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WieŚci Z RadY

W Nowym Dworze Mazowieckim obcho-
dy trwały przez cały dzień. Uczestniczyli  

w nich przedstawiciele lokalnych władz. Najpierw, 
pod pomnikiem w centrum miasta złożono kwiaty. 
Wśród delegacji byli przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Bisialski, Burmistrz Jacek Ko-
walski, radni miejscy, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, środowisk patriotycznych oraz 
mieszkańcy miasta. Obchody w centrum miasta 
zorganizował Hufiec ZHP w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 
Po południu uroczystości przeniosły się na cmen-
tarz forteczny w Twierdzy Modlin. Tam odprawio-
na została msza święta polowa w intencji Pole-

głych w Obronie Ojczyzny. Po Apelu Poległych, 
pod pomnikiem na cmentarzu złożono kwiaty i za-
palono znicze. Uroczystości zorganizowało miasto 
przy udziale II Mazowieckiego Pułku Saperów. 
W ramach obchodów 11 listopada odbywały się 
także V Mistrzostwa Polski w Szabli GO-NOW 
(piszemy o tym w dziale sport). 

Uczciliśmy Niepodległość!
tEKSt AnetA PielAch – PierscieniAk, FOtO JAcek kosiorek, sebAstiAn bAńburA, WAWrzyniec sieWruk. 

Jak co roku, 11 listopada w całym kraju odbywały się uroczystości odzyskania przez Polskę niepodległości. tak też było  
w naszym mieście. 

Nowa ulica będzie mieściła się w miejscu, 
gdzie znajduje się siedziba LOT Trzech  

rzek i Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twier-
dzy Modlin. (obecnie ul. Ledóchowskiego 164). 
Z wnioskiem o uhonorowanie Baśki Murmań-

skiej i nadanie jednej z ulic w Twierdzy jej 
imienia wystąpił LOT Trzech Rzek. Wniosek, 
po konsultacjach z mieszkańcami poparł Za-
rząd Osiedla nr 6. Podczas sesji prezes LOT 
Sebastian Sosiński wyjaśnił radnym ideę 
nadania imienia ulicy, przybliżył innym, obec-
nym na posiedzeniu postać Baśki, omówił ew. 
koszty związane ze zmianą adresu siedziby 
LOTu i Muzeum. 
Przypomnijmy. We wrześniu w Twierdzy 
miała miejsce inauguracja produktu tury-

stycznego oraz szlaku Baśki Murmańskiej. 
Sama Baśka była białą niedźwiedzicą, która 
wraz z żołnierzami Batalionu Murmańskiego 
przybyła do Twierdzy. Tu żyła, służyła (jak 
głosi legenda salutowała przed samym Piłsud-
skim), i tu też smutno zakończyła swój żywot.  
O szczegółach można przeczytać na stronie: 
www.baskamurmnska.pl

Baśka ma swoją ulicę – w Twierdzy będzie  
ulica Baśki Murmańskiej 
tEKSt AnetA PielAch – PierscieniAk, FOtO ArchiWAlne ze zbioróW MAcieJA kostrzeWskiego

Podczas ostatniej sesji rady Miejskiej radni wyrazili zgodę, by jedna z ulic w twierdzy Modlin nosiła imię baśki Murmańskiej. 
z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła lokalna organizacja turystyczna trzech rzek. 
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Cieszę się, że w listopadowym wydaniu Faktów No-
wodworskich mogę przekazać Państwu kolejne dobre 
wiadomości. Wkład samorządu, nie tylko finansowy, 
w rozwój nowodworskiej edukacji, został docenio-
ny przez organizatorów II edycji Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Nasze Miasto otrzymało certyfikat  
i znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji”. War-
to wiedzieć, że certyfikaty trafiły do samorządów, 
które mogą pochwalić się znaczącymi osiągnięciami  
w rozwoju szkolnictwa na swoim terenie oraz two-
rzeniu dobrych warunków życia dla młodzieży 
uczącej się. Więcej informacji nt. programu piszemy  
w temacie numeru na str. 2 i 8. 
 

W temacie numeru także sporo informacji nt. wy-
darzeń na lotnisku w Modlinie. Cały czas śledzimy 

profil lotniska na Facebooku, jesteśmy w bieżącym 
kontakcie z jego służbami prasowymi. W związku 
z faktem, że tych informacji jest naprawdę dużo(co 
oczyli scie nas cieszy), postanowiliśmy przekazywać 
Państwu zbiorcze informacje w nowym dziale wieści 
z lotniska.
Wewnątrz Faktów relacje z wydarzeń, jakie  
w ciągu ostatniego miesiąca odbyły się w naszym 
mieście, a z których my wszyscy, mieszkańcy Nowe-
go Dworu możemy być dumni.
Zatem zapraszam do działów wydarzenia i sport. 
Piszemy tam m.in. o wizycie ponad stuosobowej 
grupy młodzieży z Izraela, i o wspaniałym wy-
stępie nowodworzan w V Mistrzostwach Polski 
w Szabli Go-NOW, które organizowane były  
w twierdzy Modlin.
Pisząc o wydarzeniach nie możemy pominąć IV  
Nowodworskich Manewrów Kabaretowych. Za-
bawa podczas nich była wspaniała, publiczność 
dopisała, kabareciarze nie zawiedli. Impreza po 
raz pierwszy była rejestrowana przez telewizję  
i już niedługo będziemy mogli przeżyć to jeszcze 
raz śledząc anteny Polsatu, do czego serdecznie 
zachęcam!
Zachęcam też do zapoznania się z pozostałymi infor-
macjami Faktów i życzę miłej lektury!

burMIStrz MIAStA JAcek koWAlski

FAKTY NOWODWORSKIE

Drodzy Mieszkańcy  
nowego Dworu Mazowieckiego,

„Odlotowo...”
tEKSt AnetA PielAch – PierścieniAk FOtO AnetA PielAch 
– PierścieniAk, noWoDWorski24.Pl, gAzetA noWoDWor-
skA, tygoDnik noWoDWorski, goniec lokAlny,

Lotnisko w skrócie

od czasu uruchomienia co miesiąc przekazujemy 
Państwu bieżące informacje  o tym co nowego 
na lotnisku w Modlinie. co wydarzyło się tam od 
końca października.  o tym w poniższym skrócie 
informacji.

tEKSt AnetA PielAch – PierścieniAk, 
FOtO MAzoWiecki Port lotniczy WArszAWA/MoDlin

kabaret pod Wyrwigroszem, Łowcy. b, kabaret 
smile, Jerzy kryszak, kabaret Młodych Panów  
i kabaret z konopi bawili nowodworską publiczność 
podczas iV Manewrów kabaretowych, które odbyły 
się 15 listopada w naszym mieście. 

tEKSt I FOtO AgnieszkA seJDA

Miasto nowy Dwór Mazowiecki zostało uhonorowane 
certyfikatem i znakiem jakości „samorządowy lider 
edukacji” w ii edycji ogólnopolskiego Programu 
certyfikacji gmin i Powiatów rzeczypospolitej 
Polskiej. 

wIęcEj NA Str. 10 

NDM Samorządowym 
Liderem edukacji 2012

wIęcEj NA Str. 8 

szanowni Państwo, 
niniejszym na Wasze ręce chcielibyśmy złożyć przeprosiny za sytuację jaka zaistniała podczas ostatniego 
spotkania zarządu osiedla nr 2 z mieszkańcami.   
Pragniemy zapewnić, że nasza nieobecność w żadnym razie nie była przejawem lekceważenia 
mieszkańców, a wynikała z ważnych powodów służbowych i rodzinnych, które złożyły się na ten dzień. 
Mamy nadzieję, że będziemy mogli osobiście wytłumaczyć zaistniałą sytuację podczas kolejnego 
spotkania z mieszkańcami osiedla Młodych. 
ufamy też, że nie będzie ona rzutowała na dalszą, dotychczas bardzo pozytywną współpracę  
z zarządem osiedla nr 2. 
   z poważaniem      
   Przewodniczący rady Miejskiej  burmistrz Miasta

                krzysztof bisialski     Jacek kowalski

zarząd Osiedla nr 2 (Osiedle Młodych) Nowy Dwór 
Mazowiecki

wIęcEj NA Str. 10 
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WieŚci Z RadY

Na sali nie zabrakło też starosty Krzysztofa 
Kapusty, przedstawicieli policji, straży miej-

skiej i innych służb, które zajmują się sprawami 
bezpieczeństwa. Gospodarzem przedsięwzięcia 
był Komendant nowodworskiej policji, nadkom. 
Marek Ujazda, który na początku przedstawił 
informacje ogólne dotyczące zakresu działania 
komendy, stanu etatowego oraz przestępczości. 
Gośćmi specjalnymi byli: Poseł na Sejm Jadwiga 
Zakrzewska, Wicewojewoda Mazowiecki Jacek 
Piąteki oraz Komendant Stołeczny Policji nadin-
spektor Mirosław Schossler. 

Celem debaty było zdiagnozowanie społecznych 
potrzeb i oczekiwań wobec instytucji odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo. Na spotkanie 
licznie przybyli radni miejscy oraz mieszkańcy, 
którzy dzielili się z władzami swoimi problema-
mi i uwagami, a także proponowali rozwiązania. 
Pojawiły się prośby o patrole w gminie Leoncin, 
która pozbawiona jest posterunku oraz o stan 
wałów i pogłębianie rzeki Wisły i Narwi. Miesz-
kańcy zwracali uwagę na problemy z dodzwo-
nieniem się na numer alarmowy 112. W związku  
z tym komendant Schossler, zaproponował ko-

mendantowi powiatowemu przygotowanie nu-
meru telefonu komórkowego, który będzie odbie-
rać dyżurny, zaś pod numerem 112 ma pojawić 
się informacja głosowa np. o prowadzonej innej 
rozmowie.  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim Krzysztof Bisialski poruszył 
temat bezpieczeństwa na terenie portu – lotnicze-
go Warszawa/Modlin. Zaapelował o uruchomie-
nie na jego terenie komisariatu policji. 

„O bezpieczeństwie …”
– debata z udziałem mieszkańców 
tEKSt AnetA PielAch PierscieniAk, FOtO noWoDWorski24.Pl

29 października w sali widowiskowej nowodworskiego ośrodka kultury odbyła się „Debata o bezpieczeństwie”.  
oprócz mieszkańców, wzięli w niej udział przedstawiciele władz samorządowych nowego Dworu Mazowieckiego – 
burmistrz Jacek kowalski i Przewodniczący rady Miejskiej krzysztof bisialski.

Na ręce Przewodniczącej Związku p. Eugenii 
Podwiązki, Przewodniczący i Burmistrz zło-

żyli gratulacje, serdeczne życzenia i podziękowania 
za ogromny wkład w pracę na rzecz seniorów. Prze-
kazali też bukiet kwiatów i upominek od miasta. 
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest 
organizacją pozarządową z wieloletnią tradycją 
sięgającą okresu przedwojennego. Działa na terenie 
całego kraju i jest największą organizacją skupiają-
cą emerytów, rencistów i inwalidów. Związek działa 

na rzecz poprawy warunków życia osób starszych  
i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Na uroczystości rocznicowe Związku w Nowym 
Dworze Mazowieckim przybyło także wielu zna-
mienitych gości m.in. Prezes Zarządu Okręgo-
wego Związku Janusz Czyż, Krzysztof Kapusta  
Starosta Nowodworski, przedstawiciele parla-
mentu, policji, straży miejskiej, prasy, sponsorów 
na co dzień wspierających Związek. 

Wielu z nich, z rąk Marka Czyża otrzymało pa-
miątkowe medale za zasługi dla związku (m.in. 
Burmistrz i Przewodniczący Rady) zaś Eugenia 
Podwiązka została odznaczona złotym Hono-
rowym Medalem za Zasługi. Odczytano listy 
gratulacyjne m.in. od Poseł na Sejm RP Jadwigi 
Zakrzewskiej.  
Uroczystość uświetnił koncert piosenek w wy-
konaniu solistów Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury.

Na 45. leciu u seniorów
tEKSt AnetA PielAch PierscieniAk, FOtO JAcek kosiorek

25 października w lokalu relax odbyło się spotkanie członków nowodworskiego oddziału rejonowego związku emerytów 
rencistów i inwalidów. okazją do świętowania był „światowy Dzień seniora” oraz 45. rocznica zawiązania i działania organizacji.  
z seniorami rocznicę uczciły też władze miasta – burmistrz Jacek kowalski i Przewodniczący rady Miejskiej krzysztof bisialski. 

Życzenia i kwiaty z okazji imienin otrzyma-
li też dwaj Tadeuszowie – Tadeusz Sosiński  

i Tadeusz Sempławski. 
Proponowany porządek obrad przedstawił Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. Po 
wprowadzeniu dwóch dodatkowych uchwał porzą-
dek obrad przyjęto jednogłośnie. 
Na początku obrad, odczytane zostało pismo Naczel-
nika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim z informacją na temat oświadczeń majątko-
wych radnych miejskich za 2011r. 
Po analizie złożonych oświadczeń naczel-
nik wskazał braki w oświadczeniach radnego  
A. Świdra, S. Wiśniewskiego, M. Boroń, K. Biel-
ca, P. Miszczaka, J. Plackowskiego i R. Biliń-
skiego. Wskazane błędy dotyczyły np. nie ujęcia  
w oświadczeniach informacji o dochodach m.in.  
z tyt. pobieranej diety oraz częściowych udziałów  
w gruntach. 
Analizie Wojewody poddane były też oświadczenia 
burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej. Nie 
było do nich żadnych zastrzeżeń. 
Następnie radni dyskutowali nad informacja  
nt przygotowania miasta do sezonu zimowego. Ta-
deusz Sempławski poinformował, że na posiedzeniu 
Komisji Komunalnej obecny był Naczelnik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej Dariusz Tabęcki i 
szczegółowo omówił temat. Warty podkreślenia jest 
fakt, że po ubiegłym sezonie miasto posiada spore 
zapasy soli do posypywania ulic. Radny Sempławski 
podziękował też za szybką reakcję służb miejskich 
w związku z nagłymi, październikowymi opadami 
śniegu. 
Kolejnym, szeroko dyskutowanym tematem sesji 
była informacja na temat rynku pracy na terenie 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Temat przedsta-
wiła zastępca dyrektora powiatowego Urzędu Pracy 
Marzenna Boczek oraz Kierownik Centrum Aktywi-
zacji Zawodowej Małgorzata Prus. Pytania radnych 
dotyczyły liczby osób bez kwalifikacji zawodowych 

objętych programem szkoleniowym, ilości środków 
finansowych przyznawanych corocznie na przeciw-
działanie bezrobociu zmniejszają się corocznie. 
Jak stwierdziła p. Boczek, dwie grupy osób są 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy i głównie 
są to osoby bez wykształcenia średniego. Do-
syć trudno zmobilizować te grupy do aktywności  
i dalszego kształcenia się. PUP próbuje też pozyski-
wać dodatkowe pieniądze oprócz tych przyznanych 
w ramach limitu. 
Odpowiadając na kolejne pytania radnych powie-
działa, że ok. 60% zarejestrowanych to osoby nie 
zainteresowane pozyskaniem pracy. 
O diagnozowaniu potrzeb osób bezrobotnych mówi-
ła z kolei p. Małgorzata Prus z Centrum Aktywizacji 
Zawodowej. Poinformowała, że prowadzone są wy-
wiady z osobami bezrobotnymi, dotyczące m.in. ich 
kwalifikacji i doświadczenia. 
Kolejnym punktem porządku obrad była informacja 
na temat wyników sprawdzianu po ukończeniu 6 klasy 
w szkołach podstawowych i egzaminu gimnazjalne-
go. Jak powiedziała radna Grażyna Brzozowska, Ko-
misja Oświaty zapoznała się z wynikami egzaminów 
zewnętrznych szkól gimnazjalnych i wynikami ma-
tur. Wyniki są zróżnicowane, najbardziej zbliżone do 
siebie w podstawówkach a najbardziej zróżnicowane  
w gimnazjach. Dodała, że egzaminy gimnazjalne 
miały w tym roku inną formę i trudno powiedzieć 
czy jest ona korzystna dla uczniów. Zdaniem nauczy-
cieli jednak nowa formuła (z przerwą pomiędzy po-
szczególnymi przedmiotami) nie wpływa korzystnie 
na wyniki egzaminów bo uczniowie na przerwach 
wymieniają się wrażeniami i opiniami a to z kolei 
wprowadza dodatkowy stres przy drugiej części eg-
zaminów. Zaznaczyła też, że szkoły działają prawi-
dłowo, realizują wytyczne nadzoru. 
W dalszej części obrad radni podjęli następujące 
uchwały: 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012 
– 2020.   
• w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012. 
• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Mazowieckiemu. 
• w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie ka-
pitału zakładowego Energetyka Nowy Dwór Ma-
zowiecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Nowym Dworze Mazowieckim.
• w sprawie określenia stawek podatku od nierucho-
mości na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 
2013 r. 
• w sprawie określenia przepisów porządkowych 
związanych  z przewozem osób i bagażu taksówka-
mi osobowymi na terenie miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki.
• w sprawie wprowadzenia dodatkowego oznaczenia 
i dodatkowego wyposażenia taksówek osobowych 
zarejestrowanych na terenie miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki.
• w sprawie  ustalenia cen urzędowych obowiązują-
cych przy przewozie  taksówkami osób oraz ich ba-
gażu  na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
• w sprawie podziału miasta Nowy Dwór  

Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenie ich gra-
nic, numerów oraz liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści (ul. Akacjowa) – zgoda 
• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od żądania zwrotu  bonifikaty w przypadku sprze-
daży lokalu wraz z ułamkową częścią gruntu przez 
obecnego nabywcę przed upływem 5 lat od daty 
sporządzenia umowy notarialnej (lokal nr 46 przy  
ul. Długa 4A). 
• w spawie wyrażenia zgody na odstąpienie  
od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności, w przypadku zbycia w drodze 
zamiany działki (ul. Źródlana /Prusa dz. nr 85/3  
o pow. 67 m2). 
• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności, w przypadku zbycia, w dro-
dze zamiany działki (ul. Prusa/Źródlana dz. nr 84/2  
o pow. 64 m2).
• w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifi-
kacie po jej waloryzacji, w przypadku sprzedaży 
lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku wielo-
rodzinnym nr 387 przy ul. Obrońców Modlina  
w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z ułamkową 
częścią gruntu.
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści stanowiącej własność gminy-Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki. ( ul. Leśna )
• w sprawie rozpatrzenia skargi. 
Na zakończenie sesji minutą ciszy uczczono   
ŚP.  Urszulę Bakun – wieloletnią działaczkę 
Koła Dzieci Niepełnosprawnych oraz Ś.P. Teresę 
Prus wieloletnią pracownicę Urzedu Miejskiego  
i Kierownik Biura Rady. 

rynek pracy w Nowym Dworze
tEKSt I FOtO AnetA PielAch – PierścieniAk

Październikowa sesja rady Miejskiej zaczęła się miłym akcentem. 40 lat skończył burmistrz Jacek kowalski. z tej okazji 
przewodniczący rady miejskiej krzysztof bisialski oraz radni złożyli burmistrzowi życzenia oraz wręczyli kwiaty. na koniec 
zabrzmiała melodia „40 lat minęło” z serialu „czterdziestolatek”. 
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Podczas XXIII sesji Rady Powiatu Nowodwor-
skiego w dniu 8 listopada br. radni m.in. przyjęli 

stosowne uchwały w sprawie zimowego utrzyma-

nia dróg powiatowych przekazując to zadanie wraz  
z określonymi środkami finansowymi samorządom 
gminnym Nowego Dworu Mazowieckiego, Leon-
cina i Czosnowa. Drogi powiatowe na terenie gmin 
Nasielsk, Pomiechówek i Zakroczym będą odśnie-
żane przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym 
przeprowadzonym przez powiat nowodworski.  Pod-
jęliśmy wyprzedzające działania przygotowawcze 
do zimowego utrzymania dróg powiatowych już  
w listopadzie, bowiem w tym miesiącu zmienne wa-
runki atmosferyczne zwiastują nieuchronnie nadcho-

dzącą zimę. Jak co roku środki finansowe na te cele 
obejmują zakres usług według standardów usuwania 
opadów śniegu z jezdni i likwidacji śliskości dróg.  
W przypadku sytuacji trudnych i utrzymujących się 
w dłuższym czasie dużych opadów śniegu zajdzie 
potrzeba uruchomienia  dodatkowych pieniędzy, 
które będziemy musieli przesunąć z planowanych 
remontów i inwestycji drogowych. Mamy jednak 
nadzieję, że zima 2012-2013 nie będzie tak kapry-
śna i sroga i że nie spowoduje konieczności wy-
datkowania dodatkowych środków na zwalczanie 
jej skutków. Zapraszam Państwa do zapoznania się  
z przebiegiem XXIII sesji Rady Powiatu na stronie 
powiatowej Faktów Nowodworskich.

Szanowni 
Państwo

StArOStA krzysztof kAPustA

• W dniu 8 listopada br. odbyła się XXIII se-
sja Rady Powiatu Nowodworskiego. Obradom 
przewodniczył Mariusz Łaszuk  we  współpracy  
z wiceprzewodniczącymi Sebastianem Kozakiem  
i Grzegorzem Paczewskim. W sesji uczestniczyło 
16 radnych.
• Rada podjęła uchwałę w sprawie obsadzenia man-
datu radnego wygasłego w związku z rezygnacją 
Janusza Konerbergera. Nowym radnym został Bog-
dan Ziemiecki z tej samej listy Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Centrum Samorządowe 2010, który 
uzyskał w wyborach kolejno największą liczbę 
głosów. Następnie nowy radny złożył ślubowanie 
i stał się pełnoprawnym reprezentantem wyborców 
swojego okręgu w Radzie Powiatu. 
• Radni dokonali zmian w wieloletniej prognozie  
finansowej powiatu nowodworskiego. Wprowa-
dzono trzy nowe przedsięwzięcia określając limity 
wydatków dla usług telefonii komórkowej w latach 
2012-2014, mobilnego internetu w latach 2012-
2015 i zawodowej rodziny zastępczej w latach 
2012-2016. 
• Rada wprowadziła zmiany w budżecie powiatu na 
2012 rok. Dokonano zmian i przesunięć w docho-
dach i wydatkach w kwocie 77.000,00 zł w dziale  
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża-
rowa oraz w kwocie 11.105,00 zł w dziale pomoc 
społeczna,  w związku z otrzymaną dotacją celową 
z Funduszu Wsparcia PSP i wojewody mazowiec-
kiego na dofinansowanie zadań własnych powiatu 
wynikających z resortowego programu wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej. W wydatkach 
zabezpieczono kwotę w wysokości 66.600,00 zł na 
dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego 

z przeznaczeniem na termomodernizację budynków 
NCM. Rada podjęła uchwały w sprawie przekazania 
przez powiat nowodworski zimowego utrzymania 
dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 
gminom: Nowy Dwór Mazowiecki, Leoncin i Czo-
snów. Na realizację tego zadania powiat przekaże 
gminom określone środki zabezpieczone w budże-
cie powiatu, natomiast warunki realizacji zadania  
i zasady finansowania określi stosowne porozumie-
nie w brzmieniu określonym w załączniku do ni-
niejszej uchwały. Tak sformułowany zapis przyjęto 
po dyskusji i wyjaśnieniu przez radcę prawnego,  na 
wspólny wniosek Komisji Infrastruktury, Bezpie-

czeństwa Publicznego i Administracji Samorządo-
wej oraz Finansów Publicznych i Rozwoju Rady 
Powiatu. 
• Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłe-
go rewidenta do badania sprawozdania finansowe-
go Nowodworskiego Centru Medycznego za rok 
2012. Na zapytanie ofertowe złożone przez NCM 
zgłoszono 25 ofert. Wybrano firmę POL-TAX 
Spółkę z o.o. z Warszawy, która przedstawiła naj-
korzystniejszą ofertę. 
• Najwięcej czasu radni poświęcili na rozpatrzenie 
skargi na działanie dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie. Dyskusja w tej sprawie była dość 
emocjonalna i wielowątkowa, obejmując nie tylko 
zakres merytoryczny wniesionej skargi, ale także 
funkcjonowanie PCPR jako jednostki powiatu no-
wodworskiego o szczególnej misji i roli. Stanowisko 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu przestawione 
przez jej przewodniczącą uznało skargę za zasadną. 
Po długiej dyskusji, w której wypowiadali się człon-
kowie Komisji Rewizyjnej i inni radni oraz starosta 
K. Kapusta przewodniczący Rady Powiatu zarzą-
dził głosowanie. Za przyjęciem stanowiska Komisji  
Rewizyjnej i uznaniem skargi za zasadną głosowa-
ło 3 radnych, 8 wstrzymało się od głosu i 4 było 
przeciw. Tym samym Rada Powiatu nie zaakcep-
towała wniosku Komisji Rewizyjnej. W dalszym 
trybie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zgłosiła 
wniosek o uznanie skargi za bezzasadną. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania 5 radnych było za,  
7 radnych wstrzymało się od głosu i 3 radnych było 
przeciw. Wobec powyższego Rada Powiatu uznała 
skargę na działanie dyrektora PCPR za bezzasadną. 
• W innych sprawach radni przyjęli do akceptującej 
wiadomości informacje z pracy Wydziału Komuni-
kacji i Transportu oraz Wydziału Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa. Radni rozpatrzyli sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami 
rady, a także zgłosili interpelacje i zapytania. Jeśli 
chodzi o miejsce kolejnych sesji trwają uzgodnie-
nia, aby Rada Powiatu mogła odbywać swoje po-
siedzenia w siedzibie sąsiadującego ze starostwem 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury. 

tEKSt I FOtO WAlDeMAr MAJchrzAk

XXiii 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.

Na ich pomoc zawsze możemy liczyć!
– Wydział edukacji i Spraw Społecznych 
tEKSt I FOtO WyDziAŁ eDukAcJi i sPrAW sPoŁecznych

Wydział edukacji i spraw społecznych to najmłodsze „dziecko” urzędu Miejskiego. Powstało w wyniku połączenia 
wcześniejszych wydziałów: Wydziału edukacji i Wydziału spraw społecznych. zakres zadań Wydziału określają   
obowiązujące w obu obszarach przepisy prawa ale przede wszystkim lokalne potrzeby. 

Jak bowiem zdefiniować sprawy społeczne?  
W rzeczywistości wychodzimy naprzeciw ocze-

kiwaniom naszych mieszkańców, którzy na co dzień 
borykają się z różnymi problemami. Zacznijmy 
jednak od samego początku, a więc od edukacji. 
Mamy tu się czym pochwalić. Choćby odebrany  
w ostatnich dniach przez Burmistrza Miasta „Certy-
fikat Samorządowego Lidera Edukacji 2012” będący 
niekwestionowanym znakiem jakości nowodwor-
skiej oświaty. 
W nowodworskich szkołach uczy się 3952 uczniów, 
zatrudniamy 441 nauczycieli i 227 pracowników 
administracji i obsługi. Gdybyśmy chcieli zebrać 
wszystkich w jednym miejscu na naszym miejskim 
stadionie okazałoby się, że 
jest tam za mało miejsc i nie 
powinno to wcale dziwić bo 
to przeszło 4,5% stanu pol-
skiej armii. Miasto prowadzi  
4 szkoły podstawowe, 4 gim-
nazja, 5 przedszkoli publicz-
nych i dotuje 2 przedszkola 
niepubliczne.  Tak duże za-
angażowanie wymaga potęż-
nych nakładów finansowych.  
W budżecie Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki na 2012 
r. w dziale „Oświata i wy-
chowanie” zaplanowano 
środki na wydatki bieżące w 
wysokości 39.502.088 zł  a 
w dziale „Edukacyjna opieka 
wychowawcza” 1.029.287 zł. 
Łatwo więc dojść do wnio-
sku, że wydatki na edukację 
pochłaniają znaczną część 
budżetu Miasta. Do tego należy doliczyć wydatki 
związane pomocą materialną dla dzieci żyjących  
w trudnych warunkach socjalnych. Jest to pomoc  
w formie wyprawki szkolnej, stypendiów  
socjalnych i zasiłki szkolne. Te formy pomocy 
przeznaczane są na pokrycie kosztów związanych 
z procesem edukacji. W bieżącym roku w ramach 
tego zadania  udzielono pomocy materialnej 318 
uczniom a środki wydatkowane na ten cel przekro-
czyły kwotę 93.000 zł. Dodatkową formą wsparcia 
jest dofinansowanie pracowników młodocianych.  
To swoista formą zachęty dla pracodawców, którzy 
przyuczają młodych ludzi do wykonywania określo-
nego zawodu. 
W kompetencjach wydziału pozostaje również orga-
nizacja i dofinansowanie wyjazdowych form wypo-
czynku zimowego i letniego. Tylko w tym roku 346 
dzieci wyjechało na kolonie i zimowiska dofinanso-
wane przez Miasto. 
Zajmujemy się też kontrolą spełniania obowiązku 
szkolnego i nauki oraz monitorowaniem działania 
żłobków i klubów dziecięcych. Mówiąc o edukacji 
nie można zapominać o szeregu zadań związanych 
z nauczycielami. Do naszych obowiązków należy 
bowiem przygotowanie procedury przeprowadze-

nia postępowania egzaminacyjnego w sprawie uzy-
skania kolejnego stopnia awansu zawodowego na 
nauczyciela mianowanego. Zajmujemy się również 
szczególnymi przypadkami, w których potrzebna jest 
tzw. pomoc zdrowotna dla nauczycieli. 
Mając na względzie zapewnienie jak najlepszych 
warunków do rozwoju i edukacji naszych najmłod-
szych mieszkańców Miasto przystąpiło do wielu 
projektów unijnych i rządowych. W roku 2012 roku 
rozpoczęła się realizacja projektu systemowego 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013. Priorytet IX. Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty: Poddziałanie 9.1.2 Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejsza-
nie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Dodat-
kowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne”. Ce-
lem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego 
rozwoju uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej nr 3  
ul. Szkolna 3, Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Bema 
312, Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Chemików 1A 
oraz Szkoły Podstawowej nr 7  ul. Młodzieżowa 
1, funkcjonujących na terenie Gminy Nowy Dwór 
Mazowiecki, dostosowanego do zdiagnozowanych 
potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości 
psychofizycznych. 
Ponadto w trakcie realizacji jest projekt „Cyfrowa 
szkoła” zapewniający dodatkowe wyposażenie szko-
łom, co generuje szereg dodatkowych zadań. Od 
2009 roku działa program Nowodworskie Okno na 
Świat – pokolenie eInclusion w ramach którego 75 
nowodworskich rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznych otrzymało bezpłatnie komputer i dostęp 
do internetu. 
W latach ubiegłych dzięki pozyskanym środkom 

finansowym powstały przyszkolne place zabaw, no-
woczesne boiska szkolne oraz podniesiono standard 
wyposażenia sal lekcyjnych.
Sprawy społeczne to koleje ważna sfera zaintereso-
wania i zaangażowania  Wydziału.
Opracowujemy i realizujemy m.in. Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki,  Program Współpracy Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki z Organizacjami Pozarzą-
dowymi oraz innymi Podmiotami, Strategię Roz-
wiązywania Problemów Społecznych. W ramach 
prowadzonych działań zapewniamy dostęp do profe-
sjonalnej pomocy psychospołecznej, terapeutycznej  

i prawnej osobom doświadcza-
jącym problemów z uzależnie-
niem i przemocą oraz mających 
problemu w prawidłowym funk-
cjonowaniu społecznych. Miasto 
utrzymuje 4 świetlice zapewniają-
ce dzieciom i młodzieży wsparcie 
i pomoc w sytuacjach kryzyso-
wych. Łącznie z tej formy pomo-
cy korzysta przeszło 150 dzieci. 
Funkcjonuje szereg programów 
profilaktycznych realizowanych  
w szkołach i środowisku, których 
celem jest przeciwdziałanie oraz 
ograniczenie problemów uzależ-
nień i przemocy. Działania te od-
bywają się we wszystkich szkołach 
w trakcie trwania roku szkolnego  
i są adresowane zarówno do dzieci  
i młodzieży jak i rodziców i wy-
chowawców. 
Na co dzień spotykamy się z naj-

cięższymi problemami naszych mieszkańców sta-
rając się pomóc w różnych skomplikowanych sytu-
acjach życiowych. Jest to szczególna forma interakcji  
z mieszkańcami często nacechowana dużym ba-
gażem emocjonalnym. Zadania, które realizujemy 
dotyczą również trzeciego sektora. Na terenie miasta 
działa około 50 organizacji pozarządowych. Pragnie-
my otoczyć je szczególną opieką widząc w nich part-
nerów mogących wesprzeć realizację zadań z zakre-
su polityki społecznej. Nie bez znaczenia pozostaje 
też chęć tworzenia i współpracy z wolontariatem. 
Bierzemy bowiem udział w wielu ogólnopolskich 
akcjach społecznych wymagających ich zaangażo-
wania, takich jak „Świąteczna Zbiórka Żywności”, 
dzięki której kilkuset najuboższych  mieszkańcy co-
rocznie otrzymuje paczki żywnościowe przed Świę-
tami Bożego Narodzenia. 
Praca na rzecz mieszkańców daje szczególną satys-
fakcję, a przez bezpośredni kontakt z problemami 
jakie im towarzyszą mamy poczucie, że to co robi-
my jest bardzo ważne. Każdy z nas może znaleźć się  
w ciężkiej sytuacji życiowej, dobrze mieć świado-
mość, że jest ktoś, na kogo pomoc możemy zawsze 
liczyć. 
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Tegoroczna edycja Manewrów nosiła podtytuł 
„Odprawa”, dlatego też skecze oscylowa-

ły wokół tematyki lotniskowej. Wydarzenie, po 
raz pierwszy rejestrowane przez telewizję Polsat, 
miało wspaniałą atmosferę i scenografię. 
Występy kabareciarzy okraszane były salwami 
śmiechu i aplauzem publiczności.  
Na uwagę zasługuje fantastyczna scenografia. 
„Ale odlotowo” dało się słyszeć z ust wchodzą-
cych na salę. I rzeczywiście, elementy dekoracji 
były odzwierciedleniem tematyki skeczy – na 

scenie zbudowano fragment terminalu pasażer-
skiego i wnętrze samolotu. Uzupełnieniem deko-
racji i atmosfery buły efekty świetlne. 
Na początku imprezy wręczono nagrody w kon-
kursie grup amatorskich, które w październiku 
walczyły (jak co roku) o Złotą Menażkę. Zdobył 
ją Kabaret z Konopii. 
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: No-
wodworski24.pl, Gazeta Nowodworska, Mazo-
wiecki Goniec Lokalny, Tygodnik Nowodworski 
i Fakty Nowodworskie. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom, bez których 
wsparcia byłoby nam znacznie trudniej zorgani-
zować imprezę. Wsparli nas: Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa/Modlin, Zakład Energety-
ki Cieplnej, Zakład Wodociagów i Kanalizacji,  
MBS Bank, Pollena Aroma, Hotel Royal, Bana-
szek Nieruchomości i ASO Duch.  

Kolejne Manewry za rok. Już dziś serdecznie za-
praszamy! 

„Odlotowo...”
tEKSt AnetA PielAch – PierścieniAk FOtO AnetA PielAch – PierścieniAk, noWoDWorski24.Pl, gAzetA noWoDWorskA, tygoDnik noWoDWorski, goniec lokAlny,

www.nowydwormaz.pl
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Inicjatorem tego niecodziennego spotkania był p. 
Tsvika Plachinski, którego przodkowie mieszkali                            

w Nowym Dworze od II połowy XVIII wieku; tu 
urodził się jego ojciec; tu 
-  na miejscowym kirku-
cie - spoczywa wielu jego 
krewnych.
W imieniu młodzieży ze 
szkół nowodworskich 
gości z Gedery powita-
li uczniowie z Zespołu 
Szkół nr 2, wyrażając 
nadzieję, że spotkanie do-
brze posłuży nawiązaniu 
kontaktów z rówieśnika-
mi. Burmistrz Nowego 
Dworu, p. Jacek Kowal-
ski, w swym wystąpieniu  
nawiązał do wielokultu-
rowego charakteru naszego miasta i podkreślił, jak 
ważna jest pamięć o wspólnej historii. Dopełnie-
niem  wystąpienia burmistrza była prezentacja mul-
timedialna „ Nowy Dwór 
– miasto wielu kultur”, 
przygotowana przez Ze-
spół Szkół nr 2. Z kolei 
młodzież z Gedery zapre-
zentowała film o Izraelu, 
swoim mieście i szkole. 
Na koniec tej części spo-
tkania goście z Izraela 
przekazali uczniom szkół 
nowodworskich kartki 
ze zdjęciem uczestników 
wycieczki. Większe – 
oprawione zdjęcia otrzy-
mał burmistrz Nowego 
Dworu oraz Zespół Szkół 
nr 2.
Niewątpliwie bardzo 
oczekiwanym momen-
tem spotkania były roz-
mowy przy herbacie i 
ciasteczkach. Kilka ty-
godni wcześniej ucznio-
wie szkół nowodwor-
skich i liceum w Gederze mieli okazję poznać 
się na facebooku czy wysyłając maile. Młodzież 
niezwykle szybko nawiązała ciekawe kontakty,  

a komunikowanie się po angielsku stanowiło dodat-
kową atrakcję. Okazało się, że młodzi ludzie mają 
zbliżone zainteresowania, słuchają np. tej samej 

muzyki, podobnie myślą o przyszłości – dorosłym 
życiu. Tym bardziej ekscytujące dla obu stron było 
to spotkanie. Ci, którzy poznali się przez Internet, 

chcieli się zobaczyć  jak najszybciej  i porozmawiać 
„face to face”.
Niestety, to niezwykle miłe spotkanie nie trwało 

tak długo, jak by pewnie wszyscy chcieli. O godz. 
13.30 na nowodworskim cmentarzu żydowskim 
rozpoczęła się uroczystość z udziałem p. Zvi Rav-

Nera – ambasadora Izra-
ela w Polsce, Michaela 
Schudricha – naczelnego 
rabina Polski, władz No-
wego Dworu, młodzieży 
i nauczycieli. Ambasador 
Izraela po hebrajsku i po 
polsku skierował swe wy-
stąpienie do młodzieży 
obu krajów.  Rabin Schu-
drich odmówił modlitwę 
z zmarłych. P.Tsvika 
Plachinski  zapoznał ze-
branych z historią swojej 
rodziny. Ze wzruszeniem 
pokazał jedną z ocalałych 

macew, upamiętniającą krewnego. Podkreślił też , że 
spotkanie młodzieży z Gedery i Nowego Dworu to 
spełnienie jego marzenia, swoiste połączenie Prze-

szłości z Teraźniejszością 
i Przyszłością. Młodzież 
z Gedery wykonała kilka 
refleksyjnych piosenek. 
Na tle obelisku upamięt-
niającego nowodwor-
skich Żydów oraz flag 
Izraela i Polski uczestnicy 
uroczystości odśpiewali 
hymny narodowe. Spo-
tkanie na nowodworskim 
cmentarzu żydowskim 
zakończyło wspólne pa-
miątkowe zdjęcie - kolej-
ne tego dnia.
Pobyt Izraelczyków w 
Nowym Dworze trwał 
dłużej niż planowano, co 
dowodzi jednego – była 
to bardzo udana wizyta,  
a zarazem niecodzienna, 
polsko-izraelska lek-
cja międzykulturowego  
dialogu. Z pewnością 

młodzież będzie kontynuowała kontakty przez In-
ternet, niektórzy już planują poznać kraj swoich 
nowych przyjaciół. 

Polsko-izraelska lekcja tolerancji i dialogu
tEKSt zs2, FOtO JAcek kosiorek

5 listopada w hali NOSiR-u odbyło się spotkanie grupy ponad 100 uczniów z Liceum im. Darka Menachem Begina  
w Gederze w Izraelu z młodzieżą szkół nowodworskich: PG nr 1, PG nr 2,PG nr 3, PG nr 4, ZSZ nr 1, ZS nr 2, LO  
w Modlinie Twierdzy, LO im. Wojska Polskiego. W spotkaniu wzięły udział władze samorządowe oraz nauczyciele.  
Młodzi Izraelczycy przyjechali odwiedzić  ojczyznę swoich przodków, a także poznać współczesną Polskę.  
Pobyt w Nowym Dworze był  jednym z punktów programu wizyty w naszym kraju .
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Lotnisko w skrócie
tEKSt AnetA PielAch – PierścieniAk, FOtO MAzoWiecki Port lotniczy WArszAWA/MoDlin

5 listopada wystartowała nowa strona internetowa  
autorstwa Agencji Marketingu Zintegrowanego 

Riposta. 
Na nowej witrynie znalazły się m.in..: rozkład lotów, 
informacje o dojeździe na lotnisko, dane linii lotni-
czych. Strona zostanie przetłumaczona na język an-
gielski.

Witryna będzie stale dostosowywana do potrzeb pa-
sażerów i wraz z pojawianiem się nowych usług na 
terenie lotniska, wzbogacana o nowe funkcje. 
Nowa strona internetowa działa pod dotychczaso-
wym adresem: www.modlinairport.pl
• Bardzo dobry pierwszy tydzień listopada na Lotni-
sku Warszawa/Modlin.

W pierwszym tygodniu listopada przez lotnisko prze-
winęło się 44 027 pasażerów, czyli o 4 462 więcej 
niż w analogicznym okresie października, co ozna-
cza 11% wzrost liczby podróżnych w tym miesiącu. 
W tym czasie obsłużono 330 operacji lotniczych, co 
daje aż 13% wzrost liczby startów i lądowań w po-
równaniu z pierwszym tygodniem października. 
W pierwszych 7 dniach listopada Ryanair ob-
służył 24 632, a WizzAir 19 395 pasażerów.  
W analogicznym okresie października Ryanair prze-
wiózł 17 469 a WizzAir 22 096 podróżnych.
Od początku działania na naszym lotnisku przy-
witaliśmy 647 285 pasażerów i obsłużyliśmy  
4 580 operacji lotniczych, co sytuuje nas na 5 miej-
scu pośród wszystkich polskich lotnisk (po Lotni-
sku Chopina, Krakowie, Gdańsku, i Katowicach) 
. Według naszych prognoz, do końca 2012 roku na 
Lotnisku Warszawa/Modlin obsłużymy ok. 900 tys. 
podróżujących, a w 2013 roku ok. 1,8 mln.  
• Nowe kierunki z Modlina
Zgodnie z zimowym rozkładem, z Lotniska Warsza-
wa/Modlin pasażerowie mogą polecieć do 24 miast i 
27 portów lotniczych w 11 państwach Europy. W no-
wym rozkładzie znalazło się aż 26 nowych wylotów 
tygodniowo na 9 nowych kierunkach. Dodatkowo 
rośnie częstotliwość połączeń na dotychczasowych 
kierunkach takich jak Londyn, Sztokholm, Oslo i 
Barcelona. W sumie zimą Wizz Air i Ryanair z lotni-
ska WMI oferują aż 173 połączenia tygodniowo.
Nowe kierunki uruchomione zostały do Grenoble 
(z Wizz Air’em od 8 grudnia), Eindhoven, Bristolu, 
Glasgow, Liverpoolu, East Midlands, Paryża-Beau-
vais, Frankfurtu-Hahn, Cork (z Ryanair’em). 
• Otwarto też największy lokal gastronomiczny na 
lotnisku. 
Uruchomiła go sieć  Coffee Corner. Szef kuch-
ni szczególnie poleca dania włoskie m.in. 
penne pomodoro, spaghetti alla bolognese,  

tagliatelle carbonara, czy lasagne bolognese.  
W ofercie znajdują się również 3 rodzaje kawy, her-
bata, czekolada, świeże soki, kanapki z wieloma do-
datkami i desery: muffiny lub pączki. Barek znajduje 
się w hali odlotów, czyli w zastrzeżonej części termi-
nalu, gdzie działają także dwie mniejsze kafejki. 
• Zamontowano 4 defibrylatory. 
W terminalu pasażerskim zainstalowane zosta-
ły 4 defibrylatory, czyli urządzenia medyczne 
wspomagające udzielenie pierwszej pomocy  
w przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca. De-
fibrylatory firmy Medtronic LIFEPAK CR Plus to 
najnowocześniejsze tego typu urządzenia na rynku. 
Ich obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Są w pełni 
zautomatyzowane i posiadają wbudowaną funkcję 
komunikatów głosowych. Pozwalają na skuteczne 
udzielenie pomocy przed przyjazdem pogotowia. 
W ciągu najbliższych dni na lotnisku zainstalo-
wanych zostanie kolejnych 16 defibrylatorów. 
Urządzenia rozmieszczone będą w hali ogólno-
dostępnej terminalu (2 szt.), w hali przylotów  
(2 szt.), w hali odlotów (4 szt.), oraz w budynkach 
należących do lotniska (12 szt.).
Pracownicy terminalu oraz strażacy przeszli już 
szkolenie z obsługi tych urządzeń.

Nowy Dwór Mazowiecki Samorządowym 
Liderem edukacji 2012
tEKSt I FOtO AgnieszkA seJDA

Podczas gali finałowej 
projektu, która odbyła 

się 14 listopada w auli Col-
legium Novum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, Burmistrz Jacek 
Kowalki odebrał dokument 
potwierdzający pozytywny 
wynik akredytacji, badają-
cej jakość lokalnej polityki 

edukacyjnej. Certyfikaty trafiły do samorzą-
dów, które mogą pochwalić się znaczącymi 
osiągnięciami w rozwoju szkolnictwa na swo-
im terenie oraz tworzeniu dobrych warunków 
życia dla młodzieży uczącej się.
W ramach projektu komisja złożona z na-
ukowców reprezentujących kilka ośrodków 
akademickich z całej Polski oceniała samo-
rządy pod kątem jakości prowadzonej przez 
nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci, 

pracujący pod kierunkiem prof. Dariusza Rot-
ta, członka prezydium Rady Głównej Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, badali m.in. działania 
gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruk-
tury oświatowej, skuteczność w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na szkolnictwo, inno-
wacyjność działań w zakresie podnoszenia 
jakości kształcenia czy prowadzenie edukacji 
zgodnej z potrzebami rynku pracy i lokalnych 

społeczności. Gminy i powiaty, które brały 
udział w projekcie, oceniane były za okres 
minionych trzech lat. 
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Wilk, Śnieżka, Czerwony Kapturek, Koźlątko i 
Florka… Na zaproszenie naszej Straży Miej-

skiej w dniach 17, 18 października w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury, mogliśmy gościć „Teatr Na Straży” 
który wymyślili i stworzyli sami Strażnicy Miejscy – 
koordynatorzy ds. profilaktyki m. st. Warszawy.
Atutem spektaklu jest interaktywność. Dzieci  

w określonych momentach przedstawienia stają się 
jego uczestnikami. Poprzez wywołanie u nich emo-
cji, zaangażowania, utożsamienia się z bohaterami. 
Mamy nadzieję, że młoda widownia zapamięta jakim 
ryzykiem jest kontakt z osobami nieznajomymi i jak 
powinno się w takich sytuacjach właściwie zacho-
wać. Taka edukacja poprzez zabawę wzmacnia treści 

przekazywane podczas szkolnych zajęć.
Udział w spektaklu p.t. „O Florce, która chciała zo-
stać piłkarzem” miał odpowiedzieć na szereg pytań: 
Komu możesz powierzyć tajemnicę? Czym jest za-
ufanie? Kim jest osoba nieznajoma? Czy jest dobra 
czy zła? Jakie są zasady ostrożności w kontaktach z 
osobami nieznajomymi. 
Przedstawienie obejrzały uczniowie klas II i III Szkół 
Podstawowych z terenu naszego miasta.
Serdeczne podziękowania za współpracę w realiza-

cji przedsięwzięcia kierujemy do: Straży Miejskiej  
w Warszawie, Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury, Dyrekcji  Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim-Modlin Twierdza, Dyrekcji Zespołu 
Szkół nr 3, Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1, Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz firmie Polonus Bus.

„z rozkazu najjaśniejszego Pana… którego troska o wszystkie dzieci i o ich bezpieczeństwo nakazuje by obwieścić dzisiaj,  
że w naszych lasach pojawił się hultaj niebezpieczny… chytry i podstępny. Miłościwie nam panujący najjaśniejszy Pan zaleca 
ostrożność, przypominając o ograniczonym zaufaniu do osób nieznajomych!”

tEKSt strAz MieJskA, FOtO sebAstiAn noWAkoWski

Teatr na Straży w NOK

Wystawa poświęcona jest biografii ks. Rober-
ta Nitschmanna ostatniego przedwojennego 

proboszcza parafii ewangelickiej w Nowym Dwo-
rze. Na wystawę przybyli m.in. bratanek ks. Roberta 
Nitschmanna  pan Bogdan Niczman, który w krót-
kim przemówieniu wyraził swoje podziękowania 
za zorganizowanie wystawy oraz przytoczył kilka 
wspomnień związanych z osobą jego stryja. Swoją 
obecnością zaszczycili nas również m.in. ks. Woj-
ciech Pracki- rzecznik Kościoła ewangelicko- augs-
burskiego oraz ks. Prałat Czesław Żyła z parafii św. 
Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowiec-
kim . Po krótkiej części oficjalnej autorka wystawy 

oprowadziła i szczegółowo przybliżyła zebranym 
życie i działalność ks. Roberta Nitschmanna. 

Witraże Pamięci – ks.robert Nitschman
tEKSt I FOtO nok

 W sobotę 13 października  w galerii Łącznik w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się  wernisaż wystawy 
„Witraże Pamięci” autorstwa pani Marii Kaucz . 

W opowieści o poszukiwaniu porwanej przez 
lisa gąski Dorotki głównymi bohaterami były 

dzieci , bez pomocy których nie udałoby się odszu-
kać zaginionej trochę niegrzecznej gąski. To one 
musiały paść gęgającego ptaka, śledzić lisa, wybrać 
najodważniejsze leśne zwierzątko i udawać groźne 
szczekające psy. Powierzone obowiązki wykonywa-
ły z wielkim zapałem i olbrzymimi emocjami. Były 

oczywiście śmieszne wpadki. Na pytanie, które 
zwierze w lesie jest najsilniejsze, padła odpowiedz 
„żyrafa”, ale to nie przeszkodziło zakończyć całej 
przygody szczęśliwym happy endem. Piękna deko-
racja, ludowy styl , melodyjne piosenki i teatralne 
żarty tak lubiane przez dzieci i dorosłych wywarły 
duże wrażenie na publiczności . Teatr „Złoty dukat” 
zauroczył całą publiczność , wszyscy zarówno dzie-

ci jak i dorośli bawili się świetnie. Mamy nadzieję 
,że Teatr „Złoty dukat” zagości jeszcze na naszej 
scenie ku uciesze dzieci i rodziców.

Przygody lisa i gąski
tEKSt I FOtO nok

27 października 2012 r., na scenie nowodworskiego ośrodka kultury w cyklu PorAnek z teAtreM gościliśmy teatr 
„złoty dukat” z bajką pt „Przygody lisa i gąski Dorotki”. 

Na program koncertu złożyły  się kompozycje 
Marka Tomczaka do tekstów Witolda Hassa. 

Wieczór był jednocześnie okazją do promocji książki 
pt: „Piosenki ”, w której znajdują się wszystkie wyko-
nane podczas koncertu utwory. Marek Tomczak, który 
na co dzień prowadzi zajęcia z seniorami w Nowo-
dworskim Ośrodku Kultury stworzył ciepłą i przyja-
zną atmosferę wieczoru. Przybyli goście  mogli wy-
słuchać  wielu pieśni w wykonaniu chóru m.in. Prośba, 
Marzyciele, Moja tęsknoto, Historia pewnej miłości, 
A ja będę pamiętać i wiele innych. Razem z zespo-
łem Marzyciele w koncercie wystąpiła gościnnie, na 
co dzień śpiewająca w legionowskim zespole ERIN, 
Małgorzata Majwykowska, w której wykonaniu usły-
szeliśmy piosenki Memu Miastu, i w dwóch wersjach, 
Smak Kawy. Poza utworami z  tomiku „PIOSENKI” 

wysłuchaliśmy także recytacji wierszy Mariana Talmy 
w wykonaniu członków zespołu i samego autora. Po 
koncercie można było nabyć  książkę o także poroz-

mawiać z jej autorami. Dziękujemy  wszystkim przy-
byłym gościom  oraz chórowi za miły wieczór i już 
zapraszamy na kolejny.

Koncert Marzycieli 
tEKSt I FOtO nok

24 października w nowodworskim ośrodku kultury odbył się koncert pt: „ Piosenki ” w wykonaniu zespołu śpiewaczego 
seniorów Marzyciele pod artystycznym kierownictwem Marka tomczaka. 

Gościliśmy 48 zawodników z całej Polski: 
Białystok, Włocławek, Łódź, Gorzów, San-

domierz, Legnica i oczywiście Warszawa. Zawitali 
do nas scrabbliści utytułowani zajmujący 4,12,14 
miejsce na liście najlepszych scrabblistów w kraju 
i ci grający bardziej amatorsko. 
O godzinie 11.20 Lidia Godlewska otworzy-
ła już po raz 15 nowodworskie rozgrywki, któ-
re w sobotę toczyły się na przestrzeni 7, 40-to 
minutowych rund, w każdej po 20 min. na 
zawodnika. Pierwszego dnia już  na początku wy-
łonił się lider Grzegorz Kurowski z Warszawy  
z kompletem zwycięstw. Po piętach deptał mu Do-
minik Urbacki z imponującą średnią 457 punktów 
na partię, ale niestety z jedną porażką na koncie. 
Słowa 7-literowe np: ośmiesza, seniorka, azerscy, 
sypały się jak z rękawa, niektórzy zawodnicy pod-
czas jednej rozgrywki potrafili położyć na planszy 
nawet dwie 7-literówki, a to już wysoki poziom 
umiejętności i jak zawsze odrobina szczęścia.  

W niedzielę (drugi dzień mistrzostw) nasz lider 
krok po kroku wygrywał kolejne rundy, w sumie 5, 
i tak bez żadnej porażki z kompletem 12 zwycięstw, 
zakończył turniej zostając jego zwycięzcą. Drugie 
miejsce zajął Marek Reda z Wołomina, trzecie 
zaś Stanisław Rydzik z Warszawy. Około godziny 
15:00 Mistrzostwa zostały zakończone, a najlepsi 

obdarowani nagrodami ufundowanymi przez: No-
wodworski Ośrodek Kultury, Zakład Energe-
tyki Cieplnej w Nowym Dworze Maz., Drogerię 
Alicji Semplawskiej, Firmę „Remi” Renaty Bar-
bary Torzewskiej, a piękny bukiet dla najlepszej 
scrabblistki ufundowała Kwiaciarnia Okońscy. 
Zgodnie z naszym obyczajem Seniorka turnieju Pani 
Barbara Pęska i najmłodsza scrabblista 12-letnia 
Aleksandra Brzeska otrzymały nagrody i wspólnie 
ze zwycięzcami obdarowane zostały urokliwymi 
filiżankami i miśkami podarowanymi przez Urząd 
Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.
Gratulujemy zwycięzcom, serdecznie dziękuje-

my fundatorom nagród, wszystkim uczestnikom 
za udział w turnieju i czekamy na Was w przy-
szłym roku.

Piękne słońce przywitało miłośników słowa pisanego w sobotę 20 października 2012 r.  
na XV otwartych Mistrzostwach  nowego Dworu Mazowieckiego w scrabble. 

tEKSt I FOtO nok

Scrabble po raz piętnasty!
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W dniach od 20 do 26 sierpnia Koło Polskiego 
Związku Niewidomych w Nowym Dworze 

Mazowieckim przebywało na wyjeździe turystyczno 
– integracyjnym w okolicach „Szwajcarii Kaszub-
skiej”. Uczestniczyło w nim ogółem 50 osób, w tym 
25 to mieszkańcy naszego miasta. 
Wsparcia w realizacji tego zadania poprzez przeka-
zanie dotacji finansowej udzielił nam Urząd Miejski 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Naszym miejscem postojowym był uroczy pensjonat 
„U Stolema” w Kaszubskiej wsi Ostrzyce, otoczony 
lasami i wodami jeziora. Naturalne warunki tereno-
we z wieloma ścieżkami spacerowymi i rowerowymi 
oraz „Parkiem linowym” i „Grotą Solną” mobilizo-

wały wszystkich do udziału w różnych formach ak-
tywności sportowo-rekreacyjnej. 
Najwięcej czasu spędziliśmy nad wodą, pływając 
kajakami, rowerami wodnymi i statkiem rejsowym. 
Na dwóch wycieczkach autokarowych zwiedzaliśmy 
pobliskie miasteczka Tymbark i Kartuzy. 
W Tymbarku, oprowadzani przez przewodnika po 
terenie Centrum Informacji i Promocji Regionu. 
Zobaczyliśmy takie ciekawostki jak najdłuższa na 
świecie deska, dom do góry nogami czy największy 
fortepian. 
Jednak największe wrażenie wywarły na nas ekspo-

zycje poświęcone martyrologii Polaków na Wscho-
dzie tj. Dom Sybiraka, lager, pociąg, którym wożono 
Polaków na Sybir oraz dom osadników kanadyjskich, 
który upamiętnia tułacze losy Kaszubów w poszuki-
waniu chleba na obcej ziemi. 
Zwiedzanie Tymbarku zakończyliśmy udziałem  
w wieczornym nabożeństwie w Kościele Jedności 
Narodowej pw Ks. Kalinowskiego, patrona Sybira-
ków. Miejsce to emanuje zarówno wiarą, jak i patrio-
tyzmem przeszłych i obecnych pokoleń Kaszubów. 
Podczas drugiego objazdu po uroczej Szwaj-
carii Kaszubskiej zwiedzaliśmy Chmielno, sły-
nące z produkcji tabaki i wyrobów tabacznych  
z rogów. Odwiedziliśmy też Muzeum Cera-
miki Neclów oraz Kartuzy, gdzie dość dużo 

czasu poświęciliśmy na zwiedzane kolegiaty 
dawnego klasztoru, którego założycielem był.  
Św. Brunon. 
Pod koniec przyjechaliśmy do Kamienicy Szlachec-
kiej na spotkanie z gawędziarzem ludowym i założy-
cielem Warkówna piekarskiego czyli mini skansenu 
obrazującego dawną kulturę wsi kaszubskiej. 
W programie naszego pobytu znalazła się też miła 
niespodzianka, kilkunastokilometrowa przejażdżka 
wozami konnymi, powożonymi przez przystojnych 
Kaszubów w strojach ludowych. 
Każdy dzień kończyliśmy spotkaniami integracyjny-
mi przy kawie, herbacie i słodkościach. Czas mijał 
na wspólnych tańcach, śpiewie, różnorodnych dow-
cipach, zabawach towarzyskich i pogawędkach. Na 
jednym z takich wieczorów gościliśmy twórcę ludo-
wego, wyrabiającego dawne instrumenty muzyczne. 
Wróciliśmy pełni dobrych emocji, zachwyceni go-
ścinnością i urodą Ziemi Kaszubskiej. 

„I każdy z nas czuje
Jak życie smakuje
Jak piękne są kraju rubieże 
Z wycieczki powróci, 
piosenkę zanuci
Ochoty do życia nabierze …” 

Piękne Kaszuby
tEKSt eugeniA JAnkoWskA, FOtO DArEK zwIErzchOwSKI

„Choć oczy zawodzą 
I szaro dokoła
A świata kontury skryte we mgle…”

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 

PAMIęTA j O PODATKAch!
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego przypomina wszystkim Państwu, o obowiązku zgłaszania do opodatkowania nabytych nieruchomości. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych, w myśl których zgodnie z art. 6 ust.6 cytowanej ustawy, osoby fizyczne mają obowiązek złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach 
i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego. Taką okolicznością 
powodującą powstanie obowiązku podatkowego będzie np. nabycie na własność lokalu mieszkalnego od Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, gminy lub developera, czy zakup 
działki, również dzierżawa nieruchomości od gminy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku przez nabywcę nieruchomości, Urząd wzywa do uzupełnienia tego braku, wszczyna postępowanie 
podatkowe w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i dokonuje opodatkowania nabytej nieruchomości. Przy czym organ podatkowy ma prawo zgodnie z art. 68 i art. 21 ustawy Ordynacja  
podatkowa naliczyć podatek do 5 lat wstecz.
Wzory deklaracji na podatek oraz stawki podatku  umieszczone są na naszej stronie http://bip.nowydwormaz.pl. 
Wszelkich informacji i wyjaśnień na ten temat udzielą Państwu pracownicy Wydziału Finansowego w godzinach pracy Urzędu,  pokój 207,208, dostępni pod numerami telefonów: 
(22) 51 22 126,  (22) 51 22 127, (22) 51 22 128.

(-) Lidia Bisialska, Naczelnik Wydziału Finansowego

Do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęła tajemnicza przesyłka. W kopercie ze stemplami pocztowymi z 
Dębicy (29.10.2012) i miejscowości Rudna Mała (30.10.2012) znajdował się zestaw archiwalnych niemieckich pocztówek z widokami 
z Twierdzy Modlin i okolic. Niestety przesyłka nie zawierała żadnych innych danych nadawcy. Jeżeli ktoś posiada informacje, które 
mogłyby pomóc ustalić tożsamość nadawcy, będziemy wdzięczni za informacje. Prosimy o kontakt: 
Martyna Kordulewska
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
(22) 51 22 204
martyna.kordulewska@nowydwormaz.pl
Chcielibyśmy podziękować nadawcy, a pocztówki wykorzystać do propagowania historii Miasta. 

Jednocześnie informujemy, że archiwalne pocztówki zostały przekazane do Pracowni Dziejów Miasta, utworzonej na bazie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. 
Jeżeli ktoś z Państwa ma archiwalne materiały związane z historią Nowego dworu Mazowieckiego może je przekazać do Pracowni za 
naszym pośrednictwem, lub przynieść do Biblioteki.  
Z góry dziękujemy!

TAjEMNIczA PRzESYłKA

INFORMAcjA O ŻłOBKAch

Szanowni Rodzice,

pozostawiając dziecko  
w żłobku czy klubie 
dziecięcym warto sprawdzić 
czy placówka oferuje 
bezpieczne i higieniczne 
warunki oraz czy spełnia 
wymogi określone przepisami 
prawa w tym zakresie, tj. ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r 
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących 
żłobków i klubów dziecięcych. 

Ważne jest czy placówka posiada pozytywną opinię 
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  
oraz pozytywną opinię Państwowego Inspektora 
Sanitarnego oraz wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych,
Ponadto każda placówka oferująca opiekę nad dziećmi  
w wieku do lat 3 (żłobek lub klub dziecięcy) wymaga  
wpisu do rejestru, którego prowadzenie pozostaje  
w kompetencjach Wójta/Burmistrza/Prezydenta. 

Rejestr jest jawny i dostępny w BIP-ie lub w Wydziale 
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. 

Agnieszka Sejda
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społęcznych

10 KOMPUTERÓW  
DLA BIBLIOTEKI!

Z radością informujemy, iż Miejska Biblioteka Publiczna  
w Nowym Dworze Mazowieckim wzbogaci się o 10 nowych 
zestawów komputerowych. 

Sprzęt zostanie zakupiony dzięki dotacji z Instytutu Książki w 
ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek!”

„Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” to program, którego 
celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych 
poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy 
umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, 
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie 
ich on-line.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych 
w Polsce.

UNIWERSYTET TRzEcIEGO WIEKU

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza na spotkanie 
rozpoczynające  działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Nowym Dworze Mazowieckim. Wykład inauguracyjny odbędzie 
się 4go grudnia (wtorek) br. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Zakroczymska 
30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki) o godz. 17. Szczegółowe 
informacje można uzyskać u Pani Krystyny Kocan w poniedziałki 
i środy w godzinach od 9.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22 
51 22 371 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 8.

www.nowydwormaz.pl

INFORMAcjA DLA MIESzKAńcÓW 
POWIATU NOWODWORSKIEGO

Uprzejmie informujemy, że w październiku br. zakończyliśmy 
wszystkie prace związane z przeprowadzką wydziałów  
i komórek organizacyjnych z dotychczasowej siedziby przy  
ul. Mazowieckiej 10 do nowych pomieszczeń przy  
ul. Paderewskiego 1B. 

Teraz  wszystkie komórki organizacyjne starostwa funkcjonują 
w nowej jednej siedzibie, co usprawni obsługę interesantów, 
polepszy dostęp obywateli do informacji publicznej i poprawi 
bezpośrednie  relacje na linii urząd – obywatel. 

Bardzo istotny w tym jest jeszcze element ekonomiczny 
przedsięwzięcia, bowiem mając jedną siedzibę redukujemy 
poważnie wydatki na administrację, a zaoszczędzone środki 
wykorzystamy na ważne potrzeby rozwojowe powiatu. 

Budynek przy ul. Mazowieckiej 10 po remoncie i stosownej 
adaptacji będzie służył młodzieży szkolnej Zespołu Szkół 
Specjalnych, dotychczas  uczącej się w bardzo trudnych 
warunkach przy ul. Warszawskiej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego urzędują na III piętrze budynku 
Zakładów Remontowo – Budowlanych przy ul. Paderewskiego 6. 

Telefon do PCPR 22 765 94 90, telefon do PINB 22 775 00 79.

Sekretarz Powiatu
 Marek Rączka
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Około godz.11:00 dotarliśmy na miejsce, złoży-
liśmy plecaki i rozpoczęliśmy zabawę. Pierw-

szym punktem programu było przygotowanie tzw. 
grzanki traperskiej, która okazała się kawałkiem 
chleba z serem opiekanym przy pomocy (wcześniej 
przygotowanej) prowizorycznej patelni nad płomie-
niami ogniska. Później przyszła pora na samodzielne 
rozpalanie ognia przy pomocy krzesiwa. Następnie 
odkryliśmy, że kolejną atrakcją dnia ma być strzela-
nie z łuków. 
Okazało się to problematyczne nie tyle ze względu na 
trudność w naciąganiu cięciwy czy poprawne trzyma-
nie łuku, ale na trudność w znajdywaniu strzał, które 
były „pochłaniane” przez poszycie lasu. Oddawaniu 
strzałów towarzyszył też poczęstunek składający się 
z pączków i soku malinowego. Kolejnymi punktami 
programu były bardzo ciekawa nauka udzielania 
pierwszej pomocy  oraz wyprawa w las. Podczas 
tejże ekspedycji  musieliśmy za pomocą kompasu  
i mapy wyznaczyć odpowiednią drogę i wydostać się  
z gęstwiny drzew, aby z powrotem powrócić na wła-
ściwy szlak. Następnie mieliśmy możliwość zapre-
zentowania swoich zdolności manualnych. Wiązali-
śmy węzły oraz budowaliśmy szałasy.
Po takiej dawce emocji i wrażeń wszyscy byliśmy 
głodni i zmęczeni, Nastała więc pora na ognisko  
i pieczenie kiełbasek oraz chleb. Po chwili odpoczyn-
ku wsiedliśmy ponownie do  autokaru i ruszyliśmy 
do Nowego Dworu.
Do domu wróciliśmy z uśmiechami na twarzach. 

Wszyscy stwierdziliśmy, że integracja przebiegła  
ciekawie. 

OBY WIĘCEJ TAKICH WYCIECZEK!!!

Survival w Wildze
tEKSt I FOtO DoMinik JerzAk iA

Dnia 27 września  o godz. 7.30 przed budynkiem Publicznego gimnazjum nr 2 odbyła się zbiórka uczestników wycieczki do 
Wilgi. Jej celem była integracja uczniów klas pierwszych i przede wszystkim – świetna zabawa. Po dokładnym przeliczeniu przez 
wychowawców uczniów swoich klas i cierpliwym oczekiwaniu na autokar w końcu mogliśmy zając wygodne miejsca i wyruszyć.Teatr Rodzica  działa przy Przedszkolu od kilku 

lat. Rodzice organizują przedstawienia dla dzieci 
trzy, cztery razy w roku szkolnym z różnych okazji. 
W repertuarze grupy są najczęściej lubiane i znane 
dzieciom bajki. Nie jest to lekka praca, wiele prób 
przed każdym występem, na których zawsze panuje 
wspaniała atmosfera a i śmiechu jest co nie miara.  
W serca rodziców nie rzadko wkrada się trema. Sami 
przygotowują stroje, pomagają w przygotowaniu 
scenografii i rekwizytów. Bajka o wilku i koźlątkach 
to niektóre z przedsięwzięć przedszkola, ze specjal-
nym udziałem Teatru Rodzica, w ramach realizacji 
jednego z zadań mających na celu kształtowanie  
u dzieci prawidłowych zachowań w sytuacjach za-
grożenia bezpieczeństwa własnego i innych. 
Któż nie zna baśni o siedmiu koźlątkach, które zo-
stały same i mimo przestróg mamy wpuściły wilka 
do domu. To nie tylko opowieść o nieposłuszeństwie, 
ale także o byciu ostrożnym w kontakcie z nieznajo-
mymi. Przedstawienie dzięki zabawnym kostiumom 
i nieoczekiwanym przeobrażeniom aktorów ukazu-
je, jak łatwo można dać się nabrać innym ludziom, 
którzy często udają kogoś innego. Koźlątka, w role 
których wcielili się panie – Ewa Grabarczyk, Lidka 
Ziółkowska, Natalia Sieniakowska, Sylwia Smoliń-

ska, Aneta Paździerska oraz panowie – Adrian Sie-
niakowski i Michał Ziółkowski, są niesforne, pewne 
siebie, a przy tym zabawne i bardzo kochające swoją 
mamę. Przez swoją nieostrożność i naiwność koźląt-
ka wpuszczają do swego domu złego wilka, któremu 

w końcu udaje się je przechytrzyć. W tej roli świetnie 
sprawdził się pan Marcin Smoliński, który wbrew 
wcześniejszym obawom małej widowni, okazał się 
dobrym wilkiem, który obiecuje dzieciom, że już ni-
gdy nie pożre żadnego koźlątka. I jak to w bajkach 
bywa, wszystko dobrze się kończy.
Bajka niesie przede wszystkim jednak pocieszenie, 
że niezależnie od tego jak wielki będzie strach, opie-
kun powróci by pomóc dziecku w nieszczęściu. Taka 

też jest mama, pani koza, w roli której wystąpiła pani 
Magda Smolińska. Dzięki jej dobrym radom i ostrze-
żeniom, koziołki upewniły się w przekonaniu, że za-
wsze trzeba słuchać swojej mamy, która wie, „…co 
jest dobre a co złe…”.
Przedstawienie bardzo rozśpiewane, pełne akcji  
i często trzymające w napięciu przeniosło przed-
szkolaków w baśniowy klimat epoki braci Grimm.  
Aktorzy-rodzice podeszli do swoich obowiązków 
bardzo poważnie, wcielając się w swoje role znako-
micie. Na zakończenie przedstawienia oprócz grom-
kich braw usłyszeli podziękowania w imieniu pani 
dyrektor od pani Ilonki Zakrzewskiej oraz otrzymali 
od dzieci przepiękne róże wykonane przez panią Elę 
Obuchowską z grupy „Krasnale”. 
W imieniu swoim oraz Teatru Rodzica składam ser-
deczne podziękowania za pomoc okazaną w przygo-
towaniu strojów i dekoracji paniom: Ilonce Zakrzew-
skiej, Asi Bonieckiej oraz Karolince Kosewskiej.
Moim aktorom gratuluję wspaniałego występu  
i dziękuję za ogromne zaangażowanie się w jego 
przygotowanie i poświęcony przedszkolakom czas. 
„Jesteście ludźmi wielkiego serca.”

czy wilk zjadł koźlątka? – rodzice zagrali w bajce dla dzieci
tEKSt I FOtO elżbietA leWAnDoWskA nAuczycielkA PP3, oPiekun teAtru roDzicA

17 października, dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 obejrzały inscenizację bajki, którą przygotowali dla nich rodzice. 
była to adaptacja bajki „o wilku i siedmiu koźlątkach” braci grimm. 

Wystawa cieszyła się dużą popularnością zain-
teresowanych parafian, gdyż dziecięce dzieła 

zachwycały swą pomysłowością i estetyką. Można 
było zobaczyć różaniec wykonany  między innymi z 
kasztanów, koralików, modeliny, orzechów, fasoli, ma-
karonu, a także z domowo wypiekanych pierników.
Na zakończenie Mszy św.  dziecięcej o godz. 11.00., 
ks. Radosław Lipiński  oraz p. Katarzyna Dobruk 
dokonali podsumowania konkursu i wręczyli dy-

plomy oraz nagrody laureatom i uczestnikom 
konkursu. Radość dzieci i rodziców była ogromna.                                                                                                                                         
     
Dziękujmy wszystkim dzieciom za zaangażowanie  
i serce włożone w wykonanie prac. Dziękujemy pa-
niom nauczycielkom: p. Izie Ryńskiej - Pieluchow-
skiej i Wandzie Kępskiej za pomoc w zorganizowa-
niu wystawy zarówno w szkole jak i w kościele  oraz 
pracę w komisji jury.

Wystawa prac w Kościele
tEKSt I FOtO kAtArzynA Dobruk

niecodzienną wystawę prac dziecięcych można było obejrzeć w niedzielę 28 października w kościele Parafialnym św. Apostołów 
Piotra i Pawła w nowym Dworze Maz. zawierała ona różańce – prace konkursowe uczniów szkoły Podstawowej nr 7 w nDM. 

Na mocy certyfikatu Centrum Informacji Tury-
stycznej przy Ledóchowskiego 164 w Nowym 

Dworze Mazowieckim może poszczycić się cztere-
ma gwiazdkami. To maksymalna punktacja przyzna-

wana przez POT. Poprzednio w klasyfikacji naszemu 
CIT przyznano trzy gwiazdki. Miło nam, że nieza-
leżna komisja zauważyła i doceniła rozwój naszej 
informacji turystycznej.

ciT ma 4 gwiazdki!
tEKSt I FOtO lot trzech rzek

19 października podczas sejmiku turystycznego w Płocku Prezes lot trzech rzek, 
sebastian sosiński odebrał certyfikat przyznawany przez Polską organizację turystyczną. 

Kilka dni później, 5 października 2012 r.,  w staro-
stwie powiatowym w Nowym Dworze Mazowiec-
kim podczas gali wręczania odznaczeń i aktów 
mianowania na wyższe stopnie wojskowe odczytano 
decyzję Prezydenta o nadaniu Barbarze Malewskiej 
odznaczenia oraz uhonorowano ją listami gratulacyj-

nymi i upominkami książkowymi. Otrzymała je od 
prezesa Okręgu Mazowieckiego płk. rez. Alfreda Ka-
baty i wiceprzewodniczących SKWS „Nasza Gmina 
– Nasz Powiat” Jolanty Liszkiewicz i Barbary Nie-
rody.Zabierając głos B. Malewska ze wzruszeniem 
podziękowała koleżankom i kolegom ze swojej or-

ganizacji, a przede wszystkim jej przewodniczącemu 
Alfredowi Kabacie za docenienie jej pracy społecz-
nej i wystąpienie z  wnioskiem do wojewody 
o nadanie odznaczenia.

Barbara Malewska odznaczona Srebrnym Krzyżem zasługi
tEKSt Ak, FOtO Ak, kAMil MAlinoWski

25 września 2012 r. barbara Malewska podczas uroczystości w Mazowieckim urzędzie Wojewódzkim udekorowana została przez 
wojewodę Jacka kozłowskiego srebrnym krzyżem zasługi nadanym przez Prezydenta rP. Wniosek w tej sprawie złożył społecznego 
komitetu Wspierania samorządności „nasza gmina – nasz Powiat”.
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Starszaki z grupy V „Wesoła Gromada” także 
przygotowały program artystyczny, którym po-

witały nowych kolegów i koleżanki wstępujących 
do społeczności przedszkolnej. Każdy maluch od 
starszego kolegi otrzymał „Medal Uśmiechu”.
Następnie p. dyrektor Krystyna Kocan „magicz-

nym” ołówkiem pasowała każdego przedszkola-
ka, życząc powodzenia w nauce i zabawie pod-
czas pobytu w naszym przedszkolu.
Na pamiątkę tej uroczystości każda BIEDRON-
KA otrzymała kolorowy dyplom i podusię – 
przytulankę.

Rodzice również przygotowali maluszkom atrak-
cje w postaci domowych wypieków, różnych 
słodkości, owoców i napojów.
Wszyscy obecni na uroczystości wyrażali za-
chwyt, zdumienie i zadowolenie ze swoich po-
ciech, które już tak wydoroślały. 

„Przedszkole drugim domem jest...”
tEKSt I FOtO kArolinA brzozoWskA nAuczycielkA PP1

Czy ktoś tak jak jesień potrafi nadać tylu 
barw przyrodzie. Rozwiesić na drzewach 

rumiane jabłka, żółte gruszki i fioletowe śliw-
ki. Ziemię zakryć szeleszczącym, mieniącym się 
wszystkimi kolorami kobiercem z liści. Apetycz-
nie wyglądały na krzakach czerwone pomidory, 
„wygrzewające się” w ostatnich już chyba tej je-
sieni słonecznych promieniach. Najsmaczniejsze  
w ocenie przedszkolaków były „pomidorki koktajlo-
we”, małe, słodkie, czerwone  stworzone jakby spe-
cjalnie dla dzieci. Leszczyna „obdarowała” szczodrze 
przedszkolaków swymi orzechami. Przyjemnie spa-
cerować ogrodowymi alejkami. Aż żal było wracać 
do przedszkola. 
Jesień to nie tylko kolory, to przede wszystkim ol-

brzymia paleta różnych smaków. Tych, których mo-
żemy spróbować już dziś i tych szczelnie zamknię-

tych w słoikach i butelkach, przechowywanych jako 
zapasy na długie zimowe dni. Dlatego też druga część 

zajęć, już w przedszkolnej sali, polegała na odgady-
waniu przez dzieci jaki jesienny owoc lub warzywo 
dostały do skosztowania. Dzieci mając zakryte oczy, 
dostawały kawałek owocu lub warzywa by po smaku 
odgadnąć co to jest? Dla tak wytrawnych znawców 
smaków nie było to trudne zadanie. Prawdziwym 
sprawdzianem znawstwa „jesiennych smaków” było 
rozpoznanie owoców i warzyw po soku. Przedszko-
laki otrzymywały w kubkach do spróbowania soki  
i odgadywały z jakich owoców lub warzyw zostały 
zrobione. Okazało się, że nie było to zbyt trudne za-
danie i do tego jakie smaczne. W ocenie dzieci jesień 
jest piękna i nie trzeba jej się bać.

Smaki jesieni
tEKSt I FOtO AlinA kAszyńskA nAuczyciel PP1

„czerwone, złote, brązowe, liście jak z bajki kolorowe” tymi słowami w wierszu dla dzieci „Jesień” rozpoczyna t. Droń opis 
piękna  jesieni. Dzieci z grupy smerfy Publicznego Przedszkola nr 1 „umówiły się na spotkanie z Panią Jesienią” na terenie 
rodzinnego ogrodu Działkowego „PestkA”. 

Wąskie, podłużne, różnokolorowe liście  
z drzewa sumak to jakby mieniące się 

różnymi barwami pióra z ogona koguta. Zwinne 
dziecięce palce wykleiły ogon a następnie 
cały tułów koguta. Odstające liście sprawiały 
wrażenie jakby koguty nastroszyły swe pióra 
i za chwilę zatrzepoczą skrzydłami. Powstały 
piękne prace, które wszyscy mogli podziwiać 
na przedszkolnej wystawie. Przyglądając się 

dziełom małych artystów odnosi się wrażenie, 
że za chwilę koguty zapieją. To dopiero 
początek dziecięcej twórczości plastycznej  
z darów jesieni, fantazja przedszkolaków i ich 
chęć tworzenia „wyczaruje” jeszcze wiele in-
nych ciekawych prac.

„rozsypała jesień kolorowe liście  po parku i polu. zrobią z liści piękne prace maluchy w przedszkolu”. Jesień to nie tylko czas 
pięknych kompozycji z liści to czas kasztanowych i żołędziowych ludzików. Dziecięca fantazja potrafi „wyczarować” z darów jesieni 

różnorodne „dzieła sztuki”. Dzieci z grupy smerfy Publicznego Przedszkola nr 1 w czasie zajęć plastycznych wykleiły koguty z liści. 

Grupa małych odkrywców poznaje otaczającą przyrodę

rozwijanie twórczego myślenia u dzieci jest w pracy nauczyciela bardzo istotne. 
Jednym z najkorzystniejszych tu obszarów jest przyroda.

Środowisko przyrodnicze daje możliwości 
podejmowania wielu ciekawych tematów 

zawsze dla dzieci ciekawych. Poprzez zajęcia 
przyrodnicze dążymy do tego, aby wyposażyć 
dzieci w niezbędną wiedzę odnośnie świata przy-
rody . Zajęcia te dają możliwość bezpośredniego 
kontaktu z przyrodą, działania na konkretach, 
samodzielnego dochodzenia do rozwiązywania 
problemów, wyciągania wniosków. Wyzwalają  
u dzieci postawę badawczą i rozwijają twórcze 
myślenie. W tym celu organizujemy w grupie sz-
ereg zajęć, gdzie dzieci uczą się poprzez zabawę 
na konkretach np.: liściach, korze drzew, pniach, 

owocach, warzywach, żołędziach kasztanach, 
grzybach i wielu innych. Dzieci zdobywają cenne 
wiadomości mając możliwość oglądania, doty-
kania, porównywania i smakowania (jeśli jest 
taka możliwość). Zdobywają wiedzę w sposób 
aktywny, kiedy same odkrywają, przeżywają  
i doświadczają.  W ten sposób rozwijamy kom-
petencje matematyczne, przyrodnicze, wzboga-
camy słownictwo czynne i bierne, wpływamy 
pozytywnie na relacje między dziećmi. Dostarc-
zamy wielu pozytywnych wrażeń i przeżyć, wyz-
walamy pozytywne emocje.  
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Pod takim hasłem 7 listopada w „Wesołej Jedyneczce” odbyło się uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka” dzieci z grupy 
„bieDrnonki”. Maluszki pięknie przedstawiły program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni p. katarzyny 
stradzy i p. Joanny Jankowskiej – instruktorki rytmiki.

Była to zbiórka pokarmu dla zwierząt domowych. 
Rodzice wszystkich przedszkolaków przynosili 

karmę i zostawiali w koszach w szatni przedszkola. 
Wszystkie dary przekazane zostały schronisku dla 
bezdomnych zwierząt z fundacji „Przyjaciele bra-
ci mniejszych” w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Przez cały czas trwania akcji przyświecał jej jeden 
cel: uczenie dzieci dostrzegania pozytywnych postaw 
człowieka wobec zwierząt oraz poznanie sposobów 
opiekowania się i pomocy zwierzętom. W trakcie 
codziennych zajęć dzieci mogły pochwalić się swo-
imi pupilami przyniesionymi z domu przed kolegami  
z grupy; opowiedzieć o sposobach opiekowania się 

nimi i ich zachowaniu. Były to min.: papugi faliste, 
chomik - Chomcio, królik – Trusia, kot brytyjski – 
Chester. Dla dzieci była to żywa lekcja przyrody, 
zapoznały się też z „Deklaracją małego przyjaciela 
zwierząt” – tekstem opracowanym przez Między-
narodową Ligę Praw Zwierząt. Wspólnie z wycho-
wawczynią p. Joanną Sochą wybrały jeden z punk-
tów deklaracji. Zdanie: „Nauczę się obserwować  
i kochać zwierzęta; one nauczą mnie szacunku dla 
przyrody i życia” – będzie towarzyszyło dzieciom  
i rodzicom podczas kolejnych akcji na rzecz zwierząt 
organizowanych w „Wesołej Jedyneczce”.

Światowy Dzień Ochrony zwierząt
tEKSt I FOtO irMinA WiśnieWskA

W związku ze światowym Dniem ochrony zwierząt przypadającym w październiku pani Joanna socha nauczycielka  
z Publicznego Przedszkola nr 1 zorganizowała akcję „Pomagamy zwierzętom”, która trwała od 1 do 18 października. 

Dzieci wraz ze swoimi bliskimi tworzy-
ły prace, które przedstawiały najpięk-

niejsze i znane dzieciom miejsca w Polsce. 
Celem konkursu było rozwijanie poczucia 
przynależności narodowej, ukazanie piękna 
naszej Ojczyzny, wzmacnianie więzi rodzin-
nych poprzez wspólne tworzenie, odczuwa-
nie radości i satysfakcji ze wspólnych suk-

cesów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło  
w dniu 09. 11. 2012 roku. Każde dziecko  
z radością prezentowało swoją pracę na fo-
rum. Wszystkie prace były przepiękne i moż-
na było podziwiać je na wystawie w szatni 
przedszkolnej. Bardzo dziękuję rodzicom  
i dzieciom za wzięcie udziału w konkursie  
i tak duże zaangażowanie.

rodzinny konkurs plastyczny „Polska mój dom”
tEKSt I FOtO JoAnnA sochA

z okazji Dnia niepodległości w grupie Vi w PP1 „Mali odkrywcy” zorganizowany został rodzinny konkurs plastyczny. 

Dziś żyjemy w wolnej Polsce, ale pamięć  
o tych co walczyli i ginęli za naszą wolność  

i niepodległość musi trwać. W dniu Narodowego 
Święta Niepodległości i nie tylko, niech płoną znicze 
pamięci na mogiłach znanych i bezimiennych obroń-
ców Ojczyzny.
By uczcić pamięć tych co walczyli o niepodległość 
„Biało-Czerwonej” dzieci z grupy SMERFY Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 przygotowały program 
artystyczny z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości, na który złożyły się wiersze o tematyce pa-
triotycznej i piosenki z Powstania Warszawskiego. 
Wielka „danina” krwi jaką złożyli Warszawiacy 
walcząc z okupantem jest najlepszym przykładem 
umiłowania Ojczyzny i gotowość Polaków do ponie-
sienia największych ofiar w imię wolności naszego 

Narodu. „Pałacyk Michla”, „Warszawskie Dzieci”, 
„Warszawo ma” oraz inne piosenki walczącej War-
szawy śpiewane przez dzieci, „chwytały za serce” 
uczestników uroczystości. Pięknym symbolem sza-
cunku i naszej duchowej więzi z tymi co walczyli  
o niepodległość Ojczyzny były biało-czerwone opa-
ski na rękach młodych artystów, symbolizujące opa-
ski powstańcze. W uroczystości uczestniczyły dzieci 
ze  wszystkich grup przedszkolnych oraz pracownicy 
placówki. 
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepod-
ległości w przedszkolu odbył się również konkurs 
plastyczny pt: „Jestem Polakiem”, któremu towarzy-
szyła wystawa prac dzieci.

Święto Niepodległości w PP1
tEKSt I FOtO AlinA kAszyńskA, nAuczyciel PP1

„o to dziś dzień krwi i chwały, oby dniem wskrzeszenia był!”  te słowa „Warszawianki 1831 roku” w pełni oddają ideę, która 
przyświecała wszystkimi pokoleniom Polaków stającym do boju o niepodległość ojczyzny. 

Jesienne koguty …
tEKSt I FOtO AlinA kAszyńskA nAuczyciel PP1

tEKSt I FOtO JOANNA SOChA
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Przez cały tydzień zapoznawały się z zasada-
mi bezpiecznego poruszania się po chodniku  

i jezdni, poznawały wygląd i znaczenie niektórych 
ważnych znaków drogowych, takich jak: przejście 
dla pieszych, uwaga dzieci, droga tylko dla rowerów, 
sygnalizacja świetlna. Tak więc na wycieczce z wiel-
ką uwagą przedszkolaki obserwowały ruch uliczny, 
poruszające się po ulicach pojazdy, a przede wszyst-
kim utrwalały zasady obowiązujące na skrzyżowa-
niu bez sygnalizacji świetlnej. Ażeby uzyskaną od 
pani wiedzę wprowadzić w czyn przechodziły przez 
różne przejścia dla pieszych i doskonale sobie z tym 
radziły. Pod jej czujnym okiem doskonaliły swoje 
umiejętności chodzenia po chodniku w parach tak 
aby i inni piesi mogli z niego korzystać. Biedronki 

obserwowały oznaczenia nazw ulic, odszukiwały 
numery domów oraz mieszkań, przypominając sobie 
tym samym swoje adresy zamieszkania.

Poczynaniom przedszkolaków przyglądał się Pan 
Stopek, czyli pan pomagający dzieciom w bezpiecz-
nym przechodzeniu przez pasy na drugą stronę uli-
cy. Dzieci mogły porozmawiać z panem, obejrzeć 
jego strój oraz znak, którym zatrzymuje pojazdy 
przed wejściem dzieci młodszych i tych starszych na 
przejście dla pieszych. Podczas rozmowy z Panem 
Stopkiem przedszkolaki utrwaliły wiedzę dotyczącą 
bezpiecznego poruszania się po chodnikach (prawą 
stroną) i drogach. Teraz już wiedzą jak i gdzie moż-
na bezpiecznie przechodzić przez ulicę i co mówią 
wybrane znaki drogowe. Biedronki pięknie podzię-
kowały za to ciekawe i pouczające spotkanie. Szczę-
śliwe i zadowolone z siebie wróciły bezpiecznie do 
przedszkola.

Przedszkolaki bezpieczne na drodze
tEKSt I FOtO elżbietA leWAnDoWskA, nAuczycielkA PP3

4 października dzieci z grupy „biedronki” z Publicznego Przedszkola nr 3 wybrały się na wycieczkę na skrzyżowanie, gdzie uczyły się 
bezpiecznie przechodzić przez ulicę. 

Tematem spotkania było zapoznanie dzieci  
z zasadami ruchu drogowego, oraz nauka 

bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Starsza-
ki z dużym zainteresowaniem słuchały policjan-
ta, który uczulał przedszkolaków na zachowanie 
szczególnej ostrożności podczas przechodzenia 
przez ulicę. Sprawdził również wiedzę dzieci. 
Każde dziecko wiedziało, że przez ulicę przecho-
dzimy po pasach i na zielonym świetle. 
Popisały się również znajomością niektó-
rych znaków drogowych oraz numerów alar-
mowych. Zgromadzone na spotkaniu przed-
szkolaki mogły zobaczyć noszone przez 
policjantów mundury, jak też podstawowe wy-
posażenie do służby. Niewątpliwie największą 
atrakcją dla starszaków była możliwość przy-
mierzenia policyjnej czapki i kajdanek. Na placu 

zabaw czekała na nich kolejna niespodzianka –  
radiowóz policyjny, który dzieciaki mogły obej-
rzeć z bliska, wsiąść do niego, doskonale się przy 

tym bawiąc. Pan policjant zaznaczył, że niewąt-
pliwą pomocą są światełka odblaskowe i jak 

ważną rolę pełnią w zachowaniu bezpieczeństwa, 
jakim powinien się kierować uczestnik ruchu 
drogowego, zwłaszcza pieszy, zarówno dziecko 
jak i dorosły. Takie właśnie odblaski zostały po-
darowane przedszkolakom, którzy umówili się ze 
swoim gościem na kolejne spotkanie tym razem 
w miejscowej Komendzie Policji. 
Na koniec wizyty dzieci wręczyły panu policjan-
towi podziękowanie, a „Pszczółki” zaśpiewały 
piosenkę „Uwaga” oraz wyrecytowały wiersz 
„Przejście przez ulicę”.
W imieniu przedszkolaków dziękuję pani Mał-
gosi Grabowskiej z grupy „Pszczółki”oraz pani 
Ilonce Zakrzewskiej z grupy „Biedronki” za za-
proszenie pana policjanta do naszego przedszkola 
oraz pomoc w realizacji ciekawego i pouczające-
go spotkania.

Policjant w przedszkolu
tEKSt I FOtO elżbietA leWAnDoWskA nAuczycielkA PP3

11 października do Publicznego Przedszkola nr 3 zawitał niecodzienny gość. starszaki z grup: „Pszczółki” i „biedronki” 
gościły pana policjanta z nowodworskiej komendy Powiatowej. 

Przedszkolaki  już dwa miesiące przebywają  
w przedszkolu i mogły pochwalić się przed za-

proszonymi gośćmi swoimi umiejętnościami i zdo-
bytą wiedzą. Pod czujnym okiem swoich pań, Eli 
Obuchowskiej i Dorotki Sałasiewicz oraz pani Asi 
Bonieckiej, przez wiele dni pilnie uczyły się piose-
nek, wierszy i tańców, by następnie zaprezentować je 
rodzicom i najbliższym. 
Była radość, duma i śmiech, ale też ciekawość i mała 
trema przed pierwszym publicznym występem. Do 
tego przejęci rodzice i oczywiście nauczycielki, które 
opiekują się maluchami. Ale było warto to zobaczyć. 
Wszyscy mieli bowiem okazję obejrzeć występy, 
które cieszyły i wzruszały. Bo przecież wiadomo, 
że nikt tak nie chwyci za serce publikę, jak kilku-
letni artyści. Maluszki dzielnie recytowały wesołe 
wierszyki o przedszkolakach – „Jestem duży, byłem 

mały”, „Co już umiem”, śpiewały piosenki o dziel-
nym przedszkolaczku, krasnoludkach, pięknie grały 
na kolorowych bębenkach, wdzięcznie zatańczyły 
przy piosence „Małe czerwone jabłuszko”.
Po części artystycznej nastąpił moment wspólnej za-
bawy z rodzicami. Dzieci wykazały się dużą spraw-
nością, sprytem i ogromną odwagą. Dzielnie poko-
nywały kolejne zadania stawiane przed nimi. Celnie 
rzucały szyszkami do kolorowych beczułek, jako 
mali kelnerzy świetnie radzili sobie z przenoszeniem 
piłeczek na małych plastikowych patelkach, omijając 
przeszkody, budowały kolorowe wieże z klocków. 
Niespodzianki czekały również na rodziców, którzy 
otrzymali od swoich pociech balony. Niektóre z nich 
zawierały w środku karteczki z treściami pytań do-
tyczących przedszkola, z którymi rodzice świetnie 
sobie poradzili. 

Wreszcie nastąpił uroczysty moment pasowania. 
Dzieci złożyły przyrzeczenie przedszkolaka, z rąk 
swoich pań otrzymały pamiątkowe dyplomy, ma-
skotki i plakietki „Jestem przedszkolakiem”. Uro-
czystość sprawiła wielką przyjemność maluchom, 
ale jeszcze większą rodzicom, którzy z dumą patrzyli 
na swoje pociechy. Po tak emocjonujących wyda-
rzeniach  wychowawczynie w imieniu swoim i pani 
dyrektor podziękowały wszystkim za przybycie na 
uroczystość i zaprosiły na słodki poczęstunek, któ-
ry przygotowali rodzice. A było na co popatrzeć...  
i czego spróbować... Było to miłe zakończenie dnia. 
„Dzień ten w sercach nam zostanie bo dziś było paso-
wanie”-  można powiedzieć w imieniu Krasnali sło-
wami poety, ale mam taką nadzieję, że stanie się tak 
w rzeczywistości i ten dzień przechowają w swoich 
sercach i po latach wspominać go będą z radością.

Pasowanie na przedszkolaka w Słonecznej Krainie
tEKSt I FOtO elżbietA leWAnDoWskA nAuczycielkA PP3

7 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 3 w grupie i „krasnale” odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka. 
to pierwszy tak ważny i poważny debiut dzieci. 

Spotkanie z kolarzem
tEKSt I FOtO elżbietA leWAnDoWskA nAuczycielkA PP3

6 października starszaki z grupy Pszczółki z Publicznego Przedszkola nr 3 gościły sportowca, pana Adama szumczukiewicza, tatę 
krzysia. Pan Adam jest kolarzem. W odwiedziny przyszedł w swoim sportowym stroju kolarskim, z którym zapoznał dzieciaki. 

Opowiedział o swoich początkach ze sportem 
oraz istotnych sprawach związanych z upra-

wianą przez niego dyscypliną, m.in. jak ważne są 
odpowiednie buty, postawa ciała i trening. Poza 
tym zwrócił uwagę jak ważne jest zachowanie 
bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze, a co za 
tym idzie, opisał rolę sprzętu jaki posiada każdy 
zawodowy kolarz, czyli kask, okulary, rękawice 
ochronne. Dzieci dowiedziały się w ten sposób, 
że opływowy kształt kasku chroni głowę kolarza 
przed upadkiem, okulary zabezpieczają przed 
dostaniem się np. kurzu czy piachu do oczu a rę-
kawice bez palców podczas przewrócenia się nie 
kaleczą rąk. Ciekawostką było również to, że spe-
cjalne buty z hakami mają dobrą przyczepność do 
pedału roweru. Dużą frajdą dla przedszkolaków 
była możliwość zobaczenia profesjonalnego ro-

weru, na którym zawodnik startuje w wyścigach. 
Dzieci miały okazję przymierzyć kask, usiąść  
i nauczyć się prawidłowej sylwetki na rowerze. 
Oczywiście pan Adam omówił wygląd i budowę 
swojego dwuśladowca. Pszczółki  były dobrze 
przygotowane do wizyty swojego gościa. Na za-

jęciach poprzedzających spotkanie zapoznały się 
ze sportami rowerowymi, m.in. kolarstwem szo-
sowym, torowym, górskim, przełajowym. Pozna-
ły historię roweru w Polsce oraz postać związaną  
z kolarstwem górskim, mistrzynię świata i wi-
cemistrzynię olimpijską – Maję Włoszczowską. 
Swoimi wiadomościami chętnie dzieliły się z pa-
nem Adamem. Na zakończenie wszyscy pozowali 
do wspólnej pamiątkowej fotografii.
W imieniu przedszkolaków z grupy Pszczółki 
dziękuję panu Adamowi za miłe i interesujące 
spotkanie. „Życzymy jak najwięcej sportowych 
sukcesów, którym będziemy gorąco kibicować”. 
Dziękuję również pani Małgosi Grabowskiej 
za zaproszenie znakomitego gościa do naszego 
przedszkola.

Po raz pierwszy zorganizowały prawdziwą pi-
żamową imprezę w swojej sali. Na zabawę 

przyniosły swoje ulubione piżamki. Nikt tego 
dnia nie myślał jednak o spaniu. Zaraz po śniadan-
ku dzieci z pomocą swoich pań, poprzebierały się  
i zabawa rozpoczęła się na dobre. Po wspólnym 
przywitaniu się „Iskierką”  przy muzyce, Plastu-
sie znakomicie radziły sobie z kolejnymi konkur-
sami i zabawami. Odnajdywały swoje imiona na 
jesiennych wizytówkach, bawiły się „zaczarowa-
ną” piłką, ścigały się do mety, pokonując takie 
przeszkody jak balon, szarfy, sprawnie przenosiły 
piłeczkę na łyżce z jednego końca sali na drugi, 
szukały swoich domków na kolejnych krążkach, 
które za każdą pauzą w muzyce szybko znikały  
z dywanu. Przedszkolaki znakomicie się przy tym 

bawiły. Oczywiście, żeby nie zabrakło energii na 
dalszą zabawę, w przerwie na drugie śniadanko 
dzieciaki mogły posilić się, napić się zdrowej 

wody i odpocząć. Po krótkim odpoczynku odbył 
się niecodzienny pokaz mody piżamowej, mini-
dyskoteka i relaksacja w wybranych przez dzieci 
miejscach na dywanie. 
Radosna atmosfera towarzyszyła wszystkim do 
godzin popołudniowych. Przy wspólnej, wesołej 
zabawie szybko mijał czas. Potem  na dzieci cze-
kał ciepły obiadek i bajka, którą wspólnie obej-
rzały. Zadowolone przedszkolaki rozchodząc się 
do swoich domów chętnie opowiadały rodzicom 
o wspaniale spędzonym dniu. To był bardzo uda-
ny pomysł na ciekawe spędzenie czasu w przed-
szkolu razem ze swoimi paniami i rówieśnikami. 
Plastusie z niecierpliwością czekają na kolejne 
piżamowe szaleństwo. 

Pidżama party w Plastusiach, czyli wesołe zabawy na deszczowe dni
tEKSt I FOtO elżbietA leWAnDoWskA nAuczycielkA PP3

8 listopada „Plastusie” z Publicznego Przedszkola nr 3 postanowiły udowodnić, że w czasie deszczu dzieci się nie nudzą. 

Co wydarzyło się w PP3

Wizyta przedszkolaków w NOK-u
tEKSt I FOtO elżbietA leWAnDoWskA nAuczycielkA PP3

15 listopada w nowodworskim ośrodku kultury przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 3 gościła pani lidia godlewska.

Dzieci z grupy „Pszczółki” i „Biedronki” razem 
z panią Lidią zwiedzały kolejno sale, aby 

dowiedzieć się co tak naprawdę kryje się pod ich 
nazwami i na czym polega praca w Ośrodku. I tak  
w sali, w której odbywają sie różnego rodzaju 
występy, np. teatralne, estradowe, zapraszanych 
gości, czyli w sali widowiskowej, przedszko-
laki mogły wysłuchać efektów akustycznych, 
wykorzystywanych do występów, obejrzały 
w jaki sposób przygotowuje się taką salę,  
w której bardzo ważne są odpowiednio zasłonięte 
okna, oświetlenie, nagłośnienie itp. W świetle 
reflektorów bardziej odważni mogli poczuć się 
jak gwiazdy sceny. Z zaciekawieniem dzieci 

oglądały garderobę, kasę czy gabinet dyrektora 
NOK-u, pana Krzysztofa Borowskiego. Ale to 
nie był koniec niespodzianek. W drugim budynku 
Ośrodka przedszkolaki chętnie obejrzały salę 
taneczną, w której próbka tańca przy ogromnym 

lustrze wprawiła wszystkich w radosny nastrój. 
W pracowni plastycznej dzieci mogły obejrzeć 
piękne prace plastyczne uczestników zajęć. 
Odwiedzając salę muzyczną – dowiedziały się, 
że w tym miejscu odbywają się spotkania i próby 
zespołów śpiewających seniorów, zajęcia woka-
lne dla dzieci młodszych i starszych, a w sali 
multimedialnej – różne inne atrakcyjne warsztaty 
i zajęcia. W podziękowaniu za tak atrakcyjną  
i zarazem interesującą „lekcję kultury”, „Biedron-
ki” wręczyły pani Lidii własnoręczne wykonane 
logo swojego przedszkola, obiecując, że będą 
częstszymi gośćmi Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury.
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Rodzina zawsze była wielką troską papieskiej 
posługi błogosławionego Ojca Świętego Jana 

Pawła II, który mówił: „Nie ma innej instytucji, innej 
społeczności, od której przyszłość człowieka zależa-
łaby bardziej niż od rodzin”. 
Festyn był okazją do przeżycia wspaniałych  chwil, 
miłego spędzenia czasu dla wielu rodzin. Zintegro-
wał środowisko lokalne. Dostarczył wielu niezapo-
mnianych wrażeń. 
Uczestnicy festynu z ogromnym zaangażowaniem 
brali udział w konkursach, zawodach 
i konkurencjach o Puchar Burmistrza Miasta, Puchar 
Proboszcza Parafii Michała Archanioła oraz o Puchar 
Dyrektora Gimnazjum nr 1.
Na naszym festynie gościliśmy żołnierzy z 2. Mazo-
wieckiego Pułku Saperów z Kazunia. Ogromne za-
interesowanie wzbudzały – zaprezentowany saperski 
sprzęt oraz pokaz tresury psów specjalnych. Kom-
binezon EOD znany jedynie z filmów oraz saperski 

robot przyciągały oko nie tylko młodzieży. 
Wyjątkowo energetyczny występ Zumby w rytmie 
latynoskim cieszył się wielkim powodzeniem. 
Równie dużą atrakcją był pokaz ratownictwa drogo-
wego, przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną. Zainteresowani mieli także możliwość bliższego 
poznania sprzętu strażackiego. 
W kąciku książki każdy mógł nabyć interesującą go 
pozycję. Podczas rodzinnego święta swoje talenty 
prezentowali uczniowie gimnazjum. Podziwialiśmy 
ich umiejętności muzyczne i taneczne. Uczestnicy 
mieli okazję zobaczyć pokaz pięknej i bardzo atrak-
cyjnej dyscypliny, jaką jest szermierka. 
Festyn był okazją do sprawdzenia umiejętności wspi-
naczkowych oraz zdolności strzeleckich w Paint-
ballu.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się kawia-
renka, w której można było zasmakować wyśmieni-
tych ciast. Podczas festynu nowodworskie amazonki 
udzielały porad na temat zdrowia. 
Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, dla 
których został zorganizowany kącik zabaw.  
Na scenie muzycznej wystąpił zespół No Name, Full 
Power Spirit oraz gwiazda polskiej sceny muzycznej, 
która nieprzerwanie od  lat podbija serca fanów- Ha-
lina Frąckowiak.
Serdecznie dziękujemy wszystkich sponsorom  
i współorganizatorom naszej imprezy oraz wszyst-
kim osobom życzliwym, które nie szczędziły czasu 
i wysiłku, niosąc wszelką pomoc w przygotowaniach 
do festynu.
Mamy nadzieję, że tak sympatyczna impreza utrwali 
się w pamięci wielu nowodworzanom.

Sponsorami i współorganizatorami imprezy byli:
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
Proboszcz Parafii Michała Archanioła,  
2. Mazowiecki Pułk Saperów z Kazunia,
Ochotnicza Straż Pożarna,
Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek,
Nowodworski Ośrodek Kultury,

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Kwiaciarnia Marianna Kowalska
Sekcja szermiercza Feniks,
Na Grani  Turystyka i Alpinizm,
Lukullus,
Lenarcik,
Piekarnia Kołacz,
Oktopus Centrum Edukacji,
Silvano, 
Kwiaciarnia Marianna Kowalska
Zakład Robót Inżynieryjnych - Grzegorz Grzybow-
ski, 
Małgorzata Stecka wraz z zespołem tańca Zumba 
Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 1. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

rodzinnie w PG1
tEKSt I FOtO Pg1

W sobotę, 13 października w Publicznym gimnazjum nr 1 odbył się festyn rodzinny. został on zorganizowany w ramach 
dwunastego Dnia Papieskiego, obchodzonego w tym roku pod hasłem „Jan Paweł ii - Papież rodziny”. 

Metodyka projektu była dość złożona, ale za-
pewniać miała nabywanie przez uczniów 

kompetencji kluczowych w zakresie innowacyjności 
i przedsiębiorczości oraz kompetencji społeczno-
obywatelskich. Opiekę merytoryczną nad realizacją 
projektu sprawowała Elżbieta Żybura 
W związku z wyróżnieniem realizowanego projektu 
troje uczniów: Iga Gerasik, Piotr Kulesza i Patryk 
Królikowski wraz z opiekunem uczestniczyło w II 
krajowym przeglądzie projektów Ligi Lokalnych 
Grup Projektowych, który odbył się w dniach 25-27 
października 2012 r. w Zakopanem.
Zaprezentowany projekt przez grupę uczniów z PG1 

uzyskał wysoką ocenę i uplasował się na 2 miejscu  
spośród 16 projektów prezentowanych przez gimna-
zjalistów z pozostałych województw.

Gratulujemy!

Sukces gimnazjalistów  
z Publicznego Gimnazjum nr 1 
tEKSt I FOtO lucynA bielec 

uczniowski projekt na rzecz lokalnej społeczności realizowany przez uczniów Publicznego gimnazjum nr 1 w nowym 
Dworze Mazowieckim został najwyżej ocenionym projektem w lidze lokalnych grup Projektowych „e-Akademia Przyszłości” 
w województwie mazowieckim. Mowa o projekcie zatytułowanym „każdy wie co się robi z zsee”.
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Wybitny lekarz kanadyjski Marc Lalonde ob-
liczył, że  długość  i jakość życia człowieka 

zależy od wyposażenia genetycznego, poziomu 
medycyny, wpływu środowiska i przede wszystkim 
– stylu życia.
Przedsięwzięcie promujące zdrowy styl życia zawsze 
cieszy się wśród młodzieży ( także absolwentów), 
nauczycieli, pracowników naszej szkoły niezwy-
kłym zainteresowaniem, co jest potwierdzeniem  
wspomnianego przysłowia. Na każdej przerwie  
śródlekcyjnej tłumnie przybywają do świetlicy  
szkolnej smakosze i głodomory. Bogactwo kolo-
rowych, smacznych i tanich kanapek cieszy oczy,  
pobudza apetyt  (lub głód), wywołuje uśmiech i ra-
dość, a czasem dylemat - które i ile kupić.
Głównym celem akcji „Dzień chleba” jest populary-

zacja zasad racjonalnego odżywiania i kształtowanie 
właściwych nawyków i przekonań: 
• nie wychodź do szkoły, pracy bez śniadania z pie-
czywem
• bierz drugie śniadanie.
Respektowanie takich zasad powinno być regułą 
dla każdego człowieka w celu zachowania zdrowia 
i życia zgodnie z zasadami wellness – nowym zja-
wiskiem cywilizacyjnym, dążącym do przedłużenia 
młodości i dobrej kondycji psychofizycznej. Kształ-
towanie takich pozytywnych zachowań jest niezwy-
kle modne w XXI wieku i podkreśla, że każdy czło-
wiek jest odpowiedzialny za swój los, pomyślność .
Akcja „Dzień chleba” uświadamia uczniom, że pro-
dukty zbożowe to najważniejsze pokarmy, a w do-
brze skomponowanej diecie zawierają ważne miej-
sce jako źródło cennych składników odżywczych. 
Jednocześnie obala stereotypowe przekonanie,  
że chleb tuczy. Tylko nieodpowiednie dodatki do  
chleba mogą być przyczyną odkładania się tkanki  
tłuszczowej lub chorób. „Dzień chleba” wzboga-
ca młodych ludzi o nowe doświadczenia i wiedzę.  
Tworzy dobre wzorce do naśladowania. Rozwija 
kreatywność i przedsiębiorczość. Buduje dobre rela-
cje współpracy wśród młodzieży. Uczy szacunku do 
kromki chleba, do otaczającego świata, zrozumienia 
heroizmu ciężkiej pracy wielu ludzi: rolnika, młyna-
rza, piekarza, sprzedawcy czy biotechnologa i innych, 

dzięki którym możemy mieć chleba pod dostatkiem.  
Rozbudza ciekawość i motywuje do poszukiwania 
odpowiedzi na wiele pytań: jaką rolę odgrywał chleb 
w dawnych obrzędach, co oznacza słowo „wycho-
pieniek”, skąd wywodzi się słowo „kołacz”, jaki jest 
skład chleba itp.
W bieżącym roku szkolnym  akcja „ Dzień chleba” 
– zorganizowana przez  p. T. Rzepielę i p.M. Trębacz           
oraz uczennice kl. II a LP o profilu socjalnym – odby-
ła się 12 października. Chętnie wsparły ją piekarnie: 
• Zakłady Piekarskie „Oskroba” Sp. z o.o.
• Firma Ania sp.j. Piekarnictwo. Cukiernictwo. Ko-
walscy A. A.  
• Piekarnia „Kołacz” Ireneusz Jankowski przeka-
zując bardzo bogate i różnorodne  oferty pieczywa. 
Serdecznie dziękujemy.

Trzeci „Dzień chleba” w zespole Szkół nr 2
tEKSt MirosŁAWA trębAcz, FOtO zs2

Akcja „Dzień chleba” na stałe wpisała się w tradycję zs nr 2, gdyż edukacja zdrowotna jest ważnym zadaniem szkoły, zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej z 2008r. edukacja zdrowotna to prawo każdego dziecka; podobnie jak nauka 
pisania, czytania czy liczenia - stanowi najbardziej opłacalną  i długoterminową inwestycję w zdrowie społeczeństwa.

Prezydent RP Bronisław Komorowski 
powiedział: „Niech (…) biało-czerwony koty-

lion będzie znakiem pozytywnej energii, naszych 
nadziei i ambicji, naszej radości z wielkiego 
wspólnego dobra – Rzeczypospolitej”. Inicjaty-
wa Prezydenta, aby dzień 11 listopada świętować 
w poczuciu radości i dumy z odzyskania przez 
Polskę niepodległości,  została w  pełni zaakcep-
towana przez młodzież naszej szkoły. Uczniowie 
oraz nauczyciele w tym dniu nosili przypięte 
biało-czerwone rozetki , które wcześniej sami 
zrobili. Podkreśliło to jeszcze bardziej podniosłą 
symbolikę Dnia Niepodległości i radość 
świętowania. 
9 listopada podczas uroczystego apelu uc-
zennice klasy II a, Karolina Sikorska i Kasia 
Bałdyga, przypomniały nam dni 123 lat niewoli 
Polski, począwszy od dnia, kiedy Polska jako 
niepodległe państwo przestała istnieć na mapie 
Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie 
zaborów, wypełnione walką o wyzwolenie, aż do 
dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Prze-

kazywane treści znakomicie uzupełniała  prezen-
tacja multimedialna, co zapewne przyczyniło 
się do głębszego przeżywania tych chwil. Uc-
zniowie przypomnieli sobie drogę Ojczyzny do 
niepodległości.
Po apelu uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 
wypuścili na boisku szkolnym  biało-czerwone 
balony. Pięknie wyglądało niebo ubrane w barwy 
narodowe.
 Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 i nauczyciele  
w tym dniu ubrani byli w barwy narodowe, aby 
podkreślić charakter święta, a najpiękniejsza 
biało-czerwona klasa w nagrodę dostała pyszny 

tort w kształcie flagi.
Uroczystość przygotowała klasa Ia T pod ki-
erunkiem p. Anety Jęczarek, którą wspomagały 
panie Ewa Balcerowicz i Anna Dyra z klasą I LO, 
odpowiedzialne za prezentację multimedialną 
i piękną scenografię, dopełniającą podniosły 
charakter tego święta. Również uczniowie klas 
I b T , II a LP oraz III a LP i IV T  aktywnie 
włączyli się w przygotowania do uroczystości. 
Za oprawę muzyczną odpowiedzialny byli Emil 
Milewski oraz Daniel Wyziński.
Obchody 11 listopada to wyraz naszego szacunku 
dla wielkich, często bezimiennych bohaterów,  
a zarazem okazja do pogłębienia wiedzy z historii 
Polski. To swoista lekcja patriotyzmu rozumiane-
go jako pamięć  o naszej przeszłości, świadomość 
naszych korzeni, świadomość odrębności naszej 
kultury i codzienna uczciwa nauka i praca. Pol-
ska łączy nas wszystkich i dlatego 11 listopada 
to święto wypełnione dobrymi emocjami. Święto 
uśmiechnięte. Święto pozytywnie pojmowanego 
patriotyzmu, przeżywanego z dumą i radością.

11 listopada Święto Odzyskania  
Niepodległości w zespole Szkół nr 2
tEKSt I FOtO AnetA JęczArek nAuczycielkA historii W zesPole szkóŁ nr 2 

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować. 
Dlatego też co roku społeczność zespołu szkół nr 2 w różnorodnych formach świętuje Dzień niepodległości. 

„DaŁeŚ KOMUŚ chLeBa, WziąŁeŚ Serce”
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Dzieci  nazywały gatunki drzew i krzewów, 
poznawały najmniejszych mieszkańców 

lasu (mrówki i chrząszcze) z bliska oglądały  
znalezione ptasie gniazdo. Korzystając z pięknej 
słonecznej pogody uczniowie bawili się na leśnej 
polanie w berka  i w chowanego. Pobyt  
w otoczeniu potężnych dębów pozwolił wszyst-
kim uczestnikom wycieczki zrelaksować się , 
dodał energii na kolejne dni nauki w szkole. 

Wycieczka  
do lasu
tEKSt I FOtO AnnA MAJ

świetliki wraz z wychowawczyniami 
udały się do pobliskiego lasu  
w poszukiwaniu zmian zachodzących  
w przyrodzie jesienią. 

Tegoroczny zorganizowany w Szkole Podstawo-
wej nr 7 Dzień Papieski obchodzony pod ha-

słem „Jan Paweł II - Papież Rodziny”  skupił uwagę 
na znaczeniu rodziny w życiu każdego człowieka. 
Na obchody Dnia Papieskiego złożyły się: quiz o bł. 
Janie Pawle II - adresowany do uczniów klas III oraz 
dwie tematyczne akademie. W każde z tych przed-
sięwzięć zaangażowali się bardzo uczniowie, jak  
i nauczyciele.

Do pisemnego quizu o bł. Janie Pawle II, który odbył 
się 11.10.2012 przystąpili reprezentanci klas III. Zor-
ganizowały go dwie nauczycielki : p. Kasia Dobruk 
i p. Wanda Kępska. Uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą, a przede wszystkim ogromnym wkładem 
pracy, jaki włożyli w przygotowanie się do quizu. 
Zwyciężyła Amelia N. z klasy III b.
Akademie z okazji Dnia Papieskiego odbyły się w 
dwóch przedziałach wiekowych: w klasach IV – VI  
dn.16.10.2012, pod kierunkiem p. Aliny Kosińskiej; 
zaś w klasach 0 - III dn. 17.10.2012,  pod kierunkiem 
p. Kasi Dobruk, przy współpracy z nauczycielami 
przedszkola, p. Marleną Bujanowską - wych. klasy 
III d oraz nauczycielami świetlicy.
Występy dzieci z klas młodszych rozpoczęli wycho-
wankowie Publicznego Przedszkola nr 5, z grupy 
integracyjnej „Dzwoneczki”. Radosne, dziecięce 
wykonanie piosenki „Święty uśmiechnięty” i recy-
towane wierszyki wywołały gromkie brawa wśród 
zebranych. Następnie zaprezentowało się koło te-
atralne i klasa III d. Podsumowania Dnia Papieskie-
go dokonał ks. Radosław Lipiński. 
Klimat całej uroczystości podkreślała piękna deko-
racja przygotowana przez p. Anię Maj. Nawiązywa-
ła ona do lat dziecięcych Jana Pawła II – wielkiego 
przyjaciela dzieci i rodziny.
Dziękujemy za wszystkim za ogromne zaangażo-
wanie.

Dzień  
Papieski 
tEKSt I FOtO kAtArzynA Dobruk

błogosławiony Jan Paweł ii jest z bliski 
sercu każdego Polaka. to właśnie od 
niego możemy uczyć się szacunku  
i miłości do każdego człowieka. Dlatego 
tak ważne jest, by pamięć o tym wielkim 
człowieku i Papieżu była wciąż trwała  
i stanowiła ogromny skarb dla naszego 
narodu.

Zawsze uśmiechnięta, pełna pomysłów i zapału 
do pracy. Na co dzień wzorowa żona i matka,  

wciąż o młodzieżowym, niezmieniającym się spo-
sobie bycia i radości. Pani Ala jest katechetką w  kla-
sach IV - VI w Szkole Podstawowej nr 7 w Nowym 
Dworze Maz. To prawdziwa artystyczna dusza po-
siadająca uzdolnienia plastyczne, teatralne, recyta-
torskie. Jednak największą radość sprawia jej praca 
z dziećmi, dorastającą młodzieżą, dla której stara się 
być prawdziwym przyjacielem.
Pani Ala pokazuje  uczniom prawdziwe wzory do 
naśladowania. Szczególnie zależy jej, aby wycho-
wankowie poznali i stosowali w życiu wskazówki 
bł. Jana Pawła II. Odzwierciedleniem tej troski stał 
się przygotowany przez nią apel z okazji Dnia Pa-
pieskiego,  w którym przybliżyła uczniom klas IV 
- VI nauczanie papieskie o małżeństwie i rodzinie. 
Nauczycielka gorąco pragnie, aby młodzież budo-
wała swój świat wartości czerpiąc przykład z tego 
Wielkiego Polaka.
Pani Ala opiekuje się pracownią katechetyczną prze-
znaczoną dla klas IV - VI, w której znajdujemy pięk-
ne dekoracje wykonane pod jej kierunkiem przez 
uczniów oraz bardzo dba o duchowy wystrój szkoły, 
w której znajdują się klasy starsze. Współpracuje  

z p. Kasią Dobruk i ks. Radosławem Lipińskim. 
Pani Ala organizuje corocznie podczas ferii zimo-
wych obozy narciarskie w górach dla starszych  
dzieci i młodzieży, w czasie których umiejętnie łą-
czy zabawę, sport i przekazywaniem wiary i warto-
ści. Jednym słowem ofiaruje swym uczniom kawa-
łek nieba, a to jest najpiękniejszy dar.

Ofiarować 
uczniom 
kawałek nieba  
tEKSt I FOtO kAtArzynA Dobruk

chciałabym opowiedzieć wam o 
niezwykłej nauczycielce.  ta mądra 
kobieta sprawia, że lekcje katechezy  
w starszych klasach szkoły podstawowej 
nie są nudne, a poprzez treści  oraz 
metody nauczania dzieli się wiarą  
i  osobistym doświadczeniem boga.

Orlikowe 
Spotkania  
z Biblioteką
tEKSt I FOtO grAżynA nurczyńskA

Październikowe i listopadowe spotkania 
w bibliotece upłynęły w jesiennej 
atmosferze. 

Pani Mira prowadzi w Polsce od roku 1994 akcję 
Sprzątanie Świata oraz inne działania proeko-

logiczne. To właśnie ekologia była przewodnim 
tematem spotkania, a dodatkowo 10 października 
przypadało Święto Drzewa (już po raz dziesiąty)  
i w całej Polsce sadzone są drzewa. W naszej szkole 
od lat istnieje tradycja sadzenia drzew i krzewów, 
ale robimy to w dniu Sprzątania Świata. Tego roku  
uczniowie również posadzili rośliny na terenie przy-
szkolnym. 
Pani Mira opowiedziała dzieciom o swojej działal-
ności na rzecz naszej matki Ziemi, o swoim domu  
w Australii, gdzie mieszkają jej synowie z rodzina-
mi, a ona sama tylko przez dwa miesiące w roku, 
a także o tym jak doszło do napisania wspólnie  
z panem Grzegorzem Kasdepke książki „Przyjacie-
le”. Podarowała dzieciom pierwszą część komiksu 
pt.: „Podróże w czasie i przestrzeni w celu ratowania 
Ziemi” opowiadającego o przygodach dzieci, które 
uczą napotkane historyczne postaci odpowiedzial-
nych względem środowiska postaw i sposobów, 
w jaki można chronić to środowisko. Zachęciła 
uczniów do poznania bohaterów i ich przygód. 
W czasie spotkania dzieci wykazały się dużą wiedzą 
na temat ochrony środowiska,  prawidłowo odpo-
wiadały na pytania gościa, a także pytały o rzeczy 
które je interesują.
Na zakończenie pani Meysztowicz wpisała dedy-
kację w swojej książce „Przyjaciele” oraz podpisała 
autograf każdemu dziecku. W podziękowaniu za 
spotkanie uczniowie wręczyli kwiaty, pamiątkowy 
kubek oraz pisemne podziękowania.  

Mira 
Stanisławska 
Meysztowicz 
odwiedziła 
„Siódemkę”
tEKSt I FOtO sP7

Prezes fundacji nasza ziemia, 
współautorka książki „Przyjaciele”, 
odznaczona krzyżem kawalerskim 
orderu odrodzenia Polski oraz orderem 
uśmiechu – pani Mira stanisławska 
Meysztowicz przyjęła zaproszenie i 8 
października spotkała się z uczniami klas 
ii i 0 ze szkoły Podstawowej nr 7. 

Popołudnie 
pełne czarów  
i magii
tEKSt I FOtO ucznioWie klAsy iA i ic WrAz 
z WychoWAWczyniAMi

My się strachów nie boimy i wesoło się 
bawimy!!!

29 i 30 października o godzinie 17-tej Szko-
ła Podstawowa nr 7, a dokładnie sala 112 

zmieniła się w tajemnicze i chwilami przerażają-
ce miejsce. Pojawiły się w niej diabełki, duchy, 
wampiry, urocze wiedźmy, czarownice, czarne 
koty i uśmiechnięte diablice. Zamaskowanych 
uczniów nie można było rozpoznać.

Jednym słowem – uczniowie klasy Ia i Ic, rozpo-
częli huczną dyskoteką obchody szalonego dnia 
Halloween!!! Nastrój tworzyły duszki, dynie, 
nietoperze wykonane przez uczniów oraz inne 
rekwizyty przyniesione przez rodziców. Zabawa 
była super i trwała do godziny 19-tej! Parkiet 
rozgrzany do czerwoności!! W programie upior-
nej dyskoteki znalazły się straaaszne kalambury, 
papierowe mumie i magiczny poczęstunek. Zo-
baczcie zresztą sami...

Przyroda na  początku tej pory roku wygląda 
pięknie i przepełniona jest bogactwem owoców 

i nasion. Zajęcia też były owocne. Powstały na nich 
prace wykonane z jesiennych darów. Były tradycyj-
ne kasztanowo-żołędziowe ludziki, ale pojawiły się 
też leśne zwierzątka, baśniowe stwory i inne równie 
atrakcyjne prace. Dzieci wykorzystały ususzone ko-
lorowe liście, szyszki, jarzębinę, dziką różę, pigwę 
oraz materiały dekoracyjne. Pani Kasia wystąpiła 

w roli Pani Jesieni, w pięknym jesiennym wianku 
przygotowanym przez panią  Beatkę.
Listopadowe spotkanie składało się z dwóch części. 
Pierwsza nawiązywała do późnej jesieni. Ucznio-
wie wykonywali zadania związane ze zmianami w 
przyrodzie i przygotowaniem się roślin i zwierząt do 
nadchodzącej zimy. Druga część poświęcona była 
postaciom z bajek, ponieważ 5 listopada przypadał 
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Ucznio-
wie pracowali w grupach i okazało się że bajki i ich 
bohaterowie nie sprawiają im trudności. Bez pro-
blemu wykonywali przygotowane dla nich zadania. 
Tradycyjnie na zakończenie spotkań klasa została 
obdarowana książkami i misiami. Kolekcja jest już 
imponująca. 
Na kolejne grudniowe spotkanie dzieci już czekają 
z niecierpliwością, prawdopodobnie za sprawą ma-
gicznego zielonego drzewka i pewnego pana z siwą 
brodą.
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5 października dzień ten obchodzony był rów-
nież w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy. 

Organizatorkami uroczystości były nauczyciel-
ki języków obcych, uczące w naszej szkole. 
Uczniowie gimnazjum i liceum przygotowali pod 
kierunkiem pań wspaniały program artystyczny 
oraz konkurs językowy i plastyczny. W pierw-
szej części pt. „Warto uczyć się języków obcych” 
uczniowie zwracali uwagę na możliwości, jakie 
daje każda znajomość języka. Drugą część pro-
gramu stanowił konkurs językowy, do którego 
przystąpili reprezentanci dwóch klas gimnazjal-
nych i licealnych. Na zwycięskie drużyny czeka-
ły atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców naszej szkoły oraz firmę Polanglo. Nie 
zabrakło też piosenek śpiewanych w różnych ję-
zykach, które umilały nam czas, gdy pracowała 
komisja. Natomiast dekoracja, wykonana przez 
gimnazjalistów pod kierunkiem nauczycielki pla-
styki, przypominała, że w naszym Zespole moż-
na uczyć się języka angielskiego, niemieckiego, 
rosyjskiego i francuskiego. W końcowej części 
programu zabrał głos dyrektor szkoły p. Zdzisłw 
Szmytkowski, który podziękował nauczyciel-
kom: p. Ewie Szmytkowskiej, p. Emilii Napiór-
kowskiej, p. Marcie Agafonow, p. Bożenie Nale-

wajk, p. Annie Dąbrowieckiej za przygotowanie 
z uczniami wspaniałego widowiska, związanego  
z Europejskim Dniem Języków.

europejski Dzień Języków 2012 
tEKSt I FOtO koŁo DziennikArskie

europejski Dzień Języków obchodzimy 26 września. W tym roku już po raz  jedenasty. ustanowiony został przez radę europy, 
a jego głównym celem jest szerzenie idei wielojęzykowości w europie i zachęcanie do nauki języków obcych. W Warszawie 
organizowany jest od siedmiu lat. 

W dniach: 3., 4., 8. października uczniowie 
wszystkich klas licealnych wraz z wy-

chowawcami: p. Ewą Szmytkowską,  p. Emilią 
Napiórkowską i p. Dariuszem Adamowiczem 

zwiedzali  lotnisko w Modlinie. Przedstawicielki 
Biura Prasowego Portu Lotniczego:  p. Magdale-
na Bojarska i p. Edyta Mikołajczyk pokazały mło-
dzieży wiele pomieszczeń, sklepy oraz miejsce 
przeznaczone na kaplicę. Podały różne sposoby 
zakupu biletów przez pasażerów, najkorzystniej 
przez drogą internetową. Zwiedzający obejrzeli  
z bliska lądowanie i start samolotów, a także park 
maszynowy, gdzie przechowuje się urządzenia 
do usuwania lodu i śniegu na lotnisku.
U sokolnika omówione zostały sposoby odstra-
szania ptaków, czemu służy specjalna aparatura 
oraz sokoły, jastrzębie i rarogi. Podczas wizyty 
u strażaków został zaprezentowany sprzęt, wozy 
bojowe, a także omówiono specyfikę pracy służ-
by ratowniczo – gaśniczej. By móc wejść na teren 
lotniska, wszyscy uczestnicy wycieczki przeszli 
kontrolę osobistą w głównym punkcie kontrol-
nym.

Dzięki uprzejmości Zarządu Portu Lotniczego 
w Modlinie licealiści poruszali się po terenie 
autobusem, specjalnie przygotowanym w dniu 
wycieczki.  

Wizyta klas licealnych w Mazowieckim Porcie 
Lotniczym Warszawa-Modlin
tEKSt I FOtO koŁo DziennikArskie

Mazowiecki Port lotniczy Warszawa - Modlin od ubiegłego roku sprawuje patronat nad liceuM w Modlinie twierdzy. 

Z wielkim zadowoleniem wszyscy przyjęliśmy 
propozycję dyrektora Zdzisława  Szmytkow-

skiego, aby nasze przedszkolaki chodziły na halę  
w każdy czwartek, gdyż sportu i ruchu nigdy nie 
za dużo!

Dzieci z ochotą maszerują do hali tym bardziej, 
że mamy blisko. Budynek przedszkola sąsiaduje  
z halą sportową. Przejście chodnikiem jest bez-
pieczne i szybkie (ok.3-5min)

Najpierw w hali ćwiczą „Biedronki” i „Krasnale”,  
a potem „Słoneczka” i „Starszaki”. Olbrzymia 
przestrzeń daje dzieciom swobodę ruchu, umoż-
liwia bieganie, skakanie itp. Dzieci najchętniej 
bawią się różnymi piłkami. Stale wprowadzamy 
nowe przybory do ćwiczeń np. woreczki, piłki 
„kangurówki”, koła „hula-hop”, małe obręcze.
Ten sportowy dzień pozytywnie wpływa na roz-
wój ruchowy dzieci, a  czwartek jest ulubionym 
dniem tygodnia naszych przedszkolaków. Taki 
sam sportowy dzień mają dzieci z oddziałów „0” 
w każdą środę.

Sportowe czwartki w Publicznym Przedszkolu nr 4
tEKSt I FOtO krystynA rAchWAŁ

od września br. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4 korzystają z hali sportowej w zespole szkół w Modlinie twierdzy. 

Lekcja rozpoczęła się od omówienia przez 
lektora zadań międzynarodowej organizacji,  

promującej edukację językową i wymianę kul-
turową, budującej więzi międzyludzkie nie tylko  
w Europie. Licealiści zapoznali się z różnymi 
możliwościami skutecznej  nauki języka angiel-
skiego, która w przyszłości może przyczynić się 
do sukcesu w pracy zawodowej młodych ludzi, 
pomagając im w osiąganiu celów. Uczniowie do-
wiedzieli się też o egzaminach językowych prowa-
dzonych przez British Council, które sprawdzają 
wszystkie cztery podstawowe umiejętności języ-
kowe: czytanie, pisanie, słuchanie oraz mówienie 
– pod kątem znajomości słownictwa, gramatyki 

oraz efektywnej komunikacji w języku angielskim  
w sytuacjach życia codziennego. W końcowej czę-

ści lekcji odbyły się ćwiczenia praktyczne. Każdy 
mógł sprawdzić, co potrafi.

Licealiści z Twierdzy na lekcjach w British council
tEKSt I FOtO koŁo DziennikArskie

28 września uczniowie kl. i liceum ogólnokształcącego w twierdzy Modlin wraz wychowawczyniami p. ewą szmytkowską  
i p. krystyną Węcławiak uczestniczyli w lekcji językowej zorganizowanej z okazji  wrześniowych europejskich Dni Języków  
w british council w Warszawie. 

zespół szkół w twierdzy modlin
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Tego dnia dzieci z grupy STARSZAKI i oddziału 
„0” B nie zapomniały o tym i wraz z wycho-

wawczyniami obchodziły go na... wesoło. Starszaki 
wymalowane w „przerażające” stwory oraz dzieci 
z oddziału „0” B przebrane w niesamowite stroje  
z ulubionych bajek o potworach, rozpoczęły dzień 
pełen wrażeń. W przedszkolu, jak przystało na stra-
szenie stała wytworna dynia z upiornym uśmiechem, 

a na tablicach królowała halloweenowa dekoracja. 
Dzieciaki natomiast wczuwały się w rolę strasznych 
potworów – co przyznać muszę wychodziło im do-
skonale. Zabawy zaczęliśmy od podróży na miotle, 
gdyż naszym celem było dotarcie do zaczarowanego 
zamku. Podczas naszej wycieczki mieliśmy do wy-
konania wiele zadań m.in poszukiwania kolorowych 
robaczków czy przeprawa przez błoto na papierowych 
kartkach. Po tych jakże niebezpiecznych zadaniach 
czekała na nas niesamowita ciasteczkowa uczta, która 
wymagała od naszych „potworków” nie lada zręczno-
ści. Dzieci miały za zadanie skonsumować słodkości 
bez użycia rąk. Gdy brzuchy już zostały napełnione 
przyszedł czas na straszny bal. Do skocznej melodii 
wirowały pary połączone ze sobą rękami i nogami. 

Nie łatwe zadanie, ale ile śmiechu i ubawy przy tym. 
Na zakończenie naszych „upiornych „zabaw poznali-
śmy mieszkańca „zaczarowanego” zamku – pajączka. 
Każdy uczestnik dostał czarne kółeczko z którego 
miał wyczarować owego mieszkańca zamku. Po tak 
wyczerpująco – strasznych przeżyciach czekamy na 
więcej w przyszłym roku. 

Dziwne stwory i potwory w PP4 i SP
tEKSt k.kuczkoWskA, FOtO e. szczygieŁ

31 października to ostatni dzień miesiąca i zarazem czas na zabawy halloween. 

Nowi przedszkolacy w PP4
tEKSt k.kuczkoWskA, FOtO e. szczygieŁ

Pasowanie na Przedszkolaka w zespole szkół w nowym Dworze Mazowieckim – Modlin twierdza.

Dzień 26 października był dla nowych przed-
szkolaków nie lada wyzwaniem. Tego dnia 

miały otrzymać zaszczytny tytuł „Prawdziwego 
Przedszkolaka”. Uroczystość pasowania rozpoczęła 
się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, wy-
stąpieniem Pana Dyrektora Zdzisława Szmytkow-
skiego. Przybyłych gości, którzy licznie zebrali się  
w sali, powitały dzieci z najstarszej grupy. „Strasza-
ki” zachęciły do uważnego wysłuchania przedsta-
wienia i ochoczego nagradzania brawami „małych 
artystów”. Każda grupa została przedstawiona krót-
kim wierszem zaprezentowanym przez starszych 

kolegów. Tego dnia bardzo dzielne okazały się naj-
młodsze dzieci z grupy „Biedroneczki”, których nie 
stremowała obecność licznej widowni, roześmia-
nych twarzy rodziców i najbliższych. Podczas uro-
czystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności 
wokalne, recytatorskie i taneczne, które zdobyły 
podczas dotychczasowego pobytu w przedszkolu.  
W ich ślady poszły dzieci z grupy „Krasnale”  
i „Słoneczka”. Również Pani Wicedyrektor, Irena 
Wiśniewska, wraz z pozostałymi wychowawczy-
niami miały okazję do zaprezentowania swoich 
umiejętności tanecznych razem z dziećmi. „Star-
szaki” jako najstarsza grupa przedszkolna wystąpiła 
na końcu przedstawienia prezentując piosenkę dla 
wszystkich pań. Po skończonej części artystycznej 
nastąpiło uroczyste pasowanie, którego dokonał 
Dyrektor Zdzisław Szmytkowski. Do tak ważnej 
chwili poderwała przyszłe przedszkolaki koleżanka 
z klasy III – Agata Malinowska. Wręczyła Dyrek-
torowi „magiczną kredkę”, która zmieniała „dzie-
ciaka w przedszkolaka”. Zanim jednak nastąpił 
centralny punkt programu, ustawione na baczność, 
dzieci złożyły przyrzeczenie w obecności rodziców  
i zaproszonych gości, że będą grzecznymi i wesoły-
mi przedszkolakami oraz kolegami. Na zakończenie 

uroczystości nowopasowane dzieci wraz z kolegami 
zaśpiewały piosenkę „Jestem sobie przedszkola-
czek…”, którą każdy przedszkolak doskonale zna.  
Z okazji przyjęcia w poczet przedszkolaków Pan 
Dyrektor wręczył wszystkim dzieciom kosz cukier-
ków oraz książeczki. Nowe przedszkolaki dostały 
także drobne upominki od kolegów z oddziałów „0” 
Szkoły Podstawowej. Na tym jednak atrakcje się  
nie skończyły. W przedszkolu dzieci miały słodki  
poczęstunek bogaty nie tyko w słodycze. Uśmiech 
nie schodził z twarzy dzieci przez cały dzień. Witamy 
serdecznie w gronie przedszkolaków.   
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O tytuły mistrzowskie kilku kategoriach wieko-
wych walczyło ponad 90 zawodników z ca-

łego kraju. Nasza dosyć młoda (powstała 2011r. 
red.) sekcja szermiercza Fenix – NOSiR zapre-
zentowała się wspaniale zdobywając dwa tytuły. 
Mistrzem Polski w szabli w kategorii do lat 10-u 
został Filip Majewski. Na podium stanął też Jan 
Gessel, który w tej samej kategorii wiekowej wy-
walczył trzecie miejsce. 
Bardzo dobrze zaprezentowali się też inni  
zawodnicy. 
Hubert Stachowski w kat. do lat 10-u zajął czwar-
te miejsce a Paweł Zacharczyk w kat. pow. lat 
18 zakończył zawody na 12 pozycji (na ponad  

40 zawodników w niej startujących red.). 
Świetnie walczyli panowie Jacek Boniecki i Ma-
riusz Dudek. Ten pierwszy musiał uznać wyższość 
przeciwników z powodu kontuzji. 
Listopadowe Mistrzostwa w Szabli Go-Now od-
były się w Twierdzy po raz pierwszy, jednak była 
to już 5-ta ich edycja w kraju. Patronat nad impre-
zą objął Polski Związek Szermierczy i Burmistrz 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.  
Ze strony obserwatorów mistrzostw dało się słyszeć 
słowa uznania dla ich organizatorów. Jak mówi trener 

Feniksa Ryszard Rogowski, jest duża szansa, że w 
przyszłym roku też będziemy gospodarzami tej im-

prezy, a zachwycony postawą swoich podopiecznych 
dodaje „w przyszłym roku natłuczemy wszystkich”. 
Zmagania szablistów w twierdzy obserwowało wielu 
znamienitych gości m.in. najlepsi trenerzy szermierki 
w Polsce, dr hab. Wojciech Zabłocki – wielokrotny 
medalista olimpijski i mistrzostw świata oraz pięcio-
krotny mistrz Polski, Jan Pośnik – doradca Ministra 
Sportu w departamencie sportu wyczynowego, prof. 
Zbigniew Czajkowski – największy autorytet teorii i 
dydaktyki szermierki,  Zbigniew Skrudlik – medali-
sta olimpijski i mistrzostw świata oraz trener złotych 
medalistów olimpijskich. Rywalizacja sportowa zo-
stała uświetniona uroczystymi obchodami rocznicy 
odzyskania przez Polskę  Niepodległości.  

Medale dla Fenix’a
tEKSt AnetA PielAch – PierścieniAk, FOtO DAMiAn ochtAbiński, noWoDWorski24.Pl

reprezentujący nowodworską sekcję szermierczą fenix – nosir, 10 letni filip Majewski zdobył tytuł Mistrza Polski  
w V Mistrzostwach Polski w szabli go-now. zawody odbyły się w dniach 10-11 listopada w twierdzy Modlin. 

Niepełnosprawni stają się sprawni na wodzie 
a to co ich ogranicza zostaje za nimi. Na po-

mostach leżą kule, protezy i wózki. Widok jest 
wręcz paraliżujący, nagle zdrowy człowiek zdaje 
sobie sprawę, że ma wszystko bo ma sprawne nogi 
i ręce. Kalectwo dotyka ludzi w różnym stopniu, 
jednak ci „nadludzie” udowadniają wszystkim,  
że brak nóg lub protezy nie są końcem życia  
i funkcjonowania. Określenie „nadludzie” nie jest 
tu przypadkowe, bo to właśnie organizator Igrzysk 
określił swych sportowców w ten sposób tworząc  
film „Meet the Superhumans”.  
Polska ma także swoich mocarzy. A Nowy Dwór 

kajakarzy. Niestety parakajakarstwo wchodzi do pro-
gramu Paraigrzysk dopiero w 2016 roku. Długą dro-
gę do najważniejszego święta sportowego rozpoczęła 
Paulina Rutkowska. Siódma zawodniczka tegorocz-
nych Mistrzostw Świata rozpoczyna przygotowania 
do przyszłego sezonu.
Dzięki wspaniałej grupie zdrowych kolegów i kole-
żanek z sekcji pnie się coraz wyżej. Ostatnim spraw-
dzianem jej poziomu sportowego była Ogólnopolska 
Konsultacja Szkoleniowa Parakajakarzy w Pozna-
niu.  Podczas zawodów rozegrano cztery wyścigi na 
dystansach 200 i 500m oraz sprawdzian na siłowni.
Nastolatka wygrała wszystkie konkurencje, udo-
wadniając tym samym swój wysoki poziom spor-
towy. W klasyfikacji ogólnej z mężczyznami 
uplasowała się na trzeciej pozycji. Wynik spraw-
dzianu bardzo dobrze rokuje i daje spore nadzieje 
na przyszły sezon. W 2013 Paulina Rutkowska  
i jej klubowa trener Renata Klekotko będą walczyć  
o Mistrzostwa Świata w Brazylii i Mistrzostwa Eu-
ropy w Moskwie. Nastolatka nie jest jedyna paraka-
jakarką w sekcji, drugą zawodniczką jest Martyna 
Lewandowska, która być może w przyszłym roku 
również zacznie startować.

Wszystkich zainteresowanych działaniami sekcji 
kajakowej NOSiR zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony na Facebooku: www.facebook.com/
Sekcja.Kajakowa.NOSiR.NDM oraz kontaktu bez-
pośrednio z trenerem sekcji pod numerem telefonu:  
603 083 467

Polscy Nadludzie
tEKSt I FOtO nosir

zawody niepełnosprawnych sportowców to specyficzne imprezy, nie tyle pod względem sportowym co moralnym. 
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Do udziału w wyścigach indywidualnych zgłosiło 
się 82 zawodników. W sztafetach wystartowały 

24 pary. Rozpiętośc wiekowa uczestników była – co 
cieszy – spora. Na starcie stanęły zarówno kilkulatki 
jak tez osoby po 50-tce. Wszystkich do walki gorąco 
zagrzewała publiczność, która szczelnie wypełniła 
trybuny pływalni. 

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
• Zuzanna Topolewska w kat. roczniki 2006  
i młodsze
• Mark Wichmann w kat. roczniki 2006 i młodsze
• Wiktoria Osińska w kat. roczniki 2005 – 2004
• Tony Wichmann w kat. roczniki 2005 – 2004
• Magdalena Urbańska w kat. roczniki 2003 – 2002
• Wojciech Szewczyk w kat. roczniki 2003 – 2002
• Klaudia Szulecka w kat. roczniki 2001 – 2000
• Jan Pawełas w kat. roczniki 2001 – 2000
• Julia Domańska w kat. roczniki 1999 – 1997
• Paweł Bernatowicz w kat. roczniki 1999 – 1997
• Urszula Winkowska w kat. roczniki 1996 i starsze
• Michał Lewandowski w kat. roczniki 1996 i star-
sze
• Urszula Mońkowska w kat. wiekowej 50+ kobiety
• Piotr Furman w kat. wiekowej 50+ mężczyźni

Wśród sztafet najlepsza okazała się sztafeta rodzinna: 
Michał i Andrzej Lewandowscy. 

Gratulacje i nagrody przekazał uczestnikom dyrektor 
NOSiR Dariusz Wąsiewski. 

Gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia na kolej-
nych zawodach. 

rodzinne pływanie – zawody pływackie na 
nowodworskim basenie 
tEKSt AnetA PielAch – PierścieniAk , FOtO nosir

na nowodworskim basenie odbyły się pierwsze rodzinne zawody pływackie. impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców – na starcie stanęło kilkadziesiąt osób, a trybuny były pełne kibiców. 
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ii liga wita!
tEKSt I FOtO nosir

nowodworskie siatkarki pod 
kierownictwem cezarego tulina 
rozpoczęły sezon od turnieju fazy 
grupowej, który odbył się w ostrołęce.

Reprezentacje szkół:
Szkoła Podstawowa nr 4

Paweł Jankowski, Kacper Olejniczak, Paweł Doma-
radzki, Damian Turecki, Krystian Dąbrowski, Mate-
usz Biniek, Kacper Dębski
Szkoła Podstawowa nr 5
Jakub Kruszewski, Filip Kępa, Kacper Szczepański, 
Dawid Zmysłowski, Bartosz Michalik, Maciej Sa-
wicki, Sławomir Rynkun, Kacper Nadulski, Dawid 
Brzeziński, Maciej Zawadzki, Marcin Siwek, Mate-
usz Jeżak
Szkoła Podstawowa nr 7
Michał Grycuk, Jakub Sadowski, Patryk Stecki, Mi-
chał Morawski, Krystian Folman, Tomasz Choroś, 
Patryk Młynarek, Hubert Rusek, Krystian Fabro-
wicz.
Pierwszy mecz odbył się pomiędzy SP 4 a SP 7, 
reprezentant siódemki Hubert Rusek nie dał szans 
przeciwnikom strzelając aż 4 bramki. Chłopcom 
z Twierdzy udało się zdobyć tylko jedną bramkę 
(Kacper Dębski). Kolejny mecz SP 5 - SP 4. W nim 
bezkonkurencyjni byli chłopcy z piątki zdobywając 
cztery bramki i tym samym nie dając żadnych szans 
SP4 (bramki dla SP 5 : Kruszewski Jakub x 2, Zmy-
słowski Dawid x 2). Ostatni finałowy mecz okazał 
się bardzo emocjonujący. Z początku drużyny grały 
na wyrównanym poziomie, jednak z każdą minutą 
Szkoła Podstawowa nr 5 przeważała w grze. Osta-
tecznie piątka wygrała 3 – 1 (bramki dla 5: Michalik 
Bartosz, Sawicki Maciej, Nadulski Kacper; bramka 
dla 7: Rusek Hubert).
Do kolejnego etapu rozgrywek przechodzi Szkoła 
Podstawowa nr 5, która będzie walczyła w zawo-
dach powiatowych.

Piątka 
najlepsza! – 
międzyszkolne 
zawody  
w halowej piłce 
nożnej
tEKSt I FOtO nosir

8 listopada w hali nowodworskiego 
ośrodka sportu i rekreacji odbyły się 
szkolne zawody sportowe w halowej 
piłce nożnej. W zawodach udział wzięli 
chłopcy ze szkół podstawowych gminy 
nowy Dwór Maz.

Nowodworza-
nie w biegu
niepodległości
tEKSt I FOtO eMkA

Po rAz XXiV WystArtoWAŁ 
WArszAWski bieg niePoDlegŁości. 
W niedzielę punktualnie o godzinie 
11.11 starter dał sygnał do rozpoczęcia 
tej tradycyjnej listopadowej imprezy 
biegowej. 

Start i meta do 10 kilometrowego biegu usytu-
owane zostały już po raz trzeci przy skrzyżowa-

niu ulicy Stawki  z Aleją Jana Pawła II. Trasa wiodła 
dalej Aleją Jana Pawła II, Chałubińskiego, Al.Nie-
podległosci do skrzyżowania z ulicą Rakowiecką, 
gdzie po nawrocie powrót tą samą trasą do mety. 
Podniosła atmosfera trwała długo przed rozpoczę-
ciem biegu. Ponad 8 tysięcy uczestników ubranych 
w białe i czerwone koszulki przygotowywało się do 
rozpoczęcia poszczególnych konkurencji. Oprócz 
biegaczy przygotowywali się niepełnosprawni na 
wózkach, rolkarze oraz zawodnicy specjalizujący się 
w Nordic Walking. Po odśpiewaniu hymnu państwo-
wego poszczególne grupy wystartowały do swoich 
konkurencji. Gorąca atmosfera trwała na całej tra-
sie, gdzie grupy kibiców oklaskiwały startujących.  
W rekordowej obsadzie biegu na 10 kilometrów 
wzięła udział „10” zawodników JOGGERA NO-
SiR, która osiągnęła bardzo dobre rezultaty wśród 
7203 biegaczy, którzy ukończyli bieg. Najlepiej 
wypadł Hubert Liberadzki, który wynikiem 41;51 
sek zajął 407 miejsce. Oto miejsca i wyniki naszych 
pozostałych uczestników: 732/43:56 – Krzysz-
tof Jastrzębski, 775/44:11 – Marek Dobrowolski. 
928/44:52 – Tomasz Pietrzykowski, 1312/46:39 
– Marian Kościelniak i zwycięstwo w kategorii 
wiekowej, 1754/48:07 – Agnieszka Szymańska, 
1949/48:47 – Monika Zarzycka, 2308/49:47 – Da-
mian Ginalski, 2529/50:25 – Andrzej Piekut. Nie 
wystartowali dwaj najlepsi młodzi biegacze JOG-
GERA Maciej Jajszczak i Tomek Ołdak. którzy są 
kontuzjowani. W konkurencji Nordic Walking wziął 
udział inny zawodnik JOGGERA Zdzisław Zarzyc-
ki, który z powodu kontuzji nie mógł biegać. Debiut 
w nowej konkurencji był wielce udany. Wynik 47:11 
sek w marszu na 5 kilometrowym dystansie dał mu  
9 miejsce na 376 uczestników. Przybiegający na 
metę uczestnicy zawodów otrzymywali piękne me-
dale z pamiątkowym pierścieniem i okolicznościowe 
dyplomy a dla pokrzepienia napoje energetyczne.

Młodziczki musiały stawić czoło następującym 
drużynom:

1. NIKE Ostrołęka
2. ATENA II Warszawa
3. OLIMPIA Węgrów

Niewątpliwym faworytem tej grupy był gospodarz 
- zespół NIKE Ostrołęka, któremu nowodworzanki 
po zaciętej walce uległy 0:2. Kolejne spotkanie sto-
czyły z warszawskim zespołem ATENA II, gładko 
wygrywając mecz 2:0, a z powodu absencji drużyny 
z Węgrowa nasze dziewczęta zanotowały kolejną 
wygraną - walkowerem. Zajmując drugie miejsce w 
swojej grupie eliminacyjnej przeszły do kolejnego 
etapu rywalizacji, tym razem rozgrywanego na war-
szawskiej Białołęce. Młodziczki w drugim etapie 
stanęły do wali z  :
1. POLONEZ Wyszków
2. ATENA I Warszawa
3. MOS WOLA Warszawa

Nowodworzanki pokonały drużynę POLONEZA 
jak i ATENY wynikiem  2:1, niestety rezultat meczu 
z MOSem zakończył się odwrotnym stosunkiem se-
tów (1:2) i dziewczęta przegrywając trzeciego seta 
13:15 zakończyły grę na drugim miejscu w grupie. 
Suma wszystkich punktów z obu turniejów dała 
dziewczętom 9 miejsce na 40 zespołów w klasyfika-
cji generalnej, tym samym rozpoczną one rywaliza-
cję w II lidze mazowieckiej (na IX możliwych).
NOSIR NDM: Cyrych Kamila, Cyprysiak Beata, 
Krynicka Monika, Rybicka Julia, Wanna Wiktoria, 
Wiak Weronika, Świątkowska Aleksandra, Turczyń-
ska Magda, Zmitrowicz Iga, Żurek Klaudia.




