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Od Burmistrza
Burmistrz miasta jacek kowalski

D

rodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego,
w tym wydaniu „Faktów Nowodworskich” mamy ponownie okazję podzielić się
z wami dobrymi wiadomościami. Pierwsza
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z nich to informacja o sukcesie złożonego przez
Miasto wniosku na przebudowę ul. Gen. Berlinga
w ramach tzw. „schetynówki”. Ta wyczekiwana
przez mieszkańców Osiedla Młodych inwestycja
rozpocznie się w przyszłym roku. O szczegółach
piszemy na str. 2 i 7.
W listopadzie obchodziliśmy dwie ważne rocznice – Narodowe Święto Niepodległości i Jubileusz
25-lecia powstania przedszkola Bajkowy Świat
na Osiedlu Młodych. O tych wydarzeniach można przeczytać odpowiednio na str. 5 i 8.
Jak zawsze bogaty w relacje są działy Wydarzenia i Edukacja. Zachęcam do lektury informacji
nadesłanych przez Nowodworski Ośrodek Kultury oraz szkoły i przedszkola. Warto zapoznać się
ze zróżnicowaną ofertą jaką oferują te instytucje.
Życzę miłego czytania.

Temat numeru

Przebudowa Berlinga już w przyszłym roku
TeksT Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM Foto Urząd miejski

Udało się! 27 października br. Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski zatwierdził wstępną
listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego
w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, popularnie zwanego
„schetynówką”.

tak dziś wyglądają ulice w okolicy ul. berlinga

W

niosek złożony przez nasze miasto
znalazł się na 9. miejscu tej listy, otrzymując 29 punktów na 35 możliwych
(najlepszemu wnioskowi w tej edycji przyznano
33,6 punkta). To już nasza druga próba sięgnięcia
po to dofinansowanie. W zeszłym roku, tzw. etap
oceny formalnej przeszliśmy bez najmniejszych
komplikacji, aczkolwiek nie udało się nam uzyskać dofinansowania – priorytetowo traktowano
drogi, które ucierpiały wskutek powodzi. Szczęśliwie w naszym mieście nie było takich dróg. Ten
rok zakończył się sukcesem złożonego przez nas
wniosku. Pomimo iż jest to dopiero lista rankingowa, to o losy naszego wniosku jesteśmy spokojni. Możliwe zmiany na niej dotyczyć będą raczej
wniosków, które zajęły kolejne miejsca.

W edycji tegorocznej konkursu nabór trwał do
dnia 5 października 2011 roku. Do wojewody
mazowieckiego wpłynęło ogółem 150 wniosków,
których łączna kwota wnioskowanych dotacji
z budżetu państwa wyniosła ponad 81 mln zł.
Zgodnie z informacjami zawartymi w złożonych
wnioskach, w roku 2012 beneficjenci planowali
wykonać ponad 319 km dróg w skali Mazowsza.
Etap oceny formalnej, czyli tzw. pierwsze sito
selekcji, pozytywnie przeszły ogółem 124 wnioski (35 wniosków złożonych przez starostwa
powiatowe oraz 89 wniosków złożonych przez
gminy). Ostateczna lista projektów wybranych
do dofinansowania zostanie przedstawiona ministrowi spraw wewnętrznych i administracji do
dnia 30 listopada br.
więcej na str. 7
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Wieści z rady
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Relacja z sesji z 25 października 2011 r.

Wiele ważnych spraw…
Tekst I Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Potrzeby miejskich placówek oświatowych, rynek pracy w powiecie i koszty utrzymania zimowego
dróg to główne tematy jakie podczas ostatniej sesji rady miejskiej poruszali nowodworscy radni.
W czasie obrad wybrano też ławników do sądów w Warszawie i Nowym Dworze
oraz dyskutowano nad wynikami egzaminów w szkołach gimnazjalnych. Sesja odbyła się
25 października br.

Z

e względu na proponowany porządek obrad na sesji obecni byli dyrektorzy szkół,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
p. Jadwiga Popielska, dyrektor Miejskiego Zakładu Oczyszczania p. Dariusz Gruczek, dyrektorzy spółek miejskich, przewodniczący zarządów osiedli oraz inni zaproszeni na sesję goście.
Oszczędzajmy…
W punkcie dotyczącym przygotowania do zimowego utrzymania miasta jako pierwszy w imieniu
komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego
Rady Miejskiej głos zabrał radny Włodzimierz
Oleksiak. Jak stwierdził, cała komisja jest zadowolona z informacji jaką na tę okoliczność
przygotowali Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej Dariusz Tabęcki i Dyrektor MZO
Dariusz Gruczek.
W czasie omawiania tego punktu padły sugestie,
że może w trudnych dla samorządów czasach
spróbować obniżyć koszty zimy. Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski zaproponował, aby

drogi osiedlowe i przy wolno stojących posesjach były tylko posypywane piaskiem i żwirem.
Posypywanie całego miasta mieszanką chemiczną i solą jest czaso- i kosztochłonne. Przy dużych
opadach śniegu firmy nie nadążają z odśnieżaniem ulic i ciągów pieszych. Za przykład podane
zostały kurorty górskie, gdzie takie rozwiązania
są stosowane i nikt nie narzeka.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby skonsultować tą propozycję na spotkaniach z mieszkańcami.
Rynek pracy
W kolejnym punkcie głos zabrała p. Jadwiga
Popielska dyrektor PUP. Na początku udzielała
odpowiedzi na pytania radnych, potem przedstawiła prezentację dot. rynku pracy w powiecie nowodworskim. Jak nie trudno się domyślić,
pytania radnych koncentrowały się wokół oczekiwać mieszkańców co do możliwości zatrudnienia na lotnisku w Modlinie. Interesowali się
jak wygląda współpraca PUP z władzami lotniska w kwestii zatrudnienia, ile osób dotychczas skierował urząd do pracy w spółce i jakie
jest zapotrzebowanie na pracowników z terenu
miasta.
Odpowiadając na te pytania p. Popielska stwierdziła, że lotnisko to prestiżowa inwestycja, stawiająca wysokie wymagania starającym się tam
o pracę. Jak powiedziała, dotychczas we współpracy z lotniskiem realizowane były głównie staże, po których osoby na nie skierowane były zatrudniane. Bardzo dobrze oceniła też współpracę
z zarządem spółki.
Do dyskusji przyłączył się burmistrz Jacek Kowalski, który po raz kolejny zapewnił, że władze
miasta pilnują, aby jak najwięcej osób z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego znalazło zatrudnienie na lotnisku. Jak powiedział, najwięcej

ofert pracy pojawi się zapewne na wiosnę.
Omawiając poziom bezrobocia w powiecie
p. Popielska stwierdziła, że dynamika wzrostu
bezrobocia jest dużo mniejsza niż w analogicznym okresie dwóch ostatnich lat. Ze smutkiem
oznajmiła, że będzie trudniej zmniejszyć skalę
zjawiska, mając na uwadze fakt, że PUP dysponuje o ponad 40% mniejszymi środkami na
walkę z bezrobociem. Dodała, że coraz mniej
osób otwiera własną działalność gospodarczą –
zniechęcają ich do tego zbyt duże koszty pracy
i wygórowane opłaty czynszowe w lokalach
usługowych.
Sytuacja oświaty
W punkcie dotyczącym funkcjonowania nowodworskich szkół i przedszkoli głos zabrali dyrektorzy placówek. Przy omawianiu problemów
z jakimi borykają się na co dzień zwrócili uwagę
na zjawisko euro sieroctwa, które zawitało również w progi naszych placówek. Słabe wyniki egzaminów końcowych w gimnazjum to zdaniem
dyrektorów nie tylko wina szkół. Coraz trudniej
zmotywować uczniów do nauki bez pomocy rodziny. To ona odgrywa ogromną rolę w pozytywnym kształtowaniu postaw i autorytetów.
W czasie obrad radni w głosowaniu tajnym wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Nowym
Dworze Mazowieckim, Sądu Okręgowego Warszawa – Praga i Sądu Rejonowego dla Warszawy
– Pragi.
Przyjęli też uchwałę m.in. w sprawie przejęcia
zadania powiatowego przez gminę polegające na
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Uchwała dotyczy odśnieżania ulic Kopernika, Czarneckiego, Paderewskiego, Morawicza.
Szczegóły na www.bip.nowydwormaz.pl.

Wieści z rady
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Nowy Dwór Mazowiecki 2011-10-28
I N F O R M A CJ A
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim informuje,
że na podstawie Uchwały Nr XI/ 128/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców – w miesiącu październiku 2011 r.
w poszczególnych osiedlach miasta odbyły się zebrania wyborcze,
na których zostały wybrane n/w składy osobowe Zarządów Osiedli:
Zarząd Osiedla Nr 1:
Jadwiga Świderska – Przewodnicząca
Roman Biliński
Cecylia Gronek
Krystyna Kocan
Alicja Konarzewska
Komisja Rewizyjna Zarządu Osiedla Nr 1:
Stanisław Kędziora – Przewodniczący
Stanisław Wiśniewski
Kazimierz Gocławski
Zarząd Osiedla Nr 2:
Mirosława Boroń – Przewodnicząca
Barbara Stempka
Wojciech Sybicki
Wiesław Kieszkowski
Marianna Mielczarek
Komisja Rewizyjna Zarządu Osiedla Nr 2:
Kwiatkowska Irena – Przewodnicząca
Lucyna Kaźmierczak
Wanda Szczypińska
Zarząd Osiedla Nr 3:
Jolanta Wacławek – Przewodnicząca
Wioletta Dylewska
Mirosława Mariańska
Czesław Kozłowski
Teresa Nowakowska

Uchwała Nr XIII/ 147/11
Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 25 października 2011 roku

w sprawie:
przejęcia zadania powiatowego przez gminę
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 11w związku z art.
8 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. DzU z 2001 Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym
Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:
§1
Przejmuje się zadanie Powiatu Nowodworskiego
polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
(ul. Kopernika, ul. Czarneckiego, ul. Paderewskiego, ul. Morawicza – łączna długość 2,9 km).
Zadanie będzie realizowane z wykorzystaniem
przekazanych przez Powiat Nowodworski środków
finansowych.
Zakres przejętego zadania oraz zasady jego finansowania określi stosowne porozumienie zawarte
pomiędzy Zarządem Powiatu Nowodworskiego
a Burmistrzem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Komisja Rewizyjna Zarządu Osiedla Nr 3:
Beata Klimek – Przewodnicząca
Grażyna Bagińska
Kazimierz Pruchniewicz
Zarząd Osiedla Nr 4:
Krystyna Nasiadka – Przewodnicząca
Jadwiga Mizerska
Barbara Sobieraj
Jolanta Gontarczyk
Romuald Nowacki
Komisja Rewizyjna Zarządu Osiedla Nr 4:
Halina Szulska – Przewodnicząca
Renata Koziara
Wiesława Zajączkowska
Zarząd Osiedla Nr 5:
Ryszard Brzeziński – Przewodniczący
Jan Domański
Marek Gromadka
Barbara Sajna
Ewa Sokołowska
Komisja Rewizyjna Zarządu Osiedla Nr 5:
Wanda Kozarzewska – Przewodnicząca
Kazimierz Bagiński
Krzysztof Jasina
Zarząd Osiedla Nr 6:
Jacek Borkowski – Przewodniczący
Arkadiusz Majewski

Marcin Ozdarski
Wanda Szczęsna
Andrzej Świder
Komisja Rewizyjna Zarządu Osiedla Nr 6:
Piotr Biłda – Przewodniczący
Marek Karpowicz
Tomasz Płaneta
Zarząd Osiedla Nr 7:
Krzysztof Bisialski – Przewodniczący
Wojciech Chmielewski
Stanisława Niesiobędzka
Kazimierz Polnicki
Arkadiusz Ziółkowski
Komisja Rewizyjna Zarządu osiedla Nr 7:
Halina Obidowska – Przewodnicząca
Andrzej Pakulski
Mariusz Ziółkowski
Zarząd Osiedla nr 8:
Piotr Oszczyk – Przewodniczący
Krzysztof Drwęcki
Elżbieta Kołkowska
Tadeusz Sosiński
Tomasz Witkowski
Komisja Rewizyjna Zarządu Osiedla Nr 8:
Aldona Drwęcka – Przewodnicząca
Jerzy Fonder
Renata Oszczyk 	

Uchwała Nr XIII/ 143/11
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
Na podstawie art. 10 ust 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim u c h w a l a, co następuje:
§1
Z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki udziela się pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu
w kwocie 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania
sfer chemiczno-ekologicznych”.
§2
Podstawą przekazania środków na realizację pomocy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest umowa
określająca przeznaczenie i rozliczenie środków.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski
Uzasadnienie
do uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na realizację zadania inwestycyjnego.
Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2011 r. zawiera zmiany w zakresie zabezpieczenia w dz. 754 rozdz. 75495 § 6300 „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” – 200 000 zł środków
na udzielenie pomocy w formie dotacji dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania sfer
chemiczno-ekologicznych”.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych:
– z budżetu j.s.t. może być udzielona pomoc finansowa innym j.s.t w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa – art. 220,
– wydatki na pomoc rzeczową lub finansową dla innych j.s.t. określa organ stanowiący odrębną uchwałą – art.
216 ust 2 pkt 5.
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wydarzenia

93 lata Niepodległości
Tekst i foto Aneta Pielach-Pierścieniak

W dniach 10–11 listopada władze Nowego Dworu Mazowieckiego oraz mieszkańcy uczcili
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 10 listopada odbyły się uroczystości w Kazuniu
Nowym, a 11 listopada w centrum miasta i Twierdzy Modlin.

N

a zaproszenie Dowódcy II Mazowieckiego Pułku Saperów płk. Adama Przygody Burmistrz Jacek Kowalski wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Bisialskim i Wiceprzewodniczącym Rady
Andrzejem Świdrem wzięli udział w uroczystościach w Kazuniu Nowym. Złożyli wiązanki pod
Pomnikiem Obrońców Kazunia.
11 listopada święto obchodzono zarówno
w centrum miasta, jak też w Twierdzy Modlin.
O 10:00 w kościele pw. św. Michała Archanioła odprawiona została msza święta. Po mszy
uczestnicy uroczystości przemaszerowali ze
sztandarem ul. Warszawską pod pomnik przy
skwerze „Solidarności”. Tam wiązanki kwiatów
złożyli przedstawiciele władz powiatu i miasta.
Tam wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele

władz samorządowych miasta i starostwa powiatowego. W imieniu Rady Miejskiej kwiaty pod
pomnikiem złożyli też Krystyna Kocan, Piotr
Miszczak i Andrzej Świder. Ceremonię poprowadzili nowodworscy harcerze.
Po południu na cmentarzu fortecznym w Twierdzy Modlin odprawiona została msza święta
polowa, którą celebrował proboszcz ks. Cezary
Siemiński. Tu także obecne były władze samorządowe miasta.
Hołd poległym w obronie ojczyzny oddali też
przedstawiciele środowisk kombatanckich, młodzież szkolna, przedstawiciele wojska i straż
miejska.
Po mszy odczytano apel poległych i oddano salwy honorowe. Na koniec pod pomnikiem złożono wiązanki kwiatów i wieńce.
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wieści z powiatu
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Szanowni
Państwo
starosta krzysztof kapusta

K

olejna inwestycja drogowa została zakończona i będzie służyć społeczności
lokalnej. Oddaliśmy do użytku przebudowany i zmodernizowany odcinek drogi powiatowej przebiegający przez centrum Czosnowa. Powstał nowy i funkcjonalny trakt komunikacyjny
ze skrzyżowaniem w kształcie ronda, ze ścieżką
rowerową, nowymi chodnikami oraz miejscami
postojowymi. Inwestycja została zrealizowana
w partnerstwie z gminą Czosnów, która wniosła
określony wkład finansowy. W tym numerze także
relacja z ostatniej sesji Rady Powiatu. Zapraszam
na stronę powiatową „Faktów Nowodworskich”.
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Nowy funkcjonalny trakt drogowy
w centrum Czosnowa

P

Tekst Waldemar Majchrzak

owiat nowodworski zakończył przebudowę drogi powiatowej z nowym rondem w centrum Czosnowa. Inwestycja
obejmowała przebudowę na odcinku od drogi
krajowej nr 7 w miejscowości Czosnów do połączenia z drogą krajową nr 85 i skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 579. Łączna długość
przebudowanego i zmodernizowanego odcinka wyniosła ok. 3,7 km. Wykonano jezdnię
o jednolitej szerokości wynoszącej 7 metrów,
na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. Lercha
powstało rondo, wykonano ścieżkę rowerową,
chodniki oraz miejsca postojowe.
Nowo oddana inwestycja drogowa powiatu
ułatwi mieszkańcom Czosnowa dojazd do
urzędu gminy, posterunku policji, a także

w połączeniu z siecią dróg powiatu dostęp do
szpitala powiatowego oraz do siedziby powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim. Przebudowana droga powiatowa jest alternatywnym przejazdem dla drogi krajowej nr 7 oraz
przejmuje ruch dostawczy z drogi krajowej nr
7 obsługujący lokalne przedsiębiorstwa położone na terenach przemysłowych przy drodze
krajowej nr 7.
Ogółem
wartość
inwestycji
wyniosła
5 423 420,00 zł, w tym środki z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata
2008-2013 stanowiły kwotę 2 445 387,00 zł,
środki własne powiatu 2 658 033,00 zł oraz
środki gminy Czosnów jako partnera projektu
320 000,00 zł.

XI sesja Rady Powiatu Nowodworskiego
Tekst Waldemar Majchrzak

W dniu 26 października br. na wniosek Zarządu Powiatu odbyła się XI sesja Rady Powiatu
Nowodworskiego. W sesji, której przewodniczył Zdzisław Szmytkowski, uczestniczyło 18 radnych.

R

adni wyrazili zgodę na przystąpienie
oraz realizację przez powiat nowodworski projektu pn.: „Razem w świat
z powiatem nowodworskim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
obejmującego przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu. Realizacja tego projektu będzie
polegała m.in. na udzieleniu pomocy osobom,
które mają utrudniony dostęp do internetu,
np. o niskich dochodach, funkcjonujących
w rodzinach wielodzietnych, osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie powiatu
nowodworskiego. Takie osoby mogą otrzymać
dofinansowanie na korzystanie z internetu nawet

przez okres 3 lat. Projekt obejmowałby również
szkolenia z zakresu obsługi komputera, zakup
sprzętu i oprogramowania. Powiat zabezpieczy
w budżecie na rok 2012 środki pieniężne stanowiące wkład własny w ramach realizacji projektu
w kwocie 120 000,00 zł.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia planu przychodów i wydatków środków
PFRON oraz po raz kolejny zasadę, że dofinansowanie tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przysługuje raz na dwa lata.
Radni dokonali zmian w budżecie powiatu na
rok 2011. W wydatkach bieżących przesunięto

kwotę 48 600 zł z dotacji celowych dla gmin na
bieżące utrzymanie dróg powiatowych w okresie
zimowym przez Starostwo. Powodem tego przesunięcia jest rezygnacja gmin Nasielsk i Pomiechówek z realizacji zimowego utrzymania dróg
powiatowych na swoim terenie. Przesunięto także środki w dziale oświata i wychowanie dla ZSZ
w Nasielsku i ZSP w Pomiechówku.
Rada dokonała wyboru biegłego rewidenta do
badania sprawozdania finansowego SZPZOZ
w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2011.
Z czterech złożonych ofert wybrano firmę ADF
Lidmar – Doradztwo Finansowe Lidia Jankowska z Legionowa.
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Przebudowa Berlinga już w przyszłym roku
CD. ze str. 2

TeksT Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM Foto Urząd miejski

W

ramach programu przebudowy
dróg lokalnych w roku 2012 na
przebudowę, budowę i remont
dróg lokalnych w województwie mazowieckim rząd przeznaczy kwotę w wysokości
19 290 000,00 zł, środki te zostaną przeznaczone
na dofinansowanie zadań jednostek samorządu
terytorialnego w proporcji 50% (gminy) – 50%
(powiaty).
Niestety obecny rok przyniósł zmiany w zasadach związanych z dofinansowywaniem inwestycji. Wielkość dofinansowania nie może
przekraczać 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz jednocześnie nie może być wyższa
niż 1 000 000 złotych. Na co zostaną wydane te
pieniądze? Oczywiście nie ograniczymy się jedynie do przebudowy jezdni, rozumianej jako
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. W ramach projektu zostanie przebudowana także
kanalizacja deszczowa, odprowadzająca wodę
opadową z korpusu jezdni. Szczególny nacisk
zostanie położony na poprawę bezpieczeństwa
użytkowników. Na skutek uporządkowania
i budowy nowych miejsc parkingowych, łączna
ich liczba wzrośnie do ponad 270. Część z nich
przystosowana zostanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z dziećmi – będą
one miały większą szerokość postojową, zostaną zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
instytucji świadczących usługi publiczne oraz
odpowiednio oznakowane. W toku prac budowlanych skorygowane zostaną i odpowiednio
wyprofilowane łuki drogi, co poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu. Dzięki przebudowie
jednoznacznie zostanie odseparowany ciąg pieszo-rowerowy od jezdni, a w miejscach szczególnie niebezpiecznych zostaną wykonane bariery energochłonne. Nastąpi również poprawa
jakości oznakowania poziomego (zostaną dodatkowo zainstalowane odblaskowe elementy jezdni) i pionowego poprzez wykonanie oznakowania grubowarstwowego. Jednocześnie powstaną
oznakowane materiałami cienkowarstwowymi
przejścia dla pieszych z płytami dotykowymi dla
niewidomych na rampach przed przejściem. Dodatkowo przejścia dla pieszych zostaną doświetlone i specjalnie oznakowane – w formie pulsujących świateł ostrzegawczych koloru żółtego.
Poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ciągu komunikacyjnego wzrośnie dzięki

Już niedługo mieszkańcy ul. Berlinga będą jeździć po zmodernizowanej nawierzchni.

Ul. Berlinga zyska też dodatkowe oświetlenie zarówno jeZdni, jak i ciągów pieszych.

modernizacji oświetlenia drogowego, które także
jest jednym z zadań realizowanych w ramach niniejszego projektu. Zwiększenie płynności ruchu
i jego bezpieczeństwo zapewni także likwidacja
niebezpiecznego otoczenia drogi, ograniczającego widoczność (przesunięcie wiat przystankowych i śmietnikowych). Podobne funkcje spełni

Miś znalazł właściciela!
Tekst I FOTO Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej UM

W piątek 25 listopada br., w Światowy Dzień Pluszowego Misia
Urząd Miejski a konkretnie Wydział Promocji i Komunikacji
Społecznej przeprowadził na www.nowydwormaz.pl mały
konkurs.

P

ytaliśmy o to, jak nazywa się, związana
z Miastem, biała niedźwiedzica, która
wraz z wojskiem przybyła do Twierdzy
i zasłynęła z salutowania przed samym Piłsudskim. Była to oczywiście Baśka Murmańska.
Najszybciej prawidłową odpowiedź (już 2 minuty
po ogłoszeniu konkursu!) nadesłała Pani Agnieszka Pietrzak! Gratulujemy i dziękujemy za udział!

W poniedziałek 28 listopada Pani Agnieszka
wraz z córką Agatą odebrała z Urzędu Miejskiego nagrodę - misia Napoleonka.
Przy tej okazji zachęcamy wszystkich do zapisania się do naszego newsletter’a. Wkrótce
kolejne konkursy z równie miłymi nagrodami.
Informacje o nich rozsyłane będą właśnie przez
newsletter.

budowa bezpiecznych zatoczek autobusowych,
dzięki którym autobusy nie będą blokować ruchu
na całym pasie drogi, a pasażerowie bezpiecznie
wsiądą i wysiądą z pojazdu.
Na efekty nie trzeba będzie długo czekać, bowiem projekt zostanie zrealizowany w 2012
roku.
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Srebrny Jubileusz Bajkowego Świata
25-lecie powstania Publicznego Przedszkola nr 5 na Osiedlu Młodych
Tekst i foto Aneta Pielach-PierŚcieniak

27 października w przedszkolu na Osiedlu Młodych miała miejsce wyjątkowa uroczystość.
Obchodzono 25-lecie powstania placówki. Na urodzinowy tort przybyło kilkudziesięciu gości.

P

rzedszkole na Osiedlu Młodych powstało w 1985 roku, tj. 25 lat temu.
Na uroczystości urodzinowe przybyli
przedstawiciele władz miasta, pierwsze
dyrektorki przedszkola p. Maria Trząska i p. Barbara Sulborska, obecni i byli wychowawcy dzieci, a także rodzice. W miłej atmosferze spotkanie
trwało do późnych godzin wieczornych.
Najpierw zebrani obejrzeli prezentację multimedialną nt. historii przedszkola, wspaniale okraszoną humorem lektorek, w które wcieliły się
p. dyrektor Agnieszka Pindel i wychowawczyni
„Nutek” p. Agnieszka Janicka. Doskonałe tło do

tekstów i prezentowanych zdjęć stanowiła muzyka z filmu „Alternatywy 4”.
Wręczono dyplomy, kwiaty i podziękowania byłym
pracownikom przedszkola i tym, którzy wspierali
placówkę na co dzień. Słowa uznania i gratulacje
popłynęły w kierunku trzech pań, które pracują
w przedszkolu od początku jego powstania.
Potem wspaniały program artystyczny zaprezentowali byli i obecni przedszkolacy, uczęszczający do placówki na Osiedlu Młodych. Dzieci zaprezentowały piękne układy taneczne, fragment
spektaklu „Morskie Opowieści” i na koniec doskonale zatańczonego poloneza.

Na zakończenie na salę wjechał wspaniały
tort, na którym wspólnie świeczki zdmuchnęli
wszystkie panie dyrektorki i burmistrz miasta.
Zanim tort pokrojono goście wręczyli p. dyrektor urodzinowe prezenty oraz złożyli najlepsze
życzenia szczęścia, pomyślności i satysfakcji
z pracy.
Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani
tradycyjnymi, polskimi potrawami, które przygotowali pracownicy przedszkola. Na stole królował żurek i smalec z ogórkami, a we wszystkim
pomogli uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
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Extreme Open Day w NDM
TeksT red Foto Marcin samborski

Urokliwe krajobrazy miasta zwłaszcza atrakcje Twierdzy Modlin stwarzają wiele możliwości
aktywnego wypoczynku. Tereny Twierdzy upodobali sobie ostatnio miłośnicy wyścigów 4x4.
17 listopada br. zorganizowali imprezę EXTREM OPEN DAY.

G

łównym celem imprezy była promocja
atrakcji Nowego Dworu, możliwości
aktywnego spędzania tu czasu wolnego jak również sportów 4x4. Organizatorami
EXTREME OPEN DAY były firmy Desmuldes
i Caravent. Przy organizacji pomagał radny Karol Bielec, który wziął udział w wyścigach.
Zawodnicy wystartowali spod Bramy Ostrołęckiej
punktualnie o godz.  10:00. Wśród kibicujących nie
zabrakło Burmistrza Jacka Kowalskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego.

Zwycięzcą zawodów został  Marek Ujazda Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Na uczestników rajdu czekały   niespodzianki.
Przy targowisku miejskim można było z bliska
zobaczyć m.in. Ariel Atoma – najszybszy samochód popularnego czasopisma Top Gear. Dla
uczestników zorganizowano naukę bezpiecznej
jazdy. Na specjalnie ustawionej płycie poślizgowej, w samochodach marki Toyota Auris lub
Yaris, zawodnicy uczyli się jak opanować trudne

sytuacje na drodze m.in. gwałtowne hamowanie
czy wyjście z poślizgu.
W kat. off – road, do nauki jazdy po bezdrożach sprowadzono siedem nissanów patroli. Dla
uczestników przygotowano specjalny OS. Do
dodatkowo można było podziwiać Mitsubishi
Lancer Evo IX generacji.   W czasie zawodów
można było tez zobaczyć rajdówkę terenową. Pod
maską miała 210 KM i silnik bmw.  
Organizatorom gratulujemy pomysłu a zwycięzcom wygranej.
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Dni Papieskie na Os. Młodych
Tekst I Foto tomasz parol

22 października 2011 roku w kościele św. Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim,
a następnie 25 października 2011 na sali forum Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
w Nowym Dworze Mazowieckim po raz kolejny odbył się koncert poświęcony Błogosławionemu
Janowi Pawłowi II.

Z

okazji XI Dnia Papieskiego uczniowie SP7 oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej Fundacji Trzciany wzięły
udział w koncertcie zorganizowanym w formie
przedstawienia zawierającego, bliskie dzieciom, problemy nastoletniego Karola Wojtyły: narodziny, przygotowanie do pierwszej
komunii św., grę w piłkę na boisku, śmierć
matki, śmierć brata, grę w teatrze amatorskim
i spływy kajakowe. Aktorami byli uczniowie klasy VI a, którzy zagrali rodziców, brata, kolegów oraz samego przyszłego papieża.
Na scenie czuli się jak przysłowiowe „ryby
w wodzie” – byli fantastyczni. Przygotowywali się w wolnym czasie, popołudniami i wieczorami, a efekty ich pracy były imponujące.
Dobrych rad i uwag nie oszczędziły młodym
aktorom panie: Beata Śliwińska, Alina Kosińska i Joanna Parol oraz ks. Jacek Kołak.
Chórek prowadzony przez panią Joannę Cywińską i pana Jarosława Chodorskiego zrobił
cudowną oprawę muzyczną oddającą atmosferę sytuacji oraz wprowadzając w sytuacje
w jakich znajdował się Karol Wojtyła.
Całość dopełniały slajdy zawierające miejsca
w których przebywał papież, stanowiące tło
i jednocześnie element dekoracji.
Na medal spisali się rodzice dzieci, panie Aneta
Śniada i Agnieszka Boniecka, które pomagały
w przygotowaniach i czuwały nad właściwym
przebiegiem koncertu.
Najmłodsza publiczność przygotowała w szkole transparenty i plakaty ze słowami Jana Pawła II oraz uczestniczyła w konkursie wiedzy
o Papieżu. Pomysłodawcami i autorkami scenariusza, kolejnej już wspólnej imprezy były
p. Joanna Cywińska z Fundacji Trzciany oraz
p. Joanna Parol ze Szkoły Podstawowej nr 7.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom
za przygotowanie strojów i dekoracji, a dzieciom za cierpliwość i ogrom pracy włożony
w przygotowanie tej uroczystości.
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Krzysztof Daukszewicz gościem Sceny ZAUŁEK
Tekst i foto NOK

22 października 2011 r. sala kinowa Nowodworskiego Ośrodka Kultury wypełniła się po brzegi.
Tego wieczoru gościem Sceny ZAUŁEK był znany satyryk Krzysztof Daukszewicz

W

ypełniona po brzegi sala praktycznie przez dwie godziny trzęsła
się w posadach od salw śmiechu
i chóralnego śpiewu uczestników spotkania.
Gościem Sceny ZAUŁEK był Krzysztof
Daukszewicz. Artysta przez dwie godziny
znakomicie bawił publiczność, relacjonując
aktualne wydarzenia polityczne i różne zachowania polityków.
Nie zabrakło także żartów obyczajowych i znakomitych piosenek z morałem, jako się rzekło
na wstępie, ze wspólnym z widownią wykonem,
do którego artysta nie musiał specjalnie namawiać nowodworskiej publiczności, albowiem ta,
w swojej sali, czuje się już bardzo swobodnie
i chętnie uczestniczy we wspólnej zabawie.

W końcu już cały jeden sezon „oswajana” jest
przez gospodarza Sceny ZAUŁEK Wojtka Gęsickiego, mistrza w budowaniu dobrej atmosfery na widowni, a przy tym również znakomitego
poety, kompozytora i barda.

Teatr Nowy w NOK
Tekst i foto NOK

W ramach programu Instytutu Teatralnego „Teatr Polska”, zagościł w Nowym
Dworze Mazowieckim Teatr Nowy z Krakowa. Aktorzy wystawili sztukę „Griga”.

S

pektakl „Griga” wystawiony był na scenie
NOK 5 listopada br. Fabuła sztuki oparta była na historii jednego wieczoru spędzonego przez trójkę przyjaciół z okazji imienin
jednego z nich, tytułowego Grigi. Zabawa była
przednia, zwłaszcza dla widzów, którzy już na
początku spektaklu zaproszeni zostali do wspólnego świętowania, w sensie dosłownym, a będąc
zaproszonymi gośćmi z bliska mogli śledzić rozwój akcji przy imieninowym stole.
A działo się naprawdę wiele: były wspomnie-

nia, kłótnie, zatargi, romanse, radosna euforia,
momenty melancholii i „głębokiej” refleksji nad
marnościami tego świata, a wszystko w rytmie
i porządku dyktowanym tempem i ilością wypitego alkoholu. Cała sytuacja prowadziła wprost do
niechybnej tragedii…, ale w efekcie doprowadziła do ostrego kaca i powrotu do rzeczywistości.
Spędziliśmy zatem wspólnie bardzo wesoły
i udany wieczór imieninowy. Czuliśmy się na
nim jakoś bardzo swojsko. Czy na pewno zatem wyjeżdżaliśmy na głęboką rosyjską wieś?

Kazimierz Jonkisz
ENERGY
Tekst i foto NOK

Tuzy polskiego jazzu odwiedzają
Nowodworski Ośrodek Kultury. Kilka
tygodni temu gościliśmy Bogdana
Hołownię. W środowy wieczór
26 października 2011 roku, gościem
Nowodworskich Spotkań Jazzowych
była formacja Kazimierz Jonkisza –
Kazimierz Jonkisz ENERGY.

W

zespole towarzyszą Kazimierzowi muzycy młodszego pokolenia,
Wojciech Pulcyn – kontrabas, Borys
Janczarski – sax tenor i Grzegorz Tomaszewski
– sax tenor. Podczas koncertu wysłuchaliśmy
kompozycji Wojtka Pulcyna oraz standardów
klasyki jazzowej. Płynące po bębnach pałeczki
Jonkisza, motylki na strunach kontrabasu Pulcyna i wspaniałe brzmienie saksofonów Janczarskiego i Tomaszewskiego wzbudzały ogromny
entuzjazm na widowni. Dobór repertuaru i jego
mistrzowski przekaz sprawił ogromną przyjemność zgromadzonej publiczności, dostarczając
jej szeregu estetycznych przeżyć i pozytywnych
emocji. Muzycy wypuszczeni zostali z estrady
dopiero po wykonaniu bluesa na dobranoc.
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Wspomnienia
Seniora
Tekst i foto NOK

W dniu 14.10.11 o godz. 18.00
w Sali Nowodworskiego Ośrodka
Kultury odbył się koncert
w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego
Seniorów „Marzyciele”, działającego
w naszym ośrodku pod kierunkiem
Marka Tomczaka.

B

ył to już czwarty program przygotowany
przez zespół. Koncert nosił tytuł
„Wspomnienia Seniora”. Pomimo późnej
pory, początku jesieni oraz świadomości upływu
lat na sali unosiła się radość i pogoda ducha, która
emanowała od wykonawców i udzielała się całej
publiczności. Trudno nie uśmiechnąć się przy
piosence pt. „Recepta na miłość”, gdzie słowa
brzmią „Tę piosenkę, tę jedyną śpiewa senior
z senioriną. Śmiechu w życiu nam potrzeba, jak
na co dzień trzeba chleba”, a wspólne śpiewanie
z publicznością „jestem sobie warszawianka
mam fartuszek po kolanka” w pełni rozbawiło
wszystkich. Potem były „Słodkie fijołki”,
„Serduszka dwa”, „Już taki jestem zimny drań”,
„Cała sala śpiewa z nami”, i to naprawdę śpiewała
cała sala. Właśnie taki, wspomnieniowo-żartobliwy, o pozytywnej wymowie był cały
koncert, abyśmy pamiętali, że wiek 50+ i starszy
może być początkiem nowego życia. Prezentem
od młodszego pokolenia było wykonanie
przez „wnuczka” – 10. letniego Michała
Trojanowskiego piosenki Elvisa Presleya „Love
me tender”. Na zakończenie wszyscy wspólnie
zaśpiewali ulubioną piosenkę Jana Pawła II pt.:
„Barka”. Było urokliwie i wzruszająco, a my
młodsi możemy tylko pozazdrościć energii
naszym seniorom oraz życzyć wszystkim
osobom starszym zdrowia i dużo sił na dalsze
lata. Do spotkania na kolejnych koncertach.

Legendy Wisły
Tekst i foto NOK

5 listopada 2011 roku do Nowodworskiego Ośrodka Kultury zawitali
aktorzy Teatru Lalka. Roman Holc i Michał Burbo wystawili
dla dzieci spektakl pt. „Legendy Wisły”.

T

wórca tego spektaklu R. Holc jest od lat
propagatorem bardziej i mniej znanych
legend polskich. Sobotnia opowieść
związana była z główną rzeką Polski Wisłą.
Przewodnikami po krainie legend byli chłopiec
Wojtuś i góral z Tatr, którzy opowiedzieli najmłodszej widowni o Królu Beskidzie i jego córkach Wisełkach: Białej i Czarnej. Potem przenieśliśmy się do grodu, gdzie w grocie mieszkał zły
smok. Trzeba było się go pozbyć. Tu poznaliśmy
zamorskich rycerzy przezabawnie granych przez
aktorów, co wywoływało salwy śmiechu wśród
publiczności. Jednak najdzielniejszym i bardzo
pomysłowym okazał się młody Krak, który podstępem zniszczył smoka, a na jego cześć gród
nazwano Krakowem. Była też historia o hejnale
z wieży Mariackiej.
Całość zakończyła piękna i mądra piosenka o naszym kraju i jego symbolach. Spotkanie z aktorami, jak zwykle, skończyło się spojrzeniem za
kulisy teatrzyku i poznawaniem kulisów teatralnych przedstawień, co zawsze sprawia dużo radości i dzieciom i ich rodzicom.

Świadek Nadziei
Tekst i foto NOK

Dla uczczenia 33. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II, w Nowodworskim
Ośrodku Kultury zrealizowano dwa przedstawienia przygotowane przez
młodych artystów z agencji Premiera ARS, poświęcone Janowi Pawłowi II
– człowiekowi, papieżowi, przyjacielowi. Na pierwszy zaproszeni zostali
uczniowie gimnazjum nr 1, które nosi imię największego z Polaków.
Drugi był ogólnie dostępny.

„Ś

wiadek Nadziei” to montaż muzyczno-poetycki, w którym wykorzystano fragmenty wypowiedzi, utworów
oraz fabularyzowane epizody z życia księdza
Karola Wojtyły i później papieża Jana Pawła II.
Spektakl ten to refleksyjny, pełen zadumy rysunek ukazujący postać wielkiego Polaka. Obraz
rzeczywistości, z którą przyszło mu się zmagać
w trudnych czasach młodości oraz kapłaństwa
w Polsce. Obraz rzeczywistości, który chciał
nam wszystkim przekazać jako duchowy opiekun chrześcijaństwa. Wszystko spojone pełnymi zadumy tekstami i utworami muzycznymi.
Spektakl był nie tylko opowieścią o wielkim
człowieku, ale też o wielkiej idei, która pozostała
w sercach milionów.
Przedstawienie wyreżyserowane przez Bogdana
Czeremugę, z oprawą muzyczną Janusza Barana
trafiło do serc nowodworzan, wzbudzając w nich
potężną falę wzruszeń. Publiczność w wielkim
skupieniu śledziła losy Karola Wojtyły, biskupa
Wojtyły, aż wreszcie papieża Jana Pawła II, aż do
ostatnich jego chwil. Wraz z artystami nuciła pieśni, które tak lubił, słuchała wierszy, które napisał,
uczestniczyła w wycieczkach, na które wodził
swoich studentów. Wspominała niezwykłego Karola – Papieża, który pozostał człowiekiem.
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Więcej niż Kino

Andrzej Haliński – scenografia w filmie,
czyli jak zrobić coś z niczego
Tekst I Foto NOK

A

ndrzej Haliński pracował ostatnio nad
filmem „Bitwa Warszawska” w reżyserii
Jerzego Hoffmana, z którym wcześniej
współpracował przy takich filmach jak „Stara
Baśń” i „Ogniem i mieczem”. Spotkanie było
okazją, by posłuchać, ale też zaobserwować pracę
jednego z bardzo znanych i cenionych scenografów w Polsce. Artysta opowiadał w bardzo interesujący sposób o swoim życiu w świecie filmu,
karierze zawodowej.
Podczas spotkania nie zabrakło również wielu zabawnych historii z planów filmowych oraz z życia
scenografa. Twórca przedstawił wszechstronność

Kolejne spotkanie z cyklu Więcej niż Kino. Gościem wieczoru
był wybitny polski scenograf Andrzej Haliński.
swojego zawodu, oraz specyfikę pracy w filmie.
Andrzej Haliński podczas wizyty w NOK wspominał o dostosowaniu Twierdzy Modlin do potrzeb filmu Bitwa Warszawska. Okazało się to nie
lada wyzwaniem ze względu na stan techniczny
budynków oraz opiekę konserwatora przyrody.
Największym absurdem okazały się zabiegi dotyczące uzyskania pozwolenia na wycięcie młodych
drzew rosnących na starych murach Twierdzy.
Spotkanie, w bardzo ciekawy sposób, przybliżyło
publiczności jak istotna jest rola scenografa podczas produkcji filmowej, a który bardzo często zostaje pominięty i zapomniany po nakręceniu dzie-

ła, a to tak naprawdę od niego w dużym stopniu
zależy estetyka filmu. Całość spotkania uwieńczyła projekcja filmu „Mniejsze zło” w reżyserii
Janusza Morgensterna. Film opowiadał o losach
studenta-pisarza żyjącego w czasach PRL-u, zmagającego się z przeciwnościami losu i ówczesnego systemu politycznego.
Rozmowę z bohaterem wieczoru poprowadził, jak
zwykle, red. Stanisław Zawiśliński.
Cieszymy się, że jak pokazał piątkowy wieczór,
formuła spotkań Więcej niż Kino cieszy się coraz
większym zainteresowaniem i ma już swoich stałych odbiorców.

Wystawa malarstwa Małgorzaty Omelańczuk-Pawluk
„Wiersze nieznane, wiersze zapomniane” dwa światy
Tekst I Foto NOK

W sobotę 15 października 2011 r. w galerii „Łącznik” Nowodworskiego Ośrodka Kultury spotkali się sympatycy
talentu Małgorzaty Omelańczuk-Pawluk na wernisażu wystawy malarstwa artystki zatytułowanej „Wiersze nieznane,
wiersze zapomniane”.

T

ytuł wystawy nie jest przypadkowy, bowiem
cykl wystawionych obrazów powstał pod
wpływem wierszy Haliny Poświatowskiej
zawartych w tomiku wierszy pod tym właśnie tytułem. Obrazy stanowią reakcję malarki na emocje
doznane podczas zgłębiania treści wierszy poetki.
Dla tych, którzy chcieliby skonfrontować obraz
bezpośrednio z wierszem, bez znajomości twórczości Poświatowskiej, byłoby to praktycznie
niewykonalne, ale obecni na wernisażu goście
mieli niepowtarzalną okazję aby to uczynić, albowiem autorka prac wraz z aktorem Maciejem
Dużyńskim (który wspaniale recytował wybrane
wiersze Haliny Poświatowskiej) zabrali obecnych
w intymną podróż w intelektualny świat Haliny

Poświatowskiej – poetki i Małgorzaty Omelańczuk-Pawluk – malarki.
Małgorzata Omelańczuk-Pawluk pochodzi z Podlasia. Studia malarskie ukończyła na warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Mieszkanką Nowego Dworu
Mazowieckiego jest od czternastu lat. W Nowodworskim Ośrodku Kultury prezentuje swój dorobek twórczy po raz drugi, ale jakże obecne prace
różnią się od tych sprzed 6 lat. Na poprzedniej wystawie dominowały pejzaże, kwiaty, martwa natura, na obecnej mamy do czynienia z malarstwem
opartym na filozoficznych przemyśleniach przelanych na płótno i wyrażonych w kształcie, fakturze,
barwie, w nienagannej technice.

Zaduszki Jazzowe w NOK
Tekst I Foto NOK

Specjalnie z Krakowa przyjechał na Zaduszki Jazzowe, 02 listopada 2011 r.,
do Nowego Dworu Mazowieckiego mistrz saksofonu, ikona polskiego
i światowego jazzu Janusz Muniak.

W

raz ze znanymi i znakomitymi muzykami Arkiem Skolikiem – perkusja,
i Maciejem Adamczakiem – kontrabas, sprawili prawdziwą ucztę nowodworskim
melomanom.
Obchodzącego w tym roku 70-lecie urodzin Janusza Muniaka, czas jakby się nie ima. Z wielkim
podziwem i zdumieniem publiczność wsłuchiwała się w pięknie brzmiący saksofon Mistrza zastanawiając się przy tym skąd czerpie on powietrze
do tak długich fraz. Uzupełniany pomrukiwaniem
kontrabasu Adamczaka i pohukiwaniem perkusji

Skolika – sprawił miłośnikom jazzu prawdziwe
święto. Program koncertu dedykowany był muzykom, którzy już od nas odeszli. Utrzymany
w brzmieniach fantastycznych lat sześćdziesiątych sprawił słuchaczom wiele przyjemności,
za którą ci podziękowali muzykom burzliwymi
oklaskami zmuszając ich do bisów.
Z każdym koncertem do sali ośrodka kultury
przybywa coraz więcej słuchaczy. Nowodworskie Spotkania Jazzowe stwarzają niepowtarzalną okazję do obcowania z twórczością
najwybitniejszych muzyków jazzowych uznanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Na
scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury gościliśmy już zespoły Bogdana Hołowni, Kazimierza Skolika, Janusza Muniaka, a w grudniu
zagra dla nowodworskiej, wspaniałej, jak podkreślają sami muzycy, publiczności, Wojciech
Karolak Quartet.

ogłoszenia i informacje
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Pamiętaj
o bezdomnych
w jesienne
chłody
Spadek temperatury powietrza
w ciągu dnia i zimne noce to
sytuacje, które mogą zagrozić
życiu i zdrowiu ludzi. Zwłaszcza
tych, którzy nie posiadają
własnych domów i jesienny
okres chcą przetrwać w
prowizorycznych lokalach lub
na zewnątrz. Nowodworscy
policjanci apelują o zwracanie
uwagi na osoby bezdomne,
nietrzeźwych zasypiających
na ziemi, ławce czy chodniku.
Czasami wystarczy jeden
telefon, aby uratować komuś
życie. Wszystkie zgłoszenia
można kierować pod alarmowe
numery policji, straży miejskiej
lub pogotowia ratunkowego.
Każdego roku w naszym kraju odnotowywane są przypadki śmierci osób samotnych
i bezdomnych. Ich przyczyną jest najczęściej wyziębienie organizmu związane z niskimi temperaturami. Czasem jest to także
próba ogrzania się niesprawnymi urządzeniami w prowizorycznych lokalach, spowodowanie pożaru i zatrucie czadem.
Zwracamy się do wszystkich mieszkańców
naszego powiatu z prośbą o przekazywanie
nam informacji o osobach bezdomnych,
a także samotnych, czy leżących nietrzeźwych oraz tych, które wymagają pomocy.
Nasze służby patrolowe sprawdzają każdy
z otrzymanych sygnałów. Policja współpracuje z przedstawicielami pomocy społecznej, noclegowniami oraz ośrodkami
działającymi na rzecz pomocy bezdomnym.
Pamiętaj – Twój jeden telefon może ocalić
komuś życie. Dzwoń pod bezpłatne numery
policji: 997 lub 112. Zgłoszenia można kierować także do straży miejskiej (986) lub
pogotowia ratunkowego (999).
Apelujemy, pamiętaj o bezdomnych!

UWAGA Kasa
biletowa PKP
przeniesiona!!!
Informujemy, że w związku z rozbiórką budynku dworca przy ul. Sportowej 1, agencyjna kasa biletowa Kolei Mazowieckich została
przeniesiona na teren
Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Sportowej 66.
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Nowodworski Szpital
II – Mazowiecką Firmą Roku
Informuję, że w dniu 29 października br.
w Warszawie na Gali „Polska Przedsiębiorczość 2011” Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowym Dworze Mazowieckim zdobył
w Konkursie Mazowiecka Firma Roku
2011 w kategorii Medycyna – II nagrodę
oraz srebrną Statuetkę. Jest to kolejne wyróżnienie, które otrzymał Zespół w roku
bieżącym. Wczesniej otrzymane wyróżnienia to System Zarządzania Jakością ISO

9001:2008 w zakresie ratownictwa medycznego, Ogólnopolski Certyfikat ,,Rzetelni
w Ochronie Zdrowia” oraz Certyfikat Rzetelności z Krajowego Rejestru Długów.
Trend ten zamierza SZPZOZ kontynuować
także w latach następnych, sukcesywnie
podnosząc jakość i dostępność usług medycznych na rzecz swoich pacjentów.
Dyrektor SZPZOZ
Zbigniew Kończak

Konkurs Fotograficzny trwa!

P

rzypominamy o trwającym Konkursie Fotograficznym „Szczęśliwego Nowego Dworu
przez cały rok!”. Konkurs został ogłoszony
w czerwcu tego roku i trwa do czerwca 2012 roku.
Przedmiotem fotografowanych miejsc mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Nowego Dworu
Mazowieckiego w ujęciu zmieniających się pór roku.
Zdjęcia mogą także przedstawiać detale architektoniczne, roślinność, zwierzęta – charakterystyczne
dla miasta. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy
mieszkańcy miasta. Osoby niepełnoletnie uczestniczą
w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którą przedstawiają z chwilą zgłaszania prac
na Karcie Zgłoszenia. Karta jest dostępna na stronie
internetowej miasta www.nowydwormaz.pl.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac,
z czego przynajmniej 3 muszą przedstawiać inną porę

Nowe godziny
otwarcia
Muzeum
Informujemy, że od dnia
21.11.2011 r. do 30.03.2012 r.
Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin
będzie otwarte:
• poniedziałki – nieczynne;
• wtorki, środy, czwartki i piątki – na
wcześniejsze zgłosznie telefoniczne pod nr
tel. 606 715 358 (co najmniej jeden dzień
przed zaplanowanym zwiedzaniem);
• soboty i niedziele – w godz. 11:00 – 16:00.
Zapraszamy!

UWAGA
PRZEDSIĘBIORCY!
W związku z przekazaniem ewidencji działalności gospodarczej do Ministerstwa Gospodarki,
wzywa się przedsiębiorców posiadających wpisy
wydane przed 2008 r., do uzupełnienia lub zmiany
danych w ostatecznym terminie do 30 listopada
2011 r. Wnioski do pobrania w Biurze Działalności Gospodarczej pok. 227 II piętro Urzędu Miejskiego. Informacje tel. 22 5122266.

roku. Warto pamiętać, że dyskwalifikowane będą prace zawierające jakiekolwiek znaki i cyfry (np. daty).
Fotografie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Zakroczymskiej
30 w pok. 101. Złożone w zamkniętych kopertach
prace muszą być opatrzone napisem „Konkurs Fotograficzny”. Jest także możliwość nadesłania prac
za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
konkurs@nowydwormaz.pl. Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do siedziby organizatora wypełnioną
Kartę Zgłoszenia.
Najpiękniejszych 12 zdjęć zostanie ujętych w kalendarzu miasta na 2013 rok. Warto poświęcić swój czas
i z aparatem ruszyć w miasto. Dla uczestników i zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.
Zachęcamy do udziału!

Dofinansowanie
Programu
edukacyjnego
EKO-STRAŻNIK
Dnia 20 września 2011 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało
dotację w wysokości do 36 120 zł na realizację zadania pn. „PROGRAM EDUKACYJNY EKO-STRAŻNIK – POMYŚL, POSEGREGUJ, POSPRZĄTAJ
(2011)”. Takie dofinansowanie umożliwia nam m.in.:
• udział grupy EKO-STRAŻNIKÓW w edukacyjnej wycieczce do Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Żywcu;
• zakup koszulek oraz czapeczek promocyjnych dla
uczestników i dzieci zainteresowanych Programem;
• zakup wyposażenia niezbędnego do zapobiegania
dewastacji środowiska;
• zakup wyposażenia dydaktycznego dla koordynatora działań nowodworskiego EKO-STRAŻNIKA;
• opracowanie i wydanie płyt multimedialnych, stanowiących materiał promocyjny oraz dokumentację realizacji zadań Programu EKO-STRAŻNIK,
która rozpowszechniona będzie do placówek
oświatowych na Mazowszu.
Otrzymane dofinansowanie pozwoli rozszerzyć
działania Programu w oparciu o dotychczas zdobyte doświadczenia.

nasze maisto
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Misja Eko-Strażnika
Tekst EKO–STRAŻNICZKA Klaudia Kuczera, Va Foto Straż Miejska

Pewnego lekko deszczowego i chłodnego dnia, a mimo to bardzo ciekawego i ekscytującego,
nasza ekipa – pomocników ekologii ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
rozpoczęła swoja misję Eko-Strażnika. Straż Miejska zabrała nas na wyprawę do fortu „Robson”,
gdzie dostaliśmy wielkie zadanie zapisane w testamencie hrabiego von Legendorf.

P

odzieleni na zespoły mieliśmy za zadanie
znaleźć trzy klucze do tajemniczej skrzynki, którą zostawił upiorny hrabia, który
wiedział, że nie zazna spokoju po śmierci póki nie
znajdą się śmiałkowie, którzy pomyślnie przejdą
przez czarcie próby – CZTERY ŻYWIOŁY.
Ja byłam w zespole „Hakuna Matata”. Aby wygrać musieliśmy pokonać własne lęki i słabości.
Nie było to łatwe. Przejście po bardzo wysoko
położonym fragmencie parku linowego było nie
lada wyczynem. Mimo strachu, nikt z drużyny

nie mógł się wycofać. Po każdym zadaniu zdobywaliśmy kawałek mapy prowadzącej do jednego
z trzech kluczy. Ale to nie wszystko. Były także
zadania związane z pracą zespołową, gdzie ważne
było zaufanie do kolegów z zespołu. Staraliśmy się
dać z siebie wszystko i „nie dać plamy”. „Atka”
np. polegała na prowadzeniu jednej z osób za pomocą sznurków na złączonych szczudłach. Wszyscy wzięli w niej udział i została zaliczona. Była
również „wieża ze skrzynek” oraz „linka”, którą
również pokonaliśmy. Wszystkie zadania wyma-

gały ostrożności i skupienia oraz zaangażowania
całego zespołu. Gdy wykonaliśmy wszystkie,
zadania udało nam się złożyć mapę. Dzięki temu
mogliśmy rozpocząć poszukiwanie zaginionego
klucza. Okazało się, że zespół „Hakuna Matata”
odnalazł go jako pierwszy. Po długich i ciekawych
przygodach otworzyliśmy „tajemniczą skrzynkę”.
Zwyciężyliśmy! Ale to co w niej było, pozostanie
tajemnicą Eko-Strażników.
P.S. BĄDŹCIE Z NAMI EKO-STRAŻNIKAMI!

Zadanie pod nazwą „EKOSztafeta – Międzyszkolny Turniej Ekologiczny” realizowane jest przy
dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 000 zł, www.wfosigw.pl

nasze misto
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Miejskie www
w liczbach
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20 kwi 2011 - 13 lis 2011

www.nowydwormaz.pl

Pulpit nawigacyjny

Porównanie z: Witryna
Odwiedziny
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Tekst martyna kordulewska

Do newslettera na
www.nowydwormaz.pl
zapisało się już ponad 100
osób. Dziękujemy! Jako
setna dodała swój e-mail do
naszej bazy Pani Małgorzata
Czarnecka. Stało się to
21 października o godzinie
09:42:58.

J

eśli i Ty chcesz dostawać od nas informacje – nie zwlekaj, zapisz się do newslettera.
Możesz mieć pewność, że zawsze będziesz
na bieżąco.
Przy tej okazji miło nam poinfromować, że naszą stronę odwiedzano w 61 krajach na świecie
i już niewiele brakuje nam do 800 000 wejść.
Grubo ponad 60% naszych Internautów to użytkownicy powracający. Średni czas spędzony na
naszej witrynie to około 4 minuty. Jedne z najpopularniejszych działów na naszej stronie to:
ogłoszenia, teleadresy, komunikacja i strefa
Mieszkańca.
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bezpośrednie
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12 892,00 (9,58%)
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29,00%
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/index.php
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5,62%
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22 931

4,46%
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1,84%

Dbam o piękno
mego domu
II miejsce w województwie
dla dzieci z Modlina
Tekst I foto TPD

Wychowankowie Środowiskowego
Ogniska Wychowawczego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Modlinie Starym pod opieką
wychowawcy p. Stanisławy
Niesiobędzkiej po raz kolejny wzięli
udział w XVII Mazowieckim Konkursie
Ekologicznym „Dbam o piękno mego
domu – Ziemi 2011”.

T

ym razem zajęli II miejsce w województwie. Grupową inicjatywą na rzecz
środowiska pt. „Pomoc dla środowiska
i ochrony przyrody – nowe wyzwanie” jest stała
troska wychowanków o estetyczny wygląd „Tarasu Widokowego”, który jest miejscem spotkań
i obserwacji doliny Narwi, różnych gatunków
ptaków, a szczególnie królewskich łabędzi.
Natomiast szczególne wyróżnienie za indywidualną pracę plastyczno-ekologiczną pt. „Las
w opałach” otrzymała kolejny raz Klaudia Jarosławska pracująca pod kierunkiem wychowawcy p. Renaty Nowakowskiej.

1
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Dzień Chleba w Zespole Szkół nr 2
Tekst I Foto Agnieszka Wiśniewska klasa III technikum ZS 2

W ramach akcji „Promuj zdrowy styl życia” 21 października 2011 w ZS nr 2 odbył się po raz trzeci
„Dzień Chleba”. Przedsięwzięcie to – organizowane przez p. M. Trębacz i T. Rzepielę – cieszy się
wśród młodzieży niezwykłą popularnością.

C

o roku unoszący się w szkole od rana
zapach świeżego, jeszcze ciepłego, pieczywa drażni komórki węchowe, kusi
i zachęca do odwiedzenia świetlicy. Uczniowie
i nauczyciele tłumnie przybywają podczas przerw
śródlekcyjnych, by skosztować kolorowych kanapek i owoców. Akcja „Dzień Chleba” zawsze
wywołuje wśród młodzieży dobre emocje. Uczy
szacunku do chleba. Kształtuje właściwe postawy
i zachowania prozdrowotne. Wskazuje, że ilość,
jakość i właściwy dobór składników pożywienia
mają decydujące znaczenie dla kondycji fizycznej
i psychicznej. Podkreśla znaczenie drugiego śniadania dla prawidłowego rozwoju umysłowego
ucznia, gdyż w białkach chleba występuje kwas
glutaminowy – aminokwas pełniący ważną rolę
w pracy mózgu. Stąd też Francuzi nazywają chleb
pokarmem inteligencji, a dla wielu narodów jest
symbolem życia, hojności, urodzaju i nieśmiertelności. Wyjaśnia, dlaczego w dobrze skomponowanej diecie ważne miejsce zajmują przetwory
zbożowe będące źródłem wielu cennych składników odżywczych, takich jak węglowodany, białka, tłuszcze, związki sodu, potasu, fosforu, żelaza,
magnezu, selenu, manganu oraz witaminy z grupy
B i E czy biosterole. Zachęca do spożywania chleba żytniego na zakwasie, który spełnia funkcje
lecznicze, gdyż podczas fermentacji niszczone są
liczne toksyny pleśniowe i bakteryjne, a także zawiera kwas mlekowy dobroczynnie wpływający
na prawidłowe funkcjonowanie organizmu i zdrowie człowieka.
Zmusza do zdobywania wiedzy i jej propagowania, przede wszystkim w formie plakatów, referatów, prezentacji multimedialnych prezentowanych
na lekcjach biologii, godzinach wychowawczych,
zajęciach „człowiek w środowisku”.
Zdrowe odżywianie to nieodzowny element nowoczesnego stylu życia, a pieczywo na zakwasach
powinno mieć w nim swoje stałe miejsce – stąd
pomysł na obchody Dnia Chleba w szkole.
Uczniowie z wielkim apetytem spożywali smaczne kolorowe kanapki, przygotowane przez uczennice klasy II b o profilu socjalnym, i zapoznawali
się z opisami pieczywa. W bieżącym roku świeże,
różnorodne pieczywo goszczące na świątecznym stole w świetlicy szkolnej pochodziło z firmy „Nowakowski. Gorąco polecam” i piekarni
„Ania” państwa Kowalskich. Tradycją staje się
pieczenie chleba przez rodziców i nauczycieli.
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Lekcje edukacyjne
Tekst I Foto Hanna Twardowska PG 1

18 października br. grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum
nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim brała udział w lekcji
w kinie, której tematem był język filmu: plany, światło, kolor
i kompozycja.

C

elem lekcji było nabywanie umiejętności
świadomego i krytycznego odbioru przekazu filmowego oraz poznanie środków
wyrazu i określenie ich funkcji w dziele filmowym.
Lekcja odbyła się w Kinotece Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie.
Podczas lekcji uczniowie poznali podstawowe
pojęcia języka filmu: kadr filmowy, plan filmowy, światło i kolor w filmie oraz kompozycje
kadru. Dowiedzieli się, jak twórcy filmowi sterują naszymi emocjami, przekonali się, jaką siłę
w grze z widzem stanowi sprytne użycie koloru.
Poznali plany filmowe i ich najważniejsze funkcje. Po lekcji odbył się seans filmowy „6 w 1”,
na który składało się sześć filmów krótkometrażowych: „Kinematograf”, „Katedra”, „Wielka
ucieczka”, „Anonimowa historia Polski”, „Schody” i „Arka”. Wybrane filmy to doceniane i nagradzane w kraju i za granicą animacje polskich
twórców, arcydzieła krótkiego metrażu, które
trudno spotkać w bieżącym repertuarze kin. Organizatorem wyjazdu była Hanna Twardowska –
nauczyciel bibliotekarz.
Klasa 2 c Publicznego Gimnazjum nr 1 z wychowawcą p. Bogusławą Słomą i nauczycielem muzyki p. Dariuszem Kłosowskim 18 października
wzięła udział w dwóch lekcjach muzealnych
w Muzeum Techniki w Warszawie. Obserwując
wystawy zabytkowych eksponatów uczniowie
zauważali i wskazywali związki techniki z rozwojem kultury i różnych dyscyplin wiedzy technicznej. Zapoznali się z projektami i konstrukcją
jednych z wielu wynalazków XIX wieku – tele-

fonu i wałka dźwiękowego. Uzupełnili wiedzę
na temat ochrony praw autorskich i ochrony patentowej.
Pierwsza z lekcji przybliżyła historię rozwoju telefonii, począwszy od aparatu pana Bella,
a skończywszy na współczesnych aparatach komórkowych.
Druga lekcja – „Od wałka do karty pamięci”,
rzecz o dźwięku opowiadała historię techniki
przenoszenia dźwięków poprzez wałki, szafy
grające, pozytywki, mechaniczne pianina, patefony, adaptery z płytami analogowymi. Ucznio-

19

wie mieli okazję nagrać swoje krótkie wystąpienie na kawałek kartki ze ściennego kalendarza.
Udział w lekcjach wśród ekspozycji muzealnych
w szczególny sposób otwiera uczniów na odbiór
historii i inspiruje do samodzielnego poszukiwania informacji nie tylko w tak dostępnych źródłach jak przewodniki, encyklopedie czy Internet, ale też i w salach muzealnych.
25 października 2011 r. uczniowie klasy 1 c
z wychowawczynią p. Beatą Nalewajko brali
udział w lekcji muzealnej pt.: „Motywy antyczne
we wnętrzach Zamku Królewskiego”. Głównym
tematem było wykorzystanie antyku, zwłaszcza
mitologii Greków i Rzymian w kulturze dawnej
Rzeczypospolitej oraz wpływów sztuki antycznej na rozwój stylu klasycystycznego.
Lekcja historii, nawiązanie do literatury i współczesnych czasów to kształtowanie umiejętności
kluczowych w życiu praktycznym, kulturalne zachowanie się w muzeum, wskazywanie antycznych źródeł w naszej kulturze i ponadczasowy
wymiar niektórych mitów.
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Lekcje Orlen
Tekst I Foto foto pg 1

W Publicznym Gimnazjum nr 1 20.10.2011 r. odbyły się zajęcia w ramach projektu prowadzonego pod patronatem
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN o nazwie „ORLEN School Projekt” obejmującego przeprowadzenie
pokazowej lekcji chemii.

T

ematem lekcji była „Ropa naftowa”.
Uczniowie mieli okazję, w sposób bardzo
atrakcyjny, z pomocą animacji komputerowych, dowiedzieć się czym jest ropa naftowa,
jak się ją wydobywa i na czym polega proces jej
przetwarzania. Prowadzący przybliżyli uczniom
proces rozdziału substancji chemicznych za pomocą destylacji frakcyjnej, przeprowadzając taką
destylację i wskazując jakie ma ona ogromne
zastosowanie w technologiach przemysłowych
przerobu ropy naftowej.
Młodzież uzmysłowiła sobie jak wiele rzeczy
codziennego użytku zostało wyprodukowane
bezpośrednio lub pośrednio z ropy naftowej.
Uczniowie aktywnie biorący udział w lekcji zostali nagrodzeni filmami: „Skąd się wzięła ropa
naftowa” czyli opowieść o władzy, bogactwie,
sławie oraz o innych ludzkich słabościach.
Nauczyciel chemii: mgr Beata Nalewajko
W dniu 13 października 2011 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze

Wybory w SP 7

W
Tekst I Foto sp7

dniu 30 września 2011 roku odbyły
się wybory do Zarządu Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wybory odbyły się w dwóch budynkach. Uczniowie
z klas IV–VI wybierali przewodniczącego i zastępców Dużego Samorządu Uczniowskiego.
Wybory zostały przeprowadzone w bibliotece
szkolnej – budynek Gimnazjum nr 2 według harmonogramu. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: mgr
Ewa Ładniak, Patrycja Mosakowska, Aleksandra
Mazurek, Julia Gumińska. Wybrani delegaci zapraszali uczniów poszczególnych klas na głosowanie
w wyznaczonym czasie. Wszyscy wyborcy zostali
zapoznani z przysługującymi im prawami i zasadami obowiązującymi podczas wyborów.

Mazowieckim mieli okazję wziąć udział w projekcie Deutsch – Wagen – Tour, którego inicjatorem jest Goethe-Instytut. Głównym celem akcji
jest dotarcie do polskich uczniów, ich rodziców,
dyrektorów szkół oraz nauczycieli i zainteresowanie ich językiem niemieckim. W ramach
Deutsch – Wagen – Tour pięć samochodów
z logo projektu odwiedza w całej Polsce szkoły,
przedszkola, centra edukacyjne i uczelnie.
Na zaproszenie nauczycieli języka niemieckiego
Publicznego Gimnazjum nr 1 – p. Aleksandry
Umińskiej i p. Agnieszki Czyż-Ciemieniewskiej
jeden z takich samochodów zawitał do naszej
placówki. Profesjonalnie przygotowani lektorzy
przeprowadzili zajęcia lekcyjne dla klas pierwszych, a także spotkanie dla wszystkich uczniów,
podczas którego rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Deutschland – unser Nachbar”. Nie zabrakło
także części artystycznej, w której uczniowie
zaprezentowali mini-sztukę teatralną w języku
niemieckim pt.: „Rotkäppchen”. Podczas lekcji
dla klas pierwszych lektorzy zachęcali naszych

uczniów do poznawania języka niemieckiego
i kultury naszego zachodniego sąsiada. Poprzez
gry, zabawy i konkursy aktywni uczestnicy akcji mieli dodatkową możliwość praktycznego
zastosowania języka niemieckiego. Mamy nadzieję, że wizyta samochodu Deutsch – Wagen –
Tour przyczyni się do wzrostu motywacji wśród
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 i stanie
się okazją do intensywnej nauki języka niemieckiego.

Uprawnionych do głosowania było 259 uczniów
z czego głosowało 231 uczniów.
28 uczniów było nieobecnych.
Oddano 13 głosów nieważnych.
Po podliczeniu wszystkich głosów komisja wyborcza ustaliła, iż:
PRZEWODNICZĄCĄ DUŻEGO
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZOSTAŁA:
KAROLINA PRASAŁ Z KL. V A
ZASTĘPCAMI PRZEWODNICZĄCEGO
DUŻEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZOSTALI:
MICHAŁ MORAWSKI Z KL. V D
KRYSTIAN FOLMAN Z KL. V C
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Konkurs plastyczny: „Mój różaniec” w SP 7
Tekst I Foto katarzyna dobruk

Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Dworze Maz. wyróżnia się nowatorskimi metodami nauczania, ciekawymi
konkursami i akcjami. Jest to miejsce, w którym uczniowie mogą zdobywać rzetelną wiedzę, ale także rozwijać swoje
zainteresowania i uzdolnienia. Szkoła kształtuje również postawy moralne i system wartości młodych ludzi.

W

duchu wierności tradycjom chrześcijańskim, w październiku został zorganizowany w szkole konkurs plastyczny „Mój różaniec”. Konkurs adresowany był do
uczniów klas I i V. Organizatorami konkursu byli
nauczyciele: katecheta – Katarzyna Dobruk oraz
wychowawca świetlicy szkolnej – Izabella Pieluchowska.
Na konkurs wpłynęło wiele prac, zwłaszcza od
pierwszoklasistów. Dzieci wykazały się ogrom-

ną pomysłowością i inwencją twórczą. Oprócz
materiałów przyrodniczych (kasztanów, żołędzi,
szyszek) najmłodsi wykonali różańce z masy solnej, modeliny, plasteliny, fasoli oraz artykułów
spożywczych. Uczeń klasy Ia – Adam T. wykonał różaniec z plastikowych nakrętek.
Komisja jury, w skład której weszli zarówno nauczyciele: (p. Kasia, p. Iza, p. Wandzia), jak też
przedstawiciel uczniów – Natalia Kowalik z kl. IIId,
miała niełatwe zadanie. Po burzliwej dyskusji wy-

łoniono laureatów, a także przyznano wyróżnienia.
Podczas szkolnych obchodów Dnia Papieskiego
– 25.10.2011 r. laureaci konkursu otrzymali dyplomy i niespodzianki.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział
w konkursie i rodzicom za pomoc przy wykonywaniu prac. Dziękujemy Natalce Kowalik za
zaangażowanie podczas obrad jury.
Prace uczniowskie można było podziwiać na
specjalnej szkolnej wystawie.

QUIZ PAPIESKI w Szkole Podstawowej nr 7
Tekst I Foto katarzyna dobruk

Październik to szczególny czas pamięci o bł. Janie Pawle II. Niezwykle ważny dla nas Polaków jest Dzień Papieski,
który stanowi narodowy hołd dla tego Wielkiego Polaka.

W

Szkole Podstawowej nr 7 na początku października 2011 odbył się quiz
papieski przygotowany przez nauczycieli katechetów: Katarzynę Dobruk i Alinę
Kosińską, a także nauczyciela biblioteki: Wandę
Kępską. Quiz adresowany był do uczniów klas
III i IV. Nauczyciele dostosowali pytania do odpowiedniej grupy wiekowej dzieci.
Dwuosobowe drużyny z każdej z klas III i IV
z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do
rozwiązywania quizu w formie pisemnej. Nad
poprawnym przebiegiem konkursu obok pań
katechetek czuwali nauczyciele: Wanda Kępska
i Ewa Ładniak. Zarówno dzieci młodsze, jak
i starsze wykazały się ogromną wiedzą o Papieżu Polaku. To dowód na to, że młodemu
pokoleniu potrzeba pozytywnych przykładów
osobowych i autorytetów. Cieszymy się bardzo,
że dla naszych uczniów Papież Jan Paweł II jest
wielkim wzorem do naśladowania.
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Konkurs na 25 lecie Bajkowego Świata
Tekst I Foto organizatorzy

26 września 2011 Publiczne
Przedszkole nr 5 ogłosiło
konkurs pt. „25 lat ma Nasz
Bajkowy Świat”. Konkurs
związany był z obchodami
25-lecia przedszkola.

W

arunkiem przystąpienia do konkursu
było wykonanie pracy plastycznej,
której wielkość, technika oraz materiały do wykonania były dowolne. Prace można
było przynosić do 14 października 2011 r. do
wychowawców poszczególnych grup. Po upływie tego terminu wszystkie prace zostały wyeksponowane w wejściu głównym przedszkola,
gdzie każdy mógł podziwiać talent plastyczny
oraz techniczny przedszkolaków. Następnie
dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych głosowały na te prace, które im się najbardziej
podobały. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się
podczas uroczystego balu z okazji 25 urodzin
przedszkola.
W konkursie poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce – Alan Krysztofiak – grupa I „Pszczółki”,
II miejsce – Szymon Kifonidis z grupy „Nutki”
oraz Maciej Mordawski z grupy „Słoneczka”
III miejsce – Fabian Michałowski z grupy II
„Motylki”.
Ogółem w konkursie wzięło udział 37 przedszkolaków. Prace konkursowe wykonano różnymi technikami plastycznymi, a wszystkie były
ciekawe, kolorowe, oryginalne i pomysłowe.
Dzięki nim dowiedzieliśmy się jak wygląda nasze przedszkole w oczach dzieci i rodziców. Na
wszystkich uczestników czekały nagrody: dyplomy, puzzle, maskotki oraz słodycze.
Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom
za udział w konkursie i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych organizowanych przez nasze przedszkole.
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LOGO ŚWIETLICY
Tekst I Foto ORGANIZATORZY: Anna Maj, Teresa Chęć

W październiku 2011 r. w świetlicy szkolnej SP 7 ogłoszono konkurs
plastyczny na logo świetlicy. Celem konkursu było zaprojektowanie logo,
które będzie znakiem identyfikacji graficznej świetlicy szkolnej.

O

rganizatorzy chcieli również rozwijać kreatywność i zdolności plastyczne uczniów
klas I–III, a także wzmacniać uczniowskie
więzi ze szkołą. Na konkurs wpłynęło wiele prac.
Powołana komisja miała trudne zadanie. Projekty
były różnorodne. Jednogłośnie zdecydowano, że

z dwóch projektów stworzone zostanie logo, które
idealnie pasuje do naszej świetlicy.
Do stworzenia logo świetlicy wykorzystano elementy dwóch najciekawszych prac:
– grafikę Franciszka Świetlickiego z kl. IIIb,
– napis Aleksandry Galińskiej z kl. IIIe.

I stało się...

Drogówka w przedszkolu

Tekst I Foto Kinga Kuczkowska

Tekst I Foto Alina Kaszyńska nauczyciel PP nr 1

Dnia 3 listopada 2011 roku
w Publicznym Przedszkolu nr 4
w Twierdzy Modlin odbyło się uroczyste
pasowanie na przedszkolaka. Tego
dnia „nowo przyjęte” dzieci miały stać
się prawdziwymi przedszkolakami.
Ale, żeby otrzymać zaszczytny tytuł
trzeba było wykazać się pewnymi
umiejętnościami.

Bezpieczeństwo w poruszaniu się dzieci po drogach to zajęcia jakie często
prowadzone są przez nauczycieli wszystkich placówek oświatowych,
szczególnie w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu roku szkolnego.

N

a początku uroczystości, przy akompaniamencie piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”, najstarszy przedszkolak, Paulinka,
witając się z nowymi dziećmi, przyniosła w plecaku
niespodzianki. Były to trzy maskotki prezentujące
trzy najmłodsze grupy przedszkolne oraz trzy karteczki. Przy pomocy niezawodnych rodziców i dziadków, którzy licznie przybyli na uroczystość, udało się
rozszyfrować tajemnicze słowa. Dzieci miały do wykonania marsz, bieg i podskoki. Każda grupa zaprezentowała także wierszyk, piosenkę i taniec, których
uczyły się pilnie przez 2 miesiące w przedszkolu, pod
czujnym okiem swoich pań.
Nie zabrakło także występu artystycznego najstarszych przedszkolaków: z grupy „Starszaki” i grupy
4-latków „Krasnale”, który był nagrodzony głośnymi
brawami. Po tak licznych wrażeniach przyszła pora
na główną część programu – pasowanie. Dzieci,
w obecności rodziców, dziadków i nauczycielek, złożyły uroczystą przysięgę powtarzając słowa za Panią
Dyrektor. Ale zanim wypowiedziały słowa przysięgi,
przedszkolaki z grupy „Starszaki” i grupy „Krasnale”
poprosiły w swoim imieniu o pasowanie dla nowych
kolegów z grup: „Biedroneczki” i „Słoneczka”. Każdego nowego przedszkolaka Pani Dyrektor pasowała
przez dotknięcie jego ramienia „magiczną czerwoną
kredką”. Na znak przyjęcia do grona przedszkolaków
każdy z milusińskich otrzymał pamiątkowy dyplom
i słodki upominek. Na zakończenie naszej uroczystości wszystkie przedszkolaki wraz z oczekującymi
bliskimi zatańczyli „Krasnoludka” i zrobili pamiątkowe zdjęcie. Myślę, że ten dzień długo pozostanie
w pamięci naszych milusińskich.

N

auczyciele i rodzice wiedzą, że panowie
ze znakiem stop, którzy na najbardziej
uczęszczanych przez dzieci przejściach
dla pieszych w naszym mieście, pomagają bezpiecznie przekroczyć ulicę, nie rozwiążą problemów związanych z bezpieczeństwem dziecka na
drodze. Istotne jest to, by już najmłodsze dzieci
poznały podstawowe zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Cennym uzupełnieniem zajęć programowych prowadzonych w tym zakresie z dziećmi są spotkania z funkcjonariuszami
policji.
Już po raz drugi funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Stołecznej Policji spotkali się z dziećmi Publicznego Przedszkola Nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim. Celem spotkania było przekazanie dzieciom podstawowych
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
przechodzenia przez przejścia dla pieszych, a także bezpieczeństwa podczas przewożenia dzieci
w samochodach. Wiele uwagi poświęcili funkcjonariusze policji bezpieczeństwu dzieci jeżdżących na rowerkach, wrotkach i deskorolkach. Nauczyciele są pełni uznania dla funkcjonariuszy,
którzy prowadzili zajęcia, za ich umiejętności
dydaktyczne i przygotowanie do prowadzenia zajęć z małymi dziećmi. Policjanci w pełni sprostali
stojącemu przed nimi zadaniu i w bardzo ciekawy
i przystępny dla przedszkolaków sposób przekazali im wiedzę. Na podkreślenie zasługuje forma
w jakiej przekazano dzieciom informacje. Połączenie pogadanki z praktycznym ćwiczeniem
i prezentacją multimedialną to forma przekazu
wiedzy najbardziej trafiająca do najmłodszych.
Możliwość wzięcia do rąk akcesoriów, jakie znajdują się na wyposażeniu policjanta ruchu drogowego, wejście do radiowozu i uruchomienie

sygnałów ostrzegawczych, a także poczucie się
kierowcą prawdziwego policyjnego motocykla
to przeżycia, które na długo pozostaną w pamięci
dzieci. Na zakończenie spotkania każde dziecko
otrzymało od policjantów prezent, były to „misie
przewodniki”, odblaskowe przywieszki, a każda
grupa przedszkolna otrzymała po dwie odblaskowe kamizelki – by dzieci były bardziej widoczne
w czasie spacerów.
Rodzice często nie zdają sobie sprawy jak dobrymi obserwatorami są ich dzieci. W czasie spotkania dzieci wielokrotnie wskazywały na niewłaściwe zachowanie się ich rodziców na drodze
– moja mama rozmawia przez komórkę i przechodzi przez ulicę, tata jak idzie z naszym psem
to przechodzi po pasach na czerwonym świetle,
popsuły się zapięcia przy moim foteliku w samochodzie i tata przywiązuje mnie paskami i wiele
innych tego typu negatywnych spostrzeżeń. Nie
wiem czy kolejnego spotkania nie powinno się
zorganizować także dla rodziców.
Pomoc policjantów w edukacji naszych dzieci
z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach
jest bezcenna i na pewno będzie w przyszłości
procentować bezpieczeństwem wychowanków
naszej placówki i ich rozwagą w poruszaniu się
po drogach. Otwartością, serdecznością i umiejętnością dotarcia do małych dzieci funkcjonariusze prowadzący spotkanie osiągnęli o wiele
więcej niż sobie założyliśmy i oczekiwaliśmy po
tym spotkaniu. Dzieci nabrały przekonania, że
policjant to osoba, którą mogą zawsze poprosić
o pomoc, gdy znajdą się w trudnej sytuacji.
Przedszkolaki podziękowały za przeprowadzenie ciekawych zajęć funkcjonariuszom Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji
i przekazały własnoręcznie wykonane laurki.
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Stokrotki z PP 5 z wizytą na policji
Tekst I Foto Wychowawcy grupy: Marzena Zamęcka, Magdalena Zygmuntowicz

Zostać policjantem to marzenie niemal każdego małego chłopca. By
uchylić przed przedszkolakami tajniki tego, jakże ciężkiego zawodu,
postanowiliśmy wybrać się do Powiatowej Komendy Policji w Nowym
Dworze Mazowieckim.
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Moje spotkania
z biblioteką
Tekst I Foto Barbara Hurec

W dniu 8 listopada 2011 r. w Filii
nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
odbyła się pierwsza z cyklu wizyt
pt. „Moje spotkania z biblioteką”.
Z tej okazji odwiedziły nas dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 7 z klasy Ib
z wychowawczynią panią Grażyną
Nurczyńską oraz paniami z trójki
klasowej (p. Beata Spalik, p. Iwona
Jerzak).

S

potkanie, które poprowadziła asp. Iwona Jurkiewicz, rozpoczęło się rozmową
w sali wychowania komunikacyjnego
na temat bezpieczeństwa na drogach, w miejscach publicznych i w domu. Dzieci dowiedziały się również jak należy postępować
w chwili zagrożenia. Z troski o zdrowie i życie
najmłodszych, „Stokrotki” otrzymały upominki – odblaski, niezbędne do poruszania się po
ulicach nocą.
Przedszkolaki z wielką uwagą i skupieniem słuchały policjantki opowiadającej o swoim stroju,
jego wyposażeniu, sytuacjach w jakich należy go
używać. Największą jednak frajdę sprawił   „test

D
grzeczności”, czyli przymierzanie kajdanek.
Ogromną radość wywołało również pobranie
odcisków palców od wszystkich „Stokrotek”,
a na najodważniejszych czekało więzienie, które w oczach dzieci wcale nie okazało się takie
straszne.
Zadowolone ze spotkania dzieci, obiecały że
będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego
i dbać o swoje bezpieczeństwo.
W imieniu własnym oraz wszystkich przedszkolaków, serdecznie dziękujemy asp. Iwonie
Jurkiewicz za poświęcony nam czas i uwagę,
a także cenne wskazówki, jak bezpiecznie przemierzać świat, mając zaledwie kilka lat.

zieci zwiedziły bibliotekę, zapoznały się
z pracą bibliotekarza. Następnie w „Bajkowym kąciku” wysłuchały bajki pt. „Jesień w Stumilowym Lesie”. Wykonały również
pracę plastyczną „Kolory jesieni”, którą można
obejrzeć w bibliotece na Osiedlu Młodych.
Poza tym wzięły udział w konkursie literackim –
odpowiadały na pytania dotyczące postaci z bajek i filmów. Każde dziecko otrzymało słodką
nagrodę.
Panie bibliotekarki na pamiątkę pierwszego spotkania wręczyły wychowawczyni klasy książkę
z dedykacją od biblioteki.
Dzieci otrzymały również misia, którym obiecały opiekować się w jesienne słoty.
Kolejne spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2011 r.,
podczas którego będziemy robić ozdoby choinkowe i ubierać bożonarodzeniowe drzewko.

Straż Miejska u Jagódek
Tekst I Foto Wychowawcy z gr. IV „Jagódki”

10 października 2011 roku Publiczne Przedszkole nr 5 na Osiedlu Młodych odwiedziła Pani Małgorzata Wójcik –
strażniczka miejska w Nowym Dworze Mazowieckim.

D

zieci 4-5-letnie z gr. IV „Jagódki” miały
okazję spotkania się ze strażniczką, która
przeprowadziła z nimi ciekawą rozmowę
na temat „Bezpieczeństwa w domu”. Dodatkowo
dzieci mogły zobaczyć mundur strażnika oraz
przymierzyć czapkę. Oprócz ważnych informacji,
które przekazała strażniczka, dzieci miały okazję
uczestniczyć w zabawach i ćwiczeniach praktycznych przybliżających sytuacje niebezpieczne
oraz sposoby ich unikania. Wszyscy uczestnicy
spotkania zostali obdarowani odblaskami świecącymi w nocy, dzięki czemu przedszkolaki będą
widoczne na drodze w ciemności oraz książecz-

kami – kolorowankami na temat „Bezpieczeństwa
w domu”.
Spotkanie to sprawiło przedszkolakom ogromną
radość i zadowolenie. Dzieci słuchały z zaciekawieniem i chętnie brały udział w zabawach prowadzonych przez naszego gościa. Z pewnością będą
przestrzegały zasad bezpiecznego zachowania się
w domu, z którymi zostały zapoznane.
Tak miłe spotkanie na pewno na długo zostanie
w pamięci dzieci.
Wychowawcy oraz dzieci z gr. IV „Jagódki” serdecznie dziękują Pani Małgorzacie Wójcik za pogłębienie
wiedzy dzieci w miłej i serdecznej atmosferze.

FAKTY NOWODWORSKIE XXXI/XI 2011

edukacja

25

sport

26

FAKTY NOWODWORSKIE XXXI/XI 2011

Pierwsze sukcesy kajakarzy z UKS Lotnisko Modlin
Maraton kajakowy na Kaszubach
Tekst i foto Brygida Małkiewicz

Pod koniec września zawodnicy sekcji kajakowej UKS „Lotnisko Modlin” uczestniczyli w maratonie kajakowym na
Kaszubach „Złote Liście”. Zawody zaliczane sądo punktacji GRAND PRIX Polskiego Związku Kajakowego.
Maraton organizowany jest na dwóch trasach:
Trasa I
I dzień – zespół jezior „Kółka Raduńskiego”
(Ostrzyckie, Patulskie, Dąbrowskie, Lubowsko) – 11 km.
II dzień – Raduńskie Górne i Dolne – 16 km (w
tym odcinek szybkościowy).
III dzień – Kołodno, Małe i Wielki Brodno,
Ostrzyckie –10 km.
Trasa II
Rzeką Radunią i jej górskim przełomem w rezerwacie w okolicy Babiego Dołu.

I dzień – rz. Radunia do Wyczechowa – 16 km
II dzień – z Wyczechowa do Babiego Dołu – 7
km
III dzień – z Babiego Dołu do Żukowa – 8 km

ków między jeziorami (najdłuższa około 2 km
między j. Ostrzyckim a j. Patulskim). Mimo
ogromnego wysiłku, jaki trzeba było wykonać,
wyniki końcowe były fantastyczne.

W tym roku w maratonie uczestniczyło około
300 kajakarzy, w tym Polacy, Czesi, Niemcy.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (silny wiatr, fale), zawodnicy sekcji
kajakowej z Modlina świetnie sobie poradzili.
Trasa I, którą wybrali okazała się dosyć trudna
ze względu na silny wiatr oraz przenoski kaja-

Największe osiągnięcia i miejsca medalowe
zdobyli Krystian Borkowski i Dorota Borowska.                  
Krystian to najmłodszy zawodnik maratonu. Ma
11 lat, a na imprezie zajął III miejsce w kat. T2.
Dorota Borowska uplasowała się na II miejscu
w kategorii T1.

Kajakarze na psich zaprzęgach
Tekst i foto RK

W połowie października młodzi kajakarze z sekcji kajakowej NOSiR w nietypowy
sposób zakończyli sezon startowy. Ostatnią okazją do sportowej rywalizacji były
Wyścigi Psich Zaprzęgów organizowane w Warszawie przez Fundację Przyjaźni
Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA.

N

owodworzanie pobiegli w specjalnie
dla nich zorganizowanej konkurencji na
dystansie 2,3 km. Sam bieg nie byłby
tak emocjonujący gdyby nie to, że zawodnikom
towarzyszyły psy ras zaprzęgowych Syberian
Husky i Alaskan Malamute.
Zanim jednak młodzi kajakarze wystartowali
mieli okazję obejrzeć wyścigi innych kategorii,
takich jak: rowerzysta z psem, zaprzęg z 2 i 3
psów oraz bieg z psem w wykonaniu między
innymi swojej instruktor Renaty Klekotko i Artura Biela, partnera z wyprawy kajakowej „Kajakiem po Serce”.
Opiekun sekcji zdobyła w swojej kategorii brąz
a Artur Biel jako zwycięzca biegu mężczyzn
oprócz medalu wygrał 20 kg karmy dla HAPPY,
swej psiej partnerki .
Grupa z Nowego Dworu miała komfortową sytuację, ponieważ każdy ze startujących wybierał
swojego pupila spośród trzydziestu dozwolonych
psów. Wszystkie były piękne i silne.
Wybór był ciężki i jak się okazało nie bez znaczenia. W rywalizacji wygrała Justyna Boniecka
z psem „I”AMOS z Indiańskiej Wioski, drugi był
Wojciech Mańka, a trzecia Natalia Wnukowska.
Co najważniejsze wszyscy uczestnicy otrzymali

pamiątkowe dyplomy i uścisk ręki organizatora
Pani Marii Czerwińskiej.
Mamy nadzieję, że za kilka lat Justyna i Wojtek
pobiegną dla swoich psich przyjaciół po worek
karmy.
Więcej informacji o sekcji kajakowej NOSiR
i Wyścigach Psich Zaprzęgów znajdą Państwo
na http://www.facebook.com/Sekcja.Kajakowa.
NOSiR.NDM
http://www.czeneka.org
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Twierdza mistrzem
Tekst i foto sŁawomir krzeczkowski

W

Twierdzy rozegrano ostatnią kolejkę
amatorskiej ligi piłkarskiej. Należy
powiedzieć, że końcówka rozgrywek
była niezwykle emocjonująca, gdyż dopiero
ostatnie mecze decydowały o końcowej tabeli.
Do tytułu swoje ambicje zgłaszały Twierdza i Fc
Internazionale, o trzecie miejsce walczyła Reduta. Jeszcze raz Twierdza pokazała swoją klasę,
chociaż do ostatnich minut meczu wynik był nierozstrzygnięty. Jednak końcowe fragmenty spotkania to przewaga Twierdzy i gol dający tytuł.
Wyniki:
Fc Internazionale – Twierdza 2:3
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Twierdza: Stryjek M. – 3;
Dla zespołu Fc Internazionale: Barciński D. – 1;
Dąbrosz P. – 1;
SRTM – Reduta 3:9

Bramki zdobyli:
Dla zespołu Reduta: Kaleja K. – 4;
Bujnarowski P. – 3;
Olejniczak K. – 1;
Szatkowski K. – 1;
Dla zespołu SRTM: Krzeczkowski P. – 2;
Mizgier E. – 1;
Jockersi – Cid – Lines 6:4
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Jockersi:
Wojciechowski M. – 3;
Głogowski D. – 1;
Flakowski P. – 1;
Hetmanowski M. – 1;
Dla zespołu Cid – Lines:
Sawicki M. – 1;
Sawicki M. – 1;
Chumicki D. – 1;

Końcowa tabela			
Miejsce

Drużyna

Punkty

Bramki

I

TWIERDZA

7

18

27:10

II

FC INTERNAZIONALE

7

16

28:11

III

REDUTA

7

13

36:20

IV

THC

7

11

26:19

V

CID – LINES

7

8

21:22

VI

JOCKERSI

7

6

18:32

VII

DĘBINKI

7

4

15:34

VIII

SRTM

7

4

18:43

Szczurowski G. – 1;
Strzelcy:
Kaleja K. – 14;
Stryjek M. – 13;
Stańczak K. – 12;
Dąbski M. – 9;
Krzeczkowski P. – 9;
Barciński D. – 7;
Bujnarowski P. – 7;
Tytuł króla strzelców zdobył Kamil Kaleja z zespołu Reduta, który zdobył 14 bramek.
Na uroczyste zakończenie zawodów przybył prezes
UKS „Reduta”, a jednocześnie dyrektor Zespołu
Szkół Zdzisław Szmytkowski.
Wręczając nagrody najlepszym pogratulował
im sukcesu i zapewnił, że już w niedługim czasie Twierdza będzie tętniła sportem i rywalizacją
w wielu dyscyplinach.

