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Dyżury Radnych Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o terminach dyżurów 
pełnionych przez radnych w poszczególnych dzielnicach miasta.

Centrum Miasta

Roman Biliński 
 

       Ahmed Jadou 

Tadeusz Sempławski         Stanisław Wiśniewski 
Spotkania radnych z wyborcami odbywają się 

 w I środę miesiąca w siedzibie Publicznego Gim-
nazjum Nr 1 przy ul. Słowackiego 2 od godz. 1800

Dzielnica „Pólko”

Krystyna Kocan         Piotr Miszczak  
Spotkania radnych z wyborcami odbywają się w I 
poniedziałek miesiąca w siedzibie Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 przy ul. Chemików 1a od. godz. 1600

Grażyna Nadrzycka 

Dzielnica „Osiedle Młodych”

Mirosława Boroń 
         

Mirosława Zawartko
 

       Grażyna Brzozowska

Dzielnica „Nowodworzanka” 

Ryszard Brzeziński          Ewa Sokołowska 
Spotkania radnych z wyborcami odbywają się  
w II środę miesiąca w siedzibie Zespołu Szkół  
Nr 2 przy ul. Długiej 10 od godz. 1800

Tadeusz Sosiński 

 

Dzielnica Modlin Twierdza

Karol Bielec
 

      Włodzimierz Oleksiak 
II czwartek m-ca 

 

      II wtorek m-ca 

Wawrzyniec Siewruk
II wtorek m-ca        każda środa m-ca
od godz. 1800           w godz. 1800-1930

Andrzej Świder  

Spotkania radnego  
z wyborcami odbywają 
się w I piątek miesiąca 
w siedzibie Powiatowej 
Państwowej Straży 
Pożarnej przy 
ul. Gospodarczej 1 
od godz. 1800

Spotkania radnych z mieszkańcami będą odbywać się
 w siedzibie Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy (świetlica) 

przy  ul. Gen. Bema 312 

Krzysztof Bisialski 
w każdy poniedziałek 
w godz. 1500 – 1700

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

-
 

Spotkania radnych z mieszkańcami odbywają 
się w siedzibie Publicznego Gimnazjum Nr 2 
przy ul. Młodzieżowej 3. w godz. 1800 – 2000

  w pierwszą środę miesiąca.

Dzielnica „Okunin”

Bogdan Jeziorski  
w każdy wtorek

w godz. 1100 – 1300 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 
Ponadto informujemy, że w pok. 129  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30. dyżury pełnią:

Roman Biliński
w każdy czwartek 

w godz. 1230 – 1330 

Jerzy Plackowski 
w każdą środę 

w godz. 1400 – 1500 

Spotkania radnej 
z wyborcami odbywają 
się w II środę miesiąca 
w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
„Dążność” przy 
ul. Gen. Berlinga 17 
od godz. 1800

 

 

 

 

Spotkania radnej 
z wyborcami odbywają 
się w II wtorek miesiąca 
w siedzibie Polskiego 
Związku Wędkarskiego 
– Koło Nr 15 przy 
ul. Sukiennej 23a 
w godz. 1730 - 1900
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Nadchodzi listopad a wraz z nim dwa ważne 
święta – 1 i 11 listopada.

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych 
zmieniamy organizację ruchu w okolicach 
cmentarza w centrum miasta. Proszę zwrócić 
uwagę na dział ogłoszenia gdzie zamieszczamy 
informację oraz mapkę z objaśnieniami.

Te dni to okres wzmożonego ruchu pieszych  
i aut w okolicach cmentarzy. Wielu z was wyjeż-
dża w odległe strony na groby bliskich. Apeluję 
do Was o ostrożność. Wybierzcie się na groby  
z odpowiednim zapasem czasu, po to by szczę-
śliwie wrócić do domów.

Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 
miasto jak co roku organizuje uroczystości. Tym 
razem będą one miały troszkę inną formułę.  

10 i 11 listopada wspólnie z Polskim Związkiem 
Szermierczym organizujemy V Mistrzostwa 
Polski w Szabli Go Now o Puchar Obrońców 
Twierdzy Modlin. Zapraszam do hali sporto-
wej w Twierdzy Modlin i zachęcam do gorące-
go kibicowania. 11 listopada, po zakończeniu 
zawodów ok. godz. 14:00, odbędzie się pokaz 
kawaleryjski a o godz. 16:00 na cmentarzu 
fortecznym zostanie odprawiona msza święta  
w intencji poległych za Ojczyznę. Bądźmy 
tam razem i oddajmy hołd walczącym za wol-
ność Polski. Szczegóły imprezy zamieszczamy  
na plakacie na str. 28.

Polecam Państwa uwadze całą zawartość Fak-
tów Nowodworskich. Październikowe wydanie 
to m.in. relacje z rozstrzygnięcia konkursu fo-
tograficznego „Szczęśliwego Nowego Dworu 
przez cały rok”. Lista laureatów oraz ich prace 
na zamieściliśmy w temacie numeru. Tam rów-
nież zbiorczy materiał dot. zmian na lotnisku  
w Modlinie oraz apel o pomoc dla chorego 
dziecka. Na prośbę mamy Kubusia, ekostrażni-
cy włączają się do akcji a pieniążki ze sprzedaży 
zebranych odpadów zasilą jego konto. Zbiór-
ka odpadów będzie odbywała się w szkołach  
a najaktywniejsi „zbieracze” będą nagrodzeni. 
Razem pomóżmy Kubusiowi! 
Szczegóły na str. 2 i 9. 

burmistrz miasta jAcek kowAlSki
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Drodzy Mieszkańcy  
Nowego Dworu Mazowieckiego,

więcej na str. 8 

ekostrażnicy dla Kubusia!

ekostrażnicy pomagają w zbieraniu środków 
finansowych dla nieuleczalnie chorego 
kubusia kobuszewskiego z Nowego Dworu 
Mazowieckiego. Patronat nad akcją objął 
burmistrz jacek kowalski. 

tekst ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, 
Foto ARch. PRywATNe P. kobUSZewSkiej

Pół miliona w modlinie!
- kolejne wieści z lotniska  
w modlinie 
tekst ANeTA PielAch - PieRścieNiAk, 
Foto MPl wARSZAwA/MoDliN, DAMiAN ochTAbińSki, 
MAZowiecki GoNiec lokAlNy 

15 października na modlińskim lotnisku wylądował 
półmilionowy pasażer. Port cały czas się rozwija 
i poprawia. w ostatnich tygodniach w terminalu 
otwarto salonik prasowy i duży sklep wolnocłowy. 
Na drogach stanęły tablice kierujące do lotniska 
a koleje Mazowieckie wreszcie wprowadziły bilet 
lotniskowy. Dodatkowo, na stacji w Modlinie będą 
zatrzymywały się pociągi dalekobieżne. 

więcej na str. 8-9 

Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok!
tekst MARTyNA koRDUlewSkA
 Foto SebASTiAN NowAkowSki

w poniedziałek, 8 października rozstrzygnęliśmy 
konkurs fotograficzny „Szczęśliwego Nowego Dwo-
ru przez cały rok!”. Zdjęcia uczestników znajdą się w 
miejskim kalendarzu promocyjnym na 2013 rok.

więcej na str. 10 

Jednym z elementów zmian budżetowych głoso-
wanych na posiedzeniu było przyznanie środ-

ków Nowodworskiemu Centrum Medycznemu na 
zakup karetki pogotowia. 

Zmiany ustawy o ratownictwie medycznym po-
wodują, że NCM będzie miało obowiązek po-
siadania samochodów z najwyżej 5-cio letnim 
stażem. W Nowym Dworze najstarsze auto ma 11 

lat, najmłodsze dwa. Ponadto, w przypadku awarii 
jednego z aktualnie posiadanych aut istniałaby ko-
nieczność wypożyczenia karetki z Warszawy, a to 
istotne koszty rzędu 200-300 zł. dziennie – mówi 

„Dar miasta” – nowa karetka dla szpitala
tekst ANeTA PielAch – PieRScieNiAk, Foto www.SZPZoZNDM.Pl

80 tys. złotych popłynie z miejskiej kasy na zakup karetki dla Nowodworskiego centrum Medycznego. Na ostatniej sesji (18.09) 
Rada Miejska  podjęła pozytywną decyzję w tej sprawie i zaakceptowała zmiany w budżecie. 
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Pomiędzy 10 a 14 września wszystkie komisje 
rady odbyły posiedzenia, na których wysto-

sowały w sumie 25 wniosków do budżetu. Naj-
więcej, bo aż 18 złożyła Komisja Gospodarki 
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, 
której przewodzi radny Tadeusz Sempławski. 
Wśród propozycji przedstawionych przez ko-
misję znalazły się m.in. budowa ul. Gospodar-
czej, wykonanie łącznika ul. Gospodarczej ze 
Spokojną, wykonanie sygnalizacji świetlnej 
na przejściach dla pieszych przy skrzyżowaniu 
ulic Leśnej i Wojska Polskiego, budowa ronda 
na wjeździe do miasta (ul. gen. Thomme/War-
szawska), dobudowanie skrzydła z salą do zajęć 
gimnastycznych w Publicznym Przedszkolu nr 
1, remont ulic  Prądzyńskiego i Chałubińskiego 
wraz z oświetleniem, opracowanie dokumentacji 
zagospodarowania Parku w Twierdzy Modlin, 
opracowanie systemu ruchu komunikacyjnego 
i pieszego w ścisłym centrum miasta.  Komisja 
prosi aby w dokumentacji uwzględnić strefę płat-
nego parkowania i zakazy ruchu. 
Radni Komisji Komunalnej wnioskowali także  
o wprowadzenie podatku od posiadania psów. 
Jak twierdzi burmistrz Jacek Kowalski, pierw-
szeństwo realizacji będą miały te inwestycje, 
na które będzie możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych lub w finansowaniu których będą 
brały udział inne podmioty. 
We wnioskach Komisji Bezpieczeństwa i Porząd-
ku Publicznego przewijał się temat zabezpiecze-
nia środków na rozbudowę i unowocześnienie 
monitoringu miejskiego. Podobnie jak Komisja 
Oświaty, wnioskowała o doposażenie Publiczne-
go Gimnazjum nr 2 w kamery. 
Radni z komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy-
chylili się też do prośby Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego o zwiększenie środków 
na jego działalność w związku z rosnącymi kosz-
tami utrzymania siedziby WOPR. 
Oprócz wcześniej wspomnianego wniosku o dopo-
sażenie PG2 w kamery, Komisja Oświaty Kultury  
i Sporu zwróciła się do burmistrza miasta z prośbą  
o zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie środ-
ków finansowych na budowę dwóch hal sportowych 
przy szkołach na Osiedlu Młodych tj. przy SP7  
i PG2. 
Komisja poparła też wnioski dyrektorów placó-
wek dotyczące remontów z uwzględnieniem prio-
rytetów tych zadań ze względu na bezpieczeń-
stwo. Radni zwrócili też uwagę by rozdzielanie 
środków na remonty odbywało się odpowiednio 
wcześniej, by mogły być one realizowane w wa-
kacje. Jednocześnie prosili o kompleksowe prze-

prowadzanie remontów, tak by efektów nie psuły 
stare elementy. W dyskusji podano jako przykład 
Zespół Szkół nr 2 gdzie nowo wyremontowany 
korytarz szpecą stare drzwi do klas. 
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych złożyła 
do przyszłorocznego budżetu dwa wnioski. Jeden 
dotyczył partycypacji w kosztach zakupu karetki 
dla nowodworskiego szpitala. Drugi, związany 
był z pismem ordynatorów oddziałów: Dziecie-
cego, oraz Ginekologiczno-Położniczego o dofi-
nansowanie Szkoły Rodzenia. Kwota wniosko-
wana to 18 000 zł. 
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
wnioskowała o kontynuacje realizacji zapisów 
zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
zgodnie z przyjętymi terminami po dokona-
niu analizy i zaktualizowaniu dokumentu przez  
Zespół ds. Aktualizacji WPI. 
Które z tych marzeń, zwłaszcza dotyczących in-
westycji zmaterializują się w przyszłym roku? 
Dowiemy się w listopadzie. Do 15 tego miesiąca 
burmistrz musi bowiem przedstawić projekt bu-
dżetu pod dyskusję radnym i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. 

Wnioski radnych do budżetu na 2013 rok
tekst ANeTA PielAch - PieRścieNiAk

jak co roku, wrzesień to czas przygotowywania wniosków do budżetu na 2013 rok. Swoje propozycje przedstawiają do 
konsultacji także poszczególne komisje Rady Miejskiej. o co wnioskowały?

www.nowydwormaz.pl

zastępca dyrektora NCM ds. medycznych Ahmed 
Jadu. 
Dlatego też dyrektor  Nowodworskiego Centrum 
Medycznego Zbigniew Kończak zwrócił się  
z wnioskiem do samorządów o pomoc w zakupie 
karetek pogotowia. 
Przed ostatecznym głosowaniem zmian budżeto-
wych, sprawa przeznaczenia środków na karetkę 
była omawiana na posiedzeniach komisji rady. Do 
wcześniej zaplanowanej kwoty  22 tys. zł. dołożo-
no 58 tys. zł.  Razem dało to sumę 80 tys. Radni po-
stawili jednak warunek – nowo zakupione auto ma 

mieć napis „dar miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. 
Ich zdaniem będzie to bodziec dla innych samo-
rządów do wspierania nowodworskiego szpitala. 
Karetka zakupiona z pieniędzy przeniesionych na 
sesji będzie jeździła na terenie miasta, zapewnił 
podczas sesji burmistrz Jacek Kowalski. 
Nowodworskie Centrum Medyczne nadal szuka 
darczyńców, dzięki którym udałoby się kupić ko-
lejną karetkę.  Jeśli wszystko pójdzie z planem, już 
wkrótce dwa nowe wozy trafią do nowodworskie-
go pogotowia ratunkowego. 

Na wrześniowej sesji radni wyrazili zgodę na 
nabycie ww. terenu od Polskich Kolei Pań-

stwowych S.A. Jest to  obszar dość spory, obejmuje 
trójkąt znajdujący się pomiędzy wiaduktem (ul. Mo-
rawicza,) ul. Boczną i torami. Działka jest niezabudo-
wana, częściowo zadrzewiona. Znajduje się na niej 
także dawna pętla autobusowa.  
Jednak czy miasto nabędzie ten teren okaże się za 
ok. dwa miesiące, wówczas będzie gotowa wycena 
nieruchomości, którą przygotowuje PKP. Jeśli kwo-
ta będzie odpowiadała możliwościom finansowym 
miasta, zapewne tak” – twierdzi naczelnik Wydziału 
Gospodarowania Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego Andrzej Szakuro. 

Jakie są plany co do tego terenu?
„W latach poprzednich było zainteresowanie tym 
obszarem. Jednak potencjalni nabywcy wycofywali 
się ze względu na brak tytułu prawnego” mówi na-
czelnik. Dziesięcioletnia dzierżawa (taką wówczas 
mogło zaproponować miasto red.) nie była dla poten-
cjalnych inwestorów atrakcyjna. „Teraz sprawa jest 
już rozwiązana – PKP się uwłaszczyło” – dodaje. 
„Miasto chciałoby by na tym terenie powstała mała 
galeria handlowa z wydzielonym miejscem na kasy 
biletowe i ew. parking na zasadzie „parkuj i jedź”. 
Teren jest duży więc miejsca na pewno wystarczy” 
– zapewnia Andrzej Szakuro. 

czy miasto przejmie teren PKP?
tekst ANeTA PielAch - PieRścieNiAk

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (18.09) radni wyrazili zgodę na nabycie przez miasto praw do użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, na której kiedyś znajdował się budynek kasowy PkP/PkS oraz zajezdnia autobusowa. czy teren ten 
będzie należał do miasta – wszystko zależy od ceny. 

W otwarciu wzięli udział Wicemarsza-
łek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski 

oraz Członek Zarządu Województwa Ma-
zowieckiego Wiesław Raboszuk, Starosta 
Krzysztof Kapusta, Burmistrz Jacek Kowal-
ski oraz Przewodniczący Krzysztof Bisialski.  

Pracownia tomografii komputerowej usytuowa-
na jest na parterze nowowybudowanego skrzy-
dła szpitala. Dodatkowo na dwóch kolejnych 
piętrach mieszczą się nowe sale chorych.  

Całkowity koszt projektu to blisko 4,7 
mln zł, ale decyzją Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego ponad 3,7 mln zł to 
unijne dofinansowanie w ramach RPO 
WM 2007–2013. Z tych pieniędzy zreali-
zowano rozbudowę, zakup tomografu, 
sprzętu medycznego oraz wyposażenia.  

W ramach projektu do lewego skrzydła bu-
dynku szpitalnego dobudowano nowe po-
mieszczenia przeznaczone m.in. na pracownię 
tomografii komputerowej, ewakuacyjną klat-
kę schodową oraz dodatkowe sale chorych dla 
oddziałów wewnętrznego i dziecięcego. Na 
każdym piętrze znajdą się dwa pokoje 
3-łóżkowe oraz dwa pokoje 1-łóżkowe  
z własnymi węzłami sanitarnymi. Inwesty-
cja objęła również zakup sprzętu medyczne-
go – analizatora biochemicznego do Zakładu 
Diagnostyki Laboratoryjnej, przenośnego 
aparatu RTG do Zakładu Diagnostyki Ob-
razowej oraz tomografu komputerowe-
go do pracowni tomografii komputerowej. 

Witając gości podczas otwarcia dyrektor NCM 
Zbigniew Kończak powiedział, że to inwesty-
cja niezwykle ważna zwłaszcza z perspektywy 
pobliskiego portu lotniczego. 
„Ta chwila na stałe wpisze się do historii 
nowodworskiej placówki medycznej. Cie-
szę się, że mogliśmy w niej uczestniczyć” 
– zaznaczył starosta Krzysztof Kapusta.  

Z tomografu będzie można korzystać już  
w październiku. Na początku będzie tam pro-
wadzona diagnostyka szpitalna. Jeśli NFZ 

podpisze kontrakt, z urządzenia skorzystają 
też pacjenci ze skierowaniem. Na razie jednak 
musimy na to poczekać. Co więcej, ponieważ 
inwestycja zrealizowana jest ze środków unij-
nych nie jest możliwe skorzystanie z tomogra-
fu za odpłatnością. 

Tomograf w Nowodworskim 
centrum medycznym 
tekst i  Foto ANeTA PielAch PieRScieNiAk 

Nowodworskie centrum medyczne wzbogaciło się o pracownię tomografii komputerowej. w piątek, 28 września uroczyście 
zaprezentowano nowy sprzęt oraz dobudowane skrzydło szpitala z nowymi salami dla chorych.  
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Z radością chcemy poinformować, że wśród osób 
uhonorowanych jest nasza koleżanka, Barbara 

Malitka, która odebrała Brązowy Krzyż za pracę na 
rzecz rodzicielstwa zastępczego. Basia od 1999 roku 
pracuje w nowodworskim PCPR. Jest przykładem 
pracownika socjalnego całym sercem zaangażowa-
nego w swoją pracę. W środowisku rodzin zastęp-
czych ma opinię osoby, na której pomoc można  
zawsze liczyć, również w święta i „po godzinach”.  

Odznaczenie, które otrzymała to dla nas szczegól-
na radość i powód do dumy, ponieważ Basia kilka 
lat temu była motorem powstania Stowarzyszenia 
GNIAZDO i do dziś jest duszą podejmowanych 
przez nas działań. Reprezentuje nasze Stowarzy-
szenie na forum ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz 
Rodzinnej Opieki Zastępczej i bierze udział w pra-
cach służących rozwojowi rodzicielstwa zastępczego  
i adopcyjnego. Basiu, gratulujemy i dziękujemy!
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Dzięki środkom unijnym i samorządu powiato-
wego oraz  dobrej współpracy z samorządami 

gminnymi szpital powiatowy wzbogacił się o nowo-
czesny tomograf komputerowy. W dobudowanym 
skrzydle budynku szpitalnego powstały dodatkowe 

sale chorych dla oddziałów  wewnętrznego i dzie-
cięcego. Ta inwestycja jest dowodem na znaczący 
postęp w wyposażaniu naszego szpitala w najnow-
szy sprzęt diagnostyczny i będzie służyła poprawą 
w dostępie mieszkańców powiatu do komplekso-
wych i nowoczesnych badań medycznych. Wszyst-
kim, którzy przysłużyli się do powstania pracow-
ni tomografii komputerowej składam gratulacje  
i serdeczne podziękowania. Zapraszam Państwa na 
stronę powiatową Faktów Nowodworskich.

Szanowni 
Państwo

starosta kRZySZTof kAPUSTA

tekst i Foto STowARZySZeNie RoDZicielSTwA ZASTęPcZeGo PowiATU NowoDwoRSkieGo GNiAZDo 

Brązowy Krzyż zasługi dla Basi
24 września Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w imieniu Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej bronisława komorowskiego wręczył odznaczenia państwowe za zasługi w działalności  
na rzecz dzieci potrzebujących pomocy. odznaczenia zostały przyznane na wniosek Rzecznika Praw Dziecka. 

Na skutek złożenia rezygnacji z mandatu radne-
go przez Janusza Konerbergera radni podjęli 

uchwałę w sprawie wygaśnięcia jego mandatu. Na 
najbliższej sesji  w październiku br. nowy radnym 
najprawdopodobniej będzie kolejny kandydat z tere-
nu gminy Nasielsk, który uzyskał największą liczbę 
głosów z tej samej listy wyborczej. Rada wyraziła 
zgodę na zabezpieczenie środków finansowych  
w kwocie 1.262.000,00 zł w budżecie 2013 r. dla re-
alizacji przebudowy drogi powiatowej w miejscowo-
ściach Czarnowo i Kikoły  w  partnerstwie  z gminą 
Pomiechówek w ramach  Narodowego Programu  
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015-II etap.
Rada dokonała zmian w budżecie powiatu na rok 
2012. Zwiększono plan dochodów o kwotę 70.000,00 
zł i zmniejszono plan dochodów o kwotę 35.000,00 
zł. W wydatkach budżetowych zwiększono plan wy-
datków o kwotę 118.384,00 zł i zmniejszono plan 
wydatków o kwotę 153.384,00 zł. Powyższe zmiany 

są wynikiem przesunięcia dochodów i wydatków 
budżetowych w dziale bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale pomoc spo-

łeczna, nadzór budowlany i administracja publiczna.
Rada podjęła uchwałę w sprawie nowych stawek 
opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowy-
wania na parkingu strzeżonym ( wysokość stawek na 

stronie BIP ). Radni delegowali do składu Powiato-
wej Rady Zatrudnienia radnego Grzegorza Szymań-
skiego. Rada przyjęła do aprobującej wiadomości in-
formację z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 
Rada wyraziła zgodę na zbycie w formie darowizny 
na rzecz gminy Nasielsk nieruchomości gruntowej 
stanowiącej część drogi powiatowej nr 07754. Radni 
zdjęli z porządku obrad rozpatrzenie skargi na dyrekto-
ra PCPR. Rada wyraziła sprzeciw wobec możliwości 
wprowadzenia do produkcji nasion modyfikowanych 
genetycznie. W innych sprawach radni rozpatrzyli 
informację o przygotowaniu placówek oświatowych 
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2012/2013 
i informację o stanie sanitarnym w powiecie  
w 2011 roku oraz wysłuchali informacji przewodni-
czącego Rady Powiatu i starosty nowodworskiego  
w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych 
i objętych  pracowników starostwa.

tekst i Foto wAlDeMAR MAjchRZAk

XXii sesja rady Powiatu Nowodworskiego
w dniu 27 września br. odbyła się XXii sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. obradom przewodniczył Mariusz Łaszuk we 
współpracy z wiceprzewodniczącymi Sebastianem kozakiem i Grzegorzem  Paczewskim. obecnych było 17 radnych.

informatycy jak F1
tekst ReD.

od tego miesiąca rozpoczynamy w faktach Nowodworskich nowy dział – wieści z Ratusza. będziemy w nim publikować 
informacje o pracy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego. czym się zajmują, jaki mają zakres kompetencji – o tym  
co miesiąc począwszy od października przeczytacie w naszym miesięczniku. Na początek poznajcie wydział informatyki. 

Wydział Informatyki tworzą trzej panowie: 
naczelnik Piotr Kirpsza oraz informatycy 

Sławomir Krzywda i Sławomir Jędrzejewski. 
Opisując zakres zadań jakie wykonują można 
przyrównać ich do zaplecza technicznego Rober-
ta Kubicy. 
Nawet tak doskonały kierowca nie pojedzie do-
póki mechanicy nie przygotują mu samochodu 
w taki sposób aby sprawnie i bezpiecznie można 
było dotrzeć do mety.

Sprawna praca i bezpieczeństwo
Zakres pracy i zadań wydziału jest dość szeroki. 
Przede wszystkim ma zabezpieczyć i utrzymać  
w ciągłej gotowości informatyczne narzędzia 
pracy, którymi posługują się pracownicy urzędu. 
Narzędzia informatyczne to sprzęt i oprogramo-
wanie. W gestii informatyków jest zakup i utrzy-
manie w pełnej sprawności sprzętu komputerowe-
go. W przypadku oprogramowania także kupuje  
i dba o aktualność programów. Aktualizacje  
wykonuje się z powodu zmian przepisów prawa 
oraz ze względu na udoskonalanie programów.
Wydział Informatyki świadczy bieżącą pomoc 
pracownikom urzędu w przypadku jakichkolwiek 
problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem. 
Do zadań Wydziału należy także zabezpieczenie 
danych osobowych gromadzonych w Urzędzie. 
W sprawie bezpieczeństwa tych danych podle-
ga Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji 
(ABI). Wraz z ABI informatycy dbają o bezpie-
czeństwo danych osobowych gromadzonych  
w systemach informatycznych urzędu. Do ich 
obowiązków należy zabezpieczenie danych przed 
ich utratą i nieautoryzowanym dostępem.
Pracownicy Wydziału Informatyki odpowiadają 
także za prawidłowe działanie telefoni stacjonar-
nej i mobilnej. W ostatnim czasie doprowadzono 
do sytuacji w której niemal wszyscy użytkownicy 
służbowych telefonów komórkowych (pracowni-
cy urzędu i innych miejskich jednostek) mogą się 
komunikować między sobą bezpłatnie. Działa-
nie to oprócz wprowadzenia dodatkowych usług 
przyczyniło się do ograniczenia kosztów połą-
czeń telefonicznych. 

Nowe technologie nie tylko dla urzędników
Wydział Informatyki ściśle współpracuje z inny-
mi wydziałami urzędu w każdej sprawie, która 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczy informatyki. 
Również w sprawach, które swoim oddziaływa-
niem wychodzą poza budynek urzędu i dotyczą 
innych jednostek użyteczności publicznej jak  
i mieszkańców miasta. Informatycy służą pozo-
stałym wydziałom pomocą w zakresie technolo-
gii informatycznych.
Wydział uczestniczył lub uczestniczy w przedsię-
wzięciach takich jak: 
- remont i rozbudowa monitoringu miejskiego we 

współpracy ze Strażą Miejską, 
- wykonanie sieci komputerowych w nowych  
budynkach NOK, NOSIR, OPS, SP7 we współ-
pracy z Wydziałem Inwestycji (obecnie Wydział 
Gospodarki Komunalnej),
- utworzenie sieci wifi, monitoringu i urucho-
mienie infokiosku w  Parku im. J. Wybickiego  
w ramach unijnego projektu rewitalizacji parku 
we współpracy z Wydziałem Pozyskania Fundu-
szy Zewnętrznych (obecnie Wydział Projektów 
Infrastrukturalnych),
- projekt „Nowodworskie okno na świat” (dofi-
nansowany ze środków unijnych), w którym 75 
gospodarstw domowych zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym otrzymało komputer z dostępem 
do internetu. Projekt ten został wdrożony i jest 
prowadzony przez Wydział Spraw Społecznych 
(obecnie Wydział Edukacji i Spraw Społecz-
nych),
- wraz z tym samym wydziałem jest wdrażany 
Rządowy program „Cyfrowa Szkoła” w ramach 
którego Szkoła Podstawowa nr 7 (obecnie w Ze-
spole Szkół nr 1) na Osiedlu Młodych otrzyma 
m.in. 48 komputerów, tablice interaktywne, pro-
jektory oraz urządzenia do stworzenia szkolnej 
sieci bezprzewodowej. 

Taniej – cieplej – globalnie
Wydział Informatyki służy także pomocą Wy-
działowi Projektów Infrastrukturalnych przy 
doborze narzędzi informatycznych w projekcie 
“Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolek-
tory słoneczne dla mieszkańców”. 
Pracownicy Wydziału uczestniczą w tworzeniu 
kolejnego projektu unijnego dotyczącego prze-
ciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, w myśl 
którego kolejne 200 gospodarstw domowych ma 
dostać komputer z dostępem do internetu. Projekt 
jest prowadzony wraz z Wydziałem Projektów 
Infrastrukturalnych. Obecnie jest na etapie oce-
ny przez instytucję wdrażającą. W ramach tego 
projektu ma być utworzona sieć bezprzewodowa, 
która swoim zasięgiem obejmie ponad 90% ob-
szaru miasta. W przyszłości za pomocą tej sieci 
będzie można świadczyć różne usługi informa-
tyczne dla mieszkańców naszego miasta np. dar-
mowy dostęp do internetu.

Urząd zza mojego biurka
Kolejny realizowany wspólnie z Wydziałem Pro-
jektów Infrastrukturalnych projekt unijny ma za 
zadanie ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw 
prowadzonych w Urzędzie Miejskim. W przy-
padku otrzymania dofinansowania mieszkańcy 
dostaną narzędzie informatyczne, przy pomocy 
którego będą mogli przesłać pismo do urzędu 
oraz śledzić swoje sprawy bez potrzeby składania 
wizyty w urzędzie. 
Elektroniczne usługi oferowane przez system 

można podzielić na trzy grupy:
1. gospodarki odpadami komunalnymi – m.in. 
złożenie, korekta deklaracji dotyczącej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. spraw podatkowych – m.in. deklaracje, wnio-
ski o umorzenie, rozłożenie na raty,
3. spraw obywatelskich – m.in. sprawy meldun-
kowe, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpisanie 
do rejestru wyborców, zezwolenia na wycięcie 
drzew.
System umożliwi skrócenie czasu potrzebnego 
do załatwienia sprawy. Dla wielu osób, które 
mają trudności w dotarciu do urzędu w godzinach 
pracy lub dla osób niepełnosprawnych będzie to 
niezwykłe ułatwienie. Aby móc prowadzić swoje 
sprawy w urzędach poprzez internet niezbędne 
będzie posiadanie konta – profilu zaufanego na 
platformie e-PUAP. Obecnie konto można za-
łożyć i poświadczyć w Urzędzie Skarbowym.  
W Urzędzie Miejskim utworzony zostanie punkt, 
w którym mieszkańcy z pomocą pracownika na-
szego urzędu będą mogli założyć takie konto. Bę-
dzie zatem wymagana jedna wizyta w urzędzie 
aby móc później załatwiać swoje sprawy przez 
internet nie wychodząc z domu, w dogodnym 
czasie.

SMS – dowiedz się więcej!
W ramach współpracy ze służbami odpowie-
dzialnymi za sprawy zarządzania kryzysowego 
Wydział  Informatyki doprowadził do wdrożenia 
systemu powiadamiania sms. Zadaniem tego sys-
temu jest przekazywanie mieszkańcom informa-
cji na jeden z wybranych tematów (m.in. imprezy, 
edukacja, awarie itp.). W przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej (np. zagrożenie powodzią) 
wszyscy zarejestrowani użytkownicy będą mogli 
otrzymywać ostrzeżenia drogą sms-ową. Byłoby 
właściwe gdyby co najmniej jedna osoba w go-
spodarstwie domowym zarejestrowała się w tym 
systemie. Więcej o powiadamianiu sms-owym 
można dowiedzieć się na stronie internetowej 
urzędu www.nowydwormaz.pl oraz na stronie 
www.sisms.pl. 

Informatyka towarzyszy nam na każdym kroku. 
Obecnie technologie informatyczne funkcjonują 
niemal w każdej dziedzinie życia. Trudno sobie 
wyobrazić, że kiedyś komputery zamknięte były 
w laboratoriach naukowych i bazach wojsko-
wych, gdzie pracą na nich zajmowali się tylko 
wtajemniczeni informatycy. Dzisiaj są to po-
wszechnie i coraz tańsze technologie. Starania 
pracowników Urzędu Miejskiego pozwolą na 
to aby jak największa liczba mieszkańców No-
wego Dworu Mazowieckiego miała możliwość 
skorzystania z osiągnięć naukowych z dziedziny 
informatyki.

www.nowydwormaz.pl

28 września w Nowodworskim centrum Medycznym uroczyście otwarto 
pracownię tomografii komputerowej. Mieści się ona w dobudowanym  
skrzydle szpitala. Znajdują się w nim także nowe sale dla chorych. 
otwarcia dokonał m.in. Starosta Nowodworski krzysztof kapusta. 

Nowodworski szpital 
ma nowy tomograf!
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6 września mama Kubusia Pani Agnieszka 
zwróciła się do burmistrza Jacka Kowalskie-

go z prośbą o objęcie opieką jej 3,5 rocznego syn-
ka, który urodził się z wieloma rzadkimi, nieule-
czalnymi wadami wrodzonymi wymagającymi 
kosztownego leczenia, rehabilitacji i pielęgnacji. 
Dziecko cierpi bowiem na dysplazję ektodermal-
ną anhydrotyczną. Jego schorzenia wymagają 
stałej opieki:
pediatry, dermatologa, neurologa, okulisty, orto-
donty, stomatologa, immunologa,
audiologa, foniatry i logopedy. Wymaga stałej re-
habilitacji ruchowej. Z powodu braku gruczołów 
potowych Kuba musi przebywać w pomieszcze-
niach i pojazdach  klimatyzowanych. Ma bardzo 
suchą skórę, potrzebuje do codziennej pielęgnacji 
drogich kosmetyków leczniczych, nierefundowa-
nych przez NFZ.
W piśmie do burmistrza mama Kuby zapropo-

nowała, by Straż Miejska w swojej działalności  
w ramach programu EKOSTRAŻNIK mogła 
wspomóc jej synka. By podczas imprez i spotkań 

mogły być organizowane zbiórki pieniężne na le-
czenie, rehabilitację zakup niezbędnych produk-
tów i środków do jego pielęgnacji.  
Burmistrz przychylił się do prośby p. Agnieszki  
w związku z czym na terenie miasta będą zbierane: 
makulatura, płyty CD oraz opakowania, baterie,  
nakrętki i aluminium. 
Odpady będzie można gromadzić w pojemnikach 
ustawionych w szkołach przez firmę AGA-MET. 
Pozyskane ze zbiórki pieniążki zasilą konto 
fundacji opiekującej się Kubusiem. Wśród naj-
aktywniejszych zbieraczy rozlosowane zostaną 
cenne nagrody. Propozycja włączenia się do akcji 
została rozesłana do wszystkich szkół na terenie 
miasta. 
Wszyscy, którzy chcieliby pomóc proszeni są  
o kontakt koordynatorem programu Ekostrażnik 
p. Małgorzatą Wójcik. Tel. 22 51 22 296. 

ekostrażnicy dla Kubusia!
tekst ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto ARch. PRywATNe P. kobUSZewSkiej

www.nowydwormaz.pl

Lotnisko w Modlinie działa od trzech mie-
sięcy. W tym czasie zdążyło obsłużyć 500 

tysięcy pasażerów. Półmilionowym była pani 
Pani Olga Świtek z Warszawy, która przyleciała  
z Bergamo we Włoszech. Pasażerka była zupełnie 
zaskoczona tą wiadomością. Nie spodziewała się, 
że jej powrót z Włoch będzie miał tak nieoczeki-
wany finał. W nagrodę 
Pani Olga otrzymała 
specjalnie na tę okazję 
przygotowane prezen-
ty - bilet w dowolnym 
kierunku od linii Wiz-
zair, torbę podróżną  
z gadżetami podróżnymi 
od lotniska, oraz darmo-
we przejazdy Modlin-
busem. Jak informuje 
Piotr Okieńczyc, prezes 
spółki, milionowy pasa-
żer spodziewany jest w 
Modlinie lutym 2013 
roku.
W terminalu cały 
czas zachodzą zmia-
ny, zarówno w strefie 
ogólnodostępnej jak  
i po odprawie bezpie-
czeństwa. 26 września  
w części ogólnodostęp-
nej otwarto pierwszy 
salonik prasowy. Kolej-
ny został otwarty w drugiej części terminala.  
11 października odbyło się wielkie otwarcie skle-
pów wolnocłowych Euroshop.  Pierwszy został 
uruchomiony na początku września. Drugi naj-
większy ulokowany jest zaraz za rogiem za kon-
trolą bezpieczeństwa. 
Łatwiej na drogach …
W ostatni wrześniowy weekend skończyły się też 

kłopoty podróżnych próbujących dostać się na 
lotnisko własnym autem. Na drogach dojazdo-
wych stanęły znaki kierujące do lotniska. Zostały 
one usytuowane  przy głównym węźle komunika-
cyjnym, czyli przy zjeździe do portu z krajowej 
7 i drogi nr 62 oraz przy pierwszym skręcie na 
Nowy Dwór Mazowiecki, od strony Warszawy. 

Ponadto, na prośbę Lotniska Warszawa/Modlin, 
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ustawił  
8 znaków przy zjeździe z  Mostu Grota-Rowec-
kiego i Wisłostrady. Wkrótce zostanie oznakowa-
ny dojazd od strony Płońska czy Wyszkowa. Zna-
ki kierujące do portu będą także zamieszczone  
w Twierdzy Modlin. Jak mówi naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej Dariusz Tabęcki, 

czekamy tylko na przekazanie nam tablic przez 
lotnisko. Oznakowanie w Twierdzy będzie po-
mocne dla tych podróżnych, którzy z różnych 
względów zbłądzą i wjadą to twierdzy. 
I po szynach …
Od 16 października na stacji PKP Modlin zatrzy-
mują się pociągi TLK PKP Intercity. Choć nie 

wszystkie, to na pewno 
jest to dodatkowym uła-
twieniem w dotarciu do 
lotniska dla pasażerów. 
Skorzystają na tym tak-
że mieszkańcy Nowego 
Dworu Mazowieckiego 
i okolic. 
Zatrzymujące się  
w Modlinie pociągi są 
uzupełnieniem komu-
nikacji kolejowej z lot-
niskiem dla pasażerów 
północno – wschodniej 
części kraju. Dziennie 
zatrzymuje się tu 8 da-
lekobieżnych składów.  
Są to pociągi: „Ukiel” 
kursujący na trasie 
Warszawa Zachodnia/ 
Olsztyn, „Kormoran” 
z Bielsko-Białej do 
Olsztyna, „Warmia” 
jeżdżący na trasie Kra-
ków-Płaszów/Olsztyn 

Główny, „Pobrzeże” z Krakowa – Płaszowa do 
Kołobrzegu. 
Zatrzymujące się w Modlinie pociągi dalekobież-
ne są także uzupełnieniem połączeń oferowanych 
przez Koleje Mazowieckie. 
Bilet lotniskowy
Z myślą o pasażerach korzystających z Mazo-
wieckiego Portu Lotniczego w Modlinie Koleje 

Pół miliona w modlinie!  
– kolejne wieści z lotniska
tekst ANeTA PielAch - PieRścieNiAk, Foto MPl wARSZAwA/MoDliN, DAMiAN ochTAbińSki, MAZowiecki GoNiec lokAlNy 

Mazowieckie wprowadziły specjalną ofertę 
tzw. bilet lotniskowy. Zakup biletu upoważnia 
do przejazdu pociągiem Kolei Mazowieckich  
z dowolnej stacji kolejowej w Warszawie do stacji  
w Modlinie. Dalsza podróż jest kontynuowana 
autobusem KM w cenie biletu. Jednorazowy 
koszt takiego biletu wynosi 12 zł. Dodatkowo, 
bilet lotniskowy uprawnia do korzystania ze 
środków warszawskiej komunikacji miejskiej 
ZTM na obszarze pierwszej strefy biletowej 
przez 60 min. Przed wejściem do pojazdu komu-
nikacji miejskiej, podróżny musi trwale i czytel-
nie wpisać na bilecie godzinę rozpoczęcia czasu 
jego ważności. 
Od nowego rozkładu jazdy 2012/2013 pociągi 
lotniskowe Kolei Mazowieckich
będą kursować cyklicznie co godzinę.
Kursujące na trasie do lotniska pociągi zapew-
niają pasażerom wysoki standard podróży i pełen 
komfort. Wnętrza składów są klimatyzowane, 
posiadają miękkie fotele, miejsce na rower, po-
siadają odpowiednie wyposażenie dla podróżują-
cych z większym bagażem oraz są przystosowa-
ne do potrzeb osób niepełnosprawnych i matek 
z małymi dziećmi. Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa podróżnych zamontowano również system 
monitoringu. 

www.nowydwormaz.pl
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Konkurs trwał od 1 czerwca 2011 r. do 30 
czerwca 2012 r. W tym czasie zadaniem 

uczestników było sfotografowanie nowodwor-
skich krajobrazów, zabytków i innych urokli-
wych miejsc w ujęciu zmieniających się pór 
roku. 
Zgłoszenia przeszły najśmielsze oczekiwania 
organizatora konkursu, tj. Urzędu Miejskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Mimo po-
czątkowego założenia o umieszczeniu jednego 
zdjęcia konkursowego na dany miesiąc jury 
wybrało po trzy zdjęcia na stronę.
Finał konkursu odbył się w 8 października.  
Nagrody wręczał Burmistrz, Jacek Kowalski. 
Jury konkursu wybrało 11 laureatów (wykorzy-

stano więcej niż jedno zdjęcie danego autora)  
i 5 wyróżnionych. Byli to:

LAUREACI
Julia Putkowska
Tadeusz Wiktorowicz
Beata Wysocka
Klaudia Kubiak
Anna Czarnecka
Marek Górecki
Maciej Socik
Sebastian Pierścieniak
Maciej Wojda
Joanna Piotrowska
Magdalena Antosik

WYRÓŻNIENIA
Zuzanna Putkowska
Agnieszka Witkowska
Karolina Jaskólska
Kacper Jeziorkowski
Jakub Obidowski

Ich zdjęcia zobaczymy w przyszłorocznym ka-
lendarzu i innych miejskich publikacjach. 
Pragniemy jeszcze raz serdecznie wszystkim 
podziękować za udział w konkursie. Cieszymy 
się, że nasze Miasto może pochwalić się tylo-
ma zdolnymi fotografami. 
Gratulujemy! 

Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok!
tekst MARTyNA koRDUlewSkA , Foto SebASTiAN NowAkowSki

Już coraz więcej przedsiębiorców w naszym mieście korzysta z możliwości zakładania firmy przez Internet. 
Ta prosta i wygodna forma komunikacji społecznej pozwala przedsiębiorcy na samodzielne administrowanie swoim wpisem bez wychodzenia z domu. Każdy przedsiębiorca, niezależnie od czasu, w którym czynny 
jest Urząd może samodzielnie zarejestrować, zmienić, zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą przez Internet posługując się formularzem CEIDG – 1.  
Przedsiębiorca, który samodzielnie chce zarządzać swoim wpisem przez Internet musi posiadać podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej).
Profil zaufany ePUAP mogą posiadać nie tylko przedsiębiorcy, ale każdy obywatel załatwiający różne sprawy administracyjne – bez potrzeby osobistego udania się do urzędu.
Co to jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji.
Jest to zestaw informacji identyfikujących i opisujących użytkownika konta na ePUAP, potwierdzony przez punkt potwierdzający.
Na terenie naszego miasta punktami potwierdzającymi profil zaufany ePUAP jest Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Legionów 7 oraz Inspektorat ZUS w Nowym w Nowym Dworze Mazowieckim 
ul. Modlińska 10.
Profil zaufany zachowuje ważność przez 3 lata. Przed upływem terminu ważności powinien zostać odnowiony poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego wniosku dostępnego na ePUAP.
Co zrobić, aby uzyskać profil zaufany?
1. Wybrać stronę www.epuap.gov.pl
2. Założyć konto użytkownika na ePUAP.
3. Przejść do zakładki „Moje profile zaufane” – wypełnić i złożyć na platformie wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.
4. Zgłosić się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profil zaufany z dowodem osobistym lub paszportem w celu potwierdzenia tożsamości przez pracownika urzędu.
Każdy obywatel może używać tylko jednego profilu zaufanego. Jest to weryfikowane podczas potwierdzenia profilu na etapie kontroli z rejestrem PESEL.
Cechy podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP  Złożenie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym
1. Jednoznacznie wskazuje profil zaufany ePUAP osoby, która złożyła podpis.   Jest to usługa świadczona przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
2. Zawiera czas złożenia podpisu.     Aby z niej skorzystać, należy:
3. Jednoznacznie identyfikuje konto ePUAP osoby, która złożyła podpis.   1. Zalogować się na stronie internetowej: www.epuap.gov.pl
4. Jest autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP.    2. Wybrać i wypełnić wniosek, który zostanie złożony do urzędu,
5. Jest potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.   3. Podpisać wniosek przy użyciu profilu zaufanego,
       4. Przekazać z ePUAP podpisany wniosek adresatowi.

W trakcie składania podpisu system ePUAP przesyła pocztą elektroniczną (na adres podpisującego) kod autoryzacyjny, który należy skopiować w polu dialogowym usługi podpisywania e-dokumentu. Rozwiązanie 
to ma na celu zapewnienie maksimum bezpieczeństwa operacji podpisywania e-dokumentu.
Zachęcam wszystkich Państwa do tej formy załatwiania spraw administracyjnych, a Przedsiębiorców zapraszam również do odwiedzenia strony Ministerstwa Gospodarki www.ceidg.gov.pl, gdzie, krok po kroku 
zostały opisane procedury dotyczące rejestracji firmy oraz udostępnione zostały formularze, instrukcje i przepisy prawne dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Za pomocą strony www.ceidg.gov.pl można też wyszukać Przedsiębiorcę oraz wydrukować zaświadczenie. Wydruk taki ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG. To jedno z wielu ułatwień dla Przedsiębiorców. 

KomuniKacja przez internet współczesnym sposobem przeKazywania informacji.

Szanowni Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 
r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw. Gmina do 1 lipca 2013 r. ma czas na 
wprowadzenie nowego systemu gospodarki  odpadami komunalnymi, 
polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady  
i ustalenia stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowania 
odpadów.

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ SYSTEM

• Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie 
odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.
• Mieszkańcy zgodnie z ustawą zobowiązani będą do złożenia deklaracji 
w Urzędzie Miejskim zgodnie z ustalonym wzorem.
• Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się więc 
segregować odpady.
• Operator wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane  
i selektywnie zebrane od 
mieszkańców.
• Gmina będzie 
informowała 
mieszkańców na głównej 
stronie internetowej 
miasta http://www.
nowydwormaz.pl/  
o nowym systemie 
gospodarki odpadami 
komunalnymi.

system GospoDarKi oDpaDami
 KomunaLnymi 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
dofinansowano przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie oraz  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  
w formie dotacji w kwocie 14.307,59 zł

Demontaż, transport i unieszKoDLiwianie wyrobów zawierających azbest

Dnia 20.03.2012r. r. uchwałą NR 329/12  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową nr 0428/12/OZ/D 
z dnia 19.07.2012r.  Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 14.307,59 zł. na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
znajdujących się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. 
Zgodnie z umową o udostępnianiu środków nr 6/2011/WF/US z dnia 12.07.2011r. zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w  roku bieżącym 50% kosztów kwalifikowanych zostało pokrytych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W 2011r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2012r. zadeklarowało piętnastu właścicieli budynków z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pokrytych wyrobami azbestowymi. Przedmiotowe 
dofinansowanie umożliwi zdemontowanie i przetransportowanie na składowisko odpadów niebezpiecznych 1918 m2  azbestu.
Na terenie miasta pracami związanymi z usuwaniem azbestu (demontaż, transport) zajmuje się firma Środowisko i Innowacje Sp.zo.o, z Tuczępów.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o zmianie organizacji ruchu w ul. Partyzantów i Słowackiego w dniach  
30.10-02.11.2012  w związku ze świętem Wszystkich Świętych. 

Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Partyzantów na odcinku od wjazdu do Ośrodka Pomocy 
Społecznej do ul. Nałęcza oraz na ul. Słowackiego na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Partyzantów. Jednocześnie dla ruchu kołowego 
zostanie zamknięty odcinek 
ul. Słowackiego na odcinku 
od ul. Partyzantów do bramy 
cmentarza. Po zamkniętym 
odcinku ul. Słowackiego 
będą mogły poruszać się 
jedynie pojazdy mieszkańców 
posesji przy ul. Słowackiego, 
sprzedających oraz służb 
miejskich.

wszystKich Świętych – zmiana orGanizacji ruchu!

Anna Czarnecka

Beata Wysocka

Julia Putkowska

Klaudia Kubiak 
Maciej Socik

Maciej Wojda

Magda Antosik

Marek Górecki

Sebastian Pierscieniak
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Na początku w marszu połączonego z hap-
peningiem eko-

strażnicy przybyli 
pod urząd miejski, 
gdzie wyszli do 
nich burmistrz 
Jacek Kowalski  
i Komendant Stra-
ży Miejskiej Piotr 
Rogiński. Na ręce 
burmistrza złożo-
ne zostało pismo 
z prośbą o usta-
nowienie 25 wrze-
śnia Dniem Eko-
strażnika. „Macie 
to jak w banku” 
odpowiedział bur-
mistrz, jednak nie 
podchwycił proś-
by uczniów by 
ten dzień uczynić 
dodatkowo dniem 
wolnym od szkoły. 
Następnie obaj 
z komendantem 

spontanicznie przyłączyli się do ekostraż-
ników i przemaszerowali z nimi całą trasę, 
niosąc wspólnie transparent i skandując ha-
sła. Pod urzędem na ekostrażników czekał też 
przedstawiciel banku BGŻ Krystian Makare-
wicz, który pogratulował pomysłu i przekazał 
drobne upominki – opaski odblaskowe. Pod-
czas marszu, uczestnicy zatrzymali się też pod 
starostwem powiatowym przy ul. Mazowiec-
kiej gdzie uhonorowali starostę Krzysztofa 
Kapustę tytułem Honorowego Ekostrażnika. 
Starosta odwdzięczył im się przekazując cu-
kierki i odblaski. 
Ostatnim przystankiem na trasie była Komen-

da Powiatowa Policji gdzie Komendant Marek 
Ujazda otrzymał tytuł Honorowego Ekostraż-
nika. 
W happeningu organizowanym przez nowo-
dworską Straż Miejską wzięli udział ucznio-
wie – ekostrażnicy z miejskich szkół tj. Szko-
ły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 
7, Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Zespołu 
Szkół w Modlinie Twierdzy. 
Celem akcji było propagowanie zachowań 
proekologicznych, pozytywnych zachowań 
oraz promocja zdrowego stylu życia, co znala-
zło odzwierciedlenie w wykrzykiwanych pod-
czas przemarszu hasłach i na transparentach.  
Warto przytoczyć hasła niektórych z nich: 
Szanujmy ziemię bo to nasz dom!, STOP 
PRZEMOCY!, Bądź dobry dla przyrody!, 
Przyroda to skarb!, Przyjaźń to największy 
skarb!, Kto bierze narkotyki ma w szkole sła-
be wyniki!, Dzieci segregujcie śmieci!, Śmie-
ci segregujemy Ziemię ratujemy!, Segreguj! 
Dbaj! Nie zaśmiecaj!, Żeby świat nasz czysty 
był zbieraj śmieci, nie oszczędzaj sił!.  
Szczególną atrakcją przemarszu był przelot 
paralotniarza – Marka Jakuczka, który za co 
serdecznie dziękujemy, wykonał zdjęcia i do-

starczył ekostrażnikom wiele radości. 
W imieniu organi-

zatorów szczegól-
nie dziękujemy 
też wszystkim 
ekostrażnikom za 
udział w przed-
sięwzięciu, dy-
rektorom szkół  
i nauczycielom za 
okazaną pomoc 
oraz przygotowa-
nie  transparentów.   
Podziękowania za 
wsparcie naszej 
akcji kierujemy też 
do Komendanta 
Powiatowego Po-
licji Marka Ujazdy 
za pomoc w zabez-
pieczeniu przemar-
szu i Piekarni Ko-
łacz za przekazanie 
ogromnej ilości 
pączków i droż-
dżówek dla uczest-
ników happeningu. 

25 września ulicami miasta przeszedł barwny korowód ekostrażników. jego efekt - co roku tego dnia będziemy obchodzić  
w naszym mieście Dzień  ekostrażnika. Takie zapewnienie padło z ust burmistrza jacka kowalskiego. 

tekst ANeTA PielAch – PieRScieNiAk, Foto SebASTiAN NowAkowSki

marsz ekostrażników

Twórcami teatru jest małżeństwo Jerzy i Paulina 
Latos, którzy poprzez autorskie przedstawienia 

pragną w sercach dzieci pozostawić  proste życiowe 
mądrości. Akcja sobotniego przedstawienia rozgry-
wa się na przyblokowym śmietniku, gdzie pośród 
różnych rupieci żyje sympatyczny i zabawny szczur 
Puszek, bo bardzo lubi wyjadać resztki z pozosta-
wionych puszek. Na śmietnisku ukrywa się porzu-
cona  lalka Halinka, kiedyś piękna i kochana, ale 
dziś potargana i osamotniona. Jednak na tym dziw-
nym miejscu też można znaleźć przyjaciół: misia, 
łosia i wiecznie głodnego Puszka, którzy potrafią 
przekonać zapłakaną Halinkę, że jest piękna bo 
ma dobre serce i liczy się wnętrze każdego z nas. 
Takie przesłanie oraz pozytywne emocje, włącznie 
z  rockowymi piosenkami, zostały przekazane naj-
młodszej widowni, za co twórcy i aktorzy spektaklu 
otrzymali gromkie, zasłużone brawa.

Kolorowy Śmietnik
tekst i Foto Nok

22 września 2012 r. Poranek z Teatrem gościł Teatr „Dobrego serca” ze spektaklem „Kolorowy Śmietnik”. 

Autorka, w lekki i żartobliwy sposób zaadop-
towała dla potrzeb sceny, księgarski hit ubie-

głego roku pt „Francuzki nie tyją”, który zapre-
zentowała na naszej scenie 22 września 2012 roku. 
Rozbawiła publiczność tworząc wspólnie listę 
dziennego jadłospisu. Punktem zbiorczym dla nas 
wszystkich jest na pewno poranna kawa. Dalej to 
już tylko gorzej i tak powstała uśredniona lista grze-

chów żywieniowych .Jak temu zaradzić i jak robią 
to Francuzki dowiedzieliśmy się w kolejnych od-
słonach. Z kobiety codziennej( w dresach) poprzez 
ujawnianie dalszych szczegółów przekształciła się 
w kobietę wytworną w sukni wieczorowej. Bo zasa-
dy zasadami  trzeba  je mieć i nie tylko dietetyczne, 
ale najważniejsze to cieszyć się życiem.Na finał tak 
odmieniona mentalnie i wizualnie artystka zapropo-

nowała wspólną lampkę szampana, a towarzyszący 
jej  Piotr Makarczyk, muzyk – akordeonista wyko-
nał mini koncert czarujących melodii, przenosząc 
nas w klimat nocnego Paryża. W takim błogostanie 
jak powiedziały niektóre panie mogłybyśmy pozo-
stać, ale wszystko ma swój koniec i na co dzień, 
trzeba też pamiętać dlaczego Francuzki nie tyją.

Francuzki nie tyją? 
tekst i Foto Nok

odpowiedź na to pytanie otrzymali widzowie , a przede wszystkim Panie, główne adresatki monodramu lidii Sycz. 

Było to fascynujące spotkanie z prawdziwą miło-
śniczką kina. Stanisław Zawiśliński, prowadzą-

cy rozmowę, szczegółowo wypytał naszego gościa  
o tę miłość do kina –od czego się zaczęła i jak wyglą-
da teraz. Nasz gość bez większych namów, z wielką 
swobodą, humorem i radością, opowiadał o pierw-
szych krokach w telewizji, o pierwszym ważnym 
wywiadzie z zagranicznym reżyserem – Milosem For-
manem, o festiwalu w Kazimierzu Dolnym, a nawet  
o diamentach, których noszenie może się znudzić (!). 
Był też czas na pytania dotyczące kondycji telewizji 
publicznej, na które  dziennikarka odpowiedziała, że 
najważniejsze, by jakość prezentowanych programów 
była na wysokim poziomie. Głosu udzielono również 

widowni, która także miała sporo tematów, o które 
chciała zapytać gwiazdę. Padły pytania m. In. o pol-
skie filmy ostatnich lat, czy też o twórczość Wojciecha 
Smażowskiego. Na koniec Grażyna Torbicka wpro-
wadziła widzów w temat filmu Agnieszki Holland 
„W ciemności” oraz zaznaczyła, na co warto zwrócić 
uwagę oglądając film. Wszyscy byli pod wielkim 
wrażeniem ciepła i radości, a także profesjonalizmu, 
wiedzy i kompetencji jakie prezentowała Grażyna 
Torbicka podczas wieczoru. Było tak sympatycznie  
i ciekawie, że zaplanowane na około godzinę spotkanie 
przeciągnęło się do blisko dwóch. Mimo późnej pory 
publiczność z wielkim zainteresowaniem obejrzała  
w naszym  małym kinie obraz Agnieszki Holland.  

Więcej niż kino – wieczór z Grażyna Torbicką
tekst i Foto Nok

Podczas ostatniego spotkania w ramach cyklu więcej niż kino, mieliśmy zaszczyt gościć dziennikarkę i prezenterkę 
telewizyjna Grażynę Torbicką. 
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Przedstawiciele mediów takich jak: Channels Te-
levision, African Independent Television (AIT), 

Guardian Newspaper, Nigerian Pilot, Daily Nation, 
The Standard, TPA - Televisao Publica de Angola 
rozpoczęli wizytę od spotkania z Burmistrzem, Jac-
kiem Kowalskim. Spotkanie to dotyczyło głównie 
rozwoju gospodarczego miasta, organizacji trans-
portu miejskiego, usług komunalnych, wpływu tur-
nieju EURO2012 na promocję Miasta, ale także roli 
samorządu w polskim ustroju. Dziennikarze ocenili 
samorząd jako silny. Interesowało ich to, w jaki spo-
sób ukształtowała się jego pozycja.
Przedstawiciele afrykańskich środków masowego 
przekazu mieli niepowtarzalną okazję zwiedzenia 
Twierdzy Modlin, która wywarła na nich niesa-
mowite wrażenie. Interesowało ich jej zagospoda-
rowanie. Mogli na własne oczy zobaczyć świetny 
przykład rewitalizacji powojskowej pralni – Hotel 
Royal oraz podziwiać panoramę Twierdzy z Wie-
ży Czerwonej. Po zwiedzaniu udali się na lotnisko  
w Modlinie.
Wizyta w Nowym Dworze Mazowieckim została 
zorganizowana za pośrednictwem Polskiej Agencji 
Prasowej.
 
Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół Twierdzy Mo-
dlin, Agencji Mienia Wojskowego, Lokalnej Orga-
nizacji Turystycznej Trzech Rzek oraz Zarządowi 
spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin 
za pomoc w organizacji wizyty studyjnej.

24 września nasze miasto odwiedzili dziennikarze z kenii, Nigerii i Angoli.
teksti Foto MARTyNA koRDUlewSkA

Wizyta studyjna z afryki

Już w autokarze udzieliła się wszystkim we-
soła atmosfera, co wyraziło się wspólnym 

śpiewaniem. Na miejscu zwiedzanie zaczęli-
śmy od Muzeum Mazowieckiego, w którym 
zobaczyliśmy ekspozycję sztuki i pamiątek  
z okresu Secesji. Chociaż trzeba było wdrapać 
się aż na czwarte piętro (niektórym pomoc-
na okazała się winda), to wszyscy wyszliśmy 
zauroczeni pięknem przedmiotów pochodzą-
cych z tamtej epoki. Po tym owocnym wysiłku 
zwiedzania, udaliśmy się na Rynek, gdzie po 
wysłuchaniu płockiego hejnału, odsapnęliśmy 
na zasłużonej przerwie. Niektórzy skorzystali  
z urokliwych kawiarenek i wzmocnili się kawą, 

a inni odpoczywając na ławeczkach rozmawiali 
i skorzystali z własnego prowiantu. Na Rynku 
łatwo odnalazła naszą grupę pani przewod-
nik, która przysiadła się do odpoczywających 
i w naturalny sposób zaczęliśmy kolejny etap 
wycieczki – zwiedzanie pozostałych atrak-
cji Płocka. Niestety nie zdążyliśmy obejrzeć 
wszystkiego, ale pod troskliwą opieką prze-
wodniczki przemierzyliśmy trasę na której 
nie mogło zabraknąć Klasztoru Sióstr Bożego 
Miłosierdzia, w którym przebywała Siostra 
Faustyna Kowalska, kościoła Farnego pw. Św. 
Bartłomieja, słynnej Małachowianki – szko-
ły ze starą kolegiatą pw. Św. Michała i wielu 

innych ciekawych budynków. Aż dotarliśmy 
do wzgórza tumskiego, gdzie zwiedziliśmy 
zachwycająca Bazylikę Katedralną. Niestety 
spóźniliśmy się do Muzeum Diecezjalnego, 
które czynne było tylko do 15.00. Mimo silne-
go wiatru i nadciągających chmur udało nam 
się umknąć niepogodzie i wycieczkę zakoń-
czyliśmy spacerem przez piękny park do na-
szego autokaru. Chociaż wędrówki po Płocku 
wszyscy na pewno odczuli w swoich nogach,  
to wróciliśmy bardzo zadowoleni. 

Seniorzy w Płocku
tekst i Foto PoRA NA SeNioRA

27. września 2012 r. grupa seniorów należących do programu Pora na Seniora wzięła udział w wycieczce do Płocka. 

Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” jest 
organizowany od 1994r. w Szkole Policji 

w Słupsku. Funkcjonariusze rywalizują o mia-
no policyjnego patrolu roku pod patronatem 
Prezydenta RP. W tym roku tytuł najlep-
szej pary patrolowej wywalczyli policjanci 
reprezentujący garnizon lubelski. Policjanci 
z nowodworskiej komendy zajęli VII miejsce 
wśród 34 patroli z całej Polski. W klasyfikacji 

Komendy Stołecznej Policji, st. sierż. Piotr 
Lisiecki i st. post. Radosław Wasilewski wy-
walczyli II lokatę.
Zawody rozgrywane były przez 3 dni. Tur-
niejowe konkurencje to: strzelanie, techniki 
obezwładniania osób, interwencje policyjne, 
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, 
teoretyczny sprawdzian z wiedzy zawodowej 
oraz pokonywanie policyjnego toru przeszkód. 

19 września nasi policjanci otrzymali od Ko-
mendanta Stołecznego Policji, nadinspektora 
Mirosława Schosslera pamiątkowe dyplomy. 
Również policjanci z całej nowodworskiej 
komendy na czele z Komendantem nadkomi-
sarzem Markiem Ujazdą, złożyli gratulacje st. 
sierż. Piotrowi Lisieckiemu i st. post. Rado-
sławowi Wasilewskiemu za wzorowe i godne 
reprezentowanie naszej jednostki.

„Patrol roku” dla nowodworskich policjantów
tekst i Foto koMeNDA PowiATowA Policji

W ogólnopolskim turnieju „Patrol Roku 2012” nowodworscy policjanci, st. sierż. Piotr Lisiecki i st. post. Radosław 
Wasilewski zajęli VII miejsce na 34 startujące drużyny. Mundurowi reprezentujący naszą komendę, w klasyfikacji 
garnizonu stołecznego wywalczyli II lokatę. Zawody pod patronatem Prezydenta RP rozgrywane były przez 3 dni  
w Szkole Policji w Słupsku.

Program pn. „Odświeżamy nasze miasta”.
TOB 3 CIT (Tobacco Free Cities) ma pod-

nieść świadomość społeczeństwa jakie zagro-
żenia niesie zarówno bierne, jak i czynne pa-
lenie oraz wzmocnić realizację ustawy z dnia 
9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed 
następstwem używania tytoniu u wyrobów 
tytoniowych.  Dodatkowo ma go wzmocnić 
kampania społeczna informująca o obowiązu-
jących regulacjach w zakresie miejsc wolnych 
od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach 
zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bier-
ne palenie). 
Grupą docelową są osoby dorosłe. 

Działania koalicjantów: 
- Straż Miejska w Nowym Dworze Mazo-
wieckim realizuje program edukacyjny, au-
torski pt.„EKOSTRAŻNIK” dot. profilak-
tyki uzależnień. Wykonawcami są dzieci, 
lecz adresatami tematów, są osoby dorosłe. 
We wrześniu odbył się happening uliczny  
z udziałem 250 dzieci, jednym z tematów była 
szkodliwość palenia tytoniu.
- Emitowany jest spot na antenie Internetowe-
go Radia Nasielsk.
- Emitowane są informacje o projekcie na mo-
nitorach LCD w Starostwie 
- Księża przekazują informacje podczas nie-
dzielnych mszy.

- Strażnicy Miejscy i policjanci przeszli szko-
lenia z przestrzegania ww. ustawy, a na koniec 
wręczone zostały im certyfikaty.
- NZOZ „Nasza Przychodnia ”umieściła infor-
macje o działaniach zakładu w ramach koali-
cji. Przygotowywany jest baner do wyekspo-
nowania na budynku z logiem koalicjantów.
- Policja udzieliła 11 upomnień i nałożyła  
2 mandaty na sumę 200,00 zł, natomiast Straż 
Miejska udzieliła 12 upomnień o nałożyła  
4 mandaty na sumę 250,00 zł. za nieprzestrze-
ganie zakazu palenia.

W przyszłości proponuje się oznaczyć place 
zabaw i wiaty przystankowe znakami „zakaz 
palenia”.

Na bieżąco na portalu internetowym: 
nowodworski24.pl publikowane są zadania 
realizowane przez koalicjantów.

odświeżamy nasze miasta
tekst ReD.

od roku powiatowa stacja sanitarno epidemiologiczna realizuje projekt „Tob3ciT – odświeżamy nasze miasta”. Przystąpiło  
do niego 21 koalicjantów, którzy raz na kwartał spotykaja się w Urzedzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim i 
omawiają kolejne etapy realizacji projektu. 

www.nowydwormaz.pl
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Celem szkolenia było przyswojenie przez 
uczniów praktycznych umiejętności wcho-

dzących w zakres podstawowych zabiegów udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
ukształtowanie prawidłowych zachowań  w sytu-
acji zagrożenia życia i zdrowia w ich otoczeniu. 
W pierwszej części szkolenia prowadzący przed-
stawił uczestnikom ogólne zagadnienia dotyczące 
udzielania pierwszej pomocy, a następnie zapre-
zentował czynności ratujące życie, prawidłową 
ocenę sytuacji poszkodowanego oraz sprawdzenie 
podstawowych czynności życiowych. Podczas 
spotkania uczniowie, w formie zabawy, zapamię-

tywali numery alarmowe, ćwiczyli prawidłowe 
wezwanie fachowej pomocy oraz zachowania   
w sytuacjach wymagających udzielania pierw-
szej pomocy. Na fantomach ćwiczyli masaż serca  
i sztuczne oddychanie. 
Szkolenie przyniosło zamierzony efekt. Ucznio-
wie przyswoili wiedzę oraz konkretne umiejętno-
ści i potrafią prawidłowo:
-ocenić stan przytomności poszkodowanego
- wezwać pomoc
-sprawdzić oddech
- ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej 
ustalonej

- uciskać klatkę piersiową i prowadzić resuscy-
tację krążeniowo-oddechową.
Prowadzący szkolenie kpt. Mariusz Wyszyński 
przedstawił zagadnienia w bardzo ciekawy, atrak-
cyjny i przystępny dla uczniów sposób. Zajęcia 
spotkały się z dużym zainteresowaniem i zaan-
gażowaniem uczniów; podobały się ćwiczenia  
z użyciem fantomów, każdy chciał sprawdzić swo-
je umiejętności masażu zewnętrznego serca. Za-
jęcia z fantomami spowodowały, iż zaplanowany 
czas szkolenia wydłużył się o ponad godzinę… 

SP 3 szkoli się z pierwszej pomocy
tekst i Foto elżbieTA SZAŁkowSkA

19 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Dworze Maz., ubiegający się o kartę Rowerową, uczestniczyli 
w szkoleniu z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej prowadzonym przez kpt. Mariusza wyszyńskiego z komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Dworu Maz. 

Minął drugi  rok realizacji projektu; dzia-
łania projektowe rozpoczęły się w marcu 

2011 roku.
Młodzież ZS 2 uczestniczyła do czerwca 2012 
w zajęciach wyrównawczych i rozszerzających 
wiedzę z matematyki, języka angielskiego i ję-
zyka niemieckiego. Szczególnie dużym zainte-
resowaniem cieszyły się zajęcia z matematyki  
i języka angielskiego z uwagi na fakt ich zda-
wania przez uczniów na egzaminie matural-
nym. Oprócz wymienionych zajęć uczniowie 
mieli możliwość nauki trzeciego języka obcego 
– języka rosyjskiego. Nauką dodatkowego ję-
zyka szczególnie zainteresowana jest młodzież 
Technikum – w zawodzie technik obsługi tury-
stycznej. Z uwagi na rozwijającą się bazę tu-
rystyczną powiatu nowodworskiego oraz roz-
budowę infrastruktury transportowej (lotnisko) 
będą to umiejętności szczególnie poszukiwane 
przez pracodawców.
Po raz drugi w ramach projektu dla najaktyw-
niejszych uczniów zorganizowano obóz nauko-
wo-wypoczynkowy. W dniach 14 – 24 sierp-
nia 2012 młodzież z Zespołu Szkół nr 2 pod 
opieką p. Renaty Jastrzębskiej wraz z grupą 
uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Przasnyszu uczestniczyła w letnim obozie  

w Młyniku koło Mrągowa, który przebiegał 
pod hasłem: „Aktywne wakacje”. Program 
obozu uwzględniał wiele zajęć, w tym warsz-
tatów, na temat: asertywności, kreatywności, 
technik radzenia sobie ze stresem i problemami 
oraz poszukiwania pracy i umiejętnego przy-
gotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. 
Różnorodność zajęć i bogaty program po-
zwoliły młodzieży na lepsze poznanie siebie 
i swoich możliwości, często w ekstremalnych 
warunkach, podczas nauki samoobrony, jazdy 
na quadach, segwayu, w kuli zorbing. W czasie 
nocnych wędrówek po lesie przydała się zna-
jomość orientacji w terenie. Ciepłe, letnie dni 
urozmaicone były plażowaniem, kąpielą w Je-
ziorze  Gielądzkim i wyprawą kajakową. Wła-
sną spostrzegawczość i precyzję można było 
sprawdzić podczas strzelania z łuków i wia-
trówek. Dziesięciodniowy wyjazd obejmował 
również wycieczki, podczas których uczniowie 
zwiedzili np. jedną z kwater Hitlera, czyli Wil-
czy Szaniec w Gierłoży, starówkę w Olsztynie 
(wraz z pokazem w Planetarium). Mieli także 
okazję do wysłuchania koncertu organowego 
w Świętej Lipce oraz odwiedzenia Wilna, sto-
licy Litwy. Niezapomniane wrażenia wywarły 
na młodzieży wileńskie zabytki: cmentarz na 

Rossie, kościół Piotra i Pawła, katedra oraz cu-
downy obraz Matki Boskiej w Ostrej Bramie. 
Mimo tak intensywnego programu był również 
czas na wakacyjny odpoczynek, zabawę, żarty, 
dyskoteki i nawiązywanie nowych przyjaźni. 
Przyjemnie i aktywnie, a zarazem bardzo szyb-
ko minęło te 10 dni, które na długo pozostaną 
w pamięci uczestników obozu naukowo-wypo-
czynkowego .
Łącznie do września 2012 odbyło się 361 go-
dzin zajęć dodatkowych, w których uczestni-
czyło 120 uczniów Zespołu Szkół nr 2.  Dzięki 
udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła rów-
nież swoją bazę dydaktyczną o sprzęt multi-
medialny (laptop, projektor), gry dydaktyczne 
do nauki języków, mapy, komplety brył geo-
metrycznych, podręczniki i ćwiczenia, filmy 
edukacyjne. 
Różnorodność form prowadzonych zajęć spra-
wia, że projekt „Edukacja kluczem do sukcesu” 
jest wysoko oceniany zarówno przez uczniów, 
nauczycieli, jak i rodziców. We wrześniu roz-
począł się trzeci rok realizacji zaplanowa-
nych działań, których zakończenie nastąpi                     
w czerwcu 2013 roku.

inwestując w edukację, inwestujemy  
w przyszłość
tekst i Foto ZeSPóŁ SZkóŁ NR 2

PRojekT „eDUkAcjA klUcZeM Do SUkceSU” realizowany jest w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ze 
środków efS w ramach iX Priorytetu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego. celem projektu jest podniesienie kompetencji merytorycznych uczniów, co zwiększy ich szanse 
zawodowe, pozwoli kształtować indywidualną ścieżkę  kariery zawodowej.  Działania zaplanowane w projekcie  pozwolą 
również zwiększyć atrakcyjność szkolnictwa zawodowego w takim stopniu, aby spełniało oczekiwania edukacyjne uczniów 
oraz pracodawców.

Tematem pierwszego Spotkania z Biblioteką 
Orlików z SP7, które odbyło się 26 września 

były wspomnienia o wakacjach. Każdy z nas wyko-
nał własną stronę albumu: „Wakacje Orlików”. Do 
tego zadania przygotowaliśmy się wcześniej na za-
jęciach w szkole. Napisaliśmy o tym, gdzie spędzi-
liśmy wakacje, czy były udane i o jakich podróżach 

marzymy. Dodatkowo każdy wykonał ilustrację do 
swojej wypowiedzi. Podczas zajęć opowiedzieli-
śmy o swoich przygotowaniach, rozwiązaliśmy 
krzyżówkę związaną z tematem i pod czujnym 
okiem i z pomocą p. Kasi, p. wychowawczyni oraz 
mam p. Beatki i p. Iwonki przystąpiliśmy do  wy-
konania  i ozdabiania stron oraz składania albumu  

w całość. Było przy tym troszkę zamieszania, ale 
efekt końcowy był naprawdę bardzo dobry. 
To nasze drugie wspólne dzieło. Pierwszym jest 
książka z naszymi opowiadaniami „Wiosna Orli-
ków”. To dopiero początek, więc na pewno powsta-
nie jeszcze niejedna praca. O czym niezwłocznie 
doniesiemy.

Wrześniowe spotkanie z biblioteką
tekst i Foto oRliki Z ii b Z wych. P. GRAżyNą NURcZyńSką

jesteśmy już w klasie drugiej. wakacje minęły bardzo szybko, a my wróciliśmy do szkoły wypoczęci, opaleni i pełni zapału do 
zdobywania nowych wiadomości. Dzięki uprzejmości pań z biblioteki miejskiej i przy wsparciu rodziców kontynuujemy nasze 
zajęcia w bibliotece. 
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Dach kryty strzechą. Dom drewniany, malo-
wany na niebiesko lub biało, na tym kolo-

rowe kwiaty. Wokół domu ogródek ze słonecz-
nikami, malwami i innym kolorowym kwieciem. 
Na chruścianym płocie suszą się gliniane dzbany. 
Tak rozpoczęła się druga część zajęć „Dawniej  
w polu i zagrodzie”. Tym razem dzieci dowie-
działy się jak wyglądały dawniej wiejskie chaty  
i w co wyposażone było „królestwo” wiejskiej go-
spodyni. Największe zainteresowanie wzbudziły 
„skarby”, jakie gospodarz i gospodyni skrywali  
w komorze i skrzyni. I jak tu wytłumaczyć  
dzieciom, że chleb wypiekano w domu i to raz na 
tydzień albo jeszcze rzadziej a ten nie zsychał się 

i cały czas pięknie pachniał. Najbardziej przycią-
gały oczy dzieci ilustracje ze strojami ludowymi 
szczególnie łowickimi. By zobaczyć jakie wy-
posażenie miała wiejska kuchnia przedszkolaki 
udały się na wycieczkę do ogródków działko-
wych, gdzie przygotowano dla nich specjalną 
ekspozycję. Pięknie się prezentowały na stole 
przykrytym oryginalną wełnianą łowicką narzu-
tą wiklinowe koszyki, kolorowe dzbanki, malo-
wane talerze. Przedszkolaki mogły zobaczyć jak 
wiele przedmiotów codziennego użytku dawniej 
wyrabiano z drewna poczynając od łyżek, cho-
chli, cedzaków, tłuczków, aż po maselnice czy 
maglownice. Dzieci bardzo zainteresowały stare 

żelazka, te na „duszę” i te węglowe. Można było 
spróbować czy ciężko było ucierać mak w ma-
kutrze lub maglować ręczną maglownicą. Z pre-
zentowanego wyposażenia kuchni, najbardziej 
przydatnym okazał mosiężny moździerz, bardzo 
dobrze nadający się do rozbijania leszczynowych 
orzechów. Gliniane garnki, żeliwne saganki sta-
nowiły ciekawe dopełnienie całej ekspozycji.  
Patrząc na stojący na działce płot „chruśniak”  
i suszące się na nim wiaderka i bańki, zastana-
wiamy się czy gdzieś jeszcze jest taka malowni-
cza wieś. To dobrze, że tu dzieci mogły zobaczyć 
choć jej namiastkę. 

Bajkowe domy
tekst i Foto AliNA kASZyńSkA NAUcZyciel PP1

Przedszkolaki z grupy Smerfy Publicznego Przedszkola nr 1 rozpoczęły się drugą część zajęć „Dawniej w polu i zagrodzie”.  
„Te domy są jak bajkowe” mówiły oglądając zdjęcia dawnych wiejskich chat wsi mazowieckiej. 

AKTYWNE PRZEDSZKOLAKI Z PP1

Korzystając z pięknej jesiennej pogody dzieci 
z grupy Smerfy uczestniczyły w zajęciach na 

ternie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PEST-
KA”. Tematem zajęć były jesienne prace polowe 
dawniej. W czasie zajęć dzieci „przeniosły” się 
kilkadziesiąt lat wstecz, gdy na polach „królowa-
ły” konie. Orka, siew, bronowanie czy żniwa nie 
mogły się odbyć bez pomocy konia. Na jednym  
z ogródków działkowych znalazło swą „przystań” 
kilka wysłużonych maszyn rolniczych, które  

były nieocenioną pomocą w przeprowadzeniu 
zajęć. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, że nie-
odzownym towarzyszem w pracy rolnika był 
koń. Przygotowana przez właściciela działki  
ekspozycja umożliwiła poznać dzieciom jak zbu-
dowane były koła dawnego wozu konnego, tak 
zwane „żelaźniaki”, a także obejrzeć i dowiedzieć 
się do czego służył  orczyk, chomąto, puszorek 
 i wędzidło oraz podkowy końskie. Mówiąc  
o obrazie polskiej wsi nie można było pominąć 

tak ważnej osoby jaką był kowal. 
Wielką atrakcją dla dzieci było cięcie sierpem 
wyschniętej, wysokiej trawy. W dalszej części 
zajęć przedszkolaki obejrzały i dowiedziały się 
do czego służy pług, kultywator i brony. Zaję-
cia na terenie ogródków działkowych stanowią 
dla naszych dzieci olbrzymią atrakcję, tak wie-
le ciekawego dzieje się tu, wokół nich. Piękno 
przyrody inne o każdej porze roku stanowi cenne 
dopełnienienie zajęć.

Dawniej w polu i zagrodzie
tekst i Foto AliNA kASZyńSkA

„Na żółto drzewa maluje czas” śpiewają czerwone Gitary w swej przebojowej piosence „barwy jesieni”.  
kończący się wrzesień rozpieszczał ciepłem i zachęcał do przebywania na świeżym powietrzu. 

www.nowydwormaz.pl

W trakcie zwiedzania grupy „Smerfy” oraz 
„Mali Odkrywcy” została wprowadzona 

w świat naszych przodków z minionych wieków. 
Przedszkolaki poznały jak wyglądały stare osady 
i cmentarzyska, które obecnie są dla nas źródłem 
wiedzy o życiu ówczesnych ludzi.
Wśród zgromadzonych eksponatów dzieci miały 
okazję zobaczyć między innymi: przedmioty co-
dziennego użytku, takie jak: naczynia gliniane, 

broń, oraz starodawne naszyjniki inaczej zwane 
paciorkami mające kilkaset lat a także inne ozdo-
by typu: nausznice, bransolety, zawieszki i pier-
ścionki wykonane ze srebra, złota, brązu i szkła. 
Wielką frajdą dla dzieci okazały się zajęcia warsz-
tatowe, mogły na nich dotykać i podziwiać kopii 
paciorków pochodzących z wykopalisk. Następnie 
każde dziecko samodzielnie, według wskazówek 
pani instruktor wykonywało paciorki do własnego 

naszyjnika jako prezentu dla kogoś bliskiego, lub 
pamiątki z pobytu w muzeum.
Dla starszaków z obu grup była to niezapomniana 
wycieczka, która ze względu na swój charakter nie 
zdarza się często, ale być może rozbudzi w dzie-
ciach zainteresowanie historią.   

Podróż do Przeszłości
tekst i Foto iRMiNA wiśNiewSkA

20 września b r. dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 odwiedziły Muzeum Archeologii w warszawie. 

1944 – Pamiętajmy! Lekcja historii  
dla przedszkolaków!

tekst i Foto ALInA KASZyńSKA

wrzesień 1944 roku był dla warszawiaków okresem ciężki powstańczych walk. brakowało amunicji, jedzenia i leków. 
osamotnieni powstańcy ponosili ogromne straty. Niemcy rzucali przeciwko nim coraz to nowe oddziały wojska. lotnictwo 

wroga bombardowało pozycje powstańcze. los Powstania warszawskiego był przesądzony. 

Bohaterowie 63 powstańczych dni są dla nas 
Polaków symbolem patriotyzmu, odwagi  

i niezłomności. Zwiedzając Warszawę, dzieci  
z grup SMERFY i Mali Odkrywcy, Publicznego 
Przedszkola nr 1, nie mogły pominąć Pomnika 
Powstania Warszawskiego. Zapaliły świeczki 

przy monumentalnych postaciach powstańców. 
Dokładnie obejrzały każdy element pomni-
ka, zadały wychowawczyniom mnóstwo py-
tań. Zapewne nie wszystko zrozumiały z tego 
co usłyszały. Zdziwione były tym, że ludzie 
schodzili do kanałów, i żeby przeżyć, musieli  

budować barykady. Zaskoczyła przedszko-
laków informacja, że w walkach brały udział 
niewiele starsze od nich dzieci. To nie pierwsza  
i nie ostatnia lekcja z historii Polski, dla dzieci 
z obu grup , ale jakże bardzo ważna. 
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Od kilku już lat tradycją przedszkola  nr 3 są 
festyny rodzinne na pożegnanie lata. Od-

bywają się one w formie integracyjnej dla dzieci  
i dorosłych, co pozwala wspólnie dzieciom 
i ich rodzicom oraz pracownikom przed-
szkola dobrze się bawić i miło spędzić czas.  
W piątek, 21 września, odbył się festyn  rodzinny 

prowadzony przez Agencję Artystyczną „PRI-
MA”. W trakcie trwającego dwie godziny fe-
stynu odbywały się gry, zabawy i konkursy ze 
bajkowymi ulubieńcami dzieci: Papą Smerfem, 
Gargamelem, Koziołkiem Matołkiem czy Pin-
gwinkami. Tańce i zabawy wprawiły wszystkich 
w wesoły nastrój, wywoływały wiele emocji  
i chęć rywalizacji zarówno ze strony dzieci jak  
i rodziców. Zaproszeni goście mogli liczyć też na 
inne atrakcje festynu. W przygotowanej altance 
można było zjeść pyszne cista upieczone przez 
mamy i babcie naszych przedszkolaków, nie za-
brakło też innych słodkości, zdrowych soków  
i owoców. Kuszące zapachy unosiły się także nad 
wypełnionym pysznymi kiełbaskami grillem, nad 
którym pieczę trzymały panie kucharki. 
Zabawa była bardzo udana, a wszystko co do-

bre szybko się kończy. Tak też było z naszym 
festynem. Na koniec artyści podziękowali pani 
dyrektor Elżbiecie Kołodziejskiej za zorganizo-
wanie wspólnej zabawy, a dzieciom, rodzicom  
i pracownikom „Słonecznej Krainy” za aktywny 
udział i zaprosili do wspólnej zabawy za rok. 

Pożegnanie lata w PP3
tekst i Foto elżbieTA lewANDowSkA

„Minęło szybko lato i już przyszła jesień, zbudził się o świcie niespokojny wrzesień”. 

PP3 AKTYWNIE I ZDROWO

W poniedziałek, 17 września ,wraz z panią Kasią 
Włodarczyk, mamą Karola, piekły ciastecz-

ka. Przed przystąpieniem do pracy, dzieci dokładnie 
umyły ręce oraz założyły fartuszki i chusteczki ku-

charskie. Pani Kasia pokazała dzieciom, co potrzeb-
ne jest w każdej kuchni do upieczenia ciasteczek  
i innych słodkości.  Każdy mógł własnoręcznie wy-
gnieść ciasto, następnie je rozwałkować i wykrawać 
przy użyciu foremek różne wzorki. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się foremki w kształcie gwiazdek, 
dzwoneczków, serduszek czy zwierzątek. Wykrojone 
ciasteczka ułożone zostały na blaszkach i trafiały do 
piekarników w przedszkolnej kuchni. Po upieczeniu  
i wystudzeniu przedszkolaki rozkoszowały się 
smacznymi ciasteczkami.  Po minach dzieci widać 
było , że taka forma zajęć sprawiła im wiele rado-
ści i zadowolenia. Naprawdę niewiele trzeba, by  
zaspokoić ciekawość, wrażliwość i umiejętności  

„kucharskie” małych przedszkolaków. 
W imieniu Plastusiów serdecznie dziękuję pani Kasi 
za wspaniałą atmosferę i pyszny poczęstunek.

Pieczenie ciasteczek w Plastusiach
tekst i Foto elżbieTA lewANDowSkA

Dzieci z grupy Vi ,,Plastusie” Publicznego Przedszkola nr 3, tak jak i inni przedszkolacy, zgłębiają tajniki kuchni. Uczą się 
przygotowywać smaczne i zdrowe sałatki, kolorowe wiosenne kanapeczki, owocowe i warzywne soczki oraz wypiekać różne 
ciasta i ciasteczka. Dlatego postanowiły upiec coś słodkiego, co będzie nie tylko dodatkiem  do drugiego śniadania ale też 
słodką niespodzianką dla domowników.

Dzieci przywitał kierownik hali NOSiR, pan Ma-
riusz Szczurowski, od którego podczas rozmo-

wy dowiedziały się, gdzie podczas meczu siedzą tre-
nerzy, zawodnicy rezerwowi, sędziowie techniczni, 
lekarz, wreszcie kibice gospodarzy oraz kibice gości. 
Poznały różnice między wyglądem trawy sztucznej 
na boisku bocznym i trawy naturalnej na stadionie. 
Dzieci mogły zobaczyć  również, że stadion to nie 
tylko obiekt, na którym gra się w piłkę nożną ale 
również miejsce, gdzie można uprawiać też inne 
dyscypliny sportowe. Zwiedziły boisko do tenisa, 

do piłki ręcznej i koszykówki. Uwagę przyciągały 
trwające właśnie prace budowlane nad nowym bo-
iskiem do piłki plażowej. Każdy mógł popróbować 
swoich sił w zabawach sportowych przygotowanych 
przez sztab szkoleniowy Świtu – dryblowanie piłką, 
rzuty do bramki; zostały rozegrane międzygrupowe 
rozgrywki piłki nożnej. Największą niespodzianką 
było dla przedszkolaków spotkanie z trenerem, pa-
nem Mateuszem Miłoszewskim oraz zawodnikami 
reprezentacji „Świtu”, z którymi zagrali prawdziwy 
mecz, zaś bramkarz dzielnie bronił kolejne rzuty wy-

konywane przez dzieci. Na pożegnanie każde dziec-
ko otrzymało od piłkarzy karnet wejściowy na me-
cze w sezonie jesiennym 2012/2013 oraz zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia grupowe z zawodnikami biało-
zielonych. Przedszkolaki zmęczone ale zadowolone  
i pełne sportowych wrażeń wróciły do przedszkola. 

Przedszkolaki ze Słonecznej Krainy serdecznie 
dziękują za wspaniałą atmosferę i moc sportowych 
wrażeń oraz czekają z niecierpliwością na kolejne 
wspólne spotkania.

Przedszkolaki na stadionie miejskim
tekst i Foto elżbieTA lewANDowSkA

20 września  korzystając z zaproszenia Nowodworskiego ośrodka Sportu i Rekreacji, przedszkolaki z czterech grup  
z Publicznego Przedszkola nr 3, uczestniczyły w wycieczce na stadion miejski. 

rozwijamy naszą sprawność
tekst i Foto ELżbIETA LEWAnDoWSKA

„My się od ćwiczeń nie migamy tylko swe ciała śmiało wyginamy” 

Jak co roku, tak było i w tym roku. Na początku 
września ustaliłyśmy priorytety do pracy na nowy 

rok szkolny. Z chęcią zajęłyśmy się m.in. pracą nad 
rozwijaniem sprawności fizycznej dzieci łącząc ją  
z muzyką i co najważniejsze ze zdrową sportową ry-
walizacją.  Ustaliłyśmy czym w pierwszej kolejności 
się zajmiemy i okazało się, że pomysłów mamy na-
prawdę dużo. Jednym z nich są spotkania z ludźmi 

związanymi na co dzień ze sportem.
Wychodząc naprzeciw naszym wychowankom i ich 
naturalnej potrzebie ruchu w naszym przedszkolu, 
pani Małgosia Grabowska z grupy Pszczółki  zorga-
nizowała cykl zajęć ruchowych,  przypominających 
lekcje w-f w szkole, które prowadzi pan Wojtek 
Stecyna, tata Nadii. We wrześniu poprowadził takie 
zajęcia w grupach starszaków - Pszczółki i Wróbelki. 

Pomysł był co najmniej trafiony. Dzieci lubią wszel-
kiego rodzaju zabawy ruchowe i  ćwiczenia fizyczne, 
więc powtarzając je za panem Wojtkiem, wykonywa-
ły je z zapałem (na miarę swoich możliwości). Udało 
się i sprawiło to dzieciom mnóstwo przyjemności. 
Dziękujemy panu Wojtkowi za wspólną zabawę  
i czekamy kolejne spotkania z gimnastyką. Przed-
szkolaki z PP3.Był to najlepszy moment, gdyż we wrześniu 

jest dostępnych wiele różnych owoców. 
Poza tym dzieci miały okazję do powtórzenia  
i przypomnienia sobie nazw wybranych owoców, 
poznania ich po zapachu i smaku. Na początku za-
jęcia wysłuchały piosenki o witaminkach, potem sa-
modzielnie opowiadały o poznawanych przez siebie 
owocach, nazywały drzewa, z których pochodzą. Do-
wiedziały się także dlaczego należy je jeść. Następ-
nie dzieci założyły fartuszki, chusteczki, dokładnie 
umyły rączki oraz przyniesione przez siebie owoce. 
Po omówieniu sposobu wykonania sałatki, Plastusie  
zabrały się do pracy. Były bardzo samodzielne. Same 
kroiły owoce plastikowymi nożami na deseczkach. 
Miały do dyspozycji jabłka, gruszki, śliwki, manda-

rynki, kiwi, winogrona i banany. Do swojej sałatki 
dodawały to co lubią. Pokrojone owoce wkładały do 

dużych miseczek i mieszały. Oczywiście od czasu do 
czasu smakowały efekty swej pracy. Własnoręcznie 
zrobiona sałatka wyśmienicie dzieciom smakowała, 
tym bardziej, że przygotowały ją same ze swoich ulu-
bionych owoców. Swoją pyszną sałatką przedszkola-
ki poczęstowały wszystkie panie z przedszkola.
To już drugie zajęcia kulinarne Plastusiów i dzie-
ci były w nich bardzo twórcze. Przygotowując 
sałatkę owocową, dowiedziały się jak ważne jest 
jedzenie owoców dla zdrowia każdego człowieka 
– małego i dużego. Dlatego zachęcamy do zdro-
wego odżywiania np. poprzez wspólne wyko-
nanie zdrowej potrawy, a że sałatki są zdrowe  
i smaczne, sami wiemy to najlepiej.

Sałatka owocowa w wykonaniu Plastusiów
tekst i Foto elżbieTA lewANDowSkA

 26 września  Plastusie z PP3 postanowiły zrobić sałatkę owocową.
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Wśród wesołej wrzawy nie zabrakło wielkiego 
zaangażowania rodziców w przygotowanie 

iście „królewskiej „ uczty. Gdy na grillu smażyły się, 
pod czujnym okiem tatusiów” kiełbaski, a mamy za-
stawiały stoły pysznymi wypiekami własnej roboty, 
przy akompaniamencie wesołej muzyki rozpoczęto 

zabawę upamiętniającą ostatnie dni lata. Całą impre-
zę otworzyła Pani Wicedyrektor, Irena Wiśniewska, 
witając przybyłych gości i życząc udanej zabawy. 
Na placu zabaw nie zabrakło licznych konkursów  
i tańców odpowiednio nagradzanych słodkościami  
i owacjami od publiczności. Dzieci wraz z rodzi-
cami wirowali w rytm twista, tańczyli kankana, 
makarenę czy zorbę. Natomiast najmłodsi mieli 
okazję sprawdzić się w konkurencjach zręcznościo-
wych - zamiatając piłeczki. Teraz zapewne nie je-
den przedszkolak będzie mógł pomagać mamie  
w czynnościach domowych. 
Miła i życzliwa atmosfera  sprzyjała wymianie infor-
macji z wychowawcami i specjalistami nt. pociech  
i dalszej współpracy.  
Dopełnieniem imprezy był taniec, który każdy do-
rosły i każde dziecko zna, czyli kaczuchy.  Dzieci  
i dorośli bawili się doskonale, a odpoczywając zaja-

dali się pyszną, upieczoną na grillu kiełbaską. Spo-
tkanie udało się, a dowodem na to były  roześmiane 
twarze dzieci i słowa „było fajnie”. Lato pożegna-
liśmy, teraz czekamy z niecierpliwością na piękną, 
lorową jesień i następne spotkanie. 

Pożegnanie lata
tekst i Foto kiNGA kUcZkowSkA

21 września na terenie ogrodu przedszkolnego Publicznego Przedszkola nr 4 w dzieci z przedszkola i oddziałów „0” z rodzicami  
i wychowawcami żegnali lato. Ten dzień dla każdego przedszkolaka był bardzo ekscytujący od samego rana. 

Głównym celem spotkania było nawiązanie do-
brych relacji rodziców z wychowawcami oraz 

rozwijanie empatii wśród uczestników.  Być rodzi-
cem to ogromne wyzwanie , każdy rodzic kocha 

swoje dziecko , to proste  i naturalne, więc  cudownie 
było choć na moment wczuć się w rolę dziecka 
na oferowanym spotkaniu.

 W ciągu dwóch godzin uczestnicy spotkania mieli 
możliwość zrozumieć  sytuację dziecka wchodzącego 
w rolę przedszkolaka. Poznali sposoby pracy z dziec-
kiem, to w jaki sposób kształtowane są umiejętności: 
skupienia, zapamiętywania, koncentracji, kontaktu  
z drugą osobą, współpracy. Cieszył mnie widok roze-
śmianych, rozbawionych i zaciekawionych rodziców 
biorących udział we wszystkich przygotowanych dla 
nich kreatywnych i aktywnych zabawach. 

Starałam się pokazać rodzicom, że nauka może 
być zabawą, a zabawa nauką. Zachęcam rodziców, 

w miarę ich możliwości czasowych, do aktywnego 
uczestniczenia  w życiu przedszkolnych i zapraszam 
na kolejne spotkania.  

rodzice przedszkolakami?
tekst i Foto lUcyNA bielec 

2 października br. w Publicznym Przedszkolu nr 4 zostały zorganizowane warsztaty dla rodziców z grupy Słoneczka  
pt. „Poznajmy się”.  

Podczas spotkania pani Marta opowiadała 
uczniom, o codziennej pracy weterynarza. 

Mówiła także o żywieniu i pielęgnacji zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem naszych domowych 
pupilów psa i kota. Duży nacisk kładła na prawi-
dłową opiekę nad zwierzętami i szacunek do nich. 
Wszystkim bardzo podobała się ta lekcja o zwierza-
kach, uczniowie chętnie zadawali pytania na tematy 
związane z ich podopiecznymi. 
Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, dzieci 
na zakończenie wręczyły pani dr Marcie Traczyk po-
dziękowania za wizytę. 

Spotkanie z weterynarzem
tekst i Foto ANNA MAj

12 października 2012 roku w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z panią dr Martę Traczyk  
z Przychodni weterynaryjnej Mastiff.  

Następnego dnia z uśmiechem na ustach 
przekroczyliśmy progi Państwowej Szkoły 

Podstawowej im. ,,Konrada Hentrich’a’’. Pan 
dyrektor wraz z panią wicedyrektor oprowadzili 
nas po placówce, pokazując nam sale. Następnie 
przywitała nas klasa 9. Zapoznaliśmy się z nimi, 

choć na początku nie każdy tak śmiało chciał na-
wiązywać nowe kontakty...Gdy zadzwonił dzwo-
nek, podzieliliśmy się na grupy i rozeszliśmy się 
na dwie wybrane lekcje. Obserwowaliśmy prze-
bieg zajęć, ale także od czasu do czasu uczestni-
czyliśmy w nich. Układaliśmy tangramy, rozwią-
zywaliśmy sudoku itp. Po powrocie do ośrodka 
zjedliśmy obiad i grupa chętnych osób pojechała 
na basen. W czasie, gdy połowa wycieczki bez-
trosko pływała, reszta smażyła naleśniki. Nawet 

nie zauważyliśmy, kiedy zapadł zmrok...
Trzeciego dnia, w środę, odwiedziliśmy Erfurt, 
by zachwycić się wspaniałą gotycką katedrę. Ale 
na zwiedzaniu kościoła się nie skończyło. Ku za-
dowoleniu wszystkich nadszedł i czas na zakupy. 
Po nabyciu nowych rzeczy, zadowoleni wrócili-
śmy do ośrodka.
Czwartek mieliśmy zaplanowany od rana do wie-
czora. Po śniadaniu wyruszyliśmy do Northau-
sen. Powtórzyliśmy czynności z wcześniejszego 
dnia. Zwiedziliśmy kościół oraz poddaliśmy się 
gorączce zakupów. Zajęło nam to trochę czasu, 
ale nie byliśmy zmęczeni. Wręcz przeciwnie... 
Zajechaliśmy do szkoły na zawody sportowe. 
Drużyny zmagały się w dwóch dyscyplinach: 
siatkówce i koszykówce. Poziom był bardzo wy-
równany, co pozwalało na rozbudowany przebieg 
meczów. Po skończonych rozgrywkach podzię-
kowaliśmy sobie wzajemnie, a nauczyciel wy-
chowania fizycznego wręczył nam pamiątkowe 
dyplomy. Po sportowych zmaganiach był czas 
wolny. Wróciliśmy do ośrodka i odpoczywaliśmy. 
Musieliśmy z powrotem nabrać sił na wieczorną 
dyskotekę. Jeszcze przed zmrokiem odwiedzi-
li nas niemieccy przyjaciele. Chłopcy zajęli się 
oprawą muzyczną... Bawiliśmy się przy polskich, 
ale i niemieckich piosenkach. Wszyscy się zinte-
growali. Tańczyliśmy w jednym kółku, co chwila 
wymyślając nowe kroki. Koniec zabawy nastał 
stanowczo za szybko. Niechętnie pożegnaliśmy 
naszych znajomych i wróciliśmy do ośrodka.  
W ten sposób przedostatni dzień wycieczki do-
biegł końca...
Piątek był dniem powrotu do Polski. Tuż po śnia-
daniu spakowaliśmy bagaże i pojechaliśmy do 
szkoły partnerskiej pożegnać się z naszymi no-

wymi przyjaciółmi. Nie było to łatwe, bo w zale-
dwie te trzy dni zdążyliśmy się ze sobą zżyć. Parę 
osób uroniło łzę. Oprócz znajomych z 9. klasy 
były też młodsze dzieci. Na pamiątkę dostaliśmy 
od nich własnoręcznie zrobione laurki. Na każdej 
była flaga niemiecka i polska. Otrzymaliśmy tez 

słodkie upominki. Niestety, nadszedł czas odjaz-
du. Około godziny 11.00 wyjechaliśmy z Leine-
felde w stronę Polski.
Do Nowego Dworu wróciliśmy o godzinie 2.00 
w nocy. Podziękowaliśmy nauczycielom za opie-
kę i wraz z rodzicami wróciliśmy do domów z na-
dzieją, że za dwa lata znów zobaczymy naszych 
niemieckich przyjaciół...

Wizyta u naszych niemieckich przyjaciół
tekst i Foto PG2

17. września br. o godzinie 4.45 zebraliśmy się przed Publicznym Gimnazjum nr 2. Dwudziestu trzech uczestników wraz 
z czterema opiekunami równo o godzinie 5.00 wyruszyło w długą podróż do niemieckiego miasta leinefelde-worbis. 
Podróż była bardzo wyczerpująca, trwała cały dzień. Zmęczenie nie przeszkodziło nam jednak w ekscytacji miejscem 
zakwaterowania – gospodarstwem agroturystycznym na obrzeżach miasta.  
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Juniorzy Młodsi mieli do pokonania trasę: War-
lubie - Osiek - Warlubie o długości 30 km. 

Mistrzostwo Polski zdobyła drużyna UKS Gim-
nazjum Twoja Merdia Imielin, która pokonała trasę  
w czasie 39:14,83. Zaraz za nimi, zdobywając 

wicemistrzostwo, znaleźli się kolarze z BDC  
NOSiR Nowy Dwór Maz. Na metę przyjechali z 
czasem: 39:32,04.

Drużyna BDC NOSiR Nowy Dwór Maz:  

Alan Banaszek, Norbert Banaszek, Kamil Zawis-
towski, Stanisław Aniołkowski.

SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy 
dalszych sukcesów!

BDc Druzynowym Wicemistrzem Polski na szosie
tekst i Foto NoSiR

30 września 2012 r. odbyły się Drużynowe  Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w warlubiu. bardzo dobrze zaprezentowali się 
tam kolarze z bDc NoSiR Nowy Dwór Mazowiecki zdobywając tytuł wicemistrzów Polski juniorów Młodszych. 

Trasa o długości ponad 20 kilometrów wyznaczo-
na została w otulinie Trójmiejskiego Parku Kra-

jobrazowego a rozpoczynała się na plaży w Orłowie  
a kończyła się Kolibkach Adwenture Park. Uczest-
nicy zawodów mieli do pokonania szereg pomysło-
wych a zarazem trudnych przeszkód, szczególnie na 
torze przeszkodowym o specyficznej nazwie „Ka-
torga”. Bieg rozpoczynał się na plaży i dalej dnem 
Zatoki Gdańskiej, korytami potoków i kanałami me-
lioracyjnymi. Każdy uczestnik ubrany był w wojsko-
wy strój polowy a dodatkowe wyposażenie to plecak  
z 4,5 kg obciążeniem i karabinek szturmowy AKM-
47. Nasza zawodniczka mieszkanka Nowego Dworu 
Katarzyna Żurek często uczestniczy w podobnego 

typu przedsięwzięciach. Ostatnio informowaliśmy 
o jej startach w biegu na 37 piętro „Rondo 1” czy 
też w „Biegu Katorżnika” w Lublińcu. Udział jej 
w biegu Morskiego Komandosa również zakończył 
się pomyślnie a pokonanie trasy zajęło 5 godzin  
i 4 minuty. Podziwiamy umiejętności i wytrwałość 
Pani Katarzyny, życząc jednocześnie dalszych osią-
gnięć i zadowolenia z rezultatów.                                                                                            

morski Komandos – ekstremalne biegi Kasi Żurek 
tekst eMkA, Foto MARiAN klUcZyńSki

1 września w Gdyni przeprowadzony został iii bieG MoRSkieGo koMANDoSA. Głównym organizatorem tej specyficznej 
imprezy była jednostka wojskowa foRMoZA. cel zawodów to promocja służby w jednostkach specjalnych oraz uczczenie 
pamięci Dowódcy wojsk Specjalnych – gen. broni włodzimierza Potasińskiego, wielkiego entuzjasty sportu i ekstremalnych 
form aktywności ruchowej. 

W sobotę, 22 września,  UKS „ Reduta” rozegrał 
eliminacje w Warszawie na Bielanach gdzie 

rozegrał dwa mecze. A oto wyniki:
UKS „ Reduta” – Celestynów 5:0
UKS „ Reduta” – W-wa Rudzka 2:0
Wyniki te sprawiły , że zespół z Twierdzy awanso-
wał do wtorkowych półfinałów i finałów. I tym ra-
zem Reduta okazała się nie do pokonania. Najpierw 
zwyciężyła zespół z Nasielska 2:0, a potem w finale,  
w takim samym stosunku pokonała drużynę z Jabłon-
nej. Cała drużyna zasłużyła na pochwały. Wystarczy 
zauważyć, że drużyna UKS „Reduta” w czterech me-

czach nie straciła bramki. Klasą dla siebie w bramce 
był Paweł Bocheński, który zwłaszcza w finale, po-
kazał, że wie po co nosi bramkarskie rękawice. Do-
brze też spisywał się w obronie Patryk Mederski. 
Drużyna Reduty w tym rozgrywkach wystąpiła 
w składzie: Paweł Bocheński (G), Emil Zdański, 
Tomasz Budyś, Mateusz Lizut, Patryk Mederski, 
Marcin Topczewski, Grzegorz Wiśniewski, Krystian 
Dąbrowski, Paweł Jankowski.
Zwycięstwo w finale dało drużynie UKS „Reduta” 
awans do finału województwa Mazowieckiego. 
Obiecujemy , że tanio skóry nie sprzedamy.

Sukcesów uKS „reduta” ciąg dalszy
tekst i Foto SŁAwoMiR kRZecZkowSki

wzorem poprzednich dwóch edycji pucharu premiera Donalda Tuska także i w tym roku Zespół Szkół w Nowym Dworze 
Maz. – Modlin Twierdza i jego UkS „Reduta” wystartował w iii edycji. Najpierw zorganizował na swoim orliku zmagania 
gminne a następnie  wystartował w eliminacjach, półfinałach i finałach rejonowych.

TRASA: Warlubie – Osiek – Warlubie

Mistrzowie Polski

1 19 POL19960217 Kloc Krzysztof UKS Gimnazjum Twoja Merida Imielin 39:14,83 00:00,00

20 POL19960506 Turek Kamil 39:14,83

21 POL19960825 Pacan Mateusz 39:14,83

22 POL19971003 Indeka Kamil 39:14,83

I Wicemistrzowie Polski

2 41 POL19971030 Banaszek Alan BDC MOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 39:32,04 00:17,21

42 POL19970618 Banaszek Norbert 39:32,04

43 POL19961012 Zawistowski Kamil 39:32,04

44 POL19970120 Aniołkowski Stanisław 39:32,04

II Wicemistrzowie Polski

3 27 POL19960519 Matuszyński Wojciech LKS "Baszta" Golczewo 39:43,14 00:28,31

28 POL19960513 Kolasiński Rafał 39:43,14

29 POL19960212 Wypych Karol 39:43,14

30 POL19960213 Bednarczyk Paweł 39:43,14

4 5 POL19960127 Wewiór Dominik KTK Kalisz 39:43,72 00:28,89

6 POL19960127 Wewiór Patryk 39:43,72

8 POL19971014 Sójka Mikołaj 39:43,72

9 POL19960401 Chodyła Bartosz 39:43,72

5 79 POL19970505 Staniszewski Daniel MKS Jurand Ciechanów 39:58,69 00:43,86

80 POL19970708 Kopczyński Paweł 39:58,69

81 POL19970105 Smoliński Adam 39:58,69

82 POL19970204 Szopa Grzegorz 39:58,69

6 65 POL19960610 Stanisławek Piotr TKK Paciic  SMS Toruń 39:59,26 00:44,43

66 POL19960124 Jarzęczka Szymon 39:59,26

69 POL19970804 Lewandowski Michał 39:59,26

70 POL19960611 Trawiński Mateusz 39:59,26

7 31 POL19960216 Działowy Jakub WLKS KRAKUS bbc CZAJA 40:06,91 00:52,08

32 POL19960113 Adamczyk Dawid 40:06,91

33 POL19970105 Król Zbigniew 40:06,91

34 POL19970102 Obcowski Kacper 40:06,91

8 57 POL19970228 Skibiński Krzysztof LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice 40:18,03 01:03,20

58 POL19960305 Przewięda Paweł 40:18,03

59 POL19960116 Gorzawski Kamil 40:18,03

60 POL19960504 Polkowski Bartłomiej 40:18,03

9 45 POL19960406 Wasilewski Michał ALKS STAL ELPA Grudziądz 40:26,44 01:11,61

46 POL19960222 Krasnodębski Artur 40:26,44

48 POL19960711 Jagielski Daniel 40:26,44

83 POL19960612 Sas BłaŜej 40:26,44

10 12 POL19961129 Nowicki Kacper BDC KOLEJARZJURA Częstochowa 40:38,09 01:23,26

14 POL19961007 Ostojski Kamil 40:38,09

15 POL19960503 Tyźlik Bartosz 40:38,09

16 POL19970526 Giełdowski Jakub 40:38,09

11 51 POL19960507 Dymarski Damian KKS Gostyń 40:59,05 01:44,22

52 POL19970123 Przybylak Kamil 40:59,05

53 POL19960424 Wolny Karol 40:59,05

54 POL19980619 Zdun Karol 40:59,05

12 47 POL19970127 Karaś Patryk ALKS STAL ELPA Grudziądz 42:31,50 03:16,67

49 POL19960713 Zieliński Marceli 42:31,50

50 POL19960606 Głąbiński Bogusz 42:31,50

84 POL19970327 Koncicki Jakub 42:31,50

13 35 POL19960331 Leś Mateusz UKS Sokół Kęty 43:45,99 04:31,16

36 POL19960616 Zieliński Michał 43:45,99

37 POL19970610 Zajt Mateusz 43:45,99

14 61 POL19970724 Małecki Michał UKS MOTOAGBUDJELCZ Laskowice 43:53,65 04:38,82

62 POL19970106 Zawadzki Łukasz 43:53,65

63 POL19970404 Szałasko Jan 43:53,65

64 POL19970206 Czekuć Patryk 43:53,65

15 39 POL19970824 Sajnok Szymon GKS Cartusia Kartuzy 47:18,92 08:04,09

40 POL19960521 Okroj Paweł 47:18,92

86 POL19970520 Dorsz Dominik 47:18,92

Komisja Sędziowska

Nazwisko i imię Nazwa  klubu

Długość  trasy : 30 km     Średnia prędkość zwycięzców: 45,9 km/h

JAZDA  DRUśYNOWA  NA  CZAS

GRUDZIĄDZ - WARLUBIE  28 i 30 WRZEŚNIA 2012

WYNIKI 

Organizator : ALKS „STAL” Grudziądz, RW KPZ LZS Toruń, PZKol, przy wsparciu Urzędu Miasta w Grudziądzu, Urzędu Gminy Warlubie, Starostwa Powiatowego w Świeciu n/Wisłą oraz KPZKol Toruń.

Czas 

przejazdu

30 września 2012r.

M-ce RóŜnica
Numer 

start.

Kategoria - Junior młodszy

KOD UCI

www.kpzkol.pl.tl

Nowy Dwór reprezentowały trzy młodziczki: 
Aleksandra Sztuka, Klaudia Szulecka i Justy-

na Boniecka. W wyścigu młodzików udział wzięli: 
Daniel Stolarski i Adrian Sobótka.
Regaty nie należały do łatwych, ponieważ w każ-
dej konkurencji startowało, co najmniej pięćdzie-
sięciu zawodników i zawodniczek.
Młodzi nowodworzanie walczyli kolejno w elimi-
nacjach o start, w finale K-1 czyli kajaków jedno 
osobowych, oraz w finale K-2 czyli kajaków dwu-
osobowych. 
W wyścigach finałowych, czyli już kolejnym 
starcie na dwa kilometry, zawodnicy walczyli  
o miejsca a najlepsi o medale. Najlepiej w wypadła 
Justyna Boniecka, która w K-1 przypłynęła na metę 
na XIV pozycji. Wynik jest dobry, ponieważ całe za-
wody rozegrała bardzo taktycznie, zgodnie z podpo-
wiedziami swojej klubowej trener Renaty Klekotko. 

Ta sama zawodniczka startowała w duecie z Alek-
sandra Sztuką, konkurencja K-2. Po dzielnej walce  
z perypetiami na trasie, dziewczynkom udało się 
dotrzeć do mety. Warunki były trudne, wiec tym 
bardziej cieszy fakt, iż mimo trudności wytrwały 
do końca.
Całość oglądali i dopingowali rodzice i rodzeń-
stwo młodych nowodworzan. 

Dobry start nowodworskiej kajakarki!
tekst i Foto ReNATA klekoTko

2 września w ostródzie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajakarstwie-strefa „c”. w regatach brali 
udział zawodnicy z czterech, a nie jak do tej pory dwóch województw, podnosząc tym samym poziom zawodów. Na stracie 
do dwukilometrowego wyścigu stanęli zawodnicy z województw podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-
mazurskiego. 

Sekcja kajakowa NoSir
tekst i Foto oRliki Z ii b Z wych. P. GRAżyNą NURcZyńSką

Sekcję kajakową tworzą dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne z Nowego Dworu Mazowieckiego. opiekunem sekcji jest 
instruktor Renata klekotko, brązowa medalistka Mistrzostw świata w kajakarstwie, oraz realizatorka charytatywnej akcji „kajakiem 
po Serce”, czyli 480 km z warszawy do Gdańska .

Młodzi kajakarze nie tylko pływają kajakami, 
ale również uczą się pływać w pław, biegać 

na nartach klasycznych (biegowych) oraz starto-
wać z psami zaprzęgowymi. Ćwiczymy również 
na siłowni i sali gimnastycznej. 
 Największym kajakowym sukcesem sekcji jest 
siódme miejsce Pauliny Rutkowskiej podczas te-
gorocznych Mistrzostw Świata w Kajakarstwie. 
Po za sportowym sukcesem sekcji jest stałe kształ-
towanie pozytywnych postaw wobec osób nie-
pełnosprawnych i ich potrzeb. Tworzymy zgraną 
rodzinę kajakową, w której wszyscy są równie  
i jednakowo ważni. Wychodzimy z założenia,  
że wynik sportowy nie jest najważniejszy. Uczy-
my się jak być dobrymi i wrażliwymi ludźmi.
 

By pływać spotykamy się na terenie Targowiska 
Miejskiego, gdzie znajduje się nasz hangar ze 
sprzętem.
 
Grupę tworzą:
Zuzanna Sztuka r. 2002
Olga Olszewska r.2001
Dominik Sobótka r.2001
Aleksandra Sztuka r.2000
Klaudia Szulecka r.2000
Adrian Sobótka r.1999
Justyna Boniecka r.1998
Wojciech Mańka r.1997
Paulina Rutkowska r.1997- paracanoe
Martyna Lewandowska r.1989- paracanoe
 

Tygodniowy plan treningów w okresie jesiennym:
Poniedziałek:   15.30 –19.00 Targowisko Miejskie
Wtorek:            16.30 –18.00 Pływalnia NOSiR
Środa:               15.30 –19.00 Targowisko
Czwartek:         18.00 –20.00 Pływalnia NOSiR
Piątek:              15.30 –19.00 Targowisko
Sobota:               9.00 Targowisko
                         15.00 Targowisko
 
Wszelkich chętnych do rozpoczęcia swojej kaja-
kowej przygody zapraszamy od listopada, kiedy to 
zostanie zmieniony plan treningowy na zimowy.
 
Kontakt do opiekuna sekcji: 
Renata Klekotko kom: 603 083 467

www.nowydwormaz.pl
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Zawodników wystartował burmistrz Jacek Ko-
walski. W zawodach wzięło udział 1171 zawod-

ników w tym 130 dzieci na najkrótszym specjalnie 
dla nich przygotowanym dystansie Hobby, na któ-
rym pod okiem swoich opiekunów rywalizowali 
w 3 kategoriach wiekowych. W maratonie mogli 
startować wszyscy, nie tylko doświadczeni kolarze. 
W ramach maratonu odbyły się także Mistrzostwa 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Mistrzem Nowego 
Dworu na dystansie Mega został Sebastian Chowa-
niec z czasem 2:37:29. Na dystansie Fit wygrał Jakub 
Szuliński, pokonując trasę w 1:36:22. Była to bardzo 
udana impreza. Nie często w mieście można spotkać 
na raz tylu wielbicieli dwóch kółek. 

Maraton w Nowym Dworze był ostatnim zamykają-

cym tegoroczny cykl maratonem. W tym roku Spon-
sor Tytularny Merida Polska przeznaczył 200 000 zł 
na nagrody. Każdy wynik i czas przejechanego dy-
stansu był dla uczestników na wagę złota. Samych 
nagrodzonych zawodników podczas finałowego 
maratonu było blisko pół tysiąca! To chyba rekord  
w historii tego typu imprez w kraju. Zwycięzca Kla-
syfikacji  Generalnej Głównej otrzymał w nagrodę 
rower Merida Big Nine o wartości 10 000zł! 
Pierwsze miejsce w Klasyfikacji Generalnej Głównej 
wśród kobiet zajęła Aleksandra Sosnowska (Zdrofit 
Alumel). Wśród mężczyzn, największa liczbę punk-
tów zdobył Artur Korc (Algida Centrum Rowerowe 
Olsztyn). Najlepszą drużyną sezonu została druzyna 
prowadzona przez Tomasza Majewskiego RETRO 
MBIKE TEAM. W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyła 

Rodzina Borowiec zdobywając 13158.70 punktów.
Warto wspomnieć także o Superklasyfikacji. I tak 
najwięcej, 2008 km, wykręcił w sezonie Jacek Łącz-
ny (Nova Trading Toruń). W tej kategorii wśród ko-
biet zwyciężyła Natalia Łoboda (RETRO MBIKE 
TEAM) z wynikiem 1036 km.
Oprócz walki na poszczególnych dystansach zawod-
nicy zdobywali również punkty do Ligi Auto Land. 
Wśród kobiet najlepiej premiowaną zawodniczą 
została Agnieszka Sikora (Legion-serwis Active Jet 
Merida Team). Najlepszym mężczyzną okazał się 
Artur Mioduszewski (RETRO MBIKE TEAM). 
Nagrody uczestnikom wręczali m.in. przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski oraz wiceprze-
wodniczący Rady Jerzy Plackowski. 

Wielki Finał merida mazovia mTB marathon  
w Nowym Dworze mazowieckim
tekst oRGANiZAToRZy, Foto URZąD MiejSki, oRGANiZAToRZy

Nowy Dwór Mazowiecki był ostatnim etapem całego cyklu maratonów MTb organizowanych przez wybitnego kolarza cezarego 
Zamanę. impreza odbyła się już w aurze jesiennej, ale to nie przeszkodziło stworzyć wyjątkowo ciepłej atmosfery, która panowała w 
rowerowym miasteczku. Ostatecznie wygrały dziewczęta z Gimnazjum 

z Cieksyna zdobywając w rozgrywkach 10 
pkt. Drugie miejsce z 8 punktami zajęło Gimna-
zjum z Leoncina. Na trzecim miejscu uplasowały 
się dziewczęta z Nowego Dworu Mazowieckiego 
zdobywając 7 pkt.
Wśród chłopców najlepsi okazali się gimnazjali-
ści z Nasielska, którzy w meczu o 1 m-ce pokona-
li drużynę z Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Dziewczęta z Cieksyna i chłopcy z Nasielska 
będą brali w następnym etapie rozgrywek, zawo-
dach rejonowych.

Wyniki dziewczęta:
Łomna – Zakroczym   0 – 1
Leoncin – Nowy Dwór Maz.  1 – 1
Cieksyn – Łomna   2 – 0
Zakroczym – Leoncin   1 – 4
Nowy Dwór Maz. – Cieksyn  0 – 2
Łomna – Leoncin   1 – 5
Zakroczym – Cieksyn   0 – 4
Nowy Dwór Maz. – Łomna  4 – 1
Leoncin – Cieksyn   0 – 0
Zakroczym – Nowy Dwór Maz.  0 – 3

Wyniki chłopcy:
GRUPA A:
Łomna – Pomiechówe  0 – 3
Łomna – Nasielsk   0 – 3
Pomiechówek - Nasielsk  0 – 0 (0;1 k)
GRUPA B:
Leoncin – Zakroczym   2 – 2
Leoncin – Nowy Dwór Maz.  0 – 1
Zakroczym – Nowy Dwór Maz.  1 – 2

Gartulujemy!

Piłkarskie mistrzostwa gimnazjów!
tekst i Foto NoSiR

28 września br. gimnazja  powiatu nowodworskiego rozegrały mecze piłki nożnej w ramach Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych 
w zawodach sportowych. Do rozgrywek przystąpiły szkoły z Łomnej, Zakroczymia, leoncina, Pomiechówka, cieksyna, 
Nasielska, i Nowego Dworu Maz. wszystkie gimnazja wystawiły reprezentacje żeńskie i męskie. 

www.nowydwormaz.pl




