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TemATY numeRu

XII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego za 
nami. Dwudniowe świętowanie obfitowało 
w moc atrakcji – na scenie i poza nią. Zagra-
ły dla nas popularne gwiazdy – Piasek, Boys, 
Oceana i ubóstwiany przez młodzież zespół 
Monopol. 
Obchody Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 
rozpoczęły się w piątek, 17 czerwca, mistrzo-
stwami szkół nowodworskich. Na parkiecie 
w hali NOSiR spotkały się siatkarki, a na bo-
iskach zewnętrznych piłkarze i koszykarze. 
Na scenie od godz. 17 prezentowali się wycho-
wankowie Nowodworskiego Ośrodka Kultury 
w programie KOLOROWO. Wieczorem pu-
bliczność bawiła się przy przebojach zespołu 
Boys i Andrzeja Piasecznego. 

słonecznych dni, udanego wypoczynku i bez-
piecznego powrotu do domu. 
Mam nadzieję, że zakończone niedawno Dni 
Nowego Dworu Mazowieckiego wprawiły Was 
w pozytywny nastrój, który będzie wam towa-
rzyszył przez całe wakacje. Wewnątrz numeru 
znajdziecie fotorelację z Dni Miasta oraz in-
formacje o innych imprezach towarzyszących. 
Jedną z nich była prezentacja i dzień otwarty 
na basenie. Inwestycja została już zakończona, 
a kąpiel będzie możliwa już od 1 lipca. Cennik 
korzystania z basenu zawiera kilkadziesiąt wa-
riantów – ufam, że każdy z Was znajdzie dla 
siebie odpowiednią propozycję. Szczegółowy 
cennik wkrótce na www.nowydwormaz.pl. 
Zachęcam do przeczytania całego wydania. Do-
staliśmy do niego tak wiele materiałów, że nie 
wszystkie się zmieściły. Zamieścimy je w ko-
lejnym numerze „Faktów”. 
Życzę przyjemnej lektury!

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu 
Mazowieckiego, przed nami wakacje 
czas radości i odpoczynku. Z  całego 

serca życzę Wam doskonałej pogody, samych 

Efekt dwuipółletniej pracy przy budowie miej-
skiej pływalni zaprezentowała firma ZAMBET 
S.A. podczas XII Dni Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. 17 czerwca odbyła się oficjalna pre-
zentacja inwestycji. Jako pierwszy z kąpieli sko-
rzystał Burmistrz Jacek Kowalski. 

Późnym wieczorem na basenie zebrało się kilka-
dziesiąt zaproszonych na uroczystość gości. Go-
spodarzem wieczoru był wykonawca inwestycji 
firma ZAMBET. 

Wśród gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP 
Jadwiga Zakrzewska, skarbnik województwa 
mazowieckiego Marek Miesztalski, Burmistrz 
Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowal-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski, radni miejscy, Starosta Powiatu Nowo-
dworskiego Krzysztof Kapusta, Przewodniczący 
Rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski, probosz-
czowie nowodworskich parafii, przedstawiciele 
nowodworskich firm, sponsorzy święta miasta. 

TeksT i FoTo aNNa Pielach-PierścieNiak 

ZAMBET zaprezentował basen

Kiedy w listopadzie ubiegłego roku, ekipa bu-
dowlana rozpoczynała prace przygotowaw-
cze w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego 
wygląd miejsca będącego wizytówką naszego 
miasta pozostawiał wiele do życzenia. Wszyscy 
mieliśmy okazję sprawdzić jego stan, chociażby 
podczas odbywających się w nim corocznych 
Dni Miasta. Formuła tego święta zmieniła się, 
a wraz z nią lokalizacja imprezy, tym samym 
dając „odetchnąć” parkowi, który w swojej prze-
szło dwustuletniej historii zawsze był miejscem 
wywierającym istotną rolę w życiu mieszkań-
ców. 
Warto wspomnieć, że w miejscu, o którym mó-
wimy na przestrzeni lat istniały: ratusz, rynek 
i kościół ewangelicko-augsburski (rozebrany 
w połowie lat 60.). Historia bywa zaskakująca, 
a w kontekście ostatnich 60 lat również niezbyt 
przychylna dla tego miejsca. 

Park we wrześniu Oj, działo się!

więcej na sTr. 7 więcej na sTr. 8 

więcej na sTr. 8 

TeksT i FoTo aNNa Pielach-PierścieNiak TeksT i FoTo wydZiaŁ POZySkiwaNia FUNdUSZy

BurmisTrz miasTa jacek kOwalSki
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Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet VII. Promo-
cja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia-
łanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

–  wyrażenia zgody na zbycie   nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej (ul. Warszawska),

–  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
stanowiącej  własność gminy-miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki (ul. Targowa 1b), 

–  wyrażenia zgody na zbycie   nieruchomości 
w drodze bezprzetargowej (ul. Warszawska), 

–  wyrażenia zgody na zbycie udziału prawa 
użytkowania wieczystego  nieruchomości 
stanowiącej własność gminy-miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki (ul. Gen. Thommee), 

–  wyrażenia woli do przyjęcia darowizny nieru-
chomości będącej  własnością Skarbu Państwa, 

–  wyrażenia zgody na nabycie przez  gminę -mia-
sto Nowy Dwór Mazowiecki  nieruchomości 
stanowiącej własność osób fizycznych,

–  udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie przez Spółdzielnię Mieszka-
niową Lokatorsko-Własnościową  „Dążność”  
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Obrady poprowadził Przewodniczący 
Rady Krzysztof Bisialski. 
Na początku radni zajęli się dwoma 

sprawami – pozyskiwaniem przez miasto środ-
ków zewnętrznych oraz kwestią bezpieczeń-
stwa na obiektach sportowych. Odnosząc się 
do informacji przedstawionej przez dyrektora 
NOSiR radny Oleksiak stwierdził, że Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest 
z niej w pełni zadowolona. 
Radni zapoznali się także z informacją Sanepi-
du nt. możliwych zagrożeń na terenie miasta. 
Na posiedzeniu obecni byli dyrektorzy nowo-
dworskich szkół i przedszkoli. Jeden z punk-
tów porządku dziennego dotyczył bowiem 
funkcjonowania gminnych przedszkoli – ich 
problemów i potrzeb. Tu radnego Jeziorskiego 
interesowała sprawa rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej nr 7 i ew. przeniesienia części klas do 
klubu Smerf. 
Omawiając funkcjonowanie gminnych spółek 
burmistrz Jacek Kowalski stwierdził, że 3 na 4 
są po tzw. skwitowaniu. Zostało jeszcze lotni-
sko. Wyniki finansowe poszczególnych spółek 
przedstawiają się następująco:
– ZBK – zysk netto wyniósł pow. 47 tys. zł,
– ZWiK – zysk ponad 650 tys. zł,
– ZEC – prawie 1 mln 100 tys. zł.

W głosowaniu nad absolutorium wszyscy radni 
pozytywnie odnieśli się do pracy burmistrza 
udzielając go jednogłośnie. Wcześniej pozy-
tywną opinię Komisji Rewizyjnej w tej spra-
wie odczytał przewodniczący komisji Ryszard 
Brzezinski. Przewodniczący Rady Krzysztof 
Bisialski podziękował burmistrzowi za współ-
pracę i podjęcie trudnych decyzji, a urzędni-
kom za dobrą pracę i charakteryzujący ją pro-
fesjonalizm. Gratulacje złożyli burmistrzowi 
także dyrektorzy nowodworskich szkół. 
Podjęte na posiedzeniu uchwały dostępne są na 
www.bip.nowydwormaz.pl w zakładce uchwały 
Rady Miejskiej. Są to stanowiska w sprawie:
–  zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem   z wykonania budże-
tu Miasta za rok 2010,

–  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata  
2011–2020,

–  zmiany  Uchwały  Budżetowej Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki na rok 2011,

–  zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
–  wyrażenia zgody na wniesienie w roku 2011 

wkładu własnego na realizację przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim projektu systemowego pn. „Lepsza 
przyszłość” współfinansowanego przez Unię 

Burmistrz otrzymał 
absolutorium

TeksT i FoTo aNeta Pielach-PierścieNiak 

31 maja odbyła się Viii w tej kadencji Sesja rady Miejskiej. Najważniejszym punktem porządku obrad 
było udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. radni zajmowali się także funkcjonowaniem gminnych 
spółek, problemami szkół i przedszkoli, bezpieczeństwem na obiektach sportowych. 



FAKTY NOWODWORSKIE XXVi/Vi 20114 Wieści z RAdY

Wsprawie zmiany uchwały nr 
VII/62/07 z dnia 27 marca 2007 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 
z późn.zm) oraz art. 4 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 
2008 z późn.zm.) Rada Miejska w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim  uchwala co następuje:

§ 1
W szczegółowych zasadach utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki stanowiących załącznik do Uchwa-
ły nr VII/62/07 z dnia 27 marca 2007 r. wprowa-
dza się następujące zmiany:
W rozdziale VII § 22 pkt. 2 lit. c otrzymuje nowe 
następujące brzmienie:
„zakazuje się wprowadzania i przebywania 
zwierząt domowych, w tym psów, na terenie 
parku im. Wybickiego położonego w granicach 
ulic Warszawska, Sukienna, Kościuszki, Wybic-
kiego, terenie zielonym położonym w granicach 
ulic Daszyńskiego, Warszawska, Zakroczymska 
w tym skwerze Dobrogosta, skwerze Nałęcza, 
skwerze Solidarności (zgodnie z ilustracją gra-
ficzną)   oraz na terenach placów gier i zabaw, 
piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tere-
nach objętych zakazem na podstawie odrębnych 
uchwał rady gminy”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§ 3
1.  Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego

Uchwała w sprawie utrzymania czystości
Uchwała Nr VII / 77 /11 Rady Miejskiej w Nowym, Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ZakaZ wyPrOwadZaNia 

ZwierZąt ObejMUje 

Obie cZęści ParkU 

iM. wybickieGO. 

ObejMUje ObSZar 

Ulic: warSZawSka, 

SUkieNNa, kOściUSZki, 

wybickieGO i 

daSZyńSkieGO, 

warSZawSka, 

ZakrOcZyMSka.

NiedOZwOlONe jeSt 

też wyPrOwadZaNie 

ZwierZąt Na Skwery: 

dObrOGOSta, NaŁęcZa 

i SOlidarNOści
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Wczesnym popołudniem 17 czerwca 
radni zebrali się przed halą NOSiR 
w oczekiwaniu na przyjazd dele-

gacji z miast partnerskich. W uroczystym obie-
dzie powitalnym uczestniczyło kilkoro z nich. 
Wieczorem na zorganizowanej przez firmę  
ZAMBET prezentacji basenu ponownie pojawili 
się wszyscy radni, na czele z przewodniczącym 
Krzysztofem Bisialskim. Pan Przewodniczący 
wspólnie z Panem Burmistrzem przecięli wstęgę 
i otworzyli krytą pływalnię. 
Kolejne dwa dni – sobota i niedziela – upłynęły 
radnym na towarzyszeniu delegacjom zagra-
nicznym. Do południa w sobotę radni – przy 
pomocy przewodniczki p. Elżbiety Wierciń-
skiej pokazywali Modlińską Twierdzę, Mu-
zeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Mo-
dlin, kompleks sportowy przy Zespole Szkół 
w Modlinie Twierdzy oraz inwestycje na lot-
nisku. W niedzielę wzięli udział w mszy świę-
tej na Osiedlu Młodych a następnie pokazali 
gościom zmiany, jakie zaszły w architekturze 
miasta na przestrzeni ostatnich dwóch–trzech 
lat. Zarówno Niemcy, jak i Litwini byli pod 
ogromnym wrażeniem rozmiaru zrealizowa-
nych w tym czasie inwestycji. 
Przed wyjazdem gościom wręczono pamiątko-
we obrazy z widokiem miasta. 

Radni 
w terenie

TeksT i FoTo rada MiejSka

cała rada zaangażowała się w uroczystości związane z Xii dniami Nowego dworu Mazowieckiego. radni 
uczestniczyli w otwarciu basenu, które miało miejsce 17 czerwca, a także brali czynny udział w obsłudze 
delegacji z miast partnerskich. 
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Szanowni 
Państwo

P owiat No-
wodworski 
poza budo-

wą i modernizacją 
dróg inwestuje ró-
w-nież w człowie-
ka, czego dowodem 
jest oddanie w dniu 
25 maja br. Ogrodu 
Te r a p e u t y c z n e -

go w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. 
Pięknie urządzony i wyposażony ogród będzie 
służył przede wszystkim pensjonariuszom, ale 
także będzie miejscem, ze względu na zadaszo-
ną scenę, na organizację imprez kulturalnych dla 
lokalnej społeczności. Dużym wyróżnieniem dla 
powiatu nowodworskiego jest także nominacja 
przez Kapitułę Orderu Radości do nagrody „Po-
wiat Przyjazny Niepełnosprawnym AD 2011” za 
osiągnięcia na polu niesienia pomocy ludziom 
chorym, niepełnosprawnym i potrzebującym. 
Jest to najwyższe wyróżnienie dla samorządów 
powiatowych, które w sposób wybitny w skali 
kraju pomagają niepełnosprawnym. Odczuwa-
my wielką satysfakcję z powodu wysokiej oce-
ny pracy powiatowych jednostek i organizacji 
społecznych na rzecz ludzi niepełnosprawnych 
i potrzebujących.

Uroczyste otwarcie Ogrodu Terapeutycznego

GP w siatkówce 
plażowej kobiet 
w NDM

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło, iż po weryfi-
kacji Państwa osiągnięć na polu niesienia 

pomocy ludziom chorym, niepeł-
nosprawnym i potrzebującym 
Kapituła Orderu Radości no-
minowała Państwa powiat 
do nagrody Powiat Przy-
jazny Niepełnosprawnym 
AD 2011. Jest to najwyższe 
wyróżnienie dla samorzą-
dów powiatowych, które 
w sposób wybitny w skali 
kraju pomagają niepełno-
sprawnym.
Państwa osiągnięcia na polu współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi zajmu-
jącymi się niepełnosprawnymi oraz współdzia-
łanie Starostwa z instytucjami powiatowymi 
niosącymi pomoc niepełnosprawnym, takimi 

jak Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Po-
wiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności, Powiatowe Urzędy Pracy stawiają 

Państwa w panteonie osób oraz najlep-
szych samorządów, które niosą pomoc 

potrzebującym nie tylko w usuwa-
niu barier architektonicznych, ta-
kich jak krawężnik czy podjazd, 
ale i w zmianie mentalności 
i podmiotowości problemów 
związanych z niepełnosprawno-

ścią. Jeszcze raz serdecznie gra-
tulujemy przejścia przez barierę 

weryfikacyjną, samo znalezienie 
się Państwa powiatu w gronie samo-

rządów nominowanych do nagrody sta-
nowi wzór dla innych samorządów w naszym 
kraju jak instytucjonalnie i samorządowo po-
winno się nieść pomoc tym, którzy najbardziej 
w naszym społeczeństwie jej potrzebują.

Rozwoju Regionalnego stanowiło 85% wydat-
ków w kwocie 1068239,57 zł, a środki z budżetu 
powiatu stanowiły kwotę 222925,95 zł. 
Przecięcia tradycyjnej wstęgi dokonali: Henryk 
Mędrecki – wicestarosta powiatu nowodwor-
skiego, Maria Kowalska – radna województwa 
mazowieckiego, Grzegorz Arciszewski – bur-
mistrz Nasielska, Agata Nowak – dyrektor DPS 
w Nasielsku i Elżbieta Szymanik – zastępca 
dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych. 
Po ceremonii otwarcia ogrodu na scenie ze swo-
imi programami wystąpiło 20 zespołów arty-
stycznych reprezentujących domy pomocy spo-
łecznej z terenu województwa mazowieckiego, 
podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Wszyst-
kie zespoły prezentowały znane i lubiane utwory 
muzyki romskiej, a zgromadzona publiczność 
nagradzała wykonawców gromkimi brawami. 
Każdy z uczestniczących zespołów otrzymał 
pamiątkowe statuetki „Promień-Nasielsk 2011” 
ufundowane przez starostę nowodworskiego. 
Na zakończenie przeglądu wystąpił gościn-
nie Don Wasyl z zespołem Gwiazdy, którego 
koncert, tak jak w ubiegłych latach, spotkał się 
z gorącym przyjęciem.

W dniu 25 maja br. nastąpiło uroczy-
ste otwarcie Ogrodu Terapeutycz-
nego w Domu Pomocy Społecznej 

w Nasielsku z udziałem przedstawicieli władz 
województwa mazowieckiego, powiatu nowo-
dworskiego, gminy Nasielsk, radnych gmin 
i powiatu, przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych i społecznych oraz członków zespo-
łów domów społecznych uczestniczących w V 
Przeglądzie Zespołów Artystycznych Osób 
Niepełnosprawnych pod hasłem Porcja Rom-
skich Obyczajów, Muzyki i Ewentualnie Na-
tury „PROMIEŃ 2011”. Władze samorządowe 
powiatu nowodworskiego reprezentowali: Hen-
ryk Mędrecki – wicestarosta, Sebastian Kozak 
– wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Agniesz-
ka Szostak i Ryszard Gumiński – członkowie 
Zarządu Powiatu oraz Marek Rączka, sekretarz 
powiatu.
Ogród powstał dzięki środkom uzyskanym 
przez powiat nowodworski z Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Mazowsza na lata 2007–2013 oraz wsparciu 
finansowemu z budżetu powiatu. Ogólna war-
tość projektu wyniosła 1285686,32 zł, w tym 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

sTarosTa krZySZtOF kaPUSta

Kapituła Orderu Radości

TeksT i FoTo w. MajchrZak

TeksT i FoTo waldeMar MajchrZak

TeksT Z. racki FoTo StarOStwO POwiatOwe

W dniach od 17 do 19 czerwca 2011 r. 
przy siedzibie Starostwa Powiato-
wego i Top Hotelu odbył się Turniej 

Pucharu Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet. 
Patronat nad imprezą objęli:  Starosta Nowo-
dworski Krzysztof Kapusta i Burmistrz Nowe-
go Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.  
Turniej cieszył się sporym zainteresowaniem 
miłośników siatkówki i dostarczył wielu emo-
cji. Przed meczem finałowym rekreacyjnie 
zagrały drużyny Starostwa i Miasta. Starosta 
Krzysztof Kapusta i wicestarosta Henryk Mę-
drecki stanęli naprzeciw burmistrza Jacka Ko-
walskiego i zastępcy burmistrza Janusza Mi-
kuszewskiego. Wynik nie był najważniejszy, 
liczyła się dobra zabawa i popularyzacja siat-
kówki jako dyscypliny sportowo-rekreacyjnej. 
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Po powitaniu, proboszcz parafii pw. Św. 
Piotra i Pawła na Osiedlu Młodych ks. 
Krzysztof Czyżyk dokonał poświęcenia 

krytej pływalni. Następnie poseł Jadwiga Za-
krzewska, Przewodniczący Rady Miejskiej, Bur-
mistrz Miasta, Starosta i Proboszcz K. Czyżyk 
przecięli wstęgę i uroczyście otworzyli basen. 
Potem zaprosili wszystkich do obejrzenia efek-
tów pracy firmy ZAMBET S.A. 
Zwiedzanie rozpoczęło się od obejrzenia wysta-
wy z budowy basenu. Goście mogli zapoznać 
się z parametrami technicznymi, zdjęciami 
z budowy w dziale okiem kamery oraz fotogra-
fiami ze stanu obecnego. Przez cały okres bu-
dowy specjalnie zamontowana kamera rejestro-

Pomimo zmian w układzie urbanistycznym 
i rozszerzaniu się granic miasta (Twierdza 
Modlin – 1961, Okunin – 2002) „centrum” 

nie straciło swojego charakteru. Stało się tak za 
sprawą lokalizacji w tej części Nowego Dworu 
Mazowieckiego większości budynków użytecz-
ności publicznej, urzędów i placówek oświato-
wych. Rewitalizacja parku, nie dość że istotna 
z punktu widzenia jego zabytkowego charakteru, 
ale też złego stanu technicznego, wydawała się 
jak najbardziej zasadna. Na decyzję tę wpłynę-
ły także coraz częstsze odwiedziny parku przez 
mieszkańców, również tych zamieszkujących 
inne dzielnice naszego miasta. Nie ma chyba 
w naszej lokalnej społeczności osoby, która nie 
pamiętałaby koncertów odbywających się w par-
kowej „muszli” czy fontanny w kształcie żaby, 
zastąpionej później figurą kobiety z dziećmi. 
Zmieniały się funkcje tego miejsca, zmieniali 
się mieszkańcy, niezmienny został charakter tej 
lokalizacji, która pomimo przeobrażeń pozostała 
centralnym i reprezentacyjnym miejscem w sa-
mym sercu naszego miasta. 
Prace remontowe rozpoczęły się w zeszłym 
roku, a podjęcie decyzji o realizacji przedsię-

wzięcia o takim rozmachu i wiążącego się z po-
niesieniem nakładów o wysokości 7 763 099,54 
zł było możliwe dzięki dofinansowaniu w wyso-
kości 5 720 053,71 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007–2013. Projekt zakłada 
połączenie zabytkowego charakteru tego miejsca 
z nowoczesnymi funkcjami. Zachowano więc 
istniejący układ północnej i południowej części 
parku. Część „historyczna” (południowa) odzy-
skała swoją świetność za sprawą przywrócenia 
zabytkowego układu ścieżek, gdzie centralną 
funkcję pełniła oś kościoła oraz dzięki nasadze-
niom starannie dobranych gatunków i odmian 
roślin ozdobnych. Efekty tej pracy są już widocz-
ne. W części „nowoczesnej” (północnej) powsta-
je zaś amfiteatr w kształcie zegara słonecznego 
z fontanną. W chwili obecnej trwają prace zwią-
zane z budową sceny oraz instalacją siedzisk. 
Pojawiła się też zautomatyzowana toaleta, nowe 
ławki, latarnie oraz nasadzenia. Nie obyło się bez 
problemów, które przedłużyły termin realizacji 
inwestycji. Historia znów przypomniała o sobie 
w najmniej oczekiwanym momencie. W cza-

sie prac ziemnych, mających na celu przygo-
towanie terenu pod budowę amfiteatru ekipy 
budowlane wykonawcy inwestycji natrafiły na 
fundamenty wspomnianego wcześniej kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. Spowodowało to 
konieczność przeprowadzenia prac archeolo-
gicznych, które miały na celu ocenienie warto-
ści historycznej znaleziska. W chwili obecnej 
prace w „nowoczesnej” części parku wkraczają 
w ostatni etap, a ich efekty są już widoczne. 

wała proces realizacji inwestycji. Z tych zdjęć 
zmontowany został film, który także obejrzeli 
zaproszeni goście. 
Następnie wszyscy przeszli do części base-
nowej gdzie oglądali basen główny, basen re-
kreacyjny, zjeżdżalnię, solaria i sauny. Tam 
Starosta Krzysztof Kapusta przekazał na ręce 
burmistrza datowany na 16 czerwca dokument 
dopuszczający obiekt do użytkowania. 
Kulminacyjnym i najbardziej niespodziewanym 
punktem programu była kąpiel w basenie. Nie-
oczekiwanie podczas „uścisku dłoni” Krzysztof 
Bisialski popchnął burmistrza, a ten wpadł do 
wody. Burmistrz jednak nie pozostał dłużny – 
Przewodniczący Rady też wylądował w wodzie. 

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na 
symboliczną lampkę szampana i poczęstunek. 
18 czerwca odbył się na pływalni dzień 
otwarty. Basen obejrzało ok. 2,5 tys. miesz-
kańców miasta. Po obiekcie oprowadzał ich 
Dyrektor NOSiR Dariusz Wąsiewski. Mia-
sto zapewniło gadżety i foldery, a dla 1000 
pierwszych zwiedzających przygotowano 
czepki z hasłem promocyjnym „Szczęśliwego 
Nowego Dworu!”. 
Amatorów kąpieli zapraszamy na basen od  
1 lipca. Szczegółowy cennik dostępny na www.
bip.nowydwormaz.pl w zakładce UCHWAŁY 
RADY MIEJSKIEJ (Sesja z dnia 21 czerwca 
2011 r.). 

ZAMBET zaprezentował basen

Park we wrześniu

TeksT i FoTo aNNa Pielach-PierścieNiak 

TeksT wydZiaŁ POZySkiwaNia FUNdUSZy ZewN. UM FoTo arch. UM

dla rozwoju Mazowsza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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W sobotę publiczność bawiła się z arty-
stami Wojskowego Ośrodka Kultury 
2 Mazowieckiej Brygady Saperów 

w Kazuniu i Nowodworskim Centrum Arty-
stycznym TĘCZA. Jak zwykle wspaniale wy-
padła Agnieszka Sztabnik, która zaśpiewała naj-
większe przeboje Anny Jantar. Koncert gwiazd 
rozpoczął Darek Kordek, który w swoim progra-
mie ujął standardy z musicali, swoje przeboje, 
hity znane z musicalu „Metro”. Do czerwoności 
publiczność rozgrzał monopol nie tylko rzucając 
w jej stronę płyty, ale też poprzez schodzenie ze 
sceny i śpiewanie przy barierkach z fanami. Nie 
obyło się oczywiście bez rozdawania autogra-
fów. Ostatnią gwiazdą, która zaśpiewała podczas 
Dni Nowego Dworu była Oceana. 
Dodatkowe atrakcje, jakie towarzyszyły świę-
towaniu, to stoiska handlowe i promocyjne, 
plac zabaw dla dzieci, park militarny, namiot 
Straży Miejskiej, w którym m.in. można było 
umalować dziecku buźkę i wsiąść do symula-
tora dachowania. 
18 czerwca odbył się także dzień otwarty na 
basenie. Każdy, kto tylko miał ochotę, mógł 
przyjść i zobaczyć jak wygląda ukończona 
już inwestycja. W ciągu trzech godzin na 
dniu otwartym zjawiło się ponad 2 i pół tys. 

zwiedzających. Po obiekcie oprowadzał ich 
dyr. NOSiR Dariusz Wąsiewski i odpowia-
dał na zadawane przez gości pytania. Chęt-
ni mogli też zapoznać się z wystawą zdjęć 
z prac budowlanych i stanu obecnego, którą 
specjalnie na tę okazję przygotował Urząd 
Miejski. Pierwszy tysiąc osób dostało w pre-
zencie czepki promocyjne miasta. W ramach 
Dni odbył się także Turniej Pucharu Polski 
w siatkówce plażowej kobiet. Specjalnie usy-
pane w tym celu boisko mieściło się przed 
TOP HOTELE. Tam od piątku 17 czerwca 
do niedzieli 19 czerwca rozgrywane były za-
wody najlepszych w siatkówce plażowej pań. 
Puchary wręczali zwyciężczyniom m.in. bur-
mistrz Jacek Kowalski i starosta Nowodwor-
ski Krzysztof Kapusta. 
W czasie Dni gościliśmy w mieście delegacje 
miast partnerskich z Niederorshel i Elektre-
nai. W trakcie dwudniowego pobytu goście 
obejrzeli zrealizowane w ostatnim czasie 
w mieście inwestycje, modlińskie lotnisko, 
odbyli wycieczkę turystyczną po Twier-
dzy Modlin, wizytowali Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz nową 
siedzibę Nowodworskiego Ośrodka Kultu-
ry. Zmiany, jakie zaszły w mieście zrobiły 

ogromne wrażenie, zwłaszcza na tych człon-
kach delegacji, którzy nie byli u nas dwa–trzy 
lata. 
Władze Miasta serdecznie dziękują wszyst-
kim sponsorom i darczyńcom, którzy wsparli 
organizację XII Dni Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. Są to: Reckitt Benckiser Produc-
tion, Kasztelan, Zakład Pralniczy PIWO-
WAR, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
Pollena Aroma, Carl Villa Roman Sumiło – 
Wierzbica, Translud, Bank BGŻ, MBS Bank, 
ALPLA NDM, TOP HOTEL, ZRI zakład Ro-
bót Inżynieryjnych, APEKS KSD Technika 
Grzewczo – Sanitarna, D.S. Fokus, TOI TOI, 
TEKPUD, Szkoła Nauki Jazdy Andrzej GRY-
GLAS, Prywatna Przychodnia Lekarska „Ży-
cie” w Nowym Dworze Mazowieckim, Zarząd 
Budynków Komunalnych, Firma Transport 
– Logistyka „Kaszyński”, Kredyt Bank S.A. 
Oddział w Płocku filia Nowy Dwór Mazo-
wiecki, PPH Izabela – Producent Pieczywa 
Naturalnego Trzciany, Marianna i Alfred 
Kowalscy – Kwiaciarnia, Ewa i Jan Krupa – 
sklep „Ewa” w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, A&B Centrum Finansowe Andrzej i Be-
ata Rusek, SMLW DĄŻNOŚĆ. 

Oj działo się
TeksT aNeta Pielach-PierścieNiak FoTo UrZąd MiejSki  



TemAT numeRuFAKTY NOWODWORSKIE XXVi/Vi 2011 9



FAKTY NOWODWORSKIE XXVi/Vi 201110 WYdARzeniA

Uroczystości rozpoczęły się w kościele 
pod wezwaniem św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Nowym Dworze Mazowiec-

kim. Mszę św., odprawił ks. Proboszcz Krzysztof 
Czyżyk i dokonał poświęcenia sztandaru. W ko-
ściele obecne były poczty sztandarowe nowo-
dworskich szkół, 14 Gimnazjum im. Ryszarda 
Kaczorowskiego z Białegostoku oraz poczet 
harcerzy. 
Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni 
goście, uczniowie, nauczyciele w uroczystym 
przemarszu udali się na boisko szkolne, gdzie 
nastąpiło pożegnanie pocztów z lokalnych 
szkół.
Dalsza część uroczystości miała miejsce 
w sali gimnastycznej i rozpoczęła się od od-
śpiewania hymnu państwowego. Obejrzano 
także film o prezydencie Ryszardzie Kaczo-
rowskim przygotowany przez ucznia naszej 
szkoły. Pani Dyrektor Agnieszka Przekora 
powitała zaproszonych gości. Swoją obecno-
ścią zaszczyciła nas Pani Prezydentowa Karo-
lina Kaczorowska, przedstawiciele kancelarii 
prezydenta, parlamentu, kuratorium oświaty, 
władze miasta i powiatu, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele zakładów pracy i instytucji 
z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz fun-
datorzy sztandaru.
Uczniowie uzasadnili wybór Ryszarda Kaczo-
rowskiego na patrona szkoły słowami: „…czło-

wiek powszechnie szanowany, wymagający 
zarówno od siebie, jak i od innych, z zasadami, 
od którego wręcz emanuje przedwojenna klasa 
i elegancja, ktoś szlachetny i kulturalny…”.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Krzysztof 
Bisialski i Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowal-
ski odczytali uchwałę i akt nadania imienia 
Ryszarda Kaczorowskiego Publicznemu Gim-
nazjum nr 2. Dokumenty przekazano Pani 
Dyrektor. Został także odczytany akt ufundo-
wania sztandaru, który uroczyście podpisali 
Burmistrz Miasta i Pani Dyrektor. 
Kolejnym punktem uroczystości było wbicie 
pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru, 
symbolizujących szacunek i uznanie dla hono-
rowych gości oraz fundatorów.
Następnie, zgodnie z ceremoniałem, rodzice 
przekazali sztandar Burmistrzowi Miasta, On 
zaś przekazał sztandar Pani Dyrektor. Wybrani 
uczniowie podeszli do sztandaru, chorąży pocz-
tu odebrał go od Pani Dyrektor. Poczet sztanda-
rowy uczniów dokonał prezentacji sztandaru. 
W ślubowaniu wzięli udział przedstawiciele 
całej społeczności szkolnej. Ślubowali przyjąć 
prawdę, dobro i piękno za najważniejsze war-
tości, szanować drugiego człowieka, cenić Oj-
czyznę, wytrwałą pracą reprezentować swoją 
szkołę. Niezwykle uroczystym momentem było 
odśpiewanie pierwszy raz publicznie hymnu 
szkoły.

W kolejnej części uroczystości głos zabrali 
zaproszeni goście. Z ogromnym wzruszeniem 
słuchaliśmy słów Pani Karoliny Kaczorowskiej, 
która bardzo ciepło zwróciła się do nauczycieli 
i uczniów i wszystkich obecnych. Podkreśliła, 
że wiedza, to największy skarb, a zdobywanie 
jej to patriotyczny obowiązek.
Część artystyczna zatytułowana „Służba trwa-
ła, służba Bogu, Polsce i bliźnim..” była prze-
pełniona głębokim patriotyzmem. Wszystkich 
obecnych na uroczystości poruszyła postawa 
młodzieży, zachwycił talent aktorski i mu-
zyczny. 
Później miały miejsce wpisy pamiątkowe, zwie-
dzanie szkoły, poczęstunek dla gości i  piknik 
dla młodzieży. Rozmowy toczyły się w niezwy-
kle serdecznej atmosferze.
Szczególnie ciepło zapamiętamy ciepłe słowa, 
uśmiech i wielką klasę Pani Karoliny Kaczo-
rowskiej. Spotkanie z tak niezwykłą kobietą 
wywarło wrażenie na każdym z nas.
Dla wszystkich – nauczycieli, rodziców, pra-
cowników szkoły i uczniów był to niezapo-
mniany dzień. Odczuliśmy, że na naszych 
oczach tworzy się historia. 
I jak powiedziała Pani Dyrektor „…od dzisiaj 
uczniowie naszego gimnazjum będą mogli po-
dążać ścieżkami historii razem z osobą patrona 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda 
Kaczorowskiego”.

TeksT i FoTo PG2 

dzień 27 maja 2011 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako niezwykle ważny. Po 2 latach 
przygotowań, Publicznemu Gimnazjum nr 2 zostało nadane imię wielkiego Polaka – Prezydenta ryszarda 
kaczorowskiego. Nasza szkoła otrzymała również sztandar – symbol jednoczący całą społeczność 
szkolną: uczniów, nauczycieli, pracowników oraz rodziców.

Był taki dzień
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Uroczystość rozpoczęła się występem 
Szkolnego Koła Teatralnego ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Pod opieką pani Izabelli Ryń-
skiej-Pieluchowskiej dzieci przygotowały i za-
prezentowały spektakl ekologiczny pod tytułem 
„Iskierka”. 
W tegorocznej edycji udział wzięło 181 młodych 
pisarzy, ilustratorów i wydawców, którzy stwo-
rzyli 144 niepowtarzalne, pięknie ilustrowane 
książeczki, oraz redakcje 13 gazetek uczniow-
skich. Do konkursu przystąpiło 14 szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych naszego powiatu.
Zgodnie z regulaminem każda książka ocenia-
na była w trzech grupach wiekowych:
– klasy 1–3 szkół podstawowych,
– klasy 4–6 szkół podstawowych,
– klasy 1–3 szkół gimnazjalnych,
oraz w trzech kategoriach konkursowych: lite-
rackiej, plastycznej i edytorskiej.
Oceny prac konkursowych dokonało profesjo-
nalne i niezależne Jury, które zwracało uwagę 

na: poziom literacki prac, atrakcyjność i ade-
kwatność tytułu, estetykę i staranność wykona-
nia oraz pomysłowość edytorsko-plastyczną. 
We wszystkich kategoriach przyznano: 
– 70 wyróżnień, 
– 15 trzecich miejsc, 
– 19 drugich miejsc
oraz 14 miejsc pierwszych. 

Nagrodzeni i wyróżnieni w siódmej edycji kon-
kursu „Wydajemy własną książkę i gazetę”:

I MIEJSCA – KATEGORIA LITERACKA: 
Dominika Snopkiewicz oraz wyr. w kat. edy-
torskiej – ucz. kl. III b SP nr 5 w NDM
Jakub Obidowski oraz wyr. w kat. edytorskiej – 
ucz. kl. III d SP 5 w NDM
Mikołaj Górak oraz wyr. w kat. edytorskiej – 
ucz. kl. IV SP w Kazuniu Nowym
Bartosz Cheda – ucz. kl. II PG 2 w NDM
Daria Stępnik – ucz. kl. I a ZS w Modlinie 
Twierdzy

I MIEJSCA – KATEGORIA PLASTYCZNA:
Aleksandra Moczulska – ucz. kl. I a ZS nr 3 
w NDM
Maja Sokołowska – ucz. kl. VI b SP 5 w NDM
I MIEJSCA – KATEGORIA EDYTORSKA:
Martyna Kołodziej – ucz. kl. III b SP nr 7 
w NDM
Marta Jędrzejewska, Julia Kostecka – ucz. kl. 
III a SP nr 7 w NDM
Marta Sempławska – ucz. kl. VI b SP 5 w NDM
Adam Balcerzak, Tomasz Garbarczyk, Ma-
riusz Madejski – ucz. kl. III c Gimn. ZS nr 3 
w NDM
II MIEJSCA – KATEGORIA LITERACKA: 
Marta Skrocka, Anita Grzelak, Wiktoria Koło-
dziejska – ucz. kl. III b SP 5 w NDM
Piotr Kowalczyk oraz wyr. w kat. edytorskiej – 
ucz. kl. III c SP 7 w NDM
Żaneta Wiśniewska – ucz. kl. VI b SP nr 5 
w NDM
Katarzyna Rasińska – ucz. kl. V a ZS nr 3 
w NDM

TeksT aGNieSZka SOkOŁOwSka FoTo krZySZtOF bOrOwSki

8 czerwca w Nowodworskim Ośrodku kultury odbył się wielki finał powiatowego konkursu „wydajemy 
własną książkę i gazetę” zorganizowanego przez Pedagogiczną bibliotekę wojewódzką w warszawie Filia 
w Nowym dworze Mazowieckim we współpracy z Nowodworskim Ośrodkiem kultury oraz Metodycznym 
Punktem konsultacyjnym w Nowym dworze Mazowieckim. tegoroczna – siódma edycja – odbyła się pod 
patronatem burmistrza Miasta Nowy dwór Mazowiecki Pana jacka kowalskiego. 

wydajemy książkę
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Patrycja Jaroszewska – ucz. kl. II Gimn. ZS 
w Starych Pieścirogach
Paulina Ścibor – ucz. kl. III d PG 2 w NDM
Katarzyna Nastula, Karolina Walczak, Alek-
sandra Wilkońska – ucz. kl. III Gimn. nr 1 
w Zakroczymiu
II MIEJSCA – KATEGORIA PLASTYCZNA:
Dominika Czarnecka, Zuzanna Forma – ucz. kl. 
III b SP 5 w NDM
Natalia Kowalska, Dominika Kurowska – ucz. 
kl. III a SP 7 w NDM
II MIEJSCA – KATEGORIA EDYTORSKA:
Marta Skrocka, Anita Grzelak, Wiktoria Koło-
dziejska – ucz. kl. III b SP 5 w NDM
Maja Sokołowska – ucz. kl. VI b SP 5 w NDM
III MIEJSCA – KATEGORIA LITERACKA: 
Kinga Bielecka, Natalia Kwiatkowska – ucz. kl. 
VI ZS w Starych Pieścirogach
Julia Kurkowska, Karolina Wierzba – ucz. kl. 
IV a SP w Zakroczymiu
Szymon Mielczarek – ucz. kl. III a SP nr 7 
w NDM
Paweł Falaciński – ucz. kl. II ZSP w Cząstkowie 
Mazowieckim
Jakub Januszewski – ucz. kl. III d PG 2 w NDM
Krystyna Goździołko oraz wyr. w kat. plastycz-
nej – ucz. kl. III Gimn. nr 1 w Zakroczmiu
III MIEJSCA – KATEGORIA PLASTYCZNA: 
Iga Jończyk – ucz. kl. II c SP 7 w NDM
Emilia Walczak– ucz. kl. I a ZS nr 3 w NDM
III MIEJSCA – KATEGORIA EDYTORSKA:
Klaudia Majewska, Agata Radzikowska, Julia 
Wieliczko – ucz. kl. III b SP 5 w NDM
Natalia Ducka, Julia Kostecka – ucz. kl. IIIa SP 
7 w NDM
Dodatkowo przyznano 30 wyróżnień w katego-
rii literackiej, 17 w kategorii plastycznej oraz 18 
wyróżnień w kategorii edytorskiej.

Do konkursu zgłoszono także 13 tytułów ga-
zetek uczniowskich ze szkół podstawowych 
i gimnazjów gmin powiatu nowodworskiego, 
prowadzonych łącznie przez 234 uczniów, któ-
rymi opiekowało się 17 nauczycieli. 
Po wnikliwym przejrzeniu i przeanalizowaniu 
nadesłanych czasopism Redakcja „Gazety No-
wodworskiej” przyznała Nagrodę Główną Ga-
zety Nowodworskiej „Szuwarkowi” – gazetce 
uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 5 w No-
wym Dworze Mazowieckim.

Jury ponadto przyznało pozostałe miejsca po-
szczególnym gazetom:
GAZETKI – I MIEJSCA:
–  „Gazeta Najmłodszych” Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Kazuniu Nowym
–  „Gazeta Uczniowska” Zespołu Szkół Publicz-

nych w Kazuniu Polskim
GAZETKI – II MIEJSCA:
–  „Siódemkowe Wiadomości” Szkoły Podsta-

wowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim
–  „Gazetka Kleksomaniaka” Szkoły Podstawo-

wej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim
–  „Kurier Szkolny” – Zespołu Szkół w Nowym 

Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy
–  „Sówka” – Zespołu Szkół Publicznych w So-

wiej Woli 
GAZETKI – III MIEJSCA:
–  „Moja Szkoła” Szkoły Podstawowej im. Ste-

fana Starzyńskiego w Nasielsku
–  „Wesoła Klasa” Zespołu Szkół nr 3 w Nowym 

Dworze Mazowieckim
–  „Kornik”– Zespołu Szkół w Leoncinie
GAZETKI – WYRÓŻNIENIA:
–  „Gimprreess” Gimnazjum nr 1 w Zakroczmiu.
Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia wszystkim fundatorom nagród dla laure-
atów i uczestników konkursu:

–  Urzędowi Miasta w Nowym Dworze Mazo-
wieckim za ufundowanie dyplomów i pięk-
nych nagród dla uczniów z Gminy Nowy 
Dwór Mazowiecki, 

–  Starostwu Powiatowemu za ufundowanie 
nagród dla laureatów z pozostałych gmin po-
wiatu nowodworskiego,

–  Pani Annie Daniszewskiej – redaktor naczel-
nej „Gazety Nowodworskiej” za ufundowanie 
głównej nagrody dla gazetki uczniowskiej,

–  Firmie „TORRO” sklep i serwis komputero-
wy za ufundowanie gier komputerowych.
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Jak ten czas leci. W pamięci wciąż świeże 
są wspomnienia z pierwszego spotkania, 
a tu już szesnaste za nami. Najmłodsi 

uczestnicy  I edycji Regionalnego Konkursu 
Ekologicznego „Co w Puszczy Piszczy” są 
już dojrzałymi ludźmi, a organizatorzy i re-
alizatorzy konkursu pozostają wciąż ci sami, 
i wciąż niezmiennie wysokie pozostaje  za-
interesowanie konkursem wśród dzieci i mło-
dzieży, a także ich wychowawców.
W sobotę 14 maja 2011 roku w siedzibie No-
wodworskiego Ośrodka Kultury odbyła się 
XVI edycja Regionalnego Konkursu Ekolo-
gicznego  „Co w Puszczy Piszczy”. Impreza 
rozpoczęła się konkursowym hymnem pt. „Co 
w Puszczy Piszczy” w wykonaniu chóru ze 
szkoły podstawowej w Śladowie. Po powita-
niu zebranych przez Krzysztofa Borowskiego 
i Ludwikę Kwiadas-Wierzbicką, w imieniu 
patronów, oficjalnego otwarcia konkursu do-
konała z-ca dyrektora Kampinoskiego Parku 
Narodowego Małgorzata Mickiewicz. Jak 
zwykle konkurs odbywał się w dwóch sferach, 
artystycznej – konkurs plastyczny i wiedzy.
Na konkurs plastyczny, w bieżącym roku pod 
hasłem, „Obrazy na powierzchni wody malo-
wane” wpłynęły 43 prace.
Jury w składzie:
–  Maria Dębska – przewodnicząca, pedagog, 

plastyk,
–  Małgorzata Omelańczuk-Pawluk – artysta 

plastyk,
–  Ludwika Kwiadas-Wierzbicka – Ośrodek 

Dydaktyczno Muzealny KPN w Granicy,
–  Piotr Pawłowski – plastyk, Nowodworski 

Ośrodek Kultury, 
po wnikliwym oglądzie prac  przyznało:
w kategorii szkół podstawowych:
–  II miejsce ex  aequo Paulinie Nitek z Bro-

chowa i Joannie Pieczarka  ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 7 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim,

–  III miejsce  Wiktorii Ogonowskiej ze Szko-
ły Podstawowej Nr 7 w Nowym Dworze 
Mazowieckim;

w kategorii szkół gimnazjalnych:
–  I miejsce Kacprowi Grot z Leszna,
–  II miejsce Marii Kozłowskiej z gimnazjum 

Nr 2 w w Dziekanowie Leśnym,
–   III miejsce Aleksandrze Gądzik z Leszna;
wyróżnienie Aleksandrowi Markiewiczowi 
z Sowiej Woli.
Wystawę pokonkursową nadesłanych prac 
można oglądać w galerii Łącznik w Nowo-
dworskim Ośrodku Kultury.
Do finału konkursu wiedzy zgłosiło się 29 
trzyosobowych reprezentacji, w tym: 12 ze 
szkół gimnazjalnych i 17 ze szkół podstawo-
wych ze  Śladowa, Leoncina, Brochowa Iza-
belina, Kaliszek, Borzęcina Dużego, Łomia-
nek, Dziekanowa Leśnego, Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Sowiej Woli, Kazunia No-
wego, Kazunia Polskiego, Łomny, Nowych 
Grochali, Koczarg Starych, Lasocina  i Kam-
pinosu.
Finał konkursu wiedzy realizowany był 
w trzech etapach – w pierwszym i drugim 
drużyny rozwiązywały testy.
Do drugiego etapu kwalifikowało się po 
dziesięć zespołów z najlepszymi wynikami 
w każdej kategorii wiekowej.

TeksT i FoTo NOk

w siedzibie Nowodworskiego Ośrodka kultury odbyła się XVi edycja 
regionalnego konkursu ekologicznego „co w Puszczy Piszczy”. 

jak ten czas leci 
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Do trzeciego etapu, ścisłego finału, gdzie 
należało odpowiadać na pytania i rozwiązy-
wać zadania poglądowe kwalifikowało się po 
sześć zespołów w każdej kategorii wiekowej.
Wśród reprezentacji szkół podstawowych 
udział w ścisłym finale wywalczyły zespoły 
ze Śladowa, Leoncina, Brochowa, Kampi-
nosu, Izabelina i Kaliszek. Gimnazja repre-
zentowane były przez uczniów z  Leoncina, 
Lasocina, PG Nr 2 z Nowego Dworu Mazo-
wieckiego, Kampinosu, Sowiej Woli i Ko-
czarg Starych.
W wielkim skupieniu przebiegała walka 
o punkty w ścisłym finale, zawodnicy mu-
sieli wykazać się ogromną wiedzą z zakresu 
flory i fauny Puszczy Kampinoskiej, historii 
płn.-zach. Mazowsza, szeroko rozumianej 
ekologii i ochrony środowiska naturalnego, 
w tym właściwych zachowań w obcowaniu 
z przyrodą.
Konkurs „Co w Puszczy Piszczy” należy do 
jednych z najtrudniejszych. Pytania charak-
teryzują się bardzo wysokim stopniem szcze-
gółowości. Wybiegają daleko poza program 
nauczania w szkołach. Sukces w konkursie  
wymaga bardzo starannych przygotowań 
w procesie samodzielnej pracy, przez cały 
poprzedzający go rok.
Wśród uczniów szkół podstawowych najle-
piej wypadł zespół ze Śladowa (84,5 pkt.), 
drugie miejsce przypadło uczniom z Leonci-
na (77,5 pkt.), trzecie miejsce zajęła drużyna 
z Brochowa (77,5 pkt.) – w tym przypadku 
o lokacie zadecydowała dogrywka, z  któ-
rej zwycięsko wyszła drużyna z Leoncina, 
czwarte z Kampinosu (75 pkt.), na piątym 
miejscu uplasowała się drużyna z Izabelina 
(71 pkt.), a szóste miejsce przypadło repre-
zentacji z Kaliszek (66,5 pkt.). 
Wśród szkół gimnazjalnych zwyciężył zespół 
z Leoncina (79 pkt.), a tylko o jeden punkt 
mniej uzyskała reprezentacja gimnazjum 
z Kampinosu (78 pkt.), trzecia była drużyna 
z Lasocina (69,5 pkt.), a na czwartym miejscu 
uplasował się zespół z Publicznego Gimna-
zjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim 
ze stratą tylko 0,5 punkta do poprzedzającego 
go zespołu (69 pkt.). Piąte miejsce przypadło 
reprezentacji z Sowiej Woli (66 pkt.), na szó-
stym miejscu zakończyła konkurs drużyna 
z I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Sta-
rych (62 pkt.).
Należy podkreślić wysoki poziom wiedzy 
uczestników konkursu. Wszyscy przygoto-
wali się bardzo dobrze, ale do ścisłego finału 
dostali się najlepsi z najlepszych. O ich wie-
dzy świadczą  bardzo małe różnice punktowe, 
a w niektórych przypadkach wręcz minimal-
ne. Kilkugodzinne zmagania konkursowe 
zakończyły się najprzyjemniejszą częścią 
imprezy, wręczaniem nagród.
Za swój trud uczestnicy konkursu plastycz-
nego i wiedzy ekologicznej zostali docenieni 
przez organizatorów fantastycznymi nagroda-
mi rzeczowymi w postaci laptopów, rowerów, 
aparatów fotograficznych, namiotów, odtwa-
rzaczy MP4. Organizatorzy przewidzieli także 
nagrody dla szkół, które najefektywniej wspie-
rały swoich uczniów w przygotowaniach do 
konkursu i to dzięki efektom tej pracy, szkoły 
których reprezentacje zajęły trzy najlepsze 

lokaty w obydwóch kategoriach wiekowych 
otrzymały sprzęt elektroniczny w postaci 
projektorów multimedialnych i wizualizerów. 
Nagrody wręczali finalistom goście, którzy 
w tym dniu towarzyszyli im podczas kon-
kursowych zmagań: dyrektor Kampinoskiego 
Parku Narodowego Jerzy Misiak, z-ca dyrek-
tora Kampinoskiego Parku Narodowego Mał-
gorzata Mickiewicz, Antoni Krężlewicz – wójt 
gminy Czosnów, Mirosław Łukowski – p.o. 
wójta gminy Leoncin, Krystyna Szulc repre-
zentująca starostwo powiatu warszawskie-
go-zachodniego, Marek Bojanowicz – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Par-
ku Narodowego, Krzysztof Borowski dyr. No-
wodworskiego Ośrodka Kultury. Jak każdego 
roku dla uczestników konkursu i ich opieku-
nów przygotowany był bufet z napojami i sło-
dyczami oraz ciepły posiłek.
Podczas całej imprezy wyświetlany był po-
kaz multimedialny z logami organizatorów, 
gmin, instytucji, firm, funduszy i stowarzy-
szeń  wspierających organizację imprezy.
Impreza o tak dużym zasięgu i na bardzo 
wysokim poziomie organizacyjnym i meryto-
rycznym nie mogłaby być zrealizowana bez 
poparcia i wsparcia wielu partnerów. Dzięku-
jemy zatem bardzo serdecznie wszystkim dy-
rektorom i nauczycielom za poświęcenie cza-
su i przygotowanie tak licznej rzeszy dzieci 
i młodzieży do konkursu, zarówno plastycz-
nego, jak i wiedzy ekologicznej; władzom i in-
stytucjom samorządowym, a także związkom 
i stowarzyszeniom oraz firmom prywatnym, 

które wsparły konkurs finansowo i material-
nie, a należą do nich: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Związek Międzygminny Kam-
pinos, Władze Samorządowe Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Leoncina, Starych Babic, 
Kampinosu, Brochowa, Izabelina, Czosnowa, 
Łomianek, Starostwo Powiatu Warszawskie-
go-Zachodniego, Dyrekcja Kampinoskiego 
Parku Narodowego, Towarzystwo Przyjaciół 
Kampinoskiego Parku Narodowego, Firma 
MODEL Opakowania Sp. z o.o., nowodwor-
skie cukiernie: DUET i M.W. Janczewscy.
Cieszymy się niezmiernie, że idea upo-
wszechniania wiedzy ekologicznej i kształto-
wania postaw proekologicznych wśród dzieci 
i młodzieży Mazowsza, realizowana od 16 lat 
w formie programu „Co w Puszczy Piszczy” 
przez Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośro-
dek Dydaktyczno-Muzealny im. Kobendzów 
w Granicy wciąż znajduje zainteresowanie 
i zrozumienie wśród tak licznych władz sa-
morządowych, instytucji, firm i osób pry-
watnych. Ich praca byłaby bezowocna gdyby 
nie znaleźli na swojej drodze ludzi żywo in-
teresujących się ochroną przyrody oraz upo-
wszechnianiem kultury w każdej dostępnej 
formie. To ich ofiarność i bezinteresowność 
pomaga przetrwać takim imprezom jak ta, 
która nie przynosi szybkich namacalnych 
profitów, ale jest bezcenna w kształtowaniu 
charakterów młodych ludzi ich wrażliwości, 
bezcenna w procesie wychowania  ludzi dla 
ludzi i ludzi dla ich środowiska naturalnego.
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W sali ślubów nowodworskiego urzędu 
odbyło się wręczenie nagród w kon-
kursie „Dzieci i młodzież kontra 

papierosy i dopalacze”. Patronat nad wydarze-
niem objęli Burmistrz Miasta Jacek Kowalski 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski. Uroczystość miała miejsce 2 czerwca. 
Konkurs zorganizowany został przez Straż 
Miejską w ramach działań profilaktycznych. 
Temat tegorocznych prac to „Dzieci i młodzież 
kontra papierosy i dopalacze”. 
W obecności zaproszonych gości, w tym także 
Komendanta SM Piotra Rogińskiego, Naczelnika 
Wydziału Spraw Społecznych Agnieszki Sejda, 
pracownika Wydziału Edukacji Aliny Ochtyry 
nagrodzono wyróżnionych uczestników konkursu. 
A oto lista nagrodzonych:
GRUPA I
MIEJSCE I – RYSZARD CHOJNACKI klasa 
III SP nr 5
MIEJSCE II – PIOTR OLIKOWSKI klasa II SP 
nr 7
MIEJSCE II – JULIA WIELICZKO klasa III 
SP nr 5

MIEJSCE III – MARTA SKROCKA klasa III 
SP nr 5
MIEJSCE III – KAROLINA SEMPŁAWSKA 
klasa I SP nr 5
GRUPA II
MIEJSCE I – KLAUDIA DUSZYŃSKA klasa 
VI SP nr 5
MIEJSCE II – JOANNA PIECZARKA klasa V 
SP nr 7
MIEJSCE III – MAJA RĘKLEWSKA klasa IV 
SP nr 4
MIEJSCE I – MICHAŁ GŁOWACKI klasa III 
Gim nr 4
MIEJSCE II – ALEKSANDRA ŁUKASZ klasa 
II Gim nr 2
MIEJSCE III – JUSTYNA SKONIECZNA kla-
sa II Gim nr 4
Grupa IV: 
MIEJSCE I – MICHAŁ SAWICKI klasa III SP 
nr 5
MIEJSCE I – JAKUB OBIDOWSKI klasa III 
SP nr 5
MIEJSCE II – SZYMON KOSIŃSKI klasa I SP 
nr 5

Jury przyznało też wyróżnienia. Nagrodę bur-
mistrza miasta otrzymała Elwira Wojcieszek 
z klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 7; Przewod-
niczący Rady Miejskiej wyróżnił Sławomira 
Rynkuna z klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 
5. Komendant Straży Miejskiej wybrał pracę 
Weroniki Wiak z klasy VI ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Nagrodę Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego otrzymała Justyna 
Skonieczna z Gimnazjum nr 4. Za najlepszą 
Wydział Edukacji uznał pracę Michała Głowac-
kiego z Gimnazjum nr 4 a. Wydział Spraw Spo-
łecznych wybrał pracę Adrianny Wacko z klasy 
I Szkoły Podstawowej nr 4. 

Po zakończeniu prezentacji prac dzieci za-
proszono na słodki poczęstunek. Nagrodzone 
prace można było obejrzeć w budynku Urzędu 
Miejskiego. 

Dziękujemy uczniom i ich opiekunom za liczny 
udział i zapraszamy do współpracy za rok. 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. 

kolejny konkurs plastyczny rozstrzygnięty. w tym roku temat prac to „dzieci i młodzież kontra 
papierosy i dopalacze”. Organizatorem konkursu była Straż Miejska. 

wyłoniono laureatów 
konkursu straży miejskiej

TeksT i FoTo aNeta Pielach-PierścieNiak
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Kosmici okazali się bardzo przyjaźni, 
gdyż z napotkanymi Ziemianami chcie-
li się po prostu pobawić. Na początku 

było dość ciężko, bo Ziemianie byli troszeczkę 
jakby stremowani, ale kiedy pierwsze „lody 
zostały przełamane” zabawa ruszyła na całego. 
Ruszyły więc korowody, konkursy, zabawy 
ruchowe i sprawnościowe. Zrobiło się bardzo 
ciekawie, bo do Kosmitów przyłączyli się tak-
że Cyrkowcy i Alpiniści. Co prawda nikt nie 
wiedział z jakiej przybyli planety, ale tak na-
prawdę nikt ich o to nie pytał. Najważniejsze, 
że przywieźli ze sobą kolejne atrakcje. Do za-
bawy przyłączyli się także nieco starsi Ziemia-
nie, którzy do tej pory obserwowali wszystko 
z boku. Niektórzy dla niepoznaki malowali so-
bie twarze, odważniejsi wspinali się po skrzyn-
kach w górę – jak najwyżej, inni próbowali cho-
dzić po linie, a jeszcze inni  zgłębić istotę bańki 
mydlanej. Astronauci próbowali dostać się na 
inną planetę odbijając się od specjalnie dla nich 
ustawionej trampoliny. Starsi z młodszymi Zie-
mianami próbowali ślizgu na trawie wykorzy-
stując do tego wieloosobowe kosmiczne narty. 
W super zabawie nie przeszkodziło nawet bar-
dzo silnie świecące, z zazdrości, Słońce. Zaba-
wa z Kosmitami trwałaby pewnie do wieczora, 
ale zmęczenie wzięło górę, nie pomógł bufet 
ze środkami „energetyzującymi” i z głębokim 
żalem po kilku godzinach wspaniałej zabawy 
Ziemianie udali się na zasłużony odpoczynek.

4 czerwca 2011 r. do Nowodworskiego Ośrodka kultury przybyła delegacja z innej planety. 

kosmiczna przygoda w nok
TeksT i FoTo NOk
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Tematem spotkania były wspomnienia 
związane z Janem Pawłem II. Program 
występu był bardzo różnorodny, bo 

znalazły się w nim utwory poetyckie naszych 
wielkich polskich poetów, ale też teksty napi-
sane przez członków zespołu. Wzruszające 
wspomnienia zawarte w tekstach poetyckich 
przeplatane były pieśniami, w które z wielką ra-
dością włączała się również publiczność. Kon-
cert zakończył się wykonaniem ulubionej pieśni 
Papieża – „Barki”. Publiczność opuszczała salę 
w nastrojach może nieco refleksyjnych, ale też 
radosnej zgody i wzajemnej serdeczności.

5 kwietnia 2011 r. w Nowodworskim Ośrodku kultury odbył się wspaniały występ poetycko-
-muzyczny w wykonaniu zespołu śpiewaczego seniorów „Marzyciele”. Opiekę artystyczną nad 
zespołem sprawuje mgr sztuki Marek tomczak. 

koncert papieski
TeksT i FoTo NOk
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„Lifting” – to znakomity rzut oka na małżeń-
stwo z punktu widzenia kobiety po pięćdziesiąt-
ce, właśnie porzuconej przez męża. Niby ostry 
życiowy zakręt, kłopoty związane z wiekiem, 
krótko mówiąc „klima” i rozstanie z mężem, 
który, „kiedy prysły zmysły” znalazł sobie 
młodszy model. Na szczęście w całej tej historii 
bohaterka odnajduje się znakomicie, wspomina-
jąc dotychczasowe małżeńskie życie (oj pano-
wie wypadliśmy w nim bardzo blado) dochodzi 
do wniosku, że właściwie, nareszcie czuje się 
wyzwolona. Może oddychać pełną piersią, nie 
jest od nikogo zależna, przeprowadza „lifting” 
zewnętrzny, ale nie on jest najważniejszy. Po-
wróciła do niej młodzieńcza miłość i to jest 
prawdziwy napęd. Miłość nie zna wieku, za-
wsze jest piękna, pożądana i tylko ona może 
spowodować prawdziwą odmianę. 
Opowiedziana przez Jolantę Żółkowską, z dużą 
werwą i  wielkim poczuciem humoru, historia, 
podparta znakomitymi piosenkami Ewy Ze-
lenay z muzyką Piotra Golli bardzo spodobała 
się nowodworzanom, nie obeszło się bez bisów 
i owacji na stojąco. 

TeksT i FoTo NOk

Sobotni wieczór 9 kwietnia 
2011 r. nowodworska 
publiczność spędziła wraz 
z bohaterką monodramu 
alice burt pt. liFtiNG 
wyreżyserowanego 
przez andrzeja jakimca. 
Główną rolę zagrała 
jolanta żółkowska przy 
akompaniamencie Piotra 
Golli, który jest także 
autorem muzyki do tekstów 
piosenek, napisanych  
do spektaklu przez  
ewę Zelenay.

Lifting
czyli nie ma  
tego złego
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Rodzice uczniów klas 0 – III przygotowali 
stoiska wystawne z produktami spożyw-
czymi, których nie powinno zabraknąć 

w codziennej diecie. Na stołach znalazły się zatem 
warzywa, owoce, nabiał i produkty zbożowe. 
Rodzice dołożyli wszelkich, starań aby zachęcić 
dzieci do jedzenia wymienionych produktów. Sto-
iska wyglądały bardzo smakowicie, a pogadanki, 
ulotki oraz plakaty o walorach odżywczych i sma-
kowych dopełniły całości. 
Przy jednym stoisku uczniowie poznali warzywa 
rzadko goszczące na naszych stołach, takie jak: 
patison, szparagi, bakłażan, rzeżucha, kalarepka. 
Przy kolejnym stanowisku prezentowano prze-
pyszne potrawy z warzyw m.in.: tortillę na-
dziewaną grillowanymi warzywami, szaszłyki 
warzywne, koreczki. „Bar sałatkowy”, czyli 
różnorodność komponowania smaków z owo-
ców i warzyw to pomysł innych rodziców. 

Uczniowie wzbogacili także swoją wiedzę nt. 
owoców zarówno krajowych, jak i egzotycz-
nych, takich jak choćby karambola. Mamy 
przyniosły również przetwory z własnej spiżar-
ni: konfitury z truskawek, borówek, mus jabł-
kowy, kompoty i soki. Stoiska z przetworami 
mlecznymi prezentowały się także wyśmieni-
cie, zaś produkty zbożowe cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów. 
Stoiska z żywnością przygotowane przez rodzi-
ców były jednym z zadań zawartych w projekcie, 
który realizuje szkoła w ramach prozdrowotnego 
programu „Trzymaj formę”. Celem programu jest 
propagowanie zdrowego stylu życia i aktywizo-
wanie całych rodzin. 
Koordynator programu oraz wychowawcy klas 
serdecznie dziękują rodzicom za zaangażowanie, 
poświęcony czas i  kreatywność w przygotowaniu 
wspaniałych prezentacji produktów i potraw. 

29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano dzień 
Zdrowej żywności. Na zorganizowanych specjalnie na tę okazję 
stoiskach prezentowane były produkty, które codziennie powinny 
gościć na naszym stole. Nie obyło się też bez degustacji. 

jedz zdrowo
TeksT i FoTo iZabela ryńSka-PielUchOwSka

29 kwietnia 2011 r. klasy drugie z SP4 odwie-
dziły Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
Czekały tam nas bardzo ciekawe rozrywki, na 
przykład: trzęsienie ziemi, zdjęcia w kulach, te-
atr robotów. Bawiliśmy się strumieniem wody, 
tworzyliśmy fontannę, puszczaliśmy łódeczki. 
Zaciekawił nas rower, przy którym w czasie pe-
dałowania było widać szkielet człowieka. Nie-
którzy z nas udali się na wycieczkę latającym 
dywanem, a inni budowali igloo. Chłopcy ba-
wili się strumieniem światła i prądu. Robiliśmy 
gigantyczne bańki mydlane, w których zamy-
kaliśmy wybrane osoby. W czasie zwiedzania 
spotkaliśmy znaną prezenterkę telewizyjną 
panią Agnieszkę Szulim. Ucieszyła nas możli-
wość przejażdżki przeszkloną windą. Wszyst-
ko bardzo nam się podobało i mamy ciekawe 
wspomnienia z tego dnia.

10 maja 2011 r. klasa 2 c ze szkoły Podstawowej 
nr 4 odwiedziła Muzeum Kampanii Wrześnio-
wej i Twierdzy Modlin. Muzeum znajduje się 
w budynku, w którym kiedyś uczyli się nasi 
rodzice. 
Bardzo nam się podobało. Pan przewodnik 
pokazał nam zdjęcia generała Tadeusza Góry, 
oprowadził nas po wystawie poświęconej ge-
nerałowi. Wysłuchaliśmy wielu ciekawych 
informacji. Dowiedzieliśmy się, że generał na-
zywany był „Latającym Generałem”, ponieważ 
pilotował samoloty od młodych lat. Wykonał 
najdłuższy lot szybowcem. Zestrzelił aż cztery 
hitlerowskie samoloty. Ponadto w muzeum wi-
dzieliśmy mundury żołnierzy, ciekawe ekspo-
naty militarne znalezione w Modlinie Twierdzy 
i okolicach. 
Na zakończenie wizyty mogliśmy wpisać się 
do dwóch ksiąg pamiątkowych. Będziemy mieli 
miłe i ciekawe wspomnienia.  

Czwórka w Centrum 
Kopernika

W Muzeum  
Kampanii Wrześniowej

TeksT i FoTo Sylwia kOwalSka Z ii c

TeksT i FoTo Natalia tOśka
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W czasie wyjazdu uczniowie poznali 
historię, tradycje, obyczaje, kulturę 
tego regionu. Zapoznali się z archi-

tekturą, sztuką, folklorem i muzyką regionu.
Odwiedzili takie miejsca, jak: Pałac Książąt 
w Pszczynie, Muzeum Beskidzkie, „Chałupę 
u Kawuloków” z 1863 r., Muzeum Koronkarstwa 
w Koniakowie. Pobyt w Ośrodku Edukacji Eko-
logicznej w Istebnej pozwolił uczniom poznać 
środowisko przyrodnicze regionu (fauna i flora), 
ekologiczne aspekty życia w górach. 
Wizyta w Leśnym Parku Niespodzianek miała 
również ogromne walory edukacyjne. Ucznio-
wie zobaczyli różnorodne zwierzęta żyjące 
w tym regionie.
Ogromną atrakcją było uczestniczenie w po-
kazie ptaków drapieżnych oraz w pokazie sów. 
Leśnicy w fazie wykładu – pokazu opowiedzieli 

uczniom o ptakach, ich zwyczajach oraz zapre-
zentowali ich umiejętności. Cały teren parku był 
dla uczniów znakomitą ścieżką dydaktyczną. 
Podczas wycieczki uczniowie mieli możliwość 
prowadzenia obserwacji przyrodniczych, po-
równywania krajobrazów terenów nizinnych 
z górskimi – wjazd wyciągiem na Czantorię, 
wjazd kolejką szynową na górę Żar, przejazd 
„Pętlą Beskidzką”. Obejrzenie zapory wodnej, 
sztucznego zbiornika na górze Żar uświadomiło 
uczniom potrzebę ochrony wód i oszczędnego 
nimi gospodarowania.
Liczne spacery, pobyt na basenie w hotelu, za-

bawy na torze saneczkowym miały korzystny 
wpływ na ogólną kondycję uczniów. Każdy 
dzień wycieczki był wypełniony od rana do wie-
czora, dlatego też uczestnicy wycieczki się nie 
nudzili. 
Organizatorami wyjazdu byli: p. E. Szałkowska, 
p. K. Ludwikowska i p. T. Wichowski, którzy 
przygotowali bardzo ciekawy program zielonej 
szkoły.
Uczestnicy wycieczki dziękują Burmistrzowi 
Miasta p. J. Kowalskiemu za znaczne dofinanso-
wanie wyjazdu.

Wycieczka do Sierpca
TeksT GrażyNa dUch FoTo aGNieSZka MaGier

wiosna to w szkołach czas wyjazdów na zielone szkoły i różne wycieczki.  
11 maja br. do Muzeum wsi Mazowieckiej w Sierpcu wybrały się dwie klasy 
drugie ze Szkoły Podstawowej nr 7. co najważniejsze, dopisała pogoda i także 
dzięki temu wycieczka była bardzo udana. 

w dniach 23-26 maja 2011 r. 
48-osobowa grupa uczniów 
z klas: V a, V b i Vi c uczestniczyła 
w wycieczce do wisły. celem 
wycieczki, oprócz rekreacji było 
poznanie beskidu śląskiego. 

Do Wisły
TeksT i FoTo ewa SZaŁkOwSka i katarZyNa lUdwikOwSka

przedmioty należące do osób, które tam mieszka-
ły. W zabudowaniach gospodarskich stały zabyt-
kowe maszyny, narzędzia rolnicze, których uży-
wano do prac w polu. 
Wiernie odtworzony obraz wsi mazowieckiej 
uzupełniony jest szatą roślinną, na którą składają 
się uprawy w warzywniakach, ogródkach kwia-
towych i w sadach oraz roślinność porastająca 
obrzeża zagród. W ożywieniu zagród dużą rolę 
odgrywają hodowane tam zwierzęta: konie, kozy, 

Uczniowie podziwiali zrekonstruowaną wieś, 
charakterystyczne zabudowania ustawione 
z jednej strony drogi i pasmowy układ pól 

z drugiej strony. Tak ustawione domy nazwane są 
rzędówką. Rzędówka składa się z 11 zagród i kilku 
pojedynczych obiektów. 
Wszystkie chaty zostały przeniesione z różnych 
wsi mazowieckich.
Wchodząc do każdej zagrody, do każdej chałupy, 
można było zobaczyć meble, naczynia, ubrania, 

owce, kury, kaczki, gęsi, króle. Elementem dopeł-
niającym pejzaż wiejski jest mała architektura, 
kapliczki przydrożne, studnie, gołębniki, piwnice. 
Na tle gospodarstw i wnętrz mieszkalnych prezen-
towane są często spotykane na wsi mazowieckiej 
rzemiosła: tkactwo, plecionkarstwo, szewstwo, ko-
walstwo oraz zwyczaje bożonarodzeniowe i wiel-
kanocne. 
Skansen położony jest na wzgórzach, polanach, 
wąwozach porośniętych starymi drzewami. Wspa-
niały obszar uczniowie mogli podziwiać podczas 
przejażdżki wozem konnym. Własnoręcznie wy-
konali kwiaty z bibuły. Dodatkową atrakcją było 
wyrabianie osełki masła oraz degustacja go z wiej-
skim chlebem. 
Pod koniec udanej wycieczki dzieci piekły kieł-
baski na grillu. Mogły zjeść dania regionalne 
w karczmie i zakupić pamiątki. 
Nie zawiodła nas pogoda. Z wycieczki dzieci wró-
ciły szczęśliwe i bogatsze o nowe doświadczenia. 
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Głównym celem wycieczki było kształ-
towanie poczucia odpowiedzialności 
za przyrodę ojczystą, uwrażliwienie 

uczniów na piękno otaczającej natury oraz roz-
wijanie nawyku podejmowania różnych działań 
na rzecz ochrony środowiska. 

A BYŁO TO TAK…
9 maja
W godzinach porannych wyjechaliśmy z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego. Po długiej podróży 
dojechaliśmy do malowniczo położonego pen-
sjonatu „Pod dębem” w Wójtowicach. Widok 
z okna zapierał dech. Jak tu pięknie!!!
10 maja
Wjechaliśmy wyciągiem na Czarną Górę, skąd 
podziwialiśmy panoramę  Sudetów. Następnie 
udaliśmy się nad Wodospad Wilczki w Między-
górzu. Jest to drugi co do wielkości wodospad 
w Sudetach. 
Dalsza część dnia upłynęła pod hasłem „ Klauza 
– rusz głową, rękami i nogami”, czyli integracja 
zespołu. Gimnazjaliści wzięli udział w zaba-
wach ruchowych oraz grach terenowych.  Wszy-
scy wykazali się sprawnością fizyczną, kre-
atywnością oraz poczuciem humoru.  Wieczór  
karaoke jeszcze lepiej zintegrował młodzież 
oraz wychowawców.
11 maja
Kolejnego dnia odwiedziliśmy Podziemne Mia-
sto w Osówce. Jest to zespół sztolni w Górach 
Sowich. Tutaj dowiedzieliśmy się o historii tego 
miejsca oraz            o ciekawostkach związa-

nych z nietoperzami, które licznie zamieszkują 
ten teren. 
Następnym punktem programu było zwiedzenie 
Kopalni Złota w Złotym Stoku. Zwiedziliśmy 
Sztolnię Gertruda oraz Sztolnię Czarną z pod-
ziemnym wodospadem. Tutaj eksponowane są 
mapy, minerały i piece, pozostałe po eksploata-
cji złota. 
Wieczorem odbyło się ognisko, podczas którego 
uczniowie poznali legendy związane z regio-
nem. Dowiedzieli się o Liczyrzepie – legendar-
nym władcy Gór stołowych.
12 maja 
Czwarty dzień wycieczki był niezwykle inten-
sywny. Pierwszym punktem programu było 
zwiedzenie Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie. 
To miejsce okazało się niewątpliwie najwięk-
szą atrakcją turystyczną. Jest ona położona na 
terenie Śnieżnickiego Parku Narodowego. Jest 
to najdłuższa jaskinia Sudetów – liczy około 
2500 m korytarzy. Następnie udaliśmy się do 
Wambierzyc, gdzie zwiedziliśmy katedrę,  do-
wiedzieliśmy się o historii ruchomej szopki, 
która składa się z 800 figur, z czego 300 jest 
ruchomych.
Nadszedł czas na chodzenie po górach, jednak 
nieoczekiwany powrót zimy, który miał miej-
sce tydzień temu w Kotlinie Kłodzkiej zmusił 
nas do zmiany planów. Zamiast wspinaczki 
na Szczelinie, udaliśmy się do skalnego Labi-
ryntu po Błędnych Skałach. Są one nazywane 
kamiennym miastem. Wszyscy uczestnicy byli 
pod wrażeniem skalnych rzeźb, a przeciskanie 

się w skalnych szczelinach było niewątpliwą 
atrakcją.
Pożegnalna dyskoteka był zakończeniem uda-
nego dnia.
13 maja
Tego dnia wyruszyliśmy do Wrocławia. Dowie-
dzieliśmy się o historii tego miasta i podziwia-
liśmy zabytkowy rynek. Obejrzenie Panoramy 
Racławickiej było ostatnim punktem wycieczki. 
W godzinach wieczornych przyjechaliśmy do 
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Uczestnicy i opiekunowie składają podziękowa-
nia Burmistrzowi Miasta panu Jackowi Kowal-
skiemu za dofinansowanie wycieczki.

TeksT i FoTo OPiekUNOwie

wycieczka ekologiczna do kotliny kłodzkiej odbyła się w dniach 9–13 maja 2011 roku. wzięło 
w niej udział 44 uczniów z klas ii a i ii d. jej hasłem przewodnim były słowa jana Pawła ii 
„wycieczka musi być dobrze przygotowaną improwizacją. Najważniejsze jest, iż wszyscy uznają 
to, co ona w ich życie wnosi, że jej szukają i poniekąd pracują na nią przez cały rok…”. 

Kotlina Kłodzka 
Czaszki, Wodospady  
i Podziemne Skarby
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C elem projektu było propagowanie dzia-
łań proekologicznych na temat ZSEE 
(zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny – red.). W ramach projektu uczniowie wyko-
nali 8 zadań (m.in. diagnoza stanu początkowego, 
wykonanie gazetki szkolnej, plakatów i ulotek, 
współpraca z mediami, promocja bezpośred-
nia). Głównym zadaniem akcji była organizacja 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. Podczas realizacji projektu uczniowie 
nawiązali współpracę z Naczelnikiem Wydziału 
Gospodarki Komunalnej Panem Dariuszem Ta-
bęckim, w ramach której uzyskali pomoc w pro-
mocji i realizacji podejmowanych działań. Reali-
zacja poszczególnych zadań możliwa była dzięki 

ogromnej pomocy Pani Dyrektor Marzeny Surmy 
i pracowników szkoły.
Dla mieszkańców miasta akcja była okazją do 
pozbycia się kłopotliwych elektrośmieci oraz 
lekcją ekologii, nie tylko dla uczniów. 
Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego licz-
nie odpowiedzieli na apel młodzieży i zaczęli zno-
sić stary sprzęt. Przeważały telewizory, monitory 
komputerowe, ale lodówek, pralek czy odkurza-
czy również nie zabrakło. Ogólnie zebrano pełen 
samochód ciężarowy zużytego sprzętu. Wszyst-
kim osobom biorącym udział w akcji i wspierają-
cym działania młodzieży serdecznie dziękujemy. 
Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie 
wpłyną na stan środowiska naturalnego.

Angielski nie jest zły
TeksT i FoTo PG 1

Projekt edukacyjny e-akademii zrealizowany przez uczniów klas i 
Publicznego Gimnazjum nr 1 pod kierunkiem nauczycielki  
j. angielskiego pani Moniki Graczyk.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum 
nr 1 kolejny raz wzięli udział w 
ogólnopolskim projekcie „dobre 
rady na elelktroodpady”. Projekt jest 
prowadzony w ramach kampanii 
edukacji ekologicznej auroeko 
– Organizacja Odzysku Sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego S.a. 

Dobre rady na  
elektroodpady
TeksT i FoTo PG 1

Chcieliśmy poprzez dzień kultury angiel-
skiej i przedstawienie bajki pokazać 
rówieśnikom i młodszym dzieciom, że 

warto uczyć się języka angielskiego, zmienić 
ich nastawienie, udowodnić, że „angielski jest 
super”, zachęcić ich do nauki przez zabawę. 
Dać im możliwość tej zabawy i udowodnić, że 
tak też można wiele się nauczyć. Wierzymy, że 
dzięki nam wiele dzieci spojrzy na angielski z 
innej perspektywy i polubi ten przedmiot tak 
jak my.
Zorganizowaliśmy warsztaty językowe pt. 
„POW WOW DAY” dla klas 1-ych naszej szko-
ły oraz klas 6-ych Szkoły Podstawowej nr 5 
w Nowym Dworze. Warsztaty rozpoczęły się 
krótką inscenizacją wprowadzającą wszystkich 
w atmosferę Dzikiego Zachodu.
Trzecim etapem naszego projektu było przedsta-
wienie w języku angielskim. Zdecydowaliśmy, 
by wystawić bajkę „SNOW WHITE”, ponieważ 
taki rodzaj sztuki jest łatwo zrozumiały i cieka-
wy dla większej ilości dzieci i młodzieży. 
Przy wyborze tytułu kierowaliśmy się radami 
i zainteresowaniami młodszego rodzeństwa, 
rodziny. 
Scenariusz przedstawienia powstał na bazie 
kilku podobnych inscenizacji, które znaleźli-
śmy na stronach internetowych. Bajkę przedsta-
wiliśmy w Przedszkolu Muzyczno-Językowym 
„Nutka”, jak również w naszej szkole.
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W tym roku temat konkursu brzmiał: 
„Prowadzę zdrowy tryb życia”. 
Uczniowie biorący w nim udział 

mieli za zadanie wykonać pokaz w środowisku 
Logomocja i nagrać film obrazujący projekt. 
Nadesłano 34 prace z całej Polski. Ogółem na-
grodzono 16 projektów, z czego aż 10 prac wy-
konali właśnie uczniowie Piątki, pod czujnym 
okiem nauczycielki informatyki, pani Danuty 
Warzyńskiej. 

Ta „informatyczna aktywność” uczniów z SP 
5 została dostrzeżona przez panie Wandę Jo-
chemczyk i Agnieszkę Samulską (autorki pod-
ręcznika do informatyki dla uczniów szkół 
podstawowych), które prowadziły uroczystość 
wręczenia nagród zwycięzcom. Pochwaliły 
one szkołę za prawdziwy wysyp informatycz-
nych talentów.

8 czerwca nagrody z rąk zastępcy dyrektora 
OEIiZK p. Macieja Borowieckiego odebrali:
II stopnia
Aleksandra Matysiewicz, 6c 
Michał Olszewski, 6e 
Marta Rybarska, 6a 
Marta Sempławska, 6b 
Żaneta Wiśniewska, 6b 
Kamil Zdzierak, 6a

III stopnia
Sebastian Aksamit, 6b 
Maja Sokołowska, 6b 
Urszula Szyc, 6b 
Magda Turczyńska, 6c

Logomocja Imagine jest programem gra-
ficznym, w którym można tworzyć rysunki, 
a także strony internetowe. W programie tym 
użytkownik posługuje się żółwiem, który 
wykonuje poszczególne komendy. Patrząc na 
coroczne sukcesy uczniów Piątki w dziedzinie 
Logomocji, śmiało można stwierdzić, że żółw 
posłusznie wykonuje wszystkie ich polecenia. 

Uśmiech dziecka to największa radość 
dla rodziców i innych dorosłych pra-
cujących z milusińskimi. Szczególnym 

dniem dla maluchów jest Dzień Dziecka, kiedy 
to wszyscy starają się umilić im czas, sprawić 
przyjemność, obdarować prezentami. W Szkole 
Podstawowej nr 4 w Modlinie Twierdzy tego 
dnia było prawdziwe święto, dzieci miały pik-
nik, gry, zabawy i konkurs piosenki, w którym 
sami byli jurorami. Największą jednak radość 
i uśmiech sprawili dzieciom burmistrzowie 
miasta Jacek Kowalski i Jacek Gereluk fundu-
jąc im przejażdżkę na kucyku. 
Dyrekcja, nauczyciele i dzieci dziękują za tak 
miłą niespodziankę.

Oswoili żółwia

Uśmiech 
dziecka

Uczniowie Piątki to prawdziwi specjaliści w dziedzinie programowania w języku 
logo – program graficzny logomocja imagine nie ma przed nimi tajemnic. 
Udowodnili to po raz kolejny podczas tegorocznego konkursu organizowanego 
przez Ośrodek edukacji informatycznej i Zastosowań komputerów 
w warszawie. 

TeksT i FoTo a. r. 

TeksT i FoTo ewa rUdNicka

reżyser dusz

Kolejne sukcesy uczniów SP 5 w konkursie informatycznym
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28 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 4 
w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się 5 
Konkurs Wiedzy Ogólnej Omnibus. 

Celem Konkursu jest promowanie zainteresowań 
po za lekcyjnych dzieci, zachęcanie do samo-
dzielnego zdobywania wiedzy, a także kształto-
wanie umiejętności pracy w grupach. 
Uczestniczyli w nim uczniowie z klas drugich 
i trzecich. Dzieci wykazały się wszechstronną 
wiedzą odpowiadając na pytania z różnorodnych 
dziedzin. W tym roku postawiono również na 
kreatywność, która okazała się bardzo pomocna 
podczas wykonywania wielu zadań. Wszystko 
odbywało się przy akompaniamencie głośnego 
i żywiołowego dopingu ze strony pozostałych 
kolegów i koleżanek. Trzeba było stoczyć pasjo-
nującą i zaciętą walkę o najwyższe miejsce na 
podium. 
Zwycięski okazał się zespół klasy trzeciej A. 
Szczęśliwi laureaci otrzymali okazały tort oraz 
przechodni puchar. Pozostałym uczestnikom 
wręczono pamiątkowe dyplomy i drobne upo-
minki. Konkurs jak co roku przygotowała i po-
prowadziła mgr Aldona Kolanek – opiekunka 
małego samorządu.

Jubileuszowy  
Omnibus w SP 4
TeksT i FoTo katarZyNa bOrkOwSka

1 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbyła 
się 6. edycja konkursu wokalno-językowego „Mło-
dy idol”, zorganizowanego przez English Club, koło 
języka niemieckiego oraz koło muzyczne.

W konkursie brali udział uzdolnieni muzycznie 
uczniowie Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Uczestnicy w pierwszym etapie 
zaśpiewali piosenkę w języku obcym. Do finału 
zakwalifikowało się 5 najlepszych wykonawców. 
Zwyciężyła uczennica naszej szkoły Aleksandra 
Majewska, drugie miejsce zajęła Oliwia Pawlak 
z Gimnazjum nr 2, 3 miejsce przypadło zespołowi 
THE CRAFT.
Poziom konkursu był wysoki, uczestnicy oceniani 
byli przez profesjonalne jury w składzie:
1.  Ryszard Imbor – pianista jazzowy, wokalista;
2.  Mikołaj Zwoliński – gitarzysta klasyczny;
3.  Karolina Wilk – konsultant firmy Polanglo dystry-

butor OXFORD;
4.  Krzysztof Szarzyński – właściciel firmy kompu-

terowej TORRO;
5.  Maciej Jajszczak – przedstawiciel uczniów, czło-

nek English Club.

Jury oceniało wykonawców według kryteriów: do-
bór repertuaru, poziom artystyczny utworu, umie-
jętności wykonawcze, ogólny wyraz artystyczny 
i sprawność językowa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Radę Rodziców, firmę Polanglo oraz firmę 
TORRO.
W drugiej części obchodów Dnia Dziecka odbyły się 
zawody sportowe.

Dnia 5 kwietnia naszą szkołę odwiedziła ak-
torka, mama naszej koleżanki, Pani Alicja 
Borkowska. Opowiadała nam o pracy aktora, 
że jest bardzo fascynująca, ale i ciężka, bo 
trzeba dużo uczyć się na pamięć i wiele po-
dróżować. Pani Alicja pracuje w teatrze „Buf-
fo”. Kiedyś występowała w musicalu „Me-
tro”, a obecnie w „Romeo i Julii”. Aktorka 
pokazywała nam doklejone rzęsy, malowidła 
oraz stroje sceniczne. Pani Alicja zaśpiewała 
dla nas swoją ulubioną piosenkę z „Metra” 
„Kopciuszek”, czytała wierszyki i zademon-
strowała, że wiersz, w którym występuje po-
dział na role, może powiedzieć jedna osoba. 
Na końcu spotkania pani Borkowska rozda-
wała autografy, na zdjęciach które wcześniej 
przygotowaliśmy z naszą Panią. Każde dziec-
ko prosiło o podpis. Na długo zapamiętamy 
spotkanie z gwiazdą, która była dla nas bar-
dzo miła i chętnie odpowiadała na wszystkie 
nasze pytania.

Młody idol  
i dzień sportu

Spotkanie  
z aktorką w SP 4

TeksT i FoTo PG 1

TeksT i FoTo N. GrędZiSZewSka i d. PaPrOcka
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Spektakl przygotowany pod kierunkiem 
pań: Agnieszki Rabiej, Beaty Piekaruś, 
Jolanty Szczepańskiej, Agnieszki Pisz-

czek i Małgorzaty Krysztoforskiej w dowcip-
ny sposób pokazał blaski i cienie bycia mamą: 
począwszy od błogich chwil oczekiwania na 
maleństwo i związanych z tym nadziei, poprzez 
trud nieprzespanych nocy, przyjemność nie-
kończących się spacerów, aż wreszcie moment, 
gdy z uroczego bobaska nie wiedzieć kiedy wy-
rasta... zbuntowany nastolatek. 
Matka (w tej roli rewelacyjna Klaudia Duszyń-
ska) siedząc w parku marzy o słodkiej córeczce, 
której będzie zaplatała „warkoczyki jasne jak 
len”. Ilustracją tego marzenia był przepiękny 
romantyczny walc wiedeński zatańczony po 
mistrzowsku przez Olę Matysiewicz (partne-
rem w tańcu był jej kolega z zajęć tanecznych, 
uczeń SP w Cybulicach, Kuba). Ten sielski 
obrazek zakłóca pojawienie się Diabła (Ola 
Trzpioła), który prezentuje swoją wizję synka 
„o nieco szatańskim temperamencie” i wpro-
wadza na scenę Kamila Zdzieraka, na co dzień 
tańczącego hip-hop w formacji Luz2. Jego solo-
wy występ wzbudził aplauz widowni. 
Życie bywa jednak przewrotne i sprawia nie-
spodzianki i jakiś czas później bohaterka staje 
się mamą Klusi i Klusia, pary nieco rozwy-
drzonych bliźniąt, które najpierw pół nocy 
płaczą, a drugie pół domagają się jedzenia, po-
tem rosną, absorbując uwagę matki, a następ-
nie są parą pyskatych nastolatków. Marzenie 
o słodkiej dziewczynce prysło – Klusia (Ola 
Matysiewicz) okazała się bowiem arogancką 
„metalówą”, noszącą T-shirty z niecenzural-
nymi napisami, zaś Klusio (Michał Olszewski) 
to typowy nastolatek, który na prośbę „Synku, 

proszę pomóż”, niezmiennie odpowiada „Za-
raz”. Macierzyńskim trudom Matki przygląda-
ją się Anioł (Majka Sokołowska) i Diabeł (Ola 
Trzpioła), których ciągła obecność i komen-
tarze uzmysławiają widzom, że tak naprawdę 
w życiu każdej mamy przeplatają się chwile do-
bre i złe, chwile dumy i rozczarowania, smutku 
i radości, a to co jest stałe i niezmienne to bez-
interesowna miłość i troska matki, pocieszenie 
w każdym smutku i wsparcie, jakiego zawsze 
udzieli nawet najbardziej niesfornemu potom-
stwu. Sceny ze Starszą Panią (Ania Rączka) 
i Nauczycielką (Marta Sempławska) pokazują, 
jak wiele Mama jest w stanie wybaczyć dziecku 
i jak potrafi je usprawiedliwić. 
Spektakl przeplatały piosenki w wykonaniu 
szkolnego zespołu wokalnego pod kierunkiem 
pani Beaty Piekaruś, ze znakomitymi „solów-
kami” Klaudii i Wiktorii Kobuszewskich, Do-

miniki Badurskiej, Andżeliki Kobus, Patrycji 
Wiśniewskiej i Mateusza Krakowiaka. 
Wybuchy śmiechu na widowni wzbudził spon-
taniczny taniec Michała i Kamila przy piosence 
„Ta piosenka jest dla mamy”, a także scenki towa-
rzyszące piosence „Mama dobrze wie”, podczas 
których widzowie obserwowali „dorastanie” Klu-
si i Klusia (w role bohaterów w młodszym wieku 
wcielili się uczniowie I e: Dominika Drumlak 
i Daniel Krok, następnie Paulina Mizerska i Ka-
mil Marjański). Świetny był też Ojciec – poważny 
i dostojny (w tej roli Rafał Jastrzębski). 
Przedstawienie bawiło i wzruszało, ale poka-
zało też, jak wielki potencjał tkwi w uczniach 
Piątki. Wśród uczniów SP 5 są i talenty aktor-
skie, i wokalne, i taneczne. Wszyscy odegrali 
swoje role znakomicie, naturalnie i dowcipnie, 
wykazując się przy tym ogromnym poczuciem 
humoru i dystansem do siebie

Mateusz Spalik 
laureatem 
LOGOMOCJI
TeksT i FoTo elżbieta PietrUSZka

19 maja o godzinie 17 sala 
gimnastyczna Piątki zapełniła 
się rodzicami, którzy przybyli na 
przedstawienie zatytułowane „Moja 
Super – Mama”. 

Supermama
TeksT i FoTo a. r.

Mateusz Spalik uczeń klasy drugiej Publicz-
nego Gimnazjum nr 2 im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 
został laureatem konkursu na film przygo-
towany na podstawie pokazu wykonanego 
w środowisku Logomocja Imagine. Konkurs 
był kierowany do uczniów gimnazjów z całej 
Polski, a temat przewodni to: Śladami Marii 
Skłodowskiej-Curie. Konkurs organizował 
Ośrodek Edukacji i Zastosowań Komputerów 
w Warszawie. Mateusz został laureatem kon-
kursu po raz drugi z rzędu – w tamtym roku 
zwyciężyła jego praca na temat: Śladami Fry-
deryka Chopina. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Spotkanie rozpoczęło się już na dyżurce 
komendy, gdzie uczniowie zapoznali się 
z pracą oficera dyżurnego. Policjanci 

przypomnieli im także, jak ważne są numery 
telefonów do policji i kiedy należy z nich korzy-
stać, a kiedy absolutnie nie wolno.
Następnie dzieci trafiły do sali wychowania 
komunikacyjnego i tam wysłuchały prelekcji 
na temat bezpiecznego i prawidłowego zacho-
wania w szkole, ale też podczas zbliżających się 
wakacji. Policjantka rzeczowo opowiedziała, 

jak należy zachować się, jeśli będą świadka-
mi przestępstwa lub jakiegoś niebezpiecznego 
zdarzenia. Dzieci ochoczo wymieniały między 
innymi, z jakich elementów składa się rysopis 
sprawcy i na co trzeba zwrócić uwagę widząc 
napaść.
Policjanci pokazali najmłodszym mieszkańcom 
policję „od kuchni”. Dzieci obejrzały sprzęt po-
licyjny, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, 
stanowisko dowodzenia. Dowiedziały się także 
co to jest daktyloskopia i w czym pomaga mun-

durowym. Wszyscy na pamiątkę miłego spotka-
nia w tym szczególnym dniu, zrobili sobie ślady 
linii papilarnych, które zostały „zabezpieczo-
ne” przez wychowawczynię. Dzieci śmiały się, 
że w przyszłości sprawdzą czy ich ślady się nie 
zmieniły. Mnóstwo radości sprawiło dzieciom 
sprawdzenie, czy ich wychowawczyni jest rów-
nie grzeczna jak one.
Na zakończenie wizyty policjanci złożyli dzie-
ciom życzenia z okazji ich święta oraz rozda-
li słodycze i pamiątkowe drobiazgi.

TeksT i FoTo na PodsT. httP://kPPNOwydwOr.POlicja.waw.Pl

1 czerwca nowodworscy policjanci mieli bardzo miłych gości. Z okazji Międzynarodowego 
dnia dziecka, do komendy Powiatowej Policji w Nowym dworze zawitali uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 5. dzieci w bardzo miłej atmosferze przypomniały sobie, jak należy bezpiecznie 
się zachowywać, szczególnie podczas zbliżających się wakacji. Oczywiście w tym wyjątkowym 
dniu nie mogło zabraknąć także życzeń i prezentów.

Dzień dziecka w Komendzie
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O znaczeniu więzi pomiędzy dziec-
kiem a rodzicami nie zapominają pe-
dagodzy, nauczyciele, wychowawcy 

w placówkach oświatowych. Tego dnia orga-
nizowane są liczne uroczystości, podczas któ-
rych uczniowie, z ich pomocą, mogą wyrazić 
swoją wdzięczność. 
W wyjątkowy sposób relację matka – dziecko 
rozwijają nauczyciele Zespołu Szkół Specjal-
nych w Nowym Dworze Mazowieckim. Od 
roku organizują pozalekcyjne zajęcia tera-
peutyczne Metodą Ruchu Rozwijającego We-
roniki Sherborne. To system ćwiczeń i zabaw 
ruchowych, które wywodzą się z naturalnych 
potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie 
z dorosłym. Metoda Ruchu Rozwijającego 
jest propagowana na całym świecie, gdyż wy-
korzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje 
fizyczne, emocjonalne i społeczne do wszech-
stronnego rozwoju. Niezbędnym warunkiem 
do prowadzenia zajęć jest obecność rodzica, 
a w Zespole Szkół Specjalnych funkcję tę 
przyjęły na siebie mamy, które systematycznie 
uczestniczą w terapii. Oprócz niewątpliwych 
korzyści osiąganych przez uczniów, tj. uspraw-
nianie motoryki, świadomości przestrzeni, 
nabywania kontroli, poczucia wspólnoty, rów-

nież mamy doświadczają pozytywnych emocji 
i niezapomnianych wrażeń ze współdziałania 
ze swoim dzieckiem. 
W dzisiejszych czasach, gdy wszyscy jesteśmy 
zagonieni, matki w naszej szkole przeznaczają 
czas na „bycie” ze swoim dzieckiem, budowa-
nie relacji i kształtowanie więzi, a także na 

wspólne spędzanie czasu w atrakcyjny sposób. 
Ćwiczenia wymagają od obu stron zaangażo-
wania, spojrzenia na siebie w innej sytuacji, 
akceptacji i humoru. To najlepszy prezent, jaki 
można sobie wymarzyć. 
Wszystkiego najlepszego dla wszystkich 
Mam.

„Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko” – w tych oto słowach istotę 
rodzicielstwa zawarła pisarka Gertrud von le Fort. Zbliża się dzień, w którym możemy podziękować matkom za dar 
życia, za poświęcenie i za wychowanie. Nieważne, w jakim jesteśmy wieku, 26 maja składamy im życzenia, które niosą 
w sobie uczucie miłości. 

Mama w mojej szkole
TeksT i FoTo ZeSPóŁ SZkóŁ SPecjalNych
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W ramach rządowego programu „wypraw-
ka szkolna” uczniowie klas: pierwszej, 
drugiej i trzeciej szkoły podstawowej, 
trzeciej klasy gimnazjum oraz ucznio-
wie słabo widzący, niesłyszący, upośle-
dzeni w stopniu lekkim, oraz uczniowie 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest niepełnosprawność wymieniona 
wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa 
w art. 71 b ust 3 ustawy z dnia 7 września 
o systemie oświaty realizujący w roku 
szkolnym 2011/2012 obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci 
i młodzieży, mogą skorzystać z możliwo-
ści dofinansowania zakupu podręczników. 
Warunkiem otrzymania pomocy jest osią-
ganie dochodu nieprzekraczającego 351 
zł na osobę. W przypadku przekroczenia 
kryterium dochodowego w niektórych 
przypadkach (np. w przypadku ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, nie-
pełnosprawności, długotrwałej choroby, 
przemocy w rodzinie) na podstawie art. 
7 ustawy o pomocy społecznej również 
może być udzielona pomoc w formie za-
kupu podręczników. Decyzję o udzieleniu 
pomocy w takich przypadkach podejmuje 
dyrektor szkoły.

Uczniowie klas pierwszych, drugich i trze-
cich szkoły podstawowej mogą otrzymać 
 dofinansowanie do wysokości – 180 zł, 
–  trzecich klas gimnazjów – 325 zł, 
–  uczniowie słabo widzący, niesłyszą-

cy, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz 
uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, posiada-
jący orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego klas I-III – 180 zł,

–  uczniowie słabo widzący, niesłyszą-
cy, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz 
uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, posiada-
jący orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego klas IV-VI – 210 zł,

–  uczniowie słabo widzący, niesłyszący, 
upośledzeni w stopniu lekkim, oraz 
uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, posia-
dający orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego klas I-III gimnazjum 
– 325 zł

–  uczniowie słabo widzący, niesłyszą-

cy, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz 
uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, posiada-
jący orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego realizującego kształcenie 
w zasadniczej szkole zawodowej – 315 zł,

–  uczniowie słabo widzący, niesłyszą-
cy, upośledzeni w stopniu lekkim, oraz 
uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, posiada-
jący orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego realizującego kształcenie 
w szkole ponadgimnazjalnej – 390 zł.

  Uzyskanie pomocy jest możliwe po złoże-
niu wniosku wraz z zaświadczeniem o do-
chodach w sekretariacie szkoły, do której 
uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 
2011/2012 do 21 czerwca 2011 r. Warun-
kiem wypłaty wyprawki jest przedłożenie 
faktury VAT wystawionej imiennie na 
ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub 
oświadczenie o zakupie podręczników.
Ogółem udzielono dofinansowania 92 
uczniom w tym: 66 uczniom szkoły pod-
stawowej i 26 uczniom rozpoczynającym 
naukę w I klasie gimnazjum. 

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim 
Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie infor-
muje, że przedsiębiorcy – osoby fizyczne wpisane 
do tutejszego rejestru ewidencji działalności go-
spodarczej, które legitymują się zaświadczeniem 
wydanym przed dniem 01.01.2008 r., obowiąza-
ne są do zaktualizowania danych zawartych we 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Przedsiębiorcy obowiązani są uzupełnić wpis 
do ewidencji o dane Określone w art. 7b ustawy 
z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności 
gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 
z późn. zm.), t.j.:
–  oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewi-

dencyjny PESEL oraz NIP,
–  oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu 

przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działal-
ność poza miejscem zamieszkania – również 
wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głów-
nego, oddziału,

–  określenie przedmiotu wykonywanej działalno-
ści gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją 
Działalności (PKD – 2007),

–  numer telefonu kontaktowego i adres poczty 
elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

Aktualizacja danych nie podlega opłacie.

Stosowne wyjaśnienia oraz druki do pobrania 
dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Nowym Dworze Mazowieckim

http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_
menu_item=817

lub pod nr. tel.: 22 775 22 25 w. 341.

Z okazji  100.  urodzin NIVEA Polska po-
stanowiła  spełnić  marzenia  wielu  pol-
skich  rodzin,  a  w  szczególności  ich 
najmłodszych  członków.  W  odpowiedzi 
na potrzeby  lokalnych społeczności po-
wstał projekt ufundowania i budowy 100 
placów zabaw na terenie całej Polski.
Wszystkie  gminy/spółdzielnie,  chętne 
do udziału w konkursie zgłaszały wyzna-
czone  lokalizacje  pod  budowę  placów 
zabaw.
Zwycięskie  lokalizacje  zostaną  wyło-
nione w  czasie  głosowania  internautów 
trwającego od 6 czerwca do 31 paździer-
nika.
Zarejestruj się  i głosuj codziennie na  lo-
kalizację, w której powinien zostać wybu-
dowany plac zabaw. W ciągu 24 godzin 
można  oddać  jeden  głos  na  wybraną 
lokalizację.
Place  zostaną wybudowane w  lokaliza-
cjach, które otrzymają największą liczbę 
głosów oraz dopełnią wszystkich formal-
ności  związanych  ze  złożeniem  doku-
mentacji zgłoszonej lokalizacji.

Więcej informacji na stronie: 
http://www.100latnivea.pl/glosowanie
Kandydatura Nowego Dworu Mazowieckiego: 
http://www.100latnivea.pl/glosowanie/plac/661

Zachęcamy do głosowania.

wyPrawka szkolna 2011 r.

Uwaga przedsiębiorcy 100 Placów 
na 100 laT niVea W imieniu własnym oraz Gminnego Biura 

Spisowego pragnę złożyć bardzo serdeczne 
podziękowania wszystkim nowodworzanom 
za aktywność oraz życzliwe potraktowanie 
rachmistrzów podczas prac w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2011.

Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Kowalski

Podziękowania
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Nieoficjalne Mistrzostwa Europy U-12 
taką niepisaną rangę zyskał sobie 
turniej tenisowy 12-latków rozgry-

wany rokrocznie w miejscowości La Passage 
d’Adgen nieopodal Bordeaux. Na ten turniej, 
o dźwięcznej nazwie Passagespoirs (ETA 
U-12), został powołany przez Polski Związek 
Tenisowy nasz mieszkaniec – Kacper Żuk.  
Wraz z Kacprem do reprezentacji Polski po-
wołania otrzymali Michał Sikorski z Piotrko-
wa Trybunalskiego oraz 2 dziewczynki, Ka-
rolina Szmyt oraz Magda Kądzielewska, obie 
ze Śląska. Kadra wybrała się na ten turniej 
pod opieką Trenera Kadry Narodowej U-12 
Rafała Chrzanowskiego.
Przed turniejem trudno było cokolwiek prze-
widywać, wiadomo – na turnieju będą najlep-
si 12-letni tenisiści z Francji, Hiszpanii, Por-
tugalii, Czech, Szwajcarii czy Włoch, a nawet 
z dalekiej Australii… O bazie treningowej 
i zapleczu finansowym jakim dysponują tam-
ci zawodnicy, Kacper może jedynie poma-
rzyć. Z częścią zawodników Kacper miał już 
kontakt, natomiast Francuzi, Hiszpanie oraz 
Australijczycy byli dla nas zagadką.
Jak się okazało w trakcie turnieju „nie taki 
diabeł straszny”, mimo że w grze pojedyn-
czej Kacprowi udało się dotrzeć do III rundy, 
gdzie uległ późniejszemu zwycięzcy turnie-
ju, to w grze podwójnej, nasza eksportowa 
para Żuk/Sikorski nie miała sobie równych 
i triumfowała w całym turnieju, po drodze 

Zawody Klubowe Oyama Karate odbyły 
się 28 maja w Warszawie. Gospodarzem 
turnieju była Szkoła podstawowa przy 

ul. Esperanto. 
Doskonale spisali się reprezentujący Nowy Dwór 
Mazowiecki: Ibrahim Jadou, Bilal Jadou, Hasan 
Jadou, Maciek Ziemak i Szymon Sobecki. 
W kategorii wiekowej młodzików bracia po-
dzielili między sobą podium. Pierwsze miejsce 
wywalczył Ibrahim Jadou, drugi był Bilal Ja-
dou, a trzeci Hasan Jadou. 
W kategorii wiekowej juniorów młodszych Ma-
ciek Ziemak zajął trzecie miejsce. Najlepszy 
wśród juniorów okazał się Szymon Sobecki. 
Całe zawody sędziował Piotr Bakoń 4 Dan. 
Serdecznie gratulujemy młodym karatekom 
i życzymy dalszych sukcesów. 

pokonując pary francuskie, portugalskie 
i czeskie. Śmiało zatem możemy powiedzieć, 
że nasz mieszkaniec zalicza się do ścisłej eu-
ropejskiej czołówki młodych tenisistów.
Wyciągając wnioski z tego turnieju należy 
stwierdzić, iż nie odstajemy na obecną chwilę 
od czołówki europy. Co będzie dalej, zoba-
czymy. Niemniej, Kacper zdaje sobie sprawę, 
że przed nim jeszcze wiele pracy na teniso-
wym korcie i poza nim, tak aby przez kolejne 
sezony nie stracić kontaktu z europejską czo-
łówką.
Kolejne planowane turnieje Kacpra w naj-
bliższym czasie to:
Indywidualne Mistrzostwa Polski U-12 – 
Szczecin 29.06–03.07.2011 r.
Drużynowe Mistrzostwa Czech U-12 – Praga 
14–17.07.2011 r.
Drużynowe Mistrzostwa Europy U-12 – Cze-
chy 21–24.07.2011 r.
Sponsorem Kacpra jest firma: CIAŁBUD 
Wiesław Ciałkowski.
W sprzęt wyposaża go producent sprzętu te-
nisowego: BABOLAT.
Tennis Europe –Wyniki Kacpra na turnieju 
PASSAGESPOIRS
30.05.2011
I runda Kacper Żuk (POL) – Perre Alexandre 
Bedouet (FRA) – 7/6, 0/6, 6/1
31.05.2011
II runda Kacper Żuk (POL) – Cart Bret Parko 
(EST) – 6/0, 6/1

II runda debla Kacper Żuk/Michał Sikorsk 
– (POL) – Duarte Vale/Joao Antonio (POR) 
– 6/1, 6/0
01.06.2011
III Runda Kacper Żuk (POL) – Corentin Mo-
utet (FRA) – 6/4, 4/6, 0/6
Ćwierćfinał debla Kacper Żuk/Michał Sikor-
ski (POL) – Alexandre Bedouet/Ilian Sym-
chowicz (FRA) – 6/0, 6/3
02.06.2011
Półfinał debla Kacper Żuk/Michał Sikor-
ski(POL) – Mickael Avakian/Sacha Cultru 
(FRA) – 6/2, 6/4
03.06.2011
Finał debla Kacper Żuk/Michał Sikorski 
(POL) – Patrik Rikl/Tomas Machac (CZE) – 
6/3, 7/5
Winners
Boys Singles 12
1 – [FRA] Corentin MOUTET
2 – [FRA] Dan ADDED
3/4 – [AUS] Alexei POPIRYN
3/4 – [CZE] Patrik RIKL
Boys Doubles 12
1 – [POL] Kacper ZUK / [POL] Michał SI-
KORSKI
2 – [CZE] Patrik RIKL / [CZE] Tomas MA-
CHAC
3/4 – [FRA] Luc FOMBA / [FRA] Alexander 
QUAGLIOZZI
3/4 – [FRA] Mickael  AVAKIAN / [FRA] Sa-
cha CULTRU

Nasza eksportowa tenisowa para 
w kategorii do lat 12 – kacper żuk 
i Michał Sikorski nie miała sobie 
równych i triumfowała w całym 
turnieju we francuskiej akwitanii.  
Po drodze pokonała pary francuskie, 
portugalskie i czeskie. 

Pięcioro nowodworzan zdobyło trofea w klubowych zawodach Oyama karate. 
w kategorii młodzików trzech z nich zajęło całe pudło, a w kategorii juniorów 
i juniorów młodszych wywalczyli odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. 

Złoto w deblu  
we francuskiej 

Akwitanii

Pięciu wspaniałych karateków
TeksT aNeta Pielach-PierścieNiak FoTo ahMed jadOU

TeksT i FoTo Na POdSt. www.NOwydwOrMaZ.Pl
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W minioną sobotę 4 czerwca roze-
grano ostatnią kolejkę miejskiej 
ligi „szóstek” piłkarskich w Twier-

dzy. Prawie trzy miesiące siedem drużyn, 
walczyło zażarcie o zwycięstwo. Ale dopiero 
ostatnia kolejka wyłoniła mistrza. 

LEGIA – BRONX 2:3
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Bronx: Czarkowski J. – 1; 
Ćwikliński Ł.  – 1; Kalinowski P. -1;
Dla zespołu Legia: Słodkowski A. – 1; 
Kieroński T.  – 1;

SRTM – BRONX 1:13
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Bronx: Ćwikliński Ł. – 5; 
Chyliński M.  – 3; Dąbek Ł.  – 3; Czarkowski J. – 2;
Dla zespołu SRTM: Stefanowski R.  – 1;

OCB – TWIERDZA 0:3 VO
Ten wynik popsuł trochę wspaniałą atmosferę 
tych rozgrywek, ale.......nikogo nie będziemy 
podejrzewać o niesportowe zachowanie.

LEGIA – DELTA 0:8
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Delta: Krasiński S. – 4; Żołnowski M. – 1; 
Szczurowski G. – 1; Lewkowicz K. – 1;

Dzieci i młodzież z UKS Lotnisko 
Modlin – sekcja kajakowa rozpoczę-
li zajęcia na wodzie. Sekcja skupia 

uczniów Szkoły Podstawowej z Modlina Sta-
rego. Przed nami dużo pracy, sezon zapowia-
da się pracowicie. 
Najbliższe plany to 30 km odcinek Krutyni, 
a następnie w dniach 20–22.05.2011 „Młyna-
reczka”.
•  Trasa I etapu Joniec-Nowy Dwór Mazowiec-

ki to 19 km.
•  Trasa II etapu Szczypiorno – Nowy Dwór 

Mazowiecki – 16 km.

Kajakarstwo, czy turystyka kajakowa, stanowi 
popularną formę aktywności  zarówno w Pol-
sce, jak i wielu krajach Europy. Uprawianie tej 
formy aktywności fizycznej kształtuje pozy-
tywnie cechy charakteru. Położenie fizyczno-
geograficzne Polski w Europie sprawia, że pod 
względem szlaków kajakowych należymy do 
najbogatszych krajów w Europie. Mamy około 
11 tysięcy km rzek nadających się do pływania 
kajakiem. Należą do nich również Wisła, Narew 
czy Wkra. Ponadto na terenie Polski znajduje 
się ponad 930 jezior o pow. 1 h. Wszystko to 
sprawia, że turystyka kajakowa ma w Polsce 

wyjątkowo dogodne warunki rozwoju. Różny 
stopień trudności szlaków wodnych daje moż-
liwość wyboru od najłatwiejszych dla począt-
kujących do najtrudniejszych dla zaawanso-
wanych. Niewątpliwie ta dziedzina sportu jest 
użyteczna nie tylko dla młodzieży, ale również 
dla społeczności lokalnej. Pozwala na poznanie 
walorów najbliższej okolicy.
Zwracamy się z prośbą do instytucji, sponso-
rów, którzy chcieliby wspomóc działalność 
naszej sekcji w zakupie sprzętu (kajaki, ka-
poki, wiosła), którego mamy niewiele. Zachę-
camy do uprawiania tej pięknej dyscypliny.

NAjLEPSI STRZELCy:
Ćwikliński Ł. – 19;
Krasiński S. – 12;
Stryjek M. – 9;
Barciński D. – 7;
Chyliński M. – 6;
Czarkowski J – 5;

Najlepszym strzelcem został Łukasz Ćwi-
kliński z zespołu Bronx. Na zakończenie za-
wodów nagrody zwycięzcom wręczył prezes 
UKS „Reduta” Zdzisław Szmytkowski. Wiel-
kie słowa uznania należy także skierować do 
sędziego Michała Szymańskiego, który swo-
im profesjonalizmem sprawił, że turniej prze-
biegał w wyjątkowo sportowej atmosferze. 

Koniec ligi w Twierdzy – Bronx mistrzem.

UKS Lotnisko Modlin – sekcja kajakowa
TeksT i FoTo bryGida MaŁkiewicZ

TeksT i FoTo SŁawOMir krZecZkOwSki

miejsca zespoły mecze Punkty Bramki

I BRONX 6 15 39:14

II DELTA 6 15 26:6

III TWIERDZA 6 15 26:8

IV LEGIA 6 9 9:18

V ZIMNy BRONEK 6 6 11:24

VI OCB 6 3 9:16

VII SRTM 6 0 4:38
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