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Nowy Dwór Mazowiecki pełni prestiżową 
funkcję stolicy powiatu. Władze miasta po-
strzegają to nie tylko jako przywilej i wynika-
jące z niego prawa. Dostrzegają też obowiązki 
jakie wynikają z racji bycia stolicą. Jednym  
z nich jest stymulowanie rozwoju powiatu, 
którego elementem jest rozwój edukacji. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że w ostatnich tygodniach 
musieliśmy podjąć kilka ważnych decyzji 
związanych z reorganizacją szkół ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez miasto, jest 
to niełatwe zadanie. Zmiana ustawy o systemie 
oświaty wymusiła na nas konieczność stopnio-
wej likwidacji liceum profilowanego i techni-
kum dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 2. 

Chcemy jednak prowadzić tu liceum ogólno-
kształcące, na co musimy mieć zgodę Rady 
Powiatu Nowodworskiego. Głęboko wierzę, 
że taką zgodę otrzymamy. 

Rok 2012 to trudny czas dla miejskiego bu-
dżetu. Dlatego wewnątrz marcowych Faktów 
ponawiamy akcję „Płać podatki tam gdzie 
mieszkasz”. Wiem, że z różnych powodów 
zmiana meldunku nie jest możliwa, ale każ-
dy może zgłosić zamieszkiwanie na naszym 
terenie i rozliczyć się w tutejszym Urzędzie 
Skarbowym. W ten sposób udział w podat-
ku dochodowym trafi do naszej gminy i tym 
samym, każdy będzie mieć wkład w dalszy 
rozwój naszego miasta. W związku z tym  
w dziale ogłoszenia zamieściliśmy informację 
jak, bez konieczności przemeldowywania się, 
wspomóc budżet Nowego Dworu Mazowiec-
kiego. Z całej siły zachęcam! Płać podatki tam 
gdzie mieszkasz!

BuRmiStRZ miaSta jAcek kowAlSki

2

FAKTY NOWODWORSKIE

Drodzy Mieszkańcy,

Lotnisko Modlin – pierwsze 
szczęśliwe awaryjne 
lądowanie.
tekSt ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto URZąD MiejSki

w sobotę 24 marca śledziliśmy w mediach relację 
na żywo z awaryjnego lądowania prywatnej awio-
netki na lotnisku w Modlinie. Niestety nie były to 
ćwiczenia. Szczęśliwie, samolot został sprowadzo-
ny na ziemię. Nikomu nic się nie stało. 

Pożegnanie Komendanta
tekSt ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto MARek 
kARPowicZ

w poniedziałek 27 lutego w uroczej scenerii 
Bramy ostrołęckiej w Modlinie Twierdzy, przy 
fantastycznej jak na tę porę roku pogodzie, 
miało miejsce przekazanie dowodzenia ko-
mendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.  Więcej na StR. 7 

Więcej na StR. 7 
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Sąd i szkoły – trudne wyzwania 
przed nowodworskimi radnymi
28 lutego br. o godz. 10:00 odbyła się XViii sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.  obrady podzielone były 
na dwie części – w czasie zarządzonej dłuższej przerwy radni udali się do warszawy protestować przeciwko likwidacji 
nowodworskiego sądu. w trakcie obrad podjęto także uchwały w sprawie stopniowej likwidacji szkół ponadgimnazjalnych  
w Zespole Szkół nr 2. 

tekSt i  Foto ANeTA PielAch - PieRścieNiAk

Lutowa sesja Rady Miejskiej przebiegała 
inaczej niż zazwyczaj. Już na jej począt-

ku Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski 
poinformował radnych, że tuż po godzinie 
11:00 chciałby zarządzić dłuższą  przerwę  
w obradach (do ok. godz. 15:00). Wyjaśnił, że 
chce w ten sposób umożliwić władzom miasta 
uczestnictwo w ogólnopolskim proteście prze-
ciwko likwidacji sądów rejonowych (protest 
odbywał się tego samego dnia o godz. 12:00 
w Warszawie przyp. red.). Zapytał też radnych 
czy chcieliby udać się na pikietę. Zgłosiło się 
9-ciu z nich. 
Cała Rada wyraziła też swoje stanowisko  
w sprawie likwidacji nowodworskiego sądu 

poprzez podjęcie stosownej uchwały. Pełną 
treść stanowiska publikujemy w na kolejnej 
stronie Faktów.  
W dalszej części obrad radni wprowadzili zmiany 
w uchwale budżetowej miasta na 2012 rok. Zwięk-
szyli też kapitał zakładowy ZWiK Sp. z o.o 
W porządku obrad sesji znalazł się punkt 
dotyczący gospodarowania gminnym zaso-
bem mieszkaniowym. Na pytania radnych 
odpowiadał Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Dariusz Tabęcki. Dotyczyły one 
m.in. ilości osób zajmujących poszczególne 
lokale i budynki, zmian w zasobach, obiektów 
wprowadzonych i zdjętych z wykazu. Radny 
Sempławski, w odniesieniu do, jego zdaniem, 
ambitnego planu remontów ZBK, wnioskował 
o pierwszeństwo remontów w lokalach i bu-
dynkach, w których mieszkańcy nie zalegają  
z opłatami za czynsz. Ostatecznie przedsta-
wiony pod obrady program został przez rad-
nych zaakceptowany. 
Radni debatowali także nad uchwałą w spra-
wie ustalenia maksymalnej kwoty dofinanso-
wania w 2012 r. opłat za kształcenie, pobierane 
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia na-
uczycieli, przyznawanej nauczycielom szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez miasto. 
Kwoty dofinansowania ustalono na poziomie: 
• do 80% kosztów za semestr za studia językowe, 
• do 50%  kosztów za studia magisterskie  

i podyplomowe, 
• do 70% kosztów za kursy kwalifikacyjne  
i doskonalące, seminaria oraz inne formy do-
skonalenia,
• do 100% kosztów za kursy kwalifikacyjne  
i doskonalące dla nauczycieli skierowanych 
przez dyrektora, związane z wdrożeniem  
i obsługą programów komputerowych uła-
twiających prawidłowe funkcjonowanie szko-
ły i przedszkola  oraz za kursy kwalifikacyjne 
i doskonalące oraz studia podyplomowe, na 
które kieruje dyrektor placówki,  uznając je za 
niezbędne dla potrzeb jej funkcjonowania. 
W związku ze zmianami w ustawie o syste-
mie oświaty radni podjęli uchwałę w sprawie 
zamiaru przekształcenia 2-letniej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 przy 
ul. Długiej w 3-letnią Zasadniczą Szkołę Za-
wodową. 

Jednogłośnie podjęto też uchwałę w sprawie 
zamiaru stopniowej likwidacji liceum profilo-
wanego i technikum dla dorosłych w Zespole 
Szkół Nr 2. 

W sprawach róznych kierowane były pytania 
do burmistrza. Dotyczyły one m.in.:

• terminu otwarcia i kwestii oświetlenia wia-
duktów, 
• remont ul. Sportowej, 
• budynku przy ul. Chryzantemy, 
• działka przy Zespole Szkół w Twierdzy 
• przystanku w Modlinie Twierdzy, 
• oświetlenie ul. Sienkiewicza,

• uczniowskie Kluby Sportowe i Nowodwor-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
• spotkania wigilijno – noworocznego.

Na emeryturę odchodzi dotychczasowy komen-
dant PSP Andrzej hiszpański. 

Więcej na StR. 7 

Przedsiębiorcy wyszkoleni
tekSt i Foto MARTyNA koRDUlewSkA

około dwudziestu przedsiębiorców uczestniczyło 
w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez 
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim 
we współpracy z nowodworskim oddziałem Ban-
ku BGŻ.
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Radni pikietują w obronie sądu

Radni udali się do Warszawy w trakcie prze-
rwy w obradach sesji Rady Miejskiej, która 

odbywała się tego samego dnia. Przerwę, umoż-
liwiająca radnym udział w proteście, zarządził 
Przewodniczący Rady. Na manifestację udało się 
dziewięciu z nich. Oprócz radnych pod minister-
stwem protestowali pracownicy nowodworskiego 
sądu oraz mieszkańcy. 
„Mamy nadzieję, że nasza pikieta przyniesie ja-
kieś efekty – mówili pracownicy nowodworskie-
go sądu zebrani w Alejach Ujazdowskich. Głos 
zabrał także burmistrz Kowalski: „Będziemy pro-
testować do skutku (…) Miernikiem pracy sądu 
nie może być liczba sędziów” – mówił.
Bezpłatny transport do Warszawy zapewniło miasto.

w związku z planami likwidacji sądów rejonowych jakie opracowało Ministerstwo Sprawiedliwości, 28 lutego przed gmachem 
ministerstwa w warszawie odbył się ogólnopolski protest w tej sprawie. w manifestacji nie zabrakło nowodworzan na czele  
z burmistrzem jackiem kowalskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej krzysztofem Bisialskim i radnymi Rady Miejskiej. 

tekSt ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto MARek kARPowicZ

Obrona sądu – Apel Rady Miejskiej  
w Nowym Dworze Mazowieckim   
do Prezydenta RP
Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą 

o interwencję w sprawie likwidacji Sądu 
Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Pozwalamy sobie poniżej przedstawić krótki opis 
sytuacji w jakiej znalazł się nasz rejon i powiat, 
który będzie, mamy nadzieję, uzasadnieniem na-
szej prośby.
Powiat nowodworski liczy około 80 tysięcy miesz-
kańców. Rejon sądu nowodworskiego obejmował 
niegdyś teren powiatu oprócz gminy Nasielsk,  
a także gminę Łomianki, wcześniej również 
część powiatu legionowskiego wraz z miastem 
Legionowo. Reforma administracyjna ustanawia-
jąca powiaty, jako szczebel administracji samo-
rządowej, spowodowała dostosowanie rejonów 
działania sądów rejonowych do granic admini-
stracyjnych powiatów. Z rejonu nowodworskie-
go Łomianki odeszły dopiero w roku 2007, ale  
w całej operacji „zapomniano”, że w granicach 
powiatu nowodworskiego znajduje się także 
miasto i gmina Nasielsk. Znajdujemy się więc 
w sytuacji, prawdopodobnie, dwóch powia-
tów w Polsce, w których granice sądów rejo-
nowych nie odpowiadają granicom powiatów. 
Tymczasem mieszkańcy Nasielska, będący  
w rejonie sądu pułtuskiego, sprawy odwoławcze  
i kasacyjne realizują w Białymstoku.
Nowy Dwór Mazowiecki – stolica powia-
tu nowodworskiego, a także siedziba Sądu  
Rejonowego – jest, obok Legionowa, jednym  

z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
miejscowości w województwie mazowieckim  
i w kraju. Powstający właśnie międzynarodo-
wy port lotniczy przyczyni się niewątpliwie do 
przyspieszenia procesów rozwojowych, które 
będą skutkować zwiększoną liczbą spraw za-
łatwianych w sądach. Sprawy karne, związane  
z obrotem nieruchomościami i działalnością gospo-
darczą, sprawy odszkodowawcze i rodzinne będą  
w krótkim czasie zwielokrotnione. Pojawi się wie-
le spraw, które będą wymagać interwencji prezesa 
sądu rejonowego, znajdującego się na miejscu.
W obiegu publicznym pojawiła się graniczna 
liczba 15 sędziów, poniżej której sąd rejono-
wy będzie zlikwidowany. Chcielibyśmy po-
informować Pana Prezydenta, że na tę liczbę 
nie ma wpływu ani prezes sądu, ani lokalna 
społeczność, ani ilość spraw. Odejścia sędziów  
z sądu nowodworskiego odbywały się w więk-
szości w wyniku zmiany miejsca zamieszkania  
i realizacji karier osobistych. Nikt nie patrzył na 
ilość spraw załatwianych w sądzie. Od kilku lat 
sukcesywnie ubywało sędziów w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim ze stanu 16 do 11 obecnie. Sę-
dziowie, którzy pozostali na miejscu i prezes sądu 
musieli sobie poradzić z rosnącą ilością spraw 
i za tą sprawność i pracowitość właśnie zostają 
ukarani. Włączenie choćby Nasielska do rejonu 
nowodworskiego wymagałoby bezwzględnego 
zwiększenia liczby sędziów.

Jednakże sędziowie Sądu Rejonowego w Nowym 
Dworze Mazowieckim są zdecydowani przy 
obecnym składzie personalnym obsłużyć rów-
nież Nasielsk, gdyby został włączony do rejonu 
obsługiwanego przez ten sąd. Gwarantują, tak jak 
dotychczas, jakość i sprawność prowadzonych 
spraw w czasie niezbędnym dla zorganizowania 
pomocy w postaci kilku dodatkowych etatów dla 
tak dużego sądu.
Prosimy pana Prezydenta o łaskawy wgląd  
w sprawę, bowiem wszystkie nasze działa-
nia, łącznie z zebraniem podpisów mieszkań-
ców i pikietą pod siedzibą Ministerstwa Spra-
wiedliwości nie przynoszą żadnych skutków.  
Minister wydaje się głuchy na argumenty, które 
przedstawiamy w różnych gremiach. Niestety nie 
mamy, jako obywatele i organa miasta, możliwo-
ści spotkania z Panem Ministrem, stąd jesteśmy 
zmuszeni szukać pośrednictwa. Okazało się, że 
posłowie, z którymi się kontaktowaliśmy rów-
nież nie są w stanie przedstawić Panu Ministrowi 
powyższych, racjonalnych przecież, argumen-
tów, w celu przedstawienia realnych powodów 
utrzymania Sądu Rejonowego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Stąd Pan Prezydent jest naszą 
ostatnią instancją i deską ratunku.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski
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XV sesja Rady Powiatu 
Nowodworskiego
tekSt i Foto wAlDeMAR MAjchRZAk 

Z analizy funkcjonowania powiatowych pla-
cówek oświatowych wynika, że na skutek 

niekorzystnych zmian demograficznych spada 
liczba naboru uczniów do szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzonych przez powiat. Zgodnie ze 
zmianą ustawy o systemie oświaty oraz niektó-
rych innych ustaw z dnia 19.08.2011 r. od dnia 
1 września 2012 r. nie będzie się już prowadzić 
naboru do klas pierwszych liceów profilowa-
nych. Dlatego szkoły w trosce o racjonalizację 
kosztów utrzymania oraz lepszą ofertę edukacyj-
ną dla absolwentów gimnazjów podjęły przygo-
towania do zmian organizacyjnych i stosownych 
przekształceń w swoich strukturach. Dodatkowo 
przepisy znowelizowanej ustawy o oświacie na-
kładają obowiązek na samorządy przekształcenia 
dotychczasowych dwuletnich w trzyletnie zasad-

nicze szkoły zawodowe. Mając na uwadze dobre 
przygotowanie się do nieodzownych zmian Rada 
Powiatu na ostatniej sesji przyjęła pakiet sto-
sownych uchwał w tych sprawach. Zapraszam 
Państwa do lektury bieżącego wydania Faktów  
i do zapoznania się z treścią podjętych uchwał na 
stronach BIP Powiatu Nowodworskiego.

Szanowni 
Państwo

StaRoSta kRZySZTof kAPUSTA

Na początku sesji starosta Krzysztof Kapusta 
wspólnie z przewodniczącym Zdzisławem 

Szmytkowskim wręczyli akty przyznania stypen-
diów jednorazowych w wysokości jednego tysiąca 
złotych za osiągnięcia sportowe uczniowi Antonie-
mu Strzałkowskiemu z Liceum Ogólnokształcące-
go w Nowym Dworze Mazowieckim za zajęcie  
I miejsca w Jeździeckich Międzynarodowych Za-
wodach przez Przeszkody w Austrii oraz uczniowi 
Damianowi Wiśniewskiemu z Zespołu Szkół Za-
wodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 
za II miejsce w finale Pucharu Polski Juniorów  
w boksie. Następnie odbyła się uroczystość podzię-
kowania za wzorową, długoletnią i oddaną służbę 
st. bryg. Andrzejowi Hiszpańskiemu komendan-
towi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Nowym Dworze Mazowieckim, który przecho-
dzi z dniem 24 lutego 2012 roku na emeryturę. 
Były kwiaty, serdeczne słowa uznania za wyniki 
i dokonania powiatowej straży dowodzonej przez 
komendanta A. Hiszpańskiego oraz życzenia 
wszystkiego najlepszego w życiu osobistym a tak-
że w dalszej działalności społecznej i zawodowej. 

Porządek obrad sesji był dość obszerny i obej-
mował rozpatrzenie 16 projektów uchwał,  
w tym 7 uchwał dotyczyło zmian i przekształceń 
organizacyjnych w powiatowych szkołach ponad-

gimnazjalnych. Na wniosek Komisji Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecznych radni przełożyli 
rozpatrzenie wystąpienia władz samorządowych 
Nowego Dworu Mazowieckiego w sprawie wyra-
żenia zgody na utworzenie LO i LO dla Dorosłych  
w  Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Długiej. Rada wy-
raziła zgodę na przekształcenie Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej w ZSP w Pomiechówku, w ZSZ  
Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i ZSZ w 
Nasielsku oraz na przekształcenie Uzupełniają-
cego LO na LO dla Dorosłych w ZSP w Pomie-
chówku. Radni przyjęli także uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji liceów profilowanych w ZSP 
w Pomiechówku, ZSZ w Nasielsku i ZSZ Nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Na wniosek Komisji Finansów Publicznych  
i Rozwoju rada wprowadziła zmianę do projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielenia do-
tacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony śro-
dowiska i gospodarki. Zmiana dotyczy upoważ-
nienia Zarządu Powiatu do ustalenia wag poszcze-
gólnych kryteriów w drodze uchwały.
Rada zatwierdziła projekt uchwały w sprawie 
określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych na terenie powiatu nowodworskiego. 
Radni na wniosek Komisji Rewizyjnej po rozpa-

trzeniu skarg na działanie starosty nowodworskie-
go i powiatowego inspektora nadzoru budowlane-
go uznali przedmiotowe skargi za bezzasadne.  
Ponadto radni przyjęli uchwały m.in.: w sprawie 
szczegółowych warunków umorzenia opłaty za 
pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012, w spra-
wie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
powiatu nowodworskiego oraz w sprawie zwięk-
szenia wysokości środków finansowych na utrzy-
manie dziecka w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych typu rodzinnego prowadzonych przez 
powiat nowodworski. 
Radni przyjęli do akceptującej wiadomości in-
formację o realizacji inwestycji i remontów oraz 
zadań realizowanych przez Wydział Architektury  
i Budownictwa w 2011 roku. Dużo pytań z prośbą 
o wyjaśnienia zgłosili radni do sprawozdania z pra-
cy Zarządu pomiędzy sesjami Rady i w sprawach 
różnych. Odpowiedzi udzielali starosta, wicestaro-
sta i kierownicy wydziałów. Dość ożywiona dys-
kusja wystąpiła po zabraniu głosu przez uczestni-
czącego w sesji burmistrza Nasielska Grzegorza 
Arciszewskiego w sprawie uruchomienia punktu 
Nocnej Pomocy Lekarskiej w Nasielsku. Ustalo-
no, że do dnia 8 marca 2012 r. Zarząd Powiatu po-
dejmie skuteczną decyzję w tej sprawie.

w dniu 23 lutego 2012 r. w obecności 18 radnych odbyła się XV sesja Rady Powiatu. obrady prowadził przewodniczący Zdzisław 
Szmytkowski przy współpracy z wiceprzewodniczącymi Mariuszem Łaszukiem i Sebastianem kozakiem. 

Lotnisko Modlin – pierwsze szczęśliwe awaryjne lądowanie.

Pożegnanie Komendanta
tekSt ANeTA PielAch – PieRścieNiAk,  Foto MARek kARPowicZ

Nowym Komendantem Państwowej Straży Po-
żarnej został mł. bryg. Leszek Smuniewski – 

dotychczasowy zastępca komendanta w Legionowie. 
Na stanowisku zastapił odchodzącego na emeryturę, 
pełniącego służbę 25 lat Andrzeja Hiszpańskiego. 
W uroczystościach udział wzięli liczni goście wśród 
których nie zabrakło burmistrza Jacka Kowalskie-
go, przewodniczącego Rady Miejskiej Krzyszto-
fa Bisialskiego oraz radnych miejskich. Ponadto 
obecni byli: Komendant Główny PSP gen. bryg. 
Wiesław Leśniakiewicz, Mazowiecki Komendant 
PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski, starosta nowo-
dworski Krzysztof Kapusta, przewodniczący rady 
powiatu Zdzisław Szmytkowski, wójtowie oko-
licznych gmin, komendant powiatowy policji nad-
kom. Marek Ujazda, komendant Straży Miejskiej  
w Nowym Dworze Mazowieckim Piotr Rogiński, 

komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej 
zaproszeni goście oraz strażacy Jednostki Ratowni-
czo – Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Podczas uroczystości przekazano też nowe wozy 

strażackie dla Komendy Strazy Pożarnej w Nowym 
Dworze. Do służby w podziale bojowym włączono 
ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy oraz samo-
chód operacyjny.  

Przedsiębiorcy wyszkoleni
tekSt i Foto MARTyNA koRDUlewSkA

Szkolenie odbyło się 6 marca w Nowodwor-
skim Ośrodku Kultury. Wzięło w nim udział 

około 20 osób – głównie przedsiębiorcy z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego i okolic reprezentują-
cy różne branże i skale biznesu, ale i ci, którzy 
dopiero planują działalność. 

Wszyscy mieli okazję poznać nowoczesne usługi, 
które oferuje im współczesna bankowość, a które 
mają przede wszystkim ułatwić im prowadzenie 
firm i – jak powiedział Burmistrz, Jacek Kowal-
ski – zarabiać dla nich. 

Na zaproszenie szefa nowodworskiego oddziału 
BGŻ, Krystiana Makarewicza do Nowego Dwo-
ru przybyli specjaliści-praktycy, którzy kolejno 
referowali tematy takie jak m. in.: faktoring (spo-
sób na poprawę płynności finansowej, polegający 
na wykupieniu przez bank faktur), treasury (przy-
datne tym, którzy prowadzą biznes w obcych wa-
lutach), nowoczesne formy zarządzania finansa-
mi (rodzaje rachunków, identyfikacja płatników), 
kredyty, bankowość w rolnictwie i leasing. 

W szkoleniu wzięli udział także przedstawiciele 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych i Powiatowego Urzędu Pracy. Dzięki 
temu przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jak  
i gdzie szukać środków unijnych oraz jakie ko-
rzyści oferuje im PUP. 
Niewątpliwie spotkanie było doskonałą okazją do 
bezpośredniej dyskusji, uwag i przede wszystkim 
zdobycia cennych informacji. 
Mamy nadzieję, że to szkolenie będzie pierw-
szym z całego cyklu tego typu spotkań.

tekSt ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto URZąD MiejSki

Jak mówił podczas konferencji prasowej prezes 
lotniska Piotr Okieńczyc „Gdybym nie wie-

dział, że nie ma przedniego koła, pomyślałbym, 
że ląduje samolotem w pełni  sprawnym”. Oka-
zało się bowiem, że podczas startu oderwało się 
przednie koło awionetki. 
Pilot natychmiast zgłosił problem wieży kontrolnej  
i przez dwie godziny krążył nad lotniskiem w celu 
zgubienia paliwa. Brak przedniego koła mógł spowo-
dować przewrócenie się samolotu podczas lądowania, 
dlatego pilot w uzgodnieniach z wieżą zdecydował  
o posadzeniu maszyny na właśnie wyremontowa-
nym betonowym pasie startowym. Operacja została 
wykonana perfekcyjnie i co ważne za pierwszym po-
dejściem. Pasażerowie – pilot – instruktor i uczeń nie 
odnieśli podczas całej tej operacji żadnych obrażeń. 

W akcji brały udział służby ratunkowe z lotniska,  
a także straż pożarna i karetki pogotowia z Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Na miejscu obecny był też 
burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski. Jak po-
wiedział miał okazję przyjrzeć się jak nasze służby 

zadziałają w sytuacji awaryjnej i stwierdził, że zdały 
egzamin perfekcyjnie. „Jeszcze przed uroczystym 
otwarciem lotniska mieliśmy lądowanie, szczęśliwe 
lądowanie” dodał. A to szczęśliwe awaryjne lądowa-
nie maszyny odbyło się tuż po godz. 14:00. 
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Stuosobowy zespól artystów bawił publicz-
ność wspaniałymi przebojami muzyki ope-

retkowej w przedstawieniu pt. „Przechadzki Wie-
deńskie i Okoliczne’’. W programie upleciono 
opowieść o miłości ludzkiej i miłości do Wiednia 
- jego nieodpartego, zniewalającego uroku. Zaba-

wa była doskonała o czym świadczą wykonane 
przez artystów bisy. 
Do hali NOSiRu na spektakl przybyło wielu 
mieszkańców. Samo zainteresowanie koncertem 
było ogromne. Bezpłatne zaproszenia na przed-
stawienie rozeszły się w ekspresowym tempie. 

Przedstawienie oglądaliśmy dzięki burmistrzowi 
Nowego Dworu Mazowieckiego Jackowi Kowal-
skiemu oraz Dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku 
Saperów  płk Adamowi Przygodzie.        

Wiedeńskie klimaty…
tekSt ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto DAMiAN ochTABińSki

Na spotkaniu obecni byli także Starosta No-
wodworski Krzysztof Kapusta, Przewodni-

czący Rady Powiatu Nowodworskiego Zdzisław 
Szmytkowski, proboszcz parafii Św. Barbary ks. dr.  
Cezary Siemiński, przedstawiciele innych organiza-
cji i stowarzyszeń działających na terenie miasta. 
Spotkanie rozpoczął sekretarz stowarzyszenia  
Arkadiusz Majewski, który po krótkim powita-
niu gości oddał głos prezesowi SRTM Rafałowi 
Szklarskiemu. Przy pomocy prezentacji mul-
timedialnej prezes podsumował pierwszy rok 
działalności stowarzyszenia, na który złożyły się 
m.in. takie akcje jak: wielkie sprzątanie parku  
w Twierdzy (IV’2011), w którym uczestniczyło 
ok. 40 osób, Piknik Rodzinny w parku (VI’2011), 

wycieczka rowerowa do Zakroczymia (VII’2011), 
zwiedzanie Twierdzy Modlin z Piotrem Oleńcza-
kiem (X’2011), w której wzięło udział ok. 150 
osób,  akcja „Ratujmy Kasztanowce” (XI’2011)  
i turniej „FIFA 12”.
Jak podkreślił prezes Szklarski, przy organizacji 
tych akcji pomagały osoby i instytucje spoza sto-
warzyszenia, za co serdecznie podziękował, wrę-
czając pamiątkowe tabliczki. Uhonorowani nimi 
zostali:
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek 
Kowalski, jego zastępca Jacek Gereluk, ks. Ceza-
ry Siemiński, p. Maciej Kostrzewski, prezes LOT  
3 Rzek Sebastian Sosiński, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Twierdzy Modlin Zdzisław Szmytkow-

ski, Redaktor Naczelna Gazety Nowodworskiej 
Anna Daniszewska. 
Z okazji urodzin zaproszeni goście składali na 
ręce prezesa najserdeczniejsze życzenia dalszych 
sukcesów w pracy organizacyjnej i gratulowali do-
tychczasowych osiągnięć.  
Burmistrz Jacek Kowalski zapewnił o gotowości 
urzędu miejskiego do współpracy i podziękował 
za dotychczas przeprowadzone akcje. Jak zazna-
czył, szczególnie dobrze ułożyła się współpraca 
przy akcji Ratujmy Kasztanowce. Na tę okazję 
Urząd zakupił opaski lepowe, których umiesz-
czenie na drzewach powinno pomóc w ochronie 
kasztanowców. Zadeklarował też chęć współpracy 
przy okazji innych akcji SRTM jak również zachę-
cił – co zaaprobował od razu obecny na spotkaniu 
komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński – do 
bliższych kontaktów ze Strażą Miejską. Na koniec 
wręczył na ręce prezesa prezenty, wśród których 
znalazł się m.in. obraz z widokiem Twierdzy Mo-
dlin. 
Jak to przy okazji urodzin, impreza zakończyła się 
tradycyjną lampką szampana i kawałkiem pyszne-
go tortu. 

Minął już rok – pierwszy rok działalności 
Stowarzyszenia Rozwoju Twierdzy Modlin
tekSt i  Foto ANeTA PielAch – PieRścieNiAk

Marian Wasierzyński od wielu lat związany  
z tą organizacją i pełniący od pięciu lat funk-

cję prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Nowym 
Dworze Maz. został odznaczony przez Jacka Ko-
złowskiego, wojewodę mazowieckiego, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym 
przez Prezydenta RP. Takie wyróżnienie otrzymały 
tego dnia trzy osoby z naszego województwa. 
Podczas uroczystości, której organizatorem był Ma-
zowiecki Zarząd Okręgowy PCK, wręczono także 
Krzyże Zasługi (złote, srebrne i brązowe) oraz od-
znaczenia i medale resortowe PCK: Odznakę Hono-
rową Polskiego Czerwonego Krzyża i odznaczenia 

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu oraz Kryształowe Serce. 
Złotym Krzyże Zasługi nagrodzony został Zdzisław 
Kołakowski, zaś Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: 
kpt Krzysztof Staśkowiak z JW. 2189 z Kazunia, 
Dariusz Borzyński i Jan Cichowski z  Klubu HDK 
PCK „Kropelka” z Nasielska. Brązowym Krzy-
żem uhonorowano panią Mariannę Ujazdowską  
z Biura Rejonowego PCK w Nowym Dworze Ma-
zowieckim oraz Bernarda Kowalskiego i Norberta 
Wysockiego – strażaków z JRG w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Odznaką Honorowy Dawca Krwi 
–Zasłużony dla Zdrowia Narodu uhonorowany zo-
stał pan Tomasz Dudek z JW 2189 z Kazunia 
Wielkim wyróżnieniem dla nas krwiodawców była 
na tej uroczystości obecność pana Jacka Gereluka 
zastępcy burmistrza Nowego Dworu Mazowieckie-
go który za olbrzymią pomoc dla naszego Stowa-
rzyszenia odznaczony został Odznaką Honorową 
PCK III stopnia. Natomiast Kryształowe Serce naj-
wyższe dla krwiodawcy odznaczenie przyznawane 
przez PCK wręczone zostało Marzenie Ujazda, 
mieszkance Nasielska działającej w Klubie HDK 
pracowników PKP. Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy.

Odznaczenia dla nowodworskich  
członków PCK
tekSt i  Foto ReD

1 marca w gościnnych progach hotelu Royal w Twierdzy Modlin odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok działalności 
Stowarzyszenia Rozwoju Twierdzy Modlin. wśród zaproszonych gości był burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego jacek kowalski. 

w urzędzie wojewódzkim w warszawie, w sobotę 4 lutego br. medalami i odznaczeniami państwowymi  
uhonorowani zostali krwiodawcy i działacze Polskiego czerwonego krzyża. w ponad dwustuosobowej  
grupie osób nagrodzonych z całego Mazowsza znaleźli się także mieszkańcy naszej gminy. 

w sobotę, 18 lutego nowodworzanie przenieśli się w świat wiedeńskiej operetki. Na scenie Nowodworskiego ośrodka Sportu  
i Rekreacji gościł Reprezentacyjny Zespół Artystyczny wojska Polskiego. 
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Koncert poświęcony „Żołnierzom Wyklętym”  
pod ogólnopolskim hasłem NIE DAJMY 

ZGINĄĆ POLEGŁYM zorganizowała Fundacja 
„Ave Patria” z Ożarowa Mazowieckiego.  Patronat 
Honorowy nad koncertem objął Jego Eminencja 
Kardynał Kazimierz Nycz Metropolita Warszaw-

ski. W Komitecie Honorowym znaleźli się min. 
Jadwiga Zakrzewska - Poseł na Sejm RP, Jacek 
Kowalski - Burmistrz Nowego Dworu Mazo-
wieckiego, Henryk Ruszczyk, Burmistrz Miasta  
i Gminy Zakroczym oraz Ksiądz Kanonik Andrzej 
Kwiatkowski.

Licznie zebrani mieszkańcy mogli posłuchać 
wspaniałych utworów aż 8 połączonych chórów 
m.in. z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Łotwy, Niemiec, 
Wielkiej Brytanii. Wśród nich był nasz rodzimy 
doskonały chór Soli Deo prowadzony przez Józefę 
Łuszczyńską. 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych…
– uroczysty koncert w Nowym 
Dworze Mazowieckim
Niezłomni bohaterowie – Żołnierze wyklęci. 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy wyklętych! Z tej okazji w całym 
kraju odbywały się uroczystości, koncerty, odczyty, seminaria. w Nowym Dworze Mazowieckim mieliśmy możliwość wzięcia 
udziału w uroczystym koncercie z udziałem kilku chórów. 

tekSt ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto DAMiAN ochTABińSki

Na tę okazję  zaprezentowano program złożony 
z radosnych,  pobudzających i romantycznych 

piosenek. Śpiewano popularne utwory muzyki roz-
rywkowej:  „Przy kominku”, „Złoty pierścionek”, 
„Gdy mi ciebie zabraknie” i takie mniej znane przy-
gotowane specjalnie na ten koncert  np.: „Uśmiech” 
czy „Na parkanie siedzi  Jaś” - mało znana litewska 
piosenka ludowa. Solistkami  karnawałowego wystę-
pu były Panie: Halina Jabłońska, Alicja Gajewska, 
Krystyna Głowala, Jadwiga Mrówczyńska, Anna 
Rusin, Maria Wiechowicz wspomagane głosami ca-
łego zespołu. Dużą  atrakcją wieczoru były wiersze 
napisane przez nasze nowodworzanki:  Różę Jarosz 
pt. „Życzliwość” i Barbarę Malewską  pt. „Myśl  
o Tobie” oraz bardzo znany wiersz o miłości Wisławy 
Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza”. Jednak 
prawdziwą furorę zrobiła brawurowo zaśpiewana 
piosenka pt „Mexicana”, która jest esencją karnawa-
łowych rytmów. Powtórzona na bis tak rozgrzała pu-
bliczność, że po zakończeniu koncertu niektóre panie 
w rytmie rumby wychodziły z sali i był to jak same 
powiedziały  przemiły sposób na zakończenie wie-
czoru. Do zobaczenie na kolejnym koncercie.

Marzyciele – karnawałowo…
tekSt i  Foto Nok

Kolejne spotkanie z wokalistką i jej muzykami: 
Jackiem Przybyszem (gitara) i Jarkiem Kuterą 

(akordeon) oczarowało i urzekło naszą publiczność. 
Anna Przybysz  jako narrator opowiedziała o trud-
nym  życiu Edith Piaf bez ubarwień, ujawniając 
wiele tragicznych wydarzeń i ogromną potrzebę 
miłości jaką artystka nosiła w sobie. Zobaczyliśmy 
Edith Piaf jako człowieka, który niczego nie żałuje 
„ani dobra ani zła” jak napisała  w piosence pt „No, 
Je Ne Regrette Rien”. Właśnie piosenki były ży-
wym komentarzem do treści usłyszanych ze sceny  
i elektryzowały siłą wyrazu całą publiczność. Szcze-
gólnie te znane jak: „Milord”, „Padam Padam” czy 
„La Vie en rose”. 
Anna Przybysz to wyjątkowa wokalistka obdarzona 
talentem aktorskim i olbrzymim potencjałem, dzięki  
któremu  stworzona przez nią Edit Piaf to prawdziwa 
charyzmatyczna artystka prezentująca najlepszy 
styl i charakter francuskiej piosenki, a my jako wi-
dzowie jedynie oklaskami i kwiatami możemy po-
dziękować za tak porywający i poruszający koncert 
czekając na kolejne spotkania. 

„MON AMUR” – Edith Piaf w NOK
tekSt i  Foto Nok

21 lutego 2012 roku. wtorek, godzina 17.00. Za oknem lekko prószy śnieg, a w Nowodworskim ośrodku kultury – „kARNAwAŁowo” 
a zawdzięczamy to Zespołowi  śpiewaczemu Seniorów  „Marzyciele” prowadzonemu przez Marka Tomczaka. 

eDiTh PiAf, jej piosenki i historia życia w sobotni wieczór 25 lutego zagościły na scenie Nok w koncercie pt  „Mon Amur…”. 
w ikonę francuskiej i światowej piosenki wcieliła się Anna Przybysz znana naszej publiczności z cudownego koncertu 
poświęconego „ordonce”. 
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W balladowy nastrój wprowadził publiczność 
gospodarz i założyciel sceny ZAUŁEK  

Wojtek Gęsicki, który zaśpiewał, po raz pierw-
szy w Nowym Dworze Mazowieckim trzy swoje 
nowe utwory. Zostały one bardzo gorąco przyjęte 
przez publiczność.
Występ gościa  rozpoczął się od pięknej i bardzo 

znanej piosenki, napisanej dla Grażyny Łoba-
szewskiej, Za szybą. A potem już popłynęło. Nie-
zniszczalna, Samba Sikoreczka, Kiedy wstajesz 
lewa nogą, Babie Lato, Jola Ola, Listopady liści, 
Góry moje, Mój stary Star. Koncert przebiegał  
w „rodzinnej” atmosferze, albowiem Jurek Filar 
nawiązuje doskonały kontakt z publicznością, 
błyskawicznie likwidując barierę między sceną  
a widownią. Liczne opowieści i  anegdoty, w tym 

w dużej części z życia górali, jako że sam pocho-
dzi z Zakopanego dostarczały dodatkowej porcji 
dobrego humoru i zabawy. Jak zwykle aktywna 
nowodworska publiczność ochoczo korzystała 
z zaproszenia i razem z artystą śpiewała, dobrze 
znane jej refreny piosenek. Spotkanie z Jurkiem 
Filarem dla dużej części widzów stanowiło po-
wrót do czasów młodości, na szlaki turystyczne, 
rajdy, biwaki, do pierwszych ważnych znajo-
mości, trwałych przyjaźni. Dobrze, że Jurek jest  
w dobrej formie  i wciąż śpiewa stare, wciąż mło-
de piosenki, i że wciąż pisze nowe piękne utwory. 
Wciąż potrzebujemy „krainy łagodności” i bę-
dziemy jej potrzebowali coraz bardziej.
Wspólne śpiewanie w Nowodworskim Ośrodku 
Kultury trwało blisko dwie godziny. Publiczność 
opuszczała ośrodek  z zapasem dobrej energii i we 
wspaniałych humorach. 

DNO na wyżynach…
tekSt i Foto Nok

kabaret DNo to „…kabaret 
absurdu, wizualno – muzyczny, 
kabaret rekwizytu technologicznie  
zaawansowanego i zaskakującego  
w swojej prostocie…”. Tak piszą o sobie. 
Nowodworska publiczność mogła się  
o tym przekonać na własne oczy i uszy. 

Organizatorom występu towarzyszyła oba-
wa jak program kabaretu zostanie przyjęty 

przez widzów, bo przecież DNO to rzeczywiście 
kabaret nieszablonowy, czy ekwilibrystyka z uży-
ciem rekwizytu technologicznie zaawansowanego 
spodoba się naszym mieszkańcom? Już po pierw-
szym numerze, „ powietrze zeszło”. Od pierwszych 

chwil na widowni rozbrzmiewały salwy śmiechu  
i brawa. Artyści w mgnieniu oka nawiązali wspa-
niały kontakt z publicznością, a nasi widzowie, 
starym zwyczajem, wdali się w bezpośredni dialog  
z aktorami. Tak więc wspólna zabawa rozwijała się  
w najlepsze. Temperatura na sali wzrastała osiąga-
jąc poziom charakterystyczny dla młodzieżowych 
koncertów rockowych. No bo jak można inaczej 
zareagować na, bodajże, najbrzydszą, ale jedno-

cześnie  najsprawniejszą kurtyzanę na świecie. Czy 
ktoś widział bardziej wypracowany „Nadgarstek”? 
A kto tak potrafi walczyć z japońskim kurczakiem 
jak polski kucharz?  A gościu od lodówki? – to do-
piero była niespodzianka. A jakież było pożegnanie 
– wzruszający występ zespołu śpiewaczego „Za-
głębianki”, „wyrywał” widzów z krzeseł, a  kwile-
nie dzieci oczekujących św. Mikołaja wyciskało łzy 
z oczu obecnych – od śmiechu rzecz jasna.
Znakomity, różnorodny w treści i oryginalny  
w formie  program przysporzył wiele radości zebra-
nej w Nowodworskim Ośrodku Kultury widowni, 
za co chłopakom z Dąbrowy Górniczej serdecznie 
dziękujemy.

Jerzy Filar w Zaułku
tekSt i Foto Nok

Gościem sceny ZAUŁek, w piątkowy 
wieczór 17 lutego 2012 roku, był 
znany i do dzisiaj lubiany kompozytor, 
poeta, animator kultury, założyciel 
zespołu „Nasza Basia kochana” jerzy 
filar. Na estradzie towarzyszył mu  
multiinstrumentalista florian ciborowski. 

Program wykonywany, dla naszych milusiń-
skich, przez przesympatyczny i zabawny duet 

był mieszaniną kabaretu, cyrku i wspólnej zaba-
wy. Aktor Piotr Boruta ujawnił wszechstronność 
swoich talentów (znanych z programu „Mam 
talent”),jako brzuchomówca prowadził dowcip-
ne dialogi z przemądrzałym Czocherem bawiąc 

dzieci i dorosłych, jako cyrkowiec żonglował 
wieloma piłeczkami wykonując zabawne triki, 
jako klaun rozśmieszał całą publiczność. Wspól-
nie z Czocherem zaśpiewał  piosenki mówiące  
o przyjaźni, tolerancji, potrzebie czytania książek  
i dla niektórych dzieci niezrozumiałej konieczno-
ści mycia się. Największą atrakcją było wspólne 
wykonywanie magicznych sztuczek, podczas 
których na twarzach najmłodszych malowała się 

mieszanina podziwu i zdziwienia. Sobotni występ 
sympatycznego duetu po raz kolejny udowodnił, 
że potrzeba radości i wspólnej zabawy potrzebna 
jest wszystkim od 5 do 105 lat. Na zakończenie 
na prośbę dzieci i rodziców Pan Piotr wspólnie  
z roześmianym Czocherem pozowali do wielu pa-
miątkowych zdjęć, oraz rozdawali autografy.

Czocher bawił dzieci 
w NOK
tekSt i Foto Nok

Bohaterami sobotniego  „Poranka  
z teatrem”, 18 lutego 2012 r., na scenie 
Nok, byli Piotr Boruta wraz  z mapetem 
czocherem.

Jednym z głównych źródeł dochodów miast i gmin są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Im więcej ich wpłynie do 
miejskiej kasy tym więcej możliwości na realizację kolejnych zadań.  
To pieniądze na realne inwestycje, które podniosą standard życia wszystkich mieszkańców miasta. Pomogą znacząco w dokończeniu projektów już rozpoczętych tj. rozbudowie Szkoły Podstawowej 
nr 7 oraz Przedszkola nr 5, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej czy realizacji projektu „Ekologiczny Nowy Dwór  - Kolektory Słoneczne dla Mieszkańców”. Środki te mają 
niebagatelny wpływ na rozpoczęcie nowych ważnych inwestycji, wyczekiwanych przez mieszkańców miasta od wielu lat. Jedną z nich jest przebudowa ul. Gen. Berlinga, o modernizację której 
wielokrotnie wnioskowali mieszkańcy Osiedla Młodych. 

Jeśli chcesz aby nasze  dzieci uczyły się w ładniejszych i lepiej wyposażonych szkołach, aby miały dogodne warunki do uprawiania sportu i rozwijania swoich zainteresowań, 
aby drogi po których jeździmy były lepsze – zapłać podatek w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Możesz w ten sposób wpłynąć na poprawę swojego codziennego życia i funkcjonowania. 

Rozlicz PIT w Nowym Dworze – to bardzo proste!
Jak to zrobić? Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania. Jeżeli mieszkasz w naszym mieście wystarczy, że w Urzędzie Skarbowym przy ul. Legionów7 złożysz wypełniony formularz ZAP-3   
i poinformujesz o tym pracodawcę. W zeznaniu rocznym należy zaktualizować dane adresowe i w formularzu ZAP-3 wpisać aktualne miejsce zamieszkania. Wypełnienie formularza jest proste  
i bezpłatne. ZAP-3 można złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT. 
Dzięki temu dochody z Twojego podatku dochodowego (PIT) zasilą budżet Nowego Dworu Mazowieckiego.

Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innego miasta – płać podatki tam gdzie mieszkasz!
Jacek Kowalski
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego 

Płać PoDaTkI TaM gDzIE MIESzkaSz!

Dyrekcja Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim,   
w porozumieniu z Organizacją Pożytku Publicznego pod nazwą Narodowy Fundusz 

Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Płocku,  zwraca się z uprzejmą prośbą do  
Wszystkich Mieszkańców Powiatu Nowodworskiego o przekazanie 1% swego podatku 

dochodowego za rok 2011 na rzecz naszego szpitala. Każda ofiarowana złotówka  
zostanie przeznaczona na zakup aparatury medycznej.

Wystarczy dobra wola i wypełnienie jednego z formularzy zeznania podatkowego PIT,  
w którym w odpowiedniej rubryce należy wpisać numer KRS: OOOO161803  oraz 

wyliczoną kwotę stanowiącą 1% należnego podatku – podając cel szczegółowy –  dla 
szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim. Resztę formalności załatwi Urząd Skarbowy.

Za podjęcie decyzji o przekazaniu 1% swego należnego podatku na rzecz szpitala 

Serdecznie Dziękujemy

 Dyrektor ds. lecznictwa Dyrektor Naczelny NCM
       dr Ahmed Jadou  mgr Zbigniew Kończak

zaPRoSzENIE Na WySTaWę „BaTalIoNy ChłoPSkIE”. 

W Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin  
(ul. Ledóchowskiego 164) możemy podziwiać wystawę  

pt.  „Bataliony Chłopskie”.
Wystawę możemy oglądać od 14 marca do 30 kwietnia 2012r.   

w każdy wtorek, czwartek, sobotę i niedzielę w godz. 10:00-16:00  
(w razie większej ilości zwiedzających dłużej).

W pozostałych dniach można zwiedzać wystawę po uprzednim zgłoszeniu  
pod nr telefonu 606 715 358.

Szanowni Państwo!  

 Zwracam się z prośbą o przekazywanie 1% podatku na organizacje pożytku 
publicznego  jaką jest  Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki  NR KRS 0000305054

Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Dwór Mazowiecki, a terenem działalności obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, województwo mazowieckie a w szczególności powiat nowodworski. 

Celem stowarzyszenia jest:
1. inicjowanie, wspieranie i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych,  

w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin  
w trudnej sytuacji życiowej.

2. tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów.
3. wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wśród osób fizycznych i instytucji na rzecz 

społeczności szkolnej.
4. działanie na rzecz integracji środowiska szkolnego i lokalnego.

5. współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele.
Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, imprez, zawodów, konkursów, zabaw 
okolicznościowych, seminariów, warsztatów, konferencji.

2. Uczestnictwo i wspieranie inicjatyw realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.
3. Promocję młodego pokolenia, jego dążeń do poprawy warunków i stylu życia.

4. Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi.
5. Pozyskiwanie podręczników, programów i innych pomocy dydaktycznych.

6. Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, 
rekreacyjną i towarzyską.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. 

„Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki „     NR KRS 0000305054
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki .  Ul. Chemików 1a

Nr rachunku: 77 8009 1062 0014 5033 2007 0001
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach. Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim

  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki    Ul. Targowa 1/3
 kontakt : kachna23@vp.pl   tel.  508 737 099 –J.Katarzyna Bednarek – prezes

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZEKAZANIE 

Z PAŃSTWA PODATKU

Nasz podatek nie musi w całości przepaść w kasie państwa.
 Od 5 lat sami możemy wybraną organizację społeczną obdarować jednym procentem naszego 

podatku.

RAZEM MOżEMY ZROBIć WIęCEJ!

1% PoDaTkU
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14 lutego zostały ogłoszone wyniki kon-
kursu manualnego na kartkę walentyn-

kową. Termin składania prac od 01.02.2012 
do 13.02.2012 roku. Liczył się pomysł wy-
konania kartki i estetyka wykonanej pracy.  
W konkursie wzięło udział 60 uczniów. 
Wybór najlepszych prac przez panie organizu-
jące konkurs p. Karolinę Radomską i p. Annę 
Maj był niezwykle trudny, ponieważ dzieci 
wykazały się dużą pomysłowością w wykona-
niu pracy. 

Oto lista zwycięzców:
Klasy I
1. Weronika Spalik Ib
2. Julia Owoc Ia
3. Michał Jedliński Ib
Klasy II
1. Piotr Jankowski IIc
2. Bartosz Fabryc IId
3. Patryk Kornaś IId    
 Kornelia Wzorek IIb
Klasy III
1. Adrianna Łasek III c
2. Natalia Markowska IIIa
3. Klaudia Kornatowska IIId     
 Jakub Przychodzki IIIa

Dzień później świetliki wzięły udział w za-
bawie walentynkowej, którą poprowadziły 
panie Karolina Radomska i Anna Maj. Za-
bawa rozpoczęła się od występów karaoke,  
w których uczniowie klas I- III śpiewali polskie 
znane przeboje: „Choć, pomaluj mój świat”, 
„Chcemy być sobą” i kilka innych przebojów. 
Następnie wszyscy dali się ponieść emocjom  
w „Randce w ciemno”.
Kandydaci i kandydatki biorący udział w za-
bawie stanęli przed odpowiedzią na pytania: 
„Co zaserwowałbyś mi na walentynkową 
kolację? „Gdzie zabierzesz mnie ze sobą na 
wakacje?” i „Co mi kupisz, gdy wygrasz mi-
lion?” Widownia zawzięcie podpowiadała na-
szym małym „randkowiczom” wybór kandy-
data nr 1, 2 lub 3.
Zabawa zakończyła się wieloma pozytywny-
mi emocjami, uśmiechem i wspólnym poczę-
stunkiem.

Walentynki w SP 7
14 lutego obchodzimy Dzień św. walentego. Z tej okazji 15 lutego w świetlicy szkolnej SP 7 odbyła się zabawa walentynkowa. 
Dzień wcześniej ogłoszone zostały wyniki konkursu na kartkę walentynkową. Ale po kolei …

tekSt i  Foto kARoliNA RADoMSkA 

Walentynka w „Słonecznej Krainie”
tekSt i  Foto elŻBieTA lewANDowSkA NAUcZycielkA PP3

Walentynki to dzień, w którym obdaro-
wuje się osobę lubianą, kochaną drob-

nymi upominkami tzw. „Walentynką”.
Walentynki już na dobre zadomowiły się nie 
tylko w naszym kalendarzu ale też w Publicz-
nym Przedszkolu nr3. Od kilku lat 14 lutego, 
w Dniu Świętego Walentego do dzieci przy-
chodzi Walentynka – pani Małgosia. I w tym 
roku w swoim pięknym czerwonym kostiumie 
w kształcie serca odwiedziła swoich przed-
szkolaków. Sale pięknie przystrojone w czer-
wone serduszka. Nastrojowa muzyka. Dzieci 
kolorowały serduszka, razem ze swoimi pa-
niami robiły walentynki dla swoich bliskich, 
koleżanek i kolegów z przedszkola. Poprzez 
burzę mózgów wypowiadały się, co oznacza 
słowo: szczęście, miłość, przyjaźń, radość. 
Dzieci odpowiadały na pytania: Co zrobić, 
żeby dzieci się uśmiechały? Kiedy dzieci są 
smutne? itp.Podczas rozmowy z Walentynką 
dowiedziały się również, że serce symbolizu-
je życie i miłość, uczucie, jakim dzieci darzą 
swoich rodziców, bliskich. Wspólnie bawiły 
się i tańczyły, ustawiały się do pamiątkowego 

zdjęcia z „serduszkiem”. Wszystkie przed-
szkolaki dostały od pani Małgosi słodką wa-
lentynkę – lizak w kształcie serca. 
Wszystkim bardzo podobał się ten dzień,  
a dzieci wiedzą, kiedy należy używać słowa: 
„lubię Cię, kocham...” Walentynki – to dzień, 
w którym nie boimy się mówić o swoich uczu-
ciach, emocjach. Dzieci szczerze i otwarcie 
okazują radość, przyjaźń, sympatię w stosun-
ku do innych.

www.nowydwormaz.pl

Walentynki zdążają z pomocą
tekSt i  Foto ANNA MAj

W szkole Podstawowej nr 7, uczniowie ze 
świetlicowego koła origami oraz z koła 

technicznego pod opieką swoich pań, przygo-
towali na zajęciach kartki walentynkowe. 
W dniach od 08 do 13 lutego 2012r. sprzeda-
wali kartki, dochód z nich został przekazany 

FUNDACJI „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” na ak-
cję Skarbonka. 
Celem akcji Skarbonka jest pozyskanie środ-
ków na budowę nowego ośrodka rehabilitacji. 
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Karnawałowo…
karnawał nam wszystkim kojarzy się z tańcem, mnóstwem zabawy i radości. Taki czas nastał w lutym w nowodworskich 
szkołach i przedszkolach – we wszystkich odbyły się zabawy karnawałowe dla przedszkolaków i uczniów. Miejskie placówki 
opanowały księżniczki, wiedźmy, rusałki, wampirki, spidermani, batmani, piraci, postacie z bajek i kowboje.  

autoRZy wG. kolejNości TekSTów: ToMASZ SZADkowSki, MiRkA fRANcZAk, iZABellA RyńSkA – PielUchowSkA, NATAliA TośkA Z klASy iii c SP 4, liDiA wASiAk, elŻBieTA lewANDowSkA 

W czwartek 9 lutego odbył się bal  
w Szkole Podstawowej nr 7.  Jego or-

ganizatorami była Rada Rodziców i nauczy-
ciele szkoły. Tego dnia sala forum zmieniła 
się w bezkresną prerię, ponieważ motywem 
przewodnim był Dziki Zachód. 

Dziki zachóD w SP 7

Sala robiła duże wrażenie – zawdzięczamy to 
ogromnemu zaangażowaniu rodziców, którzy 
bardzo licznie przybyli w środę i pomogli  
w zawieszeniu dekoracji.
Uczniowie klas 0-3 rozpoczęli zabawę w go-
dzinach porannych, toteż od rana w szkole 
roiło się od kowbojów, kowbojek, Indianek 
i Indian, a także Batmanów, Supermanów, 
księżniczek i wróżek. Stroje dzieci były pięk-
ne, kolorowe, a przede wszystkim bardzo po-
mysłowe.
Całą zabawę prowadził profesjonalny zespół 
– kowbojka Jane i kowboj John. Kierowali 
zabawą, uczyli wciąż nowych figur oraz po-
prowadzili wiele konkursów m.in. na najcie-
kawsze przebranie i najlepszego tancerza oraz 
tancerkę. Dzieci w rytm porywającej muzyki 
tańczyły w parach, osobno, w korowodach 
lub całą grupą wraz z paniami w kółku.
W przerwie balu czekała na przebierańców 
niespodzianka w klasach – słodki poczęstu-
nek, a wszystko po to, aby nasi milusińscy 
wytrwali w dobrej kondycji do końca balu.
Uczniowie klas 4-6 zaczęli bal w godzinach 
popołudniowych. Tym razem na sali pojawiło 
się dużo wspaniałych strojów i fryzur. Dobo-
rem muzyki zajmowała się DJ-ka Patrycja, 
która grała hity młodzieżowe na czasie. Na 
początku tańczyło niewielu uczniów, ale póź-
niej zabawa rozkręciła się. Wielkim powo-
dzeniem cieszyło się karaoke, na wszystkich 
zrobił wrażenie pokaz laserów.
Bal nie trwał długo, ale za sprawą świetnej 
muzyki i atmosfery wszyscy mieli ochotę zo-
stać dłużej. Ostatnie piosenki uczniowie biso-
wali kilka razy. Każdy tańczył do utraty tchu, 
by nie zmarnować szansy na karnawałowe 
szaleństwo w gronie przyjaciół.
Dziękujemy wszystkim za udaną zabawę, za 
pomoc w wykonaniu i wieszaniu dekoracji 
oraz jej demontażu. Zapraszamy za rok!

ŚWietliki też się baWią

Z kolei w piątek 10 lutego tradycyjnie, jak co 
roku, odbył się bal w świetlicy szkolnej SP7. 
Przy porywającej do tańca muzyce dzieci ba-
wiły się świetnie. Kolorowe korowody, tańce 
w kółku, parami, indywidualnie czy grupowe 
– „Waka, Waka” i „ Makarena”, jednym sło-
wem, każdy  tańczył  tak jak lubi.           
Były również konkursy: taniec parami na ga-
zecie, taniec z balonem, krzesełka, a także 
quiz wiedzy o zwyczajach karnawałowych. 
Na wszystkich uczestników zabaw czekały 
słodkie nagrody. Tego dnia nikt nie był smut-
ny, w tańcu uczniowie mogli wyrazić swoją  
radość, emocje i ogromną, w tym wieku, po-
trzebę ruchu.

CHaRYtatYWNY bal CZWÓRki 

17 lutego 20112 roku w budynku Zespołu Szkół 
w Modlinie Twierdzy odbył się bal karnawałowy. 
Na początku zabrał głos pan dyrektor Zdzisław 
Szmytkowski, prosząc wychowawców klas I-III 
o wystąpienie i wręczenie wraz z nim odznak 
„WZOROWY UCZEŃ” zasłużonym dzieciom. 
Po wręczeniu plakietek wszyscy zaczęli tańczyć. 
Następnie pani Kolanek ogłosiła konkurs dla 
klas pierwszych, który polegał na przelewaniu 
wody kubkami z jednego wiadra do drugiego. 
W tym konkursie zwyciężyła klasa I b. Drugi 
konkurs był dla najmłodszych uczestników balu, 
przedszkolaków – przeciąganie liny. Zwycięzcą  
w tej zabawie była grupa b. Następny konkurs 
przygotowany był dla klas drugich. Polegał na 
rozwijaniu rolek papieru na obu rękach jedno-
cześnie. Zwycięzcami zostali uczniowie z klasy 
II b. Przed następną konkurencją pani Kielar 
ogłosiła występ taneczny uczennic z klasy III c, 
w którym tańczyłam ja i moja koleżanka Sylwia. 
Po naszym występie był dalszy ciąg potyczek. 
Ostatni konkurs przeznaczony był dla trzecio-
klasistów. Tańczyli wokół stojących krzeseł. 
Zabawa ta zakończyła się sukcesem dla klasy 
III c, ponieważ wygrała. Na koniec balu ogło-
szono wyniki konkursu na najładniejszą lalecz-
kę „UNICEF”, zebrane pieniądze w całym cy-
klu głosowań na lalki, wspomogą biedne dzieci  
z Afryki. Pani Mizerska rozdała nagrody dzie-
ciom, które zwyciężyły. To był nasz ostatni, ale 
moim zdaniem najlepszy i najzabawniejszy bal 
karnawałowy. 

kaRNaWał W PP5

Karnawał to nieodłączny element dzieciństwa. 
Już od grudnia dzieci żyją myślą o niedługo ma-
jącym nastąpić balu. Każda dziewczynka chce 
ustroić się w piękną suknię, każdy chłopiec zo-
stać super bohaterem czy kowbojem.
Jak nakazuje tradycja naszego przedszkola (PP5), 
również i w tym roku odbył się wielki Bal Kar-
nawałowy. Kolorowo przystrojona sala tworzyła 
radosny i niepowtarzalny nastrój. Wśród gości 
dominowały księżniczki, wróżki oraz super bo-
haterowie – Batman, Spiderman czy Superman. 
Gościł u nas również Harry Potter, Lord Wader  
i wiele innych wspaniałych znakomitości.
Przedszkolaki i nauczyciele pląsali wesoło  
w rytm skocznej muzyki, którą wykonywał dla 
nas Krasnal Maciej. Nie zabrakło takich przebo-
jów jak: Kaczuchy, Jedzie pociąg.

FAKTY NOWODWORSKIE edUkacja
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Pojawiły się też najnowsze przeboje – Ai Se Eu Te 
Pego, Boso. Wszyscy bawili się wyśmienicie.
W trakcie balu odbyły się ciekawe i zabawne 
pokazy sztuczek magicznych w wykonaniu Cza-
rodzieja. Pokaz ten przeniósł naszych wycho-
wanków do magicznej krainy pełnej uśmiechu 
i nieoczekiwanych wydarzeń. Niektórzy mogli 
spróbować swoich sił w magicznych sztuczkach 
i dzielnie pomagali Panu Czarodziejowi.
Zabawa była cudowna! Szkoda, że na kolejny bal 
trzeba czekać cały rok. 

ZabaWa kaRNaWałOWa W PP3 

Luty to przede wszystkim miesiąc zabaw karna-
wałowych. Nie mogło jej więc zabraknąć rów-
nież w Publicznym Przedszkolu nr 3. 10 lutego 
odbyła się więc zabawa karnawałowa, którą 
przygotowały i prowadziły nauczycielki. 
Wspaniały wystrój sali pozwolił poczuć się 
jak w bajce.Wszystkie przedszkolaki razem 
ze swoimi paniami wystroiły się pięknie lub 
przebrały w różnorodne kolorowe stroje. Na 
przedszkolnym balu znalazły się więc: kró-
lewny, wróżki, motylki, biedronki, rycerze, 
czarodzieje, kowboje, spajdermeni i wiele in-
nych postaci bajkowych. Wszystkie dzieci  
z utęsknieniem czekały na nadejście tego upra-
gnionego dnia. Kiedy pojawiły się pierwsze ryt-
my wesołej muzyki, to wszystkie bajkowe posta-
cie z wielką ochotą rozpoczęły pląsy i tańce oraz 
prezentowały swoje stroje. 
Wszyscy świetnie się bawili biorąc udział  
w tańcach, konkursach i przeróżnych zabawach. 
Były „tańce - łamańce”, dostojne pary i „za-
kręcone korowody”. Jednym słowem zabawa  
na 102!!! Chwilę odpoczynku od karnawałowych 
wrażeń zapewnił słodki poczęstunek.
Karnawałowe atrakcje umożliwiły dzieciom spę-
dzić czas w radosnej atmosferze oraz dostarczyły 
niezapomnianych wrażeń. Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za przygotowanie pięknych strojów. 
Kolejna zabawa karnawałowa czeka naszych 
wychowanków dopiero za rok.

Akcja była ukoronowaniem światowego projektu 
UNICEF-u „Wszystkie kolory świata”, do któ-

rego przystąpiła również Szkoła Podstawowa nr 5. 
Przedsięwzięcie koordynowały panie: K. Nowicka, 
A. Piszczek, B. Surwiło i B. Trojanowska.

W ramach tego projektu uczniowie wykonywali 
szmaciane laleczki, niezwykłe symbole pomocy 
najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.  
1,5 miliona dzieci umiera z powodu braku szcze-
pionki. Warto bowiem wiedzieć, że każdego roku 
ponad 1,5 miliona dzieci umiera z powodu chorób 
typowych dla wieku dziecięcego, chorób, którym 
można było zapobiec. Wystarczy podać szczepionkę. 
Niestety spośród dzieci corocznie przychodzących 
na świat, ponad 24 miliony nie otrzymuje podsta-
wowych szczepień zaplanowanych w pierwszych 
latach życia.  Tragiczna sytuacja panuje w Sierra Le-
one, jednym z najbiedniejszych krajów świata, gdzie 
najczęstszą przyczyną zgonów dzieci do 5 roku życia 
jest odra i tężec.

Ratujemy dzieci ze sierra leone
Projekt UNICEF „Wszystkie kolory świata” ma na 
celu objęcie programem szczepień wszystkie dzieci 
w Sierra Leone, aby zredukować wskaźnik śmiertel-
ności  wśród najmłodszych mieszkańców tego ubo-
giego kraju.
Dzieci na całym świecie szyły laleczki, solidaryzując 
się ze swoimi kolegami z Afryki, a jednocześnie do-
świadczając  tego, że pomaganie jest nie tylko poży-
teczne, ale również przyjemne. 
Uczniowie Piątki po raz kolejny udowodnili, że nie 
jest im obojętny los innych i stanęli na wysokości 

zadania, szyjąc – przy ogromnym zaangażowaniu ro-
dziców, dziadków – przepiękne lalki, małe, szmacia-
ne dzieła sztuki. Laleczki pochodziły z różnych kon-
tynentów, dzieci same wybierały dla nich strój, kraj 
pochodzenia, imię. Każda lalka otrzymała specjalny 
dokument „akt urodzenia”, zawierający wszystkie te 
informacje.  

Wystawa i licytacja laleczek w Piątce
Najpierw przez kilka dni lalki zachwycały na spe-

cjalnie zorganizowanej wystawie, a następnie zostały 
wystawione na licytację. Cena wywoławcza każdej  
z nich wynosiła 10 zł i była to kwota nieprzypadkowa 
– 10 zł to bowiem suma, która umożliwi zaszczepie-
nie 1 dziecka w Sierra Leone.

Zarówno wystawa, której towarzyszył konkurs na 
najpiękniejszą laleczkę, jak i licytacja, wzbudzały 
ogromne emocje wśród dzieci i dorosłych. „Bój”  
o niektóre lalki był zaciekły, dzięki czemu uzyskiwa-
ły one znacznie wyższe niż przewidziano ceny. W su-
mie zebrano kwotę 1220 zł, znacznie przekraczającą 

oczekiwania organizatorek aukcji, a zaangażowanie 
dzieci  w to przedsięwzięcie po raz kolejny udowod-
niło, jak wiele empatii jest w uczniach Piątki.
Projekt „Wszystkie kolory świata” zakończył się po-
dwójnym sukcesem – jeden: to zebranie funduszy na 
szczepionki dla dzieci, a tym samym uratowanie im 
życia. Drugi – mniej wymierny, ale niemniej istotny 
-  to zaszczepienie w uczniach  poczucia współod-
powiedzialności za los innych i pokazanie, jak fanta-
styczna jest świadomość przyczynienia się do urato-
wania czyjegoś istnienia. 

Nagrodzeni
Przedstawiamy zwycięzców konkursu na najbardziej 
oryginalną laleczkę:
I miejsce – Wojownik Chan, wykonany przez Kacpra 
Krakowiaka z IIIa
II miejsce – Apanaczi, Indianka z Ameryki Pólnoc-
nej, wykonana przez Natalię Kuczyńską i Maję Bo-
detko z IIIc
III miejsce – Talisa wykonana przez Basię Lubelską  
i Oliwię Wodzińską z Ve.

Gratulujemy wszystkim dzieciom, które wzięły 
udział z akcji, bo każda z lalek była piękna i jedyna 
w swoim rodzaju. 
Dziękujemy przede wszystkim dorosłym: rodzicom, 
dziadkom, ciociom dzieci za zaangażowanie i pomoc 
w wykonaniu laleczek. Dorośli dali tym samym swo-
im dzieciom niepowtarzalną lekcję – jak dzielić się 
z innymi, pomagać potrzebującym i czerpać z tego 
wiele radości i satysfakcji. 

Projekt UNICEF-u w SP5.
Szmaciana laleczka za życie dziecka
tekSt i  Foto A.

W ramach kampanii uczniowie przygotowa-
li charytatywne laleczki. Nie są to zwykłe 

szmaciane zabawki – są one symbolem pomocy, 
jakiej dzieci udzielili swoim rówieśnikom w Sierra 
Leone.
Projekt „Wszystkie Kolory Świata” miał także na 
celu kształtowanie wśród najmłodszych postawy to-
lerancji i otwartości na inne kultury. Zanim ucznio-

wie przystąpili do szycia laleczek odbyli „podróż 
przez kontynenty” tzn. wybrali region świata, sta-
rali się dowiedzieć jak najwięcej o kulturze kraju, 
zwyczajach w nim panujących i codziennym życiu 
ludzi. Ta wiedza pozwoliła im uszyć lalkę reprezen-
tującą wybrane przez siebie państwo. Kampanię 
„Wszystkie Kolory Świata” wspiera Ambasador 
Dobrej Woli UNICEF – Majka Jeżowska. 
Podczas balu karnawałowego, który odbył się  
w szkole,  zaprezentowano wszystkie laleczki uszy-
te przez dzieci. Rodzice,  dziadkowie oraz osoby za-
interesowane mogli zaopiekować się wybraną przez 
siebie laleczką, w zamian za przekazanie darowizny 
na rzecz dzieci w najbiedniejszych krajach. Zebrane 
w ten sposób pieniądze przeznaczone są na kampa-
nię szczepień dzieci w Sierra Leone.
Wszystkie lalki wzięły również udział w konkursie 
Najpiękniejsza. Trzy lalki zdobyły pierwsze miej-
sce, pozostałe otrzymały wyróżnienia. Wszystkie 
dzieci zostały nagrodzone. Sponsorami nagród byli: 

Pan W. Kręcisz - Euro Sklep w Modlinie Twier-
dzy, Pani Joanna Rosińska - Sklep Wielobranżowy  
w Modlinie Twierdzy oraz FPH Gardynik. 

Serdecznie dziękujemy. 
W imieniu dzieci oraz własnym serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy włączyli się do projektu.

Wszystkie Kolory Świata 
tekSt i  Foto ZS w MoDliNie TwieRDZy

w połowie lutego na korytarzu Szkoły Podstawowej nr 5 zaroiło się od niecodziennych „gości” – niemal sto pięknych lalek  
w strojach z różnych stron świata czekało na swych właścicieli. 

„wszystkie kolory świata” to międzynarodowy projekt UNicef, w którym uczestniczyli również uczniowie klas i-iii z Zespołu Szkół  
w Nowym Dworze Mazowieckim- Modlin Twierdza. 
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Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ob-
chodzony jest z inicjatywy Komisji Euro-

pejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie 
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego 
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów interne-
towych. 

Dzień bezpiecznego 
internetu w Polsce
W Polsce Dzień Bez-
piecznego Internetu od 
2005 roku organizowa-
ny jest przez Fundację 
Dzieci Niczyje oraz 
Naukową i Akademic-
ką Sieć Komputerową 
(NASK) – realizatorów 
unijnego programu „Sa-
fer Internet”. Głównym 
partnerem DBI 2012 jest 
Fundacja Orange.
W tym roku  DBI ob-
chodziliśmy 7 lutego,  
a jego tematem przewod-
nim był „Internet jako 
łącznik między pokole-
niami”. Wszystkie dzia-
łania były realizowane 
pod hasłem: „Wyrusza-
my razem w cyfrowy 
świat... Bezpiecznie!”.

Dbi w Piątce
Piątka to szkoła, która od najmłodszych lat „za-
przyjaźnia” swoich uczniów z komputerem,  tym 
bardziej istotne jest to, by wyrobić w dzieciach 
nawyk racjonalnego korzystania z Internetu, przy 
zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Dlatego też w SP5 w na godzinach wycho-
wawczych, lekcjach informatyki i techniki były 
przeprowadzone lekcje na temat bezpieczeństwa  

w Internecie.  Ponadto zorganizowano konkursy 
mające na celu propagowanie wiedzy o Inter-
necie: uczniowie klas czwartych wzięli udział  
w konkursie plastycznym,  klasy  piąte – w kon-
kursie na najciekawszą gazetkę o bezpieczeństwie 

w Internecie.  Przygotowana została wystawa na 
temat Internetu i Bezpieczeństwa w Sieci… – cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony 
zarówno młodszych jak i starszych dzieci. 
Podsumowaniem tych działań był turnieju wie-
dzy pod hasłem „Bezpieczny Cyfrowy Świat”,  
w którym wzięli udział uczniowie klas szóstych. 
W trakcie rozgrywki członkowie drużyn odpo-
wiadali na pytana dotyczące historii Internetu, 

jego usług, ale też zagrożeń i sposobów zabez-
pieczenia się przed nimi. Uczniowie musieli też 
wykazać się sprytem, spostrzegawczością i kre-
atywnością przy wykonywaniu różnorodnych 
zadań. Każda z klas przygotowała specjalne ha-

sło na temat Internetu,  
a poza tym miała za za-
danie gorąco dopingo-
wać swoja drużynę. 

Wyniki turnieju:
1. Miejsce I – klasa 6c
2. Miejsce II – klasa 6d
3. Miejsce III – klasa 6b
4. Miejsce IV – klasa 6a

Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, oraz nagro-
dy, a uczniowie klasy 
zwycięskiej drużyny 
również otrzymali pa-
miątkowe gadżety. 

bezpieczny internet 
nie tylko od święta…
Działania związane  
z bezpieczeństwem  
w Sieci nie kończą się 
na 8 lutego. Planowa-
na jest kontynuacja 
projektu. Klasy szóste  

w najbliższym czasie będą przygotowywały lek-
cje dla młodszych kolegów. W ramach edukacji 
rówieśniczej uczniowie starszych klas opowiedzą 
trzecioklasistom o tym, jak bezpiecznie surfować 
po Internecie. Planowane są również spotkania  
z przedstawicielami policji dla uczniów i ich ro-
dziców na  temat odpowiedzialności za działania 
w Sieci.

Bezpiecznie w sieci. Dzień 
Bezpiecznego Internetu w Szkole 
Podstawowej nr 5
Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez korzystania z internetu. Dla większości jest on ułatwieniem codziennego funkcjonowania 
-  dzięki internetowej sieci mamy łatwy dostęp do informacji, do rozrywki,  za pośrednictwem sieci komunikujemy się, robimy 
zakupy, płacimy rachunki. Ale internet to też szereg potencjalnych zagrożeń, o których co roku przypominamy uczniom Piątki 
przy okazji Dnia Bezpiecznego internetu. 

tekSt i  Foto A.R. A.P. W obliczu dużych zmian, jakie zachodzą  
w polskim szkolnictwie, placówki kultu-

ralne, takie jak muzea, mają za zadanie wesprzeć 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli w zdoby-
waniu wiedzy oraz – w dalszej perspektywie –  
w sprostaniu wymaganiom współczesnego świata.
Historia jest bardzo obszernym i trudnym przed-
miotem. Jej przyswojenie wymaga od uczniów 
dużo chęci oraz zaangażowania. Nie każdy się nią 
interesuje. Nie każdemu uczniowi zgłębianie wie-
dzy o przeszłości przychodzi łatwo. Lekcja muze-
alna to wyjście poza tradycyjne ramy szkolnego 
nauczania. Zwiedzając zbiory muzealne, dzięki 
odrobinie wyobraźni, uczniowie mogą przenieść 
się w samo serce historii. Taka forma przekazu 
rozbudza  naturalną ciekawość młodych ludzi,  
a zdobyta wiedza zapada w pamięci na długo.
Lekcje muzealne, dotychczas postrzegane głów-
nie jako miłe dopełnienie lekcji szkolnych lub 
odmienny od tradycyjnego oprowadzania sposób 

na zwiedzanie, zgodnie z duchem nowej podsta-
wy programowej stają się niezwykle ważną czę-
ścią programu szkolnego.
Uczniowie klasy 2a i 1b Liceum Profilowanego 
Zespołu Szkół nr 2 w ostatnim czasie uczest-
niczyli w niezwykle wartościowych lekcjach  
w Muzeum Kampanii Wrześniowej w Twierdzy 
Modlin. Ponieważ Muzeum znajduje się w naj-
bliższej okolicy, uczniowie mieli okazję poznać 
historię „Małej Ojczyzny”, co z pewnością do-
brze posłużyło rozbudzeniu poczucia związ-
ku z regionem. Dyrektor Muzeum Kampanii  
i zarazem przewodnik, pan Władysław Wyruch,  
z dużym zaangażowaniem przybliżył młodzieży 
dzieje naszej okolicy, szczególnie modlińskiej 
Twierdzy. Stworzył wspaniałą atmosferę, co 
uczniowie  szybko docenili. Na terenie Muzeum 
młodzież czuła się bardzo swobodnie. Uczniowie 
mogli podejść do każdego eksponatu, obejrzeć 
go i dotknąć. Nawiązali twórczy dialog z prze-

wodnikiem – zadawali wiele pytań. Następnie 
w sali konferencyjnej Lokalnej Organizacji Tu-
rystycznej Trzech Rzek młodzież obejrzała wy-
stawę ZAGŁADA POLSKICH ELIT AKCJA  
AB – KATYŃ, przygotowaną przez Instytut Pa-
mięci Narodowej, poświęconą zbrodni katyńskiej 
oraz losom Polaków pomordowanych i cierpią-
cych na Wschodzie z rąk sowieckiego okupanta, 
który 17 dni po napaści Niemiec hitlerowskich na 
Polskę zaatakował nasz kraj. Uczniowie w sku-
pieniu wysłuchali opowieści przewodnika na ten 
temat.
Lekcje muzealne dobrze służą podniesieniu jako-
ści pracy szkoły -  nie tylko pozwalają realizować 
w atrakcyjny sposób ważne cele programowe  
z przedmiotu, ale kształtują istotne we współcze-
snym życiu umiejętności kluczowe. Dzięki lekcji 
historii w muzeum uczniowie lepiej rozumieją, 
jak ważna jest tożsamość narodowa i wierność 
tradycji.

Historia nie musi być nudna
tekSt i  Foto ANeTA jęcZARek, NAUcZyciel hiSToRii w ZS 2 w NDM 

jak zainteresować uczniów historią? jak wprowadzić ich w fascynujący świat zamierzchłych czasów, faktów i dat? jak rozbudzić 
w nich chęć poznania losów swojego kraju? jak stymulować kreatywne myślenie? jak uczyć krytycznego spojrzenia na historię? 
jednym z ciekawych  i efektywnych sposobów osiągnięcia tych celów jest z pewnością lekcja muzealna.



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

edUkacja

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE edUkacja

22

Dokarmiamy zwierzęta

Zima to trudny czas nie tylko dla ludzi ale szczególnie dla zwierząt. wiedzą o tym uczniowie ze świetlicy Szkoły Podstawowej  
nr 7 i w tym trudnym okresie prowadzą akcję dokarmiania. 

tekSt i  Foto ANNA MAj

Jesienią świetliki zbierały w lesie: żołędzie, kaszta-
ny, jarzębinę, tarninę, aby móc zimą wykorzystać 

„dary lasu” do przygotowania stołówki dla ptaków  
i innych zwierząt leśnych. 
W związku z nastaniem silnych mrozów i intensyw-
nych opadów śniegu dzieci ze świetlicy szkolnej ra-
zem z paniami Anną Maj i Teresą Chęć rozpoczęły 
dokarmianie ptaków i zwierząt dziko żyjących na 
terenie osiedla oraz w pobliskim lasku. 
Aby było to możliwe wcześniej na zajęciach świe-
tlicowych uczniowie przygotowali karmniki dla pta-
ków. Do dokarmiania wykorzystały zebrane jesienią 
w lesie: żołędzie, kasztany, jarzębinę i tarninę.

Światowy Dzień Kota w PP3
tekSt i  Foto elŻBieTA lewANDowSkA NAUcZycielkA PP3

Dzieci podczas zajęć i zabaw z panią Olą przy-
pomniały sobie ważne wiadomości o zna-

czeniu kotów w życiu człowieka oraz o potrzebie 
niesienia pomocy kotom bezdomnym. Starszaki 
chętnie dzieliły się miedzy sobą przyniesionymi 
książkami, zdjęciami swoich pupili, naklejkami  
i maskotkami przyniesionymi z domu. Następnie 
każdy wykonał własną maskę kota i wcielił się w 
jego rolę przebierając się w koci kostium i mal 
ując z pomocą pani Oli piękne kocie wąsy na buzi. 
Ależ była zabawa! Dzieciom bardzo podobały się 
harce kotów i koci język. Na zakończenie dnia 
Plastusie bawiły się w zabawę „Uciekaj myszko 
do dziury”, którą znają również ich rodzice z lat 
swojego dzieciństwa. Ten dzień na pewno na dłu-
go pozostanie w pamięci przedszkolaków i roz-

budzi zamiłowanie do zwierząt.
Dzień kota, który obchodzimy 17 lutego. To 
doskonały dzień, aby porozmawiać z dziećmi  
w przedszkolu o ich pluszowych i prawdziwych 
kocich przyjaciołach. Obchodzimy święta tego 

typu, ponieważ w ten sposób uczymy dzieci 
przywiązania do kalendarza oraz stwarzamy im 
okazję do świętowania, które przedszkolaki tak 
lubią.

Salezjańskie klimaty w SP7

Szkoła Podstawowa nr 7 to miejsce realizacji bardzo ciekawych, innowacyjnych pomysłów nauczycieli, uczniów, rodziców. 
Tym razem nauczycielki: religii, świetlicy oraz biblioteki (czyli p. kasia, p. iza oraz p. wandzia) postanowiły połączyć swoje siły  
i zorganizowały dla młodszych uczniów konkurs plastyczny: święty jan Bosko - wychowawca dzieci i młodzieży. 

tekSt kATARZyNA DoBRUk, Foto iZABellA RyńSkA - PielUchowSkA

Nasze przedsięwzięcie miało na celu pro-
pagowanie wśród młodego pokolenia   

postaci niezwykłego Świętego, który całe 
swoje życie poświęcił pracy z opuszczoną  
i zaniedbaną młodzieżą, stając się przyjacie-
lem dzieci ulicy.
Na konkurs wpłynęło wiele prac, a ich autorzy 
wykazali się jak zwykle wielką pomysłowością 
oraz zmysłem artystycznym. Każda praca wska-
zywała na to, jak wiele serca włożył w jej wyko-
nanie młody artysta.  Komisja jury wyłoniła lau-
reatów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I 
i klasy III. W pierwszej kategorii zwyciężczynią 

została Weronika S z kl. Ib, zaś z klas III ex aequo 
Maria P. z IIIe i Dawid M. IIIc.  
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza 
klasie IIIc  za najliczniejszy udział w konkursie. 
Cieszymy się, że nasi uczniowie poznają posta-
cie, od których mogą nauczyć się jak być dobrym 
i uczciwym człowiekiem.

Prace uczniowskie można było podziwiać na spe-
cjalnie przygotowanej szkolnej wystawie.

Na każdej lekcji uczniowie mogli dowie-
dzieć się czegoś ciekawego i interesują-

cego. „Ciekawa fizyka” dała ogólny pogląd na 
fizykę. Uświadomiła uczniom między innymi  
w jaki sposób elektryzować ciała czy w jaki spo-
sób wytwarzać prąd elektryczny. Ponadto ucznio-
wie mogli wziąć udział w wielu doświadczeniach 
fizycznych, takich jak: ruch falowy czy zjawisko 
odbicia. Najciekawsze okazały się  nowości tech-
niczne – drut z pamięcią, który jest unikatową 
klasą stopów metali, mogących zmieniać kształt, 
przy podgrzaniu powyżej pewnej temperatury. 
Zmiana kształtu polega na powrocie materiału 
do kształtu wyjściowego, tego który został „za-
pamiętany” .
Na lekcji „Telewizja bez tajemnic – o historii ru-
chomego obrazu” dowiedzieliśmy się o historii 
powstawania telewizji. Niezwykle fascynujące 
opowieści o początkach telewizji, „Kamera ob-
scura”, pierwszym filmie. Ponadto dowiedzie-
liśmy się ile ważył pierwszy telefon i telewizor. 
Zobaczyliśmy jak na przestrzeni czasu  zmieniały 
się telewizory, aparaty fotograficzne i telefonicz-
ne. Dowiedzieliśmy się trochę o Enigmie.
Kolejną interesującą lekcją była „Ekologia”, 
gdzie uczniowie pogłębili swoją wiedzę dotyczą-

cą źródeł energii odnawialnych. Mieliśmy okazję 
zobaczyć, a także dotknąć baterii słonecznej.  
W każdej sali uczniowie mogli zobaczyć wiele 
interesujących eksponatów, zawsze znalazło się 
coś, czego mogli dotknąć i sprawdzić jak działa.

W Muzeum Techniki…
tekSt i  Foto ANeTA RoZMARyNowSkA, MAGDA Myśliwiec i kRySTyNA olSZewSkA

Jakże trafnie te słowa  polskiego satyryka i afo-
rysty oddają istotę wiedzy. Wiedza  - cenne bo-

gactwo, nabyte poprzez naukę i doświadczenie, 
bogactwo, które w danej chwili należy umiejętnie 
wykorzystać stała się  podstawą organizowane-
go od wielu lat w naszej szkole konkursu wiedzy 
OMNIBUS. Konkurs rozgrywany jest w dwóch 
kategoriach wiekowych. Młodsi uczniowie  
z klas drugich i trzecich stanowią I grupę, II gru-
pę tworzą uczniowie z klas czwartych, piątych      
i szóstych. O tytuł Omnibusa rywalizuje po 
dwóch przedstawicieli z każdej klasy. 
Konkurs cieszy się niesłabnącą  popularnością,  
wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów 
jak i nauczycieli. Uczniowie wykazują się bły-
skotliwością, inteligencją i dużą wiedzą z wielu 
dziedzin. 
Tegoroczna komisja  w składzie: p. W. Kępska, 
E. Ładniak, A. Muras, I. Ryńska-Pieluchowska, 
J. Wasilko, podziękowała wszystkim uczest-
nikom za udział w konkursie i wyłoniła dwóch 
zwycięzców, którzy zdobyli zaszczytne miano 
OMNIBUSA. 
W tym roku konkurs wiedzy w SP nr 7 odbył się 
22 lutego w kategorii klas starszych,  gdzie nie-
kwestionowanym zwycięzcą został Sebastian 
Leszkiewicz z klasy IV b, zaszczytne miejsce dru-

gie zdobyła Katarzyna Nowakowska z klasy IV d, 
a miejsce trzecie Michał Hajduga z klasy IV a. 
Konkurs w kategorii klas młodszych odbył się 23 
lutego zwycięzcą został Jakub Kańduła z klasy 
III e, drugie miejsce zajął Eryk Flis z klasy III b,  
a miejsce trzecie Maciej Kicior z klasy II a. 

Konkurs wiedzy OMNIBUS w SP 7
tekSt i  Foto e. ŁADNiAk

w dniu 8 lutego br. klasy 2b i 2c z Publicznego Gimnazjum nr 2 wybrały się na do Muzeum Techniki, aby wziąć udział w lekcjach 
muzealnych o tematyce: „ciekawa fizyka”, „ekologia”  i „Telewizja bez tajemnic – o historii ruchomego obrazu”.

„Wiedza to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje”. 
władysław Grzeszczyk
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W rytmie italo disco, czyli o muzyce włoskiej

ósmego lutego 2012 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Publicznym Gimnazjum nr 2, czterech artystów z filharmonii Narodowej. 
Tematem koncertu była muzyka włoska. Ta dawna, renesansowa, i współczesna, z lat 80` XX wieku. 

tekSt B. MAjewSkA i  Foto e. PieTRUSZkA

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy ma-
drygału, uwertury, a także jednego z gatunków 

muzyki instrumentalnej. Dowiedzieliśmy się także, 
że Włochy uważane są za ojczyznę europejskiej 
muzyki artystycznej i przez wiele stuleci pełniły rolę 
centrum życia muzycznego w Europie. Tam też roz-
winęła się muzyka wokalna, powstała opera, a także 
liczne gatunki muzyki instrumentalnej. 
Muzycy zaprezentowali nam również włoską popu-
larną piosenkę Ricchi E Poveri – „Mamma Maria”  
i zachęcili do wspólnego śpiewania refrenu. A po-
żegnali utworem włoskiego wykonawcy Marino 
Mariniego „Nie płacz, kiedy odjadę”, wykonanym  
w języku polskim. 

Smyczki w PG 1
tekSt i  Foto PG 1

15. 02. 2012 r. w sali gimnastycznej PG1 odbył 
się „Koncertowy zawrót głowy”, kolejna 

ciekawa lekcja muzyki p.t.: „Gra na maksa”. Temat 
występu obejmował następujące zagadnienia:
• instrumenty smyczkowe;
• historia muzyki wykonywanej na tych instru-
mentach;
• spacer muzyczny po krajach UE, z których wywo-
dzą się światowej sławy kompozytorzy (J. S. Bach, 
W. A. Mozart, E. Graandos, J. Strauss, F. Chopin, 
N. Paganini);
• quiz – zgaduj zgadula z nagrodami.
Lekcję przeprowadzili dwaj znakomici muzycy, 
reprezentujący Łódzkie Biuro Koncertowe WIR-
TUOZ panowie:
Wojciech Marcinowski: skrzypce, altówka

Krzysztof Orzechowski: wiolonczela, tamburyn, 
kastaniety.

Pan Krzysztof Orzechowski rozpoczął od zaprezen-
towania instrumentów smyczkowych z równocze-

snym zademonstrowaniem brzmienia instrumentów 
oraz opowiedział ich historie 
i przedstawił kraj z którego się wywodzą. Następnie 
Panowie omówili kwestie dotyczące wspólnego, 
europejskiego dziedzictwa kulturowego. Zaprezen-
towali standardy muzyki klasycznej, country, pop. 
Zabrali nas w podróż do Niemiec, Austrii, Hiszpa-
nii, Irlandii, Rumunii i Polski prezentując fragmen-
ty utworów znanych kompozytorów.
Na zakończenie przeprowadzili Quiz z nagroda-
mi – Jaka to melodia? Po wysłuchaniu fragmentu 
utworu, należało podać tytuł filmu lub serialu, z któ-
rego pochodzi. Młodzież i nauczyciele udzielali od-
powiedzi na wszystkie zadane pytania, w nagrodę 
otrzymywali kalendarze muzyczne i długopisy

„Cindirella” czyli Kopciuszek

w ramach promocji nauki języka angielskiego na wesoło, 9 lutego 2012 roku, członkowie koła języka Angielskiego „english 
club” w PG1 wystawili kolejną bajkę w języku angielskim. Po zeszłorocznej królewnie śnieżce tym razem uczniowie przedstawili 
kopciuszka. 

tekSt i Foto PG 1

Proste dialogi, klasyczna muzyka i piękne 
stroje sprawiły, że przedstawienie bardzo się 

podobało i było łatwe w odbiorze nie tylko dla 
gimnazjalistów.  English Club postanowił za-
chęcić do nauki angielskiego nie tylko uczniów 
gimnazjum, ale także młodsze dzieci. W związku 
z tym wystawiono przedstawienie w Przedszkolu 
Muzyczno – Językowym Nutka, w Publicznym 
Przedszkolu nr 1, a w najbliższym czasie dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 też będą miały szan-
sę obejrzeć tę ciekawą bajkę.

21 lutego Bibliotekę Dziecięcą w Nowym 
Dworze Mazowieckim odwiedziły star-

szaki z grupy Plastusie z Publicznego Przed-
szkola nr 3. Spotkały się z ciepłym i życzliwym 
powitaniem przez panią bibliotekarkę. Dzieci  
z wielką radością zapoznały się z magicznym dla 
nich miejscem. Kilkoro z nich bywało wcześniej 
w bibliotece ze swoimi mamami lub starszym 
rodzeństwem. Przedszkolaki obejrzały nową 
siedzibę  biblioteki, w której  jest dużo miejsca 
dla dzieci a przytulny, kolorowy kącik zachęca 
do obejrzenia i poczytania swojej ulubionej ksią-
żeczki. Dodatkowo czas umilały im pluszowi 

przyjaciele, z którymi dzieci czują się bezpiecz-
nie i sympatycznie. Przedszkolaki zapoznały się 
z działalnością biblioteki, dowiedziały się, jakie 
warunki trzeba spełnić żeby zostać czytelnikiem.  
Z zaciekawieniem oglądały zgromadzone zbiory 
książek dla dzieci i poznały podstawowe reguły 
zachowania się w bibliotece oraz jak należy dbać 
o książki, jak je czytać i przeglądać. Zniszczo-
ne książeczki wywarły na dzieciach bardzo duże 
wrażenie i przejęcie. Zadaniem przedszkolaków 
było wymyślenie nazwy miejsca w bibliotece 
przeznaczonego dla dzieci. Od razu pomyślały  
o nazwie swojej grupy oraz swoim ulubionym 

bohaterze książki M. Kownackiej pt. „Platusiowy 
pamiętnik”, którą starszaki bardzo dobrze znają. 
W ten sposób powstał „Plastusiowy kącik bajek”. 
Przez najbliższe dwa miesiące dzieci będą praco-
wały nad plakatem, który zostanie umieszczony 
w bibliotece. 
Całe spotkanie odbyło się w niezwykle miłej at-
mosferze. Wycieczka do biblioteki była dla dzieci 
wielką atrakcją i pozostanie w ich pamięci na dłu-
go. Na pewno jeszcze nie raz odwiedzą bibliote-
kę, aby kolorowe książki, książki ulubione – ob-
razkami, literkami przemówiły do nich. 

Przedszkolaki z wizytą w Bibliotece
tekSt i  Foto elŻBieTA lewANDowSkA NAUcZycielkA PP3

Sejm na swym posiedzeniu 16 września 2011 
r. ustanowił rok 2012 Rokiem Janusza kor-

czaka, Józefa ignacego kraszewskiego i ks. 
Piotra skargi.
Z wnioskiem o ustanowienie roku 2012 Ro-
kiem Janusza Korczaka, wystąpił rzecznik praw 
dziecka Marek Michalak. W tym roku mija 70. 
rocznica tragicznej śmierci Janusza Korczaka 
w Treblince. W 2012 roku przypada także 100. 
rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot 
przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. Korczak 
działał na rzecz ochrony praw dziecka, był też pe-
dagogiem, lekarzem, autorem książek dla dzieci. 

W uzasadnieniu wniosku o ustanowienia Roku 
Janusza Korczaka napisano: „traktował dzieci nie 
tylko jako przedmiot troski ze strony dorosłych. 
Głosił i realizował w praktyce ideę respektowa-
nia praw i interesów dzieci, ich samostanowienia 
i emancypacji”  
W obchody Roku Janusza Korczaka włączyli się 
nauczyciele i dzieci Publicznego Przedszkola nr 1. 
W ramach szkoleń doskonalących nauczyciele 
pogłębiają wiedzę  z zakresu pedagogiki Janusza 
Korczaka, a także poznają Korczaka jako leka-
rza, pedagoga, pisarza i działacza społecznego 
a przede wszystkim wspaniałego wychowawcę. 

Dzieci wezmą udział zajęciach, na których do-
wiedzą się jak bardzo Stary Doktor był oddany 
dzieciom i wezmą udział w konkursie rysunko-
wym „Mój Król Maciuś Pierwszy”. Rodzicom 
postać wielkiego pedagoga przybliżą gazetki 
okolicznościowe. 
Możemy śmiało powiedzieć, że Janusz Korczak 
poprzez swą działalność na rzecz dzieci, walkę  
o ich prawa, kreowanie takich wartości jak: mi-
łość do bliźnich, sprawiedliwość, godność i sza-
cunek był pierwszym polskim rzecznikiem praw 
dziecka.

Rok Korczaka w PP1
tekSt i  Foto AliNA kASZyńSkA NAUcZycielkA PP NR 1.

„Świat jest wielki, a po drodze tyle pytań. Odpowiedzi poszukajcie w kartach książek.
Książki mówią: – Nie zabłądzi ten, kto czyta! Książki mówią, że ciekawscy żyją mądrzej.”

Dorośli znali go z audycji radiowych gdzie jako Stary Doktor prowadził pogadanki, dzieci czytały jego książki „król Maciuś 
Pierwszy”, „kajtuś czarodziej”. „józki, jaśki i franki”, „koszałki opałki”.  Dziś janusza korczaka – bo o nim mowa, postrzegamy jako 
wybitnego pedagoga, człowieka bezgranicznie oddanego dzieciom.
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Na prezesa Okręgu Mazowieckiego ZOR RP 
ponownie wybrano płk rez. Alfreda Kaba-

tę, a na wiceprezesów: ppłk rez. Wiesława Pa-
tułę, por. rez. Sławomira Łazora i Marcina Ładę. 
Ponadto w skład Zarządu Okręgu weszli: płk rez. 
Dariusz Zielonka, ppłk rez. Henryk Marciniak, 

ppłk rez. Zbigniew Kotarski, kpt. rez. Jerzy Bia-
łoskórski i Artur Błoński. Do Komisji Rewizyjnej 
Okręgu wybrani zostali: mjr rez. Lech Tomasiak 
– przewodniczący, st. chor. sztab. w st. spocz. 
Bolesław Morawski – wiceprzewodniczący,  
st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz – sekretarz. 

Członkami Sądu Koleżeńskiego Okręgu zostali: 
ppłk rez. Marek Olszewski – przewodniczący, 
ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski – wiceprze-
wodniczący, kmdr w st. spocz. Leszek Cichosz 
– sekretarz.
Przedstawiając sprawozdanie z działalności 
Okręgu Mazowieckiego ZOR RP płk rez. Alfred 
Kabata podkreślił, że w okresie minionej kaden-
cji Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego obchodził jubileusz 90-lecia 
swojego istnienia. 29 października 2011 r. w Te-
atrze Wielkim w Poznaniu odbyła się pod patro-
natem Prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go uroczysta gala z tej okazji. Dodał również, że 
najdobitniejszym wykładnikiem oceny działal-
ności Okręgu Mazowieckiego było nadanie mu 
przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika Medalu „Pro Masovia” „za 
wybitne zasługi oraz całokształt działalności na 
rzecz województwa mazowieckiego”. Medalem 
„Pro Masovia” uhonorowane zostało także babic-
kie Koło ZOR RP.
W przyjętym planie działania na najbliższą ka-
dencję duży nacisk położono na współpracę ze 
szkołami, samorządami, jednostkami wojskowymi 

środowiskami kombatanckimi i organizacjami 
pozarządowymi. Kontynuowane będzie organi-
zowanie uroczystości patriotyczno – religijnych 
(w tym Katyńskich), konkursów,  rajdów i sym-
pozjów historycznych. Ważnym celem Związku 
pozostaje kształtowanie patriotycznych postaw 
młodzieży.

Nowe władze Okręgu Mazowieckiego ZOR RP
tekSt i  Foto Ak

24 kwietnia 2012 r. w Nowym dworze Mazowieckim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze (zjazd delegatów) okręgu 
Mazowieckiego  Związku oficerów Rezerwy RP im. Marszałka józefa Piłsudskiego. Dokonano podsumowania minionego 
czterolecia, udzielono absolutorium ustępującemu  zarządowi i wybrano nowe władze.

W tym roku organizacje postanowiły połą-
czyć siły i skierować ofertę do szerszego 

grona odbiorców. Akcja cieszyła się bardzo du-
żym zainteresowaniem. Wiele osób zwlekało do 
ostatniej chwili ze zgłoszeniem, inni wycofywali 
się by po kolejnych przemyśleniach ostatecznie 
popłynąć. Uczestnicy pokonali dystans z Po-
miechówka do Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Docelowo planowano spływ zakończyć w Zakro-
czymiu jednak Wisła nie nadawała się jeszcze 
do bezpiecznego pływania. Przedsięwzięcie to 
rozpoczyna również pracę Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Trzech Rzek polegającą na ozna-
kowaniu pierwszego odcinka Kajakowego Szla-
ku 3 Rzek. Do tych prac mają zostać zaproszeni 
wszyscy miłośnicy kajaków tak aby powstałe 
oznakowanie służyło zarówno naszym mieszkań-
com jak i odwiedzającym nas turystów. Już dziś 
wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału 
w tym projekcie prosimy o kontakt na adres mail 
3rzeki@3rzeki.pl

Zimowy spływ kajakowy 
tekSt MAciek k., Foto DAMiAN ochTABińSki

Nazwa „Walentynki” pochodzi od imienia  
św. Walentego, patrona zakochanych. Zako-

chani tego dnia obdarowują się „Walentynkami”- 
są to zazwyczaj wiersze walentynkowe, życzenia 
miłosne. Z okazji tego dnia  darzymy się laurkami, 
symbolicznymi prezentami. Prezenty walentynko-
we ofiarowane były anonimowe. W naszym „Ogni-
sku” przygotowania walentynkowe trwały kilka dni 
– działała poczta walentynkowe. Pisaliśmy listy do 
swoich sympatii, dekorowaliśmy sale czerwony-
mi serduszkami. Były konkursy taneczne. Każde 

dziecko otrzymało serduszko i kwiatek od swojego 
sympatyka. Serduszkami i kwiatami obdarowane 
były również Wychowawczynie wraz z panią kie-

rownik. Dzieci otrzymały słodycze. W ten dzień  
w „Ognisku” było wyjątkowo fajnie i wesoło.

Walentynki w TPD
tekSt i  Foto DZieci i MŁoDZieŻ Z „oGNiSkA” T.P.D

w niedzielę (4 marca) lokalna organizacja Turystyczna Trzech Rzek wraz Nowodworskim hufcem ZhP zainaugurowali sezon 
kajakowy. Zimowy Spływ kajakowy Szlakiem 3 Rzek jest kontynuacją przedsięwzięcia organizowanego do tej pory przez harcerzy. 

cały rok okazujemy sobie miłość i szacunek, cały rok kochamy, ale w walentynki świętujemy to uczucie. Na Dzień świętego 
walentego cieszą się zakochani.

Zmiany w zarządzie PCK
tekSt i  Foto ReD

Zmiany najpierw, jeszcze w listopadzie 2011 
zaczęły się od kół PCK, teraz przyszedł czas 

na kolejne etapy i dokonanie ich w strukturach 
powiatowych. Zmniejszona została np. liczba 
osób w zarządzie z 7 do 5 i w komisji rewizyjnej  
z 4 do 3 – informuje Marian Wasierzyński, prezes 
Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Dworze 
Maz. Takie zjazdy wyborcze odbywają się raz na 
cztery lata, ale zjazdy delegatów PCK z powiatu 
odbywają się co roku. To w zasadzie najwyższa 
władza, która może zarówno odwołać prezesa  
i zarząd, jak i podejmować inne decyzje – dodaje. 
Podczas tego spotkania złożone również zostało 

sprawozdanie z ostatnich dwóch lat działalno-
ści nowodworskiego PCK. Dokonano również 
wybory delegata na zjazd okręgowy PCK, który 
odbędzie się w kwietniu br. Został nim M. Wa-
sierzyński. 
W nowowybranym zarządzie nowodworskiego 
PCK znalazło się pięć osób: Wioletta Popław-
ska, Bożena Wyszyńska, Jarosław Trojak, Bog-
dan Jeziorski. Prezesem ponownie został Marian 
Wasierzyński. W skład nowej komisji rewizyjnej 
weszli: Małgorzata Stroińska, Celina Gronek  
i Dorota Kalinowska. Delegaci dokonywali wy-
borów w głosowaniu tajnym. 

Harcerski Krąg Seniorów ,,NAŁĘCZ’’.
tekSt i Foto hkS „NAŁęcZ”

W Dzień Myśli Braterskiej 22 lutego 2012 
roku łączymy się myślami z całą Rodziną 

Harcerską, z Władzami Miasta oraz z przyjaciół-
mi, którzy wspierają nas w wielu działaniach.
Pamiętajmy, że przyjaźń jest bardzo ważną czę-
ścią życia łączącą pokolenia każdej rodziny.
Zwracamy się z prośbą do przyjaciół i Władz 
Miasta o pomoc w remoncie budynku przy ulicy 
Harcerskiej, który został przekazany harcerzom 
w 2004 roku.

Naszym marzeniem jest żeby zaangażowanie  
i pomoc wielu ludzi przyczyniły się do tego, aby 
młodsze i starsze pokolenia harcerzy wspólnie 
spotykały się w wyremontowanej harcówce, da-
jąc radość ze spotkań Harcerskiej Rodziny.
Mamy głęboką nadzieję, że każdy następny 
Dzień Myśli Braterskiej będzie obchodzony  
w harcówce przy ulicy Harcerskiej.

Z harcerskim pozdrowieniem

w poniedziałek, 6 lutego br. w siedzibie starostwa powiatowego w Nowym Dworze Maz. odbył się Zjazd Delegatów Pck  
z naszego powiatu. wzięło w nim udział 35 osób. Zjazd został zwołany w związku z nowym statutem Pck i zmianami, jakie 
wnosi on w strukturę tej organizacji. 
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Mimo bardzo mroźnej pogody użyczona 
nam przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

sala przy ul. Partyzantów bardzo szybko wypeł-
niła się po brzegi. Zarząd Związku zadbał o na-
leżytą oprawę balu i wystrój sali, a członkowie 
na spotkaniach kulturalnych wykonali elementy 
dekoracyjne i kotyliony.  Część uczestników za-
bawy pojawiła się, ku uciesze innych, w różnych 
przebraniach. W takt rytmów karnawałowych 
wszyscy bawili się ochoczo i wesoło. Najbardziej 
emocjonującym punktem programu okazał się 
wybór królowej i króla balu , bowiem nominowa-
ni przez salę kandydaci do tronu musieli wykazać 

się nie lada sprawnością i koncentracją uwagi. 
W końcu po usilnych i zabawnych zmaganiach 
w blasku fleszy fotograficznych korony królew-
skie zajaśniały na głowach naszych monarchów 
– pani Bogusi Okońskiej i pana Henryka Bian-
ke. Tytuł pazi królewskich wywalczyli dzielni 
bracia Małeccy z Pomiechówka – Szymon lat 
7 i Mateusz (członek koła), który w tym dniu 
świętował również swoje piąte urodziny. Chłop-
cy w nagrodę otrzymali maskotki i słodycze  
a ich mama Pani Edyta Gołębiewska gratulacje 
od prezesa Koła pana Edwarda Rutkowskiego. 
Po ceremonii wszyscy zostaliśmy zaproszeni na 

prawdziwie królewską ucztę, którą w życzliwym 
geście przygotował nam personel kuchenny OPS. 
Gorący barszczyk z biała kiełbaską smakował 
wszystkim wybornie. Taniec i towarzyskie po-
gawędki przy stołach trwały do późnych godzin 
popołudniowych. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej za umożliwienie nam zorganizowania 
imprezy w jego zasobach lokalowych i składamy 
serdeczne podziękowanie zarówno pani kierow-
nik Halinie Kornackiej jak również wszystkim 
miłym paniom z zespołu kuchennego. 

Tańce i Zabawa w Polskim Związku 
Niewidomych 
tekSt i Foto eUGeNiA jANkowSkA  

koło Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze Mazowieckim w bieżącym roku świętować będzie 40. lecie działalności. 
Ten jubileuszowy rok rozpoczęliśmy 4 lutego br. balem noworoczno-karnawałowym. Warto dodać, że cykl tych biegów rozpoczął się 

w roku 1985 na Ursynowie w Lesie Kabackim 
i trwa nieprzerwanie do chwili obecnej. Uważany jest 
za nieoficjalne mistrzostwa Mazowsza w biegach 
przełajowych. W tej imprezie od wielu lat biorą udział 
sympatycy biegania z Nowego Dworu, członkowie 
Nowodworskiego Klubu Biegacza JOGGER-NO-
SiR, odnosząc w kolejnych startach wiele sukcesów 
zarówno indywidualnie jak i zespołowo. Podobnie 
było w roku ubiegłym, na uroczystym zakończe-
niu, które odbyło się 10 grudnia w Sanktuarium na 
Siekierkach. W punktacji zespołowej wśród kilku-
dziesięciu drużyn najlepszym okazał się JOGGER, 
któremu przyznano okazały puchar. Na ten sukces 
złożyło się kilkanaście miejsc na podium zawodników  
i zawodniczek startujących w grupach wiekowych.  

Oto ich osiągnięcia: 

5 kilometrów
OPeN: 3.Paulina Ślusarczyk, 5.Monika Choinka  
i Agnieszka Szymanska
k-1 – 1.Paulina Ślusarczyk, 2.Agnieszka Szymań-
ska, 3.Monika Choinka, 4.Sandra Ordońska, 5.Ange-
lika Dutkiewicz
k-2 – 1.Monika Zarzycka, 3.Anna Świstak
k-3 – 5.Barbara Mancewicz
M-1 – 1.Maciej Jajszczak
M-7 – 2.Marek Dobrowolski
M-12 – 1.Marian Kościelniak

10 kilometrów: 
M-1 – 1.Tomasz Pietrzykowski
M-6 – 3.Krzysztof Jastrzębski

Zespołowo: 
1. JOGGER – 6021 pkt, 2. aleTEMPO W-wa – 4014 
pkt, 3. GP Poświetne – 2251 pkt

Sklasyfikowano 102 zespoły. 

Na zakończenie wywołani zostali najmłodsi biega-
cze. I tu również wystąpili nowodworzanie: 
na 5 km – 13 letnia Monika Choinka z PG 4  
z Modlina i na 10 km – 18 letni Tomasz Pietrzykow-
ski z LO N.Dwór. 

Nowodworzanie najlepsi w Warszawie
tekSt i  Foto MARiAN kościelNiAk

Przeważającą część trasy Biegu Katorżnika poko-
nuje się w jeziorze, błocie i rowach melioracyj-

nych, dlatego trudno go nazwać po prostu biegiem. 
Dodatkowym utrudnieniem na trasie są przeszkody 
w postaci rur, mostków, drabinek, lin, na które trzeba 
się wspiąć, przeskoczyć, przecisnąć, choć już samo 
przedzieranie się przez szuwary i gęste błoto, mocno 
wyczerpuje i fizycznie i psychicznie, a organizatorzy 
dbają, żeby nie było łatwo. Uczestnicy często biegną 
w bluzach z długim rękawem, długich spodniach, na 
rękach mają rękawiczki, ochraniacze na piszczelach, 
a buty zaklejają plastrami, by uchronić się przed ich 
stratą w gęstym błocie.  Dziewczyny nie zwracają 
uwagi na makijaż i błoto na twarzy, a chłopaki na 
zadrapania, rany i siniaki. Najważniejsze, by po ka-
torżniczej walce z trasą i rywalami dotrzeć do mety, 
za którą na szyi zawiśnie kilkukilogramowa podko-
wa katorżnika. 

Po dwóch miesiącach przerwy w lublinieckich lasach 
na start przybywają reprezentanci służb munduro-
wych z całej Polski, by powalczyć o Nóż Koman-
dosa. Trasa tego biegu, odpowiednio dla mężczyzn 
10km, dla kobiet 5km, biegnie ścieżkami i leśnymi 
pagórkami, a pokonać ją trzeba w wojskowym 
umundurowaniu i wysokich wojskowych butach. 
Spośród trzech etapów niewątpliwie najciekawszym 
biegiem, stanowiącym również efektowną zabawę,  
jest Katorżnik. Jednak to Maraton Komandosa sta-
nowi prawdziwe wyzwanie i ściąga co roku coraz 
więcej uczestników. Jest on prawdziwym spraw-

dzianem siły organizmu, waleczności, odporności  
i wytrwałości. 

Zasady są proste. Pokonać dystans 42,195km  
w maksymalnie 7h, w pełnym umundurowaniu 
(bluza z długim rękawem, buty typu wojskowego  
z wysoką cholewką, czapka i plecak, ważący nie 
mniej niż 10kg). Pokonanie jednak Maratonu Ko-
mandosa nie jest już takie proste, jak jego zasady  
i niejeden uczestnik musi pochylić przed nim czoło.
Dlaczego coraz więcej mężczyzn chce się z nim 
zmierzyć? Mimo ogromnego wysiłku i walki ze swo-
imi słabościami i możliwościami. A może właśnie 
dlatego, że nie jest prosto, że można udowodnić so-
bie, że można. Im trudniej, tym większa satysfakcja. 
Dlaczego kobiety próbują? W historii Maratonu Ko-
mandosa wszystkie go ukończyły, choć nie było ich 
wiele. Mały pierwiastek męski w drobnej posturze? 
Czy przez to kobiety czują się mniej kobiece? Na 
pewno nie. Tym bardziej, kiedy podczas uroczystej 
dekoracji cała sala wstaje i śpiewa im sto lat. Warto 
pokonać Maraton Komandosa, warto spróbować.

W 2011 roku Bieg Katorżnika, Bieg o Nóż Koman-
dosa i Maraton Komandosa, czyli tzw. Lubliniecki 
Wielki Szlem Biegowy, pokonało 19 osób, w tym 
jedna kobieta, Nowodworzanka Katarzyna Żurek 
(Katorżnik – 6 miejsce, czas: 2:50:37, Bieg o Nóż 
Komandosa – 11 miejsce, czas: 28:37, Maraton Ko-
mandosa – 6 miejsce, czas: 5:37:25)

Lubliniecki Szlem Biegowy
tekSt kATARZyNA ŻURek, Foto MiRoSŁAw SZRAUcNeR, RoBeRT PAwŁowSki

GRAND PRiX warszawy w biegach przełajowych jest największym cyklem biegowym w Polsce. Zawody te rozgrywane pod 
honorowym patronatem Prezydent warszawy hanny Gronkiewicz-waltz obejmowały w roku 2011 dziewięć imprez, w których 
przeprowadzane były biegi na 5 i 10 kilometrów. Sklasyfikowano w nich ponad 1500 zawodników i zawodniczek. 

jak co roku w kokotku koło lublińca wojskowy klub Biegacza wraz z 1 Pułkiem komandosów organizuje 
cykl zawodów biegowych, tworzących tzw. lublinieckiego Szlema. Rozpoczyna go Bieg katorżnika.  
w szlemie 2011 wystartowała mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego katarzyna Żurek.
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Organizatorem turnieju był „UKS Mazowieckie 
Centrum Karate”, którego siedziba mieści się  

w Legionowie. Był to już drugi turniej organizowany 
przez  Ryszarda Korczyńskiego oraz Dariusza Ko-
walskiego. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i insty-
tucji, między innymi Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
Nr.7,  firmie Adrepublic , Quick-mix najlepsi zawod-
nicy otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe, piękne 
dyplomy i puchary, a każde dziecko uczestniczące  
w zawodach dyplom potwierdzający uczestnictwo. 

W zawodach wzięli udział zawodnicy z regionu 
województwa Mazowieckiego, z takich miast jak: 
Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Warszawa, 
Łomianki, Rembertów.

Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali :

1. Maciej Ziemak            
2. Jakub Tomaszewski    
3. Sara Elkosh                 
4. Ibrahim Jadou             
5. Bilal Jadou
6. Hasan Jadou
7. Stanisław Jaworek

Zajęli oni następujące miejsca:
Maciej Ziemak – I m-ce w Kumite (walki) w katego-
rii wiekowej do lat 12-tu.
Jakub Tomaszewski – I miejsce w Kata w kategorii 
wiekowej 7-9 lat. 

W tej samej kategorii kolejne dwa miejsca również 
zajęli nowodworzanie: Sara Elkosh i Ibrahim Jadou. 

Klub nasz, posiada zawodników ćwiczących 
wiele  lat, jednak większość członków to dzieci, 
dla których  uprawianie Karate umożliwia wy-
tworzenie i wyćwiczenie podstawowych umie-
jętności, oraz cech osobowości niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania w dorosłym ży-
ciu: motywacji, wytrwałości w dążeniu do celu, 
nie poddawania się w obliczu niepowodzenia, 
konsekwencji, pewności siebie, postępowania 
fair-play. 

Organizujemy coroczne zawody na szczeblu regio-
nalnym, bierzemy udział w turniejach ogólno pol-
skich, organizujemy seminaria dla wielu sekcji, jak 
również obozy letnie, na które zapraszamy nie tylko 

osoby ćwiczące w naszym klubie, ale osoby niema-
jące nic wspólnego z karate. 
W tym roku planujemy obóz w Ośrodku Wczaso-
wym w Chłapowie – Władysławowie nad otwartym 
morzem, 15 minut do morza.

Zapraszamy na treningi w Nowym Dworze Mazo-
wieckim dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Treningi odbywają się w Zespole Szkół nr. 2 przy  
ul. Długiej 10.

Poniedziałki i Środy w godz.: 
grupa młodsza 18.30-19.30, 
grupa starsza 19.30-20.40.

Więcej informacji pod nr. tel. 694 530 408 
Dariusz Kowalski.

Dobre występy nowodworzan  
w II Turnieju Mazowsza Oyama Karate
tekSt DARiUSZ kowAlSki, Foto AhMeD jADoU, DARiUSZ kowAlSki

Dnia 3 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr. 7 w legionowie odbył się ii Turniej Mazowsza oyama karate w konkurencja 
kATA (formy) i kUMiTe (sparring) pod patronatem Prezydenta legionowa pana Piotra Zadrożnego. w turnieju wzięło udział ponad 
100 zawodników z województwa mazowieckiego

7 marca w hali sportowej Nowodworskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa 

Powiatu Nowodworskiego w piłce ręcznej chłopców 
szkół podstawowych. W finale spotkały się Szkoła 
Podstawowa Nr 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego 
i Szkoła Podstawowa z Nasielska. 

Wynik spotkania – 9 : 3. 
Tym samym reprezentacja SP5 wywalczyła awans 
do rozgrywek rejonowych w Warszawie. 

składy drużyn:
szkoła Podstawowa Nr 5:
Filip Kępa (4 bramki), Tomasz Trębacz(1 br.), Nor-
bert Boniecki (1 br.), Dominik Boruc, Hubert Słoński 
(1 br.), Igor Kwiatkowski (1 br.), Damian Biliński, 
Michał Januszewski (1 br.), Bartek Michalik Kacper 
Szczepański, Dominik Głowacki
szkoła Podstawowa w Nasielsku:  
Kamil Filipowicz (1 br.), Sebastian Bajno, Dominik 
Łukaszewski, Karol Chrustowski, Robert Łępicki  
(1 br.), Alex Chyliński, Daniel Falęcki, Michał Królak 
(1 br.), Przemysław Drwęcki, Kacper Wiśniewski.

Szczypiorniści z Piątki najlepsi w powiecie
tekSt i  Foto NoSiR

W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny, wy-
łonione wcześniej w eliminacjach na szcze-

blu gmin. Zawody rozegrane były systemem każdy  
z każdym. 
W mistrzostwach zwyciężyła reprezentacja Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 z Nowego Dworu 
Mazowieckiego. Na kolejnych miejscach upla-
sowali się piłkarze z Nasielska, Pomiechówka  
i Leoncina. 

Zwycięstwo piłkarzy PG 1
tekSt ReD, Foto NoSiR

Piłkarze Gimnazjum nr 1 okazali się najlepsi w rozegranych 16 lutego br. na hali NoSiR mistrzostwach Powiatu 
Nowodworskiego w halowej piłce nożnej.  




