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Drodzy Mieszkańcy 
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Witam was w lutowym wydaniu Faktów Nowo-
dworskich. Jak zawsze w kilku zdaniach przeka-
żę najważniejsze informacje. 
Zakończył się nabór na miejskiego konserwato-
ra zabytków. Decyzją komisji rekrutacyjnej na 
tym stanowisku zostanie zatrudniony pan Ma-
rek Przeździecki.
To dobra informacja dla wszystkich inwestorów 
w mieście, którzy muszą dokonywać uzgodnień 
konserwatorskich przy realizacji różnych zadań. 
To także dobra informacja dla miasta, które  
3 lutego podpisało umowę na dofinansowanie 
projektu Twierdza Modlin – ponadregionalny 
produkt turystyki weekendowej. Tu też będzie-
my musieli wiele spraw skonsultować z konser-
watorem, co mamy nadzieję znacznie usprawni 
realizację projektu. 

Cały czas trwa nabór uczestników do projektu 
„Równe szanse dla osób niepełnosprawnych 
oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej 
– eInclusion”. Serdecznie zachęcam wszystkich, 
którzy spełniają wymagania projektu (szczegó-
łowe informacje na ten temat dostępne są na 
miejskiej stronie internetowej oraz w pok. 401 
Urzędu Miejskiego, lub pod numerem telefo-
nu 512 22 38),  do zgłaszania się do programu. 
Dzięki uczestnictwu w nim można uzyskać 
bezpłatnie komputer wraz z dostępem do Inter-
netu. Jeśli macie znajomych, członków rodziny, 
którzy spełniają kryteria programu, przekażcie 
im tę informację. To szansa dla wszystkich tych, 
którzy z różnych względów nie mogą sobie po-
zwolić na zakup sprzętu komputerowego i do-
stępu do Internetu.
W styczniu zakończyliśmy montaż ostatnich 
kolektorów słonecznych na 146 posesjach  
w mieście. Podsumowanie projektu „Ekolo-
giczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory 
słoneczne dla mieszkańców” wewnątrz wydania 
w temacie numeru. Z tego miejsca chcę też po-
dziękować wszystkim uczestnikom programu 
za współpracę, zrozumienie i wywiązywanie się 
z wszelkich ustaleń. Jestem przekonany, że już 
niedługo odczują w swoich kieszeniach pozy-
tywny efekt podjętej decyzji o przystąpieniu do 
realizacji zadania. 
Przed nami kolejne ważne projekty, także te rea-
lizowane przy wsparciu środków zewnętrznych. 
Będziemy o nich informować na bieżąco. 
Tymczasem, życzę przyjemnej lektury  
i Szczęśliwego Nowego Dworu!

Podziękowania za pomoc Kubusiowi!
TeksT ANetA PielAch-PieRscieNiAk FoTo JAcek kosioRek

W czwartek, 30 stycznia br. odbyła się miła uroczystość.  
Za pomoc w zbiórce pieniędzy dla chorego dziecka,  
mieszkańca Nowego Dworu – kubusia kobuszewskiego  
kilka osób otrzymało specjalne podziękowania. 

Kolektory zamontowane!
TeksT i FoTo WyDZiAł PRoJektóW iNfRAstRUktURAlNych

Zakończył się montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu „ekologiczny 
Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”. Dzięki temu  
146 nieruchomości może korzystać z taniego źródła ciepłej wody. 

NOWe aTraKCJe TurySTyCZNe W TWierdZy mOdLiN
TeksT MARtA MileWskA FoTo URZąD MieJski

Nowy Dwór Mazowiecki stawia na rozwój turystyki na terenie twierdzy Modlin. 

Konserwator Zabytków wybrany!
TeksT ANetA PielAch-PieRścieNiAk FoTo ARch. UM

Najprawdopodobniej od 1 kwietnia zostanie zatrudniony w Urzędzie Miejskim  
w Nowym Dworze Mazowieckim miejski konserwator zabytków. więcej na sTr. 8

więcej na sTr. 8

więcej na sTr. 8

więcej na sTr. 9

więcej na sTr. 9

Nowy laparoskop w NCm dzięki pomocy miasta!
TeksT ANetA PielAch-PieRścieNiAk FoTo NoWoDWoRski24.Pl

Miasto dofinansowało zakup laparoskopu  
dla Nowodworskiego centrum Medycznego. 
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Podczas styczniowej sesji rady miejskiej radni 
postanowili nie podnosić cen za przejazdy 

komunikacją miejską. Za jednokrotny przejazd 
autobusem zapłacimy tak jak dotychczas, zło-
tówkę. Ta kwota obowiązuje na terenie całego 
miasta, niezależnie od długości przejazdu i linii 
jaką wybierzemy. 
Nie zmienią się też zasady uprawniające do bez-
płatnego korzystania z komunikacji miejskiej. 
Z tego przywileju nadal będą mogły korzystać 
osoby powyżej 70. roku życia, osoby niewidome 

Nie będzie podwyżki w komunikacji miejskiej!
TeksT ANetA PielAch-PieRścieNiAk FoTo DAMiAN ochtAbiński

ceny biletów w komunikacji miejskiej nie wzrosną w tym roku. Podczas ostatniej 
sesji (26.01) radni zdecydowali pozostawić je na dotychczasowym poziomie. 

i ich opiekunowie oraz dzieci w wieku do lat 5.
Na terenie miasta funkcjonuję trzy linie: nr 11, 
nr 12 i trzecia do dzielnicy przemysłowej. Pełny 
rozkład jazdy autobusów publikujemy na stro-
nie: www.nowydwormaz.pl w Strefie Mieszkań-
ca w dziale Komunikacja. 

Przejazdy realizowane są przez firmę Translud, 
która wygrała ogłoszony przez miasto przetarg. 
Rocznie samorząd dopłaca do komunikacji 
miejskiej 360 tys. zł. 

Wyciąg ze sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki  
Komunalnej, inwestycji i Ochrony Środowiska za 2013 rok
oPrac. ReD.

Wyciąg ze sprawozdania z działalności Komisji  
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2013
oPrac. ReD.

W roku 2013 Komisja odbyła 14 posiedzeń 
w tym 2 wyjazdowe i 2 posiedzenia  

z częścią wyjazdową wspólne z Komisją Zdro-
wia i Spraw Społecznych. Średnia roczna fre-
kwencja obecności członków Komisji podczas 
posiedzeń wyniosła 94,05%.
Ze względu na wagę poruszanych problemów 
związanych ze sprawnym funkcjonowaniem 
miasta w posiedzeniach uczestniczyli Burmistrz 
Miasta, jego zastępcy, skarbnik miasta, naczel-
nicy wydziałów, komendant straży miejskiej  
i jego zastępca, inspektor ds. zarządzania kryzy-
sowego, OC i obronności, Komendant Powiato-
wy Policji komisarz Marek Ujazda, Komendant 
Powiatowy PSP Leszek Smuniewski, Prezes OSP 
Andrzej Bogdański, Prezes OSP RW Mariusz 
Torbus, Prezes WOPR Jerzy Wilczyński, Wice-
prezes WOPR Jacek Kolanko, Dyrektor NOSiR 
Dariusz Wąsiewski a także mieszkańcy Nowego 
Dworu tj. p. Marek Wiewiórski, Krzysztof Fili-
piak (Sp-nia Dążność) i przedstawiciele lokal-
nych mediów.
Komisja za nadrzędny cel swojej działalności 
postawiła sobie realizację zadań wynikających  
z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 mar-
ca 1990 roku odnośnie zapewnienia porządku  
i bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.
W czasie posiedzeń członkowie Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego dokładnie 
analizowali oraz wnikliwie na podstawie otrzy-
manych informacji oceniali nw. zagadnienia 

Praca Komisji przebiegała zgodnie z planem 
pracy przyjętym na 2013 rok. W omawia-

nym okresie Komisja koncentrowała swoją 
uwagę na następującej problematyce:
1.  Realizacja uchwały nr X/94/07 z dnia 

26.06.2007 roku w sprawie kadencyjnego 
programu gospodarowania gminnym zaso-
bem mieszkaniowym.

2.  Wykonaniem inwestycji zapisanych w wie-
loletnim planie inwestycyjnym na lata 
2007-2015, które zostały określone uchwałą 
XVIII/171/2008 z późniejszymi zmianami do 
roku 2020.

3.  Wykonaniem postanowień Regulaminu 
utrzymania porządku i czystości w gmi-
nie wynikających z uchwały naszej Rady 
XXVI/301/12 z dnia 18.12.2012.

Członkowie Komisji brali  udział w tworzeniu 
ww. Regulaminu, w oparciu o nową ustawę o 
utrzymaniu porządku i czystości, która obowią-
zuje od stycznia 2012 r.
Omawiane były również inne zagadnienia, do-
tyczące funkcjonowania miasta i życia miesz-
kańców, a w szczególności oświata i opieka 
pozalekcyjna oraz świetlice socjoterapeutycz-
ne. Komisja szeroko współpracowała ze Strażą 
Miejską także w zakresie możliwości wprowa-
dzenia strefy płatnego parkowania w mieście. 
Członkowie Komisji brali też udział w odbio-
rach inwestycji miejskich zakończonych w ub. 
roku. 
Wszystkie dokumenty, na których pracowała 
Komisja, znajdują się do wglądu w Biurze Ob-
sługi Rady Miejskiej. 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i 
Ochrony Środowiska w 2013 roku odbyła 13 po-
siedzeń, w tym jedno z częścią wyjazdową z Komi-
sją Oświaty, Kultury i Sportu oraz jedno z Komi-
sją Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Średnia 
roczna frekwencja wyniosła 97,44%. Czas trwania 
jednego posiedzenia wyniósł średnio 5 godzin.
Komisja kierowała 25 wniosków do Burmistrza 
i 15 wniosków do budżetu miasta na rok 2014. 
Mimo że nie na wszystkie otrzymała odpowie-
dzi na piśmie to z zadowoleniem stwierdza, że 
zdecydowana większość wniosków bieżących 
została uwzględniona i zrealizowana. 
Jednym z wielu niezrealizowanych wniosków 
jest:
–  wniosek dotyczący Parku im. Wybickiego, 

czyli stałe i trwałe oznakowanie (tj. regula-
min, tabliczki informacyjne),

–  wniosek o odświeżenie tabliczek opisowych 
na ścieżce edukacyjnej,

–  prześwietlenie drzew w pobliżu kamer oraz 
przejść dla pieszych, które ograniczają wi-
doczność.

związane z bezpieczeństwem i porządkiem ma-
jące wpływ na:
–  stan przygotowania odpowiednich służb na wy- 

padek powstania zagrożenia powodziowego
–  wpływ monitoringu wizyjnego na bezpie-

czeństwo w placówkach oświatowych
–  stan zabezpieczenia miasta przed zagroże-

niem epidemiologicznym
–  bezpieczeństwo podczas organizowanych na 

terenie miasta masowych imprez sportowych 
i kulturalnych

–  przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznej 
akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły”

–  realizacja programu walki z narkomanią, al-
koholizmem, przemocą w rodzinie i innymi 
zjawiskami patologicznymi

–  ocena planu pracy Straży Miejskiej oraz nad-
zór nad realizacją

–  ocena funkcjonowania Ochotniczej Straży 
Pożarnej

–  ocena pod względem bezpieczeństwa przy-
gotowania na rzece Narew miejsc wyznaczo-
nych do kąpieli

–  ocena stanu technicznego hydrantów ppoż. 
rozmieszczonych na terenie miasta

–  ocena realizacji planu wdrażania monitorin-
gu miejskiego

–  ocena zachowania bezpieczeństwa na terenie 
targowisk miejskich

–  ocena funkcjonowania istniejącej sieci komu-
nikacyjnej.

Na podstawie otrzymanych informacji oraz sto-
sownych dokumentów członkowie Komisji wy-
pracowali, a następnie przekazali do Burmistrza 
Miasta nw. wnioski o:
–  zabezpieczenie w budżecie miasta na 2014 

rok środków finansowych na wdrożenie rea-
lizacji rozbudowy monitoringu miejskiego,

–  opracowanie planu usprawnienia sieci komu-
nikacyjnej na terenie miasta,

–  zabezpieczenie w budżecie miasta na 2014 
rok środków finansowych na działalność 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego,

–  zwiększenie patroli policji w Modlinie Twier-
dzy, Osiedlu Młodych i Osiedlu Dębinka  
w godzinach nocnych, 

–  podanie do wiadomości publicznej numeru 
kontaktu telefonicznego do dzielnicowego 
Modlina Twierdzy i Modlina Starego, 

–  rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Bema, 
Obwodowej w Modlinie Twierdzy,

–  przywrócenie ruchu dwukierunkowego na 
ulicy Słowackiego z nakazem skrętu w prawo 
do ul. Warszawskiej w kierunku ronda, 

–  ustawienie na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Woj-
ska Polskiego sygnalizacji świetlnej ze wzglę-
du na zwiększającą się liczbę wypadków dro-
gowych.

Należy stwierdzić, że na wszystkie skierowane 
do Burmistrza Miasta wnioski Komisja otrzy-
mała w ustawowym czasie stosowne informacje 
dotyczące ich realizacji.
Oceniając pracę Komisji w 2013 roku, należy 
stwierdzić, że współpraca z organami odpowie-
dzialnymi za bezpieczeństwo i porządek na te-
renie miasta układała się na poziomie dobrym. 
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W tegorocznym kalendarium znalazły się 
imprezy organizowane przez Urząd 

Miejski, Nowodworski Ośrodek Kultury, Nowo-
dworski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz orga-
nizacje i stowarzyszenia społeczne. Nie brakuje 
w nim imprez cyklicznych takich jak Dni No-
wego Dworu Mazowieckiego, Pożegnanie Lata, 
Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych 
czy Nowodworskie Spotkanie Wigilijne. Nie 
brakuje też imprez sportowych. W tym roku 
obejrzymy Galę Boksu Zawodowego, będziemy 
mogli wziąć udział oraz pokibicować w trakcie 
maratonów rowerowych Poland Bike i Merida 
Mazovia. W lipcu zawitają do naszego miasta 
najlepsze drużyny siatkówki plażowej by wziąć 
udział w Ogólnopolskim Turnieju Plaża Open. 
Bogatą ofertę przygotowały zarówno NOK jak  

Wiele imprez w miejskim kalendarium 
TeksT ANetA PielAch-PieRścieNiAk

40 pozycji liczy „Miejskie kalendarium imprez” na 2014 rok. omawiali je podczas sesji, 26 stycznia, radni miejscy. 

i NOSiR i jak stwierdzili podczas obrad radni, 
na pewno każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
W dyskusji zwracali uwagę na fakt, że kalen-
darium przewiduje kilka imprez rocznicowych 
zarówno tych obchodzonych co roku jak np. 
Rocznica Obrony Twierdzy Modlin, ale ujęte 
są też i nowe. Radny Włodzimierz Oleksiak był 
szczególnie zadowolony z wprowadzenia do do-
kumentu uroczystości związanych z 70. roczni-
cą śmierci ppłk. Macieja Kalenkiewicza. 
Zaznaczyć należy, że kalendarium omawiane na 
sesji jest dokumentem otwartym. W ciągu roku 
na pewno będzie do niego dopisanych kilka im-
prez m.in. jak zapewnił Burmistrz Jacek Kowal-
ski, Manewry Kabaretowe. „Nie został jeszcze 
ustalony termin i tylko dlatego ich tu nie ma” 
– zaznaczył. 

Dyskusję podsumowała Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu – Grażyna Brzozow-
ska. „W kalendarium jest wiele imprez, sporo z 
nich to imprezy cykliczne. Komisja Oświaty bar-
dzo dokładnie zapoznała się z tym kalendarzem  
i ma nadzieję, że wszystkie zamierzenia uda się 
zrealizować” – powiedziała. Podkreśliła też fakt, 
że będą się odbywały imprezy w Parku Miejskim  
o co wnioskowali mieszkańcy. „Mam nadzieję że 
wszyscy będą zadowoleni” skwitowała. 
Pełną wersję kalendarium zamieszczamy poni-
żej. Zachęcamy też do śledzenia stron interne-
towych miasta jak i NOSiR-u i NOK-u gdzie na 
bieżąco będą publikowane szczegóły dotyczące 
tych jak i innych imprez. Polecamy www.nowy-
dwormaz.pl; www.nosir.nowydwormaz.pl oraz 
www.nok.nowydwormaz.pl!

PrOJeKT KaLeNdarZa imPreZ KuLTuraLNyCH i SPOrTOWO-reKreaCyJNyCH 
miaSTa NOWy dWÓr maZOWieCKi na 2014 r. 

nazwa przedsięwzięcia Termin oraz miejsce 
przedsięwzięcia

6�0. rocznica nadania praw miejskich, 
uroczysta sesja

�9 czerwca 
amfiteatr Park Miejski

występ teatru Ulicznego 5 lipca
amfiteatr Park Miejski

biesiada rozśpiewanych Narodów 1� lipca
amfiteatr Park Miejski

ogólnopolski turniej siatkówki plażowej 
kobiet i mężczyzn Plaża open ��–�7 lipca

70. rocznica wybuchu Powstania 
warszawskiego

1 sierpnia
amfiteatr Park Miejski

jarmark średniowieczny 9–10 sierpnia
amfiteatr Park Miejski

Nowodworska róża wiatrów �� sierpnia
amfiteatr Park Miejski

Pożegnanie lata �0 sierpnia
Modlin stary

europejskie dni dziedzictwa 
Narodowego, 75. rocznica obrony 

Modlina, rocznica� Maz. Pułku saperów, 
rocznica zHP

5–7 września
amfiteatr Park Miejski,  

Modlin twierdza

Maraton rowerowy Merida Mazovia 5 października
tereny Nosir

Festiwal Piosenki Harcerskiej 9 listopada
Hala Nosir

rocznica odzyskania Niepodległości, 
odsłonięcie popiersia Marszałka józefa 

Piłsudskiego

11 listopada
Modlin twierdza, teren miasta

Nowodworskie spotkania wigilijne �1 grudnia
Hala Nosir

koncert Noworoczny �0 grudnia
Hala Nosir

wystawy Psów rasowych � razy w roku
Hala Nosir

imprezy sportowe w dyscyplinach 
sportowych sekcji Nosir

cały rok
Hala Nosir, tereny Nosir

konkursy, wystawy, kino plenerowe itp. cały rok
obiekty Nok-u

Nowodworskie spotkania jazzowe raz w miesiącu
Nok

scena zaUŁek raz w miesiącu
Nok

nazwa przedsięwzięcia Termin oraz miejsce 
przedsięwzięcia

wielka orkiestra Świątecznej Pomocy 1� stycznia 
Nowodworski ośrodek kultury

iV Noworoczny turniej Piłki Nożnej  
o Puchar burmistrza Miasta

�� stycznia
Hala Nosir

turniej służb Mundurowych w halowej 
piłce nożnej

� lutego
Hala Nosir 

lodowe walentynki 1� lutego
biały orlik

Gala boksu zawodowego 1 marca
Hala Nosir

dzień kobiet 8 marca

dzień Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej 6 kwietnia
 skwer przy ul. zakroczymskiej

olimpiada szkół klasy i–iii 1� kwietnia
Hala Nosir

Maraton rowerowy Poland bike 1� kwietnia
twierdza Modlin

Święto sapera 16 kwietnia 
amfiteatr Park Miejski

koncert w hołdzie janowi Pawłowi ii, 
oratorium josepha Haydna

�6 kwietnia
kościół osiedle Młodych

10. rocznica wstąpienia Polski do Unii 
europejskiej;  

rocznica konstytucji � Maja; 
rockandrollowe Święto Narodowe

1–� maja 
amfiteatr Park Miejski

osiedle okunin

biegi uliczne w ramach akcji  
Polska biega

17 maja
amfiteatr Park Miejski

olimpiada Przedszkolaków �� maja 
Hala Nosir

Międzynarodowy rajd Pojazdów 
zabytkowych

�9 maja – 1 czerwca
tereny miejskie

dzień Matki �1 maja
amfiteatr Park Miejski

dzień dziecka 1 czerwca
amfiteatr Park Miejski

�5. rocznica wolnych wyborów � czerwca

XV dni Nowego dworu Mazowieckiego 7 czerwca
stadion Miejski

70. rocznica śmierci ppłk. Macieja 
kalenkiewicza „kotwicza”

1� czerwca
twierdza Modlin

ul. Ppłk. Macieja kolankiewicza 

turniej wieloboju sportowego 
służb mundurowych i pracowników 

samorządowych

�8 czerwca
Nosir
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Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 

w 2013 roku odbyła 12 posiedzeń stacjonarnych 
jak również 3 posiedzenia wyjazdowe, na któ-
rych odwiedziła prowadzone przez gminę pla-
cówki oświatowe, w tym 1 posiedzenie wspólne 
z Komisją Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  
i Ochrony Środowiska. 
W ich trakcie szczegółowo przeanalizowała 
projekt kalendarza imprez kulturalnych i spor-
towo-rekreacyjnych organizowanych w 2013 
roku przez Urząd Miejski oraz partnerów tj. 
Nowodworski Ośrodek Kultury i Nowodwor-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Propozycje 
zostały zaopiniowane pozytywnie. Komisja 
również zapoznała się i zaakceptowała oferty 
wypoczynku zimowego i letniego w ramach 
akcji „Zima w mieście 2013” oraz „Lato w mie-
ście” organizowanego przez ww. jednostki oraz 
szkoły. Zapoznała się również z realizacją wy-
jazdowych form wypoczynku dzieci i młodzie-
ży organizowanych przez Uczniowskie Kluby 
Sportowe. Komisja przyjęła sprawozdania  
z ww. form wypoczynku. Komisja stwierdziła, 
że prowadzone były we wszystkich dzielni-
cach miasta a wypoczynek był bardzo dobrze 
przygotowany i zrealizowany. Dzieci i mło-
dzież znalazła bardzo dużo atrakcyjnych ofert 
zajęć artystycznych, kulturalnych, sportowych 
zarówno stacjonarnych, jak również wyjazdo-
wych. Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze, 
ciekawie i bezpiecznie organizowane, cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem i zaangażo-
waniem dzieci i młodzieży.
Komisja zapoznała się z informacjami nt. udzie-
lonej pomocy dzieciom i młodzieży w zakresie 
przyznanych wszystkich rodzajów stypendiów 
w 2012 roku – stypendia socjalne i naukowe, 
stypendia artystyczne, stypendia i nagrody 
sportowe. Komisja wyraziła zadowolenie z tak 
dużej ilości dzieci i młodzieży spełniającej kry-
teria do otrzymania różnego rodzaju stypen-
diów i nagród.
Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie 
projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymal-
nej kwoty dofinansowania w 2013 roku opłat 
za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli, przyznawanej 
nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto. 

Komisja zapoznała się i przyjęła dokumenty:
–  sprawozdanie z wykonania zadań statuto-

wych wraz z wykorzystaniem dotacji w roku 
2012 przez Uczniowskie Kluby Sportowe,

–  informacje z działalności merytorycznej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Nowodwor-
skiego Ośrodka Kultury oraz Nowodworskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z rozli-
czeniem dotacji podmiotowej,

–  informację odnośnie planów remontów pla-
cówek oświatowych na rok 2013,

–  informację na temat obchodów Dnia Dziecka 
oraz XIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego,

–  informację na temat realizacji przez Wydział 
Edukacji Projektów z udziałem środków ze-
wnętrznych,

–  informację na temat kosztów utrzymania 
placówek oświatowych w 2012 roku oraz  
w pierwszym półroczu 2013 roku,

–  program i sprawozdanie z obchodów Euro-
pejskich Dni Dziedzictwa w NDM, w tym ob-
chody rocznicy odzyskania niepodległości.

Komisja szczególną wagę przywiązywała do 
prawidłowego funkcjonowania gminnych pla-
cówek oświatowych. W tym celu spotykała się 
z Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecz-
nych p. Agnieszką Sejdą oraz Sekretarzem Mia-
sta p. Jackiem Gerelukiem oraz ze wszystkimi 
dyrektorami placówek oświatowych. 
Komisja zapoznała się z ich działalnością, 
funkcjonowaniem, problemami i potrzeba-
mi, bezpieczeństwem uczniów i zjawiskami 
patologicznymi. Bardzo dokładnie przeanali-
zowano problemy występujące w poszczegól-
nych placówkach i z niepokojem stwierdzono 
rosnącą falę różnorodnych patologicznych 
zachowań uczniów w szkołach. Wobec tak licz-
nych aspołecznych zachowań Komisja wniosła  
o utrzymanie odpowiedniej liczby nauczycieli 
specjalistów tj. pedagogów, psychologów, na-
uczycieli wspierających oraz utrzymanie klas 
o małej liczbie uczniów co pozwoli na większe 
możliwości kontroli, utrzymania dyscypliny na 
lekcjach oraz pomoże zapewnić bezpieczeństwo  
i utrzymanie dobrego poziomu nauczania.
Komisja poparła wszystkie wnioski zawarte  
w pismach złożonych przez dyrektorów pla-
cówek odnośnie koniecznych remontów oraz 
zapewnienia stworzenia odpowiednich warun-
ków do nauki dzieci i młodzieży, jak również 

poprawę bezpieczeństwa, poprzez rozszerzenie 
monitoringu i zamontowanie kamer w miej-
scach wyznaczonych przez dyrektorów. 
Komisja w połączeniu z Komisją Gospodarki 
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska 
dokonała w części wyjazdowej przeglądu wszyst-
kich placówek oświatowych pod kątem przygo-
towania do nowego roku szkolnego 2013/2014. 
Stwierdzono, że generalnie placówki były do 
niego przygotowane, ale w niektórych trwały 
jeszcze prace remontowe. Komisja ponowiła 
wniosek o przeprowadzanie przetargów w takich 
terminach, aby wszystkie prace remontowe roz-
poczynały się i kończyły podczas wakacji a nie 
w czasie roku szkolnego, bo burzy to proces dy-
daktyczny i nie sprzyja bezpieczeństwu uczniów  
i higienie pracy uczniów i pracowników. Wniosek 
dotyczył również tworzenia placów zabaw przy 
placówkach oświatowych. Komisja wnioskowała 
również o wzmożenie nadzoru technicznego ze 
strony Urzędu Miejskiego tj. aby osoba odpo-
wiedzialna za realizację robót w zakresie jakości 
i terminowości ich wykonania bardzo dokładnie 
egzekwowała wykonywanie prac przez wyko-
nawcę zgodnie z przedstawionym harmonogra-
mem i umową. Komisja wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców wnioskowała o roz-
budowę istniejących placówek przedszkolnych 
PP-1, PP-3 i PP-5 w związku z wzrastającą liczbą 
mieszkańców i dużą liczbą dzieci nieprzyjętych 
do przedszkola z powodu braku miejsc szczegól-
nie w centrum miasta i na Osiedlu Młodych. 
Komisja zapoznała się z informacjami na temat 
wyników sprawdzianu po ukończeniu 6 klasy 
w szkołach podstawowych, egzaminów gimna-
zjalnych oraz egzaminów maturalnych w 2013 
roku. Zwróciła uwagę na zróżnicowane wyniki 
egzaminów na różnych poziomach w poszcze-
gólnych placówkach oświatowych. Stwierdziła 
również, że wyniki końcowe egzaminów na 
poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz egzaminów maturalnych są na dobrym po-
ziomie w skali powiatu i województwa.
Z zadowoleniem przyjęta została pisemna in-
formacja Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych p. Agnieszki Sejdy nt. realizacji  
i skuteczności programów profilaktyki uzależ-
nień dzieci i młodzieży. Komisja stwierdziła, że 
wykazane programy profilaktyki są niezbędne  
i powinny być kontynuowane. 

Wyciąg ze sprawozdania Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu z działalności w 2013 roku
TeksT ReD.

Wyciąg ze sprawozdania Komisji Zdrowia  
i Spraw Społecznych z działalności w roku 2013
oPrac. ReD.

W roku 2013 Komisja Zdrowia i Spraw 
Społecznych obradowała 11 razy.

Tematyka spotkań Komisji dotyczyła: 
$  Działalności placówek służby zdrowia na te-

renie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
$  Problematyki socjalno-bytowej mieszkań-

ców miasta.
$  Ochrony środowiska.
$  Profilaktyki zdrowotnej w zakresie zapobie-

gania narkomanii, alkoholizmowi oraz pato-
logiom w rodzinie.

Wnioski złożone przez komisję w minionym 
roku dotyczyły:
$  Zabezpieczenia środków finansowych  

w budżecie miasta na profilaktykę zdrowotną 
dla mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazo-
wiecki z uwzględnieniem szczepień przeciw 
pneumokokom dla dzieci, raka szyjki macicy 
i gruczołu krokowego oraz układu pokarmo-

wego ze szczególnym uwzględnieniem dol-
nego odcinka jelita grubego.

$  Zabezpieczenia środków finansowych na 
zakup nowego lub remont samochodu dla 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

$  W sprawie właściwego nadzoru przy odbio-
rze prac remontowo-budowlanych i konser-
watorskich w budynkach komunalnych.

$  Zabezpieczenia środków na:
$  opracowanie koncepcji budowy żłobka  

w jednej z centralnych dzielnic miasta oraz 
projekt rozbudowy Publicznego Przedszko-
la nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 3, 

$  zakupu laparoskopu dla potrzeb prawidło-
wego funkcjonowania bloku operacyjnego 
i OIOM w Nowodworskim Centrum Me-
dycznym,

$  zabezpieczenia środków w wysokości 
80 000,00 zł na zakup respiratora dla potrzeb 
Nowodworskiego Centrum Medycznego.

Ponadto, Komisja Zdrowia i Spraw Społecz-
nych na bieżąco zapoznawała się i opinio-
wała projekty uchwał w roku 2013, w tym 
projekt budżetu na rok 2014 ze szczególnym 
uwzględnieniem paragrafów dotyczących 
merytorycznej działalności Komisji.
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sTarosTa kRZysZtof kAPUstA

szanowni 
Państwo

Już za cztery miesiące absolwenci gim-
nazjów będą decydowali o wyborze 

kierunków swego dalszego kształcenia. To bar-
dzo ważny moment w rozwoju młodych ludzi, 
który będzie decydował o zdobyciu niezbęd-
nych kwalifikacji adekwatnych do wymogów 
współczesnego rynku pracy. Organizowana 
przez samorząd powiatowy w marcu br. gieł-

W związku z realizacją założeń wieloletnie-
go programu współpracy powiatu no-

wodworskiego z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na lata 2014-2016, w dniu 31 stycznia 2014 r.  
w sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury odbyło się spotkanie szkoleniowe dla 
podmiotów pozarządowych z terenu powiatu 
nowodworskiego. W spotkaniu uczestniczyło  
27 przedstawicieli organizacji pozarządowych. 
Poprowadzili je: Pani Izabela Siander – Pełno-
mocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współ-
pracy z organizacjami oraz Pan Józef Kostka 
– przedstawiciel Kuratorium Oświaty z War-

Powiatowy turniej 
w piłce koszykowej 
chłopców szkół  
ponadgimnazjalnych
TeksT i FoTo WAlDeMAR MAJchRZAk

W dniu 5 lutego 2014 r. w hali sportowej No-
wodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

odbył się powiatowy turniej w piłce koszykowej 
chłopców, w którym uczestniczyło siedem zespo-
łów reprezentujących wszystkie szkoły ponad-
gimnazjalne powiatu nowodworskiego. 
W meczu o I miejsce zwyciężyła drużyna Ze-
społu Szkół Zawodowych w Nasielsku, która 
pokonała zespół Liceum Ogólnokształcącego  
w Nowym Dworze Mazowieckim. Trzecią lo-
katę zdobyła drużyna LO w Nasielsku po wy-
graniu meczu z drużyną Zespołu Szkół Nr 2  
w Nowym Dworze Mazowieckim. Kolejne 
miejsca zajęły: piąte – ZSP w Pomiechówku, 
szóste – LO w Twierdzy Modlin i siódme – ZSZ  
Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Najwię-
cej punktów zdobył Marcin Owczarczyk uczeń 
LO w Nowym Dworze Mazowieckim. Zwycięz-
cy turnieju oraz drużyny, które zajęły drugie  
i trzecie miejsca otrzymały puchary ufundowa-
ne przez starostę nowodworskiego K. Kapustę. 
Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju 
otrzymały także dyplomy i pamiątkowe medale.

W dniu 4 lutego 2014 r. w Komendzie Sto-
łecznej Policji w Warszawie odbyła się 

uroczystość podziękowania osobom, które 
wspierają stołeczną Policję w działalności na 
rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego. Minister spraw wewnętrznych wyróż-
nił medalem „Za zasługi dla Policji” jedenastu 
przedstawicieli instytucji współpracujących ze 
stołeczną policją, wśród nich starostę nowo-
dworskiego Krzysztofa Kapustę. Wyróżnieni 
przedstawiciele samorządów, prokuratur i in-
nych instytucji usłyszeli od komendanta sto-

da szkół ponadgimnazjalnych powinna pomóc 
uczniom ostatnich klas gimnazjalnych wybrać 
dla siebie właściwe kierunki kształcenia na po-
ziomie średnim spośród promujących swoje 
walory edukacyjne 7 szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu nowodworskiego. Zapraszamy 
młodzież kończącą gimnazja do odwiedzenia 
naszej giełdy i trafnego wyboru szkoły ponad-
gimnazjalnej. Poza tym, w tym numerze Fak-
tów relacje ze szkolenia dla przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych oraz z powiatowego 
turnieju koszykówki chłopców.

O

medal dla starosty nowodworskiego
TeksT WAlDeMAR MAJchRZAk FoTo ks PolicJi

łecznego policji gratulacje, podziękowania oraz 
wiele ciepłych słów za owocną współpracę i za-
angażowanie w poprawę bezpieczeństwa.

informacja o spotkaniu szkoleniowym 
dla organizacji pozarządowych
TeksT h. GóRskA

szawy. Prowadzący przedstawili zebranym 
obowiązki wynikające z regulacji prawnych  
w zakresie ustawy o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu. Zebrani mie-
li również okazję przypomnieć sobie o ko-
niczności dostosowania statutów organizacji  
w zakresie uwzględnienia w nich podziału na 
odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego oraz obowiązki, jakim podlegają  
w związku z ustawą o ochronie danych osobo-
wych.
Kolejne szkolenie dla organizacji pozarządo-
wych planowane jest w drugim kwartale 2014 
roku. Już teraz serdecznie zapraszamy.

Powiat Nowodworski

starostwo Powiatowe w Nowym dworze Mazowieckim informuje, że w dniu

14 MARCA 2014 r. od 10.00 do 13.00  
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim  

ul. Górska 39
organizuje:

XV POWIATOWĄ GIEŁDĘ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU NOWODWORSKIEGO

skierowaną do uczniów iii klas gimnazjalnych. Giełda promuje ofertę edukacyjną 7 szkół 
ponadgimnazjalnych Powiatu Nowodworskiego. Promotorzy udzielą informacji  

o przedmiotach wiodących, profilach, kierunkach kształcenia i zawodach  
w poszczególnych typach szkół.

Poradą służyć będzie psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
i doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.

ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW, RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW!
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Tak można zapytać sądząc po tytule. Jednak 
gdy się bliżej przyjrzeć zadaniom Wy-

działu okazuje się, że jest ich dużo. Na tyle dużo, 
że postanowiliśmy podzielić materiał o Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania prze-
strzennego na dwa wydania Faktów. W lutowym 
skupiamy się na sprawach z zakresu gospodarowa-
nia nieruchomościami. 
Co i kiedy miasto kupuje? Co i w jaki sposób sprze-
daje? Jak możemy kupić nasze komunalne miesz-
kanie? W jaki sposób wynająć lub wydzierżawić 
coś od gminy? Jak wieczyste użytkowanie możemy 
przekształcić w prawo własności? Na te i inne pyta-
nia odpowiadamy poniżej. 
Wspomniany powyżej Wydział realizuje zadania: 
1.  W zakresie gospodarki nieruchomościami: 

A.  Nabywanie nieruchomości do gminnego za-
sobu nieruchomości, tj. na cele rozwojowe, 
działalności inwestycyjnej, a w szczególności 
na realizację budownictwa mieszkaniowe-
go oraz związanych z tym budownictwem 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
realizację innych celów publicznych: budowa 
i utrzymywanie dróg gminnych, opieka nad 
nieruchomościami stanowiącymi zabytki, 
zakładanie i utrzymywanie cmentarzy itp. 
Nabywanie nieruchomości następuje drodze 
komunalizacji, zasiedzenia, wywłaszczenia 
oraz czynności prawnych: umów sprzeda-
ży, zamiany, darowizny i jest poprzedzone 
podjęciem stosownej uchwały przez Radę 
Miejską. 

B.  Zbywanie nieruchomości stanowiących włas-
ność miasta – w drodze przetargu i w drodze 
bezprzetargowej. 
Zbycie nieruchomości wymaga uprzedniej 
zgody Rady Miejskiej, wyrażonej w drodze 
uchwały. Zbywanie nieruchomości publicz-
nych odbywa się przy zachowaniu zasady 
jawności: sporządzany jest i podawany do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do sprzedaży, oddania 
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, na-
jem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się 
na okres 21 dni w siedzibie Urzędu (tablica 
ogłoszeń III piętro), a także w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.nowydwor-
maz.pl). Dodatkowo informację o wywiesze-
niu wykazu podaje się w prasie lokalnej. 
Nieruchomości jednostek samorządu teryto-
rialnego co do zasady są sprzedawane w trybie 
przetargowym. Sprzedaż w drodze bezprzetar-
gowej jest wyjątkiem, określonym szczegóło-
wo w przepisach. Dokonywana jest ona zwy-
kle na wniosek zainteresowanej osoby.
Reguły organizowania i przeprowadzania 
przetargu są ustalone w odpowiednim roz-
porządzeniu Rady Ministrów. Ogłoszenie  
o przetargu zamieszczane jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro),  
w Biuletynie Informacji Publicznej (www.
bip.nowydwormaz.pl) oraz prasie.
Przy zbywaniu nieruchomości nie są udzie-
lone bonifikaty, poza przypadkami nierucho-
mości wpisanych do rejestru zabytków.

C.  Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz na-
jemców – odbywa się na wniosek najemcy. 
Osoby zainteresowane nabyciem składają 
wniosek wraz z wypełnioną ankietą (do po-
brania u zarządcy) oraz kopią umowy najmu 
lokalu. Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa 
się przy zastosowaniu 90% bonifikaty od 
ceny lokalu i ułamkowej części gruntu zwią-
zanej z lokalem. 

D.  Zawieranie umów dzierżawy i użyczenia 
nieruchomości – odbywa się na wniosek 
zainteresowanych osób lub w drodze prze-
targu. Stawki czynszu dzierżawnego uregu-
lowane są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta  
nr 198/2012 z dnia 31.12.2012 r. i uzależnio- 

ne są od sposobu wykorzystywania nieru-
chomości. Należność z tytułu czynszu wno-
szona jest z zasady do 10 dnia każdego mie-
siąca. Do czynszu doliczany jest podatek VAT 
(obecnie według stawki 23%). Dopuszcza się 
inne terminy wnoszenia czynszu. Umowa 
dzierżawy nieruchomości zawierana jest do 
3 lat. Po tym terminie może zostać przedłu-
żona na kolejny okres za zgodą Rady Miej-
skiej, wyrażoną w drodze uchwały. Zawarcie 
umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata 
lub na czas nieoznaczony następuje w drodze 
przetargu. Rada Miejska może wyrazić zgodę 
na odstąpienie od przetargowego trybu za-
warcia tych umów.

E.  Przekształcanie prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości.
Osobom, będącym w dniu 13.10.2005 r. 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości 
stanowiącymi własność miasta, przysługuje 
żądanie przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomo-
ści. Przekształcenie to odbywa się odpłatnie. 
W celu wszczęcia sprawy należy złożyć sto-
sowny wniosek. Po dokonaniu wyceny oraz 
określeniu wysokości opłaty i sposobu jej 
wniesienia (dopuszcza się uiszczenie opłaty 
jednorazowo lub rozłożenia na raty płatne 
przez okres do 20 lat), zostaje wydana decy-
zja, która stanowi podstawę do ujawnienia 
w księdze wieczystej. Wnioskodawca oprócz 
opłaty za przekształcenie na rzecz miasta 
uiszcza opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł za 
wydanie decyzji, a następnie opłatę sądową 
w kwocie 200,00 zł przy złożeniu wniosku  
w sądzie.
Przy przekształceniu nie są przewidziane bo-
nifikaty od ceny, z wyjątkiem nieruchomości 
wpisanych do rejestru zabytków.

F.  Udzielanie bonifikat od opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego oraz czynszu dzierżaw-
nego, rozkładanie należności z tego tytułu na 
raty, umarzanie należności, przesunięcia ter-
minów płatności.
– Osobom fizycznym, których dochód mie-
sięczny na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50% przeciętne-
go wynagrodzenia w gospodarce narodowej  
w roku poprzedzającym rok, w którym opłata 
ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa 
GUS, udziela się na ich wniosek 50% bonifi-
katy od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość 
jest przeznaczona lub wykorzystywana na 
cele mieszkaniowe.
Osoby, którym przysługują spółdzielcze pra-
wa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie 
ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach 
eksploatacji budynków. 
O udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej  
z tytułu użytkowania wieczystego zwraca się 
w takim przypadku spółdzielnia mieszkanio-
wa.
Wnioski wraz z wymaganymi zaświadczenia-
mi należy składać przed upływem terminu 
wnoszenia opłat, tj. przed 31 marca każdego 
roku.
– Rozkładanie na raty należności następuje 
na wniosek zainteresowanej osoby. Wniosek 
należy uzasadnić (zwykle chodzi o trudną 
sytuację materialną), zaproponować sposób 
uiszczania rat.
– Umarzanie należności następuje na wnio-
sek zainteresowanej osoby i w wyjątkowych 
przypadkach. Wniosek należy uzasadnić  
i dołączyć wszelkie dokumenty uzasadniające 
przyczynę.
– Przesunięcie terminu płatności zwykle 
następuje z powodu sytuacji materialnej.  
Z wnioskiem należy się zwrócić przed upły-
wem terminu płatności, można zapropono-

wać dogodny dla siebie termin uiszczenia 
należności.

G.  Wydawanie postanowień opiniujących zgod-
ność podziału z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego oraz decyzji 
zatwierdzających podział nieruchomości.
Możliwość dokonania podziału nierucho-
mości uregulowana jest szczegółowo w od-
powiednich przepisach ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami oraz ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. Z wnioskiem  
o podział zwraca się właściciel lub użytkownik 
wieczysty nieruchomości. Podziału dokonuje 
geodeta uprawniony, działający na zlecenie  
i koszt właściciela /użytkownika wieczystego.

H.  Prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i pla-
ców. Nadawanie nazw nowych ulic bądź 
zmiana nazw istniejących następuje na 
wniosek (organizacji społecznych, lokalnej 
społeczności) albo z urzędu. 
W każdym przypadku propozycja nazwy 
jest konsultowana z odpowiednim zarządem 
osiedla i następuje w drodze uchwały rady 
miejskiej.

H.  Prowadzenie numeracji porządkowej nie-
ruchomości. Nadawanie numerów porząd-
kowych nieruchomościom odbywa się na 
wniosek właściciela nieruchomości lub  
z urzędu. Zasady numeracji porządkowej 
określone są w przepisach ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne.

Uwagi ogólne: 
druki typowych wniosków dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej www.bip.nowydwormaz.
pl w Poradniku Interesanta oraz w Punkcie Obsługi 
Interesanta p. 101, a także w Wydziale – p. 319, 319, 
325, 325a. 
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
oraz ogłoszenia o przetargu dostępne są na stronie 
www.bip.nowydwormaz.pl w zakładce „Zbywanie 
nieruchomości”.
Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami 
są wolne od opłat skarbowych, z wyjątkiem prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości. 
Cena nieruchomości/lokalu mieszkalnego ustalana 
jest na podstawie wyceny sporządzonej przez rze-
czoznawcę majątkowego działającego na zlecenie  
i koszt miasta.
Cena nabycia lokalu mieszkalnego i nieruchomości 
nabywanej w drodze bezprzetargowej może zostać 
rozłożona na raty (maksymalnie na 10 lat). Raty 
płatne są raz w roku wraz z odsetkami od kwoty 
pozostałej do spłaty, przy zastosowaniu oprocento-
wania równego stopie redyskonta weksli stosowa-
nej przez Narodowy Bank Polski (obecnie 2,75%). 
Oprocentowanie to dotyczy także opłaty za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości, rozłożonej na raty.
Cena nieruchomości zbywanej w drodze przetargu 
jest uiszczana jednorazowo. 
Zapłata należności (jednorazowa lub pierwsza rata) 
następuje zawsze przed zawarciem umowy nota-
rialnej i musi się znajdować na rachunku Urzędu 
Miejskiego przed podpisaniem aktu.
Umowy dotyczące nabywania i zbywania nieru-
chomości odbywają się formie aktu notarialnego. 
Koszty aktu notarialnego i opłat sądowych z tego 
tytułu ponosi nabywca.
Wszystkie wnioski należy adresować do Burmi-
strza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i składać  
w sposób ogólnie przyjęty. 
Podstawy prawne regulujące wyżej wymienione 
zagadnienia znajdują się w:
1.  Ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.94 

z późn. zm.)
2.  Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-

darce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651  
z późn. zm.)

3.  Ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U.2014.121)

4.  Ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2010.193.1287  
z późn. zm.).

5.  Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo włas-
ności nieruchomości (Dz.U.2012.83)

oraz w przepisach wykonawczych wymienionych  
w treści ustaw.

Kupno, sprzedaż, dzierżawa i… 
TeksT WyDZiAł GosPoDARki NieRUchoMościAMi i PlANoWANiA PRZestRZeNNeGo

czyli czym się zajmuje Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania 
Przestrzennego nowodworskiego magistratu? 
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Podziękowania za 
pomoc Kubusiowi!
TeksT ANetA PielAch-PieRscieNiAk FoTo JAcek kosioRek

Uroczystość odbyła się w urzędzie miejskim, 
w gabinecie burmistrza. Pani Agnieszka 

Kobuszewska wraz ze swoim synem Kubusiem, 
spotkała się z Komitetem Społecznym, który 
przez cały ubiegły rok zbierał pieniążki na le-
czenie i rehabilitację dziecka. 

15 stycznia 2014 został zamontowany ostat-
ni zestaw kolektorów słonecznych co 

pozwoliło firmie Antinus Sp. z o.o., zakończyć 
zaplanowane prace w ustalonym w umowie 
terminie i zgłosić gotowość do odbioru końco-
wego. W ramach realizacji zadania Wykonawca 
dostarczył i zainstalował kolektory słoneczne 
firmy VIESSMANN typ DIS25. Wysoką jakość 
zainstalowanych kolektorów gwarantują m.in. 
Certyfikat SOLAR KEYMARK, nadawany pro-
duktom spełniającym rygorystyczne normy, 
pod kątem których certyfikowany produkt jest 
wnikliwie badany. Kolejnym gwarantem wyso-
kiej jakości dostarczonego produktu jest sam 
producent tj. niemiecka firma VIESSMANN, 
niekwestionowany, europejski lider na rynku 
kolektorów słonecznych, firma z dużymi tra-
dycjami w szeroko pojętej branży instalacji 
grzewczych. Wszystkie kolektory słoneczne 
testowane są przez producenta w warunkach 
symulujących minimum 20-letnią ich eksplo-
atację. 
Do projektu zostało zakwalifikowanych 146 nie-
ruchomości znajdujących się na terenie miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki. Dzięki sprzyjającej 
pogodzie, która towarzyszyła firmie wykonaw-
czej, prace przebiegały bez większych zakłóceń. 
Firma dysponowała pięcioma zespołami, które 
każdego dnia instalowały zestawy u benefi-

Starania o utworzenie w nowodworskim ma-
gistracie stanowiska miejskiego konserwa-

tora zabytków trwały wiele miesięcy. We wrześ-
niu ub. roku podpisane zostało porozumienie 
w tej sprawie między burmistrzem Jackiem 
Kowalskim a wojewodą mazowieckim Jackiem 
Kozłowskim. Samo podpisanie poprzedzone 
było długimi konsultacjami dotyczącymi treści 
porozumienia oraz zakresu przekazanych do 
miasta zadań. 
Nabór na stanowisko konserwatora zabytków 
ogłoszony został w ubiegłym roku, 11 grudnia. 
Kandydaci musieli spełnić szereg wymagań 
m.in. wykształcenia z zakresu historii sztuki, 
muzealnictwa, architektury i konserwatorstwa. 

Konserwator Zabytków wybrany!
TeksT ANetA PielAch-PieRścieNiAk FoTo ARch. UM

Właśnie zakończyła się procedura konkursowa na to stanowisko. 

Musieli mieć też odpo-
wiedni staż pracy i do-
świadczenie w zawodnie 
tj. 5 lat i 3-letni staż pracy 
w administracji. Nieod-
zownym elementem pro-
cedury konkursowej było 
też wykazanie się wiedzą  
z zakresu architektury for-
tecznej i militarnej z przełomu XIX i XX wieku. 
Na ogłoszony konkurs odpowiedziały 3 oso-
by. 30 stycznia zebrała się komisja rekrutacyj-
na, która dokonała otwarcia ofert i sprawdziła 
wszystkie wymagania i dokumenty. Ostatecznie, 
tylko jedna osoba spełniła wszystkie wymogi. 

Ta też osoba została zarekomendowana przez 
komisję do zatrudnienia. 
Miejskim Konserwatorem Zabytków będzie  
p. Marek Przeździecki. Obecnie jest on pracow-
nikiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. W przeszłości był prezy-
dentem Łomży, kandydował też na stanowisko 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Prawdopodobnie zostanie zatrudniony od  
1 kwietnia. 

cjentów projektu. Inspektorzy nadzoru inwe-
storskiego wizytowali nieruchomości w celu 
ostatecznej weryfikacji pod względem prawid-
łowości wykonania wszystkich instalacji solar-
nych. Dokumentacja powykonawcza związana  
z każdą nieruchomością była przekazywana przez 
Wykonawcę na bieżąco do Wydziału Projektów 
Infrastrukturalnych w Urzędzie Miejskim. 
Burmistrz Miasta Zarządzeniem z dnia 16 stycz-
nia 2014 roku powołał Komisję Odbioru Koń-
cowego zadania inwestycyjnego. Jej członkowie 
przy udziale Inspektorów nadzoru inwestor-
skiego oraz Wykonawcy robót przeanalizowani 
dostarczone dokumenty i w dniu 29 stycznia 
2014 roku podpisali protokół z końcowego od-
bioru robót. Wartość całej inwestycji zamknęła 
się w kwocie brutto 1 641 465,72 zł.
Wszystkie zestawy kolektorów słonecznych zo-
stały objęte 15-letnią gwarancją. W ten okres 
wlicza się również 5-letnia rękojmia. Przez 
najbliższe pięć lat Wykonawca będzie dokony-
wał corocznych przeglądów instalacji. W ich 
skład wchodzi m.in. wymiana płynu solarnego 
(glikol), który jest nośnikiem ciepła po pierw-
szym roku eksploatacji. Wszyscy użytkownicy 
przez cały czas trwania rękojmi mogą zgłaszać 
ewentualne problemy w funkcjonowaniu insta-
lacji w Wydziale Projektów Infrastrukturalnych 
w Urzędzie Miejskim.

Kolektory zamontowane!
TeksT i FoTo WyDZiAł PRoJektóW iNfRAstRUktURAlNych

Podziękowania i bukiety kwiatów otrzymali: Ja-
cek Kowalski, który przewodniczył Komitetowi, 
a także członkowie: Krzysztof Bisialski, Jacek 
Gereluk, Zdzisław Szmytkowski, Małgorzata 
Wójcik, Agnieszka Golejewska, Bogdan Błoński 
i Piotr Rogiński.
Zebrani ocenili, że dzięki życzliwości ludzi do-
brej woli z miasta i okolic oraz szeregu firm, które 
wspierały działania, akcję można uznać za udaną.
W sumie na leczenie i rehabilitację Kubusia Ko-
buszewskiego udało się przekazać kwotę ponad 
56 tys. złotych. 
Rodzina Państwa Kobuszewskich oraz cały Ko-
mitet Społeczny raz jeszcze serdecznie dziękują 
wszystkim darczyńcom i ludziom dobrej woli za 
wpłaty i okazaną pomoc.
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Nowodworski samorząd od lat wspiera szpi-
tal powiatowy. W ubiegłym roku dofinan-

sowany został zakup karetki pogotowia, która 
służy mieszkańcom miasta. Tym razem za prze-
kazane przez miasto pieniądze zakupiony został 
nowoczesny laparoskop. Miasto przeznaczyło 
na ten cel ponad 80 tys. zł. Resztę – ok. 70 tys. 
dołożył w ratach szpital. 
Na uroczystym przekazaniu sprzętu byli obecni 
Burmistrz Jacek Kowalski oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski. Obecna była 
też dyrektor oddziału MBS w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Iwona Urbańska. Bank MBS za-
kupił dla pielęgniarek nowe, czerwone ubrania. 
„Dziękuję serdecznie tym sponsorom, którzy nie 
muszą, a pomagają. W przeciwieństwie do tych, 
co powinni, a mają inne priorytety” – zwrócił 
się do zebranych podczas uroczystości dyrektor 
Nowodworskiego Centrum  Medycznego – Zbi-
gniew Kończak. 

– Turystyka w tym rejonie jest kluczowa ponie-
waż Nowy Dwór Mazowiecki ma wiele do zaofe-
rowania, np.: Twierdzę Modlin. Uzupełnieniem 
tej architektury jest Produkt Turystyczny Baśka 
Murmańska, która przygotowuje ciekawą ofertę 
dla dzieci. Cała Twierdza stanowi bardzo intere-
sujący obiekt militarny i architektoniczny. Po za-
kończeniu realizacji projektu, który zakłada m.in. 
wypożyczalnię rowerów oraz oznakowanie zabyt-
ków, turyści z całego regionu będą mieli ułatwione 
zwiedzanie tego terenu. Projekt nie jest duży, jego 
wartość to ponad pół miliona złotych, dofinanso-
wanie 402 tys. ale i takie projekty są ważne – po-
wiedział Wiesław Raboszuk, członek zarządu 
województwa mazowieckiego. 
– Rzeczowy zakres projektu jest niewielki ale bar-
dzo ciekawy. W kontekście zapowiedzi nowego 
właściciela cytadeli, działania zapisane w projek-
cie są bardzo istotne. Inwestor zamierza przyciąg-
nąć do Twierdzy większą liczbę turystów, więc za-
równo wypożyczalnia rowerów jak i opublikowa-
ne wydawnictwa dla turystów będą tu elementem 
bardzo istotnym – powiedział Jacek Kowalski, 
burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 
Twierdza Modlin posiada ogromny, jednak 
wciąż niedoceniony potencjał. Władze mia-
sta postanowiły stworzyć kompleksową ofertę, 

Nowy laparoskop w NCm dzięki pomocy miasta!
TeksT ANetA PielAch-PieRścieNiAk FoTo NoWoDWoRski24.Pl

Uroczyste przekazanie sprzętu połączone z prezentacją odbyło się w czwartek, 23 stycznia. 

a także karty do gry i zabaw na terenie twier-
dzy.
Projekt będzie realizowany w odpowiedzi na 
konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych.

Całkowita wartość projektu: 536 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 402 000,00 zł

NOWe aTraKCJe TurySTyCZNe W TWierdZy mOdLiN
TeksT MARtA MileWskA FoTo URZąD MieJski

Potrzeb jest wiele. Najpilniejsze to zakup no-
wych respiratorów. „Te obecnie używane nie są 
już produkowane przez co brakuje również czę-
ści. Sprzęt działa do najbliższej awarii” – mówił 

Ahmed Jadou dyrektor ds. lecznictwa w NCM. 
Szacowana wartość zakupu respiratorów oraz 
aparatu do znieczulania to pół miliona złotych. 

O

Już wkrótce na zwiedzających czekać będzie szereg atrakcji,  
w tym m.in. wypożyczalnia sprzętu rowerowego, makieta z baśką Murmańską 
i panoramą twierdzy umożliwiająca wykonanie pamiątkowego zdjęcia, 
a także liczne materiały promocyjne. Dzięki decyzji zarządu województwa 
mazowieckiego projekt otrzymał dofinansowanie unijne w ramach  
Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
na lata 2007–2013. Wartość inwestycji wynosi 536 tys. zł, z czego wsparcie  
z Ue to 402 tys. zł. Dziś umowę o dofinansowanie podpisali Wiesław Raboszuk 
członek zarządu województwa mazowieckiego oraz Jacek kowalski burmistrz 
Nowego Dworu Mazowieckiego i Anna Palczowska skarbnik miasta. 

dzięki której twierdza zaistnieje na mapie week-
endowych atrakcji turystycznych Mazowsza. 
Z myślą o wielbicielach aktywnego wypoczyn-
ku na terenie twierdzy zostanie uruchomiona 
bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rowerowego. 
Ważną rolę w projekcie odegra także istniejące 
Centrum Informacji Turystycznej, które będzie 
współpracowało z miastem przy dystrybucji 
materiałów informacyjnych oraz udzielaniu 
kompleksowej informacji o ofercie. W tym celu 
opracowane i wydane będą liczne wydawni-
ctwa, broszury informacyjne w języku polskim 
i angielskim. Ponadto, w strategicznych miej-
scach Nowego Dworu Mazowieckiego zostaną 
ustawione tablice informacyjne.
Dodatkową atrakcją – głównie dla najmłod-
szych będzie makieta z Baśką Murmańską i pa-
noramą twierdzy umożliwiająca wykonanie pa-
miątkowych zdjęć. Ponadto, z myślą o najmłod-
szych zostaną przygotowane przewodniki po 
twierdzy, komiks – kolorowanka „Dzieje Baśki 
Murmańskiej. Historia białej niedźwiedzicy’’,  
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Forty odosobnione. Dalszym rozwinięciem 
teorii Montalemberta była propozycja obro-
ny twierdz za pomocą fortów odosobnionych. 
Według niej należało stworzyć wokół miasta 
obwarowanie ciągłe o narysie poligonalnym, 
a obronę daleką przenieść na niewielką ilość 
fortów oddalonych o 3–3,5 km od obwarowań 
głównych. Forty te miały otrzymać postać ma-
łych twierdz z licznymi schronami i potężną 
artylerią. W niedługim też czasie koncepcja ta,  
z niewielkimi zmianami, znalazła zastosowanie 
w fortyfikacji twierdz; szczególnie niemieckich.
Po wojnach napoleońskich wokół starej twierdzy, 
stanowiącej już tylko „rdzeń”, budowano forty 
odosobnione. Stały się one punktami oporu no-
wej głównej pozycji twierdzy, tworząc z czasem 
pas forteczny, którego zadaniem była ochro-
na wnętrza twierdzy przed bombardowaniem 
udoskonalonej artylerii. Odległość fortów przy 
nieznacznym jeszcze zasięgu artylerii wynosiła 
początkowo 1–1,5 km, a następnie 2–3 km. 
W połowie XIX wieku forty odosobnione były 
już m.in. w Prusach – Kolonia i Koblencja 
(1817–47), Poznań (1828–50), Toruń i Króle-
wiec (1846–60); Austrii – Ulm (1841) i Kraków 
(1855–60); Rosji – Modlin (1832–41), Warszawa 
(1832–55); oraz we Francji – Paryż (1840–41). 

twierdza Modlin

Powstanie Listopadowe potwierdziło kluczową 
rolę Wisły i duże znacznie Modlina w dzia-
łaniach prowadzonych na ziemiach polskich  
w roku 1831. Dlatego też, bezpośrednio po stłu-
mieniu polskiego powstania narodowego Rosja 
przystąpiła do osłony fortyfikacyjnej zachodniej 
granicy państwa. Rozbudowano Zamość i Mod-
lin (1832–41) oraz wzniesiono twierdze w Dęb-
linie (1832–47) i Brześciu Litewskim (1833–42). 
W Warszawie zbudowano natomiast cytadelę 
Aleksandrowską (1832–34). Pełniła ona funkcje 
policyjne. 

Nowogieorgijewsk. Po rozbudowie Modlin 
(Nowogieorgijewsk od 1834 r.) miał dwa cią-
głe obwody obrony: zewnętrzny i wewnętrzny  
(z koszarami obronnymi w środku jako trzecią 
linią obrony). Twierdza miała dużą powierzch-
nię, zbliżoną do idei obozu warownego Rogina-
ta, co pozwalało na koncentrację w niej również 
dużej armii polowej. 
Wszystkie budowle twierdzy miały ściany na-
rożne grubości od 1,2 do 1,5 m, a ich stropy 
przykryto nasypem ziemnym. Były odporne na 
działanie żeliwnych kul z armat 36-funtowych 

(kaliber 168 mm, masa ok. 20 kg) wystrzelonych 
z odległości 75–150 m lub granatów z moździe-
rzy 5-pudowych (kaliber 340 mm, 94 kg) wy-
strzelonych z odległości 300–600 m.
Twierdza Modlin, duma cesarza Mikołaja I, 
miała dla Rosji kluczowe znaczenie dla obrony 
przed Prusami i Austrią. Była to najdalej wysu-
nięta na zachód twierdza Cesarstwa; stanowiła 
filar rosyjskiej obrony na Wiśle (Modlin – War-
szawa – Dęblin), a po 1880 r. również obrony na 
Narwi i Biebrzy (Modlin – Osowiec). 

Główna pozycja obrony. Po 1841 r. główną po-
zycję obrony twierdzy stanowił obwód obwa-
rowań zewnętrznych. Powstał on z połączenia 
frontami poligonalnymi trzech ponapoleoń-
skich koron bastionowych. 
Fronty poligonalne charakteryzowała walka na 
przedpolu, podczas gdy w narysie bastionowym 
główna uwaga była ześrodkowana na walce bli-
skiej.
Pod względem taktycznym obwarowania ze-
wnętrzne podzielono na 6 odcinków obrony. 
Był to front (od lewego): Paryż (kleszczowy), 
Księcia Warszawskiego (poligonalny), Borodi-
no (dwubastionowy), Św. Jerzego (poligonal-
ny), Połtawa (bastionowy) z wysuniętym na 

Twierdza ześrodkowana 
– główna pozycja obrony (cz. II)

tekst i FOtO WłoDZiMieRZ PARfieNiUk

Twierdza Modlin jako przykład fortyfikacji nowożytnej i współczesnej 

Po Powstaniu listopadowym Modlin przekształcono w twierdzę stałą z dwoma ciągłymi obwodami obrony:  
zewnętrznym i wewnętrznym. obwarowanie zewnętrzne, powstałe z połączenia frontami poligonalnymi  
trzech ponapoleońskich koron, stanowiło główną pozycję obrony twierdzy, przed którym pobudowano również  
forty odosobnione. Zadaniem tej linii obrony było prowadzenie walki na przedpolu. obwarowanie wewnętrzne,  
z czteroma ponapoleońskimi frontami bastionowymi, przeznaczone było natomiast do obrony bliskiej, a znajdujące się  
w jego wnętrzu koszary obronne były śródszańcem twierdzy (ostatnim punktem oporu). 

Twierdza Modlin – stan fortyfikacji z ok. 1882 r. Front Paryż (kleszczowy) – stan z 1916 r.
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Twierdza ześrodkowana 
– główna pozycja obrony (cz. II)

tekst i FOtO WłoDZiMieRZ PARfieNiUk

Twierdza Modlin jako przykład fortyfikacji nowożytnej i współczesnej 

Front Księcia Warszawskiego – stan 1884 r. Fort odosobniony przed frontem Księcia Warszawskiego – stan z 1884 r.

Front Borodino – stan z 1939 r.

Front Ostrołęka – główna brama komunikacyjna do twierdzy z kie-
runku wschodniego (obecnie brama Ostrołęcka) – stan z 1884 r.

prawym skrzydle dziełem rogowym, Ostro-
łęka (kleszczowy) – z samodzielnym fortem 
wzniesionym po 1856 r. na prawym skrzydle 
frontu.
Na całej długości obwarowań zewnętrznych, 
dnie rowu fortecznego, wzniesiono mur Carno-
ta ze stanowiskami ogniowymi piechoty. Były  
w nim też schrony na narożach i skazamato-
wane stanowiska artylerii do flankowania fosy,  
w postaci kazamat w barkach bastionów i zato-
kach kleszcz. Murem ze strzelnicami zamknięto 
też szyje wielu dzieł i wydzielone sektory obro-
ny wewnętrznej. 
W twierdzy dobrze rozbudowany był system 
komunikacji podziemnej, na który składały się 
chodniki (poterny) pod wałem głównym ob-
warowań zewnętrznych jak i wewnętrznych. 
Prowadziły one do bram i stanowisk ogniowych 
za murem Carnota, jak również z zewnętrz-
nego rowu fortecznego do wysuniętych forów 
odosobnionych. W wale głównym obwarowań 
zewnętrznych były też liczne schrony (podwal-
nie). Powstały one podczas modernizacji wałów 
(1860–70). Pełniły funkcje schronów biernych 
jak i magazynów. Przed główną pozycją obrony 
twierdzy były również liczne chodniki minowe, 
często zakończone elipsoidalnymi komorami 
do promienistej rozbudowy. 
W Modlinie, przed główną pozycją obrony, 
powstały również pierwsze forty odosobnione. 
Zostały one zlokalizowane na osiach frontów 
poligonalnych (Księcia Warszawskiego, Św. Je-
rzego), których odcinki proste były flankowane 
ze zbudowanej w rowie kaponier i ze skrzydeł 
umieszczonego w linii wału nadszańca. Forty o 
narysie spłaszczonej lunety (barkany) posiadały 
kaponiery szyjowe, które pełniły funkcję trady-
tora do ostrzeliwania międzypola. Były w nich 
również działobitnie – śródszańce, w których 
rozmieszczono stanowiska ogniowe moździerzy 
i armat do ostrzału przedpola oraz piechoty do 
obrony bliskiej. Ponadto przed frontem bastio-

nowym Paryż zbudowano nad Wisłą 
działobitnię artyleryjską typu rosyj-
skiego (tzw. fort Schildera). 
W obwarowaniu zewnętrznym było 
pięć bram głównych; dwie podwójne 
we frontach poligonalnych (Księcia 
Warszawskiego, Św. Jerzego) oraz poje-
dyncza we froncie Ostrołęka (obecnie 
brama Ostrołęcka). Znaczenie tej ostat-
niej bramy wzrosło jeszcze bardziej po 
zbudowaniu stałego mostu przez Na-
rew (1856 r.), który 20 lat później za-
stąpiono mostem kolejowo-drogowym 
(1877 r.).
Przedmościa. W twierdzy były dwa 
stałe przedmościa: Nowodworskie, w wid-
łach Wisły i Narwi, oraz Kazuńskie na lewym 
brzegu Wisły. Na pierwszym było dzieło rogo-
we, wzmocnione rawelinem, oraz wieża arty-
leryjska typu rosyjskiego (tzw. Św. Michała). 
W późniejszym okresie poniżej wieży artyleryj-
skiej zbudowano stały most na Narwi (1856 r.), 
który następnie przebudowano w most kolejo-
wo-drogowy (1877 r.).

Front Kazuński (Warszawski) przebudowano 
w klasyczne dzieło koronowe z dwoma barka-
nami, z małymi koszarami obronnymi w środ-
ku. Przedmoście osłaniało twierdzę od strony 
południowej i stanowiło jej łącznik z cytadelą 
warszawską.

(c.d.n)
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Zabawa karnawałowa dla dzieci
TeksT i FoTo Nok

Pomimo mroźnej pogody w sobotę 25 stycz-
nia do naszego ośrodka zawitały tłumy 

ciepło opatulonych dzieci. Po „rozpakowaniu” 
przez rodziców okazało się że były to: mysz-
ki, rycerze, biedronki, kwiatki, spidermani, 
czarownice, smoki, ale najwięcej było jednak 
księżniczek. Cała ta oryginalna grupa przybyła 
na „Zabawę karnawałową w Rio”. W sali wi-
dowiskowej, zainstalowaliśmy kolorowe światła 
błyskające jak nocą w Rio. W takiej atmosferze 
na scenę wkroczyli aktorzy Teatru Złoty Dukat 

w pięknych brazylijskich strojach i tanecznymi 
rytmami rozpoczęli zabawę. Kolorowe światła 
migały, a dzieci wspólnie z rodzicami tworzyły 
różnorodne taneczne konfiguracje. Na scenie 
odbywały się konkursy i zabawy. Było energe-
tycznie i wesoło. Aktorzy śpiewali własne pio-
senki z zabawnymi tekstami. Półtorej godziny 
gorącej zabawy minęło błyskawicznie. Na za-
kończenie wszystkie dzieci otrzymały słodki 
poczęstunek ufundowany przez Nowodworski 
Ośrodek Kultury.

Studniówka licealistów z Modlina Twierdzy 
miała miejsce 01.02.2014 o godz.19:00 w ho-

telu Royal. Pan dyrektor Zdzisław Szmytkow-
ski uroczyście powitał wszystkich uczestników 
uroczystości i zapowiedział poloneza w wyko-
naniu tegorocznych maturzystów. Układ tańca 
przygotowała z uczniami p. Agnieszka Wójcik. 
Zaproszeni szanowni goście, przedstawiciele 
władz miasta: p. Jacek Kowalski, p. Krzysztof 
Bisialski i p. Jerzy Plackowski wygłosili krótkie, 
okolicznościowe przemówienia, życząc ucz-
niom, nauczycielom oraz osobom towarzyszą-
cym wspaniałej zabawy. Szczególne życzenia 

Studniówka 2014
TeksT i FoTo koło DZieNNikARskie

kierowali do samych maturzystów, zachęcając 
ich do nauki w ostatnich 100 dniach przed 
maturą 2014. Uczniowie natomiast dziękowa-
li za trud i pracę dyrekcji szkoły, wychowawcy  
i nauczycielom. W programie wystąpiła Wero-
nika Bogdańska i Bartek Kłosowski, który za-
grał na ksylofonie „Marsz turecki” W.A. Mozarta  
i „Czardasza” V. Montiego. Pan Zbigniew Urbań-
ski, w imieniu rodziców złożył podziękowania 
kadrze pedagogicznej, a uczniom życzył wspa-
niałej zabawy aż do białego rana. Potem były już 
tylko tańce, tańce, tańce…

Koło Dziennikarskie
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Sukcesy Bartka!
TeksT i FoTo AleksANDRA GRADoWskA

Bartłomiej Nowakowski – ur. 15.12.2006 
roku, uczeń klasy II Szkoły Podstawowej Nr 

3 w Nowym Dworze Mazowieckim z ogromnym 
zaangażowaniem i pasją od dwóch lat trenuje 
zapasy. Swoją przygodę z zapasami rozpoczął od 
treningów w Uczniowskim Klubie Sportowym 
Jedynka w Nowym Dworze Mazowieckim, pod 
okiem swojego taty, który zaszczepił w nim 
ducha walki, jak również pasję do tego sportu. 
Treningi odbywały się 3 razy w tygodniu, po  
2 godziny. Po roku takich treningów Bartek wstą-
pił w szeregi Uczniowskiego Klubu Sportowego 
UKS Niska w Warszawie, gdzie na poważnie 
rozpoczęła się jego kariera. Jego trenerem 
jest Jacek Wieczorek, a treningi odbywają się  
3 razy w tygodniu. 
Bartek na swoim koncie ma liczne sukcesy:
I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Za- 

paśniczym w Bratysławie
II miejsce w Międzynarodowym Pucharze 

Bałtyku Młodzików w Zapasach
I miejsce w Memoriale Kazimierza Maciocha 

w Zapasach 
II miejsce w Pucharze Polski w Sumo
I miejsce w Turnieju Dzieci w Kolustylu Mali 

Wojownicy
I miejsce w Turnieju Zapaśniczym Białołęka
I miejsce w Turnieju Mikołajkowym w Za- 

pasach
I miejsce w Wawerskim Turnieju Dzieci w Za- 

pasach

Gratulacje  
Burmistrza  
dla stypendystek 
TeksT i FoTo Zs2

Wielki sukces ucznia Piątki
TeksT i FoTo ReD.

Rodzice wspierają pasję syna, twierdzą, iż zapasy 
rozwijają zwinność, wytrzymałość, gibkość i ko-
ordynację, a także świadomość, nieustępliwość  
i wolę walki. Treningi poprawiają relacje społecz-
ne. Dają możliwość bezpośredniego starcia dwóch 
walczących ze sobą zawodników, przez co zwięk-

sza się poczucie własnej wartości i szacunek do 
rywala. Walka zawsze jest toczona według prze-
pisów regulaminu, co wpływa na poszanowanie 
obowiązujących zasad. Zapasy, dzięki łagodnej 
formie starcia są idealnym środkiem pozytywne-
go oddziaływania na młodego człowieka. 
Bartek jest prawdziwym sportowcem. Poza za-
pasami, jest także zawodnikiem sekcji pływa-
ckiej, gdzie pod okiem trenerów, już od roku 
2 razy w tygodniu doskonali umiejętności 
pływania w Nowodworskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji. 
Pływaniem Bartek bardzo chętnie cieszy się wraz 
z rodzeństwem – bratem Filipem i siostrą Hanią. 
Poza tym chłopiec spędza czas na powietrzu w to-
warzystwie ukochanej Greki, jednego z 4 koni rasy 
zimnokrwistej, które są następną pasją rodziny.
Nauczyciele ze szkoły Bartka są bardzo dumni 
ze swojego ucznia i życzą mu dużo wytrwałości 
i równie wspaniałych kolejnych sukcesów.

kub przybliża innym wspaniały świat ptaków, 
który w jego obiektywie emanuje cudowną 
paletą barw. Warto też podkreślić, że Jakub jest 
laureatem wielu konkursów tematycznie zwią-
zanych z przyrodą, tj. m.in. konkurs fotograficz-
ny „Pomiechówek w obiektywie 2012”(I miejsce 
w kategorii uczestników do 18 lat), konkurs 
„Wydajemy własną książkę i gazetę”, w którym 
za swoją książkę pt. „Dookoła Polski z bogat-
ką” opatrzoną autorskimi zdjęciami zdobył  
I miejsce w kategorii literackiej oraz III miejsce  
w kategorii edytorskiej, Konkurs Wiedzy o Lesie 
(XVI edycja) organizowany przez Pałac Mło-
dzieży w Warszawie i Nadleśnictwo Jabłonna 
(I miejsce). Należy również dodać, że w gazet-
ce szkolnej „Szuwarek” Jakub redaguje rubrykę 
„Okiem Ornitologa”, w której dzieli się z innymi 
ciekawostkami na temat ptaków.
Pasja, imponująca wiedza i umiejętności przy-
rodnicze oraz ogromny wkład pracy, jaki włożył 
Jakub, by przygotować się do Konkursu Kura-
toryjnego z przyrody zdecydowanie zasługują 
na uznanie. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Jakub Obidowski, uczeń klasy 6c Szkoły Pod-
stawowej nr 5 został laureatem Kuratoryj-

nego Konkursu Przyrodniczego.  Konkursy 
przedmiotowe dla uczniów szkół podstawo-
wych organizowane przez Kuratorium Oświaty 
cieszą się dużym prestiżem, a odniesienie w nich 
sukcesu wiąże się z szeregiem przywilejów. Jed-
nak droga do tego sukcesu jest długa, wymaga 
ogromnej dyscypliny i wkładu pracy. Konkursy 
kuratoryjne składają się bowiem z trzech eta-
pów – szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. 
Stopień trudności zadań na każdym z nich jest 
bardzo wysoki, a uzyskanie koniecznych do za-
kwalifikowania punktów to nie lada wyzwanie. 
Uczestnicy konkursów muszą wykazać się nie 
tylko wiedzą i umiejętnościami obejmującymi 
treści podstawy programowej, lecz także znajo-
mością zagadnień, które poszerzają jej treści.
Zdobywając tytuł laureata Kuratoryjnego 
Konkursu Przyrodniczego, Jakub Obidowski 
udowodnił, że jest niezwykle uzdolnionym 
uczniem, a jego wiedza i umiejętności przyrod-
nicze znacznie przekraczają wymagania pod-
stawy programowej z przyrody dla szkoły pod-
stawowej. Z tytułem tym wiąże się szereg przy-
wilejów: Jakub jest zwolniony ze sprawdzianu 
po szkole podstawowej, co jest równoznaczne  
z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów 
(40), poza tym otrzyma on na świadectwie oce-
nę celującą z przyrody. 
Sukces Jakuba jest nieprzypadkowy, uczeń już 
od dawna interesuje się niezwykłym światem 
przyrody, który odkrywa nie tylko czytając li-
teraturę o tematyce przyrodniczej, lecz także 
obserwując i dokumentując piękno natury. 
Dzięki swojemu fotograficznemu talentowi Ja-

17 grudnia Burmistrz Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki p. Jacek Kowalski 

złożył gratulacje stypendystkom: Monice 
Radwańskiej (4T), Sylwii Pawelskiej (2LO)  
i Karolinie Bartkowskiej (3 LP) w związku  
z otrzymaniem przez nie stypendium Preze-
sa Rady Ministrów. Życzył uczennicom, by 
„wkład pracy włożony w edukację uwień-
czył realizację planów i marzeń w dorosłym 
życiu”. 

sUkcesy UcZNióW ♦ sUkcesy UcZNióW ♦ sUkcesy UcZNióW
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Z babcią  
i dziadkiem 
jest wesoło
TeksT i FoTo JUstyNA leWANDoWskA

Kochamy 
całym  
sercem!
TeksT i FoTo eWeliNA GRyMUZA

Herbatka 
dla babci  
i dziadka  
w Szkole 
Podstawowej 
nr 7 
TeksT i FoTo iZAbellA RyńskA-PielUchoWskA

śWiĘto bAbĆ i DZiADkóW ♦ śWiĘto bAbĆ i DZiADkóW ♦ śWiĘto bAbĆ i DZiADkóW

16 stycznia w Przedszkolu nr 5 w Nowym 
Dworze Mazowieckim grupa „Misie” 

zorganizowała uroczystość z okazji Dni Babci  
i Dziadka. Babcie i Dziadkowie przybyli bardzo 
licznie. 

Dzieci zaprosiły swoich Dziadków aby podzię-
kować im za ich dobro i miłość. Spotkanie od-
było się pod hasłem: „Kochamy Was, kochamy 
całym sercem…”. Przedszkolaki z radością śpie-
wały piosenki i tańczyły m.in. do znanego utwo-
ru „Kaczuchy” czym wywołały uśmiech i zado-
wolenie na twarzach swoich najbliższych. Na 
zakończenie części artystycznej dzieci wręczyły 
swoim najukochańszym Dziadkom samodziel-
nie wykonane upominki – kwiatki. Po pięknych 
życzeniach zaproszono gości na poczęstunek. 
Dzieci sprawiły wiele radości tak wspaniałym  
i ważnym gościom jakimi są Dziadkowie. 
Można było zauważyć niejedną łezkę w oku. 
Sądzimy, że to jeden z najwspanialszych dni  
w życiu każdej Babci i Dziadka, dlatego tak 
ważne jest aby co roku organizować taki dzień  
w każdym przedszkolu, oddziale przedszkol-
nym. Nauczycielki grupy „Misie” serdecznie 
dziękują za liczne przybycie i zapraszają za rok.

Jak co roku w świetlicy uczniowie 
uczcili wierszem i piosenką Dzień 

Babci i Dzień Dziadka. Program artystycz-
ny przygotowały panie Izabella Ryńska- 
-Pieluchowska i Ewa Ładniak. Nie zabrakło 
też życzeń, podziękowań, konkursów i upo-
minków. Dzieci tańczyły czaczę i śpiewały 
tak: „Kochana babciu żyj sto lat, ciesz się 
wnukami i kochaj świat, kochany dziadku 
żyj sto lat, śpiewaj z nami głośno cza, cza, 
cza…”. Dziadkowie nie kryli łez wzruszenia, 
a brawa nie ustawały. To było miłe, wzrusza-
jące spotkanie dwóch pokoleń i okazja do 
wyznania szczerych uczuć.

Kto najmocniej dzieci kocha gdy na dwo-
rze zawierucha? Oczywiście najmoc-

niej na świecie kochają swe wnuczęta babcie  
i dziadkowie. Przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola nr 3 w NDM wdzięczne za ogrom 
miłości 22 stycznia 2014 r. zaprosiły seniorów 
rodzin do przedszkola. Śpiewając, tańcząc i re-
cytując wiersze dziękowały swoim babciom  
i dziadkom za to że są. Nie zapomniały też  
o wręczeniu własnoręcznie wykonanych upo-
minków. Ponieważ współczesne babcie wyglą-
dają jak modelki, a dziadkowie siłą i tężyzną 
przypominają nastolatków, dlatego dzieci wraz  
z nauczycielkami zaprosiły wszystkich do wspól-
nych zabaw i konkursów. Uciechy i śmiechu  
w tym dniu było co niemiara. Kochani dziad-
kowie żyjcie długo i swoją miłością obdarzajcie 
swe dzieci i swych wnuków. 100 LAT!
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Na wesoło  
w Jedyneczce
TeksT i FoTo AliNA kAsZyńskA NAUcZyciel PP1

Za to że…
TeksT i FoTo GRAżyNA RostkoWskA

Za to, że zawsze jesteście przy mym boku.
Za to, że wskazujecie mi drogę w mroku. 
Za to, że dni moje tęczą malujecie.
dziś Babciu i Dziadku z głębi serca dziękuję.

Mieć babcię i dziadka to wielkie szczęś-
cie, bo to właśnie oni mają dla swoich 

wnucząt najwięcej czasu, dużo ciepła i miło-
ści. To dla nich w styczniowy, mroźny dzień 
dzieci z PP1 w Nowym Dworze Maz. zapre-
zentowały przepiękny program artystyczny. 
Od rana 24 stycznia podniecone i odrobinę 
stremowane przedszkolaki oczekiwały na 
swoich ukochanych gości. Podczas uroczy-
stości najpiękniej jak umiały recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki i wesoło bawiły 
się z babciami i dziadkami. W zabawach 
prowadzonych przez wychowawczynie i pa-
nią rytmiczkę Małgosię Zagrabską czynnie 
uczestniczyły wszystkie babcie i dziadkowie 
a nawet prababcie i pradziadkowie. Dopeł-
nieniem odświętnej atmosfery było wrę-
czenie seniorom pięknych, własnoręcznie 
przez wnuków wykonanych upominków. 
Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy 
wiele zdrowia, radości, uśmiechu no i dumy 
ze swoich wnucząt.

Zabawa  
do łez
TeksT i FoTo beAtA kielAR

śWiĘto bAbĆ i DZiADkóW ♦ śWiĘto bAbĆ i DZiADkóW ♦ śWiĘto bAbĆ i DZiADkóW

W czwartek 23 stycznia 2014 roku dzieci 
z klasy 1a zaprosiły do szkoły dziad-

ków i babcie na uroczystość, którą przygoto-
wały z okazji ich święta.
Dzieci do łez ubawiły licznie przybyłych 
widzów piosenką o „Dziadku optymiście”. 
Bardzo podobało się przedstawienie „Śpiąca 
królewna”, które zakończyło się balem  
u młodej pary z udziałem przybyłych gości. 
Dziadkom smakowały deserki, które wycza-
rowały dla nich dobre wróżki. Babcie jak to 
babcie, nie przyszły z pustymi rękami. Na sto-
le pojawiła się aromatyczna szarlotka i inne 
smakołyki. To były przyjemne chwile, które 
połączyły trzy, a nawet cztery pokolenia.

Mróz, zamiecie, ślizgawica nie ma takiej 
przeszkody, którą by nie pokonały bab-

cie i dziadkowie by dotrzeć na uroczystość jaką 
przygotowały z okazji ich święta dzieci z grupy 
„Mali odkrywcy” z Publicznego Przedszkola 
nr 1. Nie da się ukryć babcie i dziadkowie to 
największy skarb jaki możemy sobie wymarzyć. 
Mądrzy, cierpliwi, czuli, kochani. Największym 
darem jaki od nich otrzymują wnuczęta jest 
ich wielka bezinteresowna miłość. Bo kto inny 
potrafi chwalić, rozpieszczać i wybaczać wszyst-
kie psoty wnucząt jak nie nasi seniorzy. Tylko 
babcia potrafi przygotować „cały repertuar” 
dań by zadowolić wnuka. Dziadek choć go już  
w kościach „strzyka” pójdzie z wnuczką na sanki 
i ulepi bałwana. Pozwalają swoim wnukom na  
o wiele więcej niż ich rodzice. Rodzice zrozu-
mieją to wszystko dopiero wtedy kiedy sami 
zostaną dziadkami. Wnuczęta przygotowały 
występ by śpiewem, wierszem i tańcem podzię-
kować swym dziadkom za miłość, słuchanie 
dziecięcych zwierzeń, opowiadanie bajek czy 
wspólne układanie puzzli. Następnie wnuczę-
ta zaprosiły babcie i dziadków do wspólnego 
tańca i zabawy. To przedszkolne spotkanie było 
radosnym świętem całej rodziny. Dziadkowie 
otrzymali wykonane przez wnuczęta laurki  
z życzeniami a także portrety. Uroczystość za-
kończył wspólny słodki poczęstunek. Kochajmy 
nasze babcie i dziadków, to dzięki nim świat na-
szych dzieci jest bardziej bezpieczny, kolorowy  
i pełny prawdziwego szczęścia.
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„Takie matury wyniki poznacie, jakie szaleństwa studniówki doznacie” 
(przysłowie staropolskie)

18. studniówka w Zespole Szkół nr 2 
TeksT i FoTo Zs2

24 stycznia 2014 uczniowie Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Długiej 
10 bawili się na tradycyjnej studniówce; tym razem w restauracji 

„Anna”.
Reprezentanci klas maturalnych serdecznie powitali uczestników balu.  
W imieniu młodzieży podziękowali dyrekcji i nauczycielom, szczególnie 
wychowawcom: p. Anecie Nowackiej, p. Mirosławie Trębacz i p. Ewie Tu-
rynie Głowackiej, za trud wniesiony w nauczanie i wychowanie, wspiera-
nie w różnych sytuacjach, wyrozumiałość i życzliwość. 
W swoim wystąpieniu dyrektor Szkoły p. Ewa Malasiewicz odniosła się 
m.in. do tradycji związanych ze studniówką, ale przede wszystkim życzyła 
młodzieży, by uzyskane w maju świadectwa dojrzałości stały się przepust-

ką do podejmowania dojrzałych decyzji. Sukcesów na egzaminie matural-
nym i trafnego wyboru drogi w życiu dorosłym życzyli uczniom klas 3a  
i 3b LP oraz 4 Technikum Burmistrz Nowego Dworu p. Jacek Kowalski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Bisialski.
Na 18. balu studniówkowym nie mogło zabraknąć tradycyjnego poloneza.
Po kończącym część oficjalną toaście, wzniesionym za pomyślność na ma-
turze, dj rozpoczął zabawę taneczną. Uczniowie znakomicie bawili się przy 
muzyce reprezentującej różne style. Miłymi akcentami studniówki były 
konkursy, prezentacja jednej z klas oraz krótki program artystyczny. 
Studniówka w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Długiej rzeczywiście trwała 
długo, do białego (zimowego!) rana.
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Bajkowe muzyczne rytmy
TeksT i FoTo k. kUcZkoWskA

Bal karnawałowy w przedszkolu nr 2
TeksT i FoTo M.N.-sZ.

Jasełka w wykonaniu „Starszaków”
TeksT i FoTo MGR k. RAchWAł

tuż przed świętami bożego Narodzenia „starszaki” zaprosiły rodziców i gości  
na przedstawienie pt. „W Aniołkowie”, które odbyło się 17 grudnia br.  
w sali gimnastycznej w szkole podstawowej w twierdzy Modlin.

Grudzień obfitował w Zespole szkół 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
– Modlin twierdza w interesujące 
spotkania. 

11 grudnia przedszkolaki i dzieci z klas 0 SP 
odwiedzili artyści z koncertem muzycz-

nym „Złota Trąbka”. Panowie przedstawili na-
szym milusińskim instrumenty muzyczne, na 
których zaprezentowali najmłodszej widowni 
muzyczne zagadki. Ponieważ dzieci uwielbiają 
bajki artyści zabrali nas w podróż po światowych 
hitach. Za każdą poprawną odpowiedź można 
było otrzymać nagrodę. Muzycy zagrali utwory 
znane jak i mniej znane m.in. piosenkę z „Księgi 
Dżungli”, „Króla Lwa” czy „Różowej Pantery”.
Wśród muzycznej uczty nie mogło zabraknąć 
również regionalnych tańców. I tak widownia 
porwana została w rytm hiszpańskiego flamenco 

oraz brazylijskiej samby, która wywołała uśmiech 
radości i zadowolenia na twarzach dzieci. Ale na 
tym nie koniec atrakcji. Nasi artyści postanowili 
przetestować zdolności muzyczne przedszkola-
ków na instrumencie, który wymagał nie lada 
siły i determinacji, a mianowicie na puzonie. Ale 
zanim doszło do prawdziwej próby, nasi chętni 
uczestnicy ćwiczyli na tzw. gwizdku, który oka-
zał się także wymagającym instrumentem. Po 
kilku ćwiczeniach nadszedł czas sprawdzenia się 
w roli artystów. Każdy uczestnik mógł zaprezen-

tować swoje umiejętności na puzonie. Pierwszy 
raz był tylko „przetarciem” do prawdziwej gry, 
którą ukazali nam „przyszli” muzycy. Za swoje 
popisowe występy otrzymali zasłużone nagrody. 
Czas przy muzyce, a zwłaszcza bajkowej, miło  
i przyjemnie płynie. Jednak wszystko co dobre 
zawsze się kończy. Podziękowaliśmy artystom 
za wspaniałą podróż po światowych melodiach  
i w radosnym rytmie wróciliśmy do swoich sal. 

7 stycznia w naszym przedszkolu odbył się 
długo oczekiwany bal karnawałowy. Już 

odpowiednio wcześniej wymyśliliśmy sobie 
stroje, wprawiliśmy się w atmosferę zabawy, by 
ten wspaniały dzień przeżyć jak najlepiej. Na-
sze przebrania sprawiły, że Panie nie mogły Nas 
poznać. I o to chodzi w tej zabawie! – to znaczy, 
że Nasze stroje były trafione w 10!!! Najwięcej 

przedszkolaków zamieniło się w postaci z ba-
jek. Wśród nich były: Spider-Meny, Batmany, 
piraci (to chłopcy); motylki, wróżki, księżniczki 
(dziewczynki). Był nawet jeden potworniasty 
kościotrup do pary z dziewczynką przebraną za 
jedną z lalek Monster high. Maluchy miały nie-
złego stracha patrząc na nich. Wszystkie strachy 
jednak odpędzały dobre wróżki.
Bal rozpoczął się od ustawienia pociągów  
z każdej grupy i prezentacji strojów przy mu-
zyce. Prowadząca Pani Śnieżynka obdarzona 
imponującym talentem wokalnym zachęcała 
wszystkich małych i dużych do zabawy tanecz-
nej. Wśród tańców była samba, cza-cza i nawet 
muzyka romantyczna. Każdy znalazł coś dla 
siebie. Dominował jednak styl dowolny. Jak już 
rozbolały nas nogi od pląsów i wygibasów Pani 
Śnieżynka zaprosiła Nas do zabawy w zgadywa-
nie. Pytania dotyczyły bajek, czyli tego co bar-
dzo lubimy oglądać, tak więc nie było na Nas 

mocnych. Na wszystkie udało się nam odpowie-
dzieć. Udzieliliśmy odpowiedzi między innymi 
na pytania: Co piją Smerfy, Na co wszedł kotek, 
Jak miała na imię koleżanka Bolka i Lolka? Nie 
udało się tylko jedno – wybrać Króla i Królową 
balu. Wszystkie dziewczynki zasłużyły na miano 
królowej balu a chłopcy na miano króla balu.
Jak wiadomo, to co dobre szybko się kończy, tak 
więc czas balu minął błyskawicznie.
Przebieranki to co dzieci bardzo lubią, dla tego 
też czekamy na następną okazję do zabawy  
i dziękujemy Pani dyrektor za zorganizowanie 
nam super balu.

Panie z przedszkola od kilku dni wycinały 
aniołki, które tworzyły piękną dekorację  

a na środku stała oczywiście szopka ze żłobkiem. 
Światła lampek rozświetliły całą salę i dodały 
niepowtarzalnego uroku. „Starszaki” przebrane 
w piękne stroje wyglądały wspaniale!
Mimo trudności technicznych dzieci świetnie 
sobie poradziły i gromkim chórem zaśpiewa-
ły kolędy: „Przybieżeli do Betlejem” i „Gdy się 
Chrystus rodzi”. Kamil i Ala pełnili rolę narrato-
rów, zaś Iga była „Dzyn-Dzynkiem”, który zgubił 
dzwoneczek i miał wszystkich obudzić jak uro- dzi się dzieciątko Jezus. Wszyscy rewelacyjnie 

grali swoje role. Podziwialiśmy też Zosię w roli 
Maryi i Arka w roli Józefa, którzy dostarczyli 
nam wielu wzruszeń. Jednak największy aplauz 
publiczności wywołał koncert świąteczny grany 
przez wszystkie dzieci na instrumentach perku-
syjnych: tamburynach, trójkątach, cymbałkach  
i dzwoneczkach. Dyrygowała pani Ania Krupa  
a dzieci jak prawdziwa orkiestra grały swoje 
role. Rodzice dziękowali małym aktorom wiel-
kimi brawami! Zaproszeni goście w osobach: 
pana Burmistrza Nowego Dworu Maz. Jacka 
Kowalskiego, pana Dyrektora Zespołu Szkół 
mgr. Zdzisława Szmytkowskiego i księdza Pro-

boszcza dr. Cezarego Siemińskiego podziękowa-
li dzieciom za występ drobnymi upominkami  
a wychowawczyni mgr Ewelinie Szczygieł i pani 
Ani Krupie za przygotowanie przedstawienia.
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dobro do nas  
powraca…  
czyli bajka  
o „małej myszce”
TeksT i FoTo k. kUcZkoWskA

Bajki są nieodzownym i wartościowym ele-
mentem dzieciństwa. Wciągają najmłod-

szych w świat wyobraźni, w którym przekazują 
walory moralne dotyczące dobra i zła, gdzie 
dobro triumfuje. Stanowią istotny składnik pro-
cesu wychowania oraz rozwoju dziecka. Bajka 
pokazuje dziecku świat w wersji uproszczonej, 
w którym spotyka sytuacje wzbudzające niepo-
kój i lęk, ale także znajduje cudowne rozwiąza-
nie problemów. 
Ze względu na tak ważną rolę bajki w życiu 
dziecka, do Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modlin Twierdza 16 stycznia 
przybył największy objazdowy teatrzyk kukieł-
kowy PINOKIO z przedstawieniem pt. „Mała 
myszka”.

Podróż na daleki Wschód…  
czyli bajka o SZeHereZadZie
TeksT i FoTo k. kUcZkoWskA

misie odwiedził weterynarz!
TeksT i FoTo eWeliNA GRyMUZA PP5

Nasi milusińscy za 
każdym razem są bar-
dzo ciekawi co tym 
razem zobaczą za ko-
lorową kurtyną fanta-
zji i za każdym razem 
to co widzą ich cieka-
wi i interesuje. Tym 
razem przedszkolaki 
i dzieci z oddziałów 
„0” SP poznały wzru-
szającą historię o sie-
rotce Kasi, która stała 
się mądrą królową,  
a także o zaklętym  
w mysz księciu oraz 

Złotej Pani żyjącej w złotym mieście i poma-
gającej biednym sierotom. Dzieje pracowitej 
dziewczynki pokazują najmłodszym, że im wię-
cej w życiu dobrego uczynimy tym więcej tego 
dobra do nas wróci, a wytrwała praca pozwala 
zdobyć największą nagrodę. Ponieważ Kasia  
w czasie swej podróży do Złotej Pani nie od-
mówiła pomocy tym, którzy jej potrzebowali, 
za swe dobre serce i uczynność została wyna-
grodzona. W jej przypadku nagrodą była – MI-
ŁOŚĆ, której tak potrzebowała. Z drugiej strony, 
gdy jest miłość to jest i szczęście i powodzenie.
W czasie przedstawienia dzieci aktywnie uczest-
niczyły w przygodach głównej bohaterki, poma-
gając jej podjąć decyzje i razem z nią zastana-
wiały się co ma w danej sytuacji zrobić. 
Milusińscy wrócili do przedszkola i szkoły bo-
gatsi o nową bajkę i morał jaki z niej wypływa. 
Z niecierpliwością czekamy na więcej.

Znane są dzieciom bajki braci Grimm oraz 
baśnie H.Ch. Andersena. Ale czy znają 

utwory literackie z Dalekiego Wschodu? Tego 
próbowali się dowiedzieć aktorzy, którzy 
przybyli do Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modlin Twierdza 23 stycznia  
z przedstawieniem pt. „Szeherezada”. 
Jest to bajka opowiadająca o losach arabskiej 
księżniczki o imieniu Seherezada i jej bracie 
Alladynie. Historia rozpoczyna się w momencie 
kiedy główni bohaterowi uciekają przed sułta-
nem, który pragnie poślubić dziewczynę. W cza-
sie swej wędrówki po pustyni znajdują lampę, w 
której mieszka oczywiście magiczny Dżin. Ale to 
nie koniec ich przygód. Za swoje niefrasobliwe 
zachowanie Alladyn został ukarany i zaczarowa-
ny przez złą królową pustyni, która poszukiwała 
najcenniejszego skarbu. Jednak dzięki miłości 
swojej siostry i magicznym zdolnościom Dżina, 
powrócił szczęśliwie do Szeherezady. Bohaterowi 
oczywiście znaleźli najcenniejszy skarb, ale nie to 

było najważniejszym morałem przedstawienia. 
Podstawową wartością w życiu nie są bogactwa, 
ale miłość, szacunek i rodzina oraz chęć prze-
zwyciężania obaw i lęków. 
Całe przedstawienie było oparte na aurze pu-
stynnego krajobrazu, arabskie melodie i stroje 
co sprawiło, że trudno było oderwać wzrok od 
kolorowych przedmiotów. Dodatkowo, wspania-
ła gra aktorska, efekty dźwiękowe oraz wizualne 
sprawiły, że najmłodsi oglądali bajkę z zacieka-
wieniem i zaangażowaniem, ponieważ aktorzy 
przy każdej nadarzającej się okazji aktywizowali 
dzieci. Nasi milusińscy m.in. uczyli się tańczyć 
arabskiego tańca, aby uwolnić Alladyna z rąk złej 
królowej pustyni, podpowiadali jak przywołać 
Dżina z lampy oraz razem z bohaterami wypo-
wiadali słowa zaklęcia w celu otworzenia skarbu. 
Na zakończenie chętne dzieci mogły potrzeć 
lampę Alladyna, aby wszelkie zmartwienia i oba-
wy uleciały w dal. I w ten sposób za sprawą ma-
gicznych zdolności zaczarowanego przedmiotu 
dzieci polubiły jeść warzywa, myć zęby i zaczną 
słuchać się pań w przedszkolu. My ogromnie 
wierzymy w to, że te czary się spełnią.

28 stycznia w Przedszkolu nr 5 w Nowym 
Dworze Mazowiecki grupę „Misie” od-

wiedziła Pani Weterynarz. Zrobiła przedszko-
lakom niespodziankę i przyprowadziła ze sobą 
pieska czym wywołała wśród dzieci dużo ra-
dości.
Pani weterynarz opowiadała jak należy dbać  
o zwierzątka małe i duże. Zaznaczyła, iż zwie-
rzęta tak jak i ludzie odczuwają smutek i radość. 
Opowiedziała również dzieciom po czym po-
znać, że pies jest chory.
Dzieci poznały zasady postępowania w kon-
takcie ze zwierzętami, aby uniknąć nieprzy-
jemnych i niebezpiecznych zdarzeń. Obejrzały 
sprzęt, jaki pani weterynarz miała w torbie.  

I były zaskoczone tym, że przedmioty były takie 
same jak i u naszego lekarza: słuchawki, sprzęt 
do robienia zastrzyków.
Przedszkolaki brały aktywny udział w zajęciach 
i same chętnie opowiadały o swoich ulubionych 
zwierzątkach. Na koniec dzieci dostały od pani 
naklejki ze zwierzątkami oraz zaproszenie do 
Centrum Zdrowia Zwierząt aby przyjrzeć się  
z bliska pracy „lekarza od zwierząt”.
Nauczycielki grupy „Misie” bardzo dziękują za 
wizytę.
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Co nowego  
w Klubie małego 
Strażaka?
TeksT i FoTo koło DZieNNikARskie

Pokaz 
Gimnastyki 
artystycznej
TeksT i FoTo sP 5

Kto jest moim bliźnim?
TeksT i FoTo kAtARZyNA DobRUk

Czym jest gimnastyka artystyczna? To pod-
dyscyplina gimnastyki, która polega na 

wykonywaniu układów taneczno-gimnastycz-
no-akrobatycznych, z piłką, wstążką, obręczą, 
skakanką lub parą maczug. Sport uprawiany 
jest przez dziewczęta w wieku od około czterech 
do 24 lat. Gimnastyczki, prócz ćwiczeń rozcią-
gających i gibkościowych, dla poprawy gracji 
i równowagi oraz koordynacji ruchowej i ryt-
micznej ćwiczą taniec klasyczny z elementami 
tańca charakterystycznego”. 

Kolejne zajęcia w Klubie Małego Straża-
ka w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy 

przyniosły nowe wyzwania dla najmłodszych. 
Dziewczynki i chłopcy podzieleni byli na zastę-
py, w których przydzielone zostały autentyczne 
zadania przy symulowanym pożarze fabryki. 
Na miejsce akcji przyjechały trzy zastępy Straży 
Pożarnej. Jeden z zastępów miał za zadanie zbu-
dowanie linii głównej i ustawienie rozdzielacza. 
Kolejna grupa musiała zbudować linię gaśnicze 
i podłączyć prądownice, ostatni zabezpieczył 
miejsce zdarzenia oraz użył wytwornicy pia-
nowej do przytłumienia ognia. Młodzi ratow-
nicy potrafią składać już meldunki opiekunowi  
p. Piotrowi Napiórkowskiemu, wykonują ko-
mendy (baczność, kolejno odlicz, naprzód 
marsz) przed każdymi zajęciami. W ostatnich 
tygodniach minionego roku strażacy nauczyli 
się ratować życie poszkodowanych, podczas wy-
padków drogowych. Wiedzą już, jak przystąpić 
do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ułożyć 
poszkodowanego na noszach typu deska, użyć 
szyn usztywniających podczas złamań kończyn. 
Został już rozstrzygnięty konkurs na najlepszy 
rysunek „Strażnicy”. Wygrał go Jarosław Jandy, 
II miejsce ex quo zdobyli: Paulina Łuszczyńska  
i Amelia Rychter a III miejsce przypadło Piotrko-
wi Jędrzejakowi. Każdy ze zwycięzców otrzymał 
nagrodę w postaci wycinanki strażackiej oraz 
smyczy do kluczy. Styczeń przyniósł kolejne 
zadania. Mali Strażacy muszą namalować teraz 
prawdziwy wóz strażacki. Pan Piotr przyjechał 
na zajęcia wozem strażackim ze swojego OSPRW 
Modlin. Mali ratownicy mogli korzystać z wypo-

sażenia wozu. Dzieci poznały zawartość torby R1, 
która służy w codziennej pracy strażaków, dawały 
100% tlenu osobie poszkodowanej. Dzięki pomo-
cy pana komendanta PSP Leszka Smuniewskiego 
możliwe jest korzystanie z oryginalnego sprzętu 
strażackiego. Natomiast dzięki wsparciu pana 
dyrektora Zdzisława Szmytkowskiego możliwy 
jest zakup koszulek ze wzorem dla 24 członków 
Klubu Małego Strażaka. Funkcjonariuszowi PSP 
panu Napiórkowskiemu nie brakuje pomysłów 
na nowe, ciekawe zajęcia, chociaż ciągle sam do-
skonali swoje umiejętności strażackie. Chciałby, 
żeby w przyszłości te dzieci również były ratow-
nikami.

31 stycznia do Szkoły Podstawowej nr 7 
im. Orła Białego zawitali niecodzienni 

goście. Byli to nauczyciele religii z nowodwor-
skich szkół, którzy przybyli do naszej placówki, 
by wziąć udział w lekcji otwartej – kateche-
zie, którą przeprowadziła Katarzyna Dobruk,  
w klasie IIIa – integracyjnej. Tematem katechezy 
było realizowanie pomocy bliźniemu, a punk-
tem wyjścia do rozważań stała się przypowieść 
o Miłosiernym Samarytaninie.

Pani Kasia wraz z trzecioklasistami poprzez 
zabawy dydaktyczne, ćwiczenia dramowe 
oraz prezentację multimedialną starała się 
wskazać, że warto pomagać potrzebującym, 
a praktycznym przykładem realizacji przy-
kazania miłości jest działalność Caritas Pol-
ska. Pani katechetka zaprosiła do współpracy 
wszystkich wychowanków, a w sposób szcze-
gólny włączyła dzieci o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych.

W czasie zajęć uczniowie klasy III a 
wykazali się ogromnym zaangażo-
waniem, pomysłowością, wzoro-
wym zachowaniem i wielką kulturą 
osobistą. Taka postawa uczniowska 
jest bez wątpienia efektem pracy 
wychowawców, na czele z p. Anną 
Warchoł.
Na katechezie w klasie IIIa obecni 
byli nowodworscy katecheci, Dy-
rekcja Szkoły – p. mgr Agnieszka 
Pindel i p. mgr Tomasz Szadkowski. 

W Szkole Podstawowej nr 5 odbył się pokaz 
gimnastyki artystycznej przygotowany przez 
uczennice klas V i VI. Uczennice zaprezento-
wały własne umiejętności w układach indywi-
dualnych oraz grupowych ze wstążką. Młode 
gimnastyczki pokazywały układy pod okiem 
Pani Natalii Goławskiej. W układzie wystąpiło 
25 dziewcząt, które przygotowywały się do po-
kazów na zajęciach pozalekcyjnych.

Szczególnym gościem był Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego Diecezji Warszasko-Praskiej 
ks. Piotr Pierzchała. 
Obecność Księdza Dyrektora w szkole wywołała 
ogromną radość wśród uczniów i całej społecz-
ności szkolnej. Cieszymy się, że mogliśmy gościć 
w progach naszej placówki tak zacnego gościa.
Wśród katechetów była siostra misjonarka – Ewa 
ze Zgromadzenie Sióstr Klaretynek Misjonarek, 
na co dzień pracująca w parafii św. Barbary  
w Modlinie Twierdzy i katechizująca dzieci  
w tamtejszej szkole. Mamy nadzieję, że Siostra 
Ewa następnym razem przybędzie do nas, by po-
dzielić się z nami doświadczeniem misyjnym.
Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność 
na lekcji i ogromną życzliwość, a dzieciom za 
wspaniałą postawę uczniowską!



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

edUkacja

�0

ratownicy Wodni w przedszkolu
TeksT MAGDAleNA JURkieWicZ  
FoTo ANNA PRZyGóDZkA, eWeliNA sZcZyGieł

Współczesna szopka – konkurs
TeksT i FoTo kAtARZyNA DobRUk

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego: Gdzie współcześnie narodziłby 
się Pan Jezus? (współczesna szopka) w kościele parafialnym pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim.

zaWOdY sPORtOWe 
UczNiÓW kl. 4  
i icH ROdzicÓW  
W zesPOle szkÓŁ  
W MOdliNie tWieRdzY

„JedZ OWOCe 
mieJ OGrOmNe 
mOCe” 
TeksT i FoTo WychoWAWcy klAs

W sobotnie południe 25.01.14 r. w hali 
sportowej w Modlinie Twierdzy odbyła 

się niecodzienna impreza sportowa z udziałem 
uczniów, ich rodziców, dziadków i znajomych 
przygotowana pod kierunkiem wychowawczyń 
klas: M. Lech, A. Wilde, B. Siwek, którą uroczy-
ście otworzył dyrektor szkoły Z. Szmytkowski.
Zawodom sportowym towarzyszyło zdrowotne 
hasło: „Jedz owoce miej ogromne moce” w ra-
mach kampanii „WF z klasą” propagującej ideę 
promowania zdrowia połączonego z aktywnoś-
cią fizyczną. 

26 stycznia 2014 r. po Mszy św. dziecięcej  
o godz. 11.00 w Kościele parafialnym 

pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym 
Dworze Maz. odbyło się rozstrzygnięcie szkol-
nego konkursu plastycznego adresowanego do 
uczniów klas starszych Szkoły Podstawowej nr 
7: Gdzie współcześnie narodziłby się Pan Jezus? 
Zadaniem uczestników było wykonanie szopki 
bożonarodzeniowej, związanej z życiem współ-
czesnego człowieka. Pomysłowość naszej młod-
szej młodzieży nie miała granic. Dzieci poprzez 
wykonane prace wskazały oryginalne miejsce 
współczesnego Bożego Narodzenia: poligon 
wojskowy, lotnisko, przymierzalna w Centrum 
Handlowym „Arkadia”. 
Niezwykle wymowna była praca uczennicy kla-
sy Va Alicji Dudek, która szopkę bożonarodze-

niową umieściła w scenerii więzienia, nawią-
zując do słów Ewangelii „Byłem w więzieniu,  
a przyszliście do mnie”.
Wszystkie prace można było podziwiać na wy-
stawie zorganizowanej w Kościele parafialnym, 
a najpiękniejsze z nich wybrali przez głosowa-
nie sami parafianie.
Pomysłodawcą tak ciekawego konkursu była 
pani katechetka Alina Kosińska.
Laureaci konkursu – uczniowie SP 7:
I miejsce: Kornelia Wzorek kl. IVb
II miejsce: Anna Zdancewicz, Karolina Zem- 

brzycka kl. Ve
III miejsce: Rodzeństwo – Patrycja (kl. VIb)  

i Maciej (kl. Vc) Cieplak
Wyróżnienie specjalne: Alicja Dudek kl. Va.

Serdecznie gratulujemy! 

Bezpieczeństwo w dzisiejszych czasach to bar-
dzo ważna sprawa dlatego też dnia 3 grudnia 

do Przedszkola nr 4 w Twierdzy Modlin zawitali 
goście – Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
specjalizujący się w ratownictwie wodnym. 
Wizyta dla najmłodszych dzieci była olbrzymią 
atrakcją, a także okazją do nauki bezpiecznego 
zachowania się podczas zagrożenia.
Od samego rana dzieci były podekscytowane 
wizytą gości. Szybko zjadły śniadanie i pełne 
uśmiechu na twarzach ustawiły się w pary do 
wyjścia na salę gimnastyczną, gdzie czekali na 
nich Ratownicy. Jako pierwsze udział w pokazie 
wzięły dzieci z gr. ,,Słoneczka” oraz najmłodsze 
przedszkolaki – ,,Biedronki”. Natomiast później 
,,Krasnale” i najstarsza grupa – „Starszaki”. Pan 
Marcin przeprowadził z dziećmi zajęcia eduka-
cyjne na temat zasad udzielania pierwszej pomo-
cy, postępowania w wypadku zagrożenia życia. 
Przypominał o numerach alarmowych na policję, 
straż pożarną i pogotowie. Przywiezione przez 
Strażaków fantomy posłużyły do zaprezentowa-
nia jak wykonać sztuczne oddychanie. Dzieci  
z zaciekawieniem i otwartymi buziami słuchały 
opowiadań na temat ciężkiej pracy jaką wykonu-
ją Ratownicy Wodni i Strażacy. Największe po-
ruszenie wśród przedszkolaków wywołał pokaz 
specjalnych strojów: do nurkowania, gaszenia 
pożaru oraz na akcję w terenie. Dzieci nie mogły 
się doczekać kiedy same będą przymierzać takie 
ubrania – szczególnie chłopcy. 
Dzieci miały okazję samodzielnie próbować 
na fantomie ćwiczeń sztucznego oddychania. 
Nadszedł długo oczekiwany czas kiedy każde 
dziecko mogło samo przymierzyć ubrania i ka-
ski strażaków. 

Po wysłuchaniu informacji i obejrzeniu pokazu 
dzieci stwierdziły, że praca strażaków i ratowni-
ków wodnych jest ciężka, odpowiedzialna i nie-
bezpieczna. Wzbogaciły swoją wiedzę na temat, 
jak mają się zachować podczas wypadku, jakich 
numerów telefonów muszą użyć, aby zgłosić 
wypadek.

W ramach rywalizacji sportowej rozegra-
no cztery konkurencje. Pierwsza angażująca 
wszystkich przybyłych, sprawdzająca długość 
szeregu trzymających się za ręce zawodników 
i kibiców każdej z klas. Kolejne konkurencje 
polegały na wyłonieniu najlepszej klasy w „Dwa 
ognie usportowione” i w „Rzucankę siatkarską”. 
W tej ostatniej grze warto dodać iż, rywalizo-
wali uczniowie oraz ich rodzice. Wiele emocji 
dostarczyła także ostatnia konkurencja wyścigi 
rzędów, równie z udziałem dzieci i rodziców.
Po podliczeniu punktów okazało się iż, bez-
precedensowe zwycięstwo i tytuł „Najbardziej 
usportowionej klasy 4” należy się klasie „B”, 
natomiast dwie pozostałe klasy po krótkiej do-
grywce w „przeciąganiu liny” dowiodły iż, dru-
gie miejsce zajęła klasa „A” zaś na trzeciej pozy-
cji uplasowała się klasa „C”.
Zgodnie z konwencją całej imprezy na koniec 
dzieci otrzymały zdrowe napoje i „owoce, które 
dają ogromne moce” oraz puchary, a wszystko 
to ufundowane przez rodziców. 
Mamy nadzieję że, towarzyszące sportowe emo-
cje z akcentem zdrowotnym będą pozytywnie 
kształtowały nasze młode pokolenie. 
Dziękujemy Wszystkim biorącym udział w za-
wodach, rodzicom, dyrekcji oraz sędziom Pani 
J. Pręgowskiej oraz Panu S. Krzeczkowskiemu 
– prezesowi UKS „Reduta”.
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BaZGrOŁ  
– konkurs na piatkę!
TeksT i FoTo WychoWAWcy klAs

W maju 2014 roku na stadionie 
Narodowym, podczas trwania Warsza-
wskich targów książki, dojdzie do 
rozstrzygnięcia największego konkursu 
literacko-plastycznego dla dzieci  
w wieku 0–100+ lat w tej części europy, 
a kto wie, może i świata, organizowane-
go przez portal dla dużych – duzeka.pl  
i mniejszych – PapierowyPies.pl!

To już 5. edycja Bazgroła, konkursu do 
udziału, w którym zapraszamy duety au-

torskie dziecko-dziecko, dziecko-dorosły, gdzie 
jedna osoba pisze baśń (bajkę), opowiadanie, 
druga wykonuje do niej ilustracje. Tworzyć 
mogą zespoły rodzinne, klasowe, podwórkowe, 
koledzy, koleżanki, rodzice z dziećmi, dziadko-
wie z wnukami etc. Dzieci, które z jakichś po-
wodów nie mogą znaleźć sobie partnera mają 
szansę skorzystać z jednego z licznych „gotow-
ców” przygotowanych przez profesjonalnych 
plastyków oraz pisarzy, aktorów, polityków, 
sportowców!
Patronem honorowym akcji jest Małżonka Pre-
zydenta RP – Anna Komorowska. Patronat nad 
akcją objął również Parlament Europejski.
Prace należy przygotować i wysłać do 1 kwiet-
nia br., a oceni je jury dorosłe i dziecięce!
Na laureatów czeka z każdym dniem powięk-
szająca się pula nagród! Fundują je nie tylko 
liczne firmy i instytucje, lecz również politycy, 
sportowcy, artyści z kraju i zagranicy!

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami

Dyrektorzy szkół nowodworskich składają 
szczere kondolencje i wyrazy współczucia 

Pani dyrektor  

Marzenie surmie
z powodu śmierci taty

Niełatwo jest pogodzić się z tym,  
czym czasem obarcza nas życie.  
Pozostaje mieć nadzieję i wiarę  

w sens tych doświadczeń…

Pani 

Marzenie Surmie
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1  

w Nowym Dworze Mazowieckim

wyrazy najgłębszego współczucia  
z powodu śmierci 

Ojca
przekazują 

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 re-
alizacji projektu „Ekologiczny Nowy Dwór 
– Kolektory Słoneczne dla Mieszkańców”. 
Środki te mają niebagatelny wpływ na roz-
poczęcie 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 funkcjonowa-
nia miasta. 
rozlicz Pit w Nowym dworze  
– to bardzo proste!
Jak to zrobić?
Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowa-
nia. Jeżeli mieszkasz w naszym mieście 
wystarczy, że w Urzędzie Skarbowym przy  
ul. Legionów 7 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 

Więcej informacji o Bazgrole znaleźć można 
na stronie konkursowej: http://papierowy-
pies.pl/hot_page.php?id=6 oraz na profilu fb 
Papierowego Psa: https://www.facebook.com/
pages/Papierowy-Pies/123715924390427
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy  
o kontakt: bazgrol@duzeka.pl

Przewodniczący
Rady Miejskiej 

Krzysztof Bisialski 

Burmistrz
Jacek Kowalski

Twój podatek  
wróci do Twojego dziecka

Jesteśmy organizacją, która powstała z ini-
cjatywy rodziców i przy pełnej współpracy  

z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 5  
w Nowym Dworze Mazowieckim. Ogromny 
zapał Rodziców i ich zaangażowanie dopro-
wadziły do tego, że 30 kwietnia 2008 roku 
„Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki” uzyskało 
wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i roz-
poczęło oficjalnie swą działalność. Naszym 
głównym celem jest wspomaganie działań na 
rzecz wspierania realizacji zadań edukacyjnych, 
wychowawczych uczniów oraz tworzenie im 
warunków do rozwoju uzdolnień. Pragniemy 
również promować młode pokolenie a także 
wspierać pozytywne postawy. 
Naszą działalność opieramy na społecznej pracy 
członków, wolontariuszy, sympatyków.
Niemal od samego początku istnienia naszej 
organizacji możemy liczyć na stałe wsparcie 
sponsorów a dzięki determinacji i woli walki 
oraz dzięki wsparciu sponsorów i wolontariu-
szy mogliśmy przeprowadzić i współpracować 
przy organizowaniu wielu imprez i projektów 
głównie o charakterze sportowo-rekreacyjnym,  
w których Państwa dzieci mogły brać udział.

w lutym �011 roku  
nasza organizacja uzyskała status  
organizacji pożytku publicznego.

Pragniemy podziękować  
za okazane nam zaufanie

Przekazane przez Państwa pieniądze przezna-
czyliśmy na pomoc dla dzieci i uczniów za szkół 
nowodworskich, w tym:
$  sfinansowanie wycieczki szkolnej dla dzieci  

z ubogich rodzin,
$  doposażenie potrzebujących uczniów w po-

moce i artykuły szkolne, wykorzystywane na 
zajęciach,

$  zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci nie-
pełnosprawnych,

$  pomoc w zbiórce i zakupie prezentów świą-
tecznych dla dzieci z rodzin zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym,

$  sfinansowanie zakupu przyborów szkolnych 
dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej,

$  zakup pomocy dydaktycznych do pracowni 
nauczania początkowego,

$  dofinansowanie akcji „Mikołajki” dla dzieci  
z miasta i okolic,

$  zakup projektora do świetlicy przykościelnej 
dla dzieci.

Te wszystkie przedsięwzięcia były możliwe dzię-
ki Państwa wsparciu.
O większości naszych akcji można przeczytać na 
http://spp.hpu.ploraz www.stowarzyszenieprzyja-
ciolpiatki.pl

BARDZO DZIĘKUJEMY I ZACHĘCAMY 
DO PRZEKAZANIA 

1% SWOJEGO PODATKU 
na „Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki” 

nr KRS 0000305054.

Możesz wypełnić bezpłatnie swój PIT 
za rok 2013 przez internet

http://www.e-pity.pl/ 
program-pity-2012-online0000305054
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KarTKa 
Z KaLeNdarZa

Marzec 2014
 1 - 0� – Międzynarodowy dzień 
obrony cywilnej;
 � - 0� – 680. rocznica śmierci 
władysława i Łokietka – króla Polski;
 � - 0� – Międzynarodowy dzień 
Pisarzy; 
 5 - 0� – dzień teściowej; dzień 
dentysty;
 6 - 0� – europejski dzień logopedy; 
dzień olimpijczyka; 5. rocznica śmierci 
Gustawa Holoubka;
 8 - 0� – Międzynarodowy dzień 
kobiet; Międzynarodowy dzień Praw 
kobiet i Pokoju na Świecie;
 9 - 0� – dzień Polskiej statystyki;
10 - 0� – �0 Męczenników; dzień 
Mężczyzn;
11 - 0� – dzień sołtysa; 85. rocznica 
otwarcia ogrodu zoologicznego w 
warszawie;
1� - 0� – 1�. rocznica przyjęcia Polski 
do Nato;
15 - 0� – Światowy dzień Praw 
konsumenta; europejski dzień Świata 
Uniwersyteckiego;
16 - 0� – Międzynarodowy dzień 
inwalidów i ludzi Niepełnosprawnych; 
dzień solidarności z białorusią;
17 - 0� – Światowy dzień Morza; 
dzień św. Patryka;
18 - 0� – europejski dzień Mózgu; 
Międzynarodowy dzień słońca;
19 - 0� – dzień wędkarza; 955. 
rocznica śmierci kazimierza i 
odnowiciela – księcia polskiego;
�0 - 0� – Początek astronomicznej 
wiosny; Międzynarodowy dzień 
astrologii; dzień bez Mięsa;
�1 - 0� – Światowy dzień Poezji; 
Święto dzieci Ulicy; Święto wiosny; 
Światowy dzień lasu; Światowy dzień 
leśnika;
�� - 0� – Światowy dzień wody; dzień 
ochrony Morza bałtyckiego;
�� - 0� – Międzynarodowy dzień 
Meteorologii; dzień Nieśmiałych; 
dzień Przyjaźni Polsko-węgierskiej; 
�� - 0� – Niedziela Palmowa; 
Światowy dzień walki z Gruźlicą;
�6 - 0� – 70. rocznica akcji pod 
arsenałem;
�7 - 0� – Międzynarodowy dzień 
teatru;

UwaGa!:  zmiana czasu  
na środkowoeuropejski 
letni, przestawiamy zegarki  
z godz. �.00 na �.00.

iNFOrmaCJa na podstawie: 
OBWieSZCZeNia WOJeWOdy maZOWieCKieGO  

z dnia 20 stycznia 2014 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
w terminie określonym w wezwaniu nie było 
możliwe;

2)  powiatowej komisji lekarskiej – dokumen-
tację medyczną, w tym wyniki badań spe-
cjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 
dwunastu miesięcy przed dniem stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej;

3)  wojskowemu komendantowi uzupełnień – 
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez 
nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające 
poziom wykształcenia lub pobieranie nauki 
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

9.  Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojsko-
wej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1)  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi 

miasta) – dowód osobisty lub inny doku-
ment pozwalający na ustalenie tożsamości, 
dokument potwierdzający przyczyny nie-
stawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, 
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej 
w terminie określonym w wezwaniu nie było 
możliwe;

2)  powiatowej komisji lekarskiej – dokumen-
tację medyczną, w tym wyniki badań spe-
cjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 
dwunastu miesięcy przed dniem stawienia 
się do kwalifikacji wojskowej;

3)  wojskowemu komendantowi uzupełnień 
– wojskowy dokument osobisty oraz do-
kumenty potwierdzające poziom wykształ-
cenia lub pobieranie nauki oraz posiadane 
kwalifikacje zawodowe.

10.  Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyzna-
cza osobie inny termin stawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli 
osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się 
w określonym terminie i zawiadomi o tym wój-
ta lub burmistrza (prezydenta miasta) do dnia,  
w którym była obowiązana stawić się do kwa-
lifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument 
potwierdzający przyczyny niestawienia się.

11.  Osoby, podlegające stawieniu się do kwalifi-
kacji wojskowej, które nie dopełniły tego obo-
wiązku w określonym terminie i miejscu, są 
obowiązane to uczynić niezwłocznie po usta-
niu przeszkody.

12.  Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej sta-
wiają się przed wójtem lub burmistrzem (pre-
zydentem miasta), powiatową komisją lekarską 
oraz wojskowym komendantem uzupełnień, 
właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu 
stałego. Osoby zameldowane na pobyt czaso-
wy trwający ponad trzy miesiące stawiają się 
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem 
miasta), powiatową komisją lekarską oraz woj-
skowym komendantem uzupełnień, właściwy-
mi ze względu na miejsce tego pobytu.

13.  Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji 
wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia 
kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia 
zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu 
czasowego trwającego ponad trzy miesiące, 
zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezyden-
ta miasta), właściwego ze względu na ich nowe 
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce  
i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

14.  Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji 
wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji 
wojskowej na danym terenie zamierzają zmie-
nić miejsce pobytu stałego lub pobytu czaso-
wego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają 
się do kwalifikacji wojskowej przed opuszcze-
niem miejsca dotychczasowego pobytu. W po-
zostałych przypadkach właściwość miejscową 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 
461, 1101, 1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852  
i 1355), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.  
w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 
202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 oraz z 2012 r. 
poz. 68) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadze-
nia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz.U. poz. 1491) 
podaje się do publicznej wiadomości informację  
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.
1.  W okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwietnia 

2014 r. przeprowadzona zostanie na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego kwalifikacja wojsko-
wa mężczyzn urodzonych w 1995 r.

2.  Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 
1990–1994, którzy nieposiadają określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa 
się osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
1)  zostały uznane przez powiatowe komisje 

lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, jeżeli okres tej niezdolności upływa 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2)  zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdro-
wia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złoży-
ły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia  
21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
wniosek o zmianę kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej.

4.  Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety 
urodzone w latach 1990-1995, posiadające kwa-
lifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, 
oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania 
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub aka-
demickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach 
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych, albo bę-
dące studentkami lub absolwentkami tych szkół 
lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. 
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych 
obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej (Dz.U.54.321).

5.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzy-
wa się również osoby, które ukończyły 18 lat  
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6.  Kwalifikację wojskową osób, o których mowa  
w ust. 1–5, zameldowanych na pobyt stały lub cza-
sowy trwający ponad trzy miesiące, przeprowadzą 
niżej wymienione powiatowe komisje lekarskie;

7.  Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) 
wzywają osoby, o których mowa w ust. 1–5, do 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej za po-
mocą wezwań.

8.  Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej 
po raz pierwszy przedstawia:
1)  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi 

miasta) dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości, do-
kument potwierdzający przyczyny niesta-
wiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, 
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej  

▲
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ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3  
i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego.

15.  Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby 
podlegającej kwalifikacji wojskowej od obo-
wiązku stawienia się w terminie i miejscu 
wskazanym w obwieszczeniu.

16.  Kto wbrew obowiązkom wynikającym z usta-
wy lub przepisów wydanych na jej podsta-
wie nie stawia się do kwalifikacji wojskowej 
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem 
miasta), właściwą komisją lekarską lub woj-
skowym komendantem uzupełnień w okre-
ślonym terminie i miejscu albo nie przed-
stawia dokumentów, których przedstawienie 
zostało nakazane oraz odmawia poddania 

się badaniom lekarskim podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności zgodnie  
z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.

17.  W razie niestawienia się do kwalifikacji woj-
skowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub 
burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo 
na wniosek przewodniczącego powiatowej ko-
misji lekarskiej lub wojskowego komendanta 
uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwa-
lifikacji wojskowej grzywnę w celu przymusze-
nia albo zarządza przymusowe doprowadzenie 
przez Policję do kwalifikacji wojskowej w try-
bie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

18.  Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem 
wojskowego komendanta uzupełnień mogą 
stawić się osoby ubiegające się o zmianę kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej  
A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do 
końca roku kalendarzowego, w którym koń-
czą dwadzieścia cztery lata, niezależnie od 
posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli 
ukończyli co najmniej osiemnaście lat.

Kwalifikacja Wojskowa mężczyzn urodzonych  
w 1995 r. dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki odbę-
dzie się w dniach od 10 marca do 14 marca 2014 r. 
Poborowi będą wzywani do stawiennictwa na 
kwalifikacji wojskowej do Internatu przy Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim, ul. Chemików 6. 
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Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży. Na uczestników czekało 

mnóstwo atrakcji, konkursy z nagrodami, gry 
zręcznościowe, pokaz Zumby, a także ciepłe 
kiełbaski z grilla. Wśród zadań  konkursowych 
było m.in. odnalezienie swojej drugiej połówki 
czy przejazd slalomem wokół pachołków, za-
kończony strzałem do bramki. 
Nagrody za udział w konkursach ufundował 
m.in. burmistrz miasta Jacek Kowalski. 

Lodowe Walentynki na wesoło
TeksT ANetA PielAch-PieRścieNiAk FoTo tyGoDNik NoWoDWoRski

Po raz kolejny dzieci i młodzież z osiedla Młodych wspólnie uczciły  
Dzień świętego Walentego. 16 lutego br. na lodowisku biały orlik  
zorganizowane zostały „lodowe Walentynki”. 

Impreza została zorganizowana przez Zespół 
Szkół nr 1. Patronatem objął ją burmistrz,  
a partnerami byli m.in. Jerzy Plackowski – wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym 
Dworze Mazowieckim, UKS Młode Orły, Mał-
gorzata Stecka instruktorka Zumby oraz restau-
racja La Familie.

O
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Czwarty Turniej z udziałem gwiazd!
TeksT ANetA PielAch-PieRścieNiAk FoTo JAcek kosioRek, ZUZANNA RUsiN

24 stycznia po raz czwarty odbył się Noworoczny turniej halowej Piłki Nożnej 
o Puchar burmistrza Miasta. Jak zawsze cel był szczytny – dochód ze sprzedaży 
biletów–cegiełek zasilił konto nowodworskiego oddziału tPD. Jak zawsze  
w imprezie wzięły udział gwiazdy sportu i telewizji. 

Drużynę BDC MarcPol Kolarze reprezentowali: 
Robert Duda, Adrian Banaszek, Norbert Ba-
naszek, Kacper Gronkiewicz, Mateusz Komar, 
Jarosław Kowalczyk, Robert Radosz, Piotr Kirp-
sza, Leszek Pluciński, Dariusz Banaszek, Grze-
gorz Gronkiewicz, Ireneusz Matusiak, Przemy-
sław Kulesza, Eryk Latoń, Błażej Janiczak. 
Wśród gwiazd piłki nożnej zagrali też Mariusz 
Raduszewski, Maksym Rzemiński a Old Boy’ów 
Świtu reprezentowali: Robert Romanowski, 
Marcin Wojtasik, Jacek Nowakowski, Marcin 
Włodarczyk, Tomasz Reginis, Grzegorz Pu-
chacz, Andrzej Sazanowicz, Robert Kucharski, 
Maciej Chrustowski, Radosław Dziak, Robert 
Grzelak i Tomasz Krysztofiak. 
Wśród osób, które nabyły bilet–cegiełkę na 
rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, rozloso-
wano cenne nagrody. Ufundowali je sponsorzy, 
a najatrakcyjniejszymi były koszulka Reprezen-

W turnieju udział wzięło sześć drużyn: Sa-
morządowcy, Gwiazdy Piłki Nożnej, Old 

Boye Świtu, Dziennikarze, Artyści oraz Kolarze 
BDC MarcPol. 
Na boisku ze sztucznej trawy, które specjal-
nie na tę imprezę ustawiono w hali sportowej  
NOSiR zagrali m.in. znani z ekranów telewizyj-
nych i boisk piłkarskich: Tomasz Iwan, Piotr Reiss, 
Piotr Świerczewski, Radosław Majdan (drużyna 
piłkarzy), Dariusz Tuzimek, Tomasz Zubilewicz, 
Andrzej Twarowski (drużyna dziennikarzy), To-
masz Jachimek, Antonii Królikowski (artyści). 
Ponadto, w drużynie samorządowców zagra-
li: Jacek Kowalski, Krzysztof Bisialski, Ahmed 
Jadou, Karol Bielec, Dariusz Wąsiewski, Marek 
Pogorzelski, Jan Cios, Bogdan Światek, Dariusz 
Sawicki, Piotr Bartczak, Janusz Mikuszewski, 
Szczepan Więckowski, Patryk Drewnowski 
Adam Liberski, Mariusz Miecznikowski. 

tacji Polski w Piłce Nożnej z autografami jej by-
łych piłkarzy oraz kilka piłek z ich podpisami. 
Ostatecznie turniej wygrała drużyna Samorzą-
dowców, przed Old Boy’ami Świtu i Gwiazda-
mi Piłki Nożnej. Odpowiednio na kolejnych 
miejscach uplasowały się reprezentacje Arty-
stów Polskich, Dziennikarzy i Kolarzy BDC 
MarcPol Team. 
W imieniu Organizatorów serdecznie dzięku-
jemy wszystkim darczyńcom i sponsorom tur-
nieju m.in. Firmie Banaszek Nieruchomości, 
Restauracji Borodino i Firmie Darex. 
Patronat medialny nad imprezą sprawowali: 
Nowodworski24.pl, Tygodnik Nowodworski, 
Mazowiecki Goniec Lokalny oraz Legio24.pl. 
Organizatorami Turnieju były Władze Samo-
rządowe Miasta, MKS Świt oraz Nowodworski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

O
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Niespodzianka 
siatkarska

Skład drużyny:
$  Aleksandra Balcerowicz, rozgrywająca, wychowanka NOSiR
$  Dominika Balcerowicz, przyjmująca, wychowanka NOSiR
$  Mariola Chudy, środkowa, LTS Legionovia Legionowo, 

Wypożyczenie na sezon 2013/14
$  Karolina Dąbkowska, Libero, LTS Legionovia Legionowo, 

Wypożyczenie na sezon 2013/14
$  Joanna Karasiewicz, Libero, wychowanka NOSiR
$  Joanna Konar, środkowa, wychowanka NOSiR
$  Małgorzata Kwiecień, środkowa, wychowanka NOSiR
$  Marta Lach, przyjmująca, do 1997–AZS Białystok, 1997–2001 

AZS AWF Warszawa, 2001–2005 LTS Legionovia Legionowo, 
2005–2009 Volleyball Tulle Naves (Francja), 2009–2010 CMS 
Marignane (Francja), 2010–2011 PLKS Pszczyna, 2011–2012 
MKS MOS Wieliczka

$  Monika Lipińska, przyjmująca/atakująca, 2012–2013 LKS Perła 
Złotokłos, wypożyczenie na sezon 2013/2014

$  Justyna Warchulska, przyjmująca, wychowanka NOSiR 
$  Małgorzata Wawrzyńska, atakująca, 2006–2008 Barnim 

Goleniów, 2008–2011 PTPS Piła, 2011–2012 LTS Legionovia 
Legionowo, 2012–2013 NIKE Węgrów

I trener: Maciej Renkiewicz
II trener: Bartosz Kujawski
Kierownik drużyny: Joanna Krzywda

TeksT ReD. FoTo NosiR

Siatkarki reprezentujące NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki świetnie 
spisują się II lidze. Zważywszy, że jest to pierwszy sezon dziewcząt  

w rozgrywkach na tym poziomie, ich postawa zasługuje na uwagę. Już  
w pierwszym meczu sezonu wygrały stosunkiem 3:2 z potencjalnym lide-
rem tabeli – ŁKS-em Commercecon Łódź. W końcówce rozgrywek (stan 
na 7.02 red.) dziewczyny zajmują 4 miejsce w Tabeli mając na koncie 9 
zwycięstw i 5 porażek. Zespół wykonał plan utrzymania się w II lidze z 
nadwyżką, co budzi duże zaskoczenie w środowisku siatkarskim.
Nowodworscy kibice także doceniają poziom prezentowany przez naszą 
drużynę. Na meczach rozgrywanych w hali NOSiR, ze spotkania na spot-
kanie dopinguje ich coraz większa rzesza sympatyków. Poniżej prezentu-
jemy nasz zespół licząc, że zachęci to także i Państwa do kibicowania na 
kolejnych meczach. 
Siatkarkom i trenerom NOSiR-u życzymy kolejnych wygranych i jak naj-
lepszego miejsca w tabeli na koniec sezonu. 
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Saperzy górą w Turnieju Służb mundurowych!
TeksT i FoTo NosiR

Nowodworscy kajakarze na obozie kondycyjnym  
w Szklarskiej Porębie
TeksT i FoTo MARiUsZ sZAłkoWski

W dniach 27.12.2013 – 05.01.2014 r. za-
wodniczki i zawodnicy sekcji kajakowej  

NOSiR uczestniczyli w obozie zimowym w Szklar-
skiej Porębie, a właściwie w Jakuszycach, bo właś-
nie tam odbywała się większość treningów. 
Jakuszyce to miejscowość położona mię-
dzy Szklarską Porębą a Harachowem wysoko  
w górach Izerskich, przez co ze specyficznym 
mikroklimatem, gdzie śnieg utrzymuje się od 
późnej jesieni do wiosny. Zimowy obóz dla 
kajakarzy to czas pracy nad wydolnością i wy-
trzymałością, cele te realizowaliśmy głównie 
poprzez bieganie na nartach po jakuszyckich 
trasach. Mieliśmy do dyspozycji przygotowa-
ne trasy, na które często zagląda sama Justyna 
Kowalczyk i przede wszystkim było to jedyne 
miejsce w Polsce gdzie był śnieg. Starsi za-
wodnicy przebiegali na nartach nawet 40 km 
dziennie a młodsi 20 km i do tego jeszcze tre-
ning siłowy lub bieg tradycyjny. 

Nowy Rok przywitaliśmy wejściem na najwyż-
szy szczyt w Szklarskiej Porębie – Szrenicę. Dro-
ga była długa i mocno pod górę, co dla niektó-
rych – szczególnie młodych zawodników było 
dużym wyzwaniem. Daliśmy radę i cała grupa 
osiągnęła cel. Oby cały rok osiągali szczyty  
w sporcie jak ten w Nowy Rok. 
Prawdziwym wyzwaniem było połączenie tre-
ningów starszych zawodniczek i zawodników, 
którzy biegali już na nartach rok wcześniej  
z młodymi zawodnikami, którzy bieganie na 
nartach dopiero zaczynali. Na szczęście mamy 
zdolną młodzież i dobrze biegającą na nartach 
panią kierownik obozu Elżbietę Szałkowską, 
która mocno wspierała trenera na trasach bie-
gowych w pracy z młodymi zawodnikami. 
Wspaniałe widoki tras biegowych w górach Izer-
skich rekompensowały ogromny wysiłek pod-
czas treningów. Komfortowe warunki pobytowe  
w ośrodku „Sudety” zapewniały dobry wypo-

We wtorek (04.02) w hali NOSiR odbył się 
Turniej Służb Mundurowych w Halową 

Piłkę Nożną. Do zawodów przystąpiło pięć ze-
społów: Straż Miejska, Straż Pożarna, 2 Pułk 
Saperów, Straż Graniczna, J.W 1523. Uczestnicy 
Turnieju z roku na rok grają coraz lepiej, przez 
co rozgrywki stoją na bardzo wysokim pozio-
mie piłkarskim. Podczas zawodów widać było 

ogromne emocje na boisku oraz trybunach, jed-
nak zwycięzcą mógł zostać tylko jeden zespół,  
a był nim 2 Pułk Saperów.

Wyniki Turnieju:
Straż Pożarna; 2 Pułk Saperów 1;2
Straż Graniczna; JW. 1523 0;4
Straż Miejska; 2 Pułk Saperów 0;4

Straż Pożarna; Straż Graniczna 6;1
JW. 1523; Straż Miejska 1;4
2 Pułk Saperów; Straż Graniczna 5;0
Straż Pożarna; JW. 1523 2;0
Straż Graniczna; Straż Miejska 1;5
2 Pułk Saperów; JW. 1523 4;1
Straż Miejska; Straż Pożarna 2;4

I miejsce: 2 Pułk Saperów 12 pkt. Bramki: 15;2
II miejsce: Straż Pożarna 9 pkt. Bramki: 13;5
III miejsce: Straż Miejska 6 pkt. Bramki: 11;10
IV miejsce: J.W 1523 3 pkt. Bramki: 6;10
V miejsce: Straż Graniczna 0 pkt. Bramki 2;20

czynek oraz dostarczały wielu atrakcji takich 
jak stół bilardowy i pingpongowy oraz pokazy 
iluzjonisty. 
W pełni udało się zrealizować założone cele tre-
ningowe, podczas obozu starsza grupa przebie-
gła na nartach 360 km a młodsza ok. 150 km, do 
tego jeszcze 20 km tradycyjnego biegu i wiele 
godzin siłowni. 
Wszystko, co dobre szybko się kończy, ale efek-
ty ciężkiej pracy na obozie pomogą w dalszym 
treningu ogólnorozwojowym do sezonu kaja-
karskiego. 
W imieniu swoim i zawodników dziękuję za 
finansowe wsparcie macierzystemu klubowi 
NOSiR oraz sponsorom pomagającym nam już 
kolejny raz: Klinice Mediq, oraz Hannie i Wło-
dzimierzowi Chróścińskim. Obiecujemy od-
wdzięczyć się medalami w najbliższym sezonie 
startowym.

O
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TeksT i FoTo słAWoMiR kRZecZkoWski

Gimnazjalny turniej halowej piłki nożnej
Końcowa tabela
I miejsce – PG 4
II miejsce – PG 1
III miejsce – PG 2
IV miejsce – PG 3
Do turnieju powiatowego, który odbył się następnego dnia awansował 
zespół PG 4 z Modlina Twierdzy. W zawodach wystartowały zespoły  
z Nasielska, Leoncina i Pomiechówka. Drużyna PG 4 zajęła drugie miej-
sce ustępując tylko drużynie z Nasielska. Dwa dni, dwa sukcesy – tylko 
pogratulować piłkarzom z Twierdzy.

O

Zgodnie z planem rozgrywek sportowych gimnazjów Nowego 
Dworu Mazowieckiego 6 lutego odbył się halowy turniej piłki noż-

nej. Wystartowały wszystkie gimnazja naszego miasta. Mecze trwały  
2 x 8 min. Jak zwykle w tych rozgrywkach mecze były bardzo zacięte 
a wynik prawie we wszystkich meczach nie był do końca przesądzony. 
Kolejny sukces odniosło gimnazjum z Modlina Twierdzy, które wy-
grało wszystkie swoje spotkania. A oto wyniki spotkań:
PG 4 – PG 2 3:0
PG 1 – PG 3 5:0
PG 2 – PG 1 1:2
PG 4 – PG 3 2:1
PG 3 – PG 2 0:6
PG 4 – PG 1 1:0



Zestaw ulg dla rodzin 
wielodzietnych, które mieszkają 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zniżki na koncerty, przedstawienia, basen 
i zajęcia w Nowodworskim Ośrodku kultury 

i Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Złóż wniosek. Odbierz kartę. 
korzystaj ze zniżek.

Wniosek można pobrać na www.nowydwormaz.pl 
lub w Urzędzie Miejskim w pok. 101. Wypełniony wniosek 

należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 101) 
w godzinach pracy Urzędu: pon. 9:00 – 17:00, 

wt-czw – 8:00 – 16:00.

Więcej informacji na 
www.nowydwormaz.pl

kaRta
Nowodworska

Familijna


