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WieŚci Z RadY

W debacie nad projektem budżetu miasta na 
2013 rok głos zabrali radni. 

• Tadeusz Sosiński poprosił o udzielenie wyjaśnień 
w sprawie dot. zakupów inwestycyjnych dla szkoły 
w Modlinie Twierdzy (zakup dwóch garaży), szkoleń  
pracowników nie będących pracownikami korpusu 
służby cywilnej, oraz kwestii zakupu samochodu dla 
Straży Miejskiej? Poruszył, temat nowelizacji usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Stwierdził, że co prawda są zabezpieczone pienią-
dze na przejęcie gospodarki śmieciowej, ale czy są 
zabezpieczone środki  dla MZO, aby mógł to robić. 
Zapytał też ile środków finansowych do budżetu do-
łożyły spółki gminne. Odpowiadając na pytanie  bur-
mistrz Kowalski stwierdził, ze tylko ZBK wypłaciła 
dywidendę. Zaznaczył, że  takiej praktyki nie ma,  
a środki z zysku w spółkach przeznaczane są na cele 
rozwojowe.
W kwestii zakupu samochodu burmistrz potwier-
dził, że jest to ujęte w planie budżetowym, natomiast 
ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu ustaleń 
związanych m.in. z punktem SM na lotnisku. 
• Roman Biliński zapytał czy w budżecie znajdą się 
środki np. z remontów cząstkowych dróg na moder-
nizację oświetlenia ul. Modlińskiej. Poza tym zwrócił 
uwagę, że nie ma w planach zadania dot. rozszerze-
nia parkingu przy NOSiR, a jest to inwestycja bardzo 
potrzebna i powinna być wykonana nawet kosztem 
innych inwestycji. 
Burmistrz odpowiedział, że dokumentacja techniczna 
na modernizację tej ulicy jest już wykonana. Trwają 
obecnie rozmowy nt. przekazania części dokumenta-
cji do MZDW i GDDKiA. To zadanie będzie realizo-
wane w latach następnych i czynione są starania, aby 
pozyskać środki zewnętrzne na jego realizację. 
Potwierdził też potrzebę poszerzenia parkingu przy 
NOSiR ale, jak zaznaczył,  na realizację wszystkich 
zgłoszonych wniosków  nie wystarczy  środków. 
• Andrzej Świder stwierdził, że  po przeanalizo-
waniu projektu budżetu można zauważyć, że został 
skonstruowany w sposób  rozsądny. Dlatego rozsąd-
ny, że przede wszystkim priorytetem są inwestycje 
już rozpoczęte oraz, że zabezpiecza wszystkie pod-
stawowe wydatki, do których miasto jako samorząd 
jest zobligowane. 

• Karol Bielec poprosił o wyjaśnienie: czy lotnisko 
płaci podatek od nieruchomości. Jeżeli tak to w jakiej 
wysokości i od kiedy, czy  może jest zwolnione z pła-
cenia, czy od momentu otwarcia lotniska podatek jest 
większy czy mniejszy. Poza tym zapytał ile będzie 
kamer zainstalowanych  w Modlinie Twierdzy. 
Odpowiadając burmistrz poinformował radnego, że 
nie można podawać kwot podatków poszczególnych 
podatników, ale  z pewnością lotnisko jest jednym 
z największych podatników w mieście. Płaci duże 
kwoty, nie płaci tylko od 15 lipca 2012 r. za część 
lotniskową. Odnosząc się do kwestii ilości kamer po-
wiedział, że wszystko zależy pozyskanych środków 
zewnętrznych. 
• Włodzimierz Oleksiak z zadowoleniem przyjął 
fakt, że pewną sumę pieniędzy zabezpieczono na 
rzecz współpracy z policją.  
• Tadeusz Sempławski zauważył, że planowane wy-
datki zdeterminowane są   zabezpieczeniem środków 
na funkcjonowanie placówek oświatowych prowa-
dzonych przez miasto. 
• Grażyna Brzozowska zapytała dlaczego w budże-
cie na rok 2013 nie ma budowy placu zabaw na Osie-
dlu  Młodych, na którą to inwestycję dokumentacja 
techniczna była wykonana już w 2010 r. 
Jak powiedział burmistrz, konstruując budżet uważa-
no, aby  był on zrównoważony, aby  była realizacja 
inwestycji wynikających z WPI już rozpoczętych  
i tych, których realizacja na rok przyszły jest kluczo-
wa. W przypadku Osiedla Młodych najważniejszą 
inwestycją oświatową oprócz zakończenia rozbudo-
wy SP-7 jest budowa sali gimnastycznej. Wszystkie 
wolne środki zostały przeznaczone na to zadanie. 
Prezes ZEC p. Roman Głos poprosił o wymienie-
nie priorytetowych zadań inwestycyjnych, które będą 
wykonane w przyszłym roku.
Wśród wymienionych przez burmistrza znalazły 
się: dokończenie budowy  SP-7, budowa sali gim-
nastycznej na Osiedlu Młodych, termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej (budynku urzędu 
miejskiego oraz NOSiR), solary dla mieszkanxów, 
zadaszenie targowiska, budowa budynku szatnio-
wego na stadionie miejskim. Poza tym modernizacja  
ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniami.
Budżet będzie głosowany na sesji 18 grudnia. 

W trakcie obrad radni podjęli uchwały w sprawie: 
-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012 – 2020, 
- zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki na rok 2012, 
- określenia stawek podatku od środków transporto-
wych na 2013 r. 
-  opłaty targowej, 
- uchwalenia Programu Współpracy Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki   z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami na rok 2013.
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowią-
cej własność osób fizycznych (ul. Daszyńskiego),                               
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowią-
cej własność osób fizycznych (ul. Focha),  
- przejęcia zadania powiatowego przez gminę.
Radni uchylili też podjętą na poprzedniej sesji 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Mazowieckiemu. Została ona zakwe-
stionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 
która uzasadniała, że zgodnie z ustawą Prawo wod-
ne, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podsta-
wowych należy do zadań marszałka województwa, 
które marszałek realizuje jako zadanie z zakresu 
administracji rządowej. Uchwalona na poprzedniej 
sesji forma wsparcia województwa musi zostać 
zmieniona. 
Szczegóły podjętych uchwał dostępne są na 
bip.nowydwormaz.pl

Debata nad budżetem na 2013 rok
TEkST I FOTO AnetA PielAch – PierscieniAk

Projekt przyszłorocznego budżetu omawiali radni podczas ostatniej, listopadowej sesji rady Miejskiej w nowym Dworze 
Mazowieckim. Głosowanie 18 grudnia. 
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Grudzień to ważny czas dla samorządu. Przede 
wszystkim dlatego, że to miesiąc podejmowania 
najważniejszej, skutkującej na rok kolejny decyzji – 
uchwalenia budżetu.
Mimo szerzącego się dookoła kryzysu i dochodzą-
cych zewsząd narzekań na stan finansów, nam udało 
się skonstruować przyszłoroczny budżet na miarę 

naszych oczekiwań. Zagwarantowaliśmy w nim 
środki na zadania gwarantujące nie tylko dalszy roz-
wój miasta ale także zabezpieczyliśmy najważniej-
sze potrzeby mieszkańców.  Nie zabraknie w nim 
środków na dokończenie zadań już rozpoczętych czy 
na rozpoczęcie nowych, ważnych dla mieszkańców 
inwestycji, jak choćby budowa hali sportowej na 
osiedlu młodych czy działania związane z poprawą 
bezpieczeństwa mieszkańców.  Gros środków zabez-
pieczyliśmy też na wydatki oświatowe, które stano-
wią prawie połowę  budżetu. 
Mam nadzieję, że przyszłoroczny budżet spełni Pań-
stwa oczekiwania.
A z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodze-
nia życzę Państwu spokoju i radości, rodzinnej at-
mosfery przy wigilijnym stole wypełnionej melodią 
najpiękniejszych kolęd, a pod choinką mnóstwa pre-
zentów. Niech ten czas będzie dla Was także okazją 
do spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Życzę też przyjemnej lektury grudniowych Faktów. 

BURMISTRZ MIASTA jAcek kowAlski
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Drodzy Mieszkańcy  
nowego Dworu Mazowieckiego,

akcja ruszyła! – rozpoczęła 
się zbiórka odpadów na  
rzecz chorego dziecka 
TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk, FOTO MAłGorZAtA 
wójcik

Jest porozumienie  
w sprawie świateł
7 grudnia w Urzędzie Miejskim w nowym 
Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w rejonie ulic na odcinku od ul. Gen. 
Berlinga do łęcznej. 

TEkST I FOTO AnetA PielAch – PierścieniAk 

od środy 20 listopada stoją w szkołach i przedszkolach 
na terenie miasta pojemniki, do których można 
wrzucać odpady. jak informowaliśmy wcześniej, 
pieniądze pozyskane ze zbiórki zasilą konto ciężko 
chorego dziecka - kubusia  kobuszewskiego.  

TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk

19 października podpisana została umowa na zakup 
i dostawę sprzętu komputerowego dla projektu 
„cyfrowa szkoła” – szkoła nr 7 w nowym Dworze 
Mazowieckim. Dostawcą sprzętu jest firma outcom 
sp. z o.o. z  warszawy. jego wartość to ponad 225 
tys. złotych. 

WIęcEj NA STR. 8 

Cyfrowa Szkoła coraz 
bliżej!

WIęcEj NA STR. 8 

WIęcEj NA STR. 8-9 

Szlak Stefana Batorego 
w NDm?

król stefan Batory stworzył za swego panowania 
szlak wodny służący do przewozu towarów. 

TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk, FOTO seBAstiAn 
BAŃBUrA

WIęcEj NA STR. 9 

TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk, FOTO seBAstiAn 
sosiŃski 

4 grudnia ruszył w nowym Dworze Mazowieckim 
Uniwersytet trzeciego wieku. Zainteresowanie 
zajęciami przerosło oczekiwania organizatorów. na 
pierwszym spotkaniu było prawie 50 osób, a chętni 
zgłaszają się cały czas. Uczestnicy z kolei nie kryją 
zadowolenia z zaproponowanej im oferty. 

ruszyły zajęcia uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku!

WIęcEj NA STR. 9 

jego trasa zaczynała się na wiśle w warszawie 
i kończyła nad niemnem. Używany był przez 
wiele lat, a obecnie trwają prace nad jego 
odtworzeniem i wykorzystaniem do celów 
turystycznych.  jednym z przystanków na mapie 
szlaku może być nowy Dwór Mazowiecki. 
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WieŚci Z RadY

Wesolych Swiat

Władze samorządowe Nowego Dworu Ma-
zowieckiego z zadowoleniem przyjęły 

zaproszenie. W skład delegacji nowodworskiej 
weszli: przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Włodzimierz Oleksiak, inspektor Wydziału Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej Jacek Kosiorek 
oraz Członek Prezydium Zarządu Powiatowego 
OSP Bogdan Markowski, która w dniach od 13 
do 15 października reprezentowała nasze miasto.
W czasie pobytu gospodarze zaprezentowali 
naszej delegacji zasady funkcjonowania samo-
rządności, szkolnictwa, systemów ochrony po-
żarowej, służby zdrowia, promocji miast, opieki 
społecznej itp.
W Młynowie delegaci zapoznali się z zasadami 
funkcjonowania powiatowego pogotowia ra-
tunkowego oraz straży pożarnej. Szefowie tych 
jednostek, tj. lekarz rejonowy Wiktor Kowalow  
i komendant  powiatowy straży pożarnej Oleg 
Parfieniuk z wielkim zainteresowaniem wysłu-
chali prezentacji dotyczącej funkcjonowania 
służb ratowniczych na terenie Polski. Podsu-
mowując ww. spotkanie przyjaciele z Młynowa 
stwierdzili, że wiele z przestawionych tematów 
należałoby jak najszybciej wprowadzić na tere-

nie Ukrainy m.in. zakładanie ochotniczych stra-
ży pożarnych na terenach najbardziej odległych  
w rejonie oraz wprowadzenie karetek specjali-
stycznych, których obecnie nie ma w miastach 
rejonowych.  
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż wła-
dze samorządowe Młynowa oraz dyrektor Rejo-
nowego Muzeum Przyrodniczego przywiązują 
dużą uwagę do historii dawnych ziem polskich.
Podczas uroczystych obchodów Dni Młynowa 
w miejscowym  Domu Kultury na ręce Burmi-
strza Miasta Młynowo Siergieja Worobieja został 
przekazany list gratulacyjny od Burmistrza Mia-

sta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.
Członkowie delegacji nowodworskiej mieli moż-
liwość zwiedzenia obiektów historycznych zwią-
zanych z Polską. Ogromne wrażenie wywarły 
na nich zamki w Dubnie i w Łucku (gdzie była 
założona pierwsza straż pożarna na dawnych zie-
miach polskich).
Ostatnim etapem wizyty na Ukrainie było spe-
cjalne spotkanie delegacji z przedstawicielami 
służb ratowniczych: naczelnym lekarzem szpitali 
miasta Łuck Fiodorem Koszelem oraz dyrekto-
rem wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego 
Olkiem Kucem i prezesem wojewódzkim Ochot-
niczych Straży Pożarnych Grzegorzem Zago-
rodnym. Na koniec wizyty Bogdan Markowski 
udzielił wiele cennych wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa zespołów wyjazdowych straży 
pożarnych i pogotowia ratunkowego spieszą-
cych do zdarzeń losowych. Za wkład wniesiony 
w szkolenie otrzymał podziękowanie od komen-
danta straży pożarnych w Rownym i lekarzy  
z Łucka.

Przyjacielska wizyta
TEkST I FOTO włoDZiMierZ oleksiAk 

w czerwcu w czasie Dni nowego Dworu Mazowieckiego gościliśmy delegację samorządowców ukraińskich z miasta Młynow 
w województwie rowieńskim. Przyjaciele z Ukrainy mieli możliwość poznania historii oraz dnia dzisiejszego naszego miasta. 
chcąc kontynuować zawartą znajomość Burmistrz Młynowa siergiej worobiej zaprosił przedstawicieli naszego miasta oraz 
służb ratowniczych na Dni Młynowa.

Program obejmuje realizację zadań pub-
licznych przez organizacje pozarządowe  

i inne podmioty.  Ściśle określone są w nim cele, 
zasady i formy współpracy, priorytetowe zada-
nia, wysokość zarezerwowanych w budżecie 
środków finansowych oraz termin i sposób oceny 
realizacji programu. 

Cele programu i formy współpracy 
Nadrzędnym celem uchwalonego dokumentu 
jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego  
w środowisku lokalnym poprzez budowanie 
partnerstwa między administracją samorządową 
(miastem red.), a organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami.
Szczególny nacisk położono na poprawę jakości 
życia mieszkańców, integrację podmiotów 
polityki lokalnej, otwarcie na innowacyjność  
w zakresie realizacji zadań publicznych, wspar-
cie działań na rzecz partnerstwa publiczno-praw-
nego, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności 
za stan otaczającego środowiska naturalnego, 
tworzenie warunków do zwiększonej aktywności 
społecznej mieszkańców, poprawę standardów 

realizacji zadań publicznych. 
W Programie określono zadania prioryte-
towe, które swoim zakresem obejmują po-
moc społeczną, edukację, kulturę, profilaktykę 
uzależnień, bezpieczeństwo i porządek publiczny 
ekologię i dziedzictwo przyrodnicze, ochronę 
i promocję zdrowia. Szczegółowo zadania te 
opisane są w programie, który w pełnej formie 
dostępny jest na www.bip.nowydwormaz.pl  
w zakładce Uchwały Rady Miejskiej (sesja z dn. 
20 listopada 2012 r.)
Tworząc „Program współpracy z organizac-
jami pozarządowymi” urząd miejski dopuścił 
wiele form współpracy. Mogą one mieć wymiar  
finansowy np.  poprzez zlecanie bądź wspólną 
realizację zadań publicznych, zakup usług, jak 
też pozafinansowy np. organizacyjny (pomoc 
techniczna, udostępnianie sprzętu, pomieszczeń), 
informacyjny i promocyjny.
Zlecanie zadań poszczególnym organizacjom będzie 
odbywało się według zasad określonych w ustawie  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Informacje o konkursach i udzielonych dotacjach 

będą zamieszczane w Biuletynie Informacji Pub-
licznej (www.bipnowydwormaz.pl), na tablicy 
ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej 
www.nowydwormaz.pl. 

Czas trwania i finanse
Program będzie realizowany w okresie od 1 styc-
znia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Wysokość środków finansowych planowanych 
na jego realizację wynosi: 663 000 zł. Kwota 
ta może ulec zmianie uchwałą Rady Miejskiej  
w sprawie przyjęcia budżetu. 
W ramach programu będą odbywały się konkursy 
ofert na realizację poszczególnych zadań. 
Ich oceny będą dokonywały komisje konkursowe 
powoływane przez burmistrza. Ich rolą będzie 
opiniowanie złożonych ofert. Do każdego 
konkursu powoływana bedzie odrębna komisja 
konkursowa. 
Realizacja programu będzie tez podlegała ocenie 
na podstawie m.in. liczby inicjatyw publicznych 
podjętych przez organizacje pozarządowe.

uchwalono Program współpracy  
z organizacjami pozarządowym
MATERIAŁ OPRAcOWAŁA  AnetA PielAch – PierścieniAk

w 2013 roku współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi będzie się odbywała w oparciu o specjalny program. 
Dokument określający zasady i formy tej współpracy został uchwalony na listopadowej sesji rady Miejskiej w nowym  
Dworze Mazowieckim.  

www.nowydwormaz.pl

Radni uchwalili nowe stawki podatkowe na 
dwóch sesjach w październiku i listopadzie.  

W nowym roku zmienią się wysokości podatków od 
nieruchomości. Nie wzrosną: podatek od środków 
transportowych i opłata targowa. Ta została pozosta-
wiona na poziomie obecnego roku i warto zaznaczyć, 
że  jej ostatnie zmiany miały miejsce w 2011 roku. 
Szczegółowo uchwalone na ostatnich sesjach zmiany 
w podatkach przedstawiają się tak. 
Podatek od nieruchomości lub ich części będzie wy-
nosił 0,70 zł. Dotąd płaciliśmy 0,67 zł. 
Jeżeli w budynku lub jego części  prowadzona jest 
działalność gospodarcza opłata wynosi 21,94 zł.  
Dotychczas wynosiła 21,05 zł. 
Jeśli zaś działalność prowadzona jest na gruntach  
to podatek wzrośnie o 4 grosze do poziomu 0,84 zł. 

Szczegółowe stawki dostępne są na: 
www.bip.nowydwormaz.pl w zakładce uchwały  
Rady Miejskiej (sesja z dn. 30 października 2012 r.). 
Nie zmieniły się stawki podatku od środków trans-
portowych (również szczegółowo dostępne na BIP). 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, w myśl art. 
20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
górne granice stawek obowiązujące w danym roku 
podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny 
rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaź-
nikowi wzrostu cen towarów i usług w okresie 
pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają 
zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego. Zgodnie z nim, wskaźnik ten wy-
niósł 4,0%. W związku z prowadzoną przez władze 
miasta strategią podatkową, uchwalone w listopadzie 
stawki pozostają na poziomie stawek obowiązują-
cych w 2012 r.
W czasie dyskusji nad uchwałą w sprawie podatku 
od środków transportowych Radny Włodzimierz 
Oleksiak  zapytał czy było zrobione rozpoznanie jak 
kształtują się stawki w innych gminach i czy będzie 
to jeszcze monitorowane. 
Burmistrz Jacek Kowalski zapewnił, że stawki  
w innych gminach będą  monitorowane w ciągu roku 
i jeżeli będą duże różnice wtedy będą mogły być 
zmienione. 

Nowy rok, nowe stawki
MATERIAŁ OPRAcOWAŁA  AnetA PielAch – PierścieniAk

jak co roku w październiku i listopadzie radni miejscy podejmowali uchwały dotyczące stawek podatkowych obowiązujących  
w przyszłym roku. nieznaczne, ok. 4% podwyżki objęły stawki podatku od nieruchomości. Bez zmian pozostała opłata targowa  
i podatek od  środków transportowych. 
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STAROSTA krZysZtof kAPUstA

Sesja została zwołana na wniosek grupy rad-
nych i dotyczyła zmian w składach oso-

bowych oraz na funkcjach przewodniczących  
i wiceprzewodniczących komisji stałych rady. 
Obradom przewodniczył Mariusz Łaszuk. Obec-
ni byli wszyscy radni – 19 osób. 
Nową przewodniczącą Komisji Rewizyjnej zo-
stała wybrana Katarzyna Kręźlewicz a nowym 

przewodniczącym Komisji Edukacji, Zdrowia  
i Spraw Społecznych wybrano Alfreda Dzwonka. 
Zmieniono także wszystkich wiceprzewodniczą-
cych komisji. Funkcje nowych wiceprzewodni-
czących uzyskali: Bogdan Ruszkowski – Komisji 
Rewizyjnej, Bogdan Ziemiecki – Komisji Finan-
sów Publicznych i Rozwoju, Wacław Bodzak – 
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych, 

Paweł Calak – Komisji Ochrony Środowiska  
i Rolnictwa, Kazimierz Drabik – Komisji Infra-
struktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Admini-
stracji Samorządowej.
Sesja budżetowa Rady Powiatu odbędzie się  
w dniu 20 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

TEkST I FOTO wAlDeMAr MAjchrZAk

Sesja nadzwyczajna rady Powiatu Nowodworskiego

w dniu 4 grudnia 2012 r. odbyła się XXiV nadzwyczajna sesja rady Powiatu nowodworskiego.

Pomoc, edukacja i profilaktyka  
– inna twarz Straży miejskiej 
TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk,  FOTO strAŻ MiejskA  

straż Miejska realizuje wiele zadań z zakresu ochrony ładu i porządku w mieście,  zapewnienia spokoju mieszkańcom, reaguje 
na zdarzenia w ruchu drogowym. Ma też inną, nie wszystkim znaną twarz, i to ją chcemy dziś pokazać czytelnikom faktów 
nowodworskich. chodzi o zadania z zakresu pomocy potrzebującym, edukacji i profilaktyki. 

Działania realizowane przez straże gminne  
i miejskie, wynikające z ustawy, są ogólnie 

znane wszystkim mieszkańcom. W dzisiejszych 
„Wieściach z Ratusza” przybliżamy edukacyjne, pre-
wencyjne i profilaktyczne działania nowodworskiej 
straży miejskiej. 

Ekostrażnik  - uczy i pomaga!
Najważniejszym, realizowanym już od ponad 4 lat 
programem edukacyjnym jest Ekostrażnik. Poprzez 
ten program młodzi ludzie uczą się pozytywnych 
zachowań proekologicznych, zdobywają wiedzę 
na temat ekologii i ochrony środowiska. Obecnie 
uczestniczy w nim już ponad 300 uczniów.  

W ramach programu zorganizowano na terenie mia-
sta wiele akcji. Warto wymienić m.in. dyskotekę eko-
logiczną Eko-dicho, w czasie której zbierano odpady, 
akcję KoreK tj. zbiórka plastikowych nakrętek, hap-
pening ekologiczny, którego celem było zwrócenie 
uwagi mieszkańców miasta na problemy ekologii. 
W ramach programu ekostrażnicy wyjechali na kilka 
wycieczek m.in. do Żywca, na stadion Legii, do Fortu 
Robson, do Instytutu Transportu Samochodowego. 
Ekostrażnik zdobywa też uznanie poza granicami 
naszego miasta. Koordynator programu Małgorzata 
Wójcik prezentowała jego cele, działania i efekty 
m.in. w Pruszkowie, Jabłonnej, Pomiechówku oraz 
podczas ogólnokrajowego projektu „Ekologiczny 
Strażnik Miejski”,  którego wykłady miały miejsce 
w Białce Tatrzańskiej, Ustroniu i Kobyłej Górze. Pod 
wrażeniem programu był też Prefekt Krajowej Rady 
Komendantów Straży Miejskich p. Artur Hołubicz-
ko, uznając go za wzorcowy w kraju. 
Wiele z ww. akcji było możliwych dzięki finanso-
wemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 
W tym roku ekostrażnicy skoncentrowali swoje 

działania na rzecz pomocy potrzebującym. Dlatego 
włączyli się w akcję „Dla Kubusia” tj. zbiórkę kor-
ków i odpadów, z których dochód zasili konto ciężko 
chorego dziecka. 

W szkołach i przedszkolach
Straż Miejska prowadzi szereg konkursów, zajęć  

i pogadanek w nowodworskich placówkach oświa-
towych. W br. stała  współpraca obejmuje 7 z nich,  
a najczęściej omawiane tematy to m.in. „Odblasko-
we pierwszaki”, „Ja, rower i przepisy”, „Zachowa-
nie się w sytuacjach zagrożeń”, „Sam w domu”, 
„Płytka wyobraźnia to kalectwo”, „Bezpieczeństwo  
w ruchu drogowym”, „Bezpieczeństwo w kontaktach 
z obcymi”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bez-
pieczne ferie i wakacje”. Często temat spotkania jest 
poprzedzony konkretnym zdarzeniem jakie miało 
miejsce w klasie np. kradzież, wybryki chuligańskie, 
zastraszanie. Dotyczy to głównie klas starszych i tam 
najczęściej omawiane tematy to „Przemoc i agresja”, 
„Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Uzależnie-
nia”, „Cyberprzemoc”. 
Charakter edukacyjny ma też realizowany wspólnie 
Ochotniczą Strażą Pożarną - Ratownictwo Wodne, 
Państwową Strażą Pożarną cykl „Z nami bezpiecz-

niej”. Na spotkaniach dzieci i opiekunowie uczą 
się zasad pierwszej pomocy, sposobu jej wzywania  
a także poznają nr-y telefonów alarmowych. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
Nowodworska straż aktywnie włączyła się w reali-
zację projektów zewnętrznych w tym międzyna-
rodowego projektu Safeway2School i krajowego 
ISEMOA. Celem SW2S jest zapewnienie bezpie-
czeństwa dzieci korzystających z transportu szkolne-
go w trakcie ich drogi do szkoły, zaś ISEMOA ma 
za zadanie pomóc lokalnym władzom w poprawie 
dostępności przestrzeni i transportu publicznego oraz 

wzrostu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.  
Z bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów związa-
ne są też inne działania straży miejskiej m.in. orga-
nizowane konkursy („Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Bezpiecznie na rowerze”) czy powstanie Miastecz-
ka Ruchu Drogowego. 

Zadania ustawowe 

Do głównych zadań Straży Miejskiej należy ochro-
na spokoju i porządku publicznego w miejscach 
publicznych. Od stycznia do końca listopada br. 
przeprowadzono 4501 interwencji, które dotyczyły 
bardzo różnych zdarzeń, począwszy od zakłóceń 
porządku i spokoju mieszkańców po przestępstwa 
i wykroczenia. Na bieżąco prowadzone są kontrole 
porządku i czystości. Straż udziela pomocy osobom 
bezdomnym oraz osobom nietrzeźwym. Wielu z nich 
odwożonych jest do Ośrodka Antidotum, gdzie poza 
doraźną pomocą, mają możliwość wyjścia z nałogu.
Strażnicy zabezpieczają wszelkie imprezy miejskie, 
a w  weekendy pełnią wspólne nocne służby z po-
licjantami. Straż prowadzi całodobowy monitoring 
miasta i co ważne, dzięki zdjęciom i filmom oraz na-
kładanym mandatom udało się znacznie ograniczyć 
przejazdy TIR-ów przez Nowy Dwór. 
Ponadto strażnicy podczas codziennych służb reagu-
ją na wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu miasta, 
awarie czy inne utrudnienia dla mieszkańców i infor-
mują o tym odpowiednie służby miejskie.  

W imieniu Straży Miejskiej serdecznie dziękujemy 
wszystkim placówkom oświatowym za aktywny 
udział w organizowanych akcjach i programach. Bez 
przychylności dyrektorów szkół i przedszkoli oraz 
zaangażowania nauczycieli i uczniów, działalność 
opisana w niniejszym artykule nie byłaby możli-
wa. Liczymy na dalszą, równie udaną współprace  
w przyszłym roku.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowe-
go 2013 Roku składam Wszystkim Miesz-

kańcom Powiatu Nowodworskiego najlepsze 
życzenia. Życzę dużo radości i uśmiechu, nie-
zapomnianych wrażeń oraz ciepłych i dobrych 

chwil z najbliższymi,  
a pod choinką – wspa-
niałych niespodzianek. 
Niech Nowy Rok będzie 
lepszy od poprzedniego  
a w Waszych domach 
niech nigdy nie zabrak-
nie serdeczności i zrozu-
mienia.

Szanowni 
Państwo

W turnieju uczestniczyło 6 zespołów: Liceum 
Ogólnokształcące w Nowym Dworze Ma-

zowieckim, Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze 

Mazowieckim, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Pomiechówku, Zespół Szkół Zawodo-
wych w Nasielsku, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w Nasielsku i Zespół Szkół Zawodowych 
Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zwycięzcą turnieju została drużyna Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Dalsze miejsca zajęły drużyny: ZSZ 
w Nasielsku, ZS Nr 2 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, ZSP w Pomiechówku, ZSO w Nasielsku 
i ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Najlepszą siatkarką turnieju została Aleksandra 
Topolewska, uczennica Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Drużyny występujące w turnieju oraz najlepsza 

siatkarka zostały nagrodzone pamiątkowymi pu-
charami, dyplomami i medalami.

TEkST Z. rAcki, FOTO M. Piotrowski

Powiatowy turniej w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu nowodworskiego

w dniu 30 listopada 2012 r. w hali nowodworskiego ośrodka  sportu i rekreacji odbył się turniej  piłki siatkowej dziewcząt 
szkół ponadgimnazialnych powiatu nowodworskiego.  

Rywalizowano zarówno w kategorii drużynowej 
jak i indywidualnej. W kategorii indywidualnej 

dziewcząt I miejsce zajęła Magdalena Świątek z LO 

w Nowym Dworze Mazowieckim, wśród chłopców 
zwyciężył Kamil Białorucki z ZSZ w Nasielsku.  
W klasyfikacji zespołowej I miejsca zarówno w ka-
tegorii dziewcząt i chłopców zdobyły drużyny z Ze-
społu Szkół Zawodowych w Nasielsku.
Turniej został sprawnie zorganizowany i przepro-
wadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego 
ZSZ Nasielsk. Zawody przebiegały w atmosferze 
sportowej rywalizacji.
Na koniec turnieju zostały wręczone dyplomy, me-
dale i puchary ufundowane przez Starostę Powiatu 
Nowodworskiego. Wręczenia nagród dokonali kie-
rownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatu No-

wodworskiego pan Zdzisław Racki oraz dyrektor 
ZSZ w Nasielsku pan Grzegorz Duchnowski. 

TEkST Z. rAcki, FOTO ZsZ nAsielsk

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 
szkolnym 2012/2013

Dnia 4 grudnia 2012 roku w Zespole szkół Zawodowych w nasielsku odbył się Powiatowy turniej tenisa stołowego szkół 
Ponadgimnazjalnych. 
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akcja ruszyła! – rozpoczęła się zbiórka odpadów na rzecz chorego dziecka 
TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk, FOTO MAłGorZAtA wójcik

Pojemniki stanęły w szkołach dzięki uprzejmo-
ści  ich dyrektorów oraz firmy AGA-MET która 

od początku wspiera nasza akcję  i program EKO-
STRAŻNIK. 
W zdecydowanej większości placówek (niektóre 
ustawiły tylko pojemniki na korki red.) stanęły po  
3 pojemniki w kolorach żółtym, granatowym i czer-
wonym. Każdy z nich jest oznaczony kartką z opisem 
jakiego rodzaju odpady do niego wrzucać. A zbierać 
można: baterie, makulaturę, korki plastikowe, płyty 
CD oraz ich opakowania, puszki aluminiowe.  
To dopiero drugi dzień akcji a już mamy sygnały,  
że pojemniki np. na korki są pełne. 
Do akcji przyłączyły się wszystkie placówki oświa-

towe prowadzone przez miasto tj. Zespół Szkół  
w Modlinie Twierdzy placówki przy ul. Bema 312 
oraz Przedszkole przy ul. 29 Listopada 109, Zespół 
Szkół nr 3, placówka przy ul. Szkolnej 3 i Przedszko-
le nr 2  przy ul. Kopernika 82, Publiczne Gimnazjum 
nr 1 przy ul. Słowackiego 2, Szkoła Podstawowa  
nr 5 przy ul. Chemików 1A, Zespół Szkół nr 2 przy 
ul. Długiej 10, Publiczne Gimnazjum nr 2 przy  
ul. Młodzieżowej 3, Szkoła Podstawowa nr 7  
przy ul. Młodzieżowej 1. 
Odpady zbierają również inne zlokalizowane na tere-
nie miasta szkoły w tym:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Górskiej 39, 
Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Warszawskiej 6, 

Liceum Ogólnokształcące przy ul. Chemików 1. 
Akcja pomocy dla Kubusia zatacza coraz szersze krę-
gi. Zbiórkę organizuje też Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Pomiechówku, przy ul. Ogrodniczej 6
Patronat nad akcją objęli: Burmistrz Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki, Tygodnik Nowodworski, Goniec 
Lokalny, Gazeta Nowodworska oraz Fakty Nowo-
dworskie.  
Akcję wspierają: AGA-MET, MBS Bank, Power of 
Photo, Magic Art. Studio i Stowarzyszenie WND. 
Jeszcze raz podkreślamy, że każda pozyskana zło-
tówka bezpośrednio zasila konto Kubusia. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w niesienie pomocy choremu dziecku.

Jest porozumienie w sprawie świateł
TEkST I FOTO AnetA PielAch – PierścieniAk 

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz miasta, 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 

województwa Mazowieckiego, Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich, policji, straży 
miejskiej, lokalni przedsiębiorcy oraz firma Gra-
fton Project. Na spotkaniu omówiono działania, 
których efektem ma być poprawa bezpieczeństwa 
pieszych w rejonie ulic Gen. Berlinga, Wojska  

Polskiego, Leśnej i Łęcznej. 
Postanowiono, że firma Grafton Project wy-
kona  analizę, projekt organizacji ruchu oraz 
projekt budowlany sygnalizacji świetlnej  
w rejonie ww. ulic. Po wykonaniu, projekty zo-
staną przesłane  do poszczególnych podmiotów 
(Urząd Marszałkowski, Wojewoda Mazowiecki) 
do zatwierdzenia. 

Koszty wykonania projektów pokryją uczestniczący 
w spotkaniu lokalni przedsiębiorcy (chcą pozostać 
anonimowi). 
Kiedy możemy spodziewać się realizacji? „Chce-
my wykonać sygnalizację świetlną jak najszyb-
ciej” – mówi burmistrz Jacek Kowalski. Zwraca 
jednak uwagę na konieczność uzgadniania projek-
tów z kilkoma instytucjami, a to wymaga czasu.  

Szlak Stefana Batorego w NDm?
TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk, FOTO seBAstiAn BAŃBUrA

Szlak Stefana Batorego wytyczony został osta-
tecznie w XVIII w. a głównym powodem uru-

chomiania tej trasy były pruskie restrykcje gospodar-
cze, uniemożliwiające spławianie polskich towarów 
Wisłą do Gdańska. Pomysł odtworzenia szlaku  
i wykorzystania go w celach turystycznych zrodził 
się w Warszawie, w Dzielnicy Targówek. Szlak bę-
dzie rozpoczynał się w Warszawskim Węźle Wod-
nym i przebiegał przez: Wisłę Warszawską – Kanał 
Żerański – Kanał Królewski – Zalew Zegrzyński – 
Narew – Biebrzę - Kanał Augustowski i dalej, aż do 
Niemna (długość około 270 km). Projekt zaliczany 
jest do największych przedsięwzięć turystyczno - re-
kreacyjnych w Polsce. 
W Radzie Programowej projektu zasiadają:
• Marszałek Sejmu RP 
• Marszałkowie Województw: mazowieckiego, pod-
laskiego 
• Wojewoda Mazowiecki 
• Prezydent m.st. Warszawy, Ostrołęki i Łomży 

• Burmistrzowie: Serocka, Pułtuska, Augustowa, Ró-
żana, Nowogrodu, Goniądza, Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy, Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 
• Wójtowie: Gminy Nieporęt, Gminy Augustów, 
Gminy Zbójna, Gminy Płaska, Prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
• Dyrektorzy Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie 
• Prezesi Zarządów: Polskiej Agencji Rozwoju Tu-
rystyki, Stowarzyszenia Dorzecza Wisły „Wisła”, 
Związku Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenia 
„Unia Wodna” 
• Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarczej 
• Prezes Zarządu „Hydroprojekt” Sp. z o.o 

Być może do tego projektu przyłączy się także Nowy 
Dwór Mazowiecki. 5 grudnia w siedzibie Nowo-
dworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się 
kolejne posiedzenie Rady Programowej. Wzięli  
w nim  m.in.  zastępca burmistrza miasta Janusz Mi-
kuszewski, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Sebastian Sosiński  Grzegorz Zawistowski Burmistrz 
Dzielnicy Targówek, Wacław Kowalski Zastępca 
Burmistrza przedstawiciele miast i gmin położonych 
na szlaku oraz innych instytucji i organizacji zaanga-
żowanych w ten projekt.
Podczas spotkania p. Sebastian Sosiński zapoznał ze-
branych z historią Nowego Dworu Mazowieckiego, 
walorami turystycznymi miasta i regionu oraz zamie-
rzeniami LOT-u związanymi z rozwojem turystyki.
Na spotkaniu omówiono również kwestie przygoto-
wań do zwołania Założycielskiego Zebrania Człon-
ków Stowarzyszenia „Szlak wodny im. Króla Stefa-
na Batorego”. 

ruszyły zajęcia uniwersytetu Trzeciego Wieku!
TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk, FOTO seBAstiAn sosiŃski 

Zajęcia w ramach nowodworskiego Uniwersytetu 
odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu, 

w sali 410 urzędu miejskiego, zawsze we wtorki. 
Każde spotkanie będzie dotyczyło innego tematu. 
Pierwsze poświęcone było kulturze i cywilizacji Ma-
jów. Na kolejnych, grudniowych zajęciach słuchacze 
dowiedzą się o „Wizjach urzekających i groźnych”. 
W programie Uniwersytetu znalazły się także dwa 
wykłady dotyczące Afryki. Ich tematy to „Taka jest 

Kenia” i „Kobiety czarnej Afryki”. Seniorzy będą 
mogli dowiedzieć się też więcej m.in. nt. geografii 
(„Globalne ocieplenie, dziura ozonowa na Antark-
tydzie”), historii sztuki i starożytności („Mity, luksus  
i piękno – Kreta epoki minojskiej”), podróży („Kana-
da, kraj pięknej natury, wspaniałych miast i polskich 
osadników”) oraz genealogii („Jak badać i przekazy-
wać historię młodszym pokoleniom”). 
Oprócz tego seniorzy będą mogli uczestniczyć  
w zajęciach fakultatywnych. Już dziś planowane 
są zajęcia z języka angielskiego, komputerowe 
oraz gimnastyka i rehabilitacja.
Warunkiem uczestnictwa w wykładach jest złożenie 
deklaracji, wniesienie opłaty wpisowej w wysoko-
ści 20 zł i semestralnej opłaty za zajęcia w kwocie  
50 zł. W ramach tej kwoty każdy może uczestniczyć 
we wszystkich wykładach, przedsięwzięciach oraz 
wycieczkach organizowanych przez Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Zajęcia fakultatywne będą dodat-
kowo płatne. 

Zapisywać można się cały czas. Chętnych zapra-
szamy do biura uniwersytetu mieszczącego się  
w pok. nr. 8 na parterze Urzędu Miejskiego, ul. Zakro-
czymska 30. Biuro czynne jest w poniedziałki, środy  
i piątki w godz. 9:00 – 13:00. Informacji udzie-
la też Starosta Filii Nowodworskiej Uniwersytetu  
p. Krystyna Kocan pod nr tel. 51 22 371. Wpłaty 
przyjmuje skarbnik, p. Danuta Wisniewska. 

Cyfrowa Szkoła coraz bliżej!
TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazo-
wieckim zakończył procedurę przetargo-

wą na dostawę sprzętu komputerowego w ra-
mach rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”. 
W związku z tym uczestnicząca w programie 
Szkoła Podstawowa nr 7 wzbogaciła się o 44 
komputery przenośne (laptopy) dla uczniów 

i 4 dla nauczycieli, 2 sieciowe urządzenia 
wielofunkcyjne, 2 mobilne szafki do przecho-
wywania laptopów, 2 tablice interaktywne,  
2 systemy do zbierania i analizowania odpo-
wiedzi, 2 projektory krótkoogniskowe, jeden  
kontroler WLAN, 10 punktów dostępowych, 
2 routery z IPS, 2 projektory multimedialne, 

2 wizualizery. Sprzęt został 
dostarczony do szkoły pod 
koniec listopada został już 
zamontowany. Jak mówi 
Dyrektor Zespołu Szkół nr  
1 p. Agnieszka Pindel 
obecnie trwa proces wdra-

żania projektu. Zajmuje się 
tym dwóch koordynatorów, 
którymi z są nauczycielki: 
panie Anna Witkowska i Mał-
gorzata Kamińska. Obsługi 
systemu uczą się też nauczy-
ciele, którzy będą pracować  
z projektem. 
A kiedy zaczną się zajęcia? 
Jak mówi p. dyrektor, najpierw  

w systemie musi pojawić się moduł „lekcja”. 
Bez tego prowadzenie zajęć nie będzie moż-
liwe. Stanie się to najprawdopodobniej na 
początku przyszłego semestru. Jako pierwsi 
z „cyfrowej szkoły” skorzystają uczniowie 
klas IV-tych, potem inne klasy. 
Jednym z elementów wdrażania sys-
temu będzie też planowana na styczeń 
konferencja nt. „Cele i formy wsparcia 
dla dyrektorów i nauczycieli biorących 

udział w  rządowym programie Cyfrowa 
Szkoła”. Konferencja będzie połączona  
z popołudniowymi warsztatami dla nauczy-
cieli, na których będą dzielić się „dobrymi 
praktykami”. Projekt „Cyfrowa Szkoła” 
trwa do sierpnia 2013 roku. 
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Wesolych Swiat Wesolych Swiat

Linie lotnicze oferują w sezonie zimowym 
pasażerom loty z Modlina do 25 miast i 28 

portów lotniczych w 11 państwach Europy: Hiszpanii 
(Barcelona), Włoch (Bolonia, Mediolan, Rzym), Sz-
wecji (Sztokholm, Goteborg, Malme), Anglii (Bris-
tol, Manchester, East Midlands, Glasgow, Liverpool, 
Londyn, Doncaster), Francji (Grenoble, Paryż), Nor-
wegii (Oslo), Węgier (Budapeszt), Holandii (Eind-
hoven), Irlandii (Cork, Dublin), Niemiec (Frankfurt, 
Dusseldorf), Belgii (Bruksela). Od początku funkc-
jonowania obsłużyliśmy łącznie ponad 720 tys. 
pasażerów i ponad 5 tys. operacji lotniczych, co sy-
tuuje nas na piątym miejscu pośród wszystkich pols-
kich lotnisk (po Chopinie, Krakowie, Gdańsku, i Ka-
towicach). Dziennie na lotnisku  obsługiwanych jest 
średnio 6 tys. pasażerów i odbywa się ok. 47 startów 
i lądowań. Od wiosny przyszłego roku na lotnisku 
pojawią się też samoloty charterowe. O połączenia 
z Lotniska Warszawa/Modlin, rozszerzyli już swoją 
ofertę sprzedaży: touroperator ITAKA, polecając 
klientom loty do Turcji, Tunezji, Hiszpanii i na 
Wyspy Kanaryjskie, ECCO Holiday do Hiszpanii 
(Barcelona) oraz EXIM Tours do Tunezji.

1. CO NOWEGO ?
W ciągu czterech miesięcy od uruchomienia lotniska, 
zaszło wiele zmian, które wpłynęły na podniesienie 
komfortu pasażerów oraz lepszą jakość ich obsługi 
w terminalu. Spośród tych najważniejszych należy 
wymienić: 
 
• uruchomienie wszystkich dostępnych lokali komer-
cyjnych na parterze: sklepów, punktów gastronomic-
znych, kantoru i bankomatów,
• wprowadzenie udogodnień dla podróżnych  
z małymi dziećmi (pokoje opieki nad dzieckiem 
dostępne są w każdej strefie lotniska),
• zapewnienie większej ilości siedzisk dla pasażerów 
w strefie ogólnodostępnej i zastrzeżonej, 
• zaopatrzenie lotniska w 20 defibrylatorów, 
• uruchomienie nowej strony internetowej, 
• rozszerzenie oferty lotniska o nowe kierunki (obec-
nie Wizz Air operuje na 16 kierunkach, a Ryanair na 
20),
• zakup i montaż systemu ILS, który rozpocznie 
pracę wiosną 2013,
• utworzenie punktów wynajmu samochodów,
• wybór dedykowanego przewoźnika autobusowego 
na trasie z/do Warszawy, 
• wybór przewoźnika taksówkowego,
• udostępnienie darmowego WI-FI dostępnego na 
terenie całego terminalu,
• umożliwienie dojazdu autobusom dalekobieżnym: 
m.in. z Olsztyna, Łomży, Białegostoku, Podkarpa-
cia,
• oznakowanie dojazdu do lotniska na drogach kra-
jowych.

2. DOJAZD DO I Z LOTNISKA
W terminalu, na wprost wyjścia z hali odbioru 
bagażu, ustawione są stoiska informacyjne Kolei 

Mazowieckich oraz Modlin-Bus’a, przy których 
pasażerowie uzyskają szczegółowe informacje 
o dojeździe do/z Warszawy oraz innych miast. 
Dostępny jest tam aktualny rozkład jazdy pociągów  
i autobusów. Można również kupić bilety autobuso-
we i kolejowe. Pasażerowie mogą skorzystać z reko-
mendowanych przez lotnisko taksówek SAWA Taxi, 
które stoją bezpośrednio przed terminalem. 

Autobusem
Bezpośrednio z centrum Warszawy na lotnisko zabi-
erze nas Modlin-Bus.
Z centrum Warszawy do lotniska bezpośrednio 
dojedziemy Modlin-Bus’em. Autokar zabiera 
pasażerów z przystanku przy Al. Jerozolimskich 56 
(parking strzeżony Usługowej Spółdzielni „Uniwer-
sum”), usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie 
Dworca Centralnego, i w czasie ok. 50 minut dowozi 
ich pod sam terminal. Po drodze autobus zatrzymuje 
się przy stacji Metra Młociny.
Rozkład autobusów Modlin-Bus dostosowany jest 
do rozkładu lotów i jest dostępny na stronie inter-
netowej przewoźnika: www.modlinbus.pl. Ceny 
biletów w zależności od taryfy wynoszą 23-33 zł. Z 
początkiem października Modlin-Bus wprowadził 
atrakcyjną promocję cenową. Przy zakupie przez 
internet, ceny biletów zaczynają się już od 1 zł. 
Dodatkowo przewoźnik wprowadził nowy rozkład 
jazdy dopasowując się tym samym do obecnego, 
zimowego rozkładu lotów. Oferta cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Wielu podróżnych ceni sobie 
to połączenie za brak przesiadek, bezpłatny dostęp 
do internetu w czasie jazdy, oraz komfort podróży. 
Wszelkie szczegóły jak cennik, rozkład jazdy oraz 
lokalizacja przystanków dostępne są na stronie 
przewoźnika www.modlinbus.pl.

Autokary są nowoczesne, wygodne, klimatyzowane, 
z darmowym WI-FI oraz możliwością wydrukow-
ania karty pokładowej. Miła, anglojęzyczna obsługa, 
towarzyszy pasażerom na całej trasie. 

Autobusem – inne miasta i miejscowości
Lotnisko umożliwia dojazd przed terminal również 
innym przewoźnikom autobusowym, w tym 
dalekobieżnym. Już dziś pasażerów dowożą: Radex 
Olsztyn oraz P.H.U. ŻAK Tourist z Augustowa. W 
najbliższym czasie bezpośrednio dojadą tu podróżni 
z Suwałk, Białegostoku, a nawet z Podkarpacia. 
Wkrótce jeszcze więcej połączeń z wielu miast Ma-
zowsza i innych województw. 

Samochodem
Z Warszawy do lotniska najszybciej dojedziemy 
krajową trasą S7, w kierunku na Gdańsk. Zgodnie 
z oznakowaniem, po przejechaniu Wisły należy 
skręcić na Nowy Dwór Mazowiecki, czyli do drogi 
nr 62 (pierwszy zjazd za Wisłą). Po przejechaniu 
kilkuset metrów, należy skręcić na światłach w lewo, 
do głównego wjazdu na lotnisko. Do dyspozycji 
pasażerów, którzy zdecydują się dojechać własnym 
transportem jest 600 miejsc parkingowych. Ceny 
uzależnione są od długości postoju.

15 listopada br. minęły dokładnie cztery miesiące od otwarcia Portu lotniczego warszawa/Modlin. to doskonały moment na 
całościowe podsumowanie oraz analizę dotychczasowej działalności lotniska. nowy port lotniczy dla warszawy  
i Mazowsza rozpoczął swoją działalność 15 lipca 2012. jest to pierwsze lotnisko w Polsce stworzone z myślą o przewoźnikach 
niskokosztowych i czarterowych oraz ich pasażerach. obecnie współpracujemy z dwoma przewoźnikami: wizzAir’em, który 
przeniósł tutaj swoją bazę operacyjną z lotniska im. chopina, oraz z ryanair’em, największą niskokosztową linią lotniczą w europie. 

TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk nA PoDst. MAteriAłow PrAsowych lotniskA, FOTO M. BojArskA

4 miesiące Lotniska Warszawa/modlin – 
podsumowanie

Pociągiem
Pociągi jeżdżą z: Dworca Centralnego w War-
szawie, dworca Warszawa Gdańska oraz z Lotni-
ska Chopina. Co 20-50 min. zabierają pasażerów 
do stacji kolejowej Modlin (4 km od lotniska), 
skąd podróżni dowożeni są bezpośrednio przed 
terminal specjalnymi, oznakowanymi autobusa-
mi. Cała podróż trwa ok. 1 godz. Bilety kosztują 
12 zł. Wraz z nowym, grudniowym rozkładem 
jazdy, poprawi się siatka połączeń lotniskowych, 
które będą realizowane cyklicznie (z drobnymi 
wyjątkami) co godzinę na odcinku Modlin – War-
szawa Centralna – Warszawa Lotnisko Chopina. 
Dostosowany będzie również rozkład shuttle-
busów, dowożących pasażerów ze stacji kolejowej 
Modlin przed sam terminal Lotniska Warszawa/
Modlin. Od połowy października br. na stacji kole-
jowej w Modlinie zatrzymują się również pociągi 
dalekobieżne TLK relacji: Warszawa – Olsz-
tyn, Bielsko Biała – Olsztyn, Kraków – Olsztyn, 
Kraków – Kołobrzeg, co poprawia dostępność lot-
niska dla podróżnych z odległych zakątków Polski,  
a także Katowic, Częstochowy, Radomia i Kielc.

Pod koniec przyszłego roku, z inicjatywy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieck-
iego, planowane jest rozpoczęcie prac związanych  
z budową podziemnej stacji kolejowej przy termi-
nalu pasażerskim.  

Taksówką
Na lotnisku pojawiły się rekomendowane przez port 
taksówki. Trzy stanowiska postojowe dla pojazdów 
korporacji Sawa Taxi znajdują się w widocznym 
miejscu, vis a vis głównego wejścia do terminalu 
pasażerskiego. 

3. STREFA KOMERCYJNA
W oczekiwaniu na lot można coś zjeść oraz zrobić 
zakupy. W terminalu znajdują się 4 sklepy EURO-
SHOP (w tym 3 wolnocłowe), 2 kioski, kantor, 4 
punkty gastronomiczne COFFE CORNER, automaty 
z przekąskami i napojami oraz 2 bankomaty. 

4. INWESTYCJE
Do najważniejszych inwestycji planowanych  

w najbliższym czasie przez Zarząd Spółki Mazow-
iecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 
należy: 
• postawienie zadaszenia od strony płyty postojowej 
w grudniu 2012,
• uruchomienie systemu ILS w marcu 2012,
• rozbudowa terminalu w latach 2013-2014,
• budowa nowych parkingów i postoju autobusów 
dla połączeń dalekobieżnych, 
• modernizacja dróg kołowania w latach 2013-2014. 

5. INFORMACJE LOTNISKOWE

Wszystkie informacje lotniskowe, dot. rozkładu 
lotów, obsługi pasażerów i in. są dostępne na naszej 
stronie internetowej www.modlinairport.pl, na profilu 
FB: https://www.facebook.com/LotniskoWarszawa-
Modlin oraz pod numerem infolinii lotniskowej:  
+48 22 346 43 60.

Podczas uroczystej gali towarzyszącej 8. edycji 
międzynarodowego wydarzenia Airports Con-

ference 2012, wręczono 4 nagrody 
dedykowane podmiotom branży 
lotniczej. Dwie statuetki Awione-
tek trafiły do Lotniska Warszawa/
Modlin. 
Zwycięzców plebiscytu wyłoniła 
Kapituła Awionetki 2012, w skła-
dzie której znaleźli się specjaliści 
różnych dziedzin: Prof. dr hab. 
Elżbieta Marciszewska, wykła-
dowca Szkoły Głównej Handlo-
wej,  Emilia Osewska-Mądry 
reprezentująca BARIP czyli Radę 
Przedstawicieli Linii Lotniczych 
w Polsce, Sebastian Gościnia-
rek reprezentujący firmę BBSG, 
zajmującą się doradztwem go-
spodarczym, dr Tomasz Dziedzic  
z Instytutu Turystyki w Warszawie, 
Agnieszka Stefańska z „Rzecz-
pospolitej”, oraz Marek Serafin  
z portalu Polski Rynek Transportu 
Lotniczego.
Kapituła uznała, że na miano OSOBISTOŚCI 

ROKU 2012 w branży lotniczej zasłużył Piotr 
Okienczyc, Prezes Zarządu spółki Mazowiec-

ki Port Lotniczy Warszawa-Modlin: „za wiel-
kie zaangażowanie i determinację w dążeniu do 

uruchomienia nowego portu w Modlinie, który 
umożliwił dynamiczny, skokowy wzrost oferty 

tanich linii lotniczych w aglomeracji 
warszawskiej. Za usilne starania dla 
zapewnienia funkcjonalności i odpo-
wiedniego poziomu obsługi pasażerów  
i samolotów na lotnisku w Modlinie.”
Za WYDARZENIE ROKU 2012  
w branży lotniczej uznano urucho-
mienie Lotniska Warszawa/Modlin.  
W uzasadnieniu czytamy: „uruchomie-
nie nowego w Polsce portu lotniczego, 
pozwoliło na ujawnienie i obsługę 
znacznego popytu na przewozy tanich 
linii lotniczych. W krótkim okresie 
port ten wypracował czołową pozycję  
w obsłudze pasażerów tanich linii 
w Polsce. Dzięki uruchomieniu no-
wego lotniska nastąpiło zdynamizo-
wanie polskiego rynku lotniczego  
i wzrost mobilności lotniczej Pola-
ków.”
Awionetka jest nagrodą honorową 
przyznawaną od 2009 roku przedsię-

biorstwom i osobom związanym z branżą lotniczą 
w Polsce za spektakularne osiągnięcia.

2 awionetki 2012 dla Lotniska Warszawa/modlin!
TEkST I FOTO MAGDAlenA BojArskA

Uruchomienie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin zostało uznane za WYDARZENIE ROKU 2012 w branży lotniczej,  
a Piotr Okienczyc, prezes Lotniska Warszawa/Modlin, za OSOBISTOŚĆ ROKU 2012.
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Uroczystość otworzył program słowno - 
muzyczny przygotowany przez uczniów 

Szkoły Podstawowej w Pomiechówku.
Po przywitaniu przybyłych krwiodawców i zapro-
szonych gości honorowych nastąpiło wręczenie 
odznak, podziękowań i upominków. 

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego 
Krzyża III stopnia, jako wyraz podziękowania za 
wieloletnie, szczególne zasługi w rozwoju Hono-
rowego Dawstwa Krwi i Polskiego Czerwonego 
Krzyża otrzymał mł. bryg. Leszek Smuniewski.
 
,,Kryształowe Serce”, jako wyraz podziękowania 
za wieloletnie, szczególne zasługi w rozwoju 
Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymała pani 
Cecylia Gronek.
 
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  
I stopnia za najpiękniejszy dar humanitarny - bez-
interesowne oddanie ponad 18 litrów krwi otrzy-
mali Wojciech Chodorski i Andrzej Wójcik.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  
II stopnia za oddanie ponad 12 litrów krwi otrzy-
mali: Wacława Buczyńska, Krzysztof Kędra, 
Paweł Kozłowski, Artur Kozak,  Jarosław 
Łojewski, Krzysztof Rzepiński, Andrzej Wap-
niewski. 
 
Odznakę Zasłużony  Honorowy Dawca Krwi  
III stopnia za oddanie ponad 6 litrów krwi 
otrzymał Wrzeszczyński Arkadiusz. 

Kryształową Różę za szczególne zasługi na rzecz 
Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowego 
Dawstwa Krwi otrzymali Maria Ujazdowska, Sta-
rosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, burmistrz 
Miasta Jacek Kowalski, Dowódca II Mazowieck-
iego Pułku Saperów płk. Adam Przygoda. 
 
Podziękowania od Przewodniczącego Kra-
jowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK 
dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi  
i przyjaciół Polskiego Czerwonego Krzyża za szc-
zególne zasługi w zakresie popularyzacji i rozwo-
ju krwiodawstwa otrzymał Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej pan Bogdan Jezierski oraz 46 in-
nych osób.  
 
Za zasługi w zakresie popularyzacji i rozwoju 
Honorowego Dawstwa Krwi Prezes Mazowieck-
iego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwo-
nego Krzyża wręczył dyplomy i podziękowania 
Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi oraz 
działaczom i sponsorom PCK.  
Starosta Nowodworski pan Krzysztof Kapusta i 
Burmistrz Miasta pan Jacek Kowalski wręczyli 
upominki jako wyraz podziękowania za pracę na 
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża krwiodaw-
com, działaczom i przyjacielem PCK.
Ostatnie podziękowania i nagrody skierowane 
były do uczniów zwycięzców dwóch konkursów. 
W Konkursie Warcabowym o Puchar Prezesa 
Zarządu Rejonowego PCK w kategorii szkół 
podstawowych:
I miejsce – Maciej Więckowski
II miejsce – Bartosz Skrzypczyński
III miejsce – Jan Wyrzykowski
W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych  
i średnich:

I miejsce – Sebastian Sękowski
II miejsce – Dorota Borowska
III miejsce – Marcin Trzaskoma 
 
W konkursie plastycznym ,,Z pomaganiem mi do 
twarzy” 
w pierwszej kategorii wiekowej klasy I - III:
I miejsce – Damian Karolak
II miejsce – Beata Salwowska
III miejsce – Andżelika Drewnowska
 
w drugiej kategorii wiekowej”
I miejsce – Natalia Zawadzka
II mejsce – Julia Janecka
III miejsce – Piotr Miłoszewski
 
Zarząd PCK w Nowym Dworze Mazowiec-
kim serdecznie dziękuje Burmistrzowi Miasta, 
Wydziałowi Promocji i Komunikacji Społecznej 
ORAZ Nowodworskiemu Osrodkowi Kultury za 
pomoc i wsparcie przy organizacji Honorowego 
Dnia Krwiodawstwa.

17 listopada w nowodworskim ośrodku kultury  odbyła się uroczystość Dnia honorowego 
krwiodawstwa. 

TEkST ViolettA PoPłAwskA , FOTO GAZetA nowoDworskA

Honorowi uhonorowani!

Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania hym-
nu narodowego  i prezentacji multimedialnej. 

Następnie prowadzący uroczystość mjr rez. Józef 
Szatkowski odczytał decyzję Zarządu Okręgu 
Mazowieckiego ZOR RP o przyjęciu w poczet 
członków honorowych Związku starosty nowo-
dworskiego Krzysztofa Kapusty, który jest pod-
porucznikiem rezerwy. Aktu przyjęcia w poczet 
członków organizacji poprzez pasowanie szablą 
dokonał prezes Okręgu płk rez. Alfred Kabata. 
Wręczył również staroście legitymację człon-
kowską i medal okolicznościowy Okręgu z okazji 
90-lecia ZOR RP. W poczet członków Związku 
przyjęty został także Kamil Malinowski.
Następnie odbyła się uroczystość wręczenia  

odznaczeń Państwowych. 
Najpierw Barbara Malewska otrzymała Srebrny 
Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP (pi-
saliśmy o tym w październikowych Faktach No-
wodworskich red.)
Odznaczeniami państwowymi nadanymi na 
wniosek Ministra Obrony Narodowej tj. Gwiazdą 
Iraku i Gwiazdą Czadu odznaczeni zostali  ppłk 
rez. Ryszard Pawłowski oraz mjr rez. Stanisław 
Brachaczek i st. plut. rez. Artur Wyszyński. Me-
dalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju uhonoro-
wano Jolantę Liszkiewicz – wiceprzewodniczącą 
SKWS „Nasza Gmina – Nasz Powiat”.
Złote Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej członkom ZOR RP  wręczono Kazimierzowi 

Szczerbatce i Marcinowi Ładzie, a srebrne: ppłk rez. 
Markowi Olszewskiemu, kpt Zbigniewowi Pasz-
kiewiczowi, nadkom. Tadeuszowi Macińskiemu  
i st. chor. sztab. rez. Bolesławowi Morawskiemu.
Ponadto członkowie związku odznaczeni zostali 
srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla ZOR RP. 
Medale te z rąk prezesa Okręgu Mazowieckiego 
ZOR RP otrzymali: Leszek Poborczyk, Tadeusz 
Wiśniewski, Jarosław Żukowski i Artur Błoński.
Po ceremonii wręczenia odznaczeń, odczytano 
decyzje Ministra Obrony Narodowej o mianowa-
niu na wyższe stopnie wojskowe oficerów Okrę-
gu Mazowieckiego ZOR RP. Na stopień majora 
mianowany został kpt. Jerzy Białoskórski, a na 
stopień podpułkownika mjr Andrzej Rusinowski.

odznaczenia i awanse dla oficerów zor
TEkST reD nA PoDst  MAt (Ak), FOTO kAMil MAlinowski

5 października Starosta Nowodworski i Okręg Mazowiecki Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego zorganizowali uroczystość wręczenia odznaczeń i aktów mianowania. 

Premiera sztuki miała miejsce 20 czerwca tego roku 
i już wtedy bardzo spodobała się publiczności. We 

wtorkowy wieczór również publiczność bawiła się 
znakomicie, na sali co chwila rozbrzmiewały salwy 
śmiechu wywołanego zabawnymi sytuacjami jakie 
stwarzali bohaterowie sztuki - spanikowani urzędnicy. 
Bardzo gorące przyjęcie przedstawienia przez publicz-
ność to ogromna satysfakcja dla aktorów i reżysera, 
a także duża zachęta do dalszej pracy nad kolejnym 
przedstawieniem. Gratulujemy i oczekujemy na na-
stępną premierę.
W spektaklu wystąpili  (w kolejności alfabetycznej): 
Adam Balcerzak, Piotrek Czajkowski, Patryk Kró-
likowski, Agnieszka Magier, Angelika Olszewska, 
Wioleta Ostaniewicz, Patryk Puszkarski, Gosia Wal-
czak, Marzena Wandachowicz, Sławek Witkowski.

„Małe Zamieszanie” to klasyczna farsa opowiadająca 
o pracownikach biura matrymonialnego, którzy w ob-
liczu mającej nastąpić ministerialnej kontroli wpadają 
w panikę, a to, jak zazwyczaj, prowadzi do wielu nie-
typowych zachowań zaplanowanych i niezaplanowa-
nych wydarzeń, które lawinowo następując po sobie, 
wywołują nieprzewidziane skutki. Na planie pojawia 
się także bomba, a jak się pojawia to musi wybuchnąć-
…i wybucha, ale w najmniej odpowiedniej chwili.

„Wielkie zamieszanie”
TEkST I FOTO nok

„wielkie zamieszanie” miało miejsce 27 listopada w nowodworskim ośrodku kultury a to za sprawą publiczności, która 
gremialnie przybyła na przedstawienie, działającej  w nok  grupy teatralnej hUrrAGrAM pt. „MAłe ZAMiesZAnie” 
Grzegorza reszki wyreżyserowane przez prowadzącą grupę katarzynę Pawelę. 
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W sobotni wieczór  za sprawą Anny Przybysz, 
zespołu Triodeon i prowadzonego przez Annę 

Przybysz chóru  Be Free Gospel Family odbyło się 
w naszym ośrodku coś na kształt „misterium” wspól-
nego śpiewania. Niegdyś bardzo popularny zwyczaj, 
obecnie praktycznie nieistniejący. Na program kon-
certu złożyły się autorskie aranżacje takich utworów 
jak Pierwsza Brygada, Dnia Pierwszego Września-
,Warszawo ma, Pierwszy Sierpnia, Serce w plecaku, 
Deszcz jesienny deszcz, Pałacyk Michla i wiele innych 
piosenek, które starszemu pokoleniu towarzyszyły 
w walce a młodszym przekazywane były w procesie 

wychowawczym jako spadek dziedzictwa narodo-
wego. W dialogu ze słuchaczami artystka opowiadała  
o genezie powstania niektórych piosenek, prowoko-
wała słuchaczy do wspomnień, zachęcała do wspólne-
go śpiewania, a że nowodworskiej publiczności wiele 

zachęcać nie trzeba, już po niewielkiej chwili sala 
rozbrzmiewała wspólnym chóralnym śpiewem. Sy-
tuacja ta zrobiła spore wrażenie na przybyłych, wraz  
z opiekunkami, uczniach szkoły podstawowej nr 7, 
dla których wieczór ten był praktyczną lekcją żywego 
patriotyzmu. Dzięki tekstom wyświetlanym na ekra-

nie uczniowie mogli czynnie uczestniczyć w imprezie.  
Sporym zaskoczeniem dla nowodworzan były slajdy, 
przygotowane przez zespół, przedstawiające nasze 
miasto w okresie międzywojennym i wczesnym po-
wojennym, które stały się kanwą do ożywionej dysku-
sji o „starym” Nowym Dworze. Niewątpliwie formuła 
koncertu przyczyniła się do tego, że przynajmniej 
podczas na czas jego trwania zmarły różnice poglą-
dów na tematy wszelakie. Dominowało poczucie jed-
ności i wspólnoty wywodzące się ze wspólnej historii  
i dziedzictwa narodowego. Tkwiący w nas patriotyzm 
uzewnętrznił się w wokalnej kanonadzie.  

Wolne Śpiewanie
TEkST I FOTO nok

w przeddzień święta niepodległości w nowodworskim ośrodku kultury odbyło się bardzo ciekawe spotkanie – spotkanie  
z piosenką patriotyczną. Piosenką. która pozwalała  odczuć wspólnotę w chwilach dla narodu najcięższych, podnosiła ducha, 
zagrzewała do walki o wolność i niepodległość na przestrzeni dziejów. Dzisiaj w dużej części zapomniana, odżyła 
w programie zespołu trioDeon pt:  wolne śpiewanie.

Pasikonik w NoK – podróżnicza lekcja geografii
TEkST I FOTO nok

na zaproszenie nowodworskiego ośrodka kultury, 6 listopada, duża grupa młodzieży z nowodworskich gimnazjów 
uczestniczyła w spotkaniu z młodym, ale jakże już doświadczonym podróżnikiem i filmowcem  Michałem szymczakiem 
zwanym Pasikonikiem. 

Bohater spotkania to wyjątkowa osobowość, 
28-letni leśnik, spełniający swe dziecięce 

marzenia zwiedzając świat. 
W pierwszej części  spotkania gimnazjaliści obej-
rzeli godzinny film pt „Sezon na lwy”, który po-
dróżnik nakręcił podczas  wyprawy autostopem 
po Ameryce Południowej. Młodzież miała moż-

liwość poznać  bliżej codzienne życie Brazylij-
czyków i Boliwijczyków. Zdjęcia kręcone z tzw. 
ręki dawały poczucie uczestniczenia w podróży 
razem z autorem. Współczesny język, poczucie 
humoru Pasikonika przykuwały uwagę młodzie-
ży, która z ogromną uwagą śledziła jego podróż, 
żywo reagując  na pojawiające się obrazy i ko-
mentarze.

Po zakończeniu projekcji filmu Pasikonik  
z dużą ochotą odpowiadał na pytania młodzieży, 
wyjaśniał tajniki filozofii podróżowania zwanej 
„pasikonizmem” oraz różne ciekawostki ze swo-
ich wypraw. Udowadniał, że najważniejszy jest 
pozytywny stosunek do ludzi, trzeba słuchać in-
nych, próbować ich zrozumieć, a wtedy „podróż 
za jeden uśmiech” jest naprawdę możliwa. Prze-

konywał, że każdy człowiek może zrealizować 
swoje pasje jeśli naprawdę tego pragnie, a on 
sam jest tego żywym przykładem. Przebiegają-
ce w bardzo sympatycznej atmosferze spotkanie  
dobiegło końca. Młodzież gromkimi brawami 
pożegnała sympatycznego podróżnika i fajnego 
człowieka.

Jacek Wójcicki
na scenie 
zaułek
TEkST I FOTO nok

w muzyczną podróż po europie wybrali 
się nowodworzanie w sobotni wieczór 
24 listopada 2012 r., wybrali się w podróż 
chociaż nie musieli ruszać się z miejsca. 

Pretekstem do spotkania z reżyserem była 
projekcja jego ostatniego filmu Uwikłani, 

do którego Jacek Bromski przy współpracy Ju-
liusza Machulskiego napisał scenariusz. Nowo-
dworska publiczność oceniła film pozytywnie. 
Uznając go za ciekawy i intrygujący. Akcja, 
chociaż na początku dość statyczna  (istniała 
obawa, że film będzie przegadany) z biegiem 
czasu stawała się coraz bardziej interesująca  
z dość zaskakującym zakończeniem. W rozmo-
wie z reżyserem red. Stanisław Zawiśliński pró-

bował wydobyć od  autora odpowiedź na pytanie, 
co kryje się pod tajemniczym telefonem wyko-
nanym przez bohatera filmu w ostatniej scenie.  
Odpowiedź była bardzo lakoniczna. Podczas 
wieczoru publiczność zadawała również py-
tania związane z innymi produkcjami Jacka  
Bromskiego, dotyczące jego wcześniej dzia-
łalności radiowej a także  najbliższych planów 
artystycznych. Interesującym wątkiem była tak-
że działalność Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. Interesujący dialog z Jackiem Bromskim 
zakończyło się późnym wieczorem.

uwikłani  
w NoK
TEkST I FOTO nok

Gościem spotkania filmowego w cyklu 
więcej niż kino, które odbyło się  17 
listopada 2012 r. był reżyser, producent, 
dziennikarz radiowy, piastujący obecnie 
funkcję prezesa stowarzyszenia 
filmowców Polskich jacek Bromski. 

Brzydkie 
Kaczątko
TEkST I FOTO nok

jesienny poranek  13 października 
przywitał nas drobnym deszczem  
i szarymi chmurami, ale rodzice i ich  
małe pociechy tym bardziej chętnie 
przyszły do nowodworskiego ośrodka 
kultury na Poranek z teatrem. tego ranka 
odbyło się premierowe przedstawienie 
pt. „Brzydkie kaczątko” przygotowane 
przez aktorów teatru wAriAcjA.

Od pierwszych scen na widowni wybuchał 
sympatyczny chichot sprowokowany za-

chowaniem tytułowego brzydala, który jako 
nieporadne pisklę okazał się sympatycznym 
głodomorem. Nauka kaczego chodzenia w wy-
konaniu dzieci i Pani Kaczki bawiła całą pu-
bliczność. Opowieść o „odmieńcu” w wykona-
niu Lidii Sycz i Michała Głowackiego w ciepły 
i zabawny sposób udowodniła po raz kolejny, 
że nie wolno nikogo oceniać po wyglądzie ze-
wnętrznym, bo liczy się wnętrze każdego z nas. 
Reżyserka, scenograf i aktorka w jednym Pani 
Lidia Sycz wykazała się olbrzymim talentem 
tworząc klimat spektaklu poprzez wspaniałe ku-
kły, rewelacyjne czapkowe pisklaki i bajkową 
scenografię lotu łabędzi. Współgrająca muzyka  
z baletu Piotra Czajkowskiego „Jezioro łabę-
dzie” była idealnym elementem unoszącym  
i uwiarygodniającym całe przedstawienie. Nasza 

publiczność jako pierwsza oceniła popis akto-
rów, a ja jako świadek potwierdzam ich wspa-
niałe umiejętności i owacyjne brawa, którymi 
zostali nagrodzeni.
PS.
Aktorzy dziękują bardzo za tak ciepłe przyjęcie  
i cieszą się bardzo że premiera mogła się odbyć 
właśnie w naszym ośrodku ze względu na miłą  
i sympatyczną atmosferę.

A stało się tak za sprawą sobotniego gościa, który 
wraz ze sceną ZAUŁEK zawitał do Nowo-

dworskiego Ośrodka Kultury – a był nim nie byle 
kto, tylko sam mistrz Jacek Wójcicki. Znakomity 
aktor, piosenkarz i śpiewak poprowadził publicz-
ność śladami „chłopaka z Sosnowca” wykonując 
najpopularniejsze arie z repertuaru Jana Kiepury, nie 
zapomniał także o swojej Piwnicy pod Baranami, 
wykonując  piosenki, które często gościły na deskach 
Piwnicy, a których autorami byli najwybitniejsi pisa-
rze, poeci i kompozytorzy m.in. Marek Grechuta, 
A.Mickiewicz,K.I. Gałczyński, Zygmunt Koniecz-
ny, K.Gertner. Osobowość artysty wywarła ogromne 
wrażenie na zebranej publiczności. Znakomity głos, 

osobisty urok i wdzięk oraz bezpośredniość spo-
wodowały, że artysta bardzo szybko zjednał sobie 
nowodworzan, którzy już do końca koncertu razem 
z nim śpiewali znane refreny piosenek i fragmenty 
arii operetkowych, zwłaszcza, że ciepłą atmosferę 
na sali oraz rozgrzał  publiczność  gospodarz sceny 
ZAUŁEK Wojtek Gęsicki, który po tradycyjnym 
powitaniu, brawurowo, wraz z publicznością, wy-
konał piosenkę Tylko we Lwowie. Półtoragodzinny 
wieczór z Jackiem Wójcickim minął bardzo szybko, 
owacją na stojąco żegnała publiczność krakowskie-
go artystę, dziękując mu za moc estetycznych wra-
żeń i emocji. Po imprezie Jacek Wójcicki, w galerii 
Łącznik, długo jeszcze rozmawiał ze swoimi wiel-
bicielami, rozdawał autografy i pozował do wspól-
nych fotografii.   
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Spektakl oparty na książce Carla Collodiego 
zaprezentowali aktorzy Łódzkiego Teatru 

„Mer”.  Historia niegrzecznego i naiwnego paja-
cyka jest dobrze  znana wszystkim powyżej 10 
lat bo od dawna jest lekturą szkół podstawowych. 
Natomiast nasza najmłodsza publiczność po raz 
pierwszy obejrzała przygody drewnianego paja-

cyka spowodowane niechęcią  do szkoły, brakiem 
posłuszeństwa i bezmyślnością. Ciekawa i nieba-
nalna inscenizacja tej znanej bajki, żywy plan 
oraz bardzo dobre aktorstwo to atuty tego przed-
stawienia. Dzieci w prosty sposób, ale z dozą hu-
moru dowiedziały się o znaczeniu „oślich uszu” 
i wydłużającym się nosie jako symbolu kłam-

stwa. Przemiana Pinokia z głuptaska w mądrego 
i dobrego chłopca to przesłanie całego spektaklu, 
które jest nadzieją w naszej rodzicielskiej często 
niełatwej roli, a maluchom „piątka” za wczesne 
obejrzenie lektury czwartej klasy. Do zobaczenia 
na kolejnych spektaklach.

Pinokio
TEkST I FOTO nok 

Pinokio, chłopiec z drewna był bohaterem sobotniego Poranka z teatrem w dniu 10.11.12 roku.

Zajęcia zaczęły się rozgrzewką w stylu Bolly-
wood,  następnie uczestnicy zapoznali się z 

podstawowymi krokami, odpowiednią pracą głowy 
i oczu. Wszystkie ćwiczenia zmierzały do zapo-

znania się z inną techniką ruchową ciała a także do 
opanowania układu choreograficznego. Uczestnicy 
warsztatów przy orientalnych rytmach mogli po-
czuć klimat innego świata. Dziękujemy wszystkim 

za udział w warsztatach i zachęcamy do śledzenia 
naszych wydarzeń w ramach Przestrzeni Młodych, 
a już w grudniu zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych na warsztaty aktorskie.

Bollywood w Nowym Dworze!
TEkST I FOTO nok

listopadowa Przestrzeń Młodych zaczęła się od warsztatów tańca Bollywood. 
warsztaty poprowadziła Magdalena inglot, która tajniki tańca indyjskiego zgłębiała podczas podróży do indii. 

Po krótkiej prezentacji podstawowych technik 
lepienia z gliny, rodziny naradziły się i przy-

stąpiły do intensywnej pracy, którą można też 
nazwać zabawą. Niektóre zespoły podzieliły się 
zadaniami w jednej  idei, inni postawili na indy-
widualizm i każdy ulepił własną rzeźbę, a jeszcze 
inni stworzyli wspólne dzieło, nad którym pra-
cowali razem. W każdym przypadku efekty były 
zdumiewające. Ale na ostateczny wynik trzeba 
będzie jeszcze poczekać, bo teraz prace muszą 
wyschnąć, być wypalone, następnie poszkliwione  
i wypalone powtórnie. W zajęciach wzięło udział 
11 osób: 5 dzieci i 6 osób dorosłych. Wszyscy 
byli bardzo zadowoleni, bo razem spędzili czas, 
„wyżyli” się twórczo, razem coś ulepili, choć na-
wet te efekty nie mają takiego znaczenia… 
Bo warsztaty były doskonałą okazją do po-
znawania siebie, sprawdzania się w różnych 
rolach oraz nauki współpracy i kompromisów 

– zarówno dla rodziców jak i dzieci. 
Zapraszamy na kolejne edycje!

Gliniane łapy i łapki – rodzinne zabawy z gliną
TEkST I FOTO nok

w sobotnie przedpołudnie, 27pażdziernika grupa rodziców wraz ze swoimi pociechami wzięła udział w rodzinnych zajęciach 
ceramicznych pn. „Gliniane łapki i łapy”. 

z piosenką 
przez życie
TEkST I FOTO nok

niezwykle urocze popołudnie i wieczór 
spędzili członkowie klubu seniora  
w piątek 23. listopada 2012 r. 

Światowy Dzień Seniora rozpoczęli od spo-
tkania towarzyskiego w kawiarni NOWA  

gdzie przy smacznych własnych wypiekach oraz 
dobrej herbatce wspominali stare dobre cza-
sy. Około godziny 17.00 zabrali wspomnienia 
ze sobą i przenieśli się do sali widowiskowej, 
gdzie wraz z innymi gośćmi, którzy zechcie-
li przyjąć zaproszenie na sentymentalny kon-
cert starych, ale wciąż popularnych piosenek 
przenieśli się w świat beztroskiej młodości  
i wypełnionej obowiązkami dojrzałości. Na es-
tradzie  Wojtek Gęsicki, jak zawsze, najpierw 
wprowadził ciepłą rodzinną atmosferę na wi-
downi, a potem przeprowadził słuchaczy przez 

krainę muzycznych wspomnień. Wykorzystał do 
tego najbardziej popularne piosenki turystyczne, 
biesiadne, ale także literackie, w tym z najnow-
szego, własnego repertuaru. Wspólne śpiewanie 
weszło już chyba w krew nowodworskiej pu-
bliczności. Praktycznie od początku do końca 
koncertu słuchacze bardzo aktywnie uczestni-
czyli w zabawie. Bo kto z nas nie śpiewał Zielo-
nego Mosteczka,Baby ach te baby, czy Pije Kuba 
do Jakuba. Rzec by można iż stanowili doskona-
ły chórek, a w zasadzie chór dla prowadzącego 
koncert wokalisty. Zapewne zbiorowy śpiew ro-
daków słychać było daleko poza murami ośrod-
ka kultury, którzy po półtoragodzinnej dobrej 
zabawie, w znakomitych nastrojach wracali do 
swych domów.

Spotkanie miało na celu przybliżenie uczestnikom 
warsztatów fotograficznych a także wszystkim 

zainteresowanym, tematu fotografii reportażowej 
i dokumentalnej. Nasz gość w niezwykle ciekawy 
sposób przedstawił swój dorobek artystyczny oraz 
opowiedział o pracy fotoreportera. Wojciecha Grzę-
dzińskiego w fotografii, jak sam stwierdził, intere-
suje człowiek zanurzony w codzienności oraz w sy-
tuacjach ekstremalnych. Uczestnicy spotkania mieli 
okazję zapoznać się ze zdjęciami m.in. zrobionymi 
podczas zamieszek w Gruzji oraz Sudanie Południo-
wym,  na zakończenie nie zabrakło również  zdjęć 
przedstawiających Prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego. Dwugodzinne spotkanie przyciągnęło 
nie tylko osoby zaawansowane w sztuce robienia 

zdjęć ale również młodzież pasjonującą się fotogra-
fią. Po oficjalnym zakończeniu spotkania, była rów-
nież możliwość porozmawiania z fotografem, który 
bardzo chętnie i z wielkim entuzjazmem odpowiadał 
na pytania.   

Spotkanie  
z fotografem 
Wojciechem 
Grzędzińskim
TEkST I FOTO nok

w czwartek 29.11.2012 r.,  
w nowodworskim ośrodku kultury  
odbyło się spotkanie z wojciechem 
Grzędzińskim,  fotografem pracującym 
w kancelarii Prezydenta rP, laureatem 
World Press Photo

Żarcik a’propos
TEkST I FOTO nok

sobotni wieczór w nowodworskim 
ośrodku kultury upłynął pod wrażeniem 
artystycznych przeżyć jakimi dzieliła się  
ze słuchaczami znakomita aktorka  
joanna trzepiecińska, która wraz  
z jazzowymi muzykami Bogdanem 
hołownią - fortepian, Pawłem Pańtą – bas 
i robertem Murakowskim – instrumenty 
dęte zaprezentowała program ze swojej 
ostatniej płyty „Żarcik a’ propos”. 

„Żarcik a’ propos” to program złożony głów-
nie z kompozycji Jerzego Wasowskiego do 

tekstów Jeremiego Przybory, aczkolwiek nie tylko, 
bowiem podczas koncertu, 01 grudnia 2012 r., usły-
szeliśmy także kompozycje Astora Piazolli do słów 
Jacka Dehnela ( Już nic), Zeguinha de Abreu do słów 
Marii Czubaszek (Tico, tico),Jamesa van Heusena 
do słów Jeremiego Przybory (Miłość brałam lekko). 
Joanna Trzepiecińska popularna i lubiana aktorka 
podjęła się, wydawać by się mogło, karkołomnego 
zadania, sięgając po repertuar znany szerokiemu 
odbiorcy głównie średniego i starszego pokolenia ze 
znakomitych wykonań aktorów Kabaretu Starszych 

Panów (m.in. Kaliny Jędrusik ) czy tuzów polskiej 
piosenki takich jak Maria Koterbska, aby zaprezen-
tować go publiczności „przesiewając” przez sito 
własnej wrażliwości. Reakcja słuchaczy pokazała, 
że pomysł pokazania znanych utworów w lekko jaz-
zowej interpretacji wokalnej oraz czysto jazzowych 
aranżach muzycznych, bez utraty ich poetycko-li-
rycznego nastroju, było pomysłem bardzo dobrym 
i fantastycznie wykonanym. Publiczność z zapartym 
tchem  chłonęła aktorskie interpretacje znanych so-
bie utworów, poparte mocnym głosem, wspaniałą 
muzyką i dowcipnymi komentarzami. Gromkie bra-
wa dla artystów i utwór na bis zwieńczyły sobotni 
koncert. Po zakończeniu imprezy sympatyczna ak-
torka podpisywała swoje płyty i długo rozmawiała  
z sympatykami swojego talentu.
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1. Co trenujesz? 
Trenuję Taekwon-do ITF oraz Kick 
Boxing. Jestem zawodnikiem no-
wodworskiego klubu sportów walki.

2. Co to jest Taekwondo i czym 
różni się od Kick Boxingu??
Taekwon-do to bardzo młoda sz-
tuka walki i samoobrony, która 
powstała w Północnej Korei 11 
kwietnia 1955 roku. Stworzył ją 
generał Choi Hong Hi, w oparciu 
o osobiste doświadczenia trenin-
gowe, między innymi z Karate  
i Taek Kyon. Taekwon-do jest 
sztuką walki, która ma ideologię, 
zasady i wartości moralne. Uczy 
także sposobów walki w niebez-
piecznych sytuacjach, jakie mogą 
nas spotkać w życiu codziennym. 
Natomiast Kick Boxing nastawiony 
jest rywalizację sportową na ringu 
lub na macie. Jest to tylko sport,  
a nie sztuka walki.

3. Czemu wybrałeś ten sport?
Wszystko zaczęło się od rozmów 
z kolegą, który już długo trenował. 
Spotykaliśmy się wieczorami po 
jego treningach i opowiadał mi jak 
one wyglądały. Zaciekawiło mnie 
to, na początku wahałem się czy 
przyjść, a może jednak dać sobie 
spokój? Ostatecznie poddałem się namowom 
kolegi i rozpocząłem treningi.

4. Kto prowadzi sekcje  i ile czasu trenujesz ?
Taekwon-do trenuję od  4 lat pod okiem tren-
era Waldemara Misiaka (II DAN), poza tym od 

września rozpocząłem treningi Kick Boxingu  
w nowej sekcji w Modlinie Twierdzy.

5. Kto może trenować ten sport ?
Wszyscy mogą przyjść i spróbować swoich sił. 
Sport ten jest dla każdego, pod jednym warunki-
em, że jest on wytrwały. 

6. Kiedy i gdzie odbywają się 
zajęcia ?
Zajęcia odbywają się w Nowym 
Dworze w Hali sportowej NOSiR 
oraz w Zespole Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Modlin 
Twierdza, mieszczącej się przy ulicy 
Bema 312, w dniach od poniedziałku 
do czwartku. Sekcje w Modlinie 
powstały z inicjatywy p. dyrektora 
Zdzisława Szmytkowskiego, który 
zaprosił do współpracy trenera 
Waldka.

7. Czemu warto trenować ten 
sport ?
Taekwon-do uczy wytrwałości, samo-
zaparcia, samokontroli. Pokazuje 
wartości, którymi należy się kierować 
w życiu. Trzeba wykazać się wielką 
charyzmą i wolą walki, aby trenować 
tę sztukę walki.

8. Jakie osiągnięcia masz Ty i sekcja 
w nowym Dworze Mazowieckim ?
Jako sekcja Taekwon-do na swoim 
koncie mamy bardzo dużo osiągnięć, 
są to między innymi: 
medalowe miejsca na pucharach, 
mistrzostwach Polski, liczne medale 
na imprezach międzynarodowych, 
mistrzostwach Mazowsza i elimi-

nacjach do mistrzostw Polski. Dziedziną,  
w której zdobywamy najwięcej medali są walki 
indywidualne. Moim największym osiągnięciem 
jest III miejsce w Międzynarodowym turnieju 
MMC Masters Mazovia CUP, w walkach indy-
widualnych, kat. Do 70 kg.

TaeKWoN-Do i KiCK BoXiNG – ciekawe hobby
WyWIAD PRZEPROWADZIŁy DZIENNIkARkI Z I „A” PG, kTóRE ROZMAWIAŁy Z DAMIANEM LEWANDOWSkIM ABSOLWENTEM LO W MODLINIE TWIERDZy.

W listopadzie br. 
Zarząd Zakładu 

Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. zakoń-
czył rzeczową realiza-
cję Projektu Funduszu 
Spójności w ramach 
którego:
- z m o d e r n i z o w a n o 
oczyszczalnię ścieków 
„Południe” w Nowym 
Dworze Mazowieckim
- wybudowano sieć ka-
nalizacyjną o długości 
ok. 9 km w ulicach: 
Boh. Modlina, Spacero-
wej, Malinowej, Topolo-
wej, Spornej, Współcze-
snej, Fortecznej, Mieszka 
I, Krótkiej, Środkowej, 
Piekarskiej, Żwirowej, 
Czarnieckiego, 
Na skarpie, Gen. Thommee oraz ul. Chłodnia
- wybudowano sieć wodociągową o długości  
ok. 0,3 km w ul. Przeskok.
Realizacja Projektu, która trwała od 2009 
r. możliwa była dzięki pozyskaniu dotacji  
z unijnego Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko, oś priorytetowa I Gospodarka Wodno 
– Ściekowa.

Zarząd Spółki postanowił uczcić zakończenie 
Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej w Nowym Dworze Mazowieckim” 
organizując 29 listopada konferencję w No-
wodworskim Ośrodku Kultury. 
Do udziału w uroczystości, której program 
przygotowany został z myślą o dzieciach  
i młodzieży, zaproszono przedstawicieli szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu Nowego 
Dworu Mazowieckiego.
Po przywitaniu, gościom zaprezentowano film 
z realizowanego przez 
Spółkę Projektu Fundu-
szu Spójności. Ponadto 
uczestnicy konferencji 
w czasie przedstawie-
nia teatralnego „Podróż 
do Krainy Czarow-
nej Wody”, w którym 
udział wzięli również 
mali naukowcy wybra-
ni z widowni, dowie-
dzieli się jak ogrom-
ną rolę pełni woda  
w przyrodzie i życiu 
człowieka i dlacze-
go tak ważna jest jej 
ochrona. 

Podczas konferencji, 
ogłoszono zwycięzców 
konkursów plastycz-

nych, których tematem 
był „Plakat pod hasłem 
Unia Europejska przy-
jacielem naszego śro-
dowiska” (konkurs dla 
szkół podstawowych) 
oraz Logo promują-
ce Projekt Funduszu 
Spójności „Moderniza-
cja oczyszczalni ście-
ków wraz z budową 
sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej w No-
wym Dworze Mazo-
wieckim” (konkurs dla 
gimnazjów). 

Do konkursu przystą-
piły tylko dwie z za-
proszonych placówek 
tj. Zespół Szkół nr 1  
w Nowym Dworze 

Mazowieckim oraz Zespół Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim- Modlin Twierdza,  
w związku z tym Komisja konkursowa stwier-
dzając, iż dostarczone prace spełniają wymagane 
kryteria postanowiła nagrodzić wysiłki dzieci  
z obydwu placówek. 
Nagrodami w konkursie były: tygodniowe 
warsztaty ekologiczne w Poroninie (dla 36 
uczniów szkół podstawowych) oraz wyjazd 
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
(dla 106 uczniów gimnazjów).
Pula nagród została sprawiedliwie podzielo-
na, pomiędzy Zespoły Szkół biorące udział  
w konkursie.
Po zakończeniu części oficjalnej konferencji 
dzieci wzięły aktywny udział w „EKO”- po-
kazach i eksperymentach 
Ideą i celem konferencji było wzbudzenie za-
interesowania dzieci i młodzieży tematem Unii 
Europejskiej i roli jaką UE odgrywa w dziedzi-
nie ochrony środowiska oraz zainteresowanie 
Projektem zrealizowanym przez ZWiK Sp. z o.o.  

w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 

Uroczystość oraz na-
grody w konkursach, 
współfinasowane były 
z Funduszu Spójności 
w ramach realizacji 
Projektu „Moderniza-
cja oczyszczalni ście-
ków wraz z budową 
sieci kanalizacyjnej  
i wodociągowej w No-
wym Dworze Mazo-
wieckim”. 

zakończenie modernizacji Południa
TEkST I FOTO BeAtA kowAlskA, Zwik

ZAKOŃCZENIE RZECZOWEJ REALIZACJI PROJEKTU „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI 
KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU 
SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.
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Spis telefonów Starostwa Powiatowego 
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Paderewskiego 1B 

 
Lp. Nazwa wydziału, komórki organizacyjnej Nr pokoju Numer telefonu 
1. Sekretariat starosty 106 22 765 32 90 
2. Sekretarz Powiatu 110 22 765 32 92 
3. Skarbnik Powiatu 111 22 765 32 93 
4. Punkt podawczy Parter-hol 22 765 32 02  

22 765 32 03 
5. Wydział Organizacji i Promocji 210, 211, 213 22 765 32 04, 08, 18 
6. Wydział Budżetu i Finansów 117, 118 22 765 32 25, 28, 29 
7. Wydział Komunikacji i Transportu 5, 21 22 765 32 81-85 
8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 7 22 765 32 38 
9. Zespół ds. Audytu i Kontroli 7 22 765 32 38 
10. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 

Niejawnych 
113 22 765 32 98 

11. Wydział Inwestycji, Funduszy 
Zewnętrznych i Rozwoju 

113 22 765 32 96 
22 765 32 97 

12. Wydział Zamówień Publicznych 209 22 765 32 36 
13. Samodzielne Stanowisko ds. Zdrowia i 

Spraw Społecznych 
210 22 765 32 09 

14. Biuro Rady i Zarządu 105 22 765 32 94 
15. Wydział Kadr 8 22 765 32 37 
16.  Wydział Edukacji 6 22 765 32 16 

22 765 32 17 
17. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 
11, 12, 13 22 765 32 05 

18. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 

203, 204, 205, 206, 
208 

22 765 32 70 
22 765 32 71-77 

19.  Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami 

22, 23, 24, 25, 26, 27 22 765 32 50 
22 765 32 51-52, 54-
59, 69 

20. Wydział Dróg Powiatowych 119 22 765 32 78 
21. Wydział Architektury i Budownictwa 114, 115, 116 22 765 32 30 

22 765 32 31-35 
22. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 120, 121 22 765 32 20 

22 765 32 21-23 
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Kongresowi przyświeca idea pogłębiania 
współpracy w zakresie promocji pomiędzy 

samorządowymi jednostkami terytorialnymi Wo-
jewództwa Mazowieckiego na każdym poziomie 
administracji. Jest on też doskonałą okazją do za-
prezentowania i wymiany najlepszych praktyk.
W tegorocznym kongresie, na zaproszenie Mar-
szałka, wziął udział Urząd Miejski w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 
Martyna Kordulewska z Wydziału Promocji  
i Komunikacji Społecznej prezentowała doświad-
czenia magistratu w tworzeniu i wdrażaniu Syste-
mu Identyfikacji Wizualnej wraz z logo. 
Zebrani mogli także wysłuchać wystąpień doty-

czących: Żyrardowa, Ziemi Sierpeckiej, Mławy, 
Serocka, Legionowa i Warki. 

Kongres Promocji mazowsza
TEkST I FOTO reD

14 listopada br. w warszawie odbył się ii kongres Promocji Mazowsza zorganizowany przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski. 

Certyfikat dla NCm 
TEkST I FOTO nok

17 listopada br. w warszawskim hotelu Gromada odbyła się wielka Gala Polska Przedsiębiorczość, podczas której wręczone  
zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie handlu, Przemysłu i Usług oraz firmę europa  
consulting sp. z o.o. wręczono nagrody laureatom X jubileuszowej edycji konkursu „Mazowiecka firma roku”, V edycji konkursu 
„Mazowiecka Gmina/Mazowiecki Powiat roku”, Vi edycji konkursu „orły Polskiego Budownictwa”, Vii edycji konkursu „samorząd 
Przyjazny Przedsiębiorczości” oraz Vi edycji konkursu „Perły Medycyny”.

Obydwaj panowie w nad wyraz interesującej 
formie starali się przekonać obecnych, o szko-

dliwości i skutkach palenia tytoniu, zwłaszcza tych, 
których dzisiaj nie widać, ale w przyszłości na pew-
no dadzą o sobie znać. Odwołując się do wyobraźni 
młodych ludzi, posługując się materiałami poglądo-
wymi wskazywali na objawy i konkretne choroby, 
których powinni spodziewać się aktywni obecnie 
palacze, w niedalekiej przyszłości. Rak macicy  
u młodych kobiet, nowotwory płuc, niewydolność 
krążenia  czy  rozedma płuc u wszystkich to wcale 
nie wszystkie choroby, które czyhają na osłabione 
„smołą tytoniową” organizmy, gdyż zawiera ona aż 
40 różnych rakotwórczych substancji. Dla młodego, 
nałogowego  palacza w stu procentach pewne jest ,że 
któraś z tych substancji zadziała. Nie istnieje więc 
pytanie czy zadziała? Lecz kiedy to się stanie? Czy 
warto czekać? Na pewno nie. Wygląd płuc, serca, 
układu krwionośnego nałogowego palacza przed-

stawiony na fotografiach wywarł ogromne wrażenie 
na słuchaczach. Reakcja młodzieży wskazywała, ze 
argumenty wykładowców przekonały sporą część 
młodzieży do zgubnych skutków palenia tytoniu. 

Oby trwale. Jeżeli chcesz mieć radosną przyszłość 
odrzuć palenie tytoniu już dzisiaj – zadbasz tym sa-

mym o swoje zdrowie, ale także o zdrowie twojej 
przyszłej rodziny.  
W ramach ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy 
nasze miasta.TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”, któ-
rego celem jest wzmocnienie przestrzegania ustawy 
poprzez kampanię społeczną informującą o obowią-
zujących  regulacjach w zakresie miejsc wolnych od 
dymu tytoniowego i konsekwencjach zdrowotnych 
używania tytoniu (czynne i bierne palenie),które-
go partnerami są  Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Nowodworski Ośrodek Kultury, NZOZ 
„Nasza Przychodnia”, planowane są m.in. warsztaty 
uwolnienia się od nałogu palenia tytoniu. O ich roz-
poczęciu i organizacji poinformujemy w terminie 
późniejszym.  

Dzień zrywania z nałogiem w NoK!
TEkST I FOTO nok

w światowym Dniu Zerwania z nałogiem tytoniowym, 15 listopada br., w ramach ogólnopolskiego projektu „odświeżamy nasze 
miasta.toB3cit (tobacco free cities)”, w nowodworskim ośrodku  kultury, młodzież szkół ponad gimnazjalnych spotkała się ze 
specjalistami w dziedzinie profilaktyki uzależnień: dr Piotrem Dąbrowieckim i pastorem Zbigniewem Makarewiczem. 

Nagrody w konkursach to prestiżowe tytuły. 
Doceniane przez Kapitułę produkty, usługi, 

technologie, procesy oraz metody organizacji 
i zarządzania, przodują w dziedzinie biznesu. 
Działania promocyjne Uczestników poszczegól-
nych konkursów wspierane są wydaniem publi-
kacji „Almanach Polskiej Przedsiębiorczości”, 
która prezentuje laureatów konkursów, a rozpo-
wszechniana będzie wśród administracji rządo-
wej i samorządowej, największych firm w Polsce, 
na targach oraz wśród firm nominowanych i ich 
kluczowych klientów.
Nowodworskie Centrum Medyczne brało udział w 
konkursie po raz drugi a przyznana nagroda – „Ma-

zowiecka Firma Dziesięciolecia” – jest naszym 
zdaniem wyrazem umacniania się pozycji Nowo-

dworskiego Centrum Medycznego na lokalnym  
i krajowym rynku medycznym.
W konkursie „Perły Medycyny” Nowodworskie 
Centrum Medyczne wzięło udział po raz pierw-
szy zajmując II miejsce w kategorii Szpitale 
Wielospecjalistyczne poniżej 400 łóżek. Kapituła 
Konkursu nagrodziła te podmioty wykonujące 
działalność leczniczą, które są efektywnie zarzą-
dzane, stwarzają dogodne warunki swoim pra-
cownikom, a przede wszystkim świadczą usługi 
wysokiej jakości.

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. 
becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł 
miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia  
12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 
r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).
Ponadto informujemy, że: 
• w przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy, jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych,
• w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego 
zapomogę, o której mowa wyżej, przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli 
dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione przed dniem wejścia w życie ww  ustawy.

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r.  
kryterium dochodowego przy ubieganiu się  

o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.

Uprzejmie informujemy, że w październiku br. zakończyliśmy wszystkie prace związane z przeprowadzką wydziałów i komórek organizacyjnych z dotych-czasowej 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. Poniżej podajemy numery telefonów do wydziałów i komórek organizacyjnych starostwa przy ul. Paderewskiego 1B. 
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

Informacja dla mIeszKańców PowIatu nowodworsKIego

SEKCJA KAJAKOWA NOSIR 
ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ 

NA BASENOWE PŁYWANIE KAJAKIEM POLO 
W KAŻDĄ NIEDZIELĘ GODZ. 10.00 - 12.00 

NA PŁYWALNI NOSIR
KAŻDY MOŻE SPRÓBOWAĆ!!! 
DO DYSPOZYCJI INSTRUKTOR

seKcja KajaKowa nosIr
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Alfredowi Kabacie towarzyszyli mjr rez. Jerzy 
Białoskórski, nadkom. w st. spocz. Tadeusz 

Maciński oraz Roman Kaczorowski, Jan Wiśniew-
ski i Paweł Kabata. Spotkanie odbyło się na zapro-
szenie dyrektor Zespołu Szkół specjalnych Jolanty 
Lesak i kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Elżbiety Gauzy. Jego przygotowaniem zajmowała 
się Teresa Macińska. 
Podczas spotkania, które łączyło prelekcję z prezen-
tacją multimedialną, p. A. Kabata zapoznał uczniów 
z historią odzyskania niepodległości przez Polskę i 
obchodami tego święta w latach 1920-1939. Podkre-
ślił, że obchody Święta Niepodległości organizowane 
przez Batalion Elektrotechniczny trwały dwa dni. 
W przeddzień Święta Niepodległości odbywał się 
tzw. capstrzyk, czyli pochód ulicami Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego, w którym poza wojskiem brali 
udział przedstawiciele władz miasta, organizacje 
społeczne i mieszkańcy. Trasa marszu wiodła ulica-
mi: Al. Paderewskiego, Warszawską, Zakroczym-
ską, Kościuszki i kończyła się przed koszarami jed-
nostki wojskowej,  która stacjonowała w Nowym 
Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939. 
Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała informa-
cji o organizacji batalionu, jego zadaniach, wypo-

sażeniu i współpracy z władzami i społecznością 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Dowiedziała się 
m. in., że w obiekcie, w którym znajduje się NOK, 
w latach 1922-1939 mieściła się elektrownia szkol-
na. Historia Batalionu Elektrotechnicznego ukaza-
na została na tle fotografii pochodzących z okresu 
międzywojennego. Wzbogaciły ją też wspomnienia  
Romana Kaczorowskiego.
W dalszej części spotkania płk rez. A. Kabata po-
kazał jej uczestnikom budynki, które wchodziły  
w skład koszar Batalionu Elektrotechnicznego.  
Za przeprowadzoną lekcję historyczną płk rez.  
A. Kabacie podziękowała p. Elżbieta Gauza. Na 
zakończenie delegacja młodzieży i oficerowie ZOR 
złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 
Batalionu Elektrotechnicznego.

o Święcie Niepodległości i historii Batalionu 
elektrotechnicznego
TEkST I  FOTO AlkA

12 listopada w nowodworskim ośrodku kultury odbyło się spotkanie płk. rez. Alfreda kabaty z uczniami nowodworskiego  
Zespołu szkół specjalnych i podopiecznymi warsztatów terapii Zajęciowej poświęcone historii odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. oraz Batalionu elektrotechnicznego. 

Wystawa ta odbywa się z okazji przypadającej  
w tym roku dwusetnej rocznicy ukazania się 

pierwszego wydania „Baśni dla dzieci i dla domu”  
braci Jacoba i Wilhelma Grimm. Wystawa organi-
zowana jest przez Instytut Goethego pt.: „Baśniowe 
światy” („Märchenwelten”). Całość została ukazana 
w formie siedmiu stacji prezentujących najważniejsze 
motywy niemieckich baśni oraz współczesnych 
bohaterów. Wystawa jest interaktywna – mieliśmy 
możliwość oglądania, słuchania, brania udziału w za-
daniach, których rozwiązania znaleźliśmy w bajkow-
ym lesie. Niespodzianką dla wszystkich było przed-
stawienie jednej z baśni /Czerwonego Kapturka/  za 

pomocą tradycyjnej japońskiej sztuki opowiadania 
Kamishibai. Wychodząc z fantastycznego lasu czu-
jemy, że świat baśni może okazać nam się bliższy niż 
się tego spodziewaliśmy. 
Zdaniem p. Agnieszki Nowakowskiej /naucz. języka 
niemieckiego w liceum / wystawa poszerza wiedzę  
o kulturze, a szczególnie kulturze niemieckiej,  
inspiruje do refleksji nad współczesnym światem  
i przyczynia się do rozwoju kompetencji kluczowych  
uczniów. Młodzież ucząca się niemieckiego mu tu 
kontakt z autentycznym językiem, co motywuje 
do dalszej nauki i poszerza kompetencję językową. 
Polecam, bo warto.

Baśniowe Światy
TEkST I FOTO lo

w czwartek 15 listopada 2012 roku uczniowie liceum ogólnokształcącego im. wojska Polskiego w nowym Dworze Mazowieckim 
wraz z p. Agnieszką nowakowską oraz p. Agnieszką kowalską wybrali się na wystawę do warszawskiej Mediateki Meta start. 

ogŁoszenIe o w yna jmIe loK alI uż y tKow ych 
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim 

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Zakroczymska 30 
                       Tel.: (22) 51 22 103     Fax.: (22) 51 22 101
                      REGON: 000525903    NIP: 531-10-00-938

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłasza, że wynajmie lokale użytkowe, położone w budynku Urzędu Miejskiego  
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej 30.

 
Powierzchnia lokali wynosi: lokal nr 120 – 10,05 m2, lokal nr 122 – 13,80 m2, lokal nr 123 – 13,90 m2, lokal nr 124 
połączony z lokalem nr 125 oraz 126 o łącznej powierzchni 47,60 m2, lokal nr 128 – 14,60 m2.
1. Umowa zostanie podpisana na okres 2 lat z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem 
wypowiedzenia, licząc od końca miesiąca kalendarzowego.
2. Minimalny wywoławczy czynsz za wynajem lokalu wynosi 13,75 zł za 1m2 (netto). Oferent jest zobowiązany ponosić opłatę 
za energię elektryczną i cieplną, wodę ciepłą i zimną, ochronę lokalu oraz  
za wywóz śmieci. Istnieje możliwość podłączenia do sieci teleinformatycznej (komputer, telefon).
3. W lokalach będących przedmiotem przetargu może być prowadzona działalność o charakterze biurowym.
4. Oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 11 stycznia 2013 roku, do godz. 1330  

w pokoju 101 – Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Na kopercie należy umieścić napis „Wynajem lokalu nr …”  
Do oferty należy dołączyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, rodzaju działalności, która 
będzie w nim prowadzona i zapoznaniu się z projektem umowy najmu.
5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 11 stycznia 2013 roku o godz. 1400. Komisja rozpatruje złożone oferty w dwóch częściach:
• 1 część jawna – komisja ustala liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwę lub nazwisko oferenta 
oraz wysokość zaproponowanego czynszu,
• 2 część niejawna – komisja ocenia merytorycznie oferty i dokonuje wyboru oferenta.
Komisja przetargowa odrzuca oferty:
- zgłoszone po wyznaczonym terminie,
- nieczytelne lub budzące wątpliwości, co do ich treści (skreślenia, przeróbki),
- bez wymienionych w ogłoszeniu zaświadczeń,
Komisja przetargowa dokonuje analizy i kwalifikacji ofert w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otwarcia ofert.  
Po ostatecznym wyborze oferentów, najpóźniej w terminie 4 dni Komisja udziela osobom biorącym udział w przetargu 
pisemnych informacji dotyczących rozstrzygnięcia przetargu.
6. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub możliwość odwołania przetargu.
Wzór umowy najmu, druk oświadczenia oraz formularz ofertowy są dostępne 
w pokoju 101 – Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w poniedziałki od godz. 9 00 do 
17 00 oraz od wtorku do piątku od godz. 800 do 1600 lub na stronie internetowej: www.nowydwormaz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (22) 51 22 103 lub (22) 51 22 100.

Szanowni Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego

Projekt uchwały zawierającej nowy Regulamin utrzymania czystości  
i porządku na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego został 
złożony do Biura Rady Miejskiej w grudniu wraz z pozostałymi 
uchwałami dotyczącymi nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnym tzn.:
• Uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki  
ww. opłaty;
• Uchwałą w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu  
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
• Uchwałą w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Powyższe uchwały są aktami prawa miejscowego i związane są ściśle  
z wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki od 1 lipca 2013 r.

system gosPodarKI odPadamI
 KomunalnymI 
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Wspólna zabawa rodziców i dzieci z grupy 
III miała na celu wzajemne poznanie się  

i integrację. Poprzez wykorzystanie metod wer-
balnych, ruchowych i muzycznych, wszyscy 
uczestnicy mieli możliwość wspólnej, aktywnej 
zabawy. Bardzo dużą atrakcję stanowiła dla dzie-
ci chusta animacyjna oraz zabawy przy muzyce. 
Dzięki ćwiczeniom ruchowym opartych na me-
todzie Weroniki Sherborne, przedszkolaki mo-
gły współpracować z rodzicami i rówieśnikami, 
zwiększyć poczucie pewności siebie i bezpieczeń-
stwa w otoczeniu.

Spotkanie cieszyło się zainteresowaniem rodzi-
ców, którzy chętnie wzięli w nim udział. Całemu 
spotkaniu towarzyszyła miła, przyjazna atmosfera 
pełna radości i swobody.

mamo, Tato - 
pobawmy się 
razem
TEkST I FOTO PP 2, nAUcZycielki Gr. iii

15 listopada br. w Publicznym 
Przedszkolu nr 2 odbyło się spotkanie 
integracyjne dla rodziców i dzieci z grupy 
„Zajączki” pod hasłem „Mamo, tato- 
pobawmy się razem”. Tego dnia wszystkie dzieci przyniosły swoje 

pluszowe misie. W rytmie muzyki dzieci pre-
zentowały swoje przytulanki. Miały okazje odgady-
wać tytuły piosenek o misiach, układać puzzle, brać 
udział w konkursach o misiach. Smaczną częścią 
spotkania było zlizywanie miodku z talerzyka. Skła-
daliśmy naszemu pluszakowi życzenia z okazji jego 

święta. Nie zbrakło tańców przy muzyce dziecięco 
– dyskotekowej. Na zakończenie zabawy każdy  
z uczestników otrzymał z rąk Pani dyrektor Marioli 
Zielińskiej słodki upominek.

Dla dzieci spotkanie to było sympatycznym wyda-
rzeniem, w którym miś był głównym bohaterem. 
Ta zabawka jest nie tylko przytulanką ale również 
towarzyszem i przyjacielem każdego dziecka, bo 
trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez pluszo-
wego misia.
Obchody Święta Pluszowego Misia dla wszystkich 
dzieci przygotowała Pani Julita.

Pluszowy miś 
zawitał do 
modlina
TEkST I FOTO jUlitA stolArskA- sZUtrAn

Pluszowe misie towarzyszą dzieciom  
od stuleci. w roku 2002 dzień  
25 listopada został ustanowiony 
światowym Dniem Misia. to 
sympatyczne święto było  
obchodzone w przedszkolu nr 2  
w Modlinie starym 23 listopada. 

Na przełomie października i listopada w grupie 
IV ,,Myszki” dzieci miały okazję obserwować 

pracę pań kucharek podczas przygotowania surówki 
na obiad. W trakcie zajęć gospodarczych przedszko-
laki wykonywały ze zgromadzonych owoców sałat-
kę, którą później zjadły z ogromnym apetytem.
Od listopada, raz w miesiącu, dzieci z grup starszych: 
,,Zajączki”, ,,Myszki” i ,,Biedronki” z gotowych, 
umytych i pokrojonych składników przygotowują 
sobie kanapki na śniadanie. Dzieci same wybierają 
swoje ulubione warzywa, wędlinę, ser itp. Uczą się 
samodzielnie posługiwać nożem w trakcie smaro-
wania pieczywa masłem (oczywiście pod czujnym 
okiem nauczycielek). To z jednej strony doskonała 
lekcja samodzielności, a z drugiej – okazja do spró-
bowania warzyw, do których wielokrotnie trudno 
jest dzieci namówić.  
,,Zabawy dla dużych i małych”- pod takim hasłem 
odbyło się natomiast spotkanie integracyjne w grupie 

IV. ,,Myszki” zaprosiły do wspólnej zabawy swoich 
kochanych rodziców. Tego popołudnia rodzice przy-
byli do przedszkola i chętnie włączyli się do zabaw 
ze swoimi pociechami. Najwięcej radości sprawiły 
dzieciom zabawy z chustą animacyjną.
Na zakończenie spotkania dzieci wspólnie z rodzi-
cami malowały styropianowe grzybki, które zdobią 
holl główny przedszkola.
Jesień odeszła, ale zagadnienia dotyczące zdrowego 
trybu życia realizować będziemy w ciągu całego 
roku.

zdrowe 
Krasnale
TEkST I FOTO MAriA MArciniAk AnnA GAwiŃskA ewA 
ŻUliŃskA

w Publicznym Przedszkolu nr 2  
w Modlinie starym postanowiliśmy 
wykorzystać jesienne dary i zachęcać 
dzieci do zdrowego odżywiania się  
oraz aktywnego spędzania wolnego 
czasu z rodzicami.

Bokser 
odwiedził 
przedszkolaków
TEkST I FOTO elŻBietA lewAnDowskA nAUcZycielkA PP3

22 listopada starszaków z grupy 
„Pszczółki” i „Biedronki” z Publicznego 
Przedszkola nr 3 z inicjatywy pani 
Małgosi Grabowskiej, odwiedził trener 
boksu champion nosir nDM, pan 
krystian rogalski wraz ze swoim 
zawodnikiem  norbertem Borzęckim. 

To już drugie spotkanie z panią Kasią. Tym razem 
przedszkolaki zakasały rękawy i jako łasuchy- 

łakomczuchy postanowiły samodzielnie upiec pysz-
ne bułeczki drożdżowe z nadzieniem-niespodzian-
ką. Przed przystąpieniem do pracy dzieci dokładnie 
umyły rączki i założyły czyste fartuszki i chusteczki. 
Początkowo słuchały tego co mówiła pani Kasia 
o kolejnych produktach potrzebnych do wypieku 
bułeczek; w trakcie przygotowywania ciasta wkła-
dały do miski potrzebne produkty- mąkę, cukier, 
jajka, drożdżowy rozczyn. Mieszały, własnoręcz-
nie zagniatały ciasto, wałkowały, obserwowały jak 
rośnie ciasto drożdżowe. Z pomocą mamy Karola 

nadziewały drożdżowe bułeczki pyszną marmoladą 
owocową, słodkim serem i budyniem, smarowały 
ubitym wcześniej białkiem z jajek. Oj, w głowie 
mogło się zakręcić. Wreszcie gdy bułeczki były go-
towe, zostały umieszczone na blachach i zaniesione 
do kuchni, gdzie piekły się pod czujnym okiem pań 
kucharek. Ciepłymi jeszcze wypiekami Plastusie 
poczęstowały panią dyrektor oraz swoje panie. Na-
stępnie podziękowały pani Kasi za wspólne piecze-
nie, zgodnie twierdząc, że bułeczki są przepyszne. 
Słodkie niespodzianki zabrały ze sobą do domu, aby 
poczęstować nimi swoich bliskich. Dzięki pomocy 
pani Kasi przedszkolaki dali radę zdając egzamin na 
odważnych i pracowitych  kucharzy.

Plastusie pieką 
bułeczki  
z mamą Karola
TEkST I FOTO elŻBietA lewAnDowskA, nAUcZycielkA PP3, 
wychowAwcZyni GrUPy „PlAstUsie”

we wtorek, 27 listopada Plastusie  
z Publicznego Przedszkola nr 3 razem  
z mamą karola piekły bułeczki. 

Dzień Pluszo-
wego misia  
w bibliotece
TEkST I FOTO elŻBietA lewAnDowskA, nAUcZycielkA PP3, 
wychowAwcZyni GrUPy „PlAstUsie”

23 listopada „Plastusie” z Publicznego 
Przedszkola nr 3, wraz ze swoimi 
ulubionymi pluszakami – misiami, 
odwiedziły Dziecięcą Bibliotekę Publiczną 
w nowym Dworze Mazowieckim. okazją 
do spotkania było przypadający za dwa 
dni światowy Dzień Pluszowego Misia.

Przedszkolaki na początku wysłuchały krótkiej 
historii pluszowego misia. Dzieci dowiedziały 

się, że ta popularna na całym świecie pluszowa ma-
skotka-przytulanka otrzymała swoje imię od imie-
nia prezydenta Stanów Zjednoczonych Theodore’a 
Roosvelt’a, który podczas polowania uratował życie 
małego niedźwiadka, sprzeciwiając się jego zastrze-
leniu. Świadek tego zdarzenia, Clifford Berryman, 
uwiecznił tę historię na rysunku w waszyngtońskiej 
gazecie, gdzie ujrzał go producent zabawek - Morris 
Michton. Z projekcji pt. „Mój przyjaciel miś”, dzieci 
mogły zobaczyć i z pomocą pani bibliotekarki od-
czytać imiona ulubionych misiów, bohaterów bajek, 
książek, czasopism dziecięcych, filmów animowa-
nych. W ten sposób odwiedził swoich milusińskich 
Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, Miś Paddington, Miś 
Benjamin, Miś Fantazy, Miś z okienka, Koralgoll.  
„Plastusie” chętnie wzięły udział w misiowych za-
bawach i grach. Okazuje się, że nawet ”misiowe” za-
gadki nie były dla dzieci trudnością. Wszyscy chcieli 
odpowiedzieć na pytania: W jakim kraju mieszka 
miś Koala? , Co niedźwiedzie robią zimą?, Jak ma 
na imię miś z oklapniętym uszkiem?. Wyruszyły 
w podróż ze swoimi maskotkami, przy opowieści  
ruchowej pani bibliotekarki, słuchały fragmentów 
książki o misiu, który był głodny. Narysowanie mi-
sia po śladzie i pokolorowanie go okazało się bardzo 
łatwym zadaniem. Po wesołych zabawach przy-
szedł czas na oglądanie książeczek zgromadzonych  
w Plastusiowym Kąciku Bajek, oczywiście nie tylko 
o misiach… Na pamiątkę spotkania Plastusie poda-
rowały pani bibliotekarce ogromnego białego misia, 
aby przypominała o Dniu Pluszowego Misia przez 
cały rok. Wizyta przedszkolaków w bibliotece udała 
się znakomicie! Na pewno w przyszłym roku znowu 
się spotkamy, aby po raz kolejny uczcić Święto Plu-
szowego Misia.        

Podczas spotkania panowie opowiadali 
dzieciom o historii boksu, największej ilo-

ści medali zdobytych na Olimpiadach w latach 
60-tych. Pokazali również jak wygląda trening 
boksera, ile pracy trzeba wkładać każdego 
dnia dążąc do zamierzonych celów, a także jak 
ważne jest by nigdy się nie poddawać. Dawka 
wysiłku fizycznego pana Norberta ukazała jak 
wygląda praca rąk i nóg podczas poszczegól-
nych ciosów bokserskich. We wspólnym tre-
ningu przedszkolaki uczestniczyły z wielkim 
entuzjazmem. Wiedzą też, że do klubu Cham-
pion można się zapisywać tuż po ukończeniu 
12 roku życia. 
Spotkanie ze sportowcami miało na celu za-
szczepienie w dzieciach pasję do sportu, 
stworzenie im możliwości do jej rozwijania,  
a także pokazać, że każdy sukces, nawet ten 
najmniejszy, jest wynikiem wcześniej włożo-
nej pracy. Dzieci były zachwycone wspaniałym 
treningiem i spotkaniem z panem Krystianem 
i panem Norbertem. Być może część z nich, 
zwłaszcza chłopców, rozwinie swe bokserskie 
zainteresowania. 
W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły swoim 
gościom własnoręcznie wykonane logo przedszko-
la. Niewykluczone, że takie spotkania bokserów  
z przedszkolakami będą kontynuowane, nie tylko  
w przedszkolu, ale również na hali NOSiR-u. 

PP2
,,JeSTem JeSień z PeŁNym KoSzem, DoroDNe  
WarzyWa i oWoCe Wam PrzyNoSzę”
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Wesolych Swiat Wesolych Swiat

Nie zapomniały o tym dzieci z oddziałów „0” 
B i „0” C, które zorganizowały apel z okazji 

Święta Niepodległości. Pod czujnym okiem swo-
ich wychowawczyń uczyły się wierszy i piosenek 
patriotycznych wychwalające męstwo i walecz-
ność żołnierzy polskich.
Swoje umiejętności recytatorskie przedstawiły 
14 listopada na uroczystym apelu z okazji dnia 
11 listopada, na który zaprosiły dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych, dyrektora Zdzisława Szmyt-
kowskiego i wszystkich wicedyrektorów Zespołu 
Szkół w Twierdzy Modlin. Nie zabrakło na wi-
downi troskliwych rodziców oraz klasy matural-
nej. Wszyscy mogli podziwiać występy najmłod-
szych aktorów. 
W trakcie apelu odśpiewane zostały takie pie-
śni żołnierskie jak: „Wojenko, Wojenko...”, 
czy „Przybyli Ułani”. Dzieci w sposób obrazo-
wy i prosty przedstawiły losy Rzeczpospolitej  
w latach rozbiorów i odzyskania niepodległości. 
Przypieczętowaniem występu było wyznanie naj-
młodszych „Katechizmu Małego Polaka” oraz 
odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, w któ-
rym uczestniczyli nawet najmłodsi. Pan dyrek-
tor był zachwycony występem i podziękował za 
trud włożony w przygotowanie tak „wspaniałego 
apelu”. W ramach podziękowań złożył na ręce 

wychowawczyń słodki upominek dla dzieci. My 
przedszkolacy byliśmy „zaczarowani” występem 
swoich kolegów i koleżanek. Serdecznie gratulu-
jemy udanego debiutu.

11 listopada w Twierdzy modlin
TEkST I FOTO k. kUcZkowskA

11 listopada to ważny dzień dla każdego Polaka, przypominający mu jak istotnym dniem było odzyskanie wolności przez 
państwo polskie.  Uhonorowaniem tego święta jest pamięć żołnierzy walczących o niezależność i tożsamość Polaków. 

Konkurs przygotowała nauczy-
cielka języka niemieckiego, 

p. Emilia Napiórkowska. Wzięło 
w nim udział 26 przedstawicieli 
sześciu szkół powiatu nowodwor-
skiego (ZS w Nowym Dworze Ma-
zowieckim Modlin Twierdza, PG  
nr 1, PG nr 2, PG z Leoncina, PG z 
Pomiechówka, PG z Głuska z siedzi-
bą w Nowych Grochalach ).
Konkurs rozpoczął się od powita-
nia dyrektora szkoły p. Zdzisława 
Szmytkowskiego, uczniów oraz na-
uczycieli. Zadaniem gimnazjalistów 
było wykonanie w ciągu 60 minut  
sześciu zadań, polegających na 
uzupełnianiu przyimka, rodzajnika, 
czasownika, tłumaczeniu zdań oraz 
układaniu pytań. Po zmaganiach 
konkursowych wszyscy zawod-
nicy zaproszeni zostali na spotkanie przy herbacie  
i pączkach. Tymczasem komisja sprawdzała prace 
uczniowskie, a następnie ogłosiła wyniki:
I miejsce – Kinga Szmytkowska PG nr 4, II miejsce 

– Aleksandra Wiśniewska PG nr 4, III miejsce 
– Aleksandra Wrzosek PG Pomiechówek. Zwy-
cięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, piękne 
albumy oraz koszulki z flagą Niemiec.

Kolejne cztery  osoby otrzymały wyróż-
nienia: Sylwia Pakoca PG nr 4, Barbara 
Rogińska PG nr 4, Maria Piwowarek 
PG Pomiechówek, Anna Kramarska PG 
nr2. Uczniowie ci również otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz książki do 
nauki języka niemieckiego.
Nagrody konkursowe zostały ufun-
dowane przez  starostę powiatu no-
wodworskiego p. Krzysztofa Kapustę 
oraz dyrektora ZS p. Zdzisława Szmyt-
kowskiego. Laureatom gratulujemy, 
życząc sukcesów w dalszej  nauce ję-
zyka niemieckiego. Natomiast uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych zaprasza-
my na kolejną, III edycję konkursu  
„Rekcja czasownika”, który odbędzie 
się w marcu 2013 w Zespole Szkół   
w Nowym Dworze Mazowieckim Mo-
dlinie Twierdzy pod patronatem burmi-

strza miasta p. Jacka Kowalskiego.

„rekcja czasownika” dla Gimnazjów
TEkST I FOTO koło DZiennikArskie

22 listopada w Zespole szkół w nowym Dworze Mazowieckim  Modlinie twierdzy odbył się,  Pierwszy Powiatowy konkurs „rekcja 
czasownika” dla szkół gimnazjalnych . Patronat nad nim objął starosta Powiatu nowodworskiego.

zespół szkół w twierdzy modlin
Warsztaty 
logopedyczne 
w Przedszkolu 
nr 4
TEkST I FOTO krystynA rAchwAł 

23 października w Publicznym 
Przedszkolu nr 4 odbyły się warsztaty 
logopedyczne dla rodziców. obecna 
była pani wicedyrektor Zespołu szkół  
i. wiśniewska  oraz 3 panie od logopedii: 
k. czekajło,   B. Grabowska i k. rachwał.

Przyjechali do nas, aby zapoznać przedszkolaków 
z tradycjami jesiennymi i pokazać coś cieka-

wego. Jak przystało na kulturalnych gości najpierw 
się przywitaliśmy i przedstawiliśmy oczywiści  
w sposób śpiewający. Następnie Duduś z przyja-
cielem zaprosili naszych milusińskich do śpiewania 
wspólnie piosenki o jesiennym wietrzyku, aby rozru-
szać małych widzów. Przedszkolaki chętnie szatko-
wali kapustę, oczywiście tylko w sposób muzyczny, 
pewnie do przyrządzenia pysznych potraw bogatych 
w witaminy, tak potrzebnych na wzmocnienie zimą. 
Podczas pląsów i śpiewu spotkaliśmy sowę, która 
huczała na starym dębie. Duduś w bardzo ciekawy 
sposób zapoznał przedszkolaków z historią odzy-
skania niepodległości Polski, którą usłyszał od swo-
jego dziadka. 

Przy naszych gościach nie sposób było się nudzić, 
gdyż wymyślali coraz to nowe zabawy i piosenki 
do tańczenia i śpiewania. Na koniec zaprezentowa-
li swoje jesienne skarby. Ale nie było to złoto, ani 
klejnoty, ani też żadne kosztowności.W wielkim 
kufrze znalazły się .... instrumenty, bo przecież Du-
duś i Gucio to zapaleni grajkowie. Co roku pokazu-
ją przedszkolakom coś nowego. Tym razem był to 
tajemniczy „wood block” – czerwony instrument 
drewniany. Oprócz tego w tajemniczym pudle zna-
lazły się inne intrygujące sprzęty m.in. instrument 
wydający dźwięki padającego deszczu. Każdy dzie-
ciak miał okazję zagrać na nieznanym mu dotąd  
przedmiocie. Po muzycznym uniesieniu, pożegnali-
śmy gości, gdyż z niecierpliwością na swoją kolej 
czekali nasi koledzy i koleżanki z oddziałów „0” SP, 
aby również dowiedzieć się ciekawych informacji   
o jesieni. Serdecznie zapraszamy za rok – oczywi-
ście z nowymi skarbami.

muzyczna 
Jesień
TEkST I FOTO k.kUcZkowskA

12 listopada Zespół szkół w Modlinie 
twierdzy odwiedzili dobrze znani 
naszym dzieciom Duduś i Gucio  
z teatrzyku Bel canto.

Przedszkolaki  
z PP1 uczą się  
o samorządzie
TEkST I FOTO AlinA kAsZyŃskA nAUcZyciel PP1

Dla każdego naszego radnego spotkania 
z mieszkańcami nowego Dworu to 
codzienność, obowiązek wynikający  
z racji pełnionej funkcji. niecodziennym 
było jednak spotkanie, które odbył pan 
Andrzej świder. radny został zaproszony 
na spotkanie z dziećmi z grupy „sMerfy’ 
Publicznego Przedszkola nr 1. 

Dzieci chciały dowiedzieć się kto to jest radny  
i jakie spoczywają na nim zadania. Oczywiście 

pytań było o wiele więcej. Spotkanie było wyjąt-
kowe to i pytania tam zadawane miały szczególny 
charakter a zakres ich był bardzo szeroki. Trzeba 
stwierdzić, że nie było to „lekkie” spotkanie dla 
pana Andrzeja. „SMERFY” są przekonane, że dzię-
ki tej wizycie przekazały do rozpatrzenia przez Radę 
Miasta, wiele istotnych i koniecznych do natychmia-
stowej realizacji spraw. Nie wiem tylko czy budżet 
miasta to wszystko wytrzyma.
Druga część spotkania miała zgoła inny charakter. 
Pan Andrzej został poproszony o przeczytanie kilku 
wierszy autorstwa Fredry, Tuwima Konopnickiej 
i Brzechwy. Prośba miała związek z ty, że grupa 
uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Przyjemnie było słuchać wierszy, przeczytanych  
z olbrzymią dozą humoru. ”SMERFY” uwielbiają 
słuchać legend, bajek i wierszy, szczególnie naszych 
autorów. Dzieci dziękując za przemiłe spotkanie 
zaprosiły pana Andrzeja na kolejne, na którym tym 
razem one chcą zaprezentować swe umiejętności  
i uzdolnienia. Pan Andrzej Świder na zakończenie 
życzył wszystkim przedszkolakom ciekawych zajęć, 
wiele radości i „Bajecznego Nowego Dworu”.

Celem tych warsztatów było zachęcenie 
rodziców  do systematycznych ćwiczeń 

logopedycznych przez  zabawę w ramach pro-
filaktyki logopedycznej  oraz integracja  rodzi-
ców przez aktywne działanie.
Pierwszą część – teoretyczną – przedstawiła  
w formie  prezentacji multimedialnej Pani Ka-
mila Czekajło. Drugą część – taktyczną – pro-
wadziły na zmianę wszystkie Panie prowadzą-
ce terapię logopedyczną, na którą uczęszcza 
większość dzieci w przedszkolu. Rodziców 
zainteresowała gimnastyka buzi, ucha i języ-
ka. Ćwiczyli też z lusterkiem „ryjek-uśmiech”, 
kląskali jak „koniki” itp.  Pani K. Rachwał re-
cytowała wiersz „Co słychać na wsi”, a rodzi-
ce naśladowali zwierzęta (ćwiczenia ortofo-
niczne). Następnie była zabawa w rymowanki 
i ćwiczenia słuchu fonematycznego z użyciem 
gier i obrazków. Pani Basia Grabowska czyta-
ła bajkę pt: „Burek z podwórka”, a zadaniem 
rodziców było naśladowanie zwierząt (ćwicze-
nia artykulatorów  i ćwiczenia ortofoniczne). 
Dużo radości sprawiło rodzicom dmuchanie na 
piórko, wiatraczek, piłeczkę. Pokazywałyśmy 
ćwiczenia oddechowe polegające na przeno-
szeniu liści wyciętych z kolorowego papieru 
na kartkę z drzewem za pomocą słomki. Ro-
dzice dobrze się bawili jedząc paluszki bez 
trzymania ręką. Otrzymali propozycję ćwiczeń 
w domu. Wszyscy stwierdzili, że takie warsz-
taty są bardzo potrzebne.

PP1
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Przygotowań do niego podjęła się w tym roku 
ekipa złożona z małego i dużego samorządu 

uczniowskiego na czele z ich opiekunkami oraz Rada 
Rodziców. Strategia przedsięwzięcia została opraco-
wana, wróżby podzielone, stroje dla „wróżbiarek” 
przygotowane. Zostało „tylko” zamienić  salę forum 
w przerażające, ponure zamczysko pełne duchów, 
czarownic, pająków  i nietoperzy .Przy udziale kil-
kudziesięciu pomocnych rąk dzieciaków, rodziców 
i nauczycieli  zamczysko stanęło po ponad 4 godzi-

nach ciężkiej pracy i zaangażowania chętnych do po-
mocy. Dziękujemy wychowawcom klas 0-III, którzy 
wraz ze swoimi wychowankami stworzyli piękne 
nietoperze i czarownice. Oprawą muzyczną pierw-
szej  części zabawy zajął się tata jednego z uczniów 
klas III a  dyskotekę dla „starszaków” poprowadzili  
nauczyciele. Zaangażowanie rodziców i nauczycieli 
sprawiło, że wszystko co zamierzaliśmy udało się 
zrealizować. Plan został wykonany w  100%. Dzię-
kujemy wszystkim biorącym udział w przygotowa-
niach oraz w samym balu za pomoc. 
Dzieciaki bawiły się wyśmienicie. Każdy chciał po-
znać swoją przyszłość. Nawet młodzież z VI klasy 
stała w długiej kolejce do wróżących cyganek i cza-
rownic i z zachwytem przyjmowała przepowiedziane 
imiona przyszłych mężów, żon, nazwy zawodów, ja-
kie przyjdzie im w przyszłości wykonywać.
Chcielibyśmy, jako Rada Rodziców, aby aktywność 
wszystkich rodziców (nie tylko przedstawicieli  ro-
dziców z poszczególnych klas w Radzie Rodzi-
ców) w życiu szkolnym była bardziej zauważalna.  
Pamiętajmy, że szkoła to społeczność składająca się  

z trzech równych sobie stanów: nauczycieli, dzieci  
i ich rodziców lub opiekunów. Jeżeli wszyscy będzie-
my współpracować to stworzymy miejsce, do które-
go nasze dzieciaki będą chętnie uczęszczały  oraz  
spędzały czas wolny.
Mamy nadzieję, że cała  szkolna społeczność 
miło wspomina andrzejkowe harce i w przyszłym 
roku równie chętnie zorganizuje bal andrzejkowy  
A.D. 2013.

„Któżby wierzył, któżby w andrzejkowe wróżby”
TEkST I FOTO ewA świetlickA

29 listopada odbył się w szkole Podstawowej nr 7 , jak co roku, bal andrzejkowy. Podzielony był na przedpołudniową zabawę 
dla klas 0-iii i popołudniową dyskotekę dla dzieciaków z klas iV-Vi.

moja mała ojczyzna w SP7
TEkST I FOTO orGAniZAtorZy

20 listopada siódemeczka gościła w swoich progach uczniów klas iii i V nowodworskich szkół na corocznych warsztatach 
pracy twórczej „Moja mała ojczyzna”. warsztaty te inspirowane są projektem gminnym edukacji regionalnej.

Spotkanie odbywało się w nowowybudowanej 
części szkoły, w pięknie udekorowanej sali. Go-

ści serdecznie  przywitała  i życzyła owocnej pracy, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 pani Agnieszka Pindel.
W tym roku organizatorzy, panie: Aneta Lodzik .Mał-
gorzata Kulesza i Mirosława Franczak postanowiły 
rzucić uczniów na głębokie wody pracy twórczej  
z wykorzystaniem metod problemowych w postaci 
mapy mentalnej. Każda z czteroosobowych drużyn 
miała za zadanie zaprezentować jak najlepiej i najcie-
kawiej swoją szkołę. Dzięki tej formie pracy dzieci 
miały okazję lepiej się poznać, dowiedzieć się o swo-
ich szkołach mnóstwa ciekawych rzeczy.
Pomysłów było co niemiara. Zgromadzone materia-
ły plastyczne, piękna dekoracja, materiały wizualne 

i barwne schematy wprowadzały dzieci w zagadnie-
nie, wywoływały istną burzę mózgów, zachęcały do 
poszukiwania nowatorskich rozwiązań graficznych. 
Uczniowie mogli w każdej chwili liczyć na pomoc 
swoich opiekunów oraz organizatorów.
Po uporządkowaniu stanowisk pracy nastąpiła chwi-
la na przygotowanie wystąpienia, po czym,  po kolei 
każda z drużyn prezentowała swoją szkołę. Było przy 
tym wiele śmiechu, okrzyków, salwy braw. 
Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmos-
ferze. Każdy z uczestników otrzymał z rąk wicedy-
rektora pana Tomasza Szadkowskiego pamiątkowy 
dyplom, a opiekunowie grup na pamiątkę znaczki  
z logo naszej szkoły. 
Warsztaty pracy twórczej „Moja mała Ojczyzna”  

stały się chlubną tradycją naszej szkoły. 
Dziękujemy opiekunom uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 4 za przybycie. 
Liczymy, że za rok spotkamy się w tym miłym gro-
nie ponownie.

Kacper po ciężkich, wyczerpujących meczach 
dotarł aż do finału, gdzie bez straty gema poko-

nał klubowego kolegę Mateusza Lipińskiego.
Wspólnie z singlowym przeciwnikiem zdobył 
również złoto i tytuł Halowego Mistrza Mazowsza  
Kadetów w grze deblowej. 
Wyniki Kacpra podczas Mistrzostw Mazowsza  
Kadetów:
I runda: 
Kacper Żuk – bye
II runda:
Kacper Żuk - Tomasz Cendrowski (KT Legia War-
szawa) 6:1 6:1

ćwierćfinał:
Kacper Żuk - Karol Janiec (SPORTEUM) 6:3 6:4
półfinał:
Kacper Żuk - Bartosz Klukowski (UKS Okęcie War-
szawa) 6:2 6:3
finał:
Kacper Żuk - Mateusz Lipiński 6:0 6:0

Kaper może uczestniczyć w turniejach dzięki logi-
stycznemu wsparciu firmy „Top Hotel” z Nowego 
Dworu Mazowieckiego. W sprzęt wyposaża go fir-
ma Babolat

Kacper Żuk mistrzem mazowsza Kadetów (u-16)!!!
TEkST I FOTO nA PoDst.www.nowyDworMAZ.Pl

Znakomitą formę zaprezentował 14-to letni kacper Żuk w konfrontacji ze starszymi kolegami podczas halowych Mistrzostw 
województwa kadetów (U-16) w tenisie, rozgrywanych w dniach 24-26.11.2012r. na kortach warszawskiej legii. 

Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali: Patryk 
Waleszczak, Marcin Gołębiewski i Mateusz 

Trybuch wraz z trenerem Krystianem Rogalskim. 
Do Pucharu Polski przystąpiło 53 zawodników z 29 
klubów reprezentujących 13 okręgowych Związków 
Bokserskich. Zawodnik Mateusz Trybuch wystąpił 
w kat. 81 kg zdobywając brązowy medal, Patryk Wa-
leszczak (kat. 52 kg) i Marcin Gołębiewski (kat. 69 
kg) zdobyli złoty medal zostając mistrzami w swoich 
kategoriach. W klasyfikacji drużynowej Champion 
zdobył srebro uzyskując tytuł V-ce Mistrzów w Pu-
charze Polski Juniorów. Najlepszym zawodnikiem 
całych mistrzostw został Patryk Waleszczak.

 SERDECZNIE GRATULUJEMY
i życzymy dalszych sukcesów!

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z finalistami 
Pucharu Polski przeprowadzony przez portal 

bokser.org:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_em-
bedded&v=RUovg82hwb4

Sukces nowodworskich bokserów w Pucharze 
Polski!
TEkST I FOTO nosir

nowodworscy bokserzy chAMPion nosir nowy Dwór Mazowiecki w dn. 15-18.11.2012 r. wzięli udział w Pucharze Polski 
juniorów, który odbył się w ostrołęce. 

zespół szkół nr 1

Straż miejska u Delfinków
TEkST I FOTO wychowAwcy Z Gr. Vi „ Delfinki”

23 listopada Publiczne Przedszkole nr 5 na osiedlu Młodych odwiedziła Pani Małgorzata wójcik – strażniczka miejska  
w nowym Dworze Mazowieckim.

Dzieci 5- 6 letnie z gr. VI „Delfinki” miały okazję 
spotkania się ze strażniczką, która przeprowa-

dziła z nimi ciekawe zajęcie edukacyjne na temat„ 
Bezpieczeństwo na drodze”. Oprócz ważnych in-
formacji, które przekazała strażniczka, dzieci mia-
ły okazję uczestniczyć w zabawach i ćwiczeniach 
praktycznych przybliżających  zasady prawidłowego 
zachowania się na drodze. Wszyscy uczestnicy spo-
tkania zostali obdarowani odblaskami świecącymi w 
nocy dzięki czemu przedszkolaki będą widoczne na 
drodze w ciemności,  książeczkami – kolorowanka-
mi na temat „Bezpieczeństwo na drodze”, kredkami 
do rysowania oraz słodkościami.

Spotkanie to sprawiło przedszkolakom ogromną 
radość i zadowolenie. Dzieci słuchały z zaciekawie-
niem wszystkich informacji o bezpieczeństwie i po-
szerzyły swoją dotychczasową wiedzę z tej dziedziny. 
Z pewnością będą przestrzegały zasad bezpiecznego 
zachowania się na drodze, z którymi zostały zapozna-
ne. Tak miłe spotkanie na pewno na długo zostanie  
w pamięci dzieci. Wychowawcy oraz dzieci z gr. 
VI„ Delfinki” serdecznie dziękują Pani Małgorzacie 
Wójcik za pogłębienie wiedzy dzieci w miłej i ser-
decznej atmosferze.

W piękną październikową niedzielę (14.10) 
grupa dzieci z „Ogniska” TPD oraz niepełno-

sprawna młodzież wraz opiekunami z Warsztatu Te-
rapii Zajęciowej z Nowego Dworu Mazowieckiego, 
wzięła udział w XVII Wyścigach Psich Zaprzęgów 
zorganizowanych przez Fundację CZE-NE-KA. Im-
preza odbyła się w Parku Młociny w Warszawie..
Atrakcyjnych wrażeń dostarczył nam uroczy pejzaż 
„płuc” dzielnicy Warszawy, oraz widok hardkoro-
wych biegów wytresowanych psów Husky i Mala-
mut.
Mieliśmy ogromną przyjemność wziąć udział  
w jednej z konkurencji – paraolimpiadzie psich za-
przęgów w indywidualnym biegu dzieci i młodzieży 
pod okiem pani instruktor – Renaty Klekotko. Była 
to dla nas bogata w doświadczenia lekcja obcowania 
człowieka z czworonożnym przyjacielem.
Konkurencje Wyścigów Psich Zaprzęgów zakończy-
ły się uroczystym wręczeniem dyplomów oraz słod-
kich upominków dla współuczestniczących – także  

i dla małych podopiecznych z „Ogniska” T.P.D jak  
i niepełnosprawnej młodzieży z WTZ.
W imieniu dzieci z „Ogniska” TPD oraz niepeł-
nosprawnej młodzieży z WTZ z Nowego Dworu 
Mazowieckiego wraz z Paniami kierownik WTZ  
i TPD  oraz z pracownikami, pragniemy serdecznie 
podziękować za tak miło i na sportowo spędzony 
wolny czas. 

TPD na Cze-Ne-Ka
TEkST I FOTO wtZ, tPD

XVii wyścigi Psich Zaprzęgów fundacji cze-neka z udziałem dzieci z „ogniska” towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
oraz niepełnosprawnej Młodzieży z warsztatu terapii Zajęciowej z nowego Dworu Mazowieckiego.
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Wesolych Swiat

Głównym celem zorganizowania sobotniej im-
prezy była chęć propagowania zdrowego stylu 

życia i rozpowszechnienia pływania w naszym mie-
ście. Udało się to znakomicie bowiem na starcie za-
wodów stanęło ponad 80-u uczestników. Byli wśród 
nich na co dzień trenujący pływanie w UKS Lotnisko 
i sekcji pływackiej NOSIR a także inni chętni spraw-
dzenia swoich umiejętności pływackich. Zawodnicy 
startowali w 11 kategoriach wiekowych.
„Zawody były bardzo udane. Cieszy mnie ogromnie 
duża frekwencja. Nie zawiedli zawodnicy, którzy 
licznie stanęli na starcie, nie zawiodła też publiczność 
szczelnie wypełniając trybuny pływalni NOSiR” – 
mówi Tomasz Wichowski. 
I rzeczywiście, przez cały czas imprezie towarzy-
szyła wspaniała atmosfera. Zadbała o nią m.in. pu-
bliczność, która z całych sił dopingowała swoich 
faworytów. O oprawę spikerską zadbał nieoceniony 
Stanisław Życieński, który swoimi komentarzami 
podgrzewał atmosferę rywalizacji, czym w szczegól-
ny sposób uatrakcyjnił zawody.   
Emocji i wrażeń dostarczyli też sami zawodnicy, 
którzy zażarcie i częstokroć do ostatnich sił walczyli  
w wodzie. 
Nagrody, medale i puchary, ufundowała prezes UKS 
Lotnisko p. Mariola Zielińska. 
Jednym z organizatorów i jednocześnie  sędzią głów-
nym  zawodów był p. Tomasz Wichowski – trener 
pływania. W działaniach wsparcia udzielił mu STS 
Maraton na czele z Panem Grzegorzem Szczeciń-
skim.
Organizatorzy nie kryli zadowolenia z zawodów. Za-
powiadają, że już niedługo odbędą się kolejne, dlate-
go już dziś zachęcamy do przygotowania się do nich 
i trenowania pływania. 
W imieniu organizatorów podziękowania kierujemy 

do p. Grzegorz Nersa, który był  starterem zawodów. 
Dziękujemy też dyrektorowi NOSiR p. Dariuszowi 
Wąsiewskiemu i kierownikowi pływalni p. Macie-
jowi Piórkowskiemu za współpracę przy organizacji 

imprezy. 
Wyniki:
dziewczęta 2006 i młodsze
Wiktoria Graczyk I m-ce
Maja Trzaskoma II m-ce
Agata Brańska III m-ce 
chłopcy 2006 i młodsi
Igor Buszta I m-ce
Piotr Socha II m-ce 

Dominik Świeboda III m-ce
2005 dziewczęta 
Dominika Butryn I M-Ce
Michalina Grzegorzewska II M-Ce
Aleksandra Wróbel III M-Ce
2005 i 2004 chłopcy
Mikołaj Broclawik I m-ce
Oskar Gregorczyk II m-ce 
Eryk Piekarski III m-ce
2004 dziewczęta 
Wiktoria Osińska I m-ce
Oliwia Chrustowska II m-ce 
Zuzanna Jaroszczyk III m-ce
2003 dziewczęta 
Karolina Janas I m-ce
Agata Malinowska II m-ce 
Olga Witkowska III m-ce
2003 chłopcy
Antoni Mosiński I m-ce
Maksymilian Bardoni II m-ce 
Gabriel Gumiński III m-ce
2002 dziewczęta 
Patrycja Buszta I m-ce
Aleksandra Piekarska II m-ce 
Paulina Dąbrowska III m-ce
2002 chłopcy
Adam Milczarek I m-ce
Sativvs Sativion II m-ce 
Sebastian Dąbrowski III m-ce 
Dziewczęta 2001-2000
Julia Dylewska I m-ce
Ida Rogowska II m-ce
Julia Gumińska III m-ce 
2001-2000 chłopcy
Krzysztof Sawicki I m-ce
Cezary Milczarek II m-ce

zawody Pływackie
TEkST AnetA PielAch – PierścieniAk , FOTO toMAsZ wichowski

kolejne wspaniałe zawody pływackie odbyły się na nowodworskiej pływalni. 17 listopada o puchar prezesa Uczniowskiego klubu 
sportowego lotnisko walczyli zawodnicy na co dzień trenujący pływanie w Uks-ie, w sekcji pływackiej nosir oraz inni amatorzy 
pływania. 

www.nowydwormaz.pl

mini koszykó-
wka szkół 
podstawowych
TEkST I FOTO nosir

20 listopada w hali nowodworskiego 
ośrodka sportu i rekreacji odbyły się 
zawody szkolne szkół podstawowych 
gminy nowy Dwór Maz. w mini 
koszykówkę dziewcząt i chłopców.  
Do rozgrywek przystąpiły wszystkiego 
szkoły tj: szkoła Podstawowa nr 3, szkoła 
Podstawowa nr 4, szkoła Podstawowa  
nr 5, szkoła Podstawowa nr 7. 

Najmłodsi 
piłkarze 
zmierzyli się  
w hali
TEkST nosir

1 grudnia w turnieju grup naborowych 
piłki nożnej nosir wystartowało pięć 
drużyn: centrum A, centrum B, Młode 
orły, Modlin twierdza i osiedle. 

W turnieju grali chłopcy  
z roczników 2004-06  

i były to ich pierwsze zawo-
dy, gdzie sędziował sędzia 
związkowy, spiker ogła-
szał kto strzelił bramkę 
oraz jaki jest bieżący 
wynik. Obserwujący tre-
nerzy uznali, że mamy 
wielu utalentowanych 
przyszłych piłkarzy, któ-
rzy mają wybitne predys-
pozycje do piłki, a rodzice 
i dziadkowie byli dumni  
ze swych pociech.

Wyniki: 
Centrum A (tr. D.Czarnohuz) – Centrum B  
(tr. J.Ksionda) 1:0
Młode Orły (tr.A.Zaremba) – Osiedle (tr.T.Reginis) 
2:1
Twierdza (tr.G.Rak) – Centrum A (tr D.Czarnohuz) 
0:4
Centrum B (tr.J.Ksionda – Młode Orły (tr.A.Zarem-
ba 4:0
Osiedle (tr.T.Reginis) – Twierdza (tr.G.Rak) 0:4
Centrum A(tr. D.Czarnohuz) – Młode Orły 
(tr.A.Zaremba) 7:0 
Centrum B (tr. J.Ksionda) – Osiedle (tr.T.Reginis) 
6:0
Twierdza (tr.G.Rak) – Młode Orły (tr.A.Zaremba) 
2:6
Centrum A (tr. D.Czarnohuz) – Osiedle (tr.T.Regi-
nis) 3:0
Centrum B (tr. J.Ksionda) – Twierdza (tr.G.Rak) 5:2

Najlepsi strzelcy: Mikołaj Chodorski i Dawid 
Strześniewski po 5 bramek

SKŁADY DRUŻYN: Centrum A – Piotr Krze-
miński, Karol Garbuliński, Filip Alechno, Daniel 
Hoła, Krystian Sieniakowski, Łukasz Ziemiańczyk, 
Mateusz Kendzierski, Piotr Goriełow, Paweł Gorie-
łow, Tony Wichman – trener Daniel Czarnohuz
Centrum B – Mark Wichman, Igor Nowacki, Mi-
kołaj Chodorski, Mateusz Piotrowski, Eryk Sob-
czak, Piotr Bułka, Piotr Socha, Karol Herek, Maciej 
Wielocha – trener Jerzy Ksionda
Młode Orły – Szymon Kifonidis, Dawid Strze-
śniewski, Tomasz Roszek, Filip Kaczmarski, Seba-
stian Pszkit, Kacper Dzienniak ,Kacper Kuczyński, 
Oliwier Topolski, Michał Pieczarka trener – Adrian 
Zaremba
Modlin Twierdza –Michał Ręklewski, Jakub Barsz-
nat, Kacper Caban, Mateusz Ciura, Mateusz Grędzi-
szewski, Artur Choinka, Patryk Rostkowski, Fabian 
Dąbkowski, Tomasz Stojecki – trener Grzegorz Rak
Osiedle – Jakub Żak, Hubert Żak, Michał Szulc, 
Oliwier Kalinowski, Kamil Kalinowski, Bartek Ria-
bow, Mateusz Prusek, Michał Łęgowski, Piotr Wit-
kowski, Patryk Skibiński, Kacper Kukliński, Maciej 
Mariański, Antoni Wacholski, Sebastian Zalewski, 
Mateusz Janczarek – trener Tomasz Reginis.

Mecze odbywały się na dwóch boiskach. 
Dzieci grały z dużym zaangażowaniem 

oraz wzajemnie siebie dopingowały.
Dziewczęta rozegrały wyrównane mecze,  
w końcowej klasyfikacji o miejscach zadecydo-
wały bezpośrednie mecze:
• SP 3 – 5 pkt – małe pkt 48:65 – II miejsce
• SP 4 – 4 pkt – małe pkt 57:64 – IV miejsce
• SP 5 – 5 pkt – małe pkt 79:52 – I miejsce
• SP 7 – 4 pkt – małe pkt 39:44 – III miejsce

Natomiast w rozgrywkach chłopców SP 7 poka-
zała wysoką formę zdobywając 6 pkt – I miej-
sce, zaraz za „siódemką” – 5 pkt zdobyli chłopcy  
z SP 3, 4 pkt zdobyła SP 4, a zaraz za podium 
stanęli chłopcy reprezentujący „piątkę”.

Reprezentacje:
Szkoła Podstawowa nr 3
dziewczęta: Zaworska Iza, Supińska Nadia, Sza-
frańska Martyna, Mikulska Kasia, Budnicka Ka-
sia, Jurka Dominika, Rasińska Karolina, Kręź-
lewicz Justyna, Cieślak Patrycja, Rzeczkowska 
Ada, Gąsiorowska Ania, Trybuch Emilka,  
Kowalska Klaudia.
chłopcy: Filip Grzesiak, Łukasz Jabłoński, Mi-
łosz Burzyński, Sebastian Nesner, Filip Jasiński, 
Wojtek Semeniuk, Łukasz Wasielewski, Krystian 
Borkowski, Robert Wysocki, Kuba Liśkiewicz, 
Krzysztof Sawicki, Łukasz Wójcik.

Szkoła Podstawowa nr 4
dziewczęta: Mizerska Patrycja, Wolsztyniak 
Monika, Porzycka Wiktoria, Nobis Patrycja, 
Wichowska Natalia, Gałęza Patrycja, Rekiewska 

Maja, Olszewska Wiktoria, Mendel Katarzyna.
chłopcy: Olejniczak Kacper, Dąbrowski Kry-
stian, Jankowski Paweł, Sagatyński Piotr, Bie-
żuński Jan, Kaleja Kuba, Domaradzki Paweł, 
Dębski Adrian, Turecki Damian, Zakrzewski 
Bartek, Skoroszewski Artur, Przerwa Michał.

Szkoła Podstawowa nr 5
dziewczęta: Martyna Konsalik, Kasia Zając, 
Sandra Kobuszewska, Magda Nitel, Weronika 
Głowacka, Klaudia Szulecka, Daria Dymerska, 
Klaudia Kuczera, Karina Koczwara, Irsa Askha-
bov, Ola Sztuka.
chłopcy: Sawicki Oskar, Siwek Marcin, Askha-
bov Sejfula, Śniady Konrad, Górski Szymon, 
Kołc Piotr, Halkiewicz Piotr, Cieślak Jakub, 
Zmysłowski Dawid, Trojak Adrian,  Naducki 
Kacper, Zawadzki Maciek.

Szkoła Podstawowa nr 7
dziewczęta: Młodawska Julia, Gajewska Gabry-
sia, Tomasiak Ola, Krzemińska Natalia, Łem-
picka Natalia, Turkot Wiktoria, Prasał Karolina, 
Bylińska Julia, Skotak Zuzia, Gołębiewska Julia, 
Boczkowska D.
chłopcy: Śliwiński Jan, Pruszkowski Marcel, 
Białek Michał, Morawski Michał, Sadowski  
Jakub, Przybylak Filip, Borkowski Kacper, Fa-
browicz Krystian, Folman Krystian, Szpakie-
wicz Kacper.
 
Wygrane drużyny przechodzą do następnego  
etapu  rozgrywek tj. zawodów powiatowych.
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Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale, najbardziej wyróżniającym się zawodni-

kom zostały wręczone statuetki. Otrzymali je: Piotr 
Połeć, Łukasz Jabłoński i Łukasz Wojcieski. 
 
W turnieju pierwsze miejsce zajęła drużyna UKS 
LOTNISKO MODLIN w składzie:

Łukasz Jabłoński
Łukasz Wasielewski
Sebastian Nesner
Wojtek Semeniuk
Łukasz Wójcik

Adam Gortat
Albert Jeziorski
Szymon Zakrzewski
Filip Grzesiak
Miłosz Burzyński
Krystian Borkowski
Zawodnikami opiekują się Tomasz Wichowski i Jaro-
sław Wróblewski
 
Drugie miejsce zajęła ZSP Małocice pod opieką Pana 
Grzegorz Włocha w składzie:
Nikodem Pajdziński
Łukasz Wojcieski
Patryk Kacprowicz
Michał Mazur
Kamil Nosarzewski
Jan Kruszyński
Bartłomiej Olęcki
Kamil Jaworski
 
Trzecie miejsce zajeła druzyna ze szkoły w Kazuniu 
Polskim w składzie:
Piotr Połeć
Michał Wyszyński 
Daniel Noszczyk
Dawid Trzpioła

Antoni Czok
Mateusz Kucharski
Opiekunem chłopców jest Pan Bartłomiej Pater. 
 Organizatorami i sędziami zawodów byli Pan Tomasz 
Wichowski i Jarosław Wróblewski i STS Maraton na 
czele z Panem Grzegorzem Szczecińskim.
W imieniu organizatorów składamy serdeczne podzię-
kowania za współpracę i pomoc przy organizacji tur-
nieju. Szczególnie kierujemy je do Dyrektora NOSiR 
Pana Dariusza Wąsiewskiego oraz za wspaniały ko-
mentarz i stworzenie wyjątkowej atmosfery sportowej 
Panu Stanisławowi Życieńskiemu.
Już wkrótce kolejne turnieje.

mikołajkowy Turniej Piłkarski
TEkST reD., FOTO toMAsZ wichowski

3 grudnia w nowodworskim ośrodku sportu i rekreacji został rozegrany Mikołajkowy turniej Piłki halowej o Puchar Prezesa Uks 
lotnisko Modlin Pani Marioli Zielińskiej. Zawodnicy z klas iV-Vi rywalizowali ze sobą w myśl zasady fair-play, dobrze się przy tym bawiąc.

Sukces „piątki”!
TEkST I FOTO nosir 

22 listopada punktualnie o godz. 1230 zostały przeprowadzone rozgrywki szkolne w halową piłkę nożną pomiędzy 
dziewczętami ze szkół podstawowych gminy nowy Dwór Maz. na hali nosir pojawiły się jedynie dwie szkoły chętne  
do rywalizacji (szkoły Podstawowe nr 7 i 5). Zawodniczki wykazały się dużymi umiejętnościami  piłkarskimi. 

Podczas gry każda między sobą się dopingo-
wała, aby wypaść jak najlepiej i osiągnąć  

I miejsce dla swojej szkoły. W pierwszych minu-
tach meczu gola zdobyły dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 i taki wynik został do pierw-
szej połowy. W przerwie dziewczęta z „piątki” 
mocno się zmobilizowały i tym samym w II po-
łowie zdobyły dwie bramki. Mecz zakończył się 
z wynikiem 2:1.

Reprezentacje:
Szkoła Podstawowa nr 5
Agnieszka Daniluk, Dominika Ciura, Sylwia 
Adamiak, Daria Dymerska, Patrycja Sazono-
wicz,  Oliwia Wodzińska, Kasia Zając, Martyna 
Konsalik.
Bramki dla SP 5 zdobyły: Patrycja Sazonowicz  
i Martyna Konsalik
 

Szkoła Podstawowa nr 7
Wiktoria Turkot, Karolina Prasał, Julia Młodaw-
ska, Julia Gołębiewska, Zuzanna Skotak, Gabrie-
la Gajewska, Aleksandra Tomasiak.
Bramkę dla SP7 zdobyła: Aleksandra Tomasiak


