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TeksT MaŁGorzata kIEŁBaSIńSka

Mając na uwadze zagrożenia, jakie mogą spo-
tkać naszą młodzież na drodze, czy to do szko-

ły, czy podczas wycieczek i spacerów, straż miejska 
w Nowym Dworze Mazowieckim już w ubiegłym 
roku rozpoczęła starania, aby stworzyć program „Ro-
werem bezpiecznie do celu”. Ponieważ do tej pory 
uczniowie szkół podstawowych nie mieli możliwo-
ści  praktycznej nauki w warunkach zbliżonych do 
naturalnych, tzn. na jezdni  ze znakami drogowymi, 
z uwagi na ich bezpieczeństwo stworzyliśmy projekt 
„Miasteczka Ruchu Drogowego”.

Z początkiem marca 2011 r. rozpoczynamy w na-
szym mieście akcję „Niepotrzebne leki wracają do 

apteki”. Dzięki niej, w sposób całkowicie bezpieczny 
dla środowiska z naszych domowych apteczek znikną 
przeterminowane i zbędne medykamenty. 
Celem akcji jest stworzenie mieszkańcom Nowego 
Dworu Mazowieckiego możliwości pozbywania się 
z apteczek domowych zalegających tam odpadów 
w sposób bezpieczny dla środowiska. Przetermino-
wane i niepotrzebne leki kwalifikuje się jako odpady 
niebezpieczne, które powinny być selektywnie gro-
madzone, a następnie spalane w spalarni odpadów 
niebezpiecznych lub składowane na składowiskach 
odpadów niebezpiecznych. W wyniku selektywnego 
gromadzenia oraz prawidłowego unieszkodliwiana 
farmaceutyków znacznie spadnie toksyczność skła-
dowanych odpadów komunalnych, co przyczyni się 
do ochrony środowiska naturalnego.

Miasteczko ruchu
drogowego w NDM

Niepotrzebne leki 
wracają do apteki

TemAT numeRu

że ta akcja spotka się z Państwa zainteresowaniem 
i wspólnie przyczynimy się do poprawy jakości 
naszego środowiska. 
Uczniowie podstawówek nie mieli dotychczas 
możliwości  praktycznej nauki jazdy na rowerze 
w warunkach zbliżonych do naturalnych. Taką 
szansę da im „Miasteczko Ruchu Drogowego”. 
Będzie ono usytuowane na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 5. 15 lutego br. zostało podpisane czte-
rostronne porozumienie o uruchomieniu projektu. 
Jego sygnatariuszami byli Burmistrz Miasta, Ko-
mendant Straży Miejskiej, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 5 i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego. Szczegóły dotyczące projektu 
zamieszczamy w Temacie Numeru. 
31 stycznia obradowała Rada Miejska. Jednym 
z tematów obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
rozbudowy wytwórni emulsji asfaltowych, która 
budzi wiele kontrowersji. Po gorącej dyskusji rad-
ni wyrazili swoją negatywną opinię w tej sprawie. 
Pełny tekst uchwały wraz z uzasadnieniem za-
mieszczamy na str. 4. Relacja z obrad na str. 3. 
Jak zawsze godne polecenia są Wydarzenia, w któ-
rych m.in. o wyborze imienia dla maskotki Straży 
Miejskiej, kolejnym z cyklu Spotkaniu historycz-
nym w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twier-
dzy Modlin oraz sukcesach wychowanków Nowo-
dworskiego Centrum Artystycznego „Tęcza”. Jak 
zawsze w dziale Edukacja zamieściliśmy wiado-
mości nadesłane ze szkół i przedszkoli. 
Życzę przyjemnej lektury. 

Drodzy Nowodworzanie, 
na łamach naszego miesięcznika często 
propagujemy zachowania proekolo-
giczne i  prozdrowotne. Nie inaczej jest 

także i w tym wydaniu „Faktów Nowodworskich”. 
W Temacie Numeru piszemy o rozpoczętej w mar-
cu akcji „Niepotrzebne leki wracają do apteki”. 
Zachęcam serdecznie do zapoznania się z informa-
cją na ten temat i do korzystania z koszy na zbędne 
lekarstwa, które rozstawiliśmy w 12 aptekach na 
terenie miasta. Można do nich wrzucać wszystkie 
niepotrzebne bądź przeterminowane medykamen-
ty. Zyskamy w ten sposób miejsce w domowych 
apteczkach, a środowisko naturalne nie będzie za-
nieczyszczane przez szkodliwe substancje. Ufam, 

więcej czytaj na str. 7 więcej czytaj na str. 7 
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przesunięto z zadania inwestycyjnego pn. Budowa 
i przebudowa dróg gminnych. 
Radni zmienili też uchwałę podjętą na sesji 15 grud-
nia ub. roku w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2011 rok. 
Stawka podatku od budynków lub ich części zwią-
zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, za-
jętych przez podmioty udzielające tych świadczeń   
od 1 m2 powierzchni użytkowej będzie wynosiła  
4,16 zł. 
Inne podjęte w trakcie sesji uchwały dotyczyły:
–  określenia wzorów formularzy i deklaracji podat-

kowych, 
–  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nierucho-

mości będącej własnością Skarbu Państwa – Agen-
cji Mienia Wojskowego (ul. Mieszka I), 

–  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nierucho-
mości będącej własnością Skarbu Państwa – Agen-
cji Mienia Wojskowego (dz. Nr 6/12). (Uchwała 
dotyczyła terenu Parku w Twierdzy Modlin).

–  rozpatrzenia skargi mieszkańców na działalność 
burmistrza miasta. (Rada uznała obie złożone skar-
gi za bezzasadne). 

–  odwołania z funkcji ławnika do Sądu Okręgowego 
Warszawa–Praga w Warszawie. Radna Krystyna 
Kocan z racji pełnionego mandatu zrezygnowała 
z funkcji ławnika. 

–  udzielenia pomocy Powiatowi Nowodworskiemu 
na realizację zadania pn. „Opracowanie numerycz-
nej mapy zasadniczej dla obszaru miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki”. 

Radni przyjęli także plany pracy komisji i Rady 
Miejskiej na rok 2011. 

Wcześniej przeprowadzili dysku-
sję nad uchwałą. Radny Oleksiak 
stwierdził, że po wnikliwej analizie 
dokumentów i sprawdzeniu „w te-

renie” nie widzi najmniejszych powodów do wy-
rażenia negatywnej opinii w sprawie rozbudowy 
wytwórni. Argumentował, że to nie strefa przemy-
słowa weszła do zakładu, a zakład wszedł do strefy 
przemysłowej i nie powinno się ograniczać jego 
rozwoju, zwłaszcza w kontekście nowych miejsc 
pracy. 
Radny Świder zaznaczył, że prawidłowo przygoto-
wane dokumenty inwestycji nie świadczą o jej nie-
szkodliwości dla środowiska. Wnioskował nawet 
o powołanie niezależnych firm do zbadania wpływu 
wytwórni na środowisko. Podkreślił też, że Rada 
Miejska musi zająć w tej sprawie stanowisko w celu 
obrony ludzi. 
Tadeusz Sosiński mówił, że działalność zakładu 
i jego szkodliwość nie może wychodzić poza granice 
działki, a w przypadku Terrag Asdag szkodliwość te 
granice przekracza. Zaznaczył, że z Nowego Dworu 
Mazowieckiego firma zatrudnia tylko trzy osoby. 
Radny Siewruk stwierdził, że nigdy nie uda nam się 
zbudować miasta, w którym wszyscy byliby zado-
woleni i szczęśliwi. Zawsze znajdą się grupy nieza-
dowolone z lotniska, wiaduktów, wariantów obwod-
nicy czy, tak jak w omawianym właśnie przypadku, 
rozbudowy zakładu przemysłowego. „Chodzi o to, 
aby procent niezadowolonych był jak najmniejszy” 
– dodał. 
Tadeusz Sempławski poinformował zebranych, że 
temat był szeroko omawiany na komisji komunalnej. 
Pojawiło się na niej wiele osób, w tym mieszkańcy, 

przedstawiciele firmy Terrag Asdag, radni i inne za-
interesowane sprawą osoby. Jak stwierdzil, zaintere-
sowanie tematem oraz ilość uczestników posiedzenia 
przerosła jego oczekiwania. „Na komisję przyszli nie 
tylko okoliczni mieszkańcy ale też radni, na czele z 
przewodniczącym rady Miejskiej panem Krzyszto-
fem Bisialskim” – dodał. Zaznaczył jednocześnie, że 
każdy obecny na obradach komisji miał możliwość 
wypowiedzi.
Radny Wiśniewski z kolei pytał, czy firma starając 
się o lokalizację zakładu miała już w planach jego 
rozbudowę. Burmistrz Mikuszewski odpowiedział, 
że w tym momencie o dalszej rozbudowie zakładu 
mowy nie było. 
Inicjatorem podjęcia uchwały był przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. Radni ostatecz-
nie ją poparli. Zaznaczyć jednak należy, że uchwała 
nie ma mocy wiążącej dla starosty, który będzie wy-
dawał pozwolenie na budowę. Pełną treść dokumen-
tu wraz z uzasadnieniem zamieszczamy w dalszej 
części Wieści z Rady. 
W trakcie obrad szeroko omawiany był też punkt 
dotyczący zmiany w programie stypendialnym 
miasta. Ponieważ zaproponowane zmiany budziły 
wątpliwości radnych lub, ich zdaniem, wymagały 
szerszego omówienia w komisjach, radny Tadeusz 
Sosiński zaproponował zdjęcie tego punktu z po-
rządku obrad. Radni w głosowaniu przychylili się 
do tej propozycji. 
Podczas sesji radni podjęli też uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok. Zmia-
ny dotyczyły zwiększenia o 1,5 mln zł środków 
dla Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
z przeznaczeniem na wyposażenie basenu. Środki 

Nowodworscy radni sprzeciwili się budowie wytwórni emulsji asfaltowych zlokalizowanej w dzielnicy 
przemysłowej miasta. Na ostatniej sesji rady Miejskiej (31.01.) wyrazili swoją negatywną opinię w tej sprawie. 

TeksT i FoTo aNEta PIElach-PIErścIENIak 

Dla rozbuDowy
asfaltowNiNie
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Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się negatywną opinię w przedmiocie budowy instalacji wytwórni emulsji asfaltowych na terenie nieruchomości 1/3, 1/12 i 1/13  

obręb 8-11 przy ul. Okunin 31 w Nowym Dworze Mazowieckim. 

§ 2
Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski
Uzasadnienie

W związku z budową instalacji wytwórni emulsji asfaltowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz w związku z dyspozycją art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) która stanowi, iż do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające 
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uznała za konieczne zajęcie stanowiska w w/w sprawie 
w formie uchwały. W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art.7 powyższej ustawy zadania własne gminy obejmują w szczególności m.in. ochronę zdrowia oraz 
ochronę przyrody co zważywszy na charakter w/w inwestycji (przypuszczalnie będzie miała realny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz przyrodę Naszego miasta) – 
podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

centrum Miasta

Roman Biliński 

Ahmed Jadou 

Tadeusz Sempławski 

Stanisław Wiśniewski 
Spotkania radnych z wyborcami odbywają się w I środę 
miesiąca w siedzibie Publicznego Gimnazjum nr 1 przy 
ul. Słowackiego 2 od godz. 18.00

Dzielnica „Pólko”

Krystyna Kocan 

Piotr Miszczak 
Spotkania radnych z wyborcami odbywają się w I po-
niedziałek miesiąca w siedzibie Szkoły Podstawowej  
nr 5 przy ul. Chemików 1a od godz. 16.00

Grażyna Nadrzycka 
Spotkania radnej z wyborcami odbywają się w II wtorek 
miesiąca w siedzibie Polskiego Związku Wędkarskiego – 
Koło nr 15 przy ul. Sukiennej 23a w godz. 17.30–19.00

Dzielnica „Osiedle Młodych”

Mirosława Boroń 

Grażyna Brzozowska

Mirosława Zawartko 
Spotkania radnych z wyborcami odbywają się w II środę 
miesiąca w  siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąż-
ność” przy ul. Gen. Berlinga 17 od godz. 18.00

Dzielnica „nowodworzanka” 

Ryszard Brzeziński 

Ewa Sokołowska 
Spotkania radnych z wyborcami odbywają się w II środę 
miesiąca w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Długiej 10 
od godz. 18.00

Dzielnica Okunin

Tadeusz Sosiński 
Spotkania radnego z wyborcami odbywają się w I piątek 
miesiąca w siedzibie Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej przy ul. Gospodarczej 1 od godz. 18.00 
Dzielnica Modlin twierdza

Karol Bielec – II czwartek m-ca 

Włodzimierz Oleksiak – II wtorek m-ca 

Wawrzyniec Siewruk – II wtorek m-ca 

Uchwała Nr IV/37/11
uchwała Nr IV/37/11 rady Miejskiej w Nowym dworze Mazowieckim

z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie budowy instalacji wytwórni emulsji asfaltowych

DyŻUry raDnycH
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o terminach dyżurów pełnionych przez radnych w poszczególnych dzielnicach miasta w 2011 r.

Spotkania radnych z wyborcami odbywają się w sie-
dzibie Zespołu Szkółw Modlinie Twierdzy przy ul. Gen. 
Bema 312 od godz. 18.00

Andrzej Świder 
Spotkania radnego z wyborcami odbywają się w każdą 
środę miesiąca w siedzibie Klubu Garnizonowego przy 
ul. Ledóchowskiego 160 w godz. 17.00–19.00

Dzielnica Modlin stary 

Marek Ciesielski 
Spotkania radnego z wyborcami odbywają się w II wto-
rek miesiąca w siedzibie Zespołu Szkół nr 3 w Modlinie 
Starym przy ul. Szkolnej 3 od godz. 18.00.
Ponadto informujemy, że w pok. 129 Urzędu Miejskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30 
dyżury pełnią:

Przewodniczący Rady Miejskiej: Krzysztof Bisialski 
w każdy poniedziałek w godz. 15.00–17.00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Bogdan Jeziorski 
w każdy wtorek w godz. 11.00–13.00 

Jerzy Plackowski 
w każdą środę w godz. 14.00–16.00 

Roman Biliński  
w każdy czwartek w godz. 12.30–13.30
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Na podstawie art.18 ust.1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  
w związku z § 16 ust.5 Statutu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VI/50/2003  

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 marca 2003 r. – Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§1
Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na 2011 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

nr 
kolejny 
sesji

tematyka termin 
realizacji Uwagi - /z udziałem :/

iV

Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady  
Miejskiej na rok 2011.
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2011.
Przyjęcie projektów uchwał.

styczeń 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Przewodniczący merytorycznych Komisji

V

1.  Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2.  Informacja na temat problematyki mieszkaniowej w zasobach komunalnych. 
3.  Informacja na temat aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 
4.  Funkcjonowanie centrum monitoringu miejskiego oraz monitoringu w placówkach oświatowych. 
5.  Informacja na temat wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście”. 
6.  Informacja na temat wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki za 2010 r. 
7.  Podjęcie uchwał. 

Luty 2011 r.

Burmistrz Miasta
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Vi

1.  Informacja na temat skutków finansowych funkcjonowania umowy na administrowanie zasobami komunalnymi ZBK.
2.  Informacja na temat stanu przygotowania w okresie zagrożenia powodziowego. 
3.  Stan gotowości OSP do zwalczania zagrożeń pożarowych. 
4.  Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
5.  Informacja na temat planu remontów w placówkach oświatowych w 2011 r. 
6. Podjęcie uchwał. 

Marzec 2011 r.

Burmistrz Miasta
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Vii

1.  Informacja na temat działalności finansowej NOSiR, NOK, MBP i MZO. 
2.  Informacja na temat realizowanych inwestycji, stan zaawansowania – basen, termomodernizacje obiektów 

oświatowych. 
3.  Informacja na temat przygotowania miasta do zwalczania plagi komarów, meszek i kleszczy. 
4.  Informacja na temat funkcjonowania gminnych szkół na terenie miasta.
5.  Podjęcie uchwał.

Kwiecień 
2011 r.

Burmistrz Miasta
Komisje Rady Miejskiej
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Viii

1.  Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych.
2.  Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku na obiektach sportowych. 
3.  Informacja Sanepidu o zagrożeniach na terenie miasta.
4.  Funkcjonowanie gminnych przedszkoli – problemy i potrzeby. 
5.  Informacja na temat obchodów Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. 
6.  Informacja Burmistrza Miasta nt. spółek gminnych: ZWiK, ZEC, ZBK, Lotnisko.
7.  Podjęcie uchwał. 

Maj 2011 r.

Burmistrz Miasta
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Ochrony Środowiska 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

iX

1.  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2010 – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Miasta. 

2.  Informacja na temat przygotowania terenów rekreacyjnych do okresu wakacyjnego. Informacja na temat form 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 

3.  Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku  na wodach rzek: Narwi i Wisły – stan kąpielisk. 

czerwiec 
2011 r.

Burmistrz Miasta
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

X
1.  Informacja Burmistrza Miasta na temat działalności spółek gminnych. 
2.  Informacja na temat bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich oraz placówkach prowadzących akcję „Lato 

w mieście”. 
Lipiec 2011 r.

Burmistrz Miasta
Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych

Xi

1.  Informacja na temat kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2010 r. oraz w I półroczu 2011 r. 
2.  Informacja na temat funkcjonowania ZOZ na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego i realizowanych w tym zakresie 

inwestycji.
3. Informacja na temat ściągalności podatków.
4.  Informacja na temat podjętych ustaleń i działań w zakresie zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły. 
5.  Informacja na temat przygotowania szkół do roku szkolnego 2011/2012. 
6. Podjęcie uchwał.

sierpień 2011 r.

Burmistrz Miasta
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego 
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Xii

1. Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I  półrocze 2011 r. 
2. Informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych. 
3. Informacja na temat obchodów 20- lecia Straży Miejskiej. 
4. Informacja na temat obchodów 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
5. Informacja na temat realizacji form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 
6. Podjęcie uchwał. 

wrzesień 
2011 r.

Burmistrz Miasta 
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Xiii

1. Informacja na temat przygotowania miasta do okresu zimowego. 
2. Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 
3. Informacja na temat funkcjonowania gminnych szkół na terenie miasta. 
4.  Informacja na temat wyników sprawdzianu po ukończeniu 6 klasy w szkołach podstawowych i egzaminu 

gimnazjalnego. 
5. Podjęcie uchwał.

Październik 
2011 r.

Burmistrz Miasta
Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

XiV
1. Debata nad projektem budżetu miasta na rok 2012 – stawki opłat wynikające z prawa miejscowego. 
2. Podjęcie uchwał. Listopad 2011 r. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

XV
1. Przyjęcie budżetu miasta na rok 2012. 
2. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2012 r.
3. Podjęcie uchwał. 

Grudzień 
2011 r.

Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta

Uchwała Nr IV/ 39 /11
rady Miejskiej w Nowym dworze Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia planu pracy rady Miejskiej w Nowym dworze Mazowieckim na 2011 r.
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dydata w miejsce radnego, którego mandat wygasł; 
zmiany uchwały Rady Powiatu z dnia 16 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania stałych komisji, aktu 
założycielskiego Uzupełniającego Liceum Ogólno-
kształcącego w Pomiechówku; rozpatrzenia 2 skarg 
na działanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Nowym Dworze Mazowieckim; zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskie-
go na lata 2011–2019 i zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2011. 
Ponadto radni przyjęli do akceptującej wiadomości 
informację o realizacji inwestycji i remontów w roku 
2010, informację dotyczącą zadań realizowanych 
przez Wydział Architektury i Budownictwa w roku 
2010, sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku oraz sprawozdanie z pracy Zarządu 
pomiędzy sesjami Rady. 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pomie-
chówku rozpocznie działalność z dniem 1 września 
2011 roku na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej w Pomiechówku. Szkoła będzie funkcjono-
wała w trybie zaocznym. Zajęcia będą się odbywały 
w piątki i soboty. Utworzenie ULO pozwoli obniżyć 
koszty funkcjonowania placówki.
Rada na wniosek Komisji Rewizyjnej rozpatrującej 
dwie skargi na dyrektora PUP uznała obie skargi za 
bezzasadne.
W uchwale budżetowej na 2011 rok dokonano 
następujących zmian: zwiększono dochody po-
wiatu o kwotę 4 769 619,27 zł i wydatki o kwotę  
3 668 376,00 zł. Kwota wydatków zostanie prze-
znaczona na dofinansowanie przebudowy drogi po-
wiatowej Czosnów–Kazuń Nowy (2 978 031,00 zł), 
przebudowę i modernizację drogi powiatowej Sowia 
Wola–Augustówek–Czosnów (90 910,23 zł – wykup 
gruntów) i przebudowę drogi powiatowej Śniadów-
ko–Goławice–Pomiechówek (20 476,77 zł – wykup 
gruntów). Zwiększono także dotacje celowe dla 
SZPZOZ o kwotę 165 849,00 zł z przeznaczeniem na 
wkład własny do projektu dot. utworzenia pracowni 
tomografii komputerowej.
Pełna treść uchwał wraz z załącznikami jest zamiesz-
czona na stronie BIP powiatu.

W dniu 27 stycznia br. odbyło się uroczyste 
otwarcie nowych pomieszczeń Oddziału Tere-

nowego nr 30 Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie z siedzibą w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Nowa powiatowa stacja krwio-
dawstwa powstała w wyniku adaptacji piętra budynku 
przychodni specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7. 
Prace remontowe polegające na położeniu nowych po-
sadzek, instalacji, remoncie ścian i sufitów zakończyły 
się z końcem ubiegłego roku. SZPZOZ naprawił dach 
i zobowiązał się do remontu schodów prowadzących do 
budynku, wymiany okien, nowej elewacji i podjazdu 
dla niepełnosprawnych. Koszt remontu i wyposażenia 
stacji w sprzęt został sfinansowany przez RCKiK i wy-
niósł około 285 tys. zł. Tradycyjną wstęgę na otwarcie 
stacji przecięli starosta nowodworski Krzysztof Kapu-
sta i dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa Dariusz Piotrowski.

W dniu 3 lutego 2011 r. przy pełnej frekwencji 
obradowała Rada Powiatu. Sesję prowadził 

przewodniczący Zdzisław Szmytkowski we współ-
pracy z wiceprzewodniczącymi: Mariuszem Łaszu-
kiem i Sebastianem Kozakiem. 
Na początku sesji radni minutą ciszy uczcili pamięć 
zmarłego Ryszarda Ocipki, członka Zarządu Powiatu 
I kadencji 1998–2002 i radnego powiatu w kadencji 
2006–2010. 
Następnie starosta K. Kapusta wręczył uczniowi LO 
w Nowym Dworze Mazowieckim Marcinowi Gołę-
biewskiemu stypendium za osiągnięcia sportowe – 
zdobył wicemistrzostwo Polski kadetów w boksie.
Nowym radnym powiatu po wygaśnięciu mandatu 
Lesława Tuleja i złożeniu ślubowania został Janusz 
Dominik Konerberger z listy KWW Centrum Samo-
rządowe 2010 z Nasielska. Radny J. Konerberger 
został członkiem Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych oraz Komisji Infrastruktury, Bezpieczeń-
stwa Publicznego i Administracji Samorządowej.
Rada podjęła uchwały w sprawach: wstąpienia kan-

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu radni 
wypowiadali się z troską o stanie naszych 
dróg. Zmieniające się warunki pogodowe 

w tegorocznej zimie powodują, że stan techniczny 
dróg powiatowych ulega pogorszeniu. Oznacza to 
kolejne wydatki środków budżetowych, które i tak 
są niewystarczające na bieżące utrzymanie dróg. Nie 
ma także możliwości na dodatkowe środki związane 
z zimowym utrzymaniem dróg. W tej sytuacji prio-
rytetem dla powiatu jest pełna realizacja zadań inwe-
stycyjnych ujętych w budżecie powiatu na 2011 rok 
oraz poszukiwanie środków na remonty bieżące.
Dzięki dobrej współpracy i środkom z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w War-
szawie adaptowano i wyposażono w nowoczesny 
sprzęt pomieszczenia znajdujące się w Przychodni 
Specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 dla Po-
wiatowego Oddziału Krwiodawstwa. Tym samym 
poprawiły się warunki dla dawców krwi i wzrosły 
możliwości ratowania życia ludzkiego.

Szanowni 
Państwo
starOsta krzySztoF kaPuSta

TeksT i FoTo WaldEMar Majchrzak

Nowa stacja krwiodawstwa

IV sesja Rady Powiatu

TeksT i FoTo WaldEMar Majchrzak
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Miasteczko 
ruchu drogowego

Przy współpracy z dyrekcją Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, na której terenie miasteczko będzie 
usytuowane, dzięki aprobacie, zaangażowa-

niu i objęciu patronatem inwestycji przez Burmistrza 
Miasta Pana Jacka Kowalskiego i dofinansowaniu 
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego nasz 
projekt zostanie zrealizowany.
 
W dniu 15.02.2011 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miej-
skim nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia 
pomiędzy: 
•  Miastem Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowa-

nym przez Pana Jacka Kowalskiego – Burmistrza 
Miasta,

•  Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego 
w Warszawie reprezentowanym przez Pana An-
drzeja Szklarskiego – Dyrektora Ośrodka,

•  Panem Jerzym Kowalikiem – Dyrektorem Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowiec-
kim,

•  Panem Piotrem Rogińskim – Komendantem Straży 
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 
W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze 
Mazowieckim udostępni teren przed szkołą na „Mia-
steczko Ruchu Drogowego”. Burmistrz Miasta przy-
gotuje nawierzchnię o powierzchni 980 m2. Dyrektor 
WORD w Warszawie wyposaży „miasteczko”  we 
właściwe oznakowanie pionowe i poziome zgod-
nie z przygotowaną koncepcją. Komendant Straży 
Miejskiej oddeleguje strażniczkę, która będzie pro-
wadziła zajęcia z uczniami z zakresu bezpiecznego 
poruszania się po drogach oraz przygotowywała 
uczniów do zdania egzaminów na kartę rowerową 
i motorowerową.

cy miasta mogą wrzucać leki przeterminowane i nie-
potrzebne. Pojemniki do zbiórki lekarstw są koloru 
żółtego i są oznakowane specjalnymi naklejkami. 
Do pojemników można wrzucać leki w postaci ta-
bletek, drażetek, ampułek, proszków, syropów oraz 
krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowa-
niach. Nie wolno wrzucać używanych igieł, strzyka-
wek i termometrów. 
Pojemniki będą opróżniane na bieżąco przez firmę 
specjalistyczną F.H.U NATURA z Bydgoszczy. 
Program w całości jest finansowany z budżetu miasta 
na rok 2011 i w żaden sposób nie obciąża finansowo 
mieszkańców Nowego Dworu ani właścicieli aptek. 
Zapraszamy do udziału w akcji. 

Zbiórka przeterminowanych leków odbywa 
się w 12 aptekach na terenie miasta. Apteki 
te dobrowolnie zadeklarowały chęć przy-
stąpienia do programu. W aptekach zostały 

ustawione specjalne pojemniki, do których mieszkań-

Wykaz aptek biorących udział w akcji „Niepotrzebne 
leki wracają do apteki”: 
• Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Warszawska 15
• Apteka „Zdrowie S.C” ul. Targowa 8
• Apteka ul. T. Kościuszki 5
• Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Spacerowa 2
• Apteka CEFARM– Warszawa ul. Boh. Modlina 30
• Apteka „Dbam o zdrowie” ul. Morawicza 2a
• Apteka „Alma” ul. Wojska Polskiego 35
• Apteka ul. Gen. Berlinga 21
• Apteka „Alma Sp.j.” ul. Okulickiego 5
• Apteka ul. 29 Listopada 376
• Apteka ul. Czarnieckiego 4
• Apteka „Pod Różą” ul. Paderewskiego 7

W lutym zostało podpisane czterostronne porozumienie o uruchomieniu na terenie SP nr 5 Miasteczka ruchu 
drogowego. Ma ono wspomóc prowadzoną przez straż miejską akcję „rowerem bezpiecznie do celu”. 
dokument sygnowali burmistrz miasta, komendant straży miejskiej, dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 5  
i Wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

TeksT MaŁGorzata WójcIk FoTo WydzIaŁ ProMocjI uM

TeksT MaŁGorzata kIEŁBaSIńSka

Niepotrzebne 
leki wracają 
do apteki
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Miś Patroluś
TeksT i FoTo Straż MIEjSka

rozstrzygnięcie konkursu na imię dla maskotki straży miejskiej w Nowym dworze Mazowieckim. 

W grudniu ubiegłego roku straż miej-
ska ogłosiła konkurs na imię dla Mi-
sia Strażnika, który od jakiegoś czasu 
jest jej maskotką. W konkursie brały 

udział wszystkie klasy pierwsze szkół podstawowych 
na terenie naszego miasta. 
Maskotka Misia Strażnika towarzyszy straży miej-
skiej w jej codziennej pracy. Uczestniczy w zajęciach 
z dziećmi organizowanych w szkołach i przedszko-
lach. Na co dzień jeździ w radiowozie straży pod-
czas codziennych służb – pełni rolę „pocieszyciela” 
w trakcie interwencji z udziałem dzieci.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw 
w poszczególnych klasach dzieci wybierały najfaj-
niejsze ich zdaniem imię maskotki. Następnie wy-
brane na forum poszczególnych klas imiona były 
przedmiotem eliminacji finałowych. 
3 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskie-
go o godz. 10:00 zebrało się jury konkursu, które 
miało wyłonić zwycięskie imię dla Misia Strażnika. 
W skład komisji weszli przedstawiciele klas I wraz 
z opiekunami.
Spośród 18 propozycji imienia dla Misia Strażnika 
jury jednogłośnie wybrało imię „Miś Patroluś”. 
Zwycięzcą konkursu został pomysłodawca imienia 
Maciej Bułka z klasy Id ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Już poza konkursem strażnicy miejscy wraz z ko-
mendantem Piotrem Rogińskim wyróżnili za po-
mysłowość i humor uczennicę klasy Ie Szkoły 
Podstawowej nr 5 Andrzelikę Kostrzewę. Angelika 
zaproponowała dla misia imię „Radarek”. 
8 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się uroczy-
ste wręczenie nagród przez Burmistrza Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki oraz Komendanta Straży Miejskiej. 
W spotkaniu uczestniczyli także Wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim p. 
Elżbieta Lewandowska, Naczelnik Wydziału Edukacji 
Jerzy Bziuk i Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Agnieszka Sejda. Spotkanie miało miły przebieg i za-
kończyło się słodkim poczęstunkiem.
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spotkanie 
w Muzeum
TeksT i FoTo Pttk

9 stycznia br. odbyło się kolejne Spotkanie historyczno-turystyczne.  
tym razem w nowej siedzibie Muzeum kampanii Wrześniowej  
i twierdzy Modlin. 

W spotkaniu udział wzięło ok. 60 
uczestników, w tym, co szczególnie 
cieszy, spora liczba dzieci z rodzica-
mi i młodzieży. Byli to mieszkańcy 

twierdzy Modlin oraz miłośnicy historii i fortyfikacji 
z okolic Nowego Dworu Mazowieckiego, Zakroczy-
mia, Legionowa, Zegrza, Warszawy. 
Wszystkich serdecznie powitał Dyrektor Muzeum 
Pan Władysław Wyruch. 
Na początek zebrani zostali zapoznani z historią Mo-
dlina na przestrzeni wieków. Omówiono też przebieg 
kampanii wrześniowej wojny obronnej 1939 roku 
i Obrony Modlina. Spotkanie uatrakcyjnili członko-
wie Grupy Rekonstrukcji Historycznej ,,Kampinos”, 
którzy przedstawili umundurowanie żołnierzy okresu 
międzywojennego stacjonujących w Garnizonie Mo-
dlin. Szczególne zainteresowanie wzbudził żołnierz 
w mundurze marynarskim z początku formowania 
się Marynarki Wojennej w Modlinie. 
Dyrektor Muzeum oprowadził też uczestników po 
salach wystawowych muzeum. Przedstawił ekspona-
ty, mapy, fotografie i uzbrojenie żołnierzy biorących 
udział w obronie Modlina. Po zwiedzeniu muzeum 

uczestnicy spotkania zebrali się przy planie – makie-
cie terenu Twierdzy Modlin. 
Kolejnym tematem spotkania była historia Twierdzy 
Modlin w okresie napoleońskim, którą przedstawił 
Pan Włodzimierz Parfieniuk. Omówił początki bu-
dowy Twierdzy Modlin, obwałowanie obwodu we-
wnętrznego i umiejscowienie obiektów z tego okresu 
na planach i zdjęciach. 
Po tej prelekcji odbyła się wycieczka po wcześniej 
omawianych miejscach i obiektach Twierdzy Mo-
dlin. Jej pierwszym etapem było zwiedzanie Bramy 
Księstwa Warszawskiego. Dalej trasa zwiedzania 
prowadziła wzdłuż najdłuższego budynku kosza-
rowego w Europie liczącego 2250 m. Przez Bramę 
Kadetów uczestnicy weszli na teren koszar. Z tara-
su punktu widokowego działobitni im. Płk Meci-
szewskiego mogli podziwiać ruiny monumentalne-
go spichlerza zbożowego u ujścia Narwi do Wisły. 
Następnie wzdłuż brzegu Narwi przeszli do osiedla 
,,białych bloków” wybudowanych w okresie między-
wojennym i doszli do Reduty Napoleona. Jej zwie-
dzanie było ostatnim punktem wycieczki i spotkania 
historyczno-turystycznego. 
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Nowodworskie Centrum Artystyczne „Tę-
cza” reprezentowały solistki: Sylwia Bor-
kowska, Oliwia Pawlak, Marta Tokar, 

Aleksandra Majewska, Dominika Wojciechowska 
oraz tancerki Aleksandra Pietrzak i Dominika Sza-
franiec. 
Artyści wykonali następujące utwory: 
– Sylwia Borkowska – „Człowieczy los” z repertu-
aru Anny German, 
– Oliwia Pawlak – „Co ja w tobie widziałam” 
w oryginale śpiewaną przez Annę Jantar, 
– Marta Tokar zaśpiewała utwór Krystyny Prońko 
„Jesteś lekiem na całe zło”, 
– Aleksandra Majewska wykonała „List do matki” 
Violetty Villas, 
– Dominika Wojciechowska w duecie z Olwią Paw-
lak zaśpiewały „I’m in love”. 

Do Nowego Dworu przywieźli ze sobą cząstkę du-
cha tej magicznej sceny. „Piwniczanie” sięgnęli po 
najlepsze piosenki – zarówno te doskonale znane, 
jak i te nieco zapomniane. Usłyszeliśmy m.in. „Nie-
bieską patelnię” i „Pejzaż horyzontalny”. 
Na cały koncert złożyły się piosenki o bardzo zróż-
nicowanym charakterze – od refleksyjnych ballad 
(„Każde słowo”, „No to pożegnajmy się”, „Mówisz, 
mówisz, mówisz”) do utworów o zacięciu kabare-
towym („Dziewczynom ku przestrodze”, „Jagienka 
i orzechy”). Było zatem o czym pomyśleć i było 
się z czego (kogo?) pośmiać. Agata jest autorką 
tekstów prawie połowy wykonywanych utworów, 
a pozostałe zostały przez nią starannie dobrane. 
Większość piosenek została skomponowana przez 
Tomasza Kmiecika specjalnie dla Agaty, z uwzględ-
nieniem jej temperamentu, preferencji muzycznych 
i walorów głosu. Prezentowanym piosenkom towa-
rzyszyły barwne opowieści „z życia Piwnicy”, o pa-
nujących tam obyczajach, atmosferze budowanej 
latami przez Piotra Skrzyneckiego, kultywowanych 
obecnie przez jego następców. Wieczór jak zwykle 
poprowadził pupil nowodworskiej publiczności, 
Wojtek Gęsicki, który także zaprezentował cząst-
kę swojego artystycznego kunsztu, niezauważalnie 
i z wielkim taktem przeprowadzając publiczność ze 
świata codziennych trosk, w krainę estetycznych 
i intelektualnych przeżyć. 

Zespół taneczny „EnSiEj” wystąpił w układzie ta-
necznym, przy czym Aleksandra Pietrzak zatańczyła 
„So sick” Ne-Yo, a Dominika Szafraniec wykonała 
„The way you make me feel” Michaela Jacksona. 
Występy wychowanków NCA „Tęcza” podczas 
wieliszewskiego konkursu zakończyły się ich ko-
lejnym sukcesem – aż czterech z nich otrzymało 
wyróżnienia. Powędrowały one do Marty Tokar, Oli 
Pietrzak, Dominiki Wojciechowskiej oraz Zespołu 
Tanecznego pod przywództwem Darii Kret.
W jury zasiadły takie osoby, jak: Tomasz Szymań-
ski (zwycięzca poprzedniej edycji konkursu), Piotr 
Radecki (dziennikarz radiowy i krytyk filmowy), 
Dariusz Skrzydlewski (Dyrektor Ośrodka Kultu-
ry w Wieliszewie) oraz Jacek Banaszak (pedagog 
szkolny). Gratulujemy i czekamy na kolejne sukce-
sy młodych artystów.

Nasz talent

Artyści Piwnicy pod Baranami

W dniu 22 stycznia 2011 w Wieliszewie odbyła się druga edycja konkursu NaSz talENt. oczywiście 
nie zabrakło na tym wydarzeniu reprezentantów naszego miasta – wychowanków Nca „tęcza”. 

Po raz kolejny wraz ze sceną zauŁEk zawitali do Nowodworskiego ośrodka kultury artyści 
największego formatu. agata ślazyk i tomasz kmiecik – artyści krakowskiej Piwnicy pod Baranami. 

TeksT i FoTo MIchaŁ dudEk

TeksT i FoTo Nok
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Mieliśmy do czynienia z precyzyjnie przy-
gotowanym spektaklem teatralnym, 
barwnym, pełnym muzyki, ze wspaniałą 

narracją, utrzymaną w manierze tamtych czasów 
i jakże charakterystyczną dla samej Hanki Ordo-
nówny. Niezwykle zawiłe, pełne różnych zwro-
tów losy, najpierw małej blondyneczki, a potem 
wspaniałej artystki, wraz ze wspaniałą w tej roli 
Anną Przybysz, przeżywali wszyscy obecni na sali 
widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury. 
Prawda bijąca ze sceny, znakomicie wykonane pio-
senki  z  aktywnym udziałem publiczności, wyzwo-
liły w  nowodworzanach moc autentycznych emocji 
i wzruszeń. Któż bowiem nie zna takich przebojów 
jak „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Ach jak przy-
jemnie”, czy „Na pierwszy znak”. Na widowni był 
szczery śmiech i prawdziwe łzy, bo przecież pio-
senki Ordonówny towarzyszyły w najpiękniejszym 
okresie życia wielu ludziom obecnym na widowni, 
a na koniec spontaniczna owacja na stojąco, na któ-
rą wykonawcy Anna Przybysz – narracja i śpiew, 
Jarek Kutyra – akordeon i Jacek Przybysz – gitara, 
w pełni zasłużyli.  

Na scenie zabrzmiała cudowna muzyka 
Piotra Czajkowskiego, która przenio-
sła wszystkich w XIX wiek, do pięknego 

mieszczańskiego salonu w czas Świąt Bożego Na-
rodzenia. W takiej atmosferze zaczyna się historia 
Klary. Dziewczynka dostaje w prezencie drew-
nianego dziadka do orzechów, nie wiedząc, że to 
zaklęty książę. Kiedy wybija północ pojawiają się 
myszy i ich zła królowa pragnąca zniszczyć dziadka 
do orzechów. Klara pokonuje strach i pomaga wy-
grać bitwę z myszami, a tym samym odczarowuje 
księcia. 

Dzieci czynnie, a nawet bardzo czynnie, brały 
udział w przepędzaniu złej królowej, tupiąc noga-
mi tak głośno i mocno, że bardzo długo w pobli-
żu ośrodka nie pojawi się żadna mysz. Mamy na 
to dziecięcą gwarancję. Końcowa część spektaklu 
była muzyczną podróżą, podczas której młodzi wi-
dzowie poznali taniec hiszpański, rosyjski i chiński. 
Barwne widowisko i świetna zabawa.
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w kolej-
nych „Porankach z teatrem”. Informacje o przedsta-
wieniach na bieżąco zamieszczamy na stronie www.
nok.nowydwormaz.pl i www.nowydwormaz.pl. 

Na pierwszy znak

Dziadek do orzechów

Powiedzieć, że w sobotni wieczór 5 lutego 2011 roku w sali Nowodworskiego ośrodka kultury odbył się występ zespołu trIodEoN, który zaprezentował 
utwory z repertuaru kilku gwiazd  z okresu międzywojennego, w szczególności hanki ordonówny, to  o wiele za mało. 

29 stycznia 2011 roku Nowodworski ośrodek kultury i firma ModEl opakowania Sp. z o.o. zaprosili najmłodszych widzów do obejrzenia  
bajki muzycznej pt. „dziadek do orzechów’’.

TeksT i FoTo Nok

TeksT i FoTo Nok
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Swoją wdzięczność dla babć i dziadków wyra-
ziły również Świetliki ze Szkoły Podstawowej 
nr 7. Specjalnie z okazji ich święta przygo-

towały i wystawiły program artystyczny. Wiersze 
i piosenki dla dziadków i o dziadkach, w wykonaniu 
wnuków, to chyba najwspanialszy prezent, jaki mogą 
sobie wymarzyć babcia i dziadek. 
Panie Iza Pieluchowska i Karolina Radomska doło-
żyły wszelkich starań, aby zaproszeni goście poczuli 
się wyjątkowo. 
Skoczne piosenki, nastrojowe wiersze oraz konkursy, 
upominki i poczęstunek dopełniły całości. 

Herbatka dla babci i dziadka

Lodowisko „Biały Orlik” otwarte

21 i 22 stycznia są szczególnymi dniami – to święto Babć i dziadków. W tym czasie wnukowie wyrażają im swoją wdzięczność za to, co dla nich zrobili. 
dziękują za przekazywanie życiowych mądrości, za troskę, cierpliwość, dobre słowo, pyszne potrawy. 

lodowisko „Biały orlik” przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Nowym dworze Mazowieckim ul. Młodzieżowa 3 na osiedlu Młodych zostało otwarte.

TeksT i FoTo IzaBElla ryńSka-PIEluchoWSka

TeksT i FoTo GrażyNa BrzozoWSka

Dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 7 
oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 w No-
wym Dworze Mazowieckim korzystają 

z lodowiska podczas zajęć wychowania fizycznego 
ucząc się i doskonaląc jazdę na łyżwach. Zajęcia są 
atrakcyjne, cieszą się ogromnym zainteresowaniem, 
przynoszą dużo przyjemności, uczą nowych umiejęt-
ności i dostarczają wspaniałych wrażeń.
Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci, młodzież 
i dorosłych do korzystania z „Białego Orlika”  
– wspólne aktywne spędzanie wolnego czasu na 
świeżym powietrzu promuje zdrowy styl życia, har-
tuje i dostarcza ogromnych przyjemności.
Korzystanie z lodowiska wraz z wypożyczalnią ły-
żew jest bezpłatne.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz młodzież Pu-
blicznego Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim składają gorące podziękowania Władzom 
Miasta i radnym Rady Miejskiej za zorganizowanie 
i uruchomienie lodowiska.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy i zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców! 
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biblioteka 
Pedagogiczna
TeksT i FoTo EWa ŁadNIak

W dniu 26 stycznia klasa II e i III c ze Szkoły Podstawowej nr 7 pod 
czujnym okiem pani Wandy kępskiej wybrała się na wycieczkę do 
Biblioteki Pedagogicznej w Warszawie. 

Nowy gmach Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Na-
rodowej mieści się w Warszawie przy ul. 
Gocławskiej 4. Oprócz bardzo interesu-

jącego zwiedzania nowej siedziby biblioteki, ucznio-
wie mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniu 
autorskim z  panią Małgorzatą Strzałkowską. 
Pani Małgorzata z wykształcenia jest bibliotekarką, 
a z pasji autorką książek dla dzieci. 
Od wielu lat zajmuje czołowe miejsce w polskiej li-
teraturze dziecięcej. Panią Małgorzatę znamy m.in.  
dziękim takim książkom jak:  „ABC uczę się”, „Wier-
szyki łamiące języki”, „Rady nie od parady”, „Bajki 
krasnoludka Bajkodłubka”, seria „Bajeczki dla ma-
luszka”, „Rymowane przepisy na kuchenne popisy”, 
„Zielony i Nikt”, „Wiersze spod Pszczyny”. 
Spotkanie było bardzo ciekawe i przebiegało w przy-
jaznej atmosferze. Autorka w interesujący sposób pre-
zentowała swoją twórczość, odpowiadając na pytania 
dzieci i sama zadając im pytania. Spotkanie w głównej 
mierze było poświęcone ulubionej książce pani Mał-
gorzaty pt. „Leśne Głupki”. To książka o przyjaznych 
leśnych stworkach, wymyślonych i wykonanych przez 
autorkę. Dzieci zainspirowane twórczością autorki, 
same również wykonywały metodą kolażu, wymyślo-
ne przez siebie leśne stworki. Podczas spotkania nie 
zabrakło czasu na wspólne zdjęcia, autografy. Spotka-
nie zakończyło się wystawą prac dzieci, które z zainte-
resowaniem obejrzała pani Małgorzata Strzałkowska.
Wycieczkę zorganizowała biblioteka szkolna Szkoły 
Podstawowej nr 7 we współpracy z Biblioteką Peda-
gogiczną w Nowym Dworze Mazowieckim. 
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Następnie ochotnicy wzięli udział w konkur-
sie plastycznym, którego tematem prze-
wodnim było: Święty Jan Bosko – wycho-

wawca dzieci i młodzieży. 
Na konkurs wpłynęło wiele prac, a autorzy wykaza-
li się inwencją twórczą i pomysłowością. Laureatką 
konkursu została między innymi Weronika Bielska 
z klasy IIb, która wykleiła postać ks. Bosko i jego 
wychowanków z papieru kolorowego.
Nagrody dla laureatówi i uczestników konkur-
su ofiarował salezjanin – ks. Henryk Bonkowski 
z Warszawy.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, za wzięcie 
udziału w konkursie. Cieszymy się, że postać ks. 
Bosko poruszyła serca naszych uczniów. Niech 
radosne dążenie do świętości przeniknie naszą 
codzienność, a wierność wartościom, ideałom 
i marzeniom kształtuje życiowe postawy młodego 
pokolenia.
Organizatorami konkursu byli: nauczyciel – kate-
cheta: Katarzyna Dobruk, wychowawca świetlicy: 
Izabella Ryńska Pieluchowska, nauczyciel biblio-
teki: Wanda Kępska. W skład komisji jury weszła 
też uczennica klasy III b – Martynka. 

„Taki duży taki mały może świętym być”

OMNIBUS w SP 7

W styczniu 2011, w Szkole Podstawowej nr 7 im. orła Białego odbył się niecodzienny konkurs plastyczny. Podczas lekcji religii uczniowie klas 0–III poznawali 
postać św. jana Bosko – wielkiego przyjaciela młodych. 

corocznie w Szkole Podstawowej nr 7 odbywa się konkurs Wiedzy oMNIBuS. Ma on wieloletnią tradycję. 

TeksT i FoTo katarzyNa doBruk

TeksT i FoTo orGaNIzatorzy

Konkurs OMNIBUS rozgrywany jest 
w dwóch kategoriach wiekowych. Młodsi 
uczniowie z klas drugich i trzecich sta-

nowią I grupę, II grupę tworzą uczniowie z klas 
czwartych, piątych i szóstych. 
O tytuł OMNIBUSA rywalizuje po dwóch przed-
stawicieli z każdej klasy. Uczniowie wykazują się 
błyskotliwością, inteligencją i dużą wiedzą z wielu 
dziedzin. 
Konkurs cieszy się niesłabnącą popularnością 
wśród uczniów. Wzbudza wiele emocji zarówno 
wśród uczestników, jak i nauczycieli. 
W tym roku konkurs wiedzy w SP nr 7 odbył się 2 
lutego i wyłonił dwóch zwycięzców. 
Oboje zdobyli zaszczytne miano OMNIBUSA. Zo-
stali nim: Maria Paczulska z kl. II e i Damian Bor-
kowski z kl. VI c. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 
w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wygranej.
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TeksT i FoTo BEata MajEWSka 

A to wszystko po to, by młodzi aktorzy 
z kółka teatralnego mogli zaprezento-
wać owoc swej kilkumiesięcznej cięż-
kiej i żmudnej pracy, wprowadzić nas, 

widzów, w niezwykły świat sztuki i pokazać, w jaki 
sposób można uwspółcześnić XVI-wieczną tragedią 
Szekspira.
Tematem sztuki „Romea i Julii historia nieco inna” 
była oczywiście miłość, a głównymi bohaterami: 
Romeo, który zaskoczył widzów swym wyracho-
waniem, i Julia, od wieków zawsze taka sama, czyli 
subtelna, wierna, wrażliwa, ale też mocno stąpająca 
po ziemi. 
I, by nie było schematycznie, na deskach pojawili się 
także: Pan Kleks, Sanitariusze, Dziewczyna z balko-
nu oraz Goniec, Recytatorka, Pan Słowik i Pani Sło-
wikowa, Zakochana i Zakochany, Człowiek i oczy-

wiście bohaterowie dramatu Szekspira: Capulet, 
Tybalt, Benvolio, Merkucjo.
W sztuce, zgodnie z dramatem elżbietańskim, sceny 
tragiczne konkurowały z komicznymi, aczkolwiek 
tych drugich było znacznie więcej. Widownia nie po-
trafiła powstrzymać się od śmiechu, kiedy Romeo po-
mylił balkony i wyznał swoją miłość nieznanej dziew-
czynie. Zakończenie utworu również przyniosło burzę 
śmiechu i salwę oklasków, ponieważ bohaterowie nie 
potrafili się zdecydować: umierać czy nie umierać.
Wykonawcy popisali się naprawdę dużym talen-
tem zarówno aktorskim, jak i muzycznym i recyta-
torskim, dając widzom okazję do oderwania się od 
rzeczywistości. A na zakończenie dodać należy, że 
wszystko to za sprawą p. Małgorzaty Pawełas, która 
jest opiekunem Koła Teatralnego w PG 2. 
Można by rzecz – Chcemy więcej!

W przedstawieniu udział wzięli:
Pan Kleks: Kinga Czerwińska
Romeo: Jakub Januszewski 
Julia: Kaja Paczuska 
Capulet: Natalia Traczyk
Tybalt: Michał Kowalik 
Benvolio: Justyna Falkowska 
Merkucjo: Katarzyna Traczyk
Sanitariusze: Karolina Widz, Kamil Stępnik
Dziewczyna z balkonu oraz goniec: Weronika Sotek
Recytatorka: Adrianna Gac
Pan Słowik: Bartłomiej Chojna
Pani Słowikowa: Aleksandra Fidler (w zastępstwie 
Natalia Traczyk)
Zakochana: Karolina Widz
Zakochany: Kamil Stępnik
Człowiek: Damian Biczyk 

Debiut 
teatru 
„Scena 
Pod 
Sceną”
dnia 3 stycznia późnym 
popołudniem stołówka 
w Publicznym Gimnazjum nr 2 
zmieniła swój wizerunek – stoliki 
ustąpiły miejsca scenie i rzędom 
krzeseł dla widzów, dekoracja 
i światła świec wprowadziły 
przybyłych w odpowiedni, pełen 
skupienia, nastrój. 
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tennis europe 
Junior tour 

TeksT i FoTo Na PodSt. WWW.NoWydWorMaz.Pl

W dniach 30.01.– 05.02.2011 r. na litwie (Siauliai) odbył się międzynarodowy turniej tenisowy toyota cuP 2011 
z cyklu tennis Europe junior tour. rywalizowali w nim czołowi młodzi tenisiści (u12) z 10 państw europejskich. 

Polski Związek Tenisowy do reprezenta-
cji Polski na ten turniej powołał naszego 
mieszkańca Kacpra Żuka oraz Konrada 
Fryze (Return Radom). Turniejem tym 

Kacper chciał odpowiedzieć sobie na pytanie, jak 
jego tenisowe umiejętności prezentują się na tle 
czołowych zawodników Europy w jego kategorii 
wiekowej. Okazało się, że Kacper nie tylko dominu-
je na tenisowej scenie 12-latków w Polsce (nr 1 w 
rankingu PZT), ale również nie daje szans kolegom 
w Europie. 
Kacper pewnie zwyciężył cały turniej singlowy, po 
drodze pokonując m.in. aktualnego mistrza i wice 
mistrza Litwy. W parze z Konradem Fryze również 
zwyciężył turniej deblowy. Młodemu zawodnikowi 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów na arenie krajowej i europejskiej, tym bardziej, 
że za chwilę kolejny poważny sprawdzian przed 
Kacprem. Od 15 lutego trwają Indywidualne Mi-
strzostwa Polski do lat 12.

Wyniki Kacpra na turnieju Tennis Europe Junior 
Tour „Toyota Cup 2011” Litwa – Siauliai

GRA POJEDYNCZA
I runda: 
Kacper Żuk (POL) – Parts Robin Erik (EST) 6:1, 6:0
II runda: 
Kacper Żuk (POL) – Aleks Gamzin (LTU) 6:1, 6:2
ćwierćfinał: 
Kacper Żuk (POL) – Domantas Sakinis (LTU) 6:3, 
6:0
półfinał:  
Kacper Żuk (POL) – Egor Lisitsyn (RUS) 6:2, 6:1
finał:  
Kacper Żuk (POL) – Anatolii Rainin (UKR) 6:4, 6:0

TOYOTA CUP 2011 – 0 GRA PODWóJNA
I runda:
Konrad Fryze / Kacper Żuk (POL) – bye
ćwierćfinał:
Konrad Fryze / Kacper Żuk (POL) – Augustas Ona-
itis / Domantas Sakinis (LTU) 6:2, 6:0
półfinał:
Konrad Fryze / Kacper Żuk (POL) – Aleks Gamzin / 
Simonas Zukauskas(LTU) 6:1, 6:1
finał:
Konrad Fryze / Kacper Żuk (POL) – Daniil Klimov 
/ Anatolii Rainin (GER/UKR) 6:1, 6:2
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Z awody rozegrane zostały w Legiono-
wie, w Szkole Podstawowej nr 7. Wzięli 
w nich udział członkowie OYAMA Pol-

skiej Federacji Karate. Organizatorem zawodów 
był Stołeczny Klub Oyama Karate. 
Maciej Ziemak – uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim osiągnął 
podczas tych zawodów swój kolejny sportowy 
sukces. Zajął drugie miejsce w Turnieju Oyama 
Karate w Kumite. Zdobył wicemistrzostwo Ma-
zowsza w kategorii wiekowej do 11 lat. 
Ponownie serdecznie gratulujemy młodemu spor-
towcowi i życzymy dalszych sukcesów. 

Wyniki półfinałów:
Lewandowski – Niesłuchowski 11:4, 11:6, 11:1
Pakoca – Waniek 11:4, 11:6, 11:4 

Mecz o trzecie miejsce
Niesłuchowski – Waniek 
11:9, 11:7, 6:11, 11:4

Finał
Lewandowski – Pakoca 
11:4, 11:8, 11:9, 11:7

Jak widać z wyników ani przez chwilę nie był zagro-
żony Marcin Lewandowski, który wygrał wszystkie 
swoje pojedynki i został mistrzem Zespołu Szkół na 
rok szkolny 2010/2011. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Wicemistrz 
na Mazowszu

Mistrzostwa w Twierdzy

W sobotę, 5 lutego rozegrane zostały 
Mistrzostwa Mazowsza w oyama karate 
w kata i kumite. reprezentant Nowego 
dworu – Maciek ziemak sięgnął w turnieju 
po tytuł wicemistrza w kumite. 

zgodnie z kalendarzem imprez sportowych w zespole Szkół w twierdzy odbyły się kolejne mistrzostwa – tym razem w tenisie stołowym chłopców.

TeksT aNEta PIElach-PIErścIENIak FoTo IWoNa zIEMak

TeksT i FoTo SŁaWoMIr krzEczkoWSkI
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Paweł Nerć –
Przewodniczący  
Unii Jiu-Jitsu 
w Polsce

7 Dan Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Piotr Halladin 8 Dan Jiu-Jitsu 
4 Dan Judo 

z Warszawy

Krzysztof Wasiak 8 Dan Jiu-Jitsu 
4 Dan Karate 

z Warszawy

Bogdan Puczyński 8 Dan Jiu-Jitsu
6 Dan Bu-Jitsu 
Expert Krav Maga 
Instruktor Pierwszej Pomocy 

ze Skierniewickiego Stowarzyszenia Jiu-Jitsu „Sekcja 4” ze Skierniewic

Andrzej Zakrocki 6 Dan Jiu-Jitsu 
5 Dan Karate Shorin-Ryu 

z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Dariusz Draspa 5 Dan Jiu-Jitsu 
5 Dan Karate Shorin-Ryu 
2 Dan Kobudo 

z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Kajetan Młynarski 5 Dan Ken-Jitsu ze szkoły „Bu Jitsu Kan” z Krakowa

Robert Starbała 4 Dan Jiu-Jitsu 
Expert Krav Maga 

ze Skierniewickiego Stowarzyszenia Jiu-Jitsu „Sekcja 4” ze Skierniewic

Marcin Gorgoń 4 Dan Ken-Jitsu z sekcji Ken-Jitsu z Kalisza

Artur Tykwiński 4 Dan Jiu-Jitsu ze szkoły „Hyosai” z Piastowa

Marcin Sitko 2 Dan Jiu-Jitsu
1 Dan Budo 

z sekcji Jiu-Jitsu z Krakowa

Tadeusz Demski 2 Dan Ken- Jitsu z sekcji Ken-Jitsu z Poznania

Szlązkiewicz Robert 2 dan Aiki-Jiu-Jitsu 
Yoseikan 
1 Dan Jiu-Jitsu 
Goshin-Ryu 

z sekcji „Goshinkan Dojo” z Warszawy

Krzysztof Czarnecki 1 Dan Jiu-Jitsu 
1 Dan Kendo
1 Dan Iaido
1 Dan Jodo
1 Dan Naginata 

z klubu „Inazuma” z Cieszyna

Krystian Przybysz 1 Dan Jiu-Jitsu 
1 Dan Tanto-Jitsu 

z sekcji Tanto z Warszawy

Grzegorz Adamczyk 1 Dan Ken-Jitsu ze szkoły „Bu Jitsu Kan” z Krakowa

Justyna Ziułkowska 1 Dan Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Arkadiusz 
Lewandowski

1 Kyu Jiu-Jitsu z sekcji Jiu-Jitsu z Ciechanowa

Sławomir Król 1 Kyu Jiu-Jitsu z sekcji Jiu-Jitsu z Wadowic

Ewa Kmiotek 1 Kyu Jiu-Jitsu z sekcji Ken-Jitsu ze szkoły „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Joanna 
Baranowska

1 Kyu Jiu-Jitsu z sekcji Ken-Jitsu ze szkoły „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Katarzyna Nerć 1 Kyu Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Piotr Pawłowski Instruktor Szabli Polskiej z Nowego Dworu Maz.

Monika Pasierbińska Masażystka z Krakowa

Waldemar Pawlicki 2 Dan Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Mariusz Szymański  2 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Krzysztof 
Szymański

2 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Katrzyna Chareńska 2 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Radosław Kasztelan 2 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Marcin Nowicki 2 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

unia Jiu-Jitsu 
w Polsce 
TeksT PaWEŁ NErć

W sobotę 29.01.2011 r. w Nowym dworze Mazowieckim w honbu dojo rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „klaN” przy  
alei róż 27 w Modlinie Starym odbyło się spotkanie działaczy unii jiu-jitsu w Polsce. uczestnicy spotkania jednomyślnie 
zatwierdzili na stanowisku Przewodniczącego unii jj Shihana Pawła Nercia – 7 dan z Nowego dworu Mazowieckiego 

Podczas spotkania omawiano zagadnienia 
związane z rozwojem Jiu-Jitsu w odnie-
sieniu do roli, jaką ma spełnić w środowi-
sku Sztuk Walki Unia Jiu-Jitsu w Polsce. 

Uczestnicy spotkania, po długiej debacie, wskazali 
kierunki rozwoju Unii JJ, a także podjęli wiele waż-
nych decyzji związanych z rozwojem organizacji.
Niewątpliwie należy podkreślić, że Unia JJ powstała 
w 1994 r. Naczelną jej ideą była i jest zasada dobro-
wolności uczestnictwa, czyli żadna ze szkół, która 
przystąpiła do Unii JJ nie będzie zmuszana do zmia-
ny stylu, gdyż w Jiu-Jitsu najlepszym motorem roz-
woju uczniów i instruktorów jest różnorodność wie-
dzy i demonstrowanych przez Mistrzów technik.
Szkoły i Kluby przystępujące do Unii mogą pra-
cować według swoich wymagań egzaminacyjnych 
i nie będą obligowane do zmiany systemu szkole-
niowego. Nikt nie będzie zmuszany do przejścia na 
wymagania Goshin-Kan Jiu-Jitsu, według których 
naucza obecnie większość instruktorów Unii. 
Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, który wy-
wołuje wiele perturbacji w środowisku Sztuk Walki 
będący swoistą patologią, która objawia się zjawi-
skiem „rozdawnictwa stopni”. 
Proceder ten w zasadniczy sposób podważa wielkość 
i skuteczność Jiu-Jitsu, jak i innych stylów walki. 
Dlatego piętnując to zjawisko, pragniemy podkre-
ślić, że w Unii Jiu-Jitsu nie będzie „rozdawnictwa 
Danów”. Stopień będzie można otrzymać TYLKO 
po pomyślnie zdanym przed Komisją egzaminie, 
w obecności zaproszonych gości oraz widzów. 
Jako Organizacja jesteśmy otwarci na współpracę, 
szanujemy i doceniamy dorobek zawodowy innych 
przedstawicieli środowiska Sztuk Walki, dlatego 
żaden z uczestników Unii JJ nie będzie nakłania-
ny do zerwania lub ograniczenia swoich kontaktów 
treningowych, czy też współpracy z Mistrzami z in-
nych Stylów lub Organizacji.
Seminaria, staże treningowe, a także obozy szkole-
niowe są otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
współpracą, niezależnie od trenowanego Stylu, czy 
też Organizacji. 

Na spotkaniu inaugurującym odrodzenie Unii JJ 
w Polsce ustalony został również wstępny plan se-
minariów treningowych na 2011 r.: 

11.02.2011 r. Wisła. Seminarium, w którym udział 
wzięli Mistrzowie Unii poświęcone technikom dla 
Służb Mundurowych.

26–27.02.2011 r. Kraków. Seminarium poświęcone 
pamięci niedawno zmarłego Mistrza Toshimichi Ta-
keuchi, założyciela tejże Szkoły, poświęcone będzie 
głównie technikom Ken-Jitsu. Jest to Pierwsze Se-
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Maciej Lewandowski 2 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Łukasz Łyczkowski 1 Dan Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Paweł Tomczyk 1 Dan Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Warszawy

Maciej Żytelewski 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Piotr Nowakowski 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Elzbieta Nabakowska 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Jarosław Mróz 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Przemysław Ciastek 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Gerard Cichosz 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Piotr Galla 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Monika Sadowska 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Adam Niemczewski 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Marcin Kemnitz 1 Dan Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Leszek Karolczyk 1 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Zbigniew Klimek 1 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Jacek Wlazło 1 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Łukasz Morawski 1 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Mirosław Jóźwiak 1 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Robert Szostak 1 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Kinga Szczygieł 
(Bączkowska)

1 Dan Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Grzegorz 
Danielewski

1 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Filip Karpus 1 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Marcin Lipowicz 1 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Mariusz Szopiński 1 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Banach Olga 1 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Adam Kędziora 1 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Jerzy Stępniewicz 1 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Tomasz Iljin 1 Dan Karate Shorin-Ryu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Adam Daniszewski 1 Kyu Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz. obecnie 
mieszkający w Wielkiej Brytanii

Krzysztof Rosiak 1 Kyu Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Piotr Borowiec 1 Kyu Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Monika Radwańska 1 Kyu Jiu-Jitsu z Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki „KLAN” z Nowego Dworu Maz.

Dariusz Kistela 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Krzysztof Henke 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Zbigniew Gonde 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Patryk Ciastek 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Bydgoskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate” z Bydgoszczy

Andrzej Ranisz 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Piotr Leszczyński 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Marek Helak 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Piotr Woźniak 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Roman Bączkowski 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

Leszek Bączkowski 1 Kyu Jiu-Jitsu z „Grudziądzkiego Klubu Shorin-Ryu Katate” z Grudziądza

minarium zorganizowane pod patronatem „Unii Jiu- 
-Jitsu w Polsce”. Głównym organizatorem jest Szko-
ła „Bu Jitsu Kan” prowadzona przez Mistrza Kajeta-
na Młynarskiego. 

26–27.02.2011 r. Kraków. Międzynarodowe Semi-
narium dla Służb Mundurowych, w którym wezmą 
również udział Mistrzowie Unii, poświęcone techni-
kom dla Służb Mundurowych. Współorganizatorem 
spotkania jest m.in. Sensei Marcin Kryń – Korpus 
Podoficerów Służby Więziennej – reprezentujący 
zarówno SW, jak i Sekcję Czwartą (Mistrzów Bog-
dana Puczyńskiego oraz Roberta Starbałę). 

19.03.2011 r. Grudziądz. Seminarium Jiu-Jitsu, 
Karate oraz Zawody Tradycyjnego Jiu-Jitsu. Orga-
nizatorem imprezy będzie Mistrz Dariusz Draspa. 

Wrzesień 2011 r. Bochnia. Seminarium Jiu-Jitsu 
w Kopalni Soli w Bochni, którego organizatorami 
będą Mistrz Marcin Kryń i Sławomir Król. 

10.12.2011 r. Grudziądz. Seminarium Jiu-Jitsu, 
Karate oraz Zawody Tradycyjnego Jiu-Jitsu. Orga-
nizatorem imprezy będzie Mistrz Dariusz Draspa. 

Wstępnie zaplanowane zostały również między-
narodowe i ogólnopolskie seminaria oraz zawody, 
które odbędą się m.in. w Piastowie, Cieszynie, 
Bielsku-Białej, Warszawie i Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Terminy i zakres tematyczny semi-
nariów udostępniony będzie na stronach WWW 
Szkół i Klubów zrzeszonych w Unii JJ.
Ponadto dla Szkół i Klubów należących do Unii 
JJ cyklicznie organizowane będą wewnętrzne se-

minaria, takie jak planowane na luty seminarium 
w Rodzinnej Szkole Sztuk Walki KLAN z Mi-
strzem Andrzejem Zakrockim.

Honorowym Działaczem zaproszonym do współ-
pracy został Sensei Marcin Kryń – 2 Dan Jiu-Jitsu 
Military Combat, instruktor, specjalista do spraw 
taktyki i interwencji, instruktor strzelectwa i survi-
valu – Funkcjonariusz Korpusu Podoficerów. 

Poza wymienionymi Klubami i Osobami, wśród 
działaczy Unii Jiu-Jitsu są także: 

–  Agencja Szkoleniowa Barbary Dziewickiej z sie-
dzibą w Ciechanowie,

–  Agencja Szkoleniowa „Sekkrua PT” Pawła Tom-
czyka z siedzibą w Warszawie,

–  Agencja Szkoleniowa „P-c Point” Beaty Wroń-
skiej –  z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim,

–  Centrum Szkoleniowe „Actve Star” Adama Ha-
lucha z siedzibą w Krakowie,

–  Sklep internetowy z akcesoriami do Sztuk Walki 
„Goods.pl” z Wołomina,

–  Sklep internetowy z akcesoriami do Sztuk Walki 
„Budo Sport” z Warszawy,

–  Agencja Ochrony „Persona” z Warszawy,
–  Agencja Ochrony „Escort” z Warszawy,
–  Agencja Ochrony „Wiking” z Radzymina.

Prezes Unii JJ Paweł Nerć jako bezpośredni uczeń 
Mistrza Krzysztofa Kondratowicza, w ostatnich 
miesiącach Jego życia, został uznanym za Jego na-
stępcę, sukcesora idei, marzeń, myśli treningowej 
i dorobku swojego Wielkiego Nauczyciela. 
W naszej organizacji jest także wiele osób, jak 
Andrzej Zakrocki, Dariusz Draspa, Piotr Halladin, 
Krzysztof Wasiak, Krzysztof Czarnecki, które do-
stąpiły zaszczytu poznawania tajników Jiu-Jitsu na 
stażach i seminariach pod okiem Wielkiego Czło-
wieka – Mistrza Krzysztofa Kondratowicza. 
Osoba Profesora zawsze będzie dla nas natchnie-
niem i wzorem do naśladowania.
Wyjątkowo ważny jest dla nas fakt, że daw-
ni uczniowie i wychowankowie Sekcji Jiu-Jitsu 
z Nowego Dworu Mazowieckiego, którą niegdyś 
prowadził profesor Krzysztof Kondratowicz, kul-
tywując dorobek Wielkiego Mistrza przyłączając 
się do Unii Jiu-Jitsu. 
Współpracę z Unią Jiu-Jitsu potwierdzili w tej 
chwili następujący, bezpośredni uczniowie pro-
fesora Krzysztofa Kondratowicza: Politowski 
Krzysztof, Jendor Jarosław, Stolarewski Grzegorz, 
Krupka Krzysztof, Żmijewska Aldona, Jędróźwiak 
Andrzej, Piotrowski Grzegorz, Grela Krzysztof, 
Wejner Alicja, Jacek Gereluk. 
Wymienione osoby decydując się na przystąpienie 
do Unii JJ postanowiły oddać hołd dawnemu Na-
uczycielowi, a swoją obecnością, w szczególny spo-
sób chcą podnieść rangę i prestiż Organizacji. Są oni 
swoistym łącznikiem pomiędzy treningowymi poko-
leniami tworzącym Polską scenę Jiu-Jitsu. 
Podkreślić należy także nierozerwalny i bezpo-
średni związek Unii Jiu-Jitsu w Polsce, jej dzia-
łaczy i Mistrzów oraz samego Przewodniczącego 
w osobie Pawła Nercia z ideami i marzeniami, 
które jako sukcesję otrzymaliśmy w spadku po na-
szym Mistrzu Soke Krzysztofie Kondratowiczu.

KLAN Rodzinna Szkoła Sztuk Walki
Al. Róż 27, Nowy Dwór Mazowiecki 
tel. 505 12 88 33
www.jiu-jitsu.com.pl




