok 2011 rozpoczął i zakończył się zwycięstwem, ale nie oznacza to, że cały rok był dobry w wykonaniu siatkarzy z UkS-u 
jedynka. Bywały momenty lepsze i gorsze, ale o tym po kolei.

TEkST I FOTO MARek kARPowicZ

22

BDC MarcPol Team – siła  
w młodości i doświadczeniu
9 lutego br. w Teatrze kamienica w warszawie odbyła się oficjalna prezentacja zawodowej grupy kolarskiej BDc MarcPol Team. 
Pomysłowo zorganizowane wydarzenie sportowe zgromadziło wielu zaproszonych gości. 

TEkST I FOTO ReDAkcjA

Po raz pierwszy w Polsce zawodowa grupa kolarska nabyła w pełni profesjonalny autobus. Scanią, 
rocznik 2008, będą mieli przyjemność jeździć kolarze BDC MarcPol Team. Autobus został kupiony 

od ekipy World Tour – HTC Columbia, która od tego sezonu przestała istnieć.




