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8 Marca - Dzień Kobiet

BAL OTWARTYCH
SERC DLA
KUBUSIA

„Szczęście jest kobietą” powiedział niegdyś Friedriech Nietzsche.
I trudno nie z godzić się z tą sentencją.
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Każdego dnia dajecie nam szczęście i miłość, otaczacie nas opieką,
jesteście dla nas wsparciem, służ ycie mądra radą.
Dziś, w imieniu wsz ystkich mężcz yzn chcemy Wam powiedzieć „Dziękujemy”.
Drogie Panie,
Z okaz ji Dnia Kobiet składamy Wam Wsz ystkim, a szczególnie
Mieszkankom Nowego Dworu Mazowieckiego najserdeczniejsze ż yczenia,
nieustannej radości ż yciowej, zadowolenia z siebie i swojej rodziny.
Aby słońce drogie Panie, prz yświecało Wam każdego dnia,
skutecznie odpędzając czarne chmury smutku i trosk.
By na Wasz ych twarzach zawsze gościł uśmiech, a ż ycie wypełniała miłość.
W imieniu władz samorządowych miasta

REBUS, więcej na str.9

+

A

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta

Krz ysztof Bisialski

Jacek Kowalski

+

+

IK

=?

Od Redakcji

Spis treści
Temat Numeru
Bal otwartych serc dla Kubusia
2,7-8
Ekostrażnicy zbierają odpady!
2,8
Fach w ręku i pewna, dobra praca
9
WieŚci z rady
Głównie o lotnisku i bezpieczeństwie
3
Przewodniczący odpowiada mieszkańcowi
4
Stanowisko rady w sprawie lotniska
4
Trochę statystyk– praca Straży Miejskiej w 2012 roku 5
Wiesci z Powiatu
6
Wiesci z RATUSZA
10-12
WYDARZENIA	
Orkiestra zagrała w Nowym Dworze
12-15
Uroczysta Msza Święta w Wierszach
16
Szlakiem Powstańców Styczniowych
16
TURYSTYKA	
Pielgrzymowanie przez Nowy Dwór?
17
NASZE MIASTO
Słoneczna konferencja
18
Nowe komputery w Bibliotece
19
Zaszczytna Nagroda dla wychowanków „Ogniska”
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
19
OGŁOSZENIA
20-21
KARTKA Z KALENDARZA
21
EDUKACJA
Niech żyje bal! 22-24
Dzień Babci i Dziadka
25-27
Konkurs plastyczny w Szkole Podstawowej nr 7
28
Konkurs plastyczny pt.”Mój Król Maciuś I”
28
Konkurs o „Berło Liściakowego Króla”
28
Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń
29
SP7 dwukrotnie na podium
29
Konkurs na walentynkową pocztówkę
29
By być bezpiecznym !!!
30
Sokolnik w PP2
30
Spotkanie z policjantem – bezpieczne ferie
30
Spotkanie z poezją w PP4
31
Spotkanie ze Strażą Miejską
31
Wycieczka do optyka
31
Wycieczka na pocztę
32
Wycieczka do zegarmistrza
32
Pani Poseł Czyta!
32
Kurs „Animator Czasu Wolnego”
33
„Zapal się do niepalenia”,
33
Mikołajkowy Bączek
34
W krainie Świętego Mikołaja
35
W galerii instrumentów folkowych
35
Czemu służą wizyty licealistów w hotelu Royal? 35-36
Zimowe Spotkania z Biblioteką
36
Wycieczka do Urzędu Miejskiego
36
Rok Tuwima w PP1
37
Start do kariery z SP3
37
Z wizytą na Olimpie
37
Warsztaty z ceramiki
38
„Zabawa w Baśni Pisanie”
38
Zabawa karnawałowa na Nowodworzance
38
SPORT
Kacper Żuk Mistrzem Polski U-14
39
Maciej Jajszczak najlepszym biegaczem
39
Nocne potyczki w Twierdzy
40
Tenis stołowy – II Grand Prix NDM
40

FAKTY NOWODWORSKIE
Adres redakcji:
Urząd Miejski
ul. Zakroczymska 30, pok. 408
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 5 122 203
e-mail: fakty@nowydwormaz.pl
internet: www.nowydwormaz.pl
Redaktor Naczelna:
Aneta Pielach-Pierścieniak
Projekt i dtp: Grupa ST-ART, www.grupastart.pl
PROJEKT OKŁADKI: Grupa ST-ART
DRUK: Regis sp. z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.

FAKTY NOWODWORSKIE

Głównie o lotnisku i bezpieczeństwie

Od Burmistrza

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu
Mazowieckiego,
„Płać podatki tam gdzie mieszkasz” – to hasło, które co roku Państwu przypominamy. Ponieważ trwa
okres rozliczania PIT-ów po raz kolejny apeluję do
wszystkich mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego – zapłaćcie podatek w miejscu, w którym
mieszkacie. Dzięki temu będziecie mieli większy
wpływ na jakość życia w mieście. Dzięki tym pieniądzom wasze dzieci będą miały lepsze warunki do

nauki i rozwijania swoich talentów, szkoły i przedszkola będą lepiej wyposażone i zadbane, będziemy
mieli więcej środków na inwestycje, które niestety
w związku z coraz trudniejszymi budżetami musieliśmy ograniczyć.
Obecnie udział miasta w podatku dochodowym od
osób fizycznych stanowi niewiele ponad 1/5 wszystkich dochodów miasta. Spróbujmy sprawić aby ten
odsetek był wyższy.
Tym bardziej, że zmiana miejsca rozliczania nie wiąże się z żadnymi innymi kosztami. Wystarczy wraz
z rocznym zeznaniem podatkowym złożyć w Urzędzie skarbowym formularz ZAP-3, w którym wpisane będzie aktualne miejsce zamieszkania – Nowy
Dwór Mazowiecki. Szczegóły zamieszczamy też
wewnątrz Faktów w dziale ogłoszenia.
Jak co miesiąc polecam Państwa uwadze lekturę
wszystkich działów naszego miesięcznika.
Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta

Bal otwartych serc dla Kubusia
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO Łukasz Szablak

25 stycznia br. odbył się Bal Otwartych Serc dla Kubusia Kobuszewskiego. Impreza miała charakter charytatywny
a pieniążki podczas niej zebrane zasiliły konto nieuleczalnie chorego dziecka. Patronat nad akcją objął burmistrz
Jacek Kowalski.

B

al był częścią akcji charytatywnej na rzecz
pomocy choremu dziecku. W ubiegłym roku
mama Kubusia, p. Agnieszka Kobuszewska zwróciła się do burmistrza z prośbą o pomoc w zbiórce
funduszy na leczenie syna. Burmistrz przychylił
się do jej propozycji i dzięki współpracy z firmą
AGA-MET zorganizowano w szkołach i przedszkolach na terenie miasta zbiórkę odpadów tj.
plastikowych nakrętek, makulatury, baterii, płyt i
opakowań po nich. Wszystkie uzyskane w ten sposób pieniądze zasilą konto Kuby.
Powstał Komitet Społeczny, który nadzorował
prowadzenie zbiórki. W jego skład weszli: burmistrz Jacek Kowalski, zastępca burmistrza Jacek
Gereluk, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, dyrektor Zespołu Szkół w Modlinie
Twierdzy Zdzisław Szmytkowski, komendant
Straży Miejskiej Piotr Rogiński, zastępca komendanta Bogdan Błoński, Agnieszka Golejewska
właścicielka firmy AGA-MET i strażnik Straży
Miejskiej Małgorzata Wójcik,
Komitet podjął decyzję o zorganizowaniu balu
charytatywnego, z którego dochód także wspomógłby leczenie Kuby. Tu nieoceniona okazała się
pomoc wielu ludzi dobrej woli, na czele ze sponsorem głównym imprezy Hotelem Royal.
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Na bal przybyło prawie 100 osób – ludzie znani ze
szklanego ekranu i ze sceny, sportowcy, aktorzy,
politycy, piosenkarze lokalne władze i działacze,
mieszkańcy. Na parkiecie Hotelu Royal bawili się
wspólnie m.in. burmistrz Jacek Kowalski z małżonką, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Bisialski z żoną, prezes ZBK Anna Rutkowska,
radni Rady Miejskiej Grazyna Brzozowska z mężem i Karol Bielec, prezes ZWiK Janusz Dąbrowski, Dyrektor Zespołu szkół w Modlinie Twierdzy
Zdzisław Szmytkowski z żoną, Dyrektor NOSiR
Dariusz Wąsiewski, Tomasz Stockinger, Anna
Korcz z partnerem, Augustin Egurola, Maciej
Jachowski, Rafał Brzozowski (wraz z zespołem
zapewnił oprawę muzyczną imprezy).

TeksT I FOTO Martyna Kordulewska

29 stycznia odbyła się pierwsza w 2013 r. sesja Rady Miejskiej. Jej tematem wiodącym była sytuacja na modlińskim lotnisku
i tradycyjne sprawozdania o bezpieczeństwie na terenie miasta. Nie zabrakło także dyskusji na temat strefy płatnego
parkowania i spółki Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki.

N

a sesję przybyli Piotr Okienczyc i Marcin Danił z zarządu spółki Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin. Zrelacjonowali to, co zaprząta
uwagę pasażerów, mieszkańców i mediów. Przypominamy, że pod koniec grudnia 2012 r. decyzją
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(WINB) część betonowa drogi startowej została zamknięta ze względu na poziom jej złuszczeń. Tuż po
tym wykonawca pasa (firma ERBUD) przystąpił do
jego naprawy. 5 stycznia ERBUD zakończył prace
i przedstawił ekspertyzę Politechniki Wrocławskiej stwierdzającą, że naprawa przebiegła prawidłowo. Nie potwierdziła tego
jednak kontrola Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych, której zażądał WINB.
Modlińska spółka zobowiązała ERBUD
do przedstawienia szczegółowych planów
gruntownego remontu pasa wraz z metodologią i harmonogramem, zapowiadając
jednocześnie, iż plany te będą na bieżąco
konsultowane z powołanym do tego celu
zespołem specjalistów i WINB. Przywrócenie należytego stanu drogi startowej
może potrwać nawet do połowy roku.
P. Okienczyc i M. Danił – oprócz procesu
o korzyści utracone z firmą ERBUD – zapowiadali uruchomienie planu naprawczego, który ma uchronić Mazowiecki Port
Lotniczy Warszawa-Modlin przed koniecznością
ogłoszenia stanu upadłości. Oszczędności mają jednak być konstruowane tak, by w najmniejszym stopniu dotknęły pracowników i by uniknąć zwolnień.
Stan upadłości to najczarniejszy z możliwych scenariuszy i – jak zapowiadał zarząd MPLWM – właściciele spółki robią wszystko, co tylko możliwe, aby
go uniknąć. Podwyższenie kapitału zakładowego nie
jest jednak brane pod uwagę.
Wystąpienie P. Okienczyca i M. Daniła wywołało
burzliwą dyskusję wśród radnych. Padły słowa krytyki w stosunku do WINB i podejrzenia, że lotnisko
w Modlinie zostało zamknięte, by ratować warszawskie Okęcie. Pojawiły się obawy o to, czy Wizzair
i Ryanair wrócą do Modlina po naprawie. Prezesi
spółki uspokajali, że przewoźnicy są zadowoleni
z Modlina i że oferta tego lotniska jest dla nich korzystna cenowo, a fakt obsłużenia 900 000 pasażerów w ciągu pół roku czyni Modlin najbardziej
dynamicznie rozwijającym się portem lotniczym
w Europie. Przy okazji zebrani mogli dowiedzieć się,
że - wbrew doniesieniom mediów – system ILS nie
był przyczyną wcześniejszego tymczasowego prze-
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niesienia się linii Wizzair na Okęcie.
W kolejnej części sesji – jak co roku w styczniu – przedstawione zostały informacje na temat
bezpieczeństwa w Nowym Dworze Mazowieckim. Przedstawili je kolejno: Przemysław Suchecki z Komendy Powiatowej Policji, Mariusz
Wyszyński z Państwowej Straży Pożarnej, Piotr
Rogiński – Komendant Straży Miejskiej, Andrzej Bogdański z Ochotniczej Straży Pożarnej
i Mariusz Torbus z Ochotniczej Straży Pożarnej

Ratownictwa Wodnego. Z informacjami można zapoznać się na www.bip.nowydwormaz.pl
(Rada Miejska kadencji 2010-2014 > Informacje
z pracy Rady Miejskiej > Ważniejsze pisma).
Uwagę zebranych zwróciła szczególnie nowa
jednostka na naszym terenie, tj. Ratownictwo
Wodne (www.osprwndm.pl). OSP RW brakuje
jeszcze przede wszystkim specjalistycznej odzieży, butów i hełmów do akcji, ale już zdążyła pozytywnie zaznaczyć swą obecność wśród lokalnej
społeczności poprzez liczne działania prewencyjne, za co zdobyła wyróżnienie Internautów
w miejskim plebiscycie na inicjatywę pozarządową 2012 roku.
Poruszona też została sprawa Ochotniczej Straży
Pożarnej: zdjęć, które ukazały się w Internecie i lokalnej prasie oraz wykorzystywania i stanu technicznego sprzętu jednostki.
Następnie radni zaczęli debatę na temat strefy płatnego parkowania. W związku z tym, że w godzinach
szczytu są problemy ze znalezieniem w centrum
miasta wolnego miejsca parkingowego pojawił się
taki pomysł, który - jak każdy - ma swoich zwolenni-

ków i przeciwników. Przeciwnicy podnosili kwestie
inwestowania w parkometry i obciążania mieszkańców dodatkowymi opłatami (abonamenty). Zwolennicy twierdzili, że koszty infrastruktury może ponieść
firma zewnętrzna, a abonamenty nie będą wysokie,
za to być może pomogą rozwiązać problem aut miesiącami zalegających na ulicach miasta. Ostatecznie
ustalono, że powstanie zespół złożony z radnych,
urzędników, przedsiębiorców i mieszkańców (zarządy osiedli) do spraw koncepcji utworzenia strefy
płatnego parkowania i zmiany organizacji
ruchu w centrum. Prace zespołu mają potrwać minimum trzy miesiące. Opłaty za
parkowanie nie są jeszcze ustalone i nie
będą do czasu znalezienia kompromisu
w tej sprawie.
W dalszej części przedstawiono informacje
na temat imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Urząd
Miejski w 2013 r., akcji „Zima w mieście”
i sprawozdań z prac komisji merytorycznych Rady w 2012 r. Radni przyjęli je bez
większych uwag.
Po tym wstępie przyszedł czas na podjęcie
uchwał. Dotyczyły one: zmian w budżecie,
Wieloletniej Prognozy Finansowej, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2013 – 2015, lokali i innych
nieruchomości. Wszystkie, jak zawsze, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Najwięcej uwagi przykuł projekt uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki z 1 410 600 do
1 672 400 złotych (różnica: 261 800). Energetyka
Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną w dniu 08.10.2012 r.
i złożyła w URE Warszawa wniosek na koncesję
na dystrybucję. Uzyskanie koncesji na dystrybucję jest uzależnione od posiadania na stanie
spółki zarówno stacji transformatorowych, jak
i sieci elektroenergetycznych, którymi przesyłana
będzie energia elektryczna. Stąd prośba do Rady
o zgodę na podwyższenie kapitału. Po dyskusji
i wyjaśnieniach prezes spółki radni przegłosowali
uchwałę.
Na zakończenie sesji tradycyjnie był czas na informacje o pracy Burmistrza i Rady między sesjami, interpelacje i zapytania oraz sprawy różne,
w których głos zabierali także mieszkańcy.
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Przewodniczący
odpowiada
mieszkańcowi
P

odczas ostatniej sesji rady miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim mieszkaniec miasta Marek Wiewiórski przeczytał wystąpienie, w którym
wystosował pod adresem władz miasta szereg zarzutów.
Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski uważa, że
są one krzywdzące i w reakcji na nie przygotował odpowiedź. Jej pełną treść publikujemy poniżej:
Stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej
dot. wystąpienia p. Marka Wiewiórskiego na sesji
Rady Miejskiej w dniu 29 tycznia 2013r.
Szanowny Panie,
Brak aktywności społecznej, o którym Pan pisze, jest właśnie przełamywany przez zabieranie
głosu przez obywateli w sprawach ważnych dla
samorządu lokalnego. To naprawdę cieszy, że
odpowiada Pan na mój apel o korzystanie także
z tej formy komunikacji, która, jak widać, nie wymaga wiele wysiłku, a może zwrócić uwagę rządzących
na wiele ważnych kwestii. Ale w Pana przypadku to,
niestety, wszystko co może cieszyć, bowiem warstwa merytoryczna Pańskiego wystąpienia poraża
niekompetencją. Zachęcam jednak do poznawania
i dalszego zgłębiania zagadnień związanych ze skomplikowaną materią, jaką jest samorząd terytorialny.
Zanim tak lekceważeni przez Pana urzędnicy odniosą
się szczegółowo do wygłoszonych przez Pana emocjonalnych pretensji przedstawię kilka moich uwag.
Jeśli mówi Pan o rozkwicie innych samorządów
w porównaniu z nowodworskim, dobrze byłoby posłużyć się faktami, a także przeanalizować przyczyny tego co się Panu tak bardzo podoba gdzie indziej.
Chociaż wszelkie rankingi monitorujące rozwój
gmin plasują nasze miasto bardzo wysoko, co Pan
pewnie wybiórczo pomija w przeglądanych przez
Pana gazetach, wystarczyłoby, gdyby wymienił Pan
jedno trzydziestotysięczne miasto posiadające równocześnie: międzynarodowy port lotniczy, krytą pływalnię, aktywny ośrodek kultury, nowoczesną strefę
wypoczynku w postaci parku w centrum miasta,

sztuczne boiska przy każdej szkole – nie wspomnę
o halach sportowych i wyposażeniu szkół.
Port lotniczy Warszawa-Modlin nie znajduje się, jak
Pan twierdzi, w bezpośrednim sąsiedztwie, ale w granicach miasta. Nasze „zaangażowanie finansowe”
w to przedsięwzięcie zostało już dawno temu zrównoważone przez pobór podatków i opłat za wycinkę
drzew z terenu lotniska. Nazwa wynika z analizy
procesów panujących na rynku międzynarodowym
– klient z Polski leci do Londynu, a nie do Luton,
a klient z Irlandii do Warszawy, a nie Nowego Dworu Mazowieckiego, bo nawet z zapamiętaniem takiej
długiej i nowej dla niego nazwy miałby problemy.
To stosunkowo proste.
Na pytanie czy miasto planuje czy projektuje jakieś
przedsięwzięcia związane z rozwojem opartym
o port lotniczy można znaleźć odpowiedź – wystarczy zapytać albo głębiej się zainteresować. Prowadzimy działania związane z powstaniem klastrów
przemysłowych, specjalnych stref ekonomicznych
oraz projektowaniem aviapolis – terenów wokółlotniskowych.
Miasto zrealizowało projekt rozpoczęty w 2005 roku
a zakończony w roku 2008, na który partnerstwo pozyskało około 5 mln złotych, a którego celem nie była
turystyka – jak Pan był łaskaw stwierdzić – ale, między innymi, wzrost aktywności społecznej i pomoc
określonej grupie bezrobotnych poprzez wzmocnienie trzeciego sektora gospodarki, czyli organizacji pozarządowych. To, że był realizowany w obszarze turystyki to zasługa dobrze napisanego programu, który
mógł zrealizować cele strategii miasta. Skorzystało
z niego sześć gmin, a łącznie 11 partnerów projektu,
nie licząc kilkudziesięciu organizacji pozarządowych
– beneficjentów funduszu dotacji, więc uproszczenie
polegające na „pozyskaniu przez miasto 7,5 miliona
na turystykę” jest sporym nadużyciem wynikającym
ze złej woli lub kompletnej niewiedzy.
W kwestii zaangażowania biznesowego miasta to
nie widzę jakichś problemów – wszystkie nasze
spółki, w które zaangażowaliśmy środki finansowe, jak do tej pory, prosperują dobrze. Stawki
„za wywóz odpadów” uchwalają radni, którzy
biorą pod uwagę również względy społeczne,
a nie urzędnicy, którzy liczą koszty. Ale Pan to wie,
tylko próbuje pokazać trochę populizmu.
Zapewniam Pana, że samorząd angażuje się we
wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem
miasta, nawet jeśli nie ma na nie żadnego formalnego
wpływu, jak w przypadku dróg wojewódzkich czy
obiektów kolejowych. Do wglądu jest dokumentacja
na ten temat.

Informuję także, że żaden z radnych czy urzędników nie mieszka na księżycu, wszyscy mają dyżury
w określonych miejscach, w określonym czasie
i, jak sam się Pan przekonał podczas ostatniej wizyty
u mnie, nie ma żadnych przeszkód komunikacyjnych.
Nie pamiętam także, żeby ktokolwiek „zakrzykiwał”
grupę mieszkańców na zebraniach – byłoby to trudne. Prowadzimy rozmowę, jak widać, ze wszystkimi osobami, nawet z takimi jak Pan, które próbują
z nami prowadzić rozmowę przy pomocy prokuratury czy anonimowych pomówień. Niedawno owa
prokuratura czy Urząd Zamówień Publicznych zapewniły Pana, że w dużym i trudnym obszarze w
naszym mieście jest wszystko w porządku.
Nie mam żadnych zastrzeżeń do funkcjonowania
ludzi w Internecie oraz posługiwania się przez nich
w różnych dyskusjach pseudonimami. Jeśli jednak
„pseudonimy” czy, jak Pan woli „nicki” zabierają
głos w kwestiach publicznych zaczyna się zazwyczaj seria wymienionych wyżej pomówień i oskarżeń nie mających nic wspólnego z rzeczywistością,
które łatwo formułować, będąc anonimowym.
W takiej, plotkarskiej raczej, atmosferze trudno jest
zabrać poważnie głos. Jeśli, według Pana, posługiwanie się „pseudonimami” nie jest tchórzostwem,
a zwyczajem, to moimi zdaniem znacznie starszym
obyczajem jest szacunek do adwersarza i prezentacja własnych poglądów bez wstydu, pod własnym
nazwiskiem.
Zachęcam do dalszej, jawnej współpracy na rzecz
rozwijającego się naszego miasta.
Przewodniczacy Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisialski

Stanowisko rady w sprawie lotniska
Nowy Dwór Mazowiecki 2013-02-01
Donald Tusk Premier Rzeczypospolitej Polskiej,
Janusz Piechociński Wicepremier RP,
Sejmowa Komisja Infrastruktury,
Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki,
Jadwiga Zakrzewska Poseł na Sejm RP
Szanowni Państwo,
Władze samorządowe i mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego zwracają się z prośbą
do Państwa o podjęcie stosownych działań ma-

jących na celu przywrócenie działania portu lotniczego Modlin.
Z ogromnym niepokojem obserwujemy teatr
zdarzeń, który, zarówno w naszej najbliższej
okolicy, jak przed ekranami telewizorów i na
stronach gazet, rozgrywa się w związku z zamknięciem części drogi startowej na lotnisku
w Modlinie. Nasz niepokój powodowany jest
przede wszystkim rosnącymi problemami mieszkańców naszego miasta, którzy odważnie wzięli
sprawy w swoje ręce i, często poświęcając swoje oszczędności lub biorąc kredyty, uruchomili
różne rodzaje działalności, mającej odpowiadać
na zapotrzebowanie uruchomionego portu lotniczego. Od właścicieli małej taksówki, poprzez

duży parking, aż do czterogwiazdkowego hotelu
ludzie ci z dnia na dzień stracili źródło utrzymania. Jedna urzędnicza decyzja zatrzymała rozwój
i ustawiła rzeszę ludzi w kolejkach do urzędów
pracy i ośrodków pomocy społecznej. W latach
dziewięćdziesiątych także jedna urzędnicza decyzja zlikwidowała ogromny garnizon wojskowy
w Modlinie Twierdzy – źródło utrzymania większości ludzi w okolicy – i spowodowała ogromny
wzrost bezrobocia, ubóstwa i, co za tym idzie,
przestępczości, w tym zorganizowanej. Walka
z tymi patologicznymi zjawiskami pochłonęła
w ciągu dziesięciolecia ogromne środki publiczne, w tym wiele gminnych, mogących przynieść
dobrobyt i rozwój.

www.nowydwormaz.pl
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Trochę
statystyk
– praca Straży
Miejskiej
w 2012 roku

2012 roku strażnicy miejscy przeprowadzili
4504 interwencje (w analogicznym okresie
ub. roku było ich 4152)
Codzienne zadania
Przeprowadzono 605 kontroli czystości i porządku
(636*) i sporządzono tyleż protokołów.
41razy udzielono pomocy osobom potrzebującym
(29).
57 razy zabezpieczano miejsca zdarzeń – 57 (57).
Zabezpieczano 20 imprez miejskich (24).
83 razy interweniowano w stosunku do nietrzeźwych (89) w tym do Ośrodka w Janowie odwieziono 42 osoby (42).
Podjęto 6 interwencji z zakresu p-poż. (9).
Skierowano 467 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego (102).
Udzielono 1021 pouczeń za wszelkiego rodzaju
wykroczenia (917).
Wylegitymowano 4828 osób (4631).

90 razy zakładano blokady na koła pojazdów (95).
28 razy asystowano przy kontrolach meldunkowych (12).
Ujęto i przekazano policji 7 sprawców przestępstw.
Mandaty
Łącznie ukarano mandatami karnymi 2116 osób
na kwotę 548.390 zł. W poprzednim roku ukarano
1687 osób na kwotę 360.805 zł .
W tym w wyniku działań przy pomocy fotoradaru
ukarano 841 osób na kwotę
195 tys. zł. Oprócz tego mandaty karne nakładane
były na kierowców TIR-ów którzy przejeżdżali
przez miasto wbrew zakazowia których wychwycili operatorzy monitoringu miejskiego. Ukaranych
zostało 824 kierowców na kwotę 300.990, zł.
Pozostałe mandaty karne w kwocie 52.400 zł.
dotyczyły wykroczeń z zakresu
porządku publicznego, m.in. za wypuszczanie
psów, niesprzątanie po nich,
bałagan na posesjach, brak umów na wywóz
nieczystości, palenie czy spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych, niszczenie mienia oraz
złe parkowanie.
Wspólne służby i współpraca z policją
Odbyliśmy 175 wspólnych służb z Policją, czasami
użyczając także naszych
radiowozów. Podczas tych służb ujęto 19 sprawców
przestępstw.
Należy tu także wspomnieć o udziale straży
w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, która odbyła
się na początku września, oraz w akcji „Znicz” na
początku listopada. Działania te w znaczący sposób
zapewniły bezpieczeństwo uczestnikom
ruchu drogowego, zwłaszcza tym najmłodszym.
Straż miejska działa także na potrzeby innych Wydziałów Urzędu oraz zakładów
i spółek miejskich. M.in. realizowane są konwoje z
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Reaguje na wszelkie nieprawidłowości występujące w codziennym funkcjonowaniu miasta,
a uwagi kierowane są na bieżąco do właściwych

W tak ważnej dla wszystkich mieszkańców naszego miasta kwestii pozwalamy sobie na zwrócenie uwagi Szanownych Państwa następującymi
zagadnieniami:
1. Jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem przez
wysokie urzędy i ministerstwa jakie kryteria powodują podjęcie decyzji o zamknięciu lotniska
z powodu podejrzenia o niedotrzymanie zasad
bezpieczeństwa i groźby katastrofy budowlanej?
Łuszczenie betonowego pasa w wyniku odprysków powodowanych składnikami mieszanki
zdarza się w każdym miejscu na świecie. Ile konkretnie (procentowo czy wagowo) musi pojawić
się tych ubytków, aby uznać, iż zdarzyła się katastrofa budowlana? Jeśli nie ma takiej wielkości
w przepisach to czy decyzja inspektora nadzoru
była jego osobistym poglądem na tę sytuację?
2. Jak to się mogło stać, że w podobnych do
dzisiejszych warunkach, czyli z identycznym
podłożem, mogły lądować i startować samoloty

przez pięć miesięcy przewożąc bezpiecznie około
900 tysięcy pasażerów? Czy opinie i ekspertyzy
biegłych, które powstały w oparciu o badania
naukowe i które dopuściły możliwość tak intensywnego korzystania z drogi startowej, mogły
w tak krótkim czasie stracić na aktualności?
3. Warunki dopuszczenia drogi startowej do użytku obejmowały stałe czyszczenie ze złuszczonego betonu. Czy decyzja nadzoru, który stwierdził
zwiększającą się ilość betonowych odłamków,
nie powinna początkowo wskazać na zintensyfikowanie procesu czyszczenia pasa wraz z ograniczeniami ilości operacji lotniczych? Czy nie
zastanawia Państwa tak radykalny krok podjęty
przez służby państwowe, rujnujący budzącą się
lokalną gospodarkę, a przynoszący ewidentny
profit właśnie państwowemu przedsiębiorstwu?
Okoliczności, które towarzyszyły decyzji
inspektora nadzoru mimowolnie narzucają określony sposób myślenia, być może odległy od

TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierscieniak, Straz
Miejska

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni
zapoznali się ze sprawozdaniem z
działalności straży miejskiej w 2012
roku. Kilka punktów tego sprawozdania
zasługuje na uwagę, dlatego poniżej je
zamieszczamy.

W

www.nowydwormaz.pl

instytucji lub osób.
Na podkreślenie zasługują działania profilaktyczne Straży Miejskiej, które zostały opisane m.in. w
dziale Wieści z Ratusza w grudniowych Faktach
Nowodworskich.
Jak powiedział podczas sesji komendant strazy
Piotr Rogiński, „nasze działania (straży miejskiej
red.), zarówno te prewencyjne, wspólne służby
z policją, monitoring jak i działania profilaktyczne,
w naszej ocenie w znacznym stopniu przyczyniają
do poprawy stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta”.
* w nawiasach podane są liczby za poprzedni rok

rzeczywistości. Jednakże kłopoty finansowe
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, związane ze słabo prosperującym
LOT-em, zostały z pewnością złagodzone
z powodu upadku dobrze prosperującego portu
lotniczego w Modlinie. Decyzja podjęta przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego budzi nasze
wątpliwości, które, mamy nadzieję, zostaną przy
pomocy Państwa rozwiane.
W świetle zaistniałych faktów i zdarzeń mamy
prawo sądzić, że są środowiska nieprzychylne
działalności lotniska Modlin od początku do dnia
dzisiejszego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim
/-/ Krzysztof Bisialski
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starosta krzysztof kapusta

P

Szanowni
Państwo

oprawa efektywności pomocy kierowanej do
osób niepełnosprawnych wymaga zwiększenia odpowiedzialności samorządu za stwarzanie
dogodnych warunków rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych wchodzących w skład społeczności lokalnej. Dlatego też
pilotażowy program „Aktywny samorząd”jest

ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego
modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w tym programie uzupełnią plany ujęte w powiatowej strategii
rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne
i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Zapraszam osoby niepełnosprawne do zapoznania się z programem oraz do ubiegania się
o dofinansowanie ze środków PFRON.

DLA SZPITALA
POWIATOWEGO
Dlaczego warto przekazać 1%
podatku na rzecz Szpitala
Powiatowego w Nowym Dworze
Mazowieckim ?

• Tę kwotę i tak trzeba oddać do

Urzędu Skarbowego.
Możemy
sami zdecydować, na co
•
zostaną przekazane te pieniądze.
• Każda złotówka zostanie
przeznaczona na zakup nowoczesnej
aparatury i sprzętu medycznego, co
wpłynie na podniesienie standardu
usłyg medycznych świadczonych
w naszym Szpitalu.

Jak przekazać 1% na rzecz
Szpitala w Nowm Dworze
Mazowieckim ?
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Bal otwartych serc dla Kubusia
TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO Łukasz Szablak

Wiele atrakcji
Podczas balu zorganizowano szereg atrakcji m.in.
licytację przedmiotów, którą wspaniale poprowadził
Tomasz Stockinger. Dary na ten cel przekazane to
m.in. koszulka kadry narodowej w piłce nożnej przekazana przez PZPN wylicytowana za 750 zł, i druga
koszulka kadry z podpisami artystów i sportowców
podarowana przez burmistrza Jacka Kowalskiego
wylicytowana za 1200 zł. Rękawice bokserskie
Pawła Skrzecza podarował przewodniczący Rady
Krzysztof Bisialski (wcześniej wylicytował je podczas finału WOŚP). Sprzedano je za 3500 zł. Arkadiusz Onyszko przekazał rękawice sportowe, które
osiągnęły kwotę 800 zł. Dariusz Wąsiewski oddał na
licytację koszulkę Kosmalskiego z podpisami sportowców, która została wylicytowana za 120 zł. Piłka
z autografem Zbigniewa Bońka wraz z certyfikatem
autentyczności znalazła nabywcę za 800 zł, a kombinezon rajdowy Macieja Wisławskiego sprzedano
za 550 zł.
Na licytacji wystawiono wiele innych wspaniałych
darów a łączna kwota jaką w niej uzyskano to 16.770
zł.
Każdy uczestnik balu za niewielką opłatą mógł spróbować szczęścia i wyciągnąć szczęśliwy los. Łącznie
podczas balu zebrano 42 973 zł.
Ogromna pomoc podczas balu okazali Ekostrażnicy,
którzy witali gości i wskazywali im miejsca przy stolikach.
Cały dochód przekazano na konto Kubusia.
Poniżej zamieszczamy sprawozdanie finansowe ze
zbiórki pieniędzy sporządzone przez Komitet Społeczny na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych

dla Kuby Kobuszewskiego.
Sprawozdanie finansowe
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Komitet Społeczny na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych dla nieuleczalnie chorego dziecka Kubusia
Kobuszewskiego pragnie poinformować, iż łączna
kwota uzyskana z organizacji Balu Charytatywnego
Otwartych Serc Dla Kubusia” wynosi 42.973 zł.
Podczas Balu odbyła się licytacja przedmiotów:
• koszulka kadry narodowej piłki nożnej przekazana
przez PZPN wylicytowana na kwotę 750 zł,
• koszulka kadry narodowej piłki nożnej z podpisami
znanych artystów i sportowców podarowana przez
Pana Jacka Kowalskiego – 1200 zł,
• ękawice Pawła Skrzecza przekazane przez pana
Krzysztofa Bisialskiego wylicytowane uprzednio
przez niego podczas tegorocznej WOŚP – kwota
3500 zł,
• rękawice sportowe podarowane przez pana
Arkadiusza Onyszko – 800zł,
• koszulka Kosmalskiego z podpisami sportowców
podarowana przez pana Dariusza Wąsiewskiego –
120zł,
• piłka nożna z autografem Zbigniewa Bońka oraz
z certyfikatem autentyczności podarowana przez
PZPN – 800zł,
• kombinezon rajdowy pana Macieja Wisławskiego
– 550zł,
• Książka „Piekło Dakaru” oraz czapka z autografem
podarowana przez pana Krzysztofa Hołowczyca –
600 zł,
• tomiki poezji oraz obraz podarowane przez panią
Teresę Nowak-Chęcińską – 1000 zł,

•

dwa podwójne zaproszenia do Programu
X-FACTOR wylicytowane na kwotę 750 zł,
• darmowy przejazd taxi w dowolnym kierunku do
60km podarowany przez pana Grzegorza Gregorczyka – 150 zł,
• podwójne zaproszenie na premierę spektaklu w
Teatrze Kamienica podarowane przez panią Annę
Korcz – 800zł,
• posiłek rodzinny w pensjonacie „Zacisze” podarowany przez panią Annę Korcz oraz Pawła Pigonia
– 1600 zł,
• oprawione w ramę przedwojenne zdjęcie
ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
podarowane przez pana Dariusza Żurka – 3500 zł,
• bajki dla dzieci na płycie CD podarowane przez
pana Macieja Jachowskiego – 250zł,
Łączna kwota uzyskana z licytacji to: 16.770 zł.
Podczas balu odbyła się również loteria „Szczęśliwy
los” – każdy los w cenie 25zł kwota zebrana z tej loterii to 1.365 zł.
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym gwiazdom, które zgodziły się uświetnić bal swoją osobą.
Dziękujemy Rafałowi Brzozowskiemu za oprawę
muzyczną balu, panu Maciejowi Jachowskiemu
za poprowadzenie konferansjerki, panu Agustinowi Egurrola za lekcję walca wiedeńskiego.
Szczególne podziękowania kierujemy do pana Tomasza Stockingera, który poprowadził licytację.
W tym miejscu zacytujemy słowa Pana Tomasza „…w całej mojej karierze zawodowej nie
widziałem i nie prowadziłem tak wspaniałej licytacji i nie spotkałem tak otwartych, szczerych
i hojnych ludzi jak na tym balu, to niesamowite, aż
chce się licytować dalej…”

Wystarczy dobra wola i wypełnienie
jednego z formularzy PIT, w którym
w odpowiedniej rubryce należy
wpisać nmer KRS 0000161803
oraz wyliczoną kwotę stanowiącą
1% należnego podatku, podając
cel szczegółowy - darowizna
dla Szpitala w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Resztę formalności załatwi Urząd
Skarbowy.
Jedynie dobra wola z Państwa strony
pozwoli naszemu Szpitalowi uzyskać
dodatkowe pozakontraktowe środki
finansowe na zakup niezbędnego
sprzętu medycznego.
www.nowydwormaz.pl
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Fach w ręku i pewna, dobra praca - technik mechatronik!
TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierscieniak

W nowodworskim Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej od przyszłego roku szkolnego planuje się uruchomienie klasy
mechatronicznej. To odpowiedź na potrzeby największych pracodawców w mieście. Gimnazjalisto, Rodzicu Gimnazjalisty!
Jeśli szukacie konkretnego zawodu i gwarancji dobrego zatrudnienia, warto już teraz pomyśleć o przyszłości. Zapraszamy
na stoisko ZS nr 2 na giełdzie szkół ponadgminazjalnych, która odbędzie się 15 marca.

Największe słowa podziękowania kierujemy jednak
pod adresem sponsorów, dzięki którym bal mógł się
odbyć z tak wspaniałym rezultatem:
Dziękujemy:
Royal Hotel Modlin– sponsor strategiczny
Carl Willa – sponsor główny
La Lorraine Bakery Group – sponsor główny
Lukullus – sponsor główny
Cukiernia Szarow – sponsor główny
Aga-Met – sponsor główny
D. Żułtak Domex – sponsor
Kancelaria Notarialna Lewicki- sponsor
Bank MBS – sponsor
Bank BGŻ – sponsor
Ewa I Dariusz Żółtak - Domex 2
Sławomir Duba Grupa DSF – sponsor
DAMO DESING - sponsor
Magic Art Studio- sponsor
Łukasz Szablak Fotografia artystyczna, ślubna i
portretowa - sponsor
Koliber Foto Studio Reklama Dariusz Żurek –
sponsor
Taxi Modlin - sponsor
Taxi wnd.pl – sponsor
Gazeta Nowodworska – patron medialny

Goniec Lokalny – patron medialny
Tygodnik Nowodworski – patron medialny
Fakty Nowodworskie - patron medialny
Dziękujemy również firmom i osobom, które podarowały przedmioty na szczęśliwy los:
Galeria „Dzikie Wino”,
Autoryzowany Punkt Sprzedaży „T-Mobile”,
Firma Handlowo – Usługowa biżuteria złota i srebrna – Michał Sempławski,
Firma De Marko,
Kosmeteria Alicja Sempławska,
Firma Mery Paweł Kaczyński, Agnieszka SkuzaKaczyńska,
Agnes Agnieszka Stachurska,
4F „TROLL” Eryk Długołęcki,
Firma Szyk,
Firma AZETH Roman Brodziński,
Firma OKTAVA Robert Szymański,
Sklep Big Star Joanna Godzińska, Adam Baluta,
Firma AGA-MET Agnieszka Golejewska,
Mechanika Pojazdowa Maciej Krok,
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku,

Małgorzata i Bogdan Wójcik.
Serdeczne podziękowania kierujemy do dyrekcji,
ale przede wszystkim do uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, którzy podczas balu pomagali w obsłudze gości, oraz przekazali piękne przedmioty zdobione techniką dequpage na loterię „Szczęśliwy Los”
Dziękujemy Pani Lidii Śliwińskiej właścicielce
pawilonu na targowisku „Manhattan” za wypożyczenie manekinów, na których prezentowane były
przedmioty podczas licytacji.
Dziękujemy Panu Dariuszowi Wąsiewskiemu Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za pomoc w przygotowaniach do balu.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy
pod adresem pana Sławomira Duby, który po
uprzednim wylicytowaniu obrazu na kwotę
3 500 zł przekazał go pod opiekę Urzędu Miejskiego do następnej licytacji charytatywnej.
Sekretarz Komitetu Społecznego
Piotr Rogiński

Ekostrażnicy zbierają odpady!
TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierscieniak

Nowodworscy ekostrażnicy oraz firma AGA-MET Agnieszka Golejewska organizują zbiórkę elektroodpadów. W zamian będą
przekazywać „zielone prezenty”. Wszyscy mieszkańcy będą mogli też otrzymać tzw. deklaracje śmieciowe.

A

kcja zbierania elektroodpadów odbędzie się
we wszystkich dzielnicach miasta w trzech terminach. Będzie je można oddawać w centralnych
punktach zbiórki oraz do kontenerów w kilku innych
miejscach w każdej dzielnicy.
Akcja rusza 9 marca. Jako pierwsi odpady będą mogli oddać mieszkańcy Modlina Twierdzy i Modlina
Starego. Tu punkty zbiórki zlokalizowane będą
w kilku miejscach. Punkt centralny (samochód firmy AGA-MET) będzie się mieścił przy pawilonie
handlowym w Twierdzy Modlin. Kolejne mniejsze
kontenery ustawione będą przy poczcie w Modlinie
Twierdzy, przy GKO, na rogu Al. Róż i Samorządowej, przy „białych blokach”, sklepie spożywczym przy ul. Mieszka I i na parkingu przy SAM-ie
w Modlinie Starym.
16 marca akcja odbędzie się w dzielnicach Centrum,
Nowodworzanka i Pólko. Tam centralnym punktem
zbiórki będzie Urząd Miejski, pod którym zostanie
podstawiony samochód firmy AGA-MET. Ponadto kontenery będą zlokalizowane na Targowisku nr
2 (tzw. Manhattan), Placu Solnym, w pobliżu pawi-

lonów przy ul. Paderewskiego, i na ul. Długiej i Akacjowej na Nowodworzance.
23 marca elektroodpady będzie można oddać na
Osiedlu Młodych i na Okuninie. Centralnym miejscem zbiórki będzie parking na Osiedlu Młodych
przy Polo Market. Kontenery ustawione będą także
przy sklepie 4 Asy, Pizzerii La Familie przy ul. Wojska Polskiego, przy Gimnazjum nr 2 (ul. Młodzieżowa 3) i w pobliżu sklepów na Okuninie.
Akcja zbierania elektroodpadów będzie trwała
w godzinach od 8:00 do zmierzchu. Przy kontenerach dyżurować będą ekostrażnicy, którzy każdemu,
w zamian za zużyty sprzęt przekażą „zielony prezent”. Będzie to drzewko, sadzonka lub roślinka.
W czasie akcji będzie można też otrzymać tzw. deklaracje śmieciowe, na złożenie których jest czas
tylko do 31 marca.
Organizatorami akcji są Straż Miejska w Nowym
Dworze Mazowieckim oraz firma Aga-Met Agnieszka Golejewska, która jednocześnie ponosi wszystkie
koszty związane z akcją.

Ważne! Osoby starsze, które mają trudności
w poruszaniu się, niepełnosprawne bądź wszyscy
Ci, którzy mogą mieć problem z dostarczeniem
odpadów do wyznaczonych miejsc mogą skontaktować się z firma Aga-Met, celem umówienia
się na odbiór sprzętu. Firma zapewnia, że wykona usługę nieodpłatnie. Telefon, pod który można
dzwonić to: 22 775 24 34 lub 504 048 769.

Kim jest mechatronik?
Mechatronika to dziedzina nauki i techniki, która
łączy w sobie między innymi mechanikę, elektronikę, robotykę i informatykę. Jej rozwój nastąpił
wraz z automatyzacją procesów produkcyjnych.
Po ludzku? Obecnie niemal w każdej fabryce jest maszyna, którą ktoś musi zaprogramować, obsługiwać
i jej doglądać. Mechatronik to zawód z przyszłością,
jeden z najbardziej poszukiwanych w kraju (także
w nowodworskiej dzielnicy przemysłowej), ale i poza
nim. Jest to też fach atrakcyjny finansowo. Mechatronik znajdzie zatrudnienie na przykład w zakładach
produkcyjnych, serwisach, biurach projektowych.
Z powodzeniem może też założyć własną działalność gospodarczą. Mechatronicy są wszędzie tam,
gdzie są zaawansowane technologie.
Mechatronika to zajęcie dla osób z umysłem ścisłym,
kreatywnych, lubiących nowinki techniczne, myślących globalnie i jednocześnie posiadających umiejętność pracy zespołowej oraz koordynacji.
Kształcenie mechatronika
Nauka zawodu zaczyna się od technikum. Oczywiście uczeń technikum odbywa kształcenie z przedmiotów ogólnych, z których zdaje później maturę.
W zakresie rozszerzonym realizowane są matematyka i fizyka. W zawodzie technik mechatronik, zgodnie z nową podstawą programową, wyodrębniono
trzy kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów
mechatronicznych oraz projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Muszą one zostać potwierdzone egzaminem (w sumie
trzy cząstkowe egzaminy w ciągu 4 lat nauki). Pozytywny wynik ze wszystkich trzech egzaminów daje
dyplom technika mechatronika (w języku polskim
i angielskim), zgodny z unijnymi normami kształcenia. Każda z kwalifikacji może także z powodzeniem
funkcjonować osobno.
Kształcenie praktyczne odbywa się podczas 1500
godzin lekcyjnych w ciągu 4 lat. Połowa z nich to
zajęcia teoretyczne. Drugie 750 h to zajęcia praktyczne, w tym 4 tygodnie praktyk w trzeciej klasie
technikum.
Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki; używanych w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach
i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Do typowych umiejętności technika mechatronika należy
m.in.: projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych, obsługa i programowanie robotów przemysłowych, automatyka
i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych, projektowanie i serwis układów

W takim samochodzie będą mieściły się główne
punkty zbiórki odpadów
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sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem
nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Ukończenie
szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podstawę do rozpoczęcia dalszego kształcenia
na poziomie politechnicznym na wydziałach, które
kształcą inżynierów mechatroników, mechaników,
elektryków, elektroników i informatyków – dodaje
Ewa Malasiewicz, Dyrektor ZS nr 2.
Kształcenie mechatroników w Zespole Szkół nr 2
może stanowić także sposób na podniesienie kwalifikacji obecnych pracowników tej branży.
Po technikum do pracy
Badania prowadzone przy okazji prac nad strategią
rozwoju nowodworskiej dzielnicy przemysłowej
wykazały, że istniejące tu zakłady mają duże trudności z pozyskaniem odpowiednio wykształconej kadry
w zakresie mechatroniki. Techników mechatroników
chętnie zatrudnią u siebie Reckitt Benckiser, Ecowipes, Pollena Aroma, Alpla i La Lorraine Bakery
Group.
Firmy z nowodworskiej dzielnicy przemysłowej
zadeklarowały pomoc w wyposażeniu pracowni dla
uczniów technikum oraz współpracę w zakresie organizacji praktyk.
Mechatronicy stanowią bardzo cenną i poszukiwaną
grupę. Poprzez kształcenie techników w tym zawodzie możemy tworzyć wysoko wykwalifikowaną
kadrę w naszej fabryce. Nasza współpraca z Zespołem Szkół nr 2 potencjalnie objęłaby wyposażenie
pracowni, stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz
praktyki. Absolwenci klasy mechatronicznej mogą
liczyć na zatrudnienie w Reckitt Benckiser z bogatym pakietem socjalnym, jaki oferujemy - mówi
Agnieszka Balcerska, Kierownik Rozwoju Talentów
i Organizacji w Dziale Personalnym RB.
Zapotrzebowanie na techników potwierdza Jadwiga
Popielska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
Jak mówi: Na podstawie wieloletnich doświadczeń
Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, wynikających ze stałego monitorowania
sytuacji osób bezrobotnych, współpracy z pracodawcami oraz przeprowadzanych badań i analiz lokalnego rynku pracy, jednoznacznie można stwierdzić,
iż jednym z najistotniejszych rozwiązań mających
znaczący wpływ na zmniejszanie i łagodzenie skutków bezrobocia jest dopasowanie kierunków kształcenia do faktycznie występujących potrzeb kwalifikacyjnych sygnalizowanych przez pracodawców.
Analiza ofert pracy, jak też wyniki badań wskazują na
wyraźny deficyt, a tym samym duże zapotrzebowanie
na umiejętności techniczne/mechaniczne i preferencje kandydatów do pracy posiadających wykształcenie techniczne, co najmniej na poziomie wykształ-

cenia zasadniczego zawodowego z mile widzianym
poziomem średnim. Bardzo ważnym zagadnieniem
jest również łączenie wiedzy nabywanej w szkole z
jej praktycznym zastosowaniem w realnym środowisku pracy, najlepiej w ramach praktyk odbywanych
u pracodawcy zainteresowanego zatrudnianiem
absolwentów w danym zawodzie. Takie inicjatywy
pracodawców powinny być natychmiast wykorzystywane i „zagospodarowywane” przez szkoły poprzez
tworzenie wskazanych kierunków i kształcenie przyszłych pracowników. Wypracowanie takiego poziomu
współpracy lokalnych szkół, pracodawców i innych
podmiotów rynku pracy, w tym lokalnych władz
i służb zatrudnienia jest jednym z podstawowych
warunków poprawy sytuacji zatrudnieniowej mieszkańców, ale też szansy na funkcjonowanie lokalnych
pracodawców zapewniających miejsca pracy.

15 MARCA 2013 R.
OD 9.00 DO 13.00

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
UL. CHEMIKÓW 1
XIV POWIATOWA GIEŁDA SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU NOWODWORSKIEGO
Giełda promuje ofertę edukacyjną
7 szkół ponadgimnazjalnych
Powiatu Nowodworskiego.
Promotorzy udzielą informacji
o przedmiotach wiodących,
kierunkach kształcenia
i zawodach w poszczególnych
typach szkół.

SPRAWDŹ STOISKO ZESPOŁU SZKÓŁ
NR 2 PRZY UL. DŁUGIEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
Poradą służyć będzie psycholog
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i doradca zawodowy
z Powiatowego Urzędu Pracy.
ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW,
RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW!

WIEŚCI Z RATUSZA

FAKTY NOWODWORSKIE

Jesteśmy dla mieszkańców naszego Miasta!
TeksT Maria Stawicka Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich FOTO URZĄD MIASTA

W

Maria Stawicka – Naczelnik

ydział Spraw Obywatelskich tworzą:

1. Maria Stawicka – Naczelnik
2. Iwona Moskalenko – Inspektor – Zastępca Naczelnika Wydziału
3. Urszula Kleniewska - Inspektor
4. Zofia Abramczuk – Inspektor
5. Anna Serwatka – Samodzielny referent
Zadania wykonywane przez Wydział Spraw Obywatelskich to głównie zadania z zakresu działania
administracji rządowej zlecone gminom przepisami
prawa.
Tytułem do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej są przepisy ustawowe.
Co oznacza sformułowanie „wykonywanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej”?
Podwójna kontrola i ważne kreseczki, ogonki i kropeczki
Najogólniej mówiąc, oznacza to, że gmina realizuje
zadania, które nie należą do zadań własnych gminy,
lecz należą do zadań administracji rządowej a gmina
działa, jako przedstawiciel administracji rządowej.
Oznacza to również, że zwierzchni nadzór nad
wykonywaniem tych zadań, między innymi,
z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych,
działalności gospodarczej, zbiórek publicznych czy
imprez masowych sprawuje wojewoda. W naszym
przypadku (województwo mazowieckie) jest to
Wojewoda Mazowiecki. To oznacza, że jest on
organem odwoławczym od wydawanych decyzji
w w/w zakresie. To jemu składamy sprawozdania
i raporty.
Ale to nie oznacza, że realizacja zadań spoczywających na wydziale i ich jakość, nie jest rozliczana przez burmistrza. Burmistrz także nas nadzoruje, rozlicza z wykonywania zadań, w tym również
merytorycznych i dla potrzeb burmistrza także przekazujemy sprawozdania i różnego rodzaju raporty.
Mamy, więc podwójną kontrolę.
W tym miejscu koniecznie należy zaznaczyć,
że praca w Wydziale Spraw Obywatelskich wymaga
szczególnych predyspozycji: całkowitej dyskrecji,
bezwarunkowej dokładności i skrupulatności oraz
ogromnej odpowiedzialności.
Dlaczego są to tak ważne cechy osobowości
w naszej pracy?
Otóż, dlatego, że na dane identyfikacyjne każdej
osoby składa się cały szereg liter i cyfr. Szyk poszczególnych liter alfabetu i poszczególnych cyfr od
0 do 9 to tożsamość każdego z nas. Dlatego w naszej
codziennej pracy tak ważna jest dbałość o każdy znak
diakrytyczny tj. każdy „ogonek”, każdą „kreseczkę”
i każdą „kropeczkę”.
Główne obszary działania Wydziału Spraw Obywatelskich można podzielić na trzy płaszczyzny:
- obszar obejmujący sprawy z zakresu ewidencji
ludności, rejestru wyborców i udostępniania danych
osobowych,
- obszar obejmujący sprawy z zakresu dowodów
osobistych,
- obszar obejmujący sprawy z zakresu działalności
gospodarczej i zezwoleń.

Ewidencja ludności – ułatwienia
Cóż to jest ewidencja?
Ewidencja to inaczej mówiąc wykaz, spis.
W naszym przypadku to spis osób, mieszkańców
naszego miasta. Realizacja zadań w tym obszarze
polega na rejestracji czyli ewidencjonowaniu danych
o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zmianach
stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk
oraz o zgonach obywateli RP oraz cudzoziemców
przebywających na terytorium RP.
Na wstępie należy podkreślić, że obowiązek
meldunkowy nie został jeszcze zniesiony. Stanie się
to dopiero z początkiem 2016 roku. A zatem,
każda osoba przebywająca na terytorium RP jest
obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy,
który polega przede wszystkim na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
i wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub
czasowego.
W tym miejscu istotna jest informacja dla osób
wyjeżdżających za granicę. Otóż osoba, która
wyjeżdża poza granice RP na okres dłuższy niż
6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd
oraz powrót w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia
powrotu - najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.
Zgłaszanie wyjazdu za granicę, jest bardzo ważne
i zwracajmy na to szczególną uwagę. Dlaczego jest
takie istotne?
Otóż, często zdarza się, że niektóre instytucje publiczne, np. sąd, prokuratura, policja czy urząd skarbowy, potrzebują ustalić miejsce pobytu takiej osoby.
Wówczas, gdy osoba przebywa poza granicami kraju
i fakt ten nie został zgłoszony w komórce ewidencji
ludności, pracownicy wskazują miejsce pobytu osoby figurujące w systemie informatycznym. I wówczas, gdy np. nie jest odbierana korespondencja pod
wskazanym adresem, może okazać się, że osoba nie
posiada wiedzy np. o toczących się postępowaniach
sądowych czy administracyjnych. Później, po powrocie zza granicy, jest rozgoryczenie, że jakieś bardzo
ważne zdarzenie nastąpiło bez obecności danej osoby,
np. zajęcie komornicze albo wymeldowanie z pobytu
stałego decyzją administracyjną. Zwracamy Państwa
uwagę na ten problem, aby w przyszłości można było
uniknąć przykrych rozczarowań.
Mając na uwadze oczekiwania społeczeństwa, od
1 stycznia 2013r. zostało wprowadzonych wiele
ułatwień w załatwianiu spraw meldunkowych.
O tych ułatwieniach informowaliśmy na początku
roku na stronie internetowej miasta. Informujemy
również na bieżąco w czasie rozmów telefonicznych.
Fakt, że wszystkie sprawy meldunkowe można
załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie spotyka się z ogromnym zadowoleniem mieszkańców.
Uproszczenie procedur polega na tym, że nie
musimy najpierw udać się do jednego urzędu, aby
się wymeldować, tylko wszystkie formalności
można załatwić równocześnie przy zameldowaniu. Ułatwieniem jest również fakt, że nie ma też
obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.
Wszystkich formalności meldunkowych można
dokonać przez ustanowionego pełnomocnika – to
też duże ułatwienie. Oznacza to, że ustanowiony
pełnomocnik może nie tylko zameldować osobę,
ale również wymeldować ją z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego
ponad 3 miesiące. Do tej pory wymeldowanie osoby
wymagało osobistego stawiennictwa w urzędzie.
Omawiając obszar dotyczący ewidencji ludności
warto wiedzieć, że na pobyt stały zameldowanych
jest 27547 mieszkańców, tym: 13172 mężczyzn
i 14375 kobiet. *
Ponadto z bazy ewidencji ludności wynika,

że w roku 2012 w naszym mieście urodziło się
280 dzieci, zostało zawartych 277 związków
małżeńskich a 273 osoby zmarły.
Na podstawie skrótowego opracowania widzimy,
jaką ważną rolę w życiu publicznym spełnia prowadzony przez Wydział Spraw Obywatelskich rejestr
danych o osobach. System informatyczny ewidencji
ludności pozwala na wygenerowanie danych według
różnych kryteriów np. ze względu na wiek, czy płeć.
Pozwala to ustalić, ile jest zarejestrowanych dzieci
np. w wieku od 0-2 lat (980*), albo ile jest trzylatków
(316*), czy np. sześciolatków (274*).
Na podstawie danych zawartych w naszych
rejestrach, na poziomie gminy, opracowywane są
przeróżne prognozy oraz podejmowane strategiczne decyzje dotyczące np. budowy przedszkoli, czy
choćby rozbudowy szkół.
Wszystkie te dane o osobach, gromadzone na szczeblu gminy przekazywane są również do rejestrów
centralnych. Dane, zgromadzone w rejestrach publicznych, najogólniej mówiąc służą do realizacji zadań
publicznych (np. dostarczanie mediów, organizacja
komunikacji zbiorowej, budowa i utrzymanie dróg,
oświetlenie, usługi opiekuńcze, edukacja, budowa
mieszkań socjalnych itp.).
Gromadzenie danych o osobach na szczeblu gminnym jak i centralnym pozwala także na zobrazowanie skali migracji mieszkańców. Zjawisko migracji
to bardzo obszerny temat, myślę, że na odrębne
wydanie ”Wieści z ratusza”.
Dane osobowe, to bardzo wrażliwy problem.
Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów
meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych uregulowane
jest szczegółowo w przepisach prawnych, zarówno
w ustawie o ewidencji ludności, jak również w ustawie
o ochronie danych osobowych. Dane dotyczące
mieszkańców naszego miasta udostępniane są przez
pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich.
Często zdarza się, że mieszkańcy dzwonią do WSO
i telefonicznie proszą się o podanie swoich danych.
Pracownicy WSO spotykają z niezadowoleniem, gdy
odmawiają udzielenia tych informacji przez telefon.
Ale to wszystko związane jest z bezpieczeństwem
mieszkańców i ich danych osobowych. Dla nikogo
nie są robione wyjątki i nikomu, nigdy telefonicznie
nie będzie udzielona informacja dotycząca jakichkolwiek danych osobowych. Udzielając informacji
dotyczących danych osobowych musimy mieć
stuprocentową pewność, że dane dotyczą tej osoby,
która o to wnosi. Taką pewność daje tylko sprawdzenie tożsamości wnioskodawcy. Dane osobowe ze
zbiorów meldunkowych osoby, której dotyczą,
wydawane są w formie zaświadczenia „od ręki”
w formie wydruku z programu informatycznego.
Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
Dane osobowe mieszkańców są udostępniane nie
tylko osobom, których dotyczą, ale również innym
instytucjom, o ile dane te są niezbędne do realizacji
ustawowych zadań np. sądom, policji, prokuraturze,
strażom gminnym, organom kontroli skarbowej i innym organom wymienionym w ustawie o ewidencji
ludności i dowodach osobistych.
Dla potrzeb tych instytucji w 2012r. zostało
udostępnionych ponad 1200 danych osobowych.
Decyzje w sprawach meldunkowych
Te zadania prowadzone są przez Naczelnika
Wydziału.
Rejestracja danych o miejscu pobytu osób na
terytorium RP, wymaga daleko idącej zgodności
pomiędzy stanem faktycznym, a zapisami w ewidencji ludności.
Jeżeli osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego
lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie
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dokona ciążącego obowiązku meldunkowego,
wówczas zapisy w systemach informatycznych nie
odzwierciedlają stanu faktycznego, w następstwie,
czego zostaje naruszona istota ewidencji ludności.
Aby mogła istnieć daleko idąca zgodność, pomiędzy
stanem faktycznym i zapisami w rejestrach ewidencji
ludności, w przypadku niewywiązania się osoby
z obowiązku meldunkowego, organ gminy został
wyposażony w instrument prawny umożliwiający
usunięcie nieprawidłowości i wydanie stosownej
decyzji w sprawie wymeldowania osoby. Decyzję
w sprawie wymeldowania osoby z pobytu stałego
wydaje się na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu
albo z urzędu np. na wniosek prokuratora. Wydanie
decyzji w tej sprawie jest zawsze poprzedzone
postępowaniem wyjaśniającym (kontrole, zeznania
świadków itd.) Rocznie prowadzonych jest ponad
100 postępowań administracyjnych w tym zakresie.
Organizacja przygotowań i przeprowadzenia
wyborów i referendów
Zadania te, to również zadania „zlecone”. Mają one
charakter szczególny i są obligatoryjne. Oznacza to,
że gmina jest zobowiązana do realizacji tych zadań
a ich wykonanie podyktowane jest terminami
wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz do Parlamentu Europejskiego.
Przed terminem zarządzenia poszczególnych
wyborów, zadaniem Wydziału Spraw Obywatelskich
jest przygotowanie i sporządzenie rejestru wyborców,
tj. rejestru osób, którym przysługuje prawo wybierania.
Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale
zamieszkałe na obszarze miasta, którym przysługuje
prawo wybierania. Na podstawie tegoż rejestru
wyborców sporządza się spis wyborców, tj. spis
wszystkich osób, którym przysługuje prawo wybierania w poszczególnych wyborach.
Więcej szczegółów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych
przybliżymy w terminie późniejszym. Właściwą
okazją do zapoznania się z tym tematem będzie rok
2014, bowiem dopiero w przyszłym roku odbędą się
wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu
Europejskiego.
Dowody osobiste są bezpłatne
Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 r.), dowód osobisty, oprócz tego,
że jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby
i potwierdzającym obywatelstwo polskie, uprawnia
również obywateli polskich do przekraczania granic
państw członkowskich UE, państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienależących do UE (np.
Norwegia) i innych państw, które nie należą do Unii
Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych
z Unią Europejską korzystają ze swobody przepływu
osób. Każda osoba będąca obywatelem polskim
i zamieszkała na terenie RP, od ukończenia 18 roku
życia jest obowiązana posiadać dowód osobisty
a od ukończenia 13 roku życia ma prawo otrzymać
dowód osobisty. Na uzasadniony wniosek rodziców
lub opiekunów dowód osobisty może być wydany
osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. Regułą
jest, że dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego
wydania ale w przypadku osób, które nie ukończyły
18 roku życia, dowód jest ważny 5 lat. W przypadku
osób, które ukończyły 65 rok życia, dowód osobisty
jest ważny jest ważny na czas nieoznaczony. Pewną
uciążliwością dla mieszkańców jest fakt, że zarówno
złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
jak i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego
stawiennictwa osoby. Staramy się robić wszystko,
aby te trudności były jak najmniej odczuwalne. Osobom starszym pracownicy pomagają wypełnić wniosek albo schodzą na parter, by osoba ta nie musiała
wchodzić na II piętro. W szczególnych przypadkach
np. osób chorych, leżących czy mających problem
z poruszaniem się, pracownicy docierają osobiście
i załatwiają wszystkie formalności w ich miejscu
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zamieszkania. Rocznie komórka zajmująca się dowodami osobistymi obsługuje około 2600 osób.
Ponieważ każda z nich zobowiązana jest do dwukrotnej osobistej wizyty w urzędzie (złożenie wniosku
na dowód i odbiór dowodu), można powiedzieć, że
w sprawach dowodu osobistego obsługuje ponad
5200 osób.
Za wydanie dowodu osobistego nie ma żadnej opłaty,
ale konieczna jest aktualna fotografia.
Działalność gospodarcza i zezwolenia
Polskie prawo oferuje przedsiębiorcom szeroki
katalog dostępnych form prawnych, podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, gwarantując
możliwość wyboru pomiędzy indywidualnym prowadzeniem działalności gospodarczej, spółką cywilną,
spółkami osobowymi nieposiadającymi osobowości
prawnej, a także spółkami kapitałowymi. Czynnikami, które determinują ostateczną decyzję, co do
formy prowadzenia działalności gospodarczej, są
m.in. wymogi, co do kapitału początkowego, zakresu
odpowiedzialności wspólników czy formalności
związanych z założeniem działalności gospodarczej.
W myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, najprostszą i najbardziej dostępną
formą prowadzenia działalności gospodarczej, jest
indywidualne prowadzenie działalności, jako osoba
fizyczna oraz spółka cywilna. Formy te dotyczą
nie tylko obywateli polskich, ale także osób zagranicznych z państw członkowskich UE, EFTA
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i innych osób zagranicznych wymienionych
w ustawie. Te formy prowadzenia działalności gospodarczej nie wymagają zgromadzenia znaczącego
kapitału początkowego ani ponoszenia wysokich kosztów rejestracji. Prowadzenie działalności
w pozostałych formach wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, dlatego, przybliżamy
sprawy, którymi Wydział Spraw obywatelskich zajmuje się w bieżącej pracy tj. Centralną Ewidencją
i Informacją o Działalności Gospodarczej.
Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej
Jest to spis przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie RP. Prowadzony jest
od 1 lipca 2011 r. w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej. To właśnie od tego dnia obowiązują
nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji
działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1.
Ułatwieniem dla przedsiębiorcy jest to, że wniosek
ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS,
GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy na
załatwienie w bardzo krótkim czasie wszystkich
czynności związanych z rejestracją firmy. Nie musi
biegać po wszystkich urzędach i wypełniać kolejnych dokumentów zgłoszeniowych, co nie oznacza,
że tych instytucji nie będzie musiał odwiedzić.
Rejestracja firmy lub wprowadzenie zmian na stronie
CEIDG jest możliwa tylko dla przedsiębiorców,
którzy rozpoczynają działalność oraz dla tych,
których wpisy zostały przeniesione z ewidencji
prowadzonej przez gminę.
Platforma CEIDG pozwala również każdemu
z nas sprawdzić, czy dana osoba jest przedsiębiorcą.
Oczywiście, wniosek o rejestrację, zmianę, zawieszenie czy wykreślenie wpisu do CEIDG można też
złożyć w urzędzie. Ale wówczas złożenie wniosku
wymaga osobistego stawiennictwa osoby, ponieważ
podstawą złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby oraz podpisanie wniosku.
O ułatwieniach wynikających z możliwości, na jakie
pozwala Internet w zarejestrowaniu działalności gospodarczej informowaliśmy także na stronie www.
Po roku obowiązywania tych ułatwień można
stwierdzić, że coraz więcej przedsiębiorców korzysta
z możliwości zakładania firmy przez Internet. Nie

mniej jednak, nie jest to skala zgodna z oczekiwaniami. W ub.roku w sprawiach dot. działalności gospodarczej odwiedziło ponad 1200 przedsiębiorców.
Coraz częściej na własny rachunek
Nie sposób nie zauważyć, że na terenie miasta systematycznie wzrasta ilość przedsiębiorców i waha się
w granicach dwóch tysięcy. Są to najczęściej firmy
rodzinne, jednoosobowe lub zatrudniające kilka lub
kilkanaście osób. Dominuje handel detaliczny, transport drogowy, roboty budowlane, handel na straganach i targowiskach oraz sprzedaż przez Internet. Te
rodzaje działalności stanowią około 75%. Pozostałe
to sprzątanie, fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne,
działalność gastronomiczna, prywatne praktyka
lekarska i dentystyczna, działalność rachunkowoksięgowa, działalność prawnicza czy też nauka
języków obcych.
W systemie CEIDG zarejestrowanych jest również
20 obiektów świadczących usługi hotelarskie i zakwaterowania. Nie sposób też pominąć wzrastającą
w roku ubiegłym ilość usług związanych z parkowaniem samochodów. Analizując te dane należy
stwierdzić, że na terenie miasta jest ogromna nisza,
jeżeli chodzi o działalność produkcyjną np. związaną
z produkcją odzieży, czy produkcją mebli.
Około 30% przedsiębiorców to osoby pomiędzy 26
a 35 r.ż.. Kolejna grupa to osoby w wieku 36-45 lat
(ok. 20%). 15% stanowią osoby w przedziale 46-55
lat. Osoby w grupie do 25 lat stanowią zaledwie ok.
6% przedsiębiorców.
Ciekawostką jest fakt, że w systemie CEIDG
figurują nasi mieszkańcy powyżej 75 roku. Tylko
pogratulować! :)
Wśród przedsiębiorców dominują mężczyźni
(ok. 63%). Może te dane zachęcą kobiety, żeby
„chwycić byka za rogi” i przejąć inicjatywę
przedsiębiorczości?
I jeszcze bardzo ważna informacja:
Rejestracja w CEIDG jest wolna od jakichkolwiek
opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa
do dokonywania wpłaty związanej z rejestracją
działalności gospodarczej są nielegalne. Nie dajmy
się złapać. Jeżeli Państwo otrzymacie wezwanie do
wpłaty określonej kwoty za dokonanie rejestracji
w CEIGD prosimy o zgłaszanie tych faktów do organów ścigania.
Nie zapominajmy też o kluczowych przedsiębiorstwach w naszym mieście, które prowadzą
działalność gospodarczą, a których forma wymaga
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tj. spółki
jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowoakcyjna, spółki partnerskie, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, czy spółki akcyjne.
Trochę informacji o taksówkach.
Dynamiczny rozwój naszego miasta, rozwój branży
hotelarskiej i gastronomicznej, ale przede wszystkim
powstanie Lotniska Modlin spowodowało wzrost
zapotrzebowania na usługi w zakresie przewozu
osób taksówką. Śmiało można powiedzieć, że ilość
taksówek w naszym mieście wzrosła gigantycznie w
ciągu ostatniego roku. Podczas, gdy jeszcze w 2011r.
w mieście funkcjonowało 25 taksówek, to na dzień
dzisiejszy jest ich 80.
Z uwagi na wzrastające zainteresowanie
przedsiębiorców wykonywaniem usług w zakresie przewozu osób taksówką na terenie naszego
miasta, 30 października ub.r. Rada Miejska podjęła
trzy uchwały regulujące przestrzeganie przepisów
prawnych w tym zakresie tj. w sprawie ustalenia
cen urzędowych obowiązujących przy przewozie
taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie miasta,
określenia przepisów porządkowych związanych
z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi
na terenie miasta oraz wprowadzenia obowiązku
stosowania dodatkowego oznaczenia i dodatkowego
wyposażenia taksówek osobowych zarejestrowanych
na terenie miasta.
Powyższe uchwały pozwoliły przede wszystkim na ujednolicenie
CD na str. 12
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oznaczenia taksówek w mieście. Z całą pewnością
wpłynie to na czytelność świadczonych usług
oraz na ewentualne wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców. Dodatkowo, uchwała
w sprawie określenia przepisów porządkowych
związanych z przewozem osób uregulowała
wzajemne prawa i obowiązki kierowcy taksówki
i pasażera taksówki.
Proces wydawania oznaczeń dla taksówkarzy został
zakończony i w wszystkie taksówki powinny już
być oznakowane (niesprzyjające warunki pogodowe
nieco opóźniły akcję oklejania).
Każda taksówka powinna zostać wyposażona
w cennik. Nie wszyscy kierowcy stosują maksymalne stawki taryfowe uchwalone uchwałą Rady
Miejskiej. Ale oczywiście niższe stawki mogą być
stosowane, chodzi o to, aby nie były one wyższe
niż określone w uchwale. Dlatego też korzystając
z taksówki może warto popatrzeć na cennik stosowany przez kierowcę. Cennik ten umieszczony jest
na szybie prawych tylnych drzwi w prawym górnym
rogu i widoczny dla pasażera zarówno z zewnątrz
jak i wewnątrz pojazdu.
Warto też zwrócić uwagę, że w każdej taksówce
w miejscu widocznym dla pasażera, na desce
rozdzielczej winien być umieszczony identyfikator
kierowcy, który zawiera m.in. numer boczny kierowcy oraz nazwisko i imię. Dzięki temu kierowca
taksówki nie jest anonimowy.
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Orkiestra zagrała w Nowym
Dworze – 21 finał WOŚP
TeksT I FOTO NOK, E. Amieławska, Koło Dziennikarskie ZSTM, Aleksandra Wiśniewska, NOSiR

Kolejny Finał WOŚP za nami. Celem tegorocznej akcji było zebranie środków
finansowych „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”.
Na ten cel zebrano w naszym mieście 36 326,75 zł. Finał Orkiestry odbył się
tradycyjnie w Nowodworskim Ośrodku Kultury jednak nie można zapominać,
że na jej rzecz zbierano fundusze także w innych miejscach.

zgodą kom. A. Hiszpańskiego, zorganizowała
zbiórkę wśród pracowników, przekazując do nowodworskiego sztabu prawie 400 zł.
Podczas całego Finału w Galerii Łącznik trwał
Kiermasz Różności, w który włączył się Mazowiecki Goniec Lokalny oraz wolontariuszka
Zuzanna Ludwiczyńska. Dziękujemy darczyńcom za włączenie się w Wielkie Granie a byli to
m.in.:
• Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne ofiarowało wstępny kurs nurkowania

• Studio Tańca Emotion nie tylko zaprezentowało się na scenie, ale również ofiarowało karnety
taneczne
• Kwiaciarnia Upominki Bożena Kapczyńska
ofiarowała atrakcyjne i praktyczne kompozycje
kwiatowe,
• Diana Spa z Pomiechówka – bon na pielęgnację
ciała,
• Pizzeria di Cantina zasponsorowała wolontariuszom pizze,
• Cukiernia MW Janczewscy – ofiarowała 120

• Bajbalandia Sala Zabaw dla dzieci ofiarowała
dwa podwójne zaproszenia z nieograniczonym
czasem zabawy,
• Firma Kojen Witold Rogowski ofiarował dwa
parasole marki Fulton,
• Joanna Art – podarowała ręcznie malowaną ceramikę,
• Antykwariat Tadeusz Sosiński – ofiarował
książki,
• Włodzimierz Małajny – szachy.
Od godz. 14:00 na scenie trwały występy grup

• Ochotnicza Straż Pożarna- przejazd rodzinny,
wozem strażackim

pączków dla wolontariuszy,
• Solna Dolina Cezary Chochel – podarował dwa

działających przy Nowodworskim Ośrodku Kultury. Zaprezentował się m.in. Zespół Śpiewaczy

• Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji prze-

karnety rodzinne do nowootwartej Groty Solnej,
• Poradnia Centrum Odchudzania i Odżywiania
Adam Borzęcki – ofiarował seniorom bony pomiaru składu ciała,

Marzyciele, wokaliści, instrumentaliści, tancerze,
grupa teatralna Hurragram, teatrzyk Wędrowniczek.
Na ścianach galerii Łącznik zaprezentowana zo-

To nie są wszystkie zagadnienia, którymi zajmuje
się Wydział Spraw Obywatelskich. Nie zostały
omówione ważne zagadnienia dotyczące zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych, czy choćby
zezwoleń na organizację imprez masowych.
Do zagadnień tych powrócimy w kolejnym wydaniu
Faktów.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału.
Wydział Spraw Obywatelskich zlokalizowany jest
na II piętrze budynku Urzędu.
1. Pokój 227 – sprawy dot. CEIDG i zezwoleń
prowadzi Pani Urszula Kleniewska
nr tel: 22 51 22 266
2. Pokój 228 – sprawy dot. ewidencji ludności
prowadzą Pani Zofia Abramczuk i Pani Anna
Serwatka
nr tel. 22 51 22 262,
3. Pokój 229 – sprawy dot. dowodów osobistych
prowadzi Pani Iwona Moskalenko
nr tel. 22 51 22 263,
4. Pokój 230 – Maria Stawicka – Naczelnik,
prowadzi sprawy dot. wymeldowania decyzją
administracyjną. Sprawuje nadzór nad należytą
organizacją pracy Wydziału oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym, sprawnym i terminowym
załatwianiem spraw leżących w kompetencji
Wydziału Spraw Obywatelskich.
nr tel. 22 51 22 261 lub e-mail:
maria.stawicka@nowydwormaz.pl
*Dane na 31 grudnia 2012 roku

N

a ulicach Nowego Dworu Mazowieckiego
kwestowało 102 Wolontariuszy – uczniów
nowodworskich szkół, oraz członkowie Grypy
Rekonstrukcji Historycznej Kampinos. Akcję
wsparły Władze Samorządowe naszego miasta
organizując ciepły posiłek dla Wolontariuszy,
gadżety do Kiermaszu Różności oraz finałowe

Ochotnicza Straż Pożarna podczas finału prezentowała sprzęt strażacki. Najmłodsi przez
chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy wsiadając do wozu strażackiego bądź
przymierzając kombinezon bojowy. Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne prezentowało pokazy pierwszej pomocy, każdy

prowadził licytację podczas meczu bokserskiego
na której zebrał ponad 1200 zł,

Światełko do Nieba. Policja Państwowa, Straż
Miejska oraz Państwowa Straż Pożarna dbała
o bezpieczeństwo uczestników kwesty i imprezy w NOK podczas XXI Finału. Jak co roku
pracownicy Banku Spółdzielczego, Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Nowodworskiego Ośrodka Kultury, w ramach komisji finansowej liczyli
zebrane pieniądze.

mógł przejść krótki kurs pierwszej pomocy
a także zapoznać się ze sprzętem do ratownictwa
wodnego. Pani Jadwiga Zakrzewska poseł na
Sejm RP przekazała do licytacji oryginalne rękodzieło artystyczne.
Lotniskowa Służba Ratowniczo Gaśnicza Port Lotniczy Warszawa – Modlin również włączyła się w
akcję. Z inicjatywy Piotra Napiórkowskiego, za

Iwona Moskalenko i Paweł Brzoski
Biuro Dowodów Osobistych
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stała wystawa „Zimowy Pejzaż”, na którą złożyły
się prace dzieci uczestniczących w zajęciach koła
plastycznego. Chęć udziału w WOŚP wyraziła
również SP nr 7, uczniowie tej szkoły pod opieką
Katarzyny Dobruk wykonali mini koncert kolęd.
Koncert w Nowodworskim Ośrodku Kultury zakończył wystep zespołu Zdready, a XXI FIAŁ
WOŚP zakończył się wystrzeleniem Światełka
do Nieba.
Wolontariusze z Siódemeczki

Uczniowie szkoły podstawowej nr 7 posiadają
liczne talenty, a jednym z nich jest talent do po-
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magania.
Pomimo siarczystego mrozu dzielnie kwestowali na ulicach miasta na rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, która przez lata uratowała
niejedno życie.
Zbiórka pieniędzy, podczas której nikt z mieszkańców Osiedla Młodych nie został obojętny odbywała się od 8.30 do 14.30. Uczniowie z uśmiechem na ustach wracali z puszkami do szkolnego
sztabu, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek
oraz ciepła herbata.

Po zakończonym kwestowaniu wszyscy bez wątpienia mogli stwierdzić, że 13 stycznia był radosnym dniem niesienia pomocy.

(3-3)
4.54kg.
Norbert Borzęcki - Michał Kobus 2r.pps (5-3)
5.56kg.
Mariusz Tobiasz - Patryk Prądziński 3:0 (7-3)
6.56kg.
Patryk Waleszczak - Paweł Piejek 3:0 (9:3)
7.66kg.
Bartosz Zacharski - Kamil Kowalewski 0:3 (9-5)
8.69kg.
Marcin Gołębiewski - Piotr Olczak 3:0 (11-5)
9.75kg.
Michał Wiśniewski - Jonatan Gust 0:3 (11-7)
10.81kg.
Mateusz Trybuch - Przemysław Pikulik 3:0 (13-7)
11.69kg.
Paweł Rumiński - Patryk Godlewski remis (14-8)
12.81kg.
Kamil Cywiński - Marcin Piejek 1:2 (14-10)
13.91kg.
Damian Wiśniewski - Radosław Wolf 3r.rsc (16-10)
Cieszymy się, że wspólnym wysiłkiem co roku udaje
nam się zebrać pokaźną sumę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Za co wszystkim jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY!

szyli w różnych kierunkach. Ustawili się oni koło
kościoła, lokalnego sklepu, Klubu Garnizonowego oraz w wielu innych zakątkach Twierdzy Modlin. Każda grupa była pod opieką wyznaczonego nauczyciela. Uczniowie wszystkich etapów
edukacyjnych naszego Zespołu Szkół byli bardzo zaangażowani w zbiórkę pieniędzy, a ofiarodawcy, jak co roku, okazali się bardzo hojni.
Po zakończeniu zbiórki, opiekun wolontariatu –
p. Katarzyna Jandy zawiozła puszki WOŚP wypełnione po brzegi pieniędzmi do Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

Wielkie granie w pomaganie!
13 stycznia 2013 r. po raz kolejny wolontariusze
Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin uczestniczyli
w zbiórce pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku fundacja Jerzego
Owsiaka postanowiła wesprzeć terapię noworodków i niemowlaków oraz szpitale geriatryczne
i zakłady opiekuńcze.
W niedzielny ranek, wolontariusze szkoły wyru-

Pięściarze dla WOŚP
13 stycznia w Hali Widowiskowo - Sportowej
NOSiR odbył się mecz bokserski. Był to pierwszy sprawdzian nowodworskich pięściarzy
w nowym roku. Mecz przyciągnął wielu fanów tej
dyscypliny. Trzeba przyznać, że walki odbyły się na
wysokim poziomie.
Ostatecznie CHAMPION wygrał z Chojnicami
16:10 !
W tym dniu trwała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, dlatego też bokserzy postanowili wesprzeć
akcję Jurka Owsiaka. W przerwach odbywały się
licytacje, które poprowadził p. Stanisław Życieński
oraz p. Paweł Skrzecz.
Licytowaliśmy:
1. Parę rękawic z podpisami m.in. Krzysztofa “Diablo” Włodarczyka (licytację wygrał p. K. Bisialski)
2. Bluzę zawodowej grupy bokserskiej
3. Koszulkę zawodowej grupy bokserskiej (licytację
wygrał p. K.Bisialski)
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4. Koszulkę JONAK (licytację wygrał p. K.Rogalski)
5. Koszulkę (licytację wygrał p. R.Kaczmarski)
6. Kalendarz Olimpijski (licytację wygrał p. J.Han)
7. Trening 1:1 z Pawłem Skrzeczem (p. D.Użarek)
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za
wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
Zebraliśmy łącznie 1270 zł!
Więcej zdjęć na profilu Facebook:
http://www.facebook.com/NowodworskiOsrodekSportuIRekreacji
WYNIKI WALK:
1.36kg.
Daniel Dołowy - Kewin Gruchała 0:3 wynik meczu
(0-2)
2.41kg.
Dominik Boruc - Piotr Szczukowski remis (1-3)
3.52kg.
Kacper Wojciechowski - Konrad Napiętek 3r.pps
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Pielgrzymowanie przez Nowy Dwór?

„Za sprawujących władzę”
– uroczysta Msza Święta w Wierszach

TeksT Wydział Finansowy

TeksT red. FOTO włodzimierz Oleksiak

13.stycznia br. w kościele parafialnym w Wierszach gm. Czosnów odbyła się tradycyjna, rozpoczynająca Nowy Rok 2013 Uroczysta
Msza Święta w Intencji Osób Sprawujących Władzę w Naszej Ojczyźnie. Nabożeństwo koncelebrował Metropolita Warszawski
J. Eminencja ks. Kazimierz Kardynał Nycz.

M

szę odprawiono w intencji ;
• Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego
• Premiera i Ministrów RP,
• Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej,
• Służb Mundurowych – Generalicji i Dowództwa
Wojska Polskiego , Policji i Straży Pożarnej,
• Wojewody i Marszałka Województwa Mazowieckiego,
• Starostów Powiatów,
• Burmistrzów i Wójtów Gmin,
• Przewodniczących i Radnych Rad Powiatowych
,Miejskich i Gminnych
• Pracowników Urzędów Administracji Państwo-

wej i Samorządowej
• Prezesów, Dyrektorów, Wszystkich Pracodawców
i Pracowników.
Na zaproszenie Prezesa Rady Pamięci – Pani Urszuli Przymus oraz Proboszcza Parafii ks. kan.
Krzysztofa Kłosiewicza w uroczystościach wzięły
udział władze samorządowe miasta. Nowy Dwór
Mazowiecki reprezentował Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Włodzimierz Oleksiak. Towarzyszyła mu zona Joanna.
Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie opłatkowe,
podczas którego J. Eminencja ks. Kazimierz Kardynał Nycz, przekazał na ręce radnego Oleksiaka dla
władz samorządowych Nowego Dworu Mazowiec-

kiego, serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
pokoju oraz rozumnego sprawowania władzy dla
dobra wszystkich mieszkańców.
Radny z kolei podziękował, złożył też stosowne
życzenia od władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego oraz przekazał skromny upominek w postaci wydawnictw książkowych poświęconych naszemu miastu.
Podziękowanie oraz życzenia od władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego skierowano także do Prezes Rady Pamięci – Pani Urszuli
Przymus oraz Proboszcza Parafii ks. kan. Krzysztofa Kłosiewicza – organizatorów Uroczystej Mszy
Świętej.

Szlakiem Powstańców Styczniowych
– rajd narciarski w 150 rocznicę insurekcji
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Mazowiecki Goniec Lokalny

W 150. rocznicę Powstania Styczniowego odbył się Rajd Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 roku. Piętnastokilometrową trasę
pokonał też reprezentujący władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego radny Karol Bielec.

I

mpreza odbyła się 26 stycznia br. Na starcie rajdu stanęło ponad 120 amatorów nart biegowych
z okolicznych powiatów i Warszawy. Start i meta
miały miejsce na terenie Muzeum Kampinoskiego
Parku Narodowego w Granicy.
Trasa wiodła od startu do Sosny Powstańczej,
która znajduje się w Górkach Kampinoskich, i z
powrotem. Wśród uczestników znajdował się radny Karol Bielec, który w imieniu władz samorządowych naszego miasta złożył kwiaty pod Sosną,
oddając hołd Powstańcom.
W czasie uroczystości pod Sosną Powstańców
obecni byli też zastępca wójta gm. Leoncin p.
Władysław Roszczyk, sołtys wsi górki p. Walenty Kowalewski, członkowie Grupy Rekonstrukcji

Historycznej Kampinos p. Maciej Kostrzewski i
Leszek Giziński.
Jedną z atrakcji imprezy była zorganizowana w
Granicy strefa historyczna (dzięki uprzejmości
GRH Kampinos red.) gdzie uczestnicy rajdu mogli
posłuchać opowieści o tragicznych wydarzeniach
styczniowych w Kampinosie. Ponadto można było
ogrzać się przy ognisku i upiec kiełbaskę.
Głównym organizatorem rajdu był powiat warszawski zachodni, który jednocześnie zapewnił gorący
posiłek. Wspomogły go okoliczne gminy Kampinos
i Leoncin (która zadbała m.in. o ciepłe napoje podczas uroczystości pod Sosną Powstańców) oraz
instytucje i organizacje społeczne tj. Kampinoski
Park Narodowy, TN Biegówki i GRH Kampinos.

TURYSTYKA
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Santiago de Compostela jest jednym z najstarszych miejsc pielgrzymkowych w Europie. Odcinki trasy wiodą przez Polskę
a w najbliższym czasie oznakowany zostanie fragment przebiegający przez Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin) w ramach
Mazowieckiej Drogi Św. Jakuba.
TeksT przygotowano na podst. materiałów przesłanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dróg Św. Jakuba w Polsce

D

rogą wiodącą przez całą Europę do północnej Hiszpanii od XII w podążali pielgrzymi
by dotrzeć do znajdującego się tam grobu św. Jakuba Apostoła. Zwyczaj ten na trwałe wpisał się
w tradycje kulturową Europy.
Pielgrzymowanie umacnia korzenie
Szlak św. Jakuba wiodący średniowiecznymi
drogami do Santiago de Compostela jako trasa
o szczególnym znaczeniu dla europejskiej tożsamości, kultury i wspólnego dziedzictwa została
włączona w 1987 r. przez Radę Europy w system
tzw. Europejskich Szlaków Kulturowych. Inicjatywa ta była odpowiedzią na apel Ojca Świętego
Jana Pawła II, który zaapelował o zainteresowanie się wspólnymi korzeniami Europy. Drogi św.
Jakuba zostały wpisane następnie przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego, a regionalne warianty
tras zaczęły powstawać w innych krajach.
Pierwszy polski odcinek został otwarty 24 lipca
2005 r. i wiedzie z Głogowa przez Jakubów do
Zgorzelca. Obecnie na terenie Polski znajduje się
już ponad 2700 km. wytyczonych i oznakowanych szlaków, głównie na zachodzie i południu
kraju.
Przez Mazowsze do Composteli?
Z inicjatywy osób związanych ze Stowarzyszeniem „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce

Bezpłatne wypożyczenie sprzętu umożliwiło Centrum Narciarstwa Biegowego Moczydło Alpina.
Patronem medialnym imprezy był Mazowiecki
Goniec Lokalny.

powstał projekt wytyczenia Drogi św. Jakuba na
Mazowszu. Stowarzyszenie
przy współpracy z Miastem Nowy Dwór Mazowiecki oraz Lokalną Organizacją Turystyczną
Trzech Rzek. zaproponowało lokalny przebieg
szlaku.
Poszukując historycznych śladów, traktów, kościołów pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła
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Starszego, średniowiecznych szpitali, dawnej
obecności zakonów cystersów i bożogrobców, a
także ciekawych zabytków i malowniczych terenów, wytyczono dwie drogi. Obie rozpoczynają
się w katedrze św. Jana na Starym Mieście w
Warszawie.
Pierwsza z nich – Warszawska Droga św. Jakuba
– prowadzi na południe od stolicy przez Rokitno, Błonie, Niepokalanów, Guzów, Miedniewice,
Skierniewice i dalej w kierunku Częstochowy,
skąd przez najstarszy trakt – Via Regia – włącza
się w sieć europejskich Dróg św. Jakuba. Podąża
szlakiem sanktuariów maryjnych, bowiem one
również w dawnych wiekach wyznaczały drogę do Composteli. Tu także są liczne zabytki,
grodzisko w Błoniu, miejsca upamiętnione wydarzeniami historycznymi, Puszcza Mariańska
i malowniczy rezerwat Rawki.
Drugi ze szlaków – Mazowiecka Droga św. Jakuba – biegnie szlakiem dawnych pielgrzymów
mazowieckich. Wśród setek tysięcy pątników już
ok. 1380 r. do Santiago przybyli bowiem chorąży
płocki Paweł z Radzanowa oraz wojewoda czerski Jan Pilik z Sierpca, rycerze w służbie książąt
mazowieckich, przez swą służbę związani także z
Zakroczymiem i Płockiem, posłowie do Zakonu
Krzyżackiego. Od katedry szlak prowadzi przez
Las Bielański, Tarchomin, Modlin, Zakroczym, Czerwińsk, Wyszogród, Płock
do Dobrzynia nad Wisłą. Opuszczając
Mazowsze, przez Włocławek, Siniarzewo wiedzie do Mogilna,

gdzie wkracza na Wielkopolską Drogę św. Jakuba i jeszcze dalej, poprzez Drogę Lubuską lub
Dolnośląską, łączy się ze szlakami w Niemczech,
Czechach, Francji, Szwajcarii i Hiszpanii.
Spotkamy na tej drodze napoleońskie i carskie
fortyfikacje, liczne zabytkowe kościoły, średnio-

wieczne grodziska, malownicze jary i parowy,
kilka rezerwatów przyrody. W dużej części biegnie ona prawym brzegiem Wisły.
Obie drogi można przemierzyć zarówno pieszo,
jak i na rowerach.
Projekt współfinansuje Samorząd Województwa
Mazowieckiego.
Mamy nadzieję, że nowa inicjatywa spotka się
z zainteresowaniem turystów.

NASZE MIASTO
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Słoneczna konferencja – spotkanie z uczestnikami projektu „Ekologiczny
Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców” TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych UM

31 stycznia br. odbyła się konferencja z udziałem beneficjentów projektu „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory
słoneczne dla mieszkańców”. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej NOSiR.

Nowe komputery w Bibliotece
TeksT IFOTO Miejska Biblioteka Publiczna

Z wielką przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
w Nowym Dworze Mazowieckim można już korzystać z 10 nowych komputerów, na zakup których uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł, z projektu dotacyjnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”,
realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 przez Instytut Książki.

P

W

szystkich uczestników konferencji przywitał Zastępca Burmistrza Miasta Janusz
Mikuszewski, który przedstawił również dotychczasowe osiągnięcia związane z pracami nad
wdrożeniem projektu dotyczącego kolektorów
słonecznych. Z wypowiedzi dowiedzieliśmy się,
że główny nabór do udziału w przedsięwzięciu
został już zamknięty i liczy 146 uczestników.
Jednak w dalszym ciągu prowadzona jest lista
rezerwowa. Niekiedy uczestnicy projektu rezygnują z udziału z przyczyn niezależnych od nich
samych. W takich przypadkach konieczne jest
utrzymanie ustalonej liczby 146 beneficjentów
stwarzając jednocześnie szansę dla kolejnych
osób zapisanych na listę rezerwową.
Pan Mikuszewski wspomniał również o wykonanych
już projektach na instalacje solarne dla poszczególnych budynków. Pracownicy firmy odpowiedzialnej za wykonanie projektów, odwiedzili wszystkich
beneficjentów w celu weryfikacji każdego budynku
pod względem technicznej możliwości zamontowania instalacji solarnej. Po całkowitych oględzinach,
firma projektowa wykonała plany dla wszystkich
instalacji solarnych.
Aktualnie cała sporządzona dokumentacja jest
weryfikowana przez zewnętrzną firmę konsultingową, która sprawdzi poprawność wykonania
wszystkich projektów. Wiadomo również, że firma ta będzie nas wspierała na etapie ostatecznego wykonawstwa. Pan Mikuszewski podkreślił,
że Miastu zależy przede wszystkim na powodzeniu
całego projektu i determinuje nas ono do podjęcia
wszelkich środków, które pozwolą na uniknięcie niepotrzebnych i trudnych do przewidzenia błędów.
W dalszej części konferencji głos zabrała Katarzyna Czytrzyńska - Naczelnik Wydziału Projektów
Infrastrukturalnych. Nakreśliła przyszłe wydarzenia związane z całym projektem. Dowiedzieliśmy
się, że kolejnym etapem będzie przygotowanie
oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostarczenie i montaż
kolektorów słonecznych. Będzie to bardzo istotny
moment w całym projekcie, gdyż od tego postępowania będzie zależny termin montażu kolektorów.

Na tą chwilę specjalnie wytypowana firma zewnętrzna wykonuje opis przedmiotu zamówienia
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zostanie on zamieszczony w dokumentacji przetargowej. Wykonanie tych czynności pozwoli na
wszczęcie postępowania przetargowego – planowo w I połowie marca 2013.
Pani Czytrzyńska wspomniała również, że ze
względu na wartość całego zamówienia, ogłoszenie musi zostać przekazane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W tym przypadku zmianie podlega klika terminów. Od momentu przekazania ogłoszenia do
momentu składania ofert przez potencjalnych
wykonawców, musi minąć nie mniej niż 40 dni.
Po upływie tego terminu będzie konieczna analiza wszystkich zebranych ofert pod względem poprawności. Wszelkie braki w ofertach muszą być
skorygowane przez oferentów. Dopiero po pełnej
i pozytywnej weryfikacji otrzymanych dokumentów zostanie wyłoniony wykonawca projektu.
Od momentu ogłoszenia o wyborze wykonawcy musi minąć nie mniej niż 10 dni ze względu
na możliwość pojawienia się protestu ze strony
startujących w postępowaniu. W tym przypadku
termin podpisania umowy z wykonawcą ulegnie
przesunięciu o dodatkowe 2-3 tygodnie. Jesteśmy jednak dobrej myśli. Planujemy rozpoczęcie
montażu kolektorów w II połowie czerwca 2013.

W ostatniej części konferencji głos zabrał Michał
Sobola – specjalista w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych. Na tym etapie spotkania uczestnikom została przedstawiona w wersji online nowo
powstała strona internetowa bezpośrednio związana z kolektorami słonecznymi www.kolektory.
nowydwormaz.pl. Platforma ma być pomocna we
współpracy z beneficjentami projektu. Na stronie
znajdują się wszystkie aktualności i informacje
niezbędne dla każdego uczestnika projektu.
Istotną częścią strony jest kalendarz, który udostępnia swoje możliwości po zalogowaniu się
na stronie. W przyszłości będzie on służył do
rezerwowania terminów przez beneficjentów. Na
pewno zda egzamin przy wybieraniu terminów
montażu kolektorów. Bardzo prawdopodobne,
że cała instalacja będzie miała miejsce w okresie
wakacyjnym a możliwość rezerwacji terminów
w tym czasie będzie znacznym ułatwieniem dla
mieszkańców, u których będą montowane kolektory słoneczne. Każdy użytkownik będzie miał
do wyboru dzień przynajmniej w 2-tygodniowym
przedziale czasowym. Dzięki zastosowaniu takiego narzędzia, prace monterskie nie będą kolidowały z zaplanowanymi urlopami.
Na stronie udostępniony jest również cały harmonogram wydarzeń związany z projektem. Dodatkowo udostępniono każdemu uczestnikowi całą
dokumentację projektową, którą można pobrać ze
strony w dowolnej chwili. W menu strony znajdą
Państwo, także galerię ze zdjęciami, odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania czy informacje
o całym projekcie jak i partnerach wspomagających miasto w tej inwestycji.
Każda osoba może też kontaktować się z Wydziałem Projektów Infrastrukturalnych za pomocą
formularza kontaktowego. Po podaniu kilku informacji możliwe jest wysłanie wiadomości elektronicznej do opiekuna projektu bezpośrednio ze
strony www.
Na zakończenie spotkania wszystkim obecnym na
sali uczestnikom konferencji zostały wydane dokumentacje projektowe na kolektory słoneczne.

www.nowydwormaz.pl
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rogram ma na celu podniesienie standardu
bibliotek publicznych poprzez wyposażenie
ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie
z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie
zbiorów i udostępnianie ich on-line.
Biblioteka in plus – nowy sprzęt nowe standardy, to nazwa własna zadania na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Instytut Książki.
Zgodnie z regulaminem programu – 7
zestawów
komputerowych
udostępniliśmy Czytelnikom do korzystania z Internetu i katalogów, natomiast 3 komputery przeznaczyliśmy dla bibliotekarzy,
w celu podniesienia jakości obsługi użytkowników Biblioteki oraz prac związanych
z dokończeniem katalogowania zbiorów
i udostępnieniem baz on-line. Nowe komputery dla Czytelników trafiły do Oddziału dla

Dzieci i Wypożyczalni MiPBP przy ul. Paderewskiego oraz do Filii na Osiedlu Młodych.
Biblioteka notuje bardzo duże wykorzystanie
stanowisk komputerowych z dostępem do In-

ternetu przez Czytelników, zarówno przez dorosłych, dzieci jak i młodzież.
W 2012 r. z komputerów skorzystało prawie 14 tys. osób. Sprzęt, na którym do tej

pory pracowali Czytelnicy i bibliotekarze,
w znacznej części zakupiony został w latach
2000-2003. Jako ciekawostkę chcielibyśmy
dodać, że właśnie po uzyskaniu informacji
o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku
na zakup nowych komputerów – stare komputery po kolei odmawiały nam posłuszeństwa.
Zakupione komputery dla bibliotekarzy ułatwią nam przejście na nowy system biblioteczny, dzięki któremu spełnimy kolejne warunki
certyfikatu Biblioteka+. Biblioteka+ to wieloletni program Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, którego celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra
dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia
społecznego.
Zapraszamy do naszych placówek, nowe komputery już są do Państwa dyspozycji.

ZASZCZYTna Nagroda dla wychowanków „Ogniska” Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci z Nowego Dworu Mazowieckiego z ul. Bohaterów
Modlina 77A.
TeksT IFOTO TPD

Niedzielny poranek. Nastawiamy radio na program Polskie Radio „Trójka”. Z utęsknieniem i niecierpliwością nie możemy doczekać się
ogłoszenia werdyktu ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „Wymarzone wakacje w górach”. Nagroda jest niebagatelna, bardzo
feryjna. Dzieci z wielkim zaangażowaniem pod kierunkiem pani Ewy Rajskiej oraz ustawicznej motywacji pani Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego T.P.D. w Nowym Dworze Mazowieckim – pani Elżbiety Gauza przygotowywały pracę konkursową. Nie odpuściliśmy.

U

wierzcie!!! Marzenia się spełniają, nasze się
spełniły. Zostaliśmy wyróżnieni jako jedna
z trzech placówek… niewiarygodne.
Dziesięcioro dzieci biorących udział w przedsięwzięciu plastycznym oraz dwóch opiekunów wzięły udział w zdobywaniu szczytów w Szklarskiej
Porębie. W dniach od 24.01.2013r do 31.01.2013r.,
spędziliśmy piękne chwile w Hotelu „Las” w Piechowicach. Tam też poznaliśmy pozostałych laureatów
konkursu ( dwie placówki) oraz panią Redaktor Polskiego Radia „Trójka”- p. Agnieszkę oraz pana Redaktora- p. Marka.
Wspólnie przemierzaliśmy szlaki turystyczne. Byliśmy nad wodospadem Szklarka, zwiedziliśmy Starą
Chatę Walońską, która jest siedzibą bractwa i muzeum kamieni, miejscem w którym kultywowane są
walońskie tradycje. Przemierzyliśmy szlaki narciarskie Justyny Kowalczyk w miejscowości Jakuszyce
gdzie odbywają się corocznie biegi Piastów. Byliśmy
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w Osadzie jeździeckiej ”BATA”- gdzie podczas kuligu podziwialiśmy górską, zimową scenerię pięknej
Szklarskiej Poręby.
Program wyjazdu był bardzo bogaty, urozmaicony
ciekawymi atrakcjami, również wewnątrz hotelowymi. Uczestniczyliśmy w warsztatach cukierniczych,
gdzie nauczyliśmy się piec tort od podstaw; dowiedzieliśmy się, że „prawdziwym przyjacielem jest
książka”- a to za sprawą spotkania z pisarką Joanną
Chmielewską. Ponadto sprawdziło się stare porzekadło, iż „w zdrowym ciele zdrowy duch”- a tego
doświadczyliśmy podczas warsztatów bębniarskich,
dyskotekach, zabawach ruchowo- sportowych, basenowych, turnieju tenisa stołowego, bilardzie.
Przed i po wojażach czekał na nas zawsze obfity
poczęstunek, który dodawał nam sił do pieszych wędrówek.
W przeddzień wyjazdu do Nowego Dworu Mazowieckiego dzieci z „Ogniska” uczestniczyły w kon-

kursie mini wiedzy z ogólnej tematyki. Zagadki przygotowali p. Marek Pawlukiewicz oraz p. Agnieszka
Chrzanowska. Uczestnicy otrzymali w nagrodę naukowe prezenty- gry edukacyjne.
To był dla nas niesamowicie przepiękny i bogaty
w doświadczenia czas, motywujący nas do dalszej
kreatywnej pracy, za który w sposób szczególny
dziękujemy:
Panu Dyrektorowi Hotelu „Las”- Eugeniuszowi Zielenkiewiczowi, pani menager hotelu- p. Marcie, pani
Redaktor Agnieszce oraz panu Redaktorowi Markowi, współtwórcom przedsięwzięcia konkursowego,
przemiłej obsłudze hotelowej, wszystkim napotkanym życzliwym osobom oraz opiekunom naszej grupy- pani Iwonie Dylewskiej i pani Ewie Rajskiej.
Dziękujemy ;)
Dzieci, opiekunowie „Ogniska” T.P.D w Nowym Dworze Mazowieckiego, ul. Bohaterów
Modlina 77A.
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Kwalifikacja wojskowa

Nowodworskie Centrum Wsparcia
Bezpłatne porady i konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających
przemocy domowej.*
1. Terapeuta uzależnień - porady i konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego, informacja i zapisy pod nr telefonu 795-621-255
2. Specjalista do spraw przemocy - porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla
kobiet doświadczających przemocy domowej oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu
Mazowieckiego, informacja i zapisy pod nr telefonu 22 5122-163
3. Prawnik - porady prawne dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej, zapisy pod
nr telefonu 22 5122-163
4. Psycholog – pomoc w trudnych sytuacjach kryzysowych związanych z uzależnieniem,
współuzaleznieniem i przemocą, informacja i zapisy pod nr telefonu 795-621-255
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. *
1. Integracja osób niepełnosprawnych, zajęcia warsztatowe- informacja i zapisy pod nr telefonu
22 5122-163
Spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 (budynek stołówki wejście
od strony cmentarza)
*Oferta finansowana jest ze środków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Płać podatki tam gdzie mieszkasz!
Jednym z głównych źródeł dochodów miast i gmin są podatki płacone przez mieszkańców
z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Im więcej ich wpłynie do miejskiej kasy
tym więcej możliwości na realizację kolejnych zadań.
To pieniądze na realne inwestycje, które podniosą standard życia wszystkich mieszkańców miasta.
Pomogą znacząco w dokończeniu projektów już rozpoczętych tj. rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 7 oraz
Przedszkola nr 5, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej czy realizacji projektu„Ekologiczny
Nowy Dwór - Kolektory Słoneczne dla Mieszkańców”. Środki te mają niebagatelny wpływ na rozpoczęcie
nowych ważnych inwestycji.
Jeśli chcesz aby nasze dzieci uczyły się w ładniejszych i lepiej wyposażonych szkołach, aby
miały dogodne warunki do uprawiania sportu i rozwijania swoich zainteresowań, aby drogi
po których jeździmy były lepsze – zapłać podatek w Nowym Dworze Mazowieckim.
Możesz w ten sposób wpłynąć na poprawę swojego codziennego życia i funkcjonowania miasta.
Rozlicz PIT w Nowym Dworze – to bardzo proste!
Jak to zrobić?
Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania. Jeżeli mieszkasz w naszym mieście wystarczy, że w Urzędzie
Skarbowym przy ul. Legionów7 złożysz wypełniony formularz ZAP-3 i poinformujesz o tym pracodawcę.
W zeznaniu rocznym należy zaktualizować dane adresowe i w formularzu ZAP-3 wpisać aktualne miejsce
zamieszkania. Wypełnienie formularza jest proste i bezpłatne. ZAP-3 można złożyć razem z rocznym
zeznaniem podatkowym PIT.
Dzięki temu dochody z Twojego podatku dochodowego (PIT) zasilą budżet Nowego Dworu
Mazowieckiego.
Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innego miasta – płać podatki tam gdzie mieszkasz!
Jacek Kowalski
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
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KARTKA
Z KALENDARZA

Informujemy o kwalifikacji wojskowej w 2013 roku dla mężczyzn rocznika 1994
zameldowanych w Nowym Dworze Mazowieckim.
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i MINISTER OBRONY NARODOWEJ w Rozporządzeniu z dnia 21
listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013r. (Dz.U.2012. 1358) ustalili
czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2013r.
Od dnia 25 lutego 2013r. do dnia 28 lutego 2013r. w Nowym Dworze Mazowieckim w lokalu
Powiatowej Komisji Lekarskiej przy ul. Chemików 6, trwać będzie kwalifikacja wojskowa dla
mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Do stawienia się do kalifikacji wojskowej w wyżej wymienionym okresie, wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1994r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1992 i 1993r., które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne
do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej
ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i
złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4) kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej,
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim
2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których
mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r w sprawie wskazania grup kobiet
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 54, poz. 321);
5) osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają
określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
• Przedstawicielowi Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
• Powiatowej Komisji Lekarskiej:
- dokumentację medyczną;
• Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
- aktualną fotografię o wymiarze 3x4cm, bez nakrycia głowy,
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe.
PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. 2012.461 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2009.202.1566 z późn. zm.);
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013r. (Dz.U.2012. 1358).

System Gospodarowania Odpadami
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ!
(termin upływa 31 marca br.)

Burmistrz Miasta
/-/ Jacek Kowalski

Podziękowanie

Szanowni Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego!

Dyrekcja Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w imieniu własnym oraz dzieci, serdecznie dziękuje
rodzicowi, Panu Maciejowi Krok za zorganizowanie poglądowych zajęć z udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.
Szczególne podziękowania kieruję do osób, które prowadziły te zajęcia, a są to: Pan Marcin Torbus, Norbert Wysocki, Kamil
Kur, Maciej Krok, którzy są przedstawicielami OSP, Ratownictwa Wodnego i KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Pani
Małgorzacie Wójcik, przedstawicielce Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Piotrowi Rudnickiemu z OSP
w Goławicach.
W czasie zajęć dzieci poznawały kombinezony i wyposażenie płetwonurka, kompletny strój strażaka oraz ćwiczyły udzielanie
pierwszej pomocy na fantomach. Utrwalały znajomość wszystkich numerów alarmowych. Uczyły się również sposobu
informowania właściwych służb o zdarzeniu. Na pewno wielu z nich dzisiejsze zajęcia pozwoliły na utrwalenie już posiadanej
wiedzy
Dyrekcja PP-1

Informujemy, że właściciele nieruchomości położonych na
terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki mają obowiązek
złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi!
Deklarację należy złożyć do 31 marca 2013 r. w Urzędzie
Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim osobiście lub
za pośrednictwem poczty.
Wzór deklaracji można pobrać:
•
•
•

www.nowydwormaz.pl

Punkt obsługi interesanta pok. 101,
Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 324,
strona internetowa miasta www.nowydwormaz.pl
(baner SGOK po lewej stronie witryny)
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01.03. Międzynarodowy Dzień
Obrony Cywilnej;
02.03. 680 rocznica śmierci
Władysława I Łokietka – króla
Polski;
03.03. Międzynarodowy Dzień
Pisarzy;
05.03. Dzień Teściowej; Dzień
Dentysty;
06.03. Europejski Dzień Logopedy;
Dzień Olimpijczyka; 5 rocznica
śmierci Gustawa Holoubka;
08.03. Międzynarodowy Dzień
Kobiet; Międzynarodowy Dzień
Praw Kobiet i Pokoju na Świecie;
09.03. Dzień Polskiej Statystyki;
10.03. 40 Męczenników; Dzień
Mężczyzn;
11.03.  Dzień Sołtysa; 85 rocznica
otwarcia Ogrodu Zoologicznego
w Warszawie;
12.03.  14 rocznica przyjęcia Polski
do NATO;
15.03.  Światowy Dzień Praw
Konsumenta; Europejski Dzień
Świata Uniwersyteckiego;
16.03. Międzynarodowy
Dzień Inwalidów i Ludzi
Niepełnosprawnych; Dzień
Solidarności z Białorusią;
17.03.  Światowy Dzień Morza;
Dzień św. Patryka;
18.03. Europejski Dzień Mózgu;
Międzynarodowy Dzień Słońca;
19.03.  Dzień Wędkarza; 955
rocznica śmierci Kazimierza I
Odnowiciela – księcia polskiego;
20.03. Początek astronomicznej
wiosny; Międzynarodowy Dzień
Astrologii; Dzień bez Mięsa;
21.03.  Światowy Dzień Poezji;
Święto Dzieci Ulicy; Święto Wiosny;
Światowy Dzień Lasu; Światowy
Dzień Leśnika;
22.03.  Światowy Dzień Wody;
Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego;
23.03. Międzynarodowy Dzień
Meteorologii; Dzień Nieśmiałych;
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej;
24.03.  Niedziela Palmowa;
Światowy Dzień Walki z Gruźlicą;
26.03. 70 rocznica Akcji pod
Arsenałem;
27.03. Międzynarodowy Dzień
Teatru;
31.03. Wielkanoc
UWAGA!: zmiana czasu
na środkowoeuropejski letni,
przestawiamy zegarki
z godz. 200 na 300.
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Niech żyje bal! - karnawał w szkołach i przedszkolach
TeksT I FOTO Dorota Przygoda,. M. Chojnacka, Elżbieta Lewandowska, Krystyna Rachwał Foto: Dorota Przygoda, M.B. i M.Ch., Agnieszka Janicka, Zespół Szkół Specjalnych,
Marek Jakuczek

Dzieci i rodzice specjalnie na tę okazję przygotowali śliczne, kolorowe stroje. Od samego
rana w swoich salach zaczęły się gromadzić,
przebrane za swoich bajkowych ulubieńców.
Wśród kolorowych postaci nie zabrakło cudnych wróżek i księżniczek, sympatycznych
zwierzątek oraz dzielnych rycerzy i super bohaterów. Przedszkolacy chętnie i wesoło bawili
się przy znanych i lubianych piosenkach, gdzie
mogli wykazać się swoimi umiejętnościami
tanecznymi. Były „tańce-łamańce”, dostojne pary i zakręcone korowody. W przerwach
miedzy tańcami organizowane były konkursy,
w których milusińscy ochoczo brali udział. W
paradzie strojów przedszkolaki prezentowały
swoje kreacje. W trakcie niewątpliwie udanej
zabawy, dzieci zasiadały do stolików, gdzie
czekał na nich słodki poczęstunek i przy okazji
zasłużony odpoczynek. Nad wszystkim czuwały panie w równie barwnych pomysłowych
strojach karnawałowych.
Karnawałowe atrakcje umożliwiły przedszkolakom spędzić czas w radosnej atmosferze oraz
dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Kolejna
taka zabawa dopiero za rok.

Karnawał to czas zabaw, balów i maskarad. W czasie karnawału bawią się nie tylko dorośli. Jest to również wspaniała
okazja do zabaw dla dzieci. To właśnie im ogromną radość sprawia wcielanie się w różne postacie bajkowe. Czy jest coś
przyjemniejszego, niż choć na chwilę przywdziać niezwykły strój i stać się księżniczką, piratem, czy biedronką? Wspólne
zabawy i tańce przy wesołych dźwiękach muzyki i to we wspaniałym towarzystwie, dostarczają wiele radości i mile
spędzonych chwil. Jak co roku w tym okresie w nowodworskich szkołach i przedszkolach odbyły się bale karnawałowe.
W Szkole Podstawowej nr 7 impreza miała
miejsce 23 stycznia. Odbyła się dzięki dużemu
wsparciu Rady Rodziców. Podzielona była na
dwie części – rano bawiły się klasy I-III a po
południu IV – VI.
A jak karnawał, to i piękne przebrania. Uczniowie chętnie przebrali się w wymyślone przez
siebie stroje oraz piękne karnawałowe kreacje.
Przewodnicząca Rady Rodziców zaprosiła zespół muzyczny, który poprowadził bal.
Przy udziale Rodziców Pani z zespołu przeprowadziła kilka konkursów dla dzieci. Zabawa
była bardzo udana. Dzieci bawiły się świetnie
przy utworach swoich ulubionych wykonawców.
Nagrody w konkursach sponsorowane były
przez Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy
naszym organizatorom, dzieciom i rodzicom za
wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok !!!
Najmłodsi z Twierdzy też się bawili
23 stycznia w Zespole Szkół w Modlinie
Twierdzy odbył się bal karnawałowy dla dzieci
z przedszkola i trzech klas „0” – A, B, C.
Zaraz po śniadaniu przedszkolaki pomaszero-

biedronki i cała masa pomysłowych postaci!

wały w asyście pań i rodziców do sali gimnastycznej w szkole. Przebrani w piękne stroje
stworzyły barwną scenerię na tle dekoracji,
które przygotowały panie. Wszystkie dzieci
oraz licznie przybyłych rodziców i dziadków
powitała wicedyrektor Irena Wiśniewska życząc udanej zabawy!
Bal karnawałowy prowadziły panie Krystyna
Rachwał i Paulina Pasternakiewicz – Ruchała
ubrane w stroje hawajskie. Pani Krysia powitała wszystkich wierszem o karnawale i porwała
do tańca pt. „Nazywają mnie poleczka”. Potem
wszyscy zatańczyli „My jesteśmy krasnalami”,
nawet rodzice. Po tej rozgrzewce uczestnicy
rozkręcili się jeszcze bardziej tańcząc rock and
rolla do „Pluszowych niedźwiadków” i skacząc
do „Konika na biegunach”! Razem z rodzicami zatańczono „Przedszkolną sambę” tworząc
węża (każda grupa za swoją panią). Po kilku
tańcach był czas na paradę. Wszystkie grupy
kolejno, jak modelki na wybiegu, zaprezentowały swoje stroje karnawałowe (7 grup). Rodzice głośno bili brawo, bo wszyscy wyglądali
fantastycznie i każdy przebrał się inaczej! Zachwycały księżniczki , rycerze, kowboje, kotki,

Zabawa nie odbyła się bez konkursów. Pierwszy konkurs – taniec na gazecie. Wzięło w
nim udział 7 par dzieci i oczywiście wszyscy
zwyciężyli. W nagrodę dostali nagrody. Wielki
aplauz wzbudziła piosenka zespołu WEEKEND pt. „Ona tańczy dla mnie”, która stała się
ulubionym przebojem dzieci i rodziców. Wszyscy świetnie się bawili! Po konkursie – taniec z
balonem, w którym wzięło udział 7 par dzieci
(były fantastyczne!) przyszedł czas na pokaz
taneczny do utworu Shakiry pt. ,,WAKA-WAKA”. Pani Krysia porwała wszystkich do tańca,
a publiczność biła brawa. Dzieci dopingowały
kolegów, którzy wzięli udział w konkursie ,,Zabawa w nawlekanie”. Czworo chętnych dzieci
nawlekało na sznury 20 drewnianych korali, w
czasie piosenki ,,Bal w przedszkolu”. Wszyscy
bardzo szybko zrobili korale i dostali nagrody.
W połowie zabawy był czas na odpoczynek.
Dzieci dostały soczki i batony. Muzyka dyskotekowa bardzo się spodobała, bo do końca
dzieci skakały, tańczyły z wielką ekspresją. Zabawę zakończyliśmy tańcem ,,Kaczuchy”, który rozbawił dzieci, które ze śmiechem opuszczały salę.
Dziękujemy serdecznie wszystkim rodzicom
za pomoc i aktywne uczestnictwo w zabawie
karnawałowej!

Dziś w przedszkolu wielki bal…
15 stycznia przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola nr 2 bawiły się na balu w barwnej
i radosnej scenerii specjalnie przygotowanej na
tę okazję. Jak co roku dzieci wystąpiły w nad-

Tańce-połamańce w Słonecznej Krainie
W czasie karnawału w Publicznym Przedszkolu nr 3 jest dużo muzyki, tańca, radości i kolorowych baloników. Czy przedszkolaki potrafią
się dobrze bawić? Oczywiście że tak.
11 stycznia, piątkowy dzień w „Słonecznej
Krainie” minął pod znakiem zabawy karnawałowej.
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zwyczajnych strojach przygotowanych przez
rodziców. Tego dnia do naszego przedszkola
przybyli piraci, batmani, super-bohaterowie
oraz królewny, księżniczki, wróżki.
Wszyscy bawili się w rytm muzyki i śpiewu
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Nasi najukochańsi!
Dzień Babci i Dziadka

TeksT I FOTO nadesłali Karolina Brzozowska, Karolina Radomska, nauczycielki PP4, M.Ch., M. B. Jadwiga Kozłowska, Alina Kaszyńska

Każdy z nas, mały i duży doskonale wie, że 21 i 22 stycznia są dniami wyjątkowymi, gdyż swoje święto obchodzą Babcie
i Dziadkowie. Z tej okazji w nowodworskich szkołach i przedszkolach odbyły się przygotowane specjalnie na te okazję
występy. Gośmi honorowymi byli na nich Babcie i Dziadkowie.

pana Wodzireja. Obowiązkową figurą towarzyszącą tego dnia był: ,,uśmiech od ucha do
ucha”. Przedszkolaki tworzyły długie korowody na czele, których stały panie wychowawczynie, tańczyły w parach, w kole, nie mogło
zabraknąć również popularnych kaczuch.
Starym już zwyczajem odbył się konkurs na
króla i królową balu, w którym tytuł królowej
otrzymały wszystkie dziewczynki, a królem
zaś został każdy chłopiec obecny na sali.
Na zakończenie nie zabrakło także pląsów przy
muzycznych hitach tegorocznego karnawału.
Wspólna zabawa dostarczyła wiele emocji
a przy tym sprawiła wiele radości. Długo oczekiwany dzień pozostanie w pamięci dzieci na
długi czas.

ry, spidermani, muszkieterzy, Zorro, kowboje
i inne bajkowe postaci. Wspaniała zabawa była
możliwa dzięki super przebojom w rytm których tańczyły dzieciaki. Nie zabrakło najnowszych hitów m.in. Ganngam Style i Ona tańczy
dla mnie. Zmęczone ale szczęśliwe dzieci wrociły do domów, gdzie opowieściom o „super
zabawie” nie było końca.

pląsali wszyscy bez wyjątku, młodsi i starsi,
uczniowie i nauczycielki oraz rodzice.
Dużo śmiechu i radości dostarczył wszystkim
ten karnawałowy czas.

Zabawę karnawałową zorganizowano
również w Zespole Szkół Specjalnych.
W rytm przebojów starszych i najnowszych

K

ażdy z nas będąc dzieckiem lubił spędzać
czas z dziadkami. Tu można było czuć się
swobodniej. Babcia i dziadek pozwalali na wiele
więcej niż rodzice. Wiadomo, że dzieci najbardziej rozpieszczane są przez swoich dziadków.
To oni niezmordowanie asystują przy pierwszych próbach chodzenia, jazdy na rowerze czy
pisania. To oni ciągle „podtykają” wnukom coś
smakowitego do zjedzenia. Tak cierpliwie odpowiadać na niezliczone pytania wnuków potrafią
tylko dziadkowie. To na nich nasze dzieci zawsze
mogą liczyć.
Wdzięczne Smerfy!

Tańce, hulańce i swawole odbyły się
w Przedszkolu nr 5
18 stycznia. Tego dnia nikt nie był ubrany zwyczajnie – do przedszkola przybyły księżniczki,
rusałki, aniołki, Indianie, czarodziejki, wampi-

Wdzięczni za miłość swoich babć i dziadków,
dzieci z grupy Smerfy Publicznego Przedszkola
nr 1 wystąpiły w programie artystycznym z oka-

zji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Przedszkolaki
zaprezentowały program składający się z wierszy
i piosenek mówiących o naszych ukochanych
babciach i dziadkach a także zatańczyły w rytm
znanych melodii. Dzieci złożyły swym dziadkom
życzenia i wręczyły laurki. W miłej atmosferze
wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców przedszkolaków. Takie spotkania to wspaniałe chwile radości, którym
towarzyszy atmosfera miłości i zrozumienia. Oby
takich pięknych chwil w życiu naszych dzieci
i ich dziadków było jak najwięcej.
Babciu, Dziadku kochamy Was!
W Publicznym Przedszkolu Nr 2 ,,Dzień Babci i Dziadka” był obchodzony w poniedziałek,
21.01.2013 r. Tego dnia wnuczęta zaprezentowały programy artystyczne przygotowane dla Babci

i Dziadka z okazji ich święta. Dzieci z grup ,,Muchomorki”, ,,Zajączki”, ,,Myszki” i ,,Biedronki”
zaprosiły swoich ukochanych dziadków na uroczyste występy.
Po krótkim przywitaniu gości przez panie wychowawczynie nadszedł czas na program artystyczny
w wykonaniu najmłodszych, w poszczególnych
grupach. Przedszkolaki stanęły na wysokości zadania, z przejęciem recytowały wiersze, tańczyły
i śpiewały piosenki okolicznościowe. Nie zabrakło również wspólnej zabawy z dziadkami. Na
zakończenie części oficjalnej mali artyści wspólnie zaśpiewali swoim ukochanym dziadkom tradycyjne ,,Sto lat”. Za swoje występy przedszkolaki otrzymały gromkie brawa od licznie przybyłej
publiczności.
Jak co roku, w dowód wdzięczności dzieci obdarowały swoich gości własnoręcznie wykonanymi
laurkami i upominkami.
Dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców udało
się zorganizować w każdej grupie słodki poczęstunek dla dzieci i ich wspaniałych gości.
To był dla wszystkich dzień pełen wzruszeń i pozytywnych emocji. Na twarzach dziadków dało
się zauważyć niejedną łzę w oku a wszystkie
przedszkolaki cieszyły się, że poprzez swoją aktywność artystyczną wyraziły miłość i szacunek
dla Babć i Dziadków.
Czary mary dla Babci i Dziadka!
24 stycznia dzieci z grupy integracyjnej ,,DZWONECZKI” z PP 5 zaprosiły swoich ukochanych
gości do czarodziejskiej krainy, w której spełniają się wszystkie życzenia. Dziewczynki – wróżki
i chłopcy – czarodzieje, dzięki wyjątkowej mocy
zmienili swoje babcie w księżniczki a każdego
dziadka w księcia. Urocze teksty, czarodziejskie
piosenki i bardzo efektowny taniec ,,Na zamku
u króla”, przepełnione były miłością i radością.
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Ciekawe efekty świetlne dodały uroku przedstawieniu – czary dotknęły każdego gościa i tak zamiar każdej wróżki i czarodzieja spełnił się.
Gorące życzenia, urokliwe prezenty i breloczki
– niespodzianki ze zdjęciem ukochanej wnuczki
lub wnuka wywołały zachwyt na twarzach każdej
Babci i każdego Dziadka. Wszystkie dzieci jednogłośnie stwierdziły, że gdy im smutno i źle to
u Babci i Dziadka jest NAJLEPIEJ!
Ta wyjątkowa publiczność, chyba najmilsza dla
każdego przedszkolaka doceniła wysiłek małych
artystów i nagrodziła ich brawami, szczerym
uśmiechem i gorącymi całusami.
Finałowe STO LAT, które dzieci zagrały na
cymbałkach było miłą niespodzianką dla gości.
Wspólnie spędzony czas z Babcią i Dziadkiem w
naszej przedszkolnej sali, gdzie można było poczęstować się słodkościami i posłuchać muzyki
to czas radosny dla wszystkich a pyszne cukierki
od dziadka Wiktorka dla dzieci to fajny i bardzo
miły pomysł.
ŻYCZYMY WSZYSTKIM BABCIOM I DZIADKOM SUPER WNUKÓW!!!
Wiwat Dziadkowie! występy w PP4.
Przedszkolaki z PP4 w Twierdzy Modlin nie zapomniały o Dniu Babci i Dziadka i z tej okazji
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, ta-
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neczne i recytatorskie.
Pierwsza wystąpiła grupa „Krasnali”. W swoim
występie dzieci pokazały dziadkom i babciom
jak bardzo ich kochają za pomocą piosenek
i wierszyków. Wszyscy zaproszeni goście, nie
szczędząc gromkich braw, ze łzami szczęścia w
oczach i dumni ze swoich wnucząt, udali się do
sali, w której czekała na nich jeszcze większa
niespodzianka- portrety dziadków i piękne laurki
własnoręcznie namalowane przez wnuki. Słodki
poczęstunek był uwieńczeniem tak przemiłego

spotkania w naszym przedszkolu.
Następnie swój występ zaprezentowały dzieci
3- letnie z grupy „Biedroneczki”. Powitał ich napis ,,WIWAT DZIADKOWIE!” nad portretami
babci i dziadzia. Dzieci pięknie maszerowały parami i szybko ustawiły się w półkolu. Maluszki

powitały gości piosenką pt. ,,Witaj Babciu, Witaj
Dziadku!”. Następnie zaśpiewały piosenkę pt.
,,Paluszek” inscenizując ją ruchem. Widzom bardzo spodobała się piosenka pt. ,,Autobus”, którą
dzieci bardzo ekspresyjnie zainscenizowały. Były
wierszyki o babci i dziadku przeplatane piosenkami. Nasze „Biedroneczki” zachwyciły dziadków
swoimi umiejętnościami. W odpowiedzi na słowa
piosenki „Babciu, droga Babciu powiedz mi, czy
potrafisz zrobić to co my...’’, wszystkie babcie
musiały tupać i klaskać, a dziadkowie skakać
w górę i przesyłać całuski tak jak pokazywały
dzieci. Maluszki zakończyły występ tańcem pt.
„Daj mi rączkę”, który wywołał wielkie brawa!
Na koniec dzieci zaśpiewały kochanym dziadkom „Sto lat!” i zaprosiły gości do swojej sali.
Druga część uroczystości była bardzo miła.
W sali „Biedroneczki” czekały pięknie nakryte stoły i słodki poczęstunek w postaci różnych
ciast, rogalików, owoców, cukierków, soków itp.
Babcie i Dziadkowie bardzo licznie przybyli,
aby podziwiać swoje wnuki. W prezencie dostali upominki wykonane przez dzieci, tzn. krawat
dla dziadziusia i pudełeczko z cukierkami dla
babci. Wszyscy bardzo dobrze się bawili i byli
zachwyceni miłą atmosferą, jaka jest w naszym
przedszkolu!
Po tak ekspresyjnym występnie grupy „Biedrone-

czek” dzieci z grupy „Słoneczka” wykonały dla
swoich Babć i Dziadków, pod kierunkiem pań
wychowawczyń mgr Grażyny Woźniak, mgr Lucyny Bielec i pani Ani Krupy prowadzącej rytmikę, inscenizację pt. ,,Bajka zimowa”.
Słoneczka występowały w pięknych, kolorowych strojach – bałwanków, śnieżynek, pór roku
– przygotowanych z dużym zaangażowaniem
przez rodziców.
Po wspaniałym występie dzieci wraz z paniami zaprosiły Babcie i Dziadków na słodki poczęstunek do sali, w której nastąpiło wręczenie prezentów: kolorowe krawaty dla Dziadka
i cukierkowe korale dla Babci. Ten dzień dla
każdego – dzieci i wszystkich gości był bardzo
ekscytujący.
Na koniec zaprezentowały się dzieci z najstarszej
grupy. „Starszaki” w swoim przedstawieniu cofnęły się w czasie, aż do początku roku szkolnego,
aby móc zaprezentować piosenki i tańce, których
się nauczyły.
Na początek odśpiewali piosenkę „Autobus”,
którym wróciły z wakacji, aby móc we wrześniu pójść do przedszkola – „Drugiego domu”.
W repertuarze dzieci znalazły się także pastorałki
i kolędy, które śpiewały w „Jasełkach” oraz tańce z rekwizytami. Chłopcy za pomocą delikatnej
foli zaprezentowali „taniec mgły”, a dziewczynki
z kolorowymi chusteczkami - taniec jesiennych
liści przy muzyce F. Chopina. „Starszaki” zatańczyły także „Jesienną polkę” oraz pastorałkę „
Roztańczyły się Anioły”. Punktem kulminacyjnym była piosenka dla Babć i Dziadków, która
wywołała u Naszych gości szeroki uśmiech radości. Zakończeniem występów artystycznych
były serdeczne życzenia złożone przez wnuki
i wnuczki oraz koncert na instrumentach. Dalsza
część uroczystości przeniosła się do sali, gdzie
czekał słodki poczęstunek. „Starszaki” wręczyły
drobne upominki Gościom, którzy byli zadowoleni i uśmiechnięci od ucha do ucha.
Mamy nadzieję, że ten dzień w przedszkolu był
wyjątkowy i przyniósł wiele radości wszystkim
Babciom i Dziadkom.

Łzy wzruszenia w rytmie tanga
21 stycznia w świetlicy szkolnej SP7 także odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka.
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Chętni uczniowie, którzy poprzez deklamowanie
wierszy pragnęli złożyć serdeczne życzenia dla
swoich dziadków mieli okazję zaprezentować
swój talent i jednocześnie zaprosić swoich ukochanych dziadków na przedstawienie i poczęstunek.
Przy pomocy wychowawczyń świetlicy pań Justyny Wasilko i Karoliny Radomskiej uczniowie
klas z I- III przygotowali uroczystość, w której
nie zabrakło pięknej recytacji, tańca - tanga z
dziadkami oraz piosnek. Uczniowie po zakończeniu artystycznej części przedstawienia wręczyli
dziadkom dyplomy „Dla Najukochańszej Babci”
i „Dla Najukochańszego Dziadka” oraz zaprosili
na słodki poczęstunek.
Podczas uroczystości nie zabrakło uśmiechu na
twarzach gości a nawet łez wzruszenia. Docenili
trud swoich wnuków włożony w zorganizowanie
dla nich wieczorku i pamięci o ich święcie.
Uroczystość była bardzo udana i pozostawi miły
ślad wspomnień zarówno u gości, jak i małych
artystów oraz wychowawczyń świetlicy.
Kochana Babciu, Kochany Dziadku...

Styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych i szarych dni. Mimo to, w tym wydawałoby
się smutnym miesiącu są dwa niezwykłe dni – jedyne w swoim rodzaju, kiedy każdemu serduszka
biją mocniej. Jest to święto naszych kochanych
i niepowtarzalnych babć i dziadków.
W Publicznym Przedszkolu nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zaproszenie babć i dziadków
na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją
na stałe wpisaną w repertuar imprez przedszkol-

nych. Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim
dla babć i dziadków, to dzień pełen uśmiechów,
wzruszeń i radości.
W naszym przedszkolu, we wszystkich grupach
wiekowych uroczystość odbyła się 23 stycznia.
W każdej z grup dzieci zaprezentowały krótką
część artystyczną, recytowały wiersze i śpiewały
piosenki dla dziadków oraz wręczyły wcześniej
wykonane upominki.

EDUKACJA

Konkurs plastyczny w Szkole
Podstawowej
nr 7 w Nowym
Dworze
Mazowieckim:
Pocztówka
o św. Janie
Bosko

FAKTY NOWODWORSKIE

Konkurs
plastyczny
pt.”Mój Król
Maciuś I”
TeksT I FOTO Alina Kaszyńska

Rok 2012 był w Publicznym Przedszkolu
nr 1 rokiem wielu przedsięwzięć
związanych z Januszem Korczakiem
popularyzujących jego idee.

XIV gólnopolski
Konkurs o „Berło
Liściakowego
Króla” – późnojesienna galeria
TeksT I FOTO Anna Maj

Czas przedświąteczny to okres, w którym
dzieci przygotowują dla swoich rodziców
przedstawienia świąteczne, jasełkowe.
Rodzice-aktorzy z Teatru Rodzica
również przygotowali dla wszystkich
przedszkolaków ze Słonecznej Krainy
przedstawienie – niespodziankę.
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Bezpieczna
szkoła –
bezpieczny
uczeń
TeksT I FOTO Marta Oględzka

Od września ub. roku Publiczne
Gimnazjum nr 1 bierze udział w drugim
ogólnopolskim konkursie dla szkół
wszystkich stopni pt. Bezpieczna szkoła –
bezpieczny uczeń.

SP7
dwukrotnie
na podium
TeksT I FOTO SP7

7 grudnia 2012 roku w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego w Warszawie odbyła się
uroczysta gala X edycji konkursu
o tematyce ekologicznej pn.
„Mazowieckie krajobraz - 25 lat
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego”
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu województwa
mazowieckiego.

Zakochana
kartka
– konkurs na
walentynkową
pocztówkę
TeksT I FOTO SP7

W świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej
nr 7 odbył się konkurs na kartkę walentynkową. Organizatorkami konkursu były
panie Karolina Radomska i Anna Maj.

TeksT I FOTO Katarzyna Dobruk SP 7

W styczniu bieżącego roku w Szkole
Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze
Mazowieckim zagościły salezjańskie
klimaty.

U

czniowie klas I – III wzięli udział w katechetycznym konkursie plastycznym:
Pocztówka o św. Janie Bosko, który zorganizowały nauczycielki: Katarzyna Dobruk,
Izabella Ryńska – Pieluchowska, Wanda Kępska. Zadaniem uczestników konkursu było
wykonać, przy użyciu dowolnych technik
plastycznych oraz własnej pomysłowości,
stojącą pocztówkę o św. Janie Bosko i Jego
posłannictwie wychowawczym wśród dzieci
i młodzieży.
Na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac,
które zachwycały swoją pomysłowością i estetyką wykonania. Z wytworów dziecięcych
emanowała radość, wielkie serce i sympatia
do ks. Bosko.
Jury miało niełatwe zadanie. Po burzliwych
dyskusjach I miejsce przyznano uczennicy
klasy Ia – Marcie W. Dziewczynka wykonała
niezwykle oryginalną i ciekawą pocztówkę.
Prace uczniowskie można podziwiać na specjalnie przygotowanej szkolnej wystawie.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wykonały wspaniałe prace. Bardzo się cieszymy,
że nasi uczniowie poznają ks. Bosko – wspaniałego kapłana, pedagoga i przyjaciela młodzieży, od którego mogą uczyć się jak być
dobrym człowiekiem.

K

onkurs plastyczny pt.”Mój Król Maciuś I”
zamknął obchody „Roku Janusza Korczaka”
w naszej placówce. W konkursie uczestniczyły
wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Konkurs
stworzył możliwość wypowiedzenia się dzieciom
w formie plastycznej, jak ich zdaniem powinien wyglądać główny bohater powieści Janusza Korczaka
tytułowy Król Maciuś. W ciągu roku szkolnego wychowawczynie grup czytały przedszkolakom fragmenty książki o losach chłopca, który został królem
. Dzieci miały również możliwość obejrzenia filmu
„Król Maciuś I”, do wyboru w obsadzie aktorskiej
lub rysunkowego. Postać króla Maciusia przybliżyła
dzieciom również przygotowana w przedszkolu wystawa fotografii okładek i ilustracji opracowanych
do kilkunastu polskich wydań książki.
Spotkanie zamykające obchody „Roku Janusza Korczaka” oraz rozstrzygające konkurs odbyło się we
wspaniałej atmosferze. Cała sala wypełniona była
królami gdyż każde dziecko na głowie miało koronę. Jak powiedziała między innymi, organizatorka
konkursu pani Ala „na waszych głowach są dziś korony, które symbolizują zwycięstwo w tym konkursie każdego z was, włożyliście wiele pracy, fantazji
i dziecięcego entuzjazmu w wykonanie pięknych
prac plastycznych, być może w przyszłości posłużą
one do zilustrowania kolejnych wydań książki „Król
Maciuś I”. Możecie w pełni czuć się królami bo dla
każdego rodzica jego dziecko jest królem”. Dyplomy za udział w konkursie przedstawicielom grup
przedszkolnych wręczyli specjalnie „przybyli” na
tą uroczystość królowie. Następnie każde dziecko
otrzymało berło w postaci lizaka. Prace plastyczne
zostały zaprezentowane rodzicom na wystawie.
Zapewne przedsięwzięcia, które były organizowane
w przedszkolu w ramach obchodów „Roku Janusza
Korczaka” przybliżą dzieciom i ich rodzicom postać
tego wielkiego człowieka, lekarza, pedagoga, pisarza
a przede wszystkim oddanego przyjaciela dzieci.

K
„L

iściaki” – to dzieła Sztuki Pogodnej Czesława Rodziewicza – twórcy wyklejającego
z zasuszonych traw, liści wytwory swojej wyobraźni. Czesław Rodziewicz, wrocławski plastyk, tworząc – „wlewa w ludzkie serca pogodę ducha, bo żyć
z przyrodą, to mieć serce w duszy”.
Inspirując się twórczością Czesława Rodziewicza –
poety oraz autora liściaków – obrazów tworzonych
z liści Stowarzyszenie „Żyć Inaczej” ogłosiło XIV
OgólnopolskiKonkurso„BerłoLiściakowegoKróla”.
Na przełomie listopada i grudnia 2012r. uczniowie
z naszej szkoły z klas 0–III zostali zaproszeni do
udziału w konkursie. Organizatorami konkursu na
etapie szkolnym były nauczycielki świetlicy panie
Anna Maj i Izabella Pieluchowska. Uczniowie klas
0–III mieli szansę zaprezentować swoje umiejętności plastyczne a także mogli rozbudzić swoją wyobraźnię oraz wrażliwość i umiłowanie przyrody.
Wszystkie stworzone pracy były niezwykłe oraz
bardzo piękne.
Jury wybrało laureatów:
I miejsce – Kornelia Wrzosek kl. IIIb
II miejsce – Natalia Trojanowska kl. IIIa
III miejsce – Kacper Ronowicz kl. Id
Wyróżnienia otrzymali: Izabella Tracewska kl. IIIc,
Weronika Tomaniak kl. IIIc, Hanna Boczkowska kl.
IIIc.
Laureatom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy
wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział
w konkursie.

www.nowydwormaz.pl

onkurs odbywa się pod hasłem Prawo, Przyjaźń, Tolerancja. Celem przedsięwzięcia jest
popularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce
podstawowych zasad funkcjonowania państwa
prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym
norm współżycia, poszanowania praw jednostki,
w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze,
rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego.
Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Prowadzany
przez redakcję miesięcznika Perspektywy Europejskie
oraz Fundację Państwo Obywatelskie (organizacja
pożytku publicznego) jest współorganizowany m.in.
przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz Przedstawicieli Sejmu i Senatu.
W ramach działań konkursowych gimnazjum
przyjęło na siebie liczne zadania. Przeprowadzono
szeroką akcję informacyjno – zapobiegawczą przeciwko przemocy. W jej ramach, w dniach 12 – 16
listopada Anna Szwed i p. Andrzej Majcher poprowadzili warsztaty dla uczniów i rady pedagogicznej.
Przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów,
nauczycieli i rodziców na temat przemocy, które pozwoliło na ustalenie skali tego zjawiska. W szkole
pojawiły się plakaty informacyjne na temat agresji,
tego jak się przed nią bronić oraz jak na nią reagować. Na drzwiach pracowni komputerowej uczniowie mogą znaleźć informację o zasadach netykiety
oraz korzystania z i Internetu, tak aby nie narazić się
na niebezpieczeństwa w sieci. Rodzice otrzymali
ulotki na temat tego, jak stwierdzić, że dziecko jest
ofiarą przemocy oraz co zrobić w razie jej stwierdzenia. Ponad to, 21 listopada przedstawicielka Straży
Miejskiej – p. Małgorzata Wójcik, przeprowadziła
na terenie gimnazjum konwersatorium pt. Tytoń,
narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić.
W dniach 27 – 29 listopada ub. r., odbyły się konwersatoria pt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe
– co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki”, poprowadzone
przez rzecznika policji – p. st. sierż. Szymona Koźniewskiego. Do końca marca, dzięki spotkaniom z
Policją, Strażą Miejską, pracownikami Sądu czy też
Ośrodka Pomocy Społecznej, uczniowie i nauczyciele będą mieli okazję uszczegółowić swoją wiedzę
na temat obowiązującego prawa oraz norm i zasad
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N

a konkurs wpłynęło 27 kartek walentynkowych. Wybór najładniejszych okazał się bardzo
trudny.
Konkurs rozstrzygnięto 13 lutego.
Kartki oceniono w dwóch kategoriach:

S

pośród 2,5 tys. uczniów do finałowego etapu
konkursu zakwalifikowało się tylko 35 osób.
Wśród nich były dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim, które wykonały prace w kategorii plakat
ekologiczny.
Rzeczą niezwykłą i spotkaną po raz pierwszy
w historii Konkursu było zajęcie dwóch pierwszych
miejsc przez uczniów z tej samej szkoły.
Laureatkami, a jednocześnie zdobywczyniami
dwóch pierwszych miejsc, są Weronika Spalik
z klasy 2b i Nina Trzaskowska z klasy 6d.
Uczennice m.in. otrzymały nagrody w postaci sprzętu elektronicznego – konsole Sony PSP, a Szkoła
urządzenie wielofunkcyjne. Uczennice przygotowały prace plastyczne pod kierunkiem nauczycielek
Grażyny Nurczyńskiej i Hanny Rucińskiej.

społecznych. Zadadzą sobie pytanie o to, co powinno się zmienić w szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi oraz jak kształtować
postawy akceptujące niepełnosprawność.

Kategoria I – kartki wykonane samodzielnie:
I miejsce – Aleksandra Szymańska z klasy Id
II miejsce – Kamil Szymański z klasy IIa
III miejsce – Jacek Dąbkowski z klasy Id
Kategoria II – kartki wykonane z pomocą osoby
dorosłej:
I miejsce – Malwina Dudek z klasy Ic
II miejsce - Michał Jedliński z klasy IIa
III miejsce – Patrycja Rostkowska z klasy Ic
Wyróżnienia:
Zuzanna Baran z klasy Id, Adam Tetkowski z klasy
IIa, Kornelia Wzorek z klasy IIIb, Emilia Dziedzic
z klasy IIIc.
Serdecznie gratulujemy.
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By być
Sokolnik w PP2 Spotkanie
z policjantem –
bezpiecznym !!!
bezpieczne ferie
TeksT I FOTO Julita Stolarska-Szutran

TeksT I FOTO Justyna Paszkiewicz

W styczniu w klasie 4c była z wizytą
pielęgniarka - Pani Agnieszka
Szwejkowska.

W październiku grupa V „Biedronki” udała
się na wycieczkę na lotnisko w Modlinie
gdzie miała możliwość zapoznania się ze
specyfiką pracy służb lotniskowych od
„kuchni”. Tutaj między innymi poznaliśmy
pana Pawła Dobrzańskiego pełniącego
funkcję sokolnika, którego zaprosiliśmy
do naszej placówki.

12
O

powiadała o swojej pracy i pacjentach, oraz
o historii zawodu. Mówiła ona dzieciom
o zagrożeniach, jakie czyhają na każde dziecko.
Pięknie opowiadała jak można im zapobiegać,
a gdy się już zdarzą jak pomóc sobie i innym.
Dzieci bandażowały obolałe miejsca, uczyły
się jak udzielać pierwszej pomocy, jak postąpić
w razie skaleczenia lub oparzenia. Uczniowie
klasy 4c wraz z wychowawcą bardzo dziękują
Pani Agnieszce za wizytę i wspaniały pokaz.

grudnia pan Paweł Dobrzański przyjechał do
przedszkola razem ze swoim sokołem. Dzieci
na wstępie spotkania dowiedziały się, że sokolnik to
osoba, która potrafi układać sokoły, jastrzębie, orły
i polować z nimi i nie jest to zawód ale wielka pasja.
Bardzo ciekawie opowiadał o przyzwyczajeniach
swoich podopiecznych, że na przykład drapieżne
ptaki nigdy nie zostają przyjaciółmi człowieka jak
kot czy pies – najwyżej wspólnikami. W przypadku
błędów w prowadzeniu nawet po kilkunastu latach
współpracy mogą odlecieć i nie wrócić.
Ptaki zatrudnione na lotnisku w Modlinie maja za
zadanie płoszyć mniejsze ptactwo, czuwać nad bezpieczeństwem samolotów. Dowiedzieliśmy się również o tym co jedzą, jakie są ich przysmaki. Niektóre
dzieci dziwiąc się, że jedzą surowe mięso oferowały
pomoc w przyrządzaniu mięsa z grilla. Podziwiały
również akcesoria niezmienne od setek lat, w które zaopatrzony jest sokolnik i ptak – uspakajający
kapturek szyty na miarę, który zakłada się podczas
transportu oraz rękawica, na której siedzi podopieczny. Zawsze jest to lewa ręka, gdyż prawą zakłada się kapturek i zdejmuje pęta. Dzieciaki miały
możliwość zakładania rękawicy i trzymania sokoła
na swoim ręku oraz zadawania przeróżnych pytań,
na które nasz gość bardzo cierpliwie i wyczerpująco
odpowiadał.
Na zakończenie, dzieci gorąco podziękowały za
edukacyjne spotkanie.

TeksT I FOTO Anna Maj

Zbliżający się okres ferii zimowych to
przede wszystkim czas wypoczynku i
zabawy. W czasie trwania ferii nie można
jednak zapomnieć o podstawowych
zasadach bezpieczeństwa.

D

latego też na zaproszenie nauczycielki świetlicy
p. Anny Maj 25.01.2012r. odbyło się spotkanie
z policjantem z Komendy Powiatowej w Nowym
Dworze Mazowieckim.
Pan policjant przypomniał uczniom o zagrożeniach
czyhających na nich w trakcie ferii zimowych, powiedział też jak ich unikać. Omówił ze wszystkimi
uczniami zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym
powietrzu. Przestrzegał również przed ślizganiem
się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach.
Ostrzegł przed zjeżdżaniem z górek znajdujących
się blisko ruchliwych ulic.
Spotkanie zakończono się rozdaniem opasek odblaskowych oraz książeczek nt.: „Bezpieczne ferie”,
wszystkim uczniom uczestniczącym w spotkaniu .

www.nowydwormaz.pl
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Spotkanie
Spotkanie ze Wycieczka
z poezją w PP4 Strażą Miejską do optyka
TeksT I FOTO Kinga Kuczkowska

TeksT I FOTO Kinga Kuczkowska

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas
spędzany w rodzinnym gronie, przy
radosnej atmosferze. To czas zadumy
, refleksji, śpiewania kolęd i składania
życzeń. I nasze przedszkolaki miały
okazję zasmakowania tej chwili.

Za oknami biały puch pokrył ziemię.
To znak, że zbliżają się upragnione ferie,
na które z niecierpliwością czeka każdy
dzieciak.

Dnia 21 grudnia w Zespole Szkół – Publicznym
Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
przedszkolaki odwiedził pisarz Andrzej Zaniewski,
autor kolęd i wielu wierszy dla dzieci.
Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gościa
przez Panią Dyrektor Irenę Wiśniewską. Pan Andrzej był tak uprzejmy i przedstawił naszym słuchaczom kilka swoich wierszy z tomiku poezji pt. „Miłość i ból”. Nawiązaniem do nadchodzących świąt
były kolędy z płyty pt. „Podzielmy się opłatkiem”
współautorstwa naszego gościa. Po części literackiej
dzieci zrobiły sobie zdjęcia z Panem Andrzejem.
W ramach podziękowań za spotkanie z poezją
przedszkolaki odśpiewały kolędę „Gdy się Chrystus
rodzi” i wręczyły na ręce naszego gościa mały upominek, w postaci własnoręcznie robionej bombki.
Po spotkaniu z panem Andrzejem każda grupa udała
się na „wigilijną” ucztę. „Starszaki” jak przystało na
najstarsze dzieci w przedszkolu podzieliły się opłatkiem, składając sobie, swoim paniom i pani Dyrektor życzenia świąteczne. Choć na moment poczuliśmy magię świąt.
Serdecznie dziękujemy za wspaniałe spotkanie
z poezją panu Andrzejowi Zaniewskiemu i czekamy
na kolejne.
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TeksT I FOTO Alina Kaszyńska

Coraz więcej zakładów rzemieślniczych
znika z naszych miast a w raz z nimi
odchodzą często w niepamięć różne
zawody. Kto to jest rymarz, cholewkarz,
kuśnierz, zdun coraz więcej osób musi się
zastanowić, by odpowiedzieć czym się
zajmowali.

P

rzedszkolaki z Twierdzy Modlin również spragnione są zimowych szaleństw. Aby śnieżne zabawy nie przyniosły przykrych w działaniu skutków,
trzeba działać profilaktycznie. W tym celu nasze
przedszkolaki i dzieci z oddziałów „0” SP odwiedziła przedstawicielka Straży Miejskiej, pani Małgorzata Wójcik na zaproszenie pani wicedyrektor, Ireny
Wiśniewskiej. Jej wizyta związana była z przedstawieniem najmłodszym sytuacji niebezpiecznych
podczas zimowych zabaw. Przy pomocy rysunków
demonstracyjnych pani Małgosia zapoznała dzieci
z codziennymi nieprzemyślanymi zdarzeniami,
które mogą wyrządzić krzywdę nam jak i komuś
innemu. Przedszkolaki opowiadały historię dzieci
i sytuację w której się znalazły oraz określały czy ich
zachowanie jest bezpieczne czy raczej nie. Dzieci
od tej pory wiedzą, żeby:
• nie wchodzić na zamarznięte jeziora, rzeki i stawy.
Do jeżdżenia na łyżwach służą specjalne lodowiska.
• Nie rzucać się śnieżkami w siebie, ponieważ może
się w niej znajdować kamień. Najlepiej znaleźć sobie
cel i urządzić zawody w celowaniu.
• Przechodzić pod soplami zwisającymi z dachów.
• Zjeżdżać na sankach z górki , która prowadzi na
jezdnię.
• Rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody, bo
możemy spowodować wypadek.
Po lekcji z panią Małgosią nasi milusińscy na pewno będą już wiedzieć o zachowaniu bezpieczeństwa
podczas zimowych ferii i zabaw. Mamy nadzieję, że
cenne rady przekazały rodzicom i skorzystają z nich
podczas ferii. Życzmy udanych, śnieżnych i bezpiecznych zabaw na śniegu.

N

iedługo zapewne zniknie szewc, zegarmistrz
czy optyk. By nie zanikła pamięć o tych zawodach dzieci z grupy SMERFY Publicznego
Przedszkola nr 1 odwiedzają działające w naszym
mieście zakłady usługowe. Tym razem był to zakład optyczny.
Dzieci chciały poznać co dzieje się z naszą receptą
przepisaną przez lekarza okulistę, gdy zalecił nam
nosić okulary. Jak stwierdziła pani Musiał, właścicielka zakładu optycznego, jeszcze nigdy tylu klientów naraz nie gościło u siebie. „Mali klienci” swą
wizytę rozpoczęli oczywiście od wyboru oprawki.
Tylko, która niebieska, szara a może w „mazaje”.
Ze szkłami owalnymi a może okrągłymi, wąskimi
czy szerokimi a może jednak soczewki kontaktowe,
proponuje pani optyk. I co dalej, soczewki szklane
czy plastikowe. Po dokonaniu wyboru przez „klientów” oprawki i soczewek do pracy przystępuje
optyk. Musi oszlifować szkła i osadzić w oprawce,
wyjaśnia pani optyk. By wykonać zadanie sprawnie,
optyk wykorzystuje do tego urządzenia i maszyny
specjalistyczne. Jeszcze tylko dopasowanie oprawki
zgodnie z życzeniem klienta i gotowe. Kończąc wypowiedź, pani optyk stwierdziła, ale by to wykonać
trzeba się uczyć wiele lat. No i teraz to na co czekały
wszystkie dziewczynki, okulary przeciwsłoneczne.
Tymi dopiero można się „pomodzić”. Jakie marki,
jakie typy i kształty, jest w czym wybierać. Oj żeby
mieć, któreś z tych okularów, całe przedszkole by zazdrościło. Po takim spotkaniu dzieci na pewno będą
pamiętać kto to jest optyk a także to, że okulary są
po to by chronić nasze oczy i w razie choroby oczu
wspomagać je.
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Wycieczka
na pocztę

Pani
Wycieczka
do zegarmistrza Poseł Czyta!

TeksT I FOTO Alina Kaszyńska

TeksT I FOTO Alina Kaszyńska

„Chodzi z dużą torbą i z tego go znamy,
że roznosi listy, paczki i telegramy”. Dzieci
z grupy Smerfy Publicznego Przedszkola
nr 1 bezbłędnie odgadły, że osobą,
o której mówi zagadka jest pan listonosz.
Jak wygląda droga listu od nadawcy do
adresata przedszkolaki poznały
w czasie cyklu zajęć przeprowadzonych
w styczniu. Dzieci dowiedziały się co to
jest koperta i jakie są rodzaje kopert,
w którym miejscu należy napisać adres
i gdzie przykleić znaczek oraz co zrobić
z listem by dotarł do adresata.

„Nie je nie pije a chodzi i bije” dziś chyba
nie liczne dzieci potrafią odpowiedzieć
na tą zagadkę. Prawie zniknęły z naszych
domów zegary „bijące” godziny.
Kończący się rok najbardziej przypomina
nam, że czas nieubłaganie płynie.
Lubimy gdy mijający czas odmierzają
ładnie wyglądające i dokładne zegary.

Z

O

czywiście przedszkolaki poznały także rodzaje przesyłek pocztowych takie jak karta, list,
paczka, przekaz. Wychowawczyni opowiedziała
kto to jest listonosz i czym się zajmuje. Na kolorowych ilustracjach dzieci prześledziły drogę listu od
chwili napisania do momentu doręczenia. Wielkie
zainteresowanie wzbudziły klasery ze znaczkami
z różnych państw. I tu dzieci dokonały ważnego
odkrycia, a mianowicie że pocztę posiadają także
inne państwa, które to emitują znaczki pocztowe
równie piękne jak Polska. Ukoronowaniem zajęć
o poczcie i pocztowcach była wycieczka, na którą
Smerfy udały się do Urzędu Pocztowego nr 1 w
Nowym Dworze Mazowieckim. Pani, która oprowadzała nas po Poczcie rozpoczęła wycieczkę od
zwiedzenia gabinetu pani naczelnik poczty. Następnie dzieci obejrzały mundur listonosza i jego
najważniejsze wyposażenie, czyli bardzo pojemną
torbę. Zobaczyły też jak sortuje się listy, zarówno
te do przesłania do innych miast, jak i te już do
doręczenia. Pocztowca stemplującego znaczki już
dawno zastąpiła maszyna, która robi to w zawrotnym tempie. Przedszkolaki zobaczyły jak sortowane są paczki i jak odbywa się ich załadunek
do samochodów pocztowych. Oczywiście dzieci
poznały czym zajmują się „panie z okienka” i asystowały przy wybieraniu listów przez pracownika
poczty ze skrzynki. Każdy z uczestników wycieczki otrzymał kartę pocztową, kolorową kopertę
i pamiątkowy znaczek a dla rodziców druczek
ze wzorem prawidłowego adresowania listów.
Podobnie jak w przedszkolu i tu na poczcie piękne kolorowe znaczki przyciągały wzrok dzieci
i wzbudzały duże zainteresowanie.
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egarom, upływowi czasu i zawodowi zegarmistrza poświęcone były zajęcia w grupie SMERFY Publicznego Przedszkola nr 1. Na zajęcia dzieci przyniosły z domu zegary. Takie, które można
postawić jeszcze inne do zawieszenia i te na rękę.
Wychowawczyni grupy przyniosła coś co nie przypominało zegara ale odmierzało czas, była to klepsydra. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się dlaczego
mierzymy czas i jak go odmierzano dawniej a jak
obecnie. Zajęcia były by niepełne gdyby SMERFY
nie odwiedziły zakładu zegarmistrzowskiego.
To coraz rzadszy zawód i chyba w Nowym Dworze
został już jeden zakład, w którym można nie tylko
kupić ale i naprawić zegar. Dzieci odwiedziły zakład
zegarmistrzowski pana Grzegorza Komendowskiego. Tu jest dopiero co oglądać. Pełne gabloty zegarków, złote srebrne kolorowe, ze wskazówkami lub
wyświetlające godziny. Pan zegarmistrz zademonstrował co potrafią dzisiejsze zegary gwizdać, piać,
mówić godziny, dzwonić, wygrywać melodie. Ich
kształty też są według gustu i potrzeb klienta. Największe zainteresowanie dzieci wzbudziły zegary
wiszące na ścianie i stojące na półce, bardzo różniące się od pozostałych swym wyglądem. Taka sama
tarcza i wskazówki ale jekieś inne. Jak powiedział
pan zegarmistrz to dziadkowie tych wszystkich zegarków w gablotach. Następnie kluczem nakręcił
jeden z nich i ustawił by „wybił” godzinę. Dzieci
dowiedziały się czym różni się zegarek elektroniczny od mechanicznego, co to jest wahadło, cyferblat
i balans. Od tych nazw i różnorodności zegarków w
gablotach może się zakręcić w głowie. Jeszcze tylko
spojrzenie jak wygląda warsztat pracy zegarmistrza
i trzeba wracać do przedszkola. Pan zegarmistrz
mówi, że zegarki z jego zakładu są szczególne, odmierzają tylko szczęśliwy czas.

TeksT RED, FOTO SP7 i PP5

W ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” Pani Poseł Jadwiga
Zakrzewska spotkała się
z uczniami klas pierwszych i trzecich
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz
z przedszkolakami z Publicznego
Przedszkola nr 5.

Z

udziałem dzieci, inscenizując, przypomniała
ponadczasowe teksty Jana Brzechwy. Czytała
również baśnie H.Ch. Andersena, które wzbudziły
zainteresowanie i przykuły uwagę uczniów. W podziękowaniu dzieci przekazały Pani Poseł upominki
i złożyły życzenia. Wyraziły tez nadzieję, na kolejne
spotkanie.
W imieniu przedszkolaków i uczniów serdecznie
dziękujemy za wspaniałe interpretacje utworów
i inspiracje czytelnicze.

Kurs „Animator Czasu Wolnego”
TeksT I FOTO Renata Jastrzębska nauczyciel wiedzy o kulturze i przedmiotów turystycznych

W Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. w dniach 14-15 grudnia ub.r. odbył się kurs „Animator Czasu Wolnego”,
w ramach uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji, przeprowadzony przez firmę STAGEMAN, wyróżniającą się na polskim rynku
turystycznym w tego typu szkoleniach. Uczestniczyła w nim 40-osobowa grupa uczniów szkoły, absolwentów i nauczycieli,
która miała okazję poznać pracę animatora od A do Z.

S

zkolenie dostarczyło wszelkich informacji
i pozwoliło zdobyć kompetencje, które są
niezbędne w pracy Animatora Czasu Wolnego;
praca ta nie jest łatwa i wymaga wielu umiejętności praktycznych. Największą zaletą kursu były
gotowe scenariusze gier, zabaw i zajęć animacyjnych, które można realizować praktycznie wszę-

dzie. Szkolenie miało charakter praktyczny – dowiedzieliśmy się więc, co robić jako Animator w
rzeczywistych sytuacjach. Było dużo ćwiczeń,
gier, zabaw, scenek i śmiechu, i radości oraz niesamowitej integracji grupy. Wszystko to w odniesieniu do prawdziwej pracy animacyjnej.
Uczestnicy kursu otrzymali certyfikat, w języku

polskim i angielskim, uprawniający do wykonywania pracy animatora czasu wolnego.
Wkrótce kolejne szkolenie organizowane dla
młodzieży Zespołu Szkół nr 2 – tym razem będzie to kurs „Wychowawca kolonijny i kierownik
wycieczek”.

„Zapal się do niepalenia”, czyli promocja
zdrowego stylu życia w ZS2
TeksT Mirosława Trębacz FOTO ZS2

W Zespole Szkół nr 2 co roku przeprowadzane są różnorodne przedsięwzięcia w ramach edukacji zdrowotnej, by „szlachetne zdrowie”,
o którym pisał Jan Kochanowski, niezachwianie służyło od radosnej młodości do wieku dojrzałego.

N

a lekcjach biologii, chemii, godzinach wychowawczych i warsztatach uczniowie „Dwójki”
poznają negatywny wpływ substancji zmieniających
świadomość na organizm człowieka. Jednocześnie
pedagodzy uczą młodzież asertywnych zachowań
pozwalających unikać uzależnień psychicznych
i fizycznych, gdyż: „(… ) nic nad zdrowie/ Ani lepszego,/ Ani droższego…” – nie ma.
W listopadzie w ramach Światowego Dnia Rzucania
Palenia w ZS nr 2 odbył się trzeci już „DZIEŃ SURÓWEK I SAŁATEK”. Surówki i sałatki wykonane
zostały wg ulubionych przepisów uczennic klasy II
a LP o profilu socjalnym, pod kierunkiem p. T. Rzepieli i p. M. Trębacz. Przepysznych potraw mogli
spróbować uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni
goście – gimnazjaliści z PG nr 1 i PG nr 2 , a także
ich opiekunowie.
Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w prelekcji na
temat „Roli edukacji zdrowotnej w życiu człowieka”, popartej prezentacją multimedialną przygotowaną przez p. M. Trębacz. Gimnazjaliści zapoznali
się ze swoistym dekalogiem zdrowego stylu życia,
czyli prostymi receptami, które mogą zapewnić przestrzegającym je osiągnięcie wieku 107 lat, a może

www.nowydwormaz.pl
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dłuższego. Jedna z rad zdrowego stylu życia dotyczy
eliminowania używek, a zatem np. Światowy Dzień
Rzucania Palenia oraz Dni bez Papierosa stanowią
jej odzwierciedlenie. Gimnazjaliści przypomnieli
sobie również główne składniki pokarmowe, ich
rolę w organizmie człowieka, źródła ich występowania i w ten sposób utrwalili wiedzę o odżywianiu.
We wspomnianej prezentacji witaminy i sole mineralne zostały szczególnie potraktowane jako składniki regulujące funkcjonowanie organizmu człowieka,
a występujące w znacznych ilościach w warzywach
i owocach – podstawowych składnikach surówek
i sałatek. Młodzi ludzie zachęcani byli do przestrzegania zasad racjonalnego odżywiania, zgodnego
z piramidą żywienia. Hasło „Jedz z głową”, a właściwie reguły odżywiania mogą uchronić przed nadwagą, którą zagrożonych jest 16 % młodych Polaków.
„Jesteś tym, co jesz” to następny slogan, pod którym
ukryte były informacje na temat niezdrowych produktów i niewłaściwego sposobu postępowania
w żywieniu. Młodzież poznała „białe trucizny” oraz
dowiedziała się, jakich potraw nie należy łączyć
i dlaczego. Uzupełniła wiedzę o zawartości wody
w organizmie noworodka, nastolatka, osoby dorosłej

i w podeszłym wieku oraz dowiedziała się, dlaczego
należy pić wodę lub herbaty ziołowe, owocowe bądź
mleko – co najmniej 2 litry dziennie. „Woda to życie”, „ zrobię Ci wodę z mózgu”, „ woda a zmarszczki” – oto hasła, które mogły zaintrygować uczniów.
Po zakończeniu prezentacji gimnazjaliści otrzymali
testy dotyczące jakościowej oceny dziennego jadłospisu - mieli zastanowić się, co mogą zmienić w swojej diecie, by odżywiać się racjonalnie. Chętni brali
udział w mini-konkursie „Wiem, co jem”, w którym
owoce i satysfakcja z wiedzy to główne nagrody.
Najprzyjemniejszym momentem akcji była degustacja surówek i sałatek oraz owoców. Akcja „DZIEŃ
SURÓWEK I SAŁATEK” ma na celu tworzenie
dobrych wzorów do naśladowania, rozwijanie umiejętności praktycznych oraz aktywne uczestnictwo
w planowaniu i realizacji zadań edukacji zdrowotnej
. Również udział w Olimpiadzie „PROMUJ ZDROWY STYL ŻYCIA” jest tego dobrym wyrazem.
W grudniu uczennica kl. 3 Technikum Sylwia Sumińska zajęła I miejsce w etapie rejonowym konkursu i w związku z tym będzie reprezentowała szkołę
w etapie wojewódzkim.
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Mikołajkowy Bączek

W krainie Świętego Mikołaja
TeksT I FOTO Elżbieta Szałkowska, Małgorzata Krupka

TeksT I FOTO Koordynator Mistrzostw Małgorzata Kulesza

Podobnie jak w ubiegłym roku Biuro Imprez Matematyczno – Sportowych WKM „Rach-mistrz” w osobie pana Andrzeja
Grabowskiego wystąpiło z propozycją przeprowadzenia VII Korespondencyjnych Mistrzostw Polski w Kręceniu Bączkiem
Matematycznym PIRUET. Koordynatorzy Mistrzostw mieli za zadanie przeprowadzenie zawodów na swoim terenie.

N

owodworska „Siódemka” jak co roku podjęła wyzwanie. Uczniowie ćwiczyli w szkole
pod kierunkiem nauczycieli, ale wielu z nich angażowało w domach swoich bliskich. Tatusiowie,
mamusie i dziadkowie wspierali zawodników
w kategorii R kręcąc bączkiem.
6 grudnia ub. r. w Szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano VII Korespondencyjne Mistrzostwa
Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym
PIRUET – Mistrzostwa SP7 .
Celem przeprowadzonych rozgrywek było:
• uatrakcyjnienie imprez organizowanych w dniu
Świętego Mikołaja w placówkach edukacyjnych,
• doskonalenie u dzieci sprawności manualnej
i koordynacji wzrokowo – ruchowej,
• propagowanie zabawowych form nauczania –
uczenia się.
Zawodnicy kręcili bączkiem matematycznym
i nakładali na niego pierścienie papierowe
w obecności zawodników swojej kategorii, sędziów oraz Koordynatora Mistrzostw, który czuwał nad tym, aby rozgrywki przebiegały zgodnie
z regulaminem Mistrzostw. Uroku zawodom dodawały mikołajkowe przebrania organizatorów
i zawodników oraz odświętny wystrój sali.
Jak co roku odwiedził dzieci Święty Mikołaj,
który poprowadził wesoły, rozbawiony koro-wód
i rozdawał prezenty. Słodkie upominki ufundowała Rada Rodziców.
W rozgrywkach uczestniczyły też dzieci 6 – letnie z Publicznego Przedszkola nr 5.
W zawodach na terenie szkoły nagrodzonych zostanie po 6 zawodników z każdej kategorii.
W zawodach ogólnopolskich za miejsca od I do
XII przyznawane zostaną dyplomy oraz znaczki
z logo i napisem LAUREAT, które Organizator
przesyła pocztą.
Zabawy bączkiem matematycznym są ciekawą propozycją na dobrą zabawę. Systematyczne ćwiczenia przynoszą nowe rekordy, a także
rozwijają koordynację wzrokowo – ruchową
i sprawność manualną u dzieci. Bączek może być
wykorzystywany do ćwiczeń i zabaw w liczeniu
na zajęciach edukacyjnych.
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WYNIKI VII MISTRZOSTW
Szkoły Podstawowej nr 7 w Kręceniu Bączkiem Matematycznym „Piruet”

KATEGORIA D6

KATEGORIA D7

KATEGORIA D8

1. Alicja Końsko

1. Julia Zielińska

1 Kamila Marszałek

2. Milena Markowska

2. Aleksandra Miller

2. Aleksandra Łempicka

3. Dominika Zgud

3. Marta Witek

3. Zofia Szychlińska

4. Olga Szymańska

4. Weronika Kałka

4. Dalia Krajewska

5. Patrycja Reginis

5. Patrycja Duliasz

5. Karolina Samoraj

6. Julia Rębecka

6. Marika Sikorska

6. Małgorzata Majcher

KATEGORIA C6

KATEGORIA C7

KATEGORIA C8

1. Aleks Marczuk

1. Piotr Kucharuk

1. Krystian Sieniakowski

2. Łukasz Chrustowski

2. Brajan Ostrowski

2. Tomasz Roszek

3. Maciej Mordawski

3. Dawid Bernat

3. Kacper Kenczyński

4. Kamil Głogulski

4. Paweł Furtak

4. Marcin Baran

5. Hubert Woźniak

5. Oskar Gregorczyk

5. Kacper Dutkiewicz

6. Wiktor Gardocki

6. Krystian Chróstowski

6. Filip Kaczmarski

KATEGORIA D9

KATEGORIA C9

KATEGORIA O

1.Zuzanna Miętek

1. Michał Kowalski

1. Kacper Olejniczak

2. Weronika Tomaniak

2. Olgierd Cichecki

2. Julia Młodawska

3. Julia Fabrowicz

3. Wiktor Jurkowski

3. Julia Chapuła

4. Magdalena Nawotka

4. Batrosz Fabryc

4. Natalia Antkowicz

5. Weronika Marczuk

5. Mateusz Gałysa

5. Weronika Poleska

6. Karolina Pindel

6. Patryk Pazyrski

6. Paulina Cywińska

KATEGORIA R
1. Maciej Kicior, Arkadiusz Kicior
2. Julia Przybylak, Jacek Przybylak
3. Filip Przybylak, Jacek Przybylak
4. Aleksandra Piotrowska, Jacek Piotrowski

Zabawy bączkiem matematycznym są ciekawą propozycją na dobrą zabawę. Systematyczne ćwiczenia przynoszą nowe rekordy, a także
rozwijają koordynację wzrokowo – ruchową
i sprawność manualną u dzieci. Bączek może być
wykorzystywany do ćwiczeń i zabaw w liczeniu
na zajęciach edukacyjnych.

5. Patrycja Rostkowska, Marek Rostkowski

10 grudnia Panie Elżbieta Szałkowska i Małgorzata Krupka – zorganizowały swoim wychowankom fantastyczną wycieczkę do
Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku, gdzie uczniowie mogli poczuć smak dzieciństwa i przenieść się do świata marzeń i baśni.

S

pacerując „Bajkową Ścieżką” spotkali wiele bajkowych postaci znanych z książek, filmów i bajek.
Zobaczyli karetę i pałac Królowej Śniegu, przywitali
się ze Świętym Mikołajem i Dziadem Mrozem. Widzieli Królewnę Śnieżkę z krasnoludkami, oraz Jasia
i Małgosię z Babą Jagą, Calineczkę, Królową Śniegu,
Kota w butach, Czerwonego Kapturka i Trzy świnki.
W domu Świętego Mikołaja widzieli zaczarowany kominek, w którym palił się nietypowy ogień.

Każdy, kto wrzuci do niego kartkę wraz ze swoim
życzeniem i marzeniem to się spełni. Spędzili urocze chwile w przepięknej Sali Tronowej Świętego Mikołaja na rozmowie o swoich marzeniach.
W „Kinie pod dzwoneczkami” obejrzeli film
o tematyce bożonarodzeniowej oraz uczestniczyli w zajęciach plastycznych o tematyce świątecznej. W Krainie Świętego Mikołaja mogli na
własne oczy zobaczyć jak wyglądała betlejem-

ska szopka, w której narodził się Jezus Chrystus.
Jest to zaaranżowana uboga szopa kryta strzechą
oraz naturalnej wielkości figury zwierząt i ludzi.
Pod koniec pobytu w Kołacinku uczniowie spełnili swoje marzenia robiąc zakupy w sklepiku
Świętego Mikołaja oraz korzystając z Sali Zabaw.
Pobyt w Krainie Świętego Mikołaja wzbudził
w uczniach refleksję nad sensem Świąt Bożego
Narodzenia i wprowadził w świąteczną atmosferę.

W Galerii Instrumentów Folkowych
TeksT I FOTO Krystyna Grabarczyk i Bożena Kowalska

Myśl Arystotelesa głosząca, iż „Muzyka łagodzi obyczaje”, przyświecała „Biedronkom” i „Zajączkom” z Publicznego Przedszkola
nr 2, gdy 22 listopada wyjeżdżały na wycieczkę do Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzisku Mazowieckim.

D

zieci miały okazję poznać świat muzyki zupełnie innej od tej, z którą mają kontakt na co dzień.
Z zachwytem oglądały i dotykały nieznanych im
do tej pory instrumentów, słuchały ich oryginalnych
brzmień.
Galeria Instrumentów Folkowych to cudowne
miejsce, jedyne w Polsce i Europie, gdzie zebrano ponad 1000 instrumentów, przeszkadzajek
i zabawek muzycznych starych i tworzonych
współcześnie – stąd nazwa folk. Kolekcja jest
podporządkowana kulturze ludowej słowiańskiej- nieznanej, egzotycznej, nieodkrytej dla
turystów do dziś. To cudowne, niepowtarzalne miej-

sce ma niepowtarzalny urok i duszę. A wszystko to,
dzięki pasjonatom, którzy je tworzyli przez wiele lat,
i tworzą nadal, pozwalając nam poznawać tę kulturę. Kolekcję tę zapoczątkował pan Antoni Kania.
laki będą się tu nudziły, że to nie miejsce dla nich.
Nie ma nic bardziej mylnego. Dzieci doświadczyły
tu niezapomnianych wrażeń. Emocje przeżywane
w tym fantastycznym miejscu były zasługą pana
Pawła, prowadzącego spotkanie. Wszyscy świetnie
się bawili podczas słuchania pełnych humoru, budzących zaciekawienie opowieści o instrumentach.
Ogólne zdziwienie i zachwyt wywołała prezentacja instrumentów wykonanych z „byle czego”,

np. z węża ogrodowego, drewnianej łyżki, wędki, kory brzozy… bo tutaj wszystko może grać.
Ku wielkiej uciesze dzieci, na tej wycieczce przewidziano nawet tańce. Jedni chłopcy zapraszali do pląsów swe koleżanki, inni tworzyli korowody i węże.
Wszyscy chętnie prezentowali swe umiejętności. Zabawa była przednia.A przygrywała nam…katarynka.
Grupy „Biedronek” i „Zajączków” zakończyły zwiedzanie wspólnym muzykowaniem
na instrumentach „jakich świat nie widział”.
Wracaliśmy do przedszkola we wspaniałych humorach. Pobyt w Galerii nie tylko łagodzi obyczaje,
ale również dostarcz niezapomnianych wrażeń.

6. Weronika Hajduga, Arkadiusz Hajduga

Czemu służą wizyty licealistów z Modlinatwierdzy w hotelu Royal?
TeksT I FOTO Koło Dziennikarskie

Uczniowie kl.I a LO wraz z wychowawcą p. Ewą Szmytkowską oraz p. Krystyną Węcławiak gościli w grudniu 2012 r.
w Hotelu Royal. Celem wycieczki było rozwijanie zainteresowań zawodowych.
Po oficjalnym powitaniu przez p. Dorotę Poziemską
– dyrektora hotelu, przedstawiono uczniom
pracowników marketingu, obsługi klienta i PR.
Podczas oglądania pięknego wnętrza hotelowych
pomieszczeń, dowiedzieliśmy się, że wszystkie
działy związane z funkcjonowaniem Hotelu Royal
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wymagają umiejętności posługiwania się językiem
obcym. Wiąże się to z podstawową działalnością
obiektu, nastawioną na obsługę gości zagranicznych,
pracujących na lotnisku Warszawa – Modlin, ale
nie tylko. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od dużej sali
konferencyjnej, która może pomieścić około 300

osób. Jest to obiekt transferowy i biznesowy, gdzie
firmy organizują szkolenia i konferencje. Jego
wyposażenie to ekran, flipchart, mównica, stół oraz
barek z kawą i herbatą, przygotowany zgodnie
z zamówieniem klienta. Odpowiednie osoby, pracujące w hotelu, muszą umiejętnie
więcej na str. 36
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CD ZE str. 35

Rok Tuwima w PP1

zarządzać obłożeniem, czyli sprzedażą sal na bale,
uroczystości rodzinne, studniówki. Obejrzeliśmy
wyposażenie rekreacyjne hotelu, które jest do
dyspozycji gości, nawet tych, którzy przyszli tylko
na kawę. Część rekreacyjna każdego hotelu jest
jednym z elementów kategoryzacji. Każda kolejna
gwiazdka wiąże się z wyposażeniem, a wszystko
po to, by klienci byli zadowoleni. Obejrzeliśmy
też stylowe wyposażenie pokoju oraz łazienki.
W drugiej części wizyty w hotelu mieliśmy
krótki wykład na temat zachowania się przy stole,
a potem zjedliśmy smaczny obiad w sali
restauracyjnej.

TeksT I FOTO Alina Kaszyńska

Sejm ustanowił rok 2013 rokiem Juliana Tuwima, a także Witolda Lutosławskiego i Jana Czochralskiego. Grupa Smerfy
z Publicznego Przedszkola nr 1 styczniowymi zajęciami poświęconymi twórczości poetyckiej Juliana Tuwima adresowanej
do dzieci, zainaugurowała w swojej placówce obchody „Roku Juliana Tuwima”.

K

to z nas nie wychował się na twórczości tego
poety. Chyba każde polskie dziecko zna wiersz
„Lokomotywa”, „Ptasie radio”, ”Okulary”, „Abecadło”, „Rzepka” i wiele innych. Poezję Tuwima dla
dorosłych spopularyzowali tacy znani piosenkarze
jak Czesław Niemen śpiewając „Wspomnienie”
czy Ewa Demarczyk piosenką „Tomaszów”. Dzieci ze swych domowych biblioteczek przyniosły na

Zimowe Spotkania z Biblioteką

zajęcia książki z wierszami poety. Książki wydane
w różnych latach, których pierwszymi właścicielami byli nierzadko dziadkowie przedszkolaków,
„przyciągają” dzieci do siebie pięknymi ilustracjami
wykonanymi przez znanych polskich artystów plastyków. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem
słuchały wierszy czytanych przez wychowawczynię a następnie słuchały wierszy poety nagranych

na płyty. To olbrzymia frajda słuchać Tuwima recytowanego przez Piotra Fronczewskiego czy już
historycznego wykonania wiersza „Ptasie radio”
w interpretacji niezapomnianej Ireny Kwiatkowskiej.
Niech 2013 rok, w którym mija setna rocznica poetyckiego debiutu i 60 rocznica śmierci Juliana Tuwima będzie rokiem, w którym każdy z nas, młodszy
i starszy odkryje wiele piękna w twórczości poety.

TeksT I FOTO Orliki z II b z SP 7

Nasz cykl lekcji w ramach Spotkań z Biblioteką trwa. W grudniu w oczekiwaniu na święta, pisaliśmy list do świętego Mikołaja.
Nauczyliśmy się co powinien zawierać poprawnie napisany list i co zrobić, aby dotarł do adresata.

T

o wcale nie było proste zadanie. Następnie każdy z nas ozdobił kolorowymi, lukrowymi pisakami piernikowe ciasteczka bożonarodzeniowe. Być
może były piękną ozdobą na choinach, ale pachniały
i wyglądały tak smakowicie, że prawdopodobnie
skusiły niejednego Orlika. Na zakończenie tradycyjnie otrzymaliśmy książkowe upominki „Pewnego razu w Boże Narodzenie” oraz „Ale plama

czyli dobre maniery i domowe afery”. Na pewno
dobre maniery w czasie świątecznych spotkania rodzinnych to podstawa, więc książkowe rady bardzo
nam się przydadzą. Oczywiście nie mogło zabraknąć
nowego przyjaciela - uroczego zimowego misia.
Święta i wizyta Mikołaja minęły bardzo szybko
i spotkaliśmy się w bibliotece w styczniu. Tym razem
tematem zajęć były czasopisma dla dzieci. Niektórzy

z nas wykazali się dobrą znajomością dziecięcych
czasopism, ich tematyką i zawartością. Nie mieli też
większych trudności z wykonaniem zadań przygotowanych przez panią Kasię Stasiak. Następnie wykonaliśmyprzykładowąstronętytułowągazetkiosiedlowej.
Zajęcia styczniowe były wstępem do kolejnych zajęć,
podczas których będziemy tworzyć naszą klasową
gazetkę, ale o tym napiszemy w następnym artykule.

Start do kariery z SP3
TeksT I FOTO SP3

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 wzięli udział w prezentacji 31 szkół z województwa mazowieckiego realizujących projekt
Start do kariery. Prezentacja odbyła się w gmachu Politechniki Warszawskiej.

P

lacówkę reprezentowali uczniowie klasy VIa:
Martyna Szafrańska i Filip Jasiński. Uczniowie wraz z opiekunem panią Edytą Słyk oraz panią
dyrektor Mariolą Zielińską przygotowali stoisko
wystawowe, w którym zaprezentowali efekty pracy
uczniów. Natomiast pani Elżbieta Szałkowska przygotowała dokumentację fotograficzną z zajęć, którą

umieściła na platformie obsługującej program SSK.
Nasza ekspozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Szczególną uwagę
zwracano na prace wykonane metodą decoupage w
ramach zajęć z kreatywności prowadzonych przez
panią Aleksandrę Gradowską. Nie mniejszą uwagę
skupiała zbroja greckiego boga Aresa przygotowa-

na przez Filipa Jasińskiego na warsztatach rozwijających uzdolnienia humanistyczne. Pozostałe prace
wykonane na zajęciach prowadzonych przez panie:
I. Krowicką, M. Rączkę, M. Krupkę, M. Pisarek
również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Wtrakcieprezentacjinaszymwystawcom towarzyszyła pani Alina Ochtyra - inspektor Wydziału Edukacji.

Wycieczka do Urzędu Miejskiego w nowym dworze mazowieckim
TeksT I FOTO ZS TM

Listopad kojarzy się przede wszystkim z dwoma ważnymi świętami, a szczególnie z jednym z najważniejszych dla Polaków czyli
Świętem Niepodległości. W związku z czym dzieci z oddziału przedszkolnego „0c” z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy, poszerzały
swoją wiedzę na temat ojczyzny, a szczególnie na temat „małej ojczyzny” - swojej miejscowości. Jako podsumowanie 29 listopada
klasa „Oc”miała przyjemność odwiedzić Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.

O

godzinie 8.00, autobusem miejskim, odważnie wyruszyliśmy na spotkanie z Panią Aliną
Ochtyrą, by przekonać się na własne oczy jak „za
kulisami” działa Urząd Miejski. Na początku naszej
wycieczki zajrzeliśmy do Urzędu Stanu Cywilnego, pięknej sali, z wyjątkowo wygodnymi krzesłami co osobiście sprawdzaliśmy oraz miejsce gdzie
zakochane pary składają przysięgę ślubną, ale i nie
tylko. Dodatkowo zobaczyliśmy jak wygląda strój
Urzędnika Stanu Cywilnego oraz insygnia władzy:
łańcuch, który zakłada kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego udzielając ślubu, (bez łańcucha na szyi
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kierownika ślub byłby nieważny). Następnie odwiedziliśmy pracowników sekretariatu, którzy zawsze
chętnie nam pomogą i pokierują w dobre ręce. Po
czym udaliśmy się do centrum dowodzenia, czyli
gabinetów Burmistrza Pana Jacka Kowalskiego oraz
Zastępcy Burmistrza Pana Jacka Gereluka. Dowiedzieliśmy się jak ważne funkcje pełnią panowie,
co więcej jak bardzo dużo środków i pomocy zdobywają i ofiarowują zarówno całej gminie jak i dla
naszej szkoły. Mieliśmy okazję przekonać się jaką
imponującą kolekcję pucharów kryje gabinet Burmistrza i co najważniejsze poznać osobiście obydwóch
panów, ponieważ chętnie się z nami spotkali, i jako
nieliczni mieliśmy szansę „przybić piątkę” z samym
Burmistrzem, a także zapozować do pamiątkowego zdjęcia. Dowiedzieliśmy się także, że działania
Urzędu Miejskiego doceniamy, my jako mieszkańcy
naszej gminy, ale nie tylko ponieważ wyrazy uznania przychodzą do nas z zewnątrz, o czym świadczą
liczne nagrody i dyplomy, m. in. w dziedzinie edukacji: Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2012”
– co nas bardzo cieszy jako obecnych uczniów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!
Ale to nie koniec atrakcji jakie na nas czekały. Od-

wiedziliśmy także, pokój który cieszył się największym zainteresowaniem ze względu na nowoczesny system monitoringu i już wiemy kto nas pilnie
strzeże w Nowym Dworze Mazowieckim, od razu
poczuliśmy się bezpieczniej. Koniec trasy przewidziany był na salę obrad Rady Miejskiej, gdzie
rozstrzygają się losy każdego mieszkańca naszej
gminy, gdyż decyzję które tam zapadają dotyczą
wszystkiego co nas otacza, by żyło nam się lepiej. Na
tym zakończyliśmy wycieczkę, pełną wrażeń, która
przybliżyła nam tajniki działania ważnej instytucji.
Jeszcze raz gorąco dziękujemy za taką możliwość.

www.nowydwormaz.pl

Z wizytą na Olimpie
TeksT I FOTO SP3

Na północy Grecji wznosi się potężna góra Olimp. Starożytni Grecy wierzyli, że na najwyższym szczycie Olimpu stoją wspaniałe
pałace, które są siedzibą dwanaściorga najważniejszych bogów i bogiń. Mieli oni ludzką postać i żyli jak ludzie. Plotkowali, toczyli
wojny, żenili się, rodziły im się dzieci. Od ludzi różniły ich dwie główne cechy: byli nieśmiertelni i wiecznie młodzi.

W

piątek 30 listopada uczniowie klasy Vb Szkoły Podstawowej nr 3 na lekcji historii przybrali
postać olimpijskich bogów. Każdy uczeń przygotował strój wybranego boga, jego atrybut oraz wygłosił obszerną informację o pochodzeniu, charakterze,
władzy , jaką posiadał dany bóg grecki. Następnie
orszak bogów odwiedził młodszych kolegów, którym zaprezentował swoje atrybuty i opowiedział
o genealogii bogów greckich.
W prezentacji wystąpili:
• Patryk Chęciński jako Zeus
• Weronika Magiera jako Hera
• Sebastian Predel jako Hades
• Laura Piekut jako Hestia
• Julia Fryś jako Afrodyta

www.nowydwormaz.pl

• Oliwia Nowakowska jako Atena
• Karol Lis jako Ares
• Damian Trojanowicz jako Herakles
• Przemek Przykazka jako Apollo
• Klaudia Wiśniewska jako Persefona
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„Zabawa
„Ona tańczy
w Baśni Pisanie” dla mnie”,
czyli… zabawa
karnawałowa
na Nowodworzance

TeksT I FOTO Nauczycielki gr.III

TeksT Karolina Radomska

19 grudnia w Publicznym Przedszkolu
nr 2 w Modlinie Starym dzieci z grupy
Myszki i Zajączki uczestniczyły
w warsztatach plastycznych z ceramiki.

Uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 7 zaprezentowali swoją twórczość
i wyobraźnię w Ogólnopolskim
Konkursie „Zabawa w Baśni Pisanie”
organizowanym przez Bibliotekę
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim.

O

P

rofesjonalne warsztaty, w których wzięły
udział dzieci z grupy III i IV przeprowadził
przedstawiciel pracowni ceramicznej „Pepito”.
Na początku zapoznał dzieci ze swoją pracą,
opowiadał o technikach i różnych rodzajach
gliny, które wykorzystują ceramicy. Dzieci
z dużym zainteresowaniem słuchały gościa,
który demonstrował także swoje gotowe okazy
z ceramiki. Następnie zaprosił dzieci do stanowisk i praca przedszkolaków ruszyła pełną parą.
Dzieci wspólnie z zaproszonym gościem zgodnie ustaliły, że będą lepiły bałwanka. Zgodnie
z instruktażem (ponieważ lepienie z gliny
wcale nie jest takie łatwe) po 30 minutach
bałwanki były gotowe. Ciekawostką również
było to, iż wykonane prace trzeba wypalić
w specjalnym piecu w bardzo wysokiej temperaturze. Zatem na krótko dzieci pożegnały się z
bałwankami. Na koniec wizyty dzieci wręczyły
Panu Pawłowi podziękowanie i obiecały, że będą
niecierpliwie czekały na następne spotkanie, na
którym będą swoje bałwanki kolorowały.
W imieniu przedszkolaków z grupy Myszki
i Zajączki dziękujemy Panu Pawłowi za interesujące i miłe spotkanie.
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rganizatorami konkursu w naszej szkole były
panie: Karolina Radomska, Wanda Kępska
i Ewa Ładniak. Do organizatorów konkursu w naszej szkole wpłynęło 20 prac. Wytypowano prace,
których walory były zgodne z założeniami głównego organizatora Ogólnopolskiego Konkursu „Zabawa w Baśni Pisanie”.
Do konkursu zgłoszono 12 baśni uczniów klas III
– VI: Kornelii Wzorek, Zuzanny Miętek, Aleksandry Zając i Dominika Decyk, Kacpra Olejniczaka,
Krzysztofa Czajkowskiego, Aleksandry Tomasiak,
Barbary Dudar, Wiktora Januszewskiego, Amelii
Nurczyńskiej, Adriany Galińskiej, Aleksandry Ginc
i Aleksandra Gardockiego. Uczniowie wykazali się
w swoich baśniach pomysłowością i niepowtarzalnością. Stworzyli postacie obdarzone cechami ludzkimi, jednak w baśniowym świecie pełnym magii
i czarów.
Prace naszych uczniów oczarowały nie tylko organizatorów konkursu w Szkole Podstawowej nr 7 ale
również uczniów z klas I- III, którym były prezentowane przez wychowawców świetlicy podczas zajęć
czytelniczych.
Mamy nadzieję, że tak jak nas, baśnie naszych małych autorów oczarują jury Ogólnopolskiego Konkursu w Janowie Lubelskim. Wyniki konkursu mają
zostać ogłoszone na stronie internetowej głównego
organizatora konkursu w lutym.
Życzymy powodzenia.

TeksT I FOTO ZS2

W pierwszym tygodniu ferii – już
po raz piąty – najmłodsi mieszkańcy
Nowodworzanki bawili się na balu
karnawałowym. Zabawa jest jedną z kilku
corocznych imprez organizowanych
przez Zarząd Osiedla nr 5 oraz
nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół nr 2.
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Mamy Mistrza! – Kacper Żuk Mistrzem Polski U-14
TeksT I FOTO na podst. www.nowydwormaz.pl

W ostatni tydzień ferii, nasz reprezentant udał się na najważniejszą imprezę w sezonie zimowym 2012/2013
do Krakowa, gdzie na kortach krakowskiej AWF odbyły się Mistrzostwa Polski w kategorii młodzików.
Kacper był tam jednym z najpoważniejszych pretendentów do zwycięstwa i nie zawiódł.

P

ewnie pokonał wszystkich rywali i po raz kolejny
sięgnął po najcenniejszy tytuł na krajowym podwórku tenisowym. Zwycięstwo nie przyszło jednak
łatwo. Każdy z przeciwników, bez zbędnego balastu
psychicznego dwoił się i troił, aby sprawić na tych
zawodach niespodziankę, ba sensację i wyeliminować faworyta. Nikt jednak z rówieśników nie był w
stanie przeciwstawić się potencjałowi tenisowemu
naszego reprezentanta i Kacper pewnie eliminował
kolejnych przeciwników. Oprócz tytułu Halowego
Mistrza Polski Młodzików w grze pojedynczej, do
kolekcji Kacper dołożył również tytuł Halowego
Mistrza Polski Młodzików w grze podwójnej, czym
potwierdził swoją dominację na polskich młodzieżowych kortach.

Nie mniej udanie Kacprowi wiedzie się również na
kortach Europy i świata, gdzie Kacper zajmuje obecnie czwartą pozycję wśród 14-to latków z całego
świata.
Mistrzowi Polski serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w sportowym życiu. Kacpra w
sprzęt wyposaża firma BABOLAT, a w imprezach
z cyklu może uczestniczyć dzięki logistycznemu
wsparciu firmy TOP HOTEL z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Wyniki Kacpra na Mistrzostwach Polski:
Gra pojedyncza:
I runda – Kacper Żuk vs. Pupin Szymon
(GKT Nafta Zielona Góra)
6/0, 6/0

II runda – Kacper Żuk vs. Paluch Karol
(UKT Winner Kraków)
ćwierćfinał – Kacper Żuk vs.
Grzegorczyk Jakub (UKS Beskidy Ustroń)
półfinał – Kacper Żuk vs.
Jankowiak Paweł (AZS Poznań)
finał – Kacper Żuk vs.
Konrad Fryze (RKT Return Radom)

6/2, 6/2
6/3, 6/2
6/1, 6/3
6/3, 6/1

Gra podwójna
I runda – Żuk/Fryze – bye
II runda – Żuk/Fryze vs. Dudek/Paluch
7/5, 6/1
półfinał – Żuk/Fryze vs. Łosiak/Zasada
6/3, 6/0
finał – Żuk/Fryze vs. Kubicz/Grzegorczyk 6/0, 6/1

Maciej Jajszczak najlepszym biegaczem

R

adna Ewa Sokołowska i p. Anna Rutkowska – Prezes ZBK Sp. z oo. zadbały o pyszny karnawałowy
poczęstunek, konkursowe
nagrody ufundował Urząd Miejski. Młodzież
z „Dwójki” przygotowała dekorację sali tanecznej i oprawę muzyczną balu.
Każdy uczestnik zabawy otrzymał na początek
wielobarwny kotylion, chętni zrobili jeszcze
wyszukany makijaż, malując buźki kolorowymi kredkami, i już mogli wspaniale się bawić
w rytmie popularnych w tym karnawale piosenek. Atrakcją zabaw na Nowodworzance są
konkursy z nagrodami. Tak było i w tym roku,
zwłaszcza że prowadzili je uczniowie, którzy
ukończyli niedawno organizowany w szkole kurs
„Animator czasu wolnego” i mogli zaprezentować swe umiejętności.
Po karnawałowej imprezie pozostały miłe wspomnienia. Najmłodsi mieszkańcy Nowodworzanki z niecierpliwością oczekują kolejnej zabawy,
która odbędzie się w czerwcu z okazji Dnia
Dziecka.
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TeksT EMKA FOTO Tygodnik Nowodworski

Najlepszym nowodworskim biegaczem 2012 roku został Maciej Jajszczak. Ten 18 letni zawodnik jest uczniem Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Dworze. Biega już od czterech lat a obecny sezon owocuje w najlepszymi wynikami.

D

obrze przepracowana zima 2011/12 przyniosła efekt podczas pierwszego biegu
WARSAW TRACK CUP 2012 na dystansie
1000 metrów, rozegranego na tartanowej bieżni stadionu AGRYKOLA 24 kwietnia. Bardzo
dobry bieg i doskonały rezultat 2:44,8 sek. Kolejne biegi tego cyklu 22 maja i 4 września na
dystansach 1500 i 3000 metrów przyniosły wyniki 4:27,2 i 9:46,9 sekundy. W łącznej punktacji zdecydowane zwycięstwo w kat. do 19 lat
i V miejsce w kategorii OPEN. 26 maja wystartował w zespole JOGGERA w kolejnej edycji
ACCREO EKIDEN 2012 tj w sztafecie maratońskiej. Zespół JOGGERA zajął XII miejsce
na 404 sztafety z całego kraju a Maciek startując na odcinku 5 kilometrów osiągnął czas
17:46 sek co dało mu 11 miejsce wśród 1212
biegaczy startujących na tym dystansie. Bardzo
dobrą dyspozycję wykazał również 15 czerwca
podczas finału GRAND PRIX Nowego Dworu
w biegach przełajowych, gdzie zdecydowanie
wygrał rywalizację w kat chłopców szkól srednich. Po wakacjach startując w dwóch ostatnich
biegach GRAND PRIX Warszawy na dystansie
10 kilometrów wygrał dwa biegi w kategorii
do 20 lat osiągając doskonałe wyniki 36:36
i 37:59 sek, przy czym ten drugi rezultat osiągnięty został podczas padającego śniegu i dużego zimna. Jeszcze jeden sukces odniósł pod
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koniec pażdziernika na stadionie NOSiR-u,
gdzie wygrał pierwszy bieg GP Nowego Dworu nowej edycji 2012/13. Sympatycznemu bie-

gaczowi życzymy jeszcze większych osiągnięć
w nowym sezonie sportowym 2013.
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Nocne potyczki w Twierdzy
TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

Uczestnicy styczniowego turnieju piłkarskiego w Twierdzy pytali, kiedy odbędą się następne tego typu zawody. Zbliżające się
Walentynki sprawiły, że pojawiła się okazja zorganizowania w nowej hali w Twierdzy kolejnego, nocnego turnieju piłkarskiego
o puchar prezesa UKS ”Reduta”.

W

sobotnio-niedzielnych zawodach wystartowało sześć drużyn z Twierdzy i miasta
Nowy Dwór Mazowiecki. Turniej był rozgrywany
systemem „każdy z każdym” i przebiegał w bardzo
sportowej atmosferze. Znamiennym jest fakt, że na
boisku spotkali się starzy znajomi, gdyż uczestnicy turnieju w Twierdzy biorą udział we wszystkich
zawodach tego typu w całym powiecie nowodworskim. Dlatego na parkiecie panowała kultura, koleżeństwo i fair play.
A oto wyniki wszystkich meczów:
Cid-Lines – Twm			
0:3
Inter – Twierdza		
2:4
Reduta – Thc			
0:3
Twm – Inter			
1:2
Cid-Lines – Thc
1:3
Twierdza – Reduta		
7:3
Inter – Thc			
2:4

Twm – Twierdza		
Cid-Lines – Reduta		
Twm – Thc			
Inter – Reduta			
Cid-Lines – Twierdza		
Twm – Reduta		
Twierdza – Thc		
Cid-Lines – Inter		

1:2
1:0
0:2
3:1
0:6
3:1
4:2
1:4

Miejsce

Drużyna

Punkty

Bramki
23:8

I

Twierdza

15

II

Thc

12

14:7

III

Inter

9

13:11

IV

Twm

6

8:7

V

Cid-Lines

3

3:16

VI

Reduta

0

4:17

Najlepszym strzelcem turnieju został Marcin Chyliński z zespołu Twierdzy zdobywca 8 bramek.
Drużyna Twierdzy wystąpiła w składzie: Łukasz
Garbarczyk, Wojciech Ochal , Marcin Chyliński,
Łukasz Ćwikliński, Dawid Puzio, Mariusz Dereniowski, Patryk Wieczorek.
Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufundowane przez prezesa UKS ”Reduta” Zdzisława
Szmytkowskiego. Organizator zapewnił, że to nie
ostatnie zawody w tym roku w Twierdzy.

Tenis Stołowy – II Grand Prix Nowego Dworu
Mazowieckiego
TeksT I FOTO J. Rzeszot

W dniu 13.01.2013 r. rozegrany został II Turniej tenisa stołowego o Grand Prix Nowego Dworu Mazowieckiego.

Z

awody przeprowadzone zostały w dniu akcji
WOŚP Jerzego Owsiaka. Miejscem spotkania była jak co roku sala gimnastyczna SP nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim. Udział w nim
wzięło 30 zawodników występujących w trzech
kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe,
open, oraz kat. +40. W czasie zawodów przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz WOŚP,
a zebraną kwotę przekazano wolontariuszom
J.Owsiaka.
Organizatorem zawodów był współpracujący
z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
Janusz Rzeszot.
Klasyfikacja Grand Prix Nowego Dworu Mazowieckiego po II turnieju z dnia 13.01.2013:
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE
1 miejsce Kacper Nadulski
45 pkt
2 miejsce Adrian Śmietański
41 pkt
3 miejsce Marcin Siwek
36 pkt
4 miejsce Adrian Trojak
24 pkt
Jakub Zając
20 pkt
Maciej Zawadzki
20 pkt
7 miejsce Krzysztof Kraśniewicz
16 pkt
8 miejsce Dominik Sobótka
13 pkt
9 miejsce Mateusz Bieńkowski
8 pkt
Hubert Kacprowicz
8 pkt

KATEGORIA: OPEN
1 miejsce Damian Wasiak
2 miejsce Andrzej Jędróźwiak
3 miejsce Jarosław Wronka
4 miejsce Sławomir Szadkowski
5 miejsce Robert Faber
Mateusz Rutkowski
7 miejsce Jerzy Kosewski
8 miejsce Jerzy Przeradzki
Jacek Skwarczyński
10 miejsce Stanisław Sadowski
11 miejsce Marcin Lewandowski
12 miejsce Krzysztof Grela
13 miejsce Kamil Marciniak

50 pkt
31 pkt
29 pkt
20 pkt
17 pkt
17 pkt
16 pkt
15 pkt
15 pkt
13 pkt
11 pkt
10 pkt
9 pkt

14 miejsce Marek Lewandowski
Daniel Marszał
16 miejsce Krzysztof Zalewski
Jerzy Stopczyński
Jerzy Kosewski
19 miejsce Dominik Ocipka
Dariusz Brzeziński
Janusz Wysocki
22 miejsce Bartek Brzeziński
23 miejsce Zbigniew Powierża
24 miejsce Bartek Ocipka
25 miejsce Martyna Wojkowska
26 miejsce Iza Skrobińska

8 pkt
8 pkt
7 pkt
7 pkt
7 pkt
6 pkt
6 pkt
6 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt
1 pkt

KATEGORIA: +40
1 miejsce Andrzej Jędróźwiak
2 miejsce Jerzy Przeradzki
3 miejsce Marek Lewandowski
4 miejsce Stanisław Sadowski
Krzysztof Zalewski
Sławomir Szatkowski
Jerzy Kosewski
8 miejsce Mirosław Kosewski
Dariusz Brzeziński
Janusz Wysocki
11 miejsce Krzysztof Grela
12 miejsce Jerzy Stopczyński

40 pkt
32 pkt
26 pkt
25 pkt
25 pkt
25 pkt
25 pkt
20 pkt
20 pkt
20 pkt
16 pkt
13 pkt
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