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mogli przygotować dokument „Opracowanie
i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, który jest nie-
zbędnym elementem przy ubieganiu się kolejne 
środki unijne w nowej perspektywie fi nansowej 
na  lata 2014-2020. 
Ponadto otrzymaliśmy kolejne środki na uniesz-
kodliwianie azbestu. Informacja na ten temat za-
mieszczona jest na str. 5 Faktów. 
W nowy rok wchodzimy z nowym budżetem. 
Na ostatniej sesji Rada Miejska uchwaliła budżet 
miasta na 2015 rok, o czym piszemy w dziale 
Wieści z Rady na str. 3. 
Jak zwykle sporo materiału dostarczyły szkoły
i przedszkola. Tam w okresie przedświątecznym 
sporo się działo, dlatego serdecznie zachęcam do 
przeczytania działu Edukacja. 
Na koniec życzę Wszystkim Mieszkańcom
Nowego Dworu Mazowieckiego wszelkiej po-
myślności w Nowym Roku. Niech się spełnia 
Wasze wszystkie marzenia, zarówno te dotyczą-
ce sfery prywatnej jak i  zawodowej. Niech ten
2015 rok upływa Wam pod znakiem zdrowia
i dostatku. 

Burmistrz
Jacek Kowalski
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Lotnisko Warszawa/Modlin nagrodzone 
Gwiazdą Gospodarki 2014 za ILS kat. II 
TEKST I FOTO MAGDALENA BOJARSKA

Lotnisko Warszawa/Modlin zostało nagrodzone tytułem Gwiazda Gospodarki 
2014, za bardzo szybkie wdrożenie systemu ILS w kategorii II, która podwyższa 
standard portu i minimalizuje liczbę przekierowanych lotów. Nagrodę odebrał 
Marcin Danił, wiceprezes Lotniska Warszawa/Modlin.

Kolejne 
dofi nansowanie 
dla Miasta!!!
Miło nam poinformować, że wniosek 

pod nazwą „Opracowanie i wdraża-

nie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” złożony 

do Narodowego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

w grudniu 2013 roku został zakwalifi kowa-

ny do dofi nansowania z działania 9.3 Ter-

momodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej – plany gospodarki niskoemi-

syjnej Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko 2007-2013.

Drodzy Mieszkańcy 
Nowego Dworu Mazowieckiego, 

Trzymacie w rekach pierwsze w Nowym Roku 
wydanie Faktów Nowodworskich. Zebrany
w nich materiał to informacje jeszcze o listopado-
wych wydarzeniach w mieście oraz o tych, które 
odbyły się w grudniu, a które zdążyliśmy dla Pań-
stwa zebrać. 
Grudzień przyniósł nam dobre wiadomości. 
Miasto otrzymało  kolejne dofi nansowania ze 
środków zewnętrznych. Dzięki temu będziemy 

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki  informuje, że w dniu 29.12.2014 roku 
podał do publicznej wiadomości (na okres
21 dni)  poprzez wywieszenie – na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej 30
(III piętro) – na tablicy ogłoszeń przed budynkiem 
Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (www.bip.nowydwormaz.pl) – wykaz lo-
kali mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przeznaczonych 
do zbycia w drodze bezprzetargowej  zgodnie 
z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze 
Mazowieckim Nr XXXIII/339/05 z dnia 30 maja 
2005 roku zmienioną dnia 29 września 2005 roku 
Uchwałą Nr XXXIX/373/05, w sprawie zasad 
zbycia zasiedlonych lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców tych lokali, z którymi najem został na-
wiązany na czas nieokreślony.

Uwaga! Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakro-
czymska 30 (III piętro, pokój 318 lub telefonicznie
(22) 5-122-215 – pracownik Grażyna Szewczyk).

Z up. Burmistrza
/-/

Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza
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Budżet na 2015 rok uchwalony!
TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK 

16 grudnia obradowała Rada Miejska 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Podczas sesji uchwalony został budżet 
miasta na 2015 rok. 

Obrady poprowadził przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski. Po przyjęciu 

porządku obrad oraz protokółu z poprzedniej se-
sji, radni przeszli do podjęcia uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu na 2015 rok. Uchwałę z po-
zytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w sprawie założeń przyszłorocznego budżetu od-
czytała skarbnik Anna Palczowska. 
W dalszej kolejności radni zajęli się zmianami do 
projektu budżetu na 2015 rok, które zostały zaak-
ceptowane przez głosowanie. 
W dyskusji przed głosowaniem nad budżetem 
głos zabrała radna Agnieszka Kubiak-Falęc-
ka. Radna spytała o możliwość zabezpieczenia 
środków fi nansowych na zamontowanie termo-
regulatorów na grzejnikach w placówkach oświa-
towych. Burmistrz Jacek Kowalski udzielając 
odpowiedzi zapewnił, że miasto przyjrzy się te-

matowi i jeśli zajdzie taka konieczność, dokonane 
zostaną korekty w budżecie na to zadanie. 
Ostatecznie w głosowaniu radni opowiedzieli się 
za przyjęciem budżetu na 2015 rok. Dochody mia-
sta ustalone zostały na poziomie 127.986.231,31 zł 
z czego dochody bieżące wyniosą 106.475.776,64 zł
a dochody majątkowe 21.510.454,67zł. Wydatki 
określone zostały na poziomie 143.228.231,31 zł. 
Wydatki bieżące wyniosą 105.495.871,45 a mająt-
kowe 37.732.359,86 zł. 
Defi cyt zostanie pokryty środkami z pożyczki
i kredytu, które na pokrycie części wydatków 
zaciągnie miasto. Kredyt długoterminowy zacią-
gnięty zostanie na kwotę 10 mln zł. a pożyczka na 
kwotę 5.242.000 zł. 
Pozytywną decyzję w tej sprawie również na gru-
dniowej sesji podjęła Rada Miejska. 

Nad czym będą pracować Komisje Rady?
TEKST I FOTO: OPRAC. RED. 

Rada Miejska przyjęła plany pracy Komisji Merytorycznych na 2015 rok. Jakimi 
sprawami zajmą się radni? Poniżej wyciąg z planów pracy poszczególnych Komisji.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA 
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO. 

Kieruje nią radny, An-
drzej Świder. Radni 
uczestniczący w jej ob-
radach zajmą się takimi 
tematami jak: 
– Rozpatrzenie wykona-
nia Programu Profi lakty-
ki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki za 2014 r. (luty)
–  Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta 

(etap realizacji) oraz informacja pisemna nt. 
funkcjonowania monitoringu w placówkach 
oświatowych. (luty)

–  Bezpieczeństwo na terenie miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki. (marzec)

–  Stan przygotowania Miasta w okresie zagro-
żenia powodziowego oraz zapoznanie się
z funkcjonowaniem magazynu z materiałami 
przygotowanymi do zwalczania sytuacji kryzy-
sowych. (marzec)

–  Stan gotowości OSP do zwalczania zagrożeń 
pożarowych. (marzec)

–  Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku na 
obiektach sportowych. (kwiecień)

–  Informacja nt. przygotowania miasta do 
zwalczania plagi komarów, meszek, kleszczy. 
(kwiecień)

–  Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku na 
wodach rzek: Narwi i Wisły – stan kąpielisk, 
basenu miejskiego oraz przygotowanie placó-
wek oświatowych do akcji „Lato w mieście”. 
(czerwiec)

–  Informacja nt. zakładów przemysłowych dzia-
łających na terenie NDM i związanych z ich 
działaniem zagrożeń (posiedzenie wspólne
z  Komisją Zdrowia i Spraw Społecznych). 
(czerwiec)

–  Stan funkcjonowania monitoringu na tere-
nie miasta, rozwój – etap realizacji oraz wi-
zyta w centrum obsługi monitoringu. (paź-
dziernik)

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNAL-
NEJ, INWESTYCJI
I OCHRONY ŚRODO-
WISKA przewodniczy 
radny Tadeusz Sosiński. 
Komisja zajmować się 
będzie m.in. takimi te-
matami jak:
– Informacja nt. planów 
związanych z nową or-

ganizacją  ruchu w mieście oraz plany wprowa-
dzenia strefy  płatnego parkowania –  etap prac. 
(styczeń)
–  Spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Gospo-

darki  Komunalnej – problemy związane z po-
siadaniem psów. (styczeń)

–  Problematyka mieszkaniowa w  zasobach komu-
nalnych z udziałem Prezes ZBK Sp. z o.o. (luty)

–  Utrzymanie czystości i porządku w gminie 
Nowy Dwór Mazowiecki ze szczególnym 
uwzględnieniem  gospodarki przejętymi od-
padami – spotkanie z Dyrektorem MZO i Na-
czelnikiem Wydziału GK. (marzec)

–  Informacja nt. realizowanych inwestycji i prac  
remontowych. (kwiecień)

–  Informacja  Wydziału Edukacji i Spraw Spo-
łecznych nt. niezbędnych potrzeb remontowych 
w gminnych  placówkach oświatowych. (maj)

–  Informacja nt. przygotowania terenów rekre-
acyjnych przed okresem wakacyjnym (czer-
wiec)

–  Informacja nt. oferty wakacyjnej dla dzieci
i młodzieży. (czerwiec)

–  Przegląd placówek oświatowych – stan przy-
gotowania do roku szkolnego 2015/2016     
(posiedzenie wspólne z Komisją Oświaty). 
(sierpień)

–  Informacja nt. systemu komunikacji w mieście 
(oznakowanie – czytelność). (październik)

KOMISJA OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU
I TURYSTYKI pod prze-
wodnictwem radnej Gra-
żyny Brzozowskiej omó-
wi następujące tematy: 
–  Kalendarz imprez kul-

turalnych i sportowo-
-rekreacyjnych organi-
zowanych przez Urząd 
Miejski na 2015 rok. 
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Informujemy, że Przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski przyj-
muje mieszkańców w każ-
dy poniedziałek w godz. 
15:00 – 17:00, w Urzędzie 
Miejskim w pok. 129. 

Interesanci przyjmowani 
są bez zapisów. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gra-
żyna Nadrzycka przyj-
muje w środy, w godz. 
15:00 – 16:00 w Urzę-
dzie Miejskim w pok. 
129. 
Interesanci przyjmo-
wani są bez zapisów. 
Dodatkowa radna peł-
ni dyżury w 2 wtorek 

miesiąca w godz. 17:30–18:30 w siedzibie 
PZW ul. Sukienna. 

Dyżury radnych (dane na 31.12.2014):
–  Jacek Borkowski – 2 wtorek miesiąca,

w godz. 19:00–20:00; Zespół Szkół,
ul. Bema 312;

–  Ryszard Brzeziński – 2 środa miesiąca,
w godz. 18:00–20:00, Zespół Szkół nr 2
ul. Długa 10;

–  Grażyna Brzozowska – 1 środa miesiąca
w godz. 18:30–20:00, Publiczne Gimna-
zjum nr 2, ul. Młodzieżowa 3; 

– Zapoznanie się z ofertą wypoczynku zimowe-
go i letniego dzieci i młodzieży w ramach akcji 
„Zima/Lato w Mieście”.
–  Informacja nt. planów i realizacji inwestycji 

oraz zadań dotyczących turystyki w mieście 
Nowy Dwór Mazowiecki 

–  Informacja pisemna nt. udzielonej pomocy 
dzieciom i młodzieży w zakresie przyznanych 
wszystkich rodzajów stypendiów w 2014 r. 

–  Sprawozdanie z wykonania zadań statutowych 
wraz z wykorzystaniem dotacji w roku 2014 
przez UKS-y.

–  Sprawozdanie z działalności merytorycz-
nej NOSiR, MPBP oraz NOK w 2014 r. wraz
z rozliczeniem dotacji podmiotowej MPBP
i NOK  – w miesiącu lipcu spotkanie wyjazdowe 
sprawdzenie przebiegu akcji „Lato w mieście”.

–  Zaopiniowanie planów remontów placówek 
oświatowych na 2015 rok. 

–  Sprawozdanie z form realizacji wypoczynku zi-
mowego i letniego dzieci i młodzieży w 2015 roku. 

–  Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za rok 
2014 w zakresie działalności merytorycznej Ko-
misji. 

–  Informacja nt. funkcjonowania gminnych 
szkół, przedszkoli i Zespołów Szkół na terenie 
miasta – problemy, potrzeby, bezpieczeństwo 
uczniów, zjawiska patologiczne. W sierpniu  
spotkania wyjazdowe.

–  Informacja nt. kosztów utrzymania placówek 
oświatowych w 2014 r. oraz w pierwszym pół-
roczu 2015 r.

–  Informacja nt. przygotowania placówek oświa-
towych do roku szkolnego 2015/2016  (z czę-
ścią wyjazdową).

–  Informacja na temat wyników sprawdzianu 
po ukończeniu  6 klasy w szkołach podstawo-
wych, egzaminów gimnazjalnych oraz egzami-
nów  maturalnych.

Pracami Komisji kieruje radny Ahmed Jadou. 
KOMISJA ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZ-
NYCH zajmie się takimi tematami jak:  

–  Przychodnia w Modli-
nie Starym –  funkcjo-
nowanie. (styczeń)

–  Informacja nt. dzia-
łalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Nowym  Dworze 
Mazowieckim za rok 
2014. (marzec)

– Spotkanie z usługo-
dawcami, przedstawicie-

lami przychodni zdrowia z terenu miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki. (kwiecień)
–  Informacja Sanepidu o zagrożeniach na tere-

nie miasta (targowiska, wodociągi, kanaliza-
cja, kąpieliska, wścieklizna, kleszcze, dzikie  
wysypiska, czystość wody pitnej). (maj)

–  Informacja nt. realizacji współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. 
(październik)

KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPO-
DARCZEGO, której przewodniczy radny Marek 
Ciesielski będzie zajmowała się m.in. 

–  Analizą fi nansową 
funkcjonowania umo-
wy na administrowa-
nie zasobami komu-
nalnymi przez  ZBK 
sp. z o.o.  

–  Analizą możliwości 
pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych.

–  Analizą działalności 
fi nansowej NOSiR, 
NOK, MPBP, OPS
i MZO na podstawie 
sprawozdania z wyko-
nania  budżetu miasta 
za rok 2014.

–  Analizą wydatków placówek oświatowych 
(media).

–  Analizą dotacji udzielanych organizacjom po-
zarządowym.

–  Analizą fi nansową ściągalności podatków za
I półrocze 2015 r.

–  Analizą realizacji Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego – inwestycje  zakończone w 2014 
roku i kontynuowane  w roku 2015.

Informacja nt. posiedzeń komisji 
Rady Miejskiej
Informujemy, że komisje merytoryczne Rady Miejskiej wyznaczyły stałe dni posiedzeń, któ-
re będą odbywać się w tygodniu poprzedzającym sesje:

–  Środa, godz. 11:00 – Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
–  Środa godz. 14:00 – Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
–  Piątek godz. 12:30 – Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego
–  Poniedziałek godz. 11:00 – Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
–  Poniedziałek, godz. 14:00 – Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Śro-

dowiska 
Szczegółowe terminy publikowane są na 
bip.nowydwormaz.pl

/RED/

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej
oraz radnych Rady Miejskiej kadencji 2014–2018

–  Wioletta Dylewska – 2 wtorek miesiąca
w godz. 17:30 – 18:30, siedziba PZW,
ul. Sukienna

–  Ahmed Jadou, 1 środa miesiąca w godz. 
17:30 – 18:30, Publiczne Gimnazjum nr 1, 
ul. Słowackiego

–  Bogdan Jeziorski, 3 wtorek miesiąca
w godz. 18:30 – 19:30, ul. Młodzieżowa 7, 
V klatka; 

–  Anieszka Kowalska, 1 środa miesiąca,
w godz. 18:00 – 19:30, Zespół Szkół,
ul. Bema 312;

–  Włodzimierz Laur, 1 wtorek miesiąca,
w godz. 18:30 – 19:30, ul. Młodziezowa 7, 
V klatka. 

–  Krystyna Nasiadka, 1 środa miesiąca,
w godz. 17:00 – 18:30, Szkoła Podstawowa 
nr 5, ul. Chemików 1A; 

–  Tomasz Płaneta, 2 wtorek miesiąca,
w godz. 18:00 – 20:00; Zespół Szkół,
ul. Bema 312;

–  Tomasz Reginis, 1 czwartek miesiąca
w godz. 19:30 – 20:30, Publiczne Gimna-
zjum nr 2, ul. Młodzieżowa 3; 

–  Andrzej Świder, 2 wtorek miesiąca, w godz. 
18:00 – 20:00, Zespół Szkół, ul. Bema 312; 

–  Tadeusz Ziomek, 1 wtorek miesiąca,
w godz. 19:00 – 20:00, ul. Warszawska 27. 

/RED/
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Lotnisko Warszawa/Modlin nagrodzone Gwiazdą 
Gospodarki 2014 za ILS kat. II 
TEKST I FOTO MAGDALENA BOJARSKA

Lotnisko Warszawa/Modlin zostało 
nagrodzone tytułem Gwiazda 
Gospodarki 2014, za bardzo szybkie 
wdrożenie systemu ILS w kategorii II, 
która podwyższa standard portu
i minimalizuje liczbę przekierowanych 
lotów. Nagrodę odebrał Marcin Danił, 
wiceprezes Lotniska Warszawa/Modlin.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się

w trakcie Wigilii Gospodarczej 2014, ofi -

cjalnego przedświątecznego spotkania przedsta-

wicieli branży energetycznej, górniczej, informa-

tycznej, budowlanej, transportowej i gospodarki 

morskiej, z przedstawicielami rządu i samorzą-

dów. Patronat honorowy nad wydarzeniem ob-

jęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju.

Od maja 2014 r. Lotnisko Warszawa/Modlin jest 

pierwszym regionalnym lotniskiem w Polsce

(i drugim po Lotnisku Chopina), posiadającym 

system ILS w zaawansowanej II kategorii.

Odkąd udało nam się podwyższyć poziom systemu 

ILS do kategorii II, odsetek lotów przekierowanych

z powodu mgły zmalał do poziomu ok. 0,4% przy 

ponad 10,3 tys. operacji wykonanych w tym roku bez 

zakłóceń – mówi Marcin Danił, wiceprezes portu. 

System ILS w kat. II umożliwia bezpieczne lądo-

wanie w warunkach ograniczonej widzialności, 

przy podstawie chmur nie mniejszej niż 30 m 

nad drogą startową, oraz widzialności wzdłuż 

pasa min. 300 m. 

Lotnisko Warszawa/Modlin w 2014 roku odnoto-

wuje stały wzrost liczby obsłużonych pasażerów. 

Od początku roku z portu skorzystało już ponad 

1,5 mln pasażerów. W całym 2014 r. lotnisko 

planuje przyjąć ok. 1,7 mln podróżnych w ruchu 

regularnym.

Kolejne 
dofi nansowanie 
dla Miasta!!!
Miło nam poinformować, że wniosek 

pod nazwą „Opracowanie i wdraża-

nie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” złożony do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w grudniu 

2013 roku został zakwalifi kowany do dofi nan-

sowania z działania 9.3 Termomodernizacja 

obiektów użyteczności publicznej – pla-

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki” dofi nansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 7.307,00 zł. 

Dnia 12.08.2014 r. uchwałą NR 1408/14 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie
z umową nr 0747/14/OZ/D z dnia 30.10.2014 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 7.307,00 zł na realizację projektu
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. 
Wysokość dofi nansowania zadania udzielonego w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego 
wyniósł do 84,91% kosztu kwalifi kowanego netto w tym do 42,455% kosztów kwalifi kowanych zostało udostępnionych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Całkowity koszt kwalifi kowany zadania brutto wynosił 8605,26 zł. Ponad 15% wartości kosztów zadania pokryło Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
Obecny projekt był kontynuacją działań rozpoczętych w 2011 r. W latach 2013–2014 r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2014 r. zadekla-
rowało dwunastu właścicieli budynków z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pokrytych wyrobami azbestowymi. Osoby te nie poniosły żadnych 
kosztów związanych z demontażem wyrobów azbestowych gdyż pokryte one zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki . 
Zgodnie z umową zawartą z fi rmą Zakładem Gospodarki Komunalnej GRONEKO z siedzibą Mikorzyn 19, 87–732 Lubanie w dniach od 01 lipca do 
29 sierpnia 2014 r. zdemontowano i zutylizowano 271 m2 wyrobów azbestowych oraz odebrano i zutylizowano 1049,31 m2 wyrobów azbestowych. 
Łącznie na składowisko odpadów niebezpiecznych trafi ło 1320,31 m2 azbestu. 
Jednocześnie informujemy, że nadal trwa zbieranie wniosków osób deklarujących pozbycie się wyrobów azbestowych z terenu własnych nierucho-
mości w przyszłym, 2015 roku. 

ny gospodarki niskoemisyjnej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013.

W ramach realizacji projektu wykonany zo-

stanie plan gospodarki niskoemisyjnej wraz

z bazą danych, przeprowadzone zostaną 

szkolenia  dla pracowników a także działania 

informacyjno-promocyjne dotyczące udziału 

dofi nansowania POIŚ w stworzeniu planów 

gospodarki niskoemisyjnej wraz z upublicz-

nianiem informacji o opracowaniu planów. 

Tym bardziej cieszy fakt otrzymania środków 

na realizację powyższych działań ze wzglę-

du na to, że Plan gospodarki niskoemi-

syjnej będzie niezbędny przy ubieganiu się

o dofi nansowanie ze środków unijnych

w nowej perspektywie fi nansowej na lata 

2014–2020. 

Koszt całkowity projektu to 380  000,00 zło-

tych w tym wnioskowana kwota dotacji 

323 000,00 złotych stanowiąca 85% wydatków 

kwalifi kowanych.
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Razem w świat z Powiatem Nowodworskim
WWW.RAZEMZNOWODWORSKIM.PL

Projekt zapobiega wykluczeniu cyfrowemu 
grupy gospodarstw powiatu nowodworskie-

go. Benefi cjenci ostateczni projektu – poprzez 
umożliwienie korzystania z nowych technologii 
oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą 
mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie in-
formacyjnym.
Celem ogólnym projektu było podjęcie działań
o charakterze gospodarczym i społecznym wspie-
rających osoby zagrożone wykluczeniem cyfro-
wym znajdujące się w trudnej sytuacji ekono-
micznej i\lub niepełnosprawności. Uczestniczące 
w projekcie 30 gospodarstw domowych (GD)
i 8 jednostek podległych (JP), uzyskało dostęp do 
szerokopasmowego Internetu w okresie realizacji 
projektu oraz trwałości rezultatów projektu.
Wyposażono w sprzęt komputerowy oraz zapew-
niono dostęp do Internetu w okresie realizacji pro-
jektu i wymaganej trwałości rezultatów projektu 
30 GD z powiatu nowodworskiego i 8 JP Wniosko-
dawcy położonych na obszarze jego działania tj: 
1)  Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

– 11 komputerów 
2)  Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze 

Mazowieckim – 15 komputerów
3)  Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym 

Dworze Mazowieckim – 15 komputerów
4)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w No-

wym Dworze Mazowieckim – 10 komputerów
5)  Rodzinny Dom Dziecka w Cegielni Kosewo – 

5 komputerów
6)  Rodzinny Dom Dziecka w Głusku – 4 kom-

putery
7)  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomie-

chówku – 10 komputerów
8)  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w No-

wym Dworze Mazowieckim – 10 komputerów

•  do 30 GD objętych projektem został dostar-
czony, zainstalowany oraz serwisowany sprzęt 
teleinformatyczny z oprogramowaniem

•  do 8 JP Wnioskodawcy objętych projektem został 
dostarczony, zainstalowany oraz serwisowany 
sprzęt teleinformatyczny z oprogramowaniem

Działania te mają na celu podniesienie wiedzy
i umiejętności benefi cjentów ostatecznych [BO] 
projektu w zakresie obsługi komputera i korzy-
stania z Internetu.

Grupy docelowe projektu
Główną grupą docelową projektu było 30 gospo-
darstw domowych o kryterium dochodowym 
upoważniającym do otrzymania wsparcia, ro-
dziny zastępcze z powiatu nowodworskiego za-
grożone wykluczeniem cyfrowym. W celu prze-
ciwdziałania marginalizacji i wykluczenia osób

kalną, co w znaczący sposób poprawi wskaźnik 
efektywności wykorzystania produktów projektu.

Wartość dodana projektu: 
•  rozwój dostępu do usług cyfrowych na terenie 

powiatu
•  rozwój w zakresie wykorzystania szkoleń

i e-learningu
•  rozwój usług komunikacji teleinformatycznej
•  podniesienie kwalifi kacji BO
•  zwiększenie aktywności BO w organizacji wła-

snego czasu i pracy
•  zwiększenie wykorzystania bezpłatnych komu-

nikatorów
•  rozwój umiejętnego wykorzystania progra-

mów, komputerów i zasobów Internetu.
Dostępność nowych technologii informatycz-
nych znacząco wpłynie na podniesienie wiedzy
i umiejętności BO projektu.
Działania w projekcie podporządkowane były 
realizacji celu głównego – dostarczenie Internetu 
dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym 
z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej w 30 
gospodarstwach domowych na obszarze obję-
tym projektem oraz w ramach działań koordy-
nacyjnych Wnioskodawcy, stworzenie dostępu 
do nieodpłatnego szerokopasmowego Internetu 
w dwóch jednostkach Wnioskodawcy dla całej 
społeczności powiatu, a w szczególności osób za-
grożonych wykluczeniem cyfrowym.

Korzyści wynikające z udostępnienia Internetu 
grupom docelowym:
•  uzyskanie dostępu do Internetu dla mieszkań-

ców powiatu w dwóch jednostkach Wniosko-
dawcy, szczególnie zaś osobom zagrożonym 
wykluczeniem cyfrowym

•  możliwość aktywnego uczestnictwa poprzez 
Sieć w życiu społecznym, gospodarczym i kul-
turalnym powiatu, regionu i kraju

•  podniesienie jakości edukacji z wykorzysta-
niem zasobów internetowych w trzech jed-
nostkach Wnioskodawcy 

•  rozbudzanie wyobraźni, potrzeb i zaintere-
sowań osób zagrożonych wykluczeniem in-
formatycznym i tworzenie warunków dla ich 
zaspakajania

•  wzrost wiedzy i umiejętności jak można wyko-
rzystywać nowe technologie IT

•  wzrost wiedzy o dostępnych w Sieci usługach 
i zasobach; kształtowanie pozytywnych postaw

•  rozwój nowych form komunikacji w tym cy-
frowej.

Wskaźniki rezultatów:
1)  dostarczanie Internetu do 30 GD i 8 JP Wnio-

skodawcy objętych projektem, przez 5 lat po 
zakończeniu realizacji projektu,

2)  zabezpieczenie sprawności technicznej
30 zestawów komputerowych wraz z opro-
gramowaniem przekazanych gospodarstwom 
domowym, 80 zestawów komputerowych
z oprogramowaniem przekazanych jednost-
kom podległym Wnioskodawcy, przez 5 lat 
po zakończeniu realizacji projektu.

Koszty utrzymania trwałości rezultatów projek-
tu, pokryte zostaną w całości ze środków fi nan-
sowych budżetu powiatu.

Powiat Nowodworski zrealizował projekt pt.: „Razem w świat z Powiatem 
Nowodworskim” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013.

z tych gospodarstw, zostały one przeszkolone 
z obsługi komputera, korzystania z Internetu, 
usług świadczonych drogą internetową. Dzięki 
umiejętności w zakresie obsługi komputera  uzy-
skają dostęp do internetowego systemu szkoleń, 
bazy ofert pracy, co zwiększy ich konkurencyj-
ność na rynku pracy.
Wsparciem objęte zostały również jednostki po-
wiatu nowodworskiego. Udział ośmiu jednostek 
w projekcie i zapewnienie dostępu do Internetu, 
umożliwi:
•  utworzenie w dwóch jednostkach – Powia-

towym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Po-
radni Pedagogiczno-Psychologicznej dostępu 
do Internetu, dla wszystkich mieszkańców 
powiatu, co stwarza możliwość korzystania 
z zasobów Sieci całej społeczności lokalnej, 
przyczyniając się do zmniejszenia ich wyklu-
czenia cyfrowego,

•  podniesienie poziomu kształcenia, z akcentem 
na edukację informatyczną, tak dziś niezbęd-
ną, co jest szczególnie istotne dla uczniów 
zagrożonych wykluczeniem z rodzin mniej za-
możnych, nieobjętych projektem,

•  wprowadzenie alternatywnych form edukacji, 
•  rozwijanie indywidualnych predyspozycji 

dzieci i młodzieży,
•  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

klientom jednostek oraz osobom niepełno-
sprawnym.

Dostęp do nowoczesnych technik informatycz-
nych  jest obecnie nieodzownym i niezbędnym 
narzędziem w pracy nauczyciela i dobrego roz-
woju ucznia. Zapewnienie nieodpłatnego do-
stępu do Sieci w jednostkach organizacyjnych 
Wnioskodawcy, poprzez wyposażenie sal kom-
puterowych, wszystkim uczniom, w szczegól-
ności pochodzącym z gospodarstw domowych 
nieobjętych projektem, wyrównuje ich dostęp 
do wiedzy i rozwoju. A wszystkim mieszkańcom 
powiatu stwarza warunki zmniejszające wyklu-
czenie cyfrowe.
Sprzęt teleinformatyczny w ośmiu jednostkach 
organizacyjnych jest wykorzystywany: 
•  do wspomagania procesu nauczania, umoż-

liwiając wszystkim uczniom korzystanie
z zakupionego sprzętu teleinformatycznego, 
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów
z rodzin nieobjętych projektem oraz osób nie-
pełnosprawnych,

•  poszerzanie horyzontów myślowych młodzie-
ży, akceptacja w grupach rówieśników,

•  podnoszenie standardu życia, świadomości, 
edukacji,

•  likwidacja wykluczenia cyfrowego, dyspropor-
cji w dostępie do wiedzy pomiędzy. 

Sprzęt teleinformatyczny będzie wykorzystywa-
ny przez uczniów (na zajęciach szkolnych i po-
zaszkolnych), nauczycieli, pedagogów, doradców 
zawodowych i terapeutów oraz społeczność lo-
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VII Nowodworskie Spotkanie Wigilijne
TEKST MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

Spotkanie rozpoczął koncert Chóru „d’Aniel-
skie Głosy” z Parafi i pw. św. Maksymiliana 

Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim – Mo-
dlinie Starym, pod batutą pana Daniela Tarasz-
kiewicza.  Kolędy wykonane przez chórzystów 
wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój,
a nieco śmielsi mieszańcy naszego miasta włącza-
li się w ich śpiew. 
Po koncercie modlińskiego chóru rozstrzygnię-
to Plebiscyt Inicjatywa Pozarządowa 2014, czyli 
konkursu, którego celem było wybranie najlep-
szych i najciekawszych przedsięwzięć zorganizo-
wanych przez nowodworskie organizacje poza-
rządowe. Zgłoszone inicjatywy to:  Ogólnopolski  
konkurs historyczny: „Powstanie Warszawskie 
w świadomości młodego pokolenia Polaków” 
– Związek Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej,  „Z nami bezpieczniej” – Ochotnicza 
Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne w Nowym 

Dworze Mazowieckim, „Taneczne Kino Plene-
rowe” – Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół 
Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim „Rodzice 
z Klasą”,  Zwiedzanie Twierdzy Modlin 2014 – po 
raz pierwszy z możliwością obejrzenia cytadeli 
w środku – Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy 
Modlin,  Zajęcia w szkołach pn. „Jak pomagać 
osobie niewidomej” – Polski Związek Niewi-
domych Okręg Mazowiecki, Koło Terenowe
w Nowym Dworze Mazowieckim,  Zajęcia akty-
wizacyjne „Samodzielnym być” – Polski Związek 
Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło Tereno-
we w Nowym Dworze Mazowieckim, Wyjazd 
turystyczno-integracyjny do Iwonicza Zdrój
i okolic – Polski Związek Niewidomych Okręg 
Mazowiecki, Koło Terenowe w Nowym Dworze 
Mazowieckim,  95-lecie Harcerstwa na Ziemiach 
Nowodworskich – Hufi ec ZHP w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów nr 2.

W niedzielne popołudnie 21 grudnia w hali NOSiR odbyło się VII  Nowodworskie 
Spotkanie Wigilijne. Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
duchowieństwo i władze samorządowe, zasiedli wspólnie przy wigilijnym stole.

Wręczono dwie nagrody: Wyróżnienie Burmi-
strza Miasta oraz Wyróżnienie Dziennikarzy. 
Wyróżnienie Burmistrza zostało przyznane 
Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Ma-
zowiecki, Koło Terenowe w Nowym Dworze 
Mazowieckim za zorganizowanie zajęć pn. „Jak 
pomagać osobie niewidomej”. Dziennikarze swo-
ją nagrodę postanowili przyznać Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim „Rodzice z Klasą” za zorganizo-
wanie „Tanecznego Kina Plenerowego”. Oba wy-
różnienia wręczał Burmistrz Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki – Jacek Kowalski. Pozostałe organi-
zacje otrzymały z rąk Burmistrza podziękowania 
za udział w Plebiscycie.
Po wręczeniu wyróżnień i podziękowań przyszła 
pora na życzenia. Burmistrz życzył mieszkań-
com zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także aby 
nadchodzące święta spędzone były w ciepłym, 
rodzinnym gronie. Następnie proboszczowie 
nowodworskich parafi i – ks. kan. Andrzej Kwiat-
kowski z Parafi i św. Michała Archanioła oraz
ks. kan. Andrzej Redmer z parafi i św. Maksymi-
liana Kolbego pobłogosławili opłatek, odczytali 
fragment Ewangelii i przypomnieli o idei Świąt 
Bożego Narodzenia, składając jednocześnie 
wszystkim serdeczne życzenia. Później nadszedł 
moment na symboliczne dzielenie się opłatkiem. 
Po wielu miłych i ciepłych słowach wszyscy mo-
gli skosztować wigilijnych potraw: czerwonego 
barszczu, pierogów z kapustą i grzybami, a także 
wigilijnej kapusty. Na zakończenie wigilijnego 
spotkania na scenie, w świątecznym koncercie 
wystąpiła Urszula Wieczorek z zespołem w skła-
dzie: Bartosz Kłosowski, Kacper Pacek i Przemy-
sław Ziółkowski. 
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Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora
TEKST I FOTO NOK 

Tradycją w Nowodworskim Ośrodku 
Kultury stało się już, że w okresie 
bożonarodzeniowym gościmy przy 
wspólnym, wigilijnym stole grupę 
seniorów skupionych w naszym 
Klubie Seniora i Zespole Śpiewaczym 
Seniorów  MARZYCIELE.

09.12.14 r. na wigilię do ośrodka przyszło 
ponad 40 osób, a spośród zaproszonych 

gości zaszczycili nas swoją obecnością: prałat 
ks. Krzysztof Czyżyk, proboszcz parafii pw.
św Michała Archanioła ks. Andrzej Kwiatkow-
ski, z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej 
Grażyna Nadrzycka i przewodnicząca Komisji 

Kultury,Sportu i Turystki Rady Miejskiej Gra-
żyna Brzozowska oraz sekretarz miasta Jacek 
Gereluk. Spotkaliśmy się w tym gronie, żeby 
podzielić się opłatkiem, porozmawiać, po-
śpiewać kolędy i skosztować pysznych potraw, 
które przygotowała dla nas kawiarnia Nowa. 
W świąteczny nastrój wprowadziła zebranych 
kolęda Wśród nocnej ciszy w wykonaniu Mar-
ka Tomczaka-piano i Antosi Wiśniewskiej
– skrzypce. Proboszcz ks. Andrzej Kwiatkowski  
pobłogosławił świąteczny stół, po czym wszy-
scy nawzajem podzielili się opłatkiem i złożyli 
sobie świąteczne i noworoczne życzenia. Pozo-
stały czas upłynął na rozmowach, wspólnym 
śpiewaniu kolęd i spożywaniu wigilijnych po-
traw w podniosłej, niezwykle uroczystej, ale 
także ciepłej i rodzinnej atmosferze. 

Mikołajkowy Poranek z Teatrem
TEKST I FOTO NOK 

Mikołajkowy poranek  6 grudnia 2014 r.
w Nowodworskim Ośrodku Kultury przy-

witał wszystkich barwną atmosferą  świąteczne-
go jarmarku rękodzieła artystycznego. W ocze-
kiwaniu na spektakl nasi najmłodsi widzowie 
wspólnie z rodzicami z dużym zainteresowaniem 
przechadzali się między stoiskami obłożonymi 
pięknymi bombkami, smakowitymi piernikami  
lub urokliwymi stroikami świątecznymi. Wpisu-
jąc się w świąteczny nastrój punktualnie o godzi-
nie 10.00 warszawscy aktorzy Anna Mika i Paweł 
Ptaszkiewicz  zaprezentowali spektakl  muzyczny 
pt. „Tajemnicze przypadki Świętego Mikołaja” 
opowiadający o przygodach Mikołaja na Dzi-
kim Zachodzie, podczas spotkania z piratami
i o podróży w kosmos. To właśnie te przypadki  
nauczyły Świętego, że najlepiej jest obdarowywać 
innych prezentami i tym właśnie zajmuje się Mi-
kołaj. Dużą atrakcją przedstawienia były urokli-
we piosenki zachęcające do klaskania i bujania się 
w rytm muzyki. Na zakończenie z okazji Miko-
łajek wszystkie dzieci zgodnie z tradycją  nasze-
go ośrodka obdarowane zostały czekoladowymi 
słodkościami.

Tajemnicze przypadki św. Mikołaja
W odległej mikołajowej krainie, panuje 
przedświąteczny harmider. Jednak elfy, 
mimo że bardzo zajęte, znajdują czas na 
opowiedzenie dzieciom kilku   historii
z życia dobrego dziadunia. O tym jak Mi-
kołaj był na dzikim zachodzie, czego na-
uczył piratów, którzy go porwali, w czym 
pomógł ufoludkom. Sam Mikołaj zdradzi 
dzieciom swój największy sekret.
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Daliśmy się ponieść Czwartej Fali
TEKST I FOTO NOK

W sobotni wieczór 22 listopada 2014 r. na 
scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury 

wystąpił, pochodzący z Kielc, kabaret Czwarta 
Fala. Blisko półtorej godziny młodzi artyści za-
bawiali nowodworzan satyrycznymi skeczami, 
obnażającymi nasze „przywary narodowe”, oraz 
absurdy towarzyszące nam w życiu codziennym. 
Zabawa była przednia, na widowni rozbrzmiewa-
ły raz po raz salwy śmiechu i brawa. Publiczność 
nie chciała wypuścić zespołu ze sceny. Ustąpiła 
dopiero po numerze na bis i w dobrych hu-
morach na weekend opuszczała mury naszego 
ośrodka.

Scena ZAUŁEK 
artystyczny wieczór z ElżbietąWojnowską
TEKST I FOTO NOK 

Elżbieta Wojnowska była gościem  listopa-
dowego Bardzo Kulturalnego Wieczoru ze 

Sceną ZAUŁEK w Nowodworskim Ośrodku 
Kultury. Podczas, niezwykle emocjonalnego 
koncertu, artystka wykonała utwory do tekstów  
wybitnych poetów m.in.: Bolesława Leśmiana 
„Módlmy się”, Bertolta Brechta „Jak sobie poście-
lesz”, „Ballada o guziku”, Jonasza Koft y „Trzeba 
marzyć”, Agnieszki Osieckiej „Sztuczny miód”, 
Jacka Kaczmarskiego „Źródło” i in., do których 
muzykę skomponowali  Henryk Alber, Jacek Zie-
liński, Janusz Strobel, Jacek Kaczmarski, Janusz 
Tylman, Krzysztof Paszek, Kurt Weill, Derwid
i sama Elżbieta Wojnowska.
Każde wykonanie poprzedzone było komen-
tarzem dotyczącym genezy powstania utworu, 
bądź uzasadniające jego wybór do repertuaru. 
Bardzo osobisty stosunek artystki do zapropono-
wanych tekstów determinował ogromne emocje  
jakie towarzyszyły ich prezentacji. 
Elżbieta Wojnowska należy do pokolenia, które 
obdarzone autentycznym talentem, popartym 
ciężką pracą, wciąż utrzymują znakomitą formę 
artystyczną – piękny dźwięczny głos, znakomite 
interpretacje, budowanie dramaturgii, nastroju – 
nowodworska publiczność nagodziła owacją na 
stojąco, a 40-lecie pracy artystycznej uczczono 
wręczeniem jubilatce bukietu kwiatów i grom-
kim Sto Lat.
Na scenie wspomagał Elżbietę Wojnowską mu-
zycznie  Jakub Lubowicz.
Podczas wieczoru kilka swoich  utworów, z towa-
rzyszeniem wirtuoza akordeonu Rafała Grząki, 

zaśpiewał dla nowodworzan założyciel Sceny 
ZAUŁEK i gospodarz Bardzo Kulturalnych 
Wieczorów, bard, poeta i kompozytor Wojtek 
Gęsicki. Wśród nich, trzy nowe: „Burza”, „Jesień, 
Jesień”, i „O jeZUS-ie” w lekkiej formie traktujące  
o kwestiach „egzystencjalnych”, które bardzo cie-
pło przyjęte zostały przez publiczność. Sympaty-
cy twórczości Wojtka liczą, że są one zalążkiem 
materiału na nową płytę!?
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FRASZKOWA UCZTA NA BIS
TEKST I FOTO NOK 

W sobotę 29 listopada 2014 r. po raz dru-
gi Kawiarnia NOVA w Nowodworskim 

Ośrodku Kultury gościła sympatyków fraszek  
Mirosławy Białkowskiej: nowodworzanki, na-
uczycielki, poetki i osoby bardzo utalentowanej. 
Sama napisała scenariusz, wymyśliła zabawną  
koncepcję „FRASZKOWEJ UCZTY”, bo taki  
tytuł otrzymał prezentowany programu. W ka-
wiarnianej atmosferze przy kawie i słodkościach 
nasi goście zamawiali „pokarm duchowy”. Pod 
zachęcającymi i apetycznymi daniami kryły się 
zabawne fraszki, które w swoich rewirach czy-
tały przemiłe kelnerki: Kunegunda Wrzątek 
(prywatnie terapeutka ANNA DUDAR), Pelagia 
Obryzek (nauczycielka języka polskiego ELŻ-
BIETA PŁONKOWSKA), Leokadia Kluska (pe-
dagog ELŻBIETA STORY) pod czujnym okiem  
energicznej bufetowej Eugenii Fartuch (lekarza 
pediatry ALICJI NOJSZEWSKIEJ-RYDLIŃ-
SKIEJ). A oto fragment menu:

Coś dla przejedzonych
Ewa
Pan Bóg ją z boku wyjął Adama.
Dzisiaj mu bokiem wychodzi sama.

Coś na szybko
Metoda
Zrobiła karierę.
Zbędny był talent, rozum i ręce.
Potrzebny był biust i... coś więcej.

Drób i dziczyzna – Z domowej kuchni

Miała baba koguta
Dziś koguta baba miała,
bo mu viagry dosypała.
 
Nasi goście – konsumenci, co chwila wybuchali  
śmiechem, bo jak tu się nie śmiać z tych „życio-
wych” prawd. Atmosfera zabawy i pozytywnej 
energii wypełniała cała kawiarnię i czas tej uczty 
minął jak przysłowiowa chwila, a goście wcale 
nie kwapili się do wyjścia tylko mile gawędzili 
z tym wyjątkowym personelem. Ogromne bra-
wa i kwiaty otrzymała  autorka i wykonawczy-
nie. Wielki szacunek dla tak twórczych Pań: za  
uśmiech, poczucie humoru, dystans do siebie i za 
to, że w tym szalonym świecie znalazły czas na 
bezinteresowne zrobienie czegoś dlainnych .

Hip Hop w Przestrzeni Młodych
TEKST I FOTO NOK 

W ramach cyklu „Przestrzeń młodych”, 
Nowodworski Ośrodek Kultury zorga-

nizował koncert hiphopowy, na którym wystą-
pił kolektyw HIP HOP NDM, współtworzony 
przez nowodworskie zespoły Bradafl o i Mic’a-
lord. Jako suport wystąpił Adol WKZ i Gru-
by, gościnnie pojawili się Groszek  i Kajtek.
W piątek 28.11.14 do ośrodka przyszło ponad 
100 osób. Atmosfera była gorąca, nic tak bowiem 
nie rozgrzewa muzyków i nie podnosi energii na 
scenie jak dobra publiczność. Mało kto siedział, 
większość osób przeszła pod scenę, gdzie spe-
cjalnie zniesiono pierwsze rzędy, skakali, śpie-
wali, podnosili ręce i każdy kawałek nagradzali 
potężnym aplauzem. Dawało to wsparcie tym 
wykonawcom, dla których był to debiut scenicz-
ny i pierwsze starcie z tak liczną widownią. Na 
początek wszedł rewelacyjny Adol WKZ z prze-
bojem „To jeszcze nie koniec”, ukazując chary-
zmę i nieprzeciętne możliwości jako tekściarz.
W kulminacyjnych momentach za mikrofony 
łapali wszyscy hiphopowy bawiąc się rytmem, 
chwilą i improwizując tekstem. Spotkanie zakoń-

czył przebój „Patriota” w wykonaniu Mroczo, 
Burego i Sztuki. Cieszymy się, mogliśmy dać 
szansę wschodzącym talentom nowodworskiej 
sceny hip hopowej. Stworzyć przestrzeń dla mło-
dych ludzi, którzy chcą tworzyć, wyrażać siebie, 
swoje emocje, opowiadać o tym co dla nich waż-
ne w życiu, o codzienności, miłości, przyjaźni, 
frustracjach i podnietach. Mamy nadzieję, że był 
to dla nich zastrzyk do dalszego tworzenia. 
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Scrabblowe emocje do ostatniej 
rundy
TEKST I FOTO NOK 

W dniach 15 i 16 listopada 2014 r.,
w Nowodworskim Ośrodku Kultury,

54 scrabblistów rywalizowało w XVII Otwartych 
Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego
w Scrabble. Większość przyjechała z Warszawy
i okolic, ale przybyli także gracze z Gdyni, So-
potu, Białegostoku, Włocławka i Sandomierza. 
„Liczy się pasja, a nie odległość” jak powiedział 
jeden z młodych uczestników imprezy. Dlatego 
też, od lat na nasz turniej przyjeżdża kilkunastu 
najlepszych polskich scrabblistów. W tym roku 
gościliśmy m.in.: M. Skrobosza (3 miejsce na li-
ście rankingowej), M. Alabrudzińskiego (4 miej-
sce), S. Rydzika (10 miejsce), M. Reda (11 miej-
sce), T. Zwolińskiego (12 miejsce). Większość z 
tych Panów jest posiadaczem tytułu Mistrza Pol-
ski. Jednakże każdego roku, na naszym turnieju, 
pojawiają się nowe twarze młodych pasjonatów, 
co dobrze wróży tej mądrej grze. Wracając do 
rozgrywek, to już „na starcie” wyłonił się lider 
Mirosław Uglik z Warszawy ( 21 na liście rankin-
gowej, były Mistrz Polski), który wygrywał 6 par-
tii z rzędu, ale w 7 spotkał się z Markiem Redą 
z którym, małą ilością punktów, ale przegrał, 
pozostające jednak liderem turnieju na koniec 
pierwszego dnia zawodów. W niedzielę rozgryw-
ki rozpoczęły się o godzinie 10.00. Do rozegrania 

pozostało 5 rund i wiele zmian w kwalifi kacji 
punktowej mogło jeszcze nastąpić, jak ocenił 
sędzia turnieju Andrzej Lonżyński. I tak też się 
stało, emocje trwały do ostatniej rundy, aż sied-
miu uczestników miało szanse na zwycięstwo. 
Jednakże prowadzący z przewagą jednego punk-
tu Marek Reda nie dał go sobie odebrać i został 
nowym Mistrzem Nowego Dworu. Drugie miej-
sce zajął Michał Alabrudziński, a trzecie Miłosz 
Wrzałek. Kolejne miejsca zajęli  Mirosław Uglik 
i Mariusz Wrześniewski. Najlepszą scrabblistką  
na naszym turnieju okazała się Joanna Jewduch 
z Warszawy. Na zakończenie najlepsi otrzymali 
wspaniałe puchary i nagrody ufundowane przez 
Nowodworski Ośrodek Kultury, Zakład Ener-
getyki Cieplnej w Nowym Dworze Maz., Fir-
mę  „REMI” Barbara Torzewska oraz Witolda 
Rogowskiego  dystrybutora eleganckich parasoli 
marki Fulton, ulubionej przez Królową Elżbietę 
II. Impreza zakończyła się tradycyjną wspólną 
fotografi ą. 
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział 
w turnieju, sędziemu Andrzejowi Lonżyńskie-
mu za wielololetnią opiekę nad przebiegiem za-
wodów, sponsorom za ufundowanie nagród. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok na 
„osiemnastkę”.

„Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie”
sentymentalna podróż po przedwojennej Warszawie
TEKST I FOTO NOK 

W piątkowy wieczór 21 listopada 2014 r., na 
wycieczkę po przedwojennej Warszawie  

zabrała nowodworzan Warszawska Spółdzielnia 
Muzyczna. Oprowadzając publiczność po war-
szawskich teatrzykach rewiowych, kawiarniach, 
kabaretach, ulicach i szemranych zakamarkach, 
artyści opowiadali nam ich historię, oraz praw-
dziwe, bądź prawie prawdziwe, a niekiedy zupeł-
nie nieprawdzie, ale żyjące swoim życiem w pio-
senkach, gawędach, opowiadaniach  ciekawostki  
z  życia  mieszkańców stolicy w okresie między-
wojennym.
Instrumentarium zespołu, aranżacje muzyczne, 
specyfi czna barwa głosu solisty, uzupełnione 
pokazem fotografi i z tamtych lat, stworzyły spe-
cyfi czny klimat koncertu, któremu publiczność 
poddała się bez reszty, w wielkim skupieniu 
wsłuchując się w warszawskie opowieści, aby za 
chwilę, z pełnym entuzjazmem i zaangażowa-
niem, razem z zespołem śpiewać refreny  i więk-
sze fragmenty muzycznych przebojów sprzed lat. 
Sentymentalna, muzyczna podróż po Warszawie 
bardzo przypadła do gustu naszym mieszkań-

com. Gromkie brawa, roześmiane twarze i gło-
śne, przychylne komentarze po koncercie były 
tego faktu namacalnym świadectwem.
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TĘCZOWE  RYMOWANKI
I Konkurs Recytatorski Przedszkolaków
TEKST I FOTO NOK 

Jesienne popołudnie 19 listopada 2014 r., było 
zapewne jednym z najważniejszych w bieżą-

cym roku, dla szerokiej rzeszy przedszkolaków
i ich najbliższych, albowiem wtedy właśnie w 
Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się fi nał
I Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków 
pt. „Tęczowe rymowanki”. Nowodworski Ośro-
dek Kultury i Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna zaprosiły nowodworskie przedszko-
laki do zaprezentowania swoich recytatorskich 
umiejętności. Wspólnie z maluchami przybyły: 
Panie przedszkolanki, rodzice, rodziny, ale rów-
nież sąsiedzi. Sala widowiskowa została wypeł-
niona po brzegi, a publiczność z wypiekami na 
twarzy czekała na występ swojego pupila. Jury 
w składzie: Ewa Borkowska, Lidia Godlewska 
i Teresa Nowak-Chęcińska życzliwie przywita-
ło występujących i objaśniło zasady konkursu. 
Na scenę zaczęły wkraczać księżniczki, żaby, 
biedronki, kotki i inni bohaterowie prezentując 
utwory: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty 
Gellner, Danuty Wawiłow, a nawet Aleksandra 
Fredry, wiersze bardzo znane i te mniej popu-
larne. Dzieci z uśmiechem, z zawstydzeniem, 
tremą lub na pełnym luzie recytowały utwory
i nie ważne jak im poszło, bo wszystkie nagradza-
ne były jednakowo mocnymi i ciepłymi brawami. 
Po przesłuchaniu 44 wykonawców jury udało się 
na obrady. Wybór zwycięzców był bardzo trudny, 
ale po kilkunastu minutach ogłoszono wyniki. 
W kategorii 3-4 latków przyznano: I miejsce 
– Zuzannie Wysokińskiej z Przedszkola nr 5,
II miejsce Annie Śmielińskiej z Przedszkola Nut-
ka, III miejsce – Liwii Turek z Przedszkola nr 

4. W kategorii 5-6 latków przyznano: I miej-
sce – Zuzannie Okrasie z Przedszkola nr 4, II 
miejsce – Przemkowi Lis z Przedszkola Nutka,
III miejsce – Marysi Gromadce z Przedszkola nr 1. 
Laureaci otrzymali wspaniałe książki i edukacyjne 
gry planszowe ufundowane przez organizatorów. 
Nie zapomniano też o pozostałych adeptach sztu-
ki mówienia, których również uhonorowano ksią-
żeczkami i dyplomami. Mamy nadzieję, że nasze 
działanie w celu popularyzacji literatury dziecięcej 
i edukacji artystycznej dzieci przyniosą efekty, a 
nasi najmłodsi z równą energią i zapałem przystą-
pią do przyszłorocznego konkursu.
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ZESPÓŁ  SZKÓŁ NR 2 
W NOWYM DWORZE  MAZ.     

UL. DŁUGA 10 
 
 

 
prowadzi rekrutację 

 na I semestr 
 

Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych 

 
 

 szkoła jest bezpłatna 
 nauka w systemie zaocznym trwa 3 lata            

( zajęcia co dwa tygodnie : piątki 15.15 -19.30, soboty 8.10 -14.00)  

 podania do szkoły są przyjmowane                     
w sekretariacie ZS2 

 
Zajęcia rozpoczną się 6 lutego 2015 r. 

 
Więcej informacji w sekretariacie szkoły 

w godz. 8.00 – 15.30 
Tel. 22 – 775-25-43 

 

 
e- mail : zs2@nowydwormaz 
www.zs2.nowydwormaz.pl  
Facebook 
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Harmonogram mobilnego odbioru odpadów na terenie 
Nowego Dworu Mazowieckiego w 2015 r.
Zielone – liście
Odpady zielone – liście będą odbierane w każdą 
ostatnią sobotę miesiąca od kwietnia do listopa-
da. Worki z odpadami należy wystawić przed po-
sesję do godziny 7:30. Poniżej dni odbioru:
Kwiecień 25
Maj 30
Czerwiec 27
Lipiec 25
Sierpień 29
Wrzesień 26
Październik 31
Listopad 28

Wielkogabaryty+ 

Elektrośmieci
Dwa razy do roku zorganizowana zostanie zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy 
przed posesję w dniu odbioru tzn.:
16 MAJ – SOBOTA 
7 LISTOPAD – SOBOTA
–  Modlin Górka i Modlin Twierdza, od godz. 

7:30 do 14:00

23 MAJ – SOBOTA 
14 LISTOPAD – SOBOTA
– pozostała część miasta, od godz. 7:30 do 14:00.

Popiół – Modlin 

Górka 

i Nowodworzanka
Odbiór samego popiołu z powyższych dzielnic 
miasta będzie odbywał się od września do kwiet-
nia co dwa tygodnie w  terminach:
Styczeń 15, 29
Luty 12, 26 
Marzec 12, 26
Kwiecień 9, 23

Wrzesień 10, 24
Październik 8, 22
Listopad 5, 19
Grudzień 3, 17, 31
Czysty popiół bez domieszki odpadów komunal-
nych należy wystawić przed posesję do godziny 
7:30 w workach lub pojemnikach.

Prosimy mieszkańców pozostałej części miasta
o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru po-
piołu pod numerem 22 51 22 198.

Harmonogram odbioru odpadów 
z zabudowy jednorodzinnej w 2015 r.
Odpady należy wystawić przed posesję do godzi-
ny 7:00 w workach lub pojemnikach.

MODLIN, MODLIN 

TWIERDZA

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) 
WTOREK – co dwa tygodnie

ULICE:
• 3 MAJA
• ALEJA RÓŻ
• GENERAŁA THOMMEE 13, 13B
• KONOPNICKIEJ
• KOPERNIKA NR 15, 55, 65, 71A
• KWIATOWA
• LIPOWA
• PIEKARSKA
• POLNA
• PRZESKOK
• SAMORZĄDOWA
• SŁONECZNA
• ŚRODKOWA DO NR 29
• WSPÓŁCZESNA
• ŻWIROWA

Styczeń 13, 27 Lipiec 14, 28
Luty 10, 24 Sierpień 11, 25
Marzec 10, 24 Wrzesień 8, 22
Kwiecień 7, 21 Październik 6, 20
Maj 5, 19  Listopad 3, 17
Czerwiec 2, 16, 30 Grudzień 1, 15, 29

ULICE:
• DWORCOWA
• KOLEJOWA
• KOŁŁĄTAJA
• KOSSAKA
• KRZYWA
• ORZESZKOWEJ
• PIEKARSKA 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
• PRUSA
• STASZICA
• SZKOLNA
• ŚRODKOWA OD NR 30
• THOMMEE
• ŹRÓDLANA

Styczeń 7, 20 Lipiec 7, 21
Luty    3, 17 Sierpień 4, 18
Marzec  3, 17, 31 Wrzesień 1, 15, 29
Kwiecień  14, 28 Październik 13, 27
Maj  12, 26 Listopad  10, 24
Czerwiec 9, 23 Grudzień 8, 22

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) 
ŚRODA – co dwa tygodnie

ULICE:
• NA SKARPIE
• CHŁODNIA
• FORTECZNA
• CHAŁUBIŃSKIEGO

Styczeń 14, 28 Lipiec 1, 15, 29
Luty 11, 25 Sierpień 12, 26
Marzec 11, 25 Wrzesień 9, 23

Kwiecień 8, 22 Październik 7, 21
Maj 6, 20  Listopad 4, 18
Czerwiec 3, 17 Grudzień 2, 16, 30

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane)  
CZWARTEK – co dwa tygodnie:

ULICE:
• MIESZKA I
• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1, 1A, 5, 22, 22A

Styczeń 2, 15, 29 Lipiec 2, 16, 30
Luty 12, 26 Sierpień 13, 27
Marzec 12, 26 Wrzesień 10, 24
Kwiecień 9, 23 Październik 8, 22
Maj 7, 21  Listopad 5, 19
Czerwiec 5, 18 Grudzień 3, 17, 31

ULICE:
• BRZOZOWA
• CZARNIECKIEGO
• JANA PAWŁA II
• KOLBEGO
• KOŚCIELNA
• KOPERNIKA BEZ NR 15, 55, 65, 71
• KRÓTKA
• MALINOWA
• OGRODOWA
• SPORNA
• REYMONTA
• TOPOLOWA
•  ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA BEZ NR 1, 1A, 5, 

22, 22A
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Styczeń  8, 22 Lipiec 9, 23
Luty    5, 19 Sierpień 6, 20
Marzec  5, 19 Wrzesień 3, 17
Kwiecień  2, 16, 30 Październik  1, 15, 29
Maj  14, 28 Listopad  12, 26
Czerwiec 11, 25 Grudzień 10, 24

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W WORKACH 
ŚRODA – CO DWA TYGODNIE
Styczeń  14, 28 Maj 6, 20  Wrzesień 9, 23
Luty 11, 25 Czerwiec 3, 17 Październik 7, 21
Marzec 11, 25 Lipiec 1, 15, 29 Listopad 4, 18
Kwiecień 8, 22 Sierpień 12, 26 Grudzień 2, 16, 30

Harmonogram odbioru odpadów 
z zabudowy jednorodzinnej w 2015 r.
Odpady należy wystawić przed posesję do godzi-
ny 7:00 w workach lub pojemnikach.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) 
PONIEDZIAŁEK – co dwa tygodnie

ULICE:
• SUKIENNA 
• TARGOWA
• SŁOWACKIEGO

Styczeń  12, 26 Lipiec 13, 27
Luty 9, 23  Sierpień 10, 24
Marzec  9, 23 Wrzesień 7, 21
Kwiecień  7, 20 Październik 5, 19
Maj  4, 18  Listopad  2, 16, 30
Czerwiec 1, 15, 29 Grudzień 14, 28

ULICE:
• MAGISTRACKA
• PARTYZANTÓW 
• SOBIESKIEGO
• WARSZAWSKA
• ZAKROCZYMSKA
• DASZYŃSKIEGO 
• MAZOWIECKA
• PARTYZANTÓW
• PIASKOWA
• PRZEJAZD

Styczeń   5, 19 Lipiec 6, 20
Luty 2, 16  Sierpień 3, 17, 31
Marzec  2, 16 , 30 Wrzesień 14, 28
Kwiecień  13, 27 Październik 12, 26
Maj  11, 25 Listopad  9, 23
Czerwiec 8, 22 Grudzień 7, 21

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) 
WTOREK – co dwa tygodnie

ULICE;
• JASNA
• KALINOWA
• ŁĘCZNA
• MODRZEWIOWA
• PADEREWSKIEGO
• SADOWA
• SEGMENTOWA
• SOSNOWA
• WILLOWA
• WIOSENNA
• WIŚLANA
• WRZOSOWA
• WSPÓLNA
• CHEMIKÓW

• GÓRSKA
• MATURZYSTÓW
• SKŁODOWSKIEJ
• SPORTOWA
• ŚNIADECKICH
• ZIEMOWITA III 

Styczeń 13, 27 Lipiec 14, 28
Luty 10, 24 Sierpień 11, 25
Marzec 10, 24 Wrzesień 8, 22
Kwiecień 7, 21 Październik 6, 20
Maj 5, 19  Listopad 3, 17
Czerwiec 2, 16, 30 Grudzień 1, 15, 29.

ULICE:
• AKACJOWA
• DŁUGA
• SIENKIEWICZA
• JAŚMINOWA
• KILIŃSKIEGO
• KĘPA NOWODWORSKA
• MIODOWA
• NADWIŚLAŃSKA
• PCK
• WIERZBOWA
• WIŚNIOWA
• ŻEROMSKIEGO
• BOHATERÓW MODLINA
• LOTNIKÓW
• FOCHA
• ZDOBYWCÓW KOSMOSU
• WYBICKIEGO
• KOŚCIUSZKI
• SPACEROWA

Styczeń  7, 20 Lipiec 7, 21
Luty    3, 17 Sierpień 4, 18
Marzec  3, 17, 31 Wrzesień 1, 15, 29
Kwiecień  14, 28 Październik 13, 27
Maj  12, 26 Listopad  10, 24
Czerwiec 9, 23 Grudzień 8, 22

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) 
ŚRODA – co dwa tygodnie

ULICE:
• SEMPOŁOWSKIEJ
• NAŁĘCZA
• MODLIŃSKA
• MŁODZIEŻOWA
• LEGIONÓW
• SIKORSKIEGO

Styczeń  7, 21 Lipiec 8, 22
Luty 4, 18  Sierpień 5, 19
Marzec  4, 18 Wrzesień 2, 16, 30
Kwiecień  1, 15, 29 Październik 14, 28
Maj  13, 27 Listopad  12, 25
Czerwiec 10, 24 Grudzień 9, 23

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane)  
CZWARTEK – co dwa tygodnie

ULICE:
• GOSPODARCZA
• NOWODWORSKA
• NOWOŁĘCZNA
• OKUNIN
• SPOKOJNA
• STRAŻACKA
• BAŚNIOWA
• DĘBOWA
• DIAMENTOWA
• DOBRA
• GENERAŁA BERLINGA
• LEŚNA
• MAŁA
• MIŁA
• NA SKRAJU
• RUBINOWA
• WOJSKA POLSKIEGO
• ZACISZE
• ZŁOTA

Styczeń  8, 22 Lipiec 9, 23
Luty 5, 19  Sierpień 6, 20
Marzec  5, 19 Wrzesień 3, 17
Kwiecień  2, 16, 30 Październik 1, 15, 29
Maj  14, 28 Listopad  12, 26
Czerwiec 11, 25 Grudzień 10, 24

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW 
POSEGREGOWANYCH 
ŚRODA – CO DWA TYGODNIE

Styczeń 7, 21 
Luty 4, 18 
Marzec 4, 18 
Kwiecień 1, 15, 29 
Maj 13, 27  
Czerwiec 10, 24 
Lipiec 8, 22 
Sierpień 5, 19 
Wrzesień 2, 16, 30
Październik 14, 28
Listopad 12, 25
Grudzień 9, 23
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II FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK
Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Na-
rodzenia, a zapach świątecznej choinki już nie-
długo zagości w każdym domu. Właśnie z oka-
zji nadchodzących świąt w Nasielskim Ośrodku 
Kultury został zorganizowany II Festiwal Kolęd
i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc...”.
W czasie kilkugodzinnego przesłuchania,
w którym uczestniczyło ponad dwudziestu wyko-
nawców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z powiatu nowodworskiego i powiatu warszaw-
skiego zachodniego Szanowne Jury wysłuchało 
najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.
Przewodniczący Jury Wojciech GĘSICKI oraz 
jego ekipa miała twardy orzech do zgryzienia 
ponieważ wszystkie występy były wykonane na 
bardzo wysokim poziomie artystycznym, a w 
szczególności wokalnym.
Po burzliwych obradach skład jury zdecydował, że:

w kategorii klas I–III szkół podstawowych zwy-
ciężyli:
I miejsce – Kamil KIERZKOWSKI (Szkoła Pod-
stawowa w Zakroczymiu)
II miejsce – Kacper ZAKRZEWSKI (Zespół 
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach)
III miejsce – Natalia KICKA (Szkoła Podstawowa 
w Nasielsku)
wyróżnienia otrzymała:
Julia Kaźmierczak (Szkoła Podstawowa w Zakro-
czymiu)

w kategorii klas IV-VI szkół podstawowych 
zwyciężyli:
I miejsce – Zuzanna OLECHOWICZ (Zespół 
Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach)
II miejsce – Michalina DUDZIEJ (Szkoła Podsta-
wowa w Zakroczymiu)
III miejsce – Barbara MROWIŃSKA (Szkoła 
Podstawowa w Lesznie)

w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyli:
I miejsce – Natalia Anna ŁYCZKOWSKA (Ze-
spół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach)
II miejsce – Karolina KRZEMIŃSKA (Gimna-
zjum Nr 1 w Zakroczymiu)
III miejsce – Julia BIELECKA (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Nasielsku)
wyróżnienia otrzymała:
Agnieszka BYLIŃSKA (Gimnazjum Nr 1 w Za-
kroczymiu)

II Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem
w Ciemną noc...” to kolejne tego rodzaju przed-
sięwzięcie organizowane przez Klub Wojskowy
2. Mazowieckiego Pułku Saperów, nad którym 
honorowy patronat objął Dowódca Pułku płk 
Adam PRZYGODA. Współorganizatorem wy-
darzenia prężnie działający Nasielski Ośrodek 
Kultury pod „dowództwem” Dyrektora Marka 
TYCA, któremu serdecznie dziękujemy za współ-
tworzenie tego projektu.

Dziękujemy również wszystkim fundatorom 
nagród rzeczowych dla laureatów festiwalu,
a w szczególności:
Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego
Burmistrzowi Błonia
Wójtowi Gminy Czosnów
Staroście Nowodworskiemu
Staroście Warszawskiemu Zachodniemu
Prezesowi Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kam-
pinosem”
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy
i zapraszamy za rok!
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Mikołajki z Saperami
TEKST: MICHAŁ DUDEK FOTO: SIERŻ. MARCIN LEWANDOWSKI

Już tradycją jest, że co roku w pierwszą niedzielę 
grudnia Klub Wojskowy organizuje dla dzieci 

naszych żołnierzy Wielki Bal Mikołajkowy. Tego-
roczna zabawa odbyła się w przepięknym Hotelu 
Royal usytuowanym w zabytkowej Twierdzy Mo-
dlin i jak każdego roku na wszystkie dzieci czeka-
ła moc niespodzianek i atrakcji.
Po uroczystym otwarciu balu przez Dowódcę 
Pułku płk. Adama Przygodę przyszedł czas na 
mikołajkowe tańce w rytm szybkiej i skocznej 
muzyki. Nasi specjalni gości, którymi byli Elf
i Śnieżynka przeprowadzili liczne konkursy
i zagadki, a każda prawidłowa odpowiedź była 
nagrodzona świątecznym upominkiem. 
Jedną z największych przygotowanych atrakcji 
był występ iluzjonisty Macieja PĘDY, dwukrot-
nego Mistrza Polski w iluzji scenicznej, który swą 
charyzmą i magicznymi sztuczkami wywoływał 
uśmiech nie tylko na twarzy dziecka ale również 
każdego dorosłego.
Punktem kulminacyjnym tegorocznej zabawy 
mikołajkowej była oczywiście wizyta Świętego 
Mikołaja oraz wręczanie słodkich upominków 
przygotowanych specjalnie na tę niedzielną oka-
zję. Tym razem Święty Mikołaj do kazuńskich sa-
perów przybył w asyście nowego żołnierza, który 
od tego momentu zasilił szeregi 2. Mazowieckie-
go Pułku Saperów! Szeregowy Pies „Saperek” to 
nowa maskotka naszej formacji, która została 
radośnie przywitania przez najmłodszych uczest-
ników zabawy.

Każde dziecko i każdy rodzic chciało posiadać
w swym domowym albumie zdjęcie z „Saper-
kiem” więc ten dzielny żołnierz z uśmiechem na 
mordce pozował do wszystkich wykonywanych 
fotografi i.
To była magiczna zabawa mikołajkowa pełna 
atrakcji i miło spędzonych chwil. Już z niecier-
pliwością nie możemy doczekać się kolejnych 
podobnych wydarzeń.
A Szeregowego Psa „Saperka” witamy w 2. Mazo-
wieckim Pułku Saperów.
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Nowy eksponat 
w Muzeum
TEKST I FOTO MARCIN ŚMIGAS, OSP-RW

Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 
Modlin wzbogaciło się o nowy eksponat.  

Sobotnim porankiem 15 listopada 2014 r. straża-
cy z OSP-RW w Nowym Dworze Maz. – Modlin 
przekazali wydobyte z dna rzeki zabytkowe koło 
armatnie prawdopodobnie z czasów 1914 – 1920 
roku. Przy wydobyciu tego przedmiotu brali 
udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej
z Legionowa, którzy posiadają specjalistyczny 
sonar do poszukiwań, OSP Kałuszyn oraz spe-
cjalista wojskowy od militariów mjr mgr Tomasz 
Ogrodniczuk oraz przedstawiciele Muzeum Bro-
ni Pancernej w Poznaniu a wszystkiemu przy-
patrywała się ekipa telewizji Polsat. Wydobyte 
koło przewieziono do suchego pomieszczenia
i pod okiem specjalistów zostało przez strażaków 
z OSP-RW należycie zabezpieczone. Teraz koło 
znajduje się już w Muzeum Kampanii Wrześnio-
wej i Twierdzy Modlin, które można zawsze obej-
rzeć. Zapraszamy do Muzeum.

„ Czy to jutro, 
czy to dziś – 
wszystkim jest 
potrzebny Miś”
TEKST I FOTO MIPBP 

25 listopada swoje święto obchodziła najmil-
sza zabawka świata i niezastąpiona pod-

czas zasypiania przytulanka – Pluszowy Miś.
W naszych placówkach po raz kolejny obchodzi-
liśmy to święto. Odwiedziły nas Tygryski z Aka-
demii Malucha, Elfy z Publicznego Przedszkola 
Nr 5, Wróbelki, Rybki z przedszkola Bajkowy 
Dom, Smerfy z Publicznego Przedszkola Nr 1 
oraz Biedronki z Publicznego Przedszkola Nr 3 
wraz ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi.
Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy w misiowej krainie. Poznały historię Plu-
szowego Misia. Bawiły się w zabawę „Stary niedź-
wiedź mocno śpi”, tańczyły z misiami do piosen-
ki „ Jadą, jadą misie...”. Dzieci z wielką radością 
wzięły udział w zabawie „Małe co nieco...”.
Powstawał portret Misia „Dziwaczka”, rysowany 
przez dzieci z zasłoniętymi oczami.
Dzień Pluszowego Misia to pełen wrażeń czas 
świetnej zabawy pośród książek.

Nowy samochód 
dla OSP RW
TEKST I FOTO: MAREK KARPOWICZ – NOWODWORSKI24 

W piątek (12.12) do Jednostki Ratowniczo – 
Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowiec-

kim, przyjechał nowy średni samochód gaśniczy. 
O jego pozyskanie strażacy starali się od daw-
na. Dzięki wsparciu samorządów w tym miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki, środkom Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej własnym Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 
Mazowieckim, udało się zebrać 658 800 złotych 
za które zakupiono nowy samochód.

Średni samochód ma numery operacyjne 
531M22 i będzie to tzw. „pierwszy wyjazdowy”, 
czyli będzie wyjeżdżać do każdego zdarzenia
z 4 strażakami na pokładzie – mówi st. kpt. 
Mariusz Wyszyński, zastępca komendanta Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Jest to samochód uterenowiony, 
dzięki czemu wjedzie również w trudno dostępne 
miejsca. Jego główne przeznaczenie to gaszenie 
pożarów, ale na wyposażeniu ma również zestaw 
hydrauliczny potrzebny przy wypadkach.

W podziale bojowym pozostaje jeszcze 5 innych 
samochód o różnym
przeznaczeniu:
Samochód gaśniczy i techniczny.
Ciężki samochód gaśniczy z 5 tonami wody.
Cysterna z 18 tonami wody.
Samochód lekki ratownictwa wodnego.
Podnośnik hydrauliczny.

Samochód Iveco na początku 2015 roku będzie 
przekazany do OSP Nowy Dwór Mazowiecki
a JRG Nowy Dwór Mazowiecki pozyska od OSP 
samochód Peugot.
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Przedświąteczne
spotkanie ZOR RP
TEKST  ANDRZEJ KRAJEWSKI FOT. MARCIN ŁADA

Podczas przedświątecznego spotkania zorgani-

zowanego w Czosnowie przez  Zarząd Głów-

ny Związku Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej 

Polskiej i wójta Gminy Czosnów podsumowano 

działalność Związku w  2014 r. 

W spotkaniu uczestniczył Jacek Kowalski – bur-

mistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, a jedno-

cześnie członek honorowy ZOR RP.

Spotkanie rozpoczęło się hymnem państwowym. 

Zaproszonych gości powitali Antoni Kręźlewicz 

– wójt Gminy Czosnów  i płk rez. Alfred Kaba-

ta – prezes Zarządu Głównego ZOR RP. Płk rez. 

Alfred Kabata omówił również najważniejsze 

przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 r., do któ-

rych zaliczył m. in. ogólnopolski konkurs histo-

ryczny „Powstanie Warszawskie w świadomości 

młodego pokolenia Polaków” i odsłonięcie po-

mnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Członkowie Związku ze-

brali na ten cel 1500 zł. 

Bardzo gorąco powitano najstarszego członka 

Związku Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej 

Polskiej, weterana II wojny światowej, 100-letnie-

go kpt. w st. spocz. Andrzeja Raka.

Podczas spotkania w poczet członków zwyczajnych 

Związku przyjęto por. w st. spocz. Janusza Zającz-

kowskiego, sierż. pchor. Stanisława Chrapka i st. 

kpr. pchor. rez. Piotra Pniewskiego.

Decyzją Zarządu Głównego członkostwo 

honorowe Związku Ofi cerów Rezerwy Rze-

czypospolitej Polskiej nadano wójtowi Gmi-

ny Czosnów – Antoniemu Kręźlewiczowi

i płk. Waldemarowi Zakrzewskiemu – doradcy 

szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego WP, 

b. dowódcy 2 Mazowieckiej Brygady Saperów 

w Kazuniu. 

Wręczono również odznaczenia. Brązowym 

Medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” 

uhonorowany został Paweł Kabata. W gronie 

odznaczonych Srebrnym Medalem „Za Zasługi 

Dla Związku Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej 

Polskiej” znalazła się minister Bożena Żelazow-

ska – zastępca szefa Urzędu do spraw Kombatan-

tów i Osób Represjonowanych. Ponadto medale 

te otrzymali: Karolina Gwarek, Dariusz Parzy-

szek, Dariusz Śladowski, Dariusz Kwiatkowski, 

ppłk rez. Anna Ćwiek, mjr Stanisław Majoch, 

sierż. Hilary Jechowicz, Barbara Nieroda.

Po zakończeniu części ofi cjalnej ks. kan. Andrzej 

Redmer – proboszcz Parafi i pw. św. Maksymilia-

na Kolbego w Modlinie Starym, a jednocześnie 

dziekan zakroczymski, odczytał fragment pisma 

św. i pobłogosławił opłatki wigilijne, którymi ła-

miąc się uczestnicy spotkania składali sobie ży-

czenia świąteczne. 

Wśród gości biorących udział w spotkaniu byli 

m.in.: Magdalena Biernacka – starosta Powia-

tu Nowodworskiego, Katarzyna Kręźlewicz 

– przewodniczącą Rady Powiatu Nowodwor-

skiego, Zbigniew Czaplicki – pełnomocnik 

Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. 

kombatantów i osób represjonowanych, Ewa 

Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2

w nowym Dworze Mazowieckim, Halina Dra-

chal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, 

Marek Krystyniak – wiceprezes Warszawskiej 

Rodziny Katyńskiej, Urszula Przymus – prze-

wodnicząca Rady Pamięci Niepodległej Rzeczy-

pospolitej Kampinoskiej, Jolanta Liszkiewicz 

i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Spo-

łecznego Komitetu Wspierania Samorządności 

„Nasza Gmina – Nasz Powiat”, Katarzyna Gliwka-

-Grabska z Urzędu Gminy Czosnów, Kazimierz 

Szczerbatko – z Urzędu Gminy Zakroczym, 

Adam Janas – b. starosta Powiatu Nowodworskie-

go, Henryk Ruszczyk – członek honorowy ZOR 

RP (b. długoletni burmistrz Gminy Zakroczym), 

Zbigniew Witaszek, przedsiębiorca, b. poseł na 

Sejm RP, ks. prof. Józef Mandziuk. 
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Radosna Niepodległa w Zespole Szkół nr 2
TEKST ZS2, ZDJĘCIA TT 

Od kilku lat Narodowe Święto 
Niepodległości w naszym kraju jest 
nie tylko dniem refl eksji i hołdu dla 
tych, którzy walczyli o wolną Polskę, 
ale przede wszystkim czasem radości 
i dumy. Również w ZS2 po raz kolejny 
obchodziliśmy rocznicę odzyskania 
niepodległości w niecodzienny 
sposób. Uczniowie i nauczyciele uczcili 
to święto, ubierając się w kolory barw 
narodowych, przypinając biało-
czerwone rozetki, malując polską fl agę 
na twarzach.

Tradycją naszej szkoły jest okolicznościowa 
akademia upamiętniająca datę 11 listopada 

1918 roku. Program artystyczny, przygotowany 
przez p. R. Jastrzębską, ukazał drogę Polski do nie-
podległości, której symbolicznymi ramami były 
dwie polskie pieśni narodowe. Fragment słynne-
go „Koncertu nad koncertami” z „Pana Tadeusza” 
przypomniał trudne momenty w życiu naszego 
narodu, ale też ogrom nadziei, jakie niosła ze sobą 
„Konstytucja 3 Maja”. Niestety, idee tej pierwszej
w Europie konstytucji nie weszły w życie – prze-
rwały je dwa kolejne rozbiory. Polska zniknęła
z map na 123 lata, ale nie zniknęła z serc Polaków. 
Jedni chwytali za broń i podejmowali walkę po-
wstańczą, inni pisali o ojczyźnie, słowem kreśląc 
drogę do wolności, jeszcze inni realizowali hasła 
pracy organicznej, by ślad Polaków pozostał na 
ziemi ojców, wreszcie byli i tacy, którzy opuści-
li kraj, emigrowali, ale wciąż ze słowem „Polska” 
na ustach. Piękny wiersz Norwida „Moja piosnka 
II” przypomniał, czym dla Polaków – emigrantów 
była ojczyzna, jaki bezmiar tęsknoty ich ogarniał. 
Z kolei obrazy Grottgera, np. słynne „Pożegnanie 
Powstańca”, ukazały spojrzenie kobiet na sytuację 
w zniewolonym kraju. Czarne suknie noszone na 
znak żałoby, „gdy do grobu Polska zstąpiła”, były 
wymowną manifestacją patriotyzmu w czasach 
niewoli. Jednakże nie wszystko było stracone. 
Polski dom i polska rodzina przez dziesięciolecia 
stały na straży tożsamości narodowej. Kultywując 
szeroko rozumianą kulturę, kształtowały wzorce 
osobowe. W takiej tradycji wyrósł Józef Piłsudski, 
twórca wolnej Polski. W 1918 Polska odzyskała nie-
podległość, a słynna legionowa pieśń „My, Pierw-
sza Brygada” najpełniej wyrażała wolnościowe 
nastroje. Program artystyczny z udziałem Adama, 
Sylwi, Rafała, Magdy, Wojtka, Dominika, Michała
i p. R. Jastrzębskiej uzupełniła multimedialna 
prezentacja przygotowana przez uczennice klasy 
IVT - Karolinę i Magdę, a także gazetka szkolna 
dotycząca odzyskania przez Polskę niepodległości, 
autorstwa Dagmary i Martyny z IIIa T. Na zakoń-
czenie uroczystości z dumą odśpiewaliśmy hymn
i w ten sposób „Mazurek Dąbrowskiego” zwień-
czył program artystyczny.
Dzień biało-czerwony wpisał się już w tradycję 
historyczną ZS2. Dlatego też z radością zrobili-
śmy pamiątkowe zdjęcie przed szkołą, wypusz-
czając w niebo biało-czerwone baloniki. Z kolei 
na szkolnym Facebooku został ogłoszony kon-
kurs „Biało-czerwona klasa”. Najwięcej „lajków” 
zdobyli uczniowie klasy IaT i w nagrodę otrzy-
mali pyszny biało-czerwony tort.
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległo-
ści uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uro-

czystości odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, architekta wolnej Polski. Dzięki 
staraniom władz miasta, miłośników lokalnej 
historii  oraz prywatnych darczyńców pomnik 
autorstwa Tadeusza Tchórzewskiego mógł wresz-
cie zająć poczesne miejsce na nowodworskiej 
ziemi – usytuowano go na skwerze u zbiegu ulic 
Zakroczymskiej i Warszawskiej, przed wojną no-
szącym imię Marszałka. Płk rez. A. Kabata przy-
pomniał związki J. Piłsudskiego z Nowym Dwo-
rem i Twierdzą Modlin. Postać Marszałka, będąc 
wzorem patriotyzmu czasów niewoli, może dziś 
uczyć patriotyzmu czasów pokoju.
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Obchody Niepodległej w ZS w Modlinie Twierdzy
TEKST I FOTO MIROSŁAWA PAJEK 

Uczniowie klasy 2a gimnazjum 
przygotowali  pod kierunkiem 
Mirosławy Pajek  apel z okazji 
Dnia Odzyskania Niepodległości. 
Przedstawienie odbyło się 7 listopada 
2014 roku  dla uczniów liceum, 
gimnazjum, wszystkich klas szkoły 
podstawowej i przedszkola.  

Program artystyczny poprowadzili Jessica Po-
pławska i Dawid Strumidło. Wiersze  recyto-

wali: Ambrozik Jakub, Budyś Bartosz i Dominik, 
Gałek Kacper, Iwanow Mateusz, Olszewska Wik-
toria, Porycka Paulina, Sidor Weronika, Szymań-
ski Szymon, Wacko Magdalena, Wantuch Mar-

cin i Zakrzewski Bartosz. Piosenki patriotyczne 
pięknie śpiewały Maja Ręklewska, Wiktoria 
Olszewska, Katarzyna Maziarz, Paulina Porycka
i Weronika Sidor. Dekorację przygotowała pani 

Anna Dąbrowiecka, a kotyliony pani Wanda 
Horodecka. Uczniowie za wykonany program  
otrzymali gromkie brawa i wiele ciepłych słów 
uznania.

Bal Halloween
TEKST I FOTO WYCHOWAWCZYNIE 

„Mali odkrywcy” – grupa dzieci 
sześcioletnich z Publicznego 
Przedszkola nr 1 „Wesoła Jedyneczka” 
zorganizowała zgodnie z tradycją 
obchody Halloween. 

Wychowawczynie grupy Martyna Mieczni-
kowska i Katarzyna Sobieszek przygotowa-

ły dla rodziców i dzieci różnego rodzaju zabawy
i konkursy utrzymane w atmosferze grozy i humoru.
Warunkiem uczestnictwa w balu było obowiąz-
kowe przebranie się każdego z gości. Rodzice już 
po raz drugi uczestniczyli w takiej imprezie i nie 
zawiedli swoich pociech i stawili się w kreacjach, 
które przeszły najśmielsze oczekiwania nie tylko 
nauczycielek, ale także i dzieci. Na balu roiło się 
od czarownic, kościotrupów, duchów, mumii, 
wampirów, czarnych kotów i batmanów. Cało-
ści dopełniła mroczna, a zarazem dynamiczna 

muzyka, przy której nawet mumie i kościotrupy 
okazały się pełne życia.
Zabawę umilały zawody sportowe tj. bieg na mio-
tłach, straszenie na czas, a także konkurencje np. 
łapanie ustami chipsów duszków, kupionych spe-
cjalnie na tę okazję. 
Tradycja nakazywała rodzicom być czujnym, bo 
nigdy nie wiadomo... „cukierek, czy spsikus?”. 

Niektórzy byli mocno zaskoczeni, inny nie dali 
się złapać. Na tę okazję warto było mieć w kiesze-
ni parę cukierków. 
Zabawa rozpoczęła się na dobre kiedy trzeba 
było powoli ją kończyć. Rozbawionym dzieciom 
nie spieszyło się do domów, ponieważ doskonale 
wiedziały, że to ostatnie ich Halloween w przed-
szkolu.  

Żołnierze 
w przedszkolu
TEKST 
IWONA PIECZARKA – WYCHOWAWCA GRUPY X „SMERFY” 

Dnia 20 listopada 2014 roku do grupy VII „Elfy” 
i grupy X „Smerfy” Publicznego Przedszko-

la nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, zawi-
tali żołnierze 2 Mazowieckiego Pułku Saperów
z Nowego Dworu Mazowieckiego: Pan mjr Błażej 
Kacprzak, tata Michałka – jednego z przedszkola-
ków, Pani kpt. Agnieszka Królak  oraz Pan st. kpr. 
Paweł  Krawczyk. Od samego początku dzieci były 
zafascynowane wyglądem gości, bacznie im się 
przyglądały i podziwiały. Żołnierze zaprezentowali 
dzieciom krótki fi lm na temat jednostki wojskowej, 
na którym przedstawiono salę tradycji jednostki, 
maszyny inżynieryjne oraz  place ćwiczeń. Po fi l-
mie dzieci miały możliwość obejrzeć i przymierzyć 
mundur polowy i galowy żołnierza, a także mundur 

polowy pustynny, wykorzystywany podczas misji 
poza granicami kraju. Dzieci ćwiczyły elementy 
musztry. Brały udział w konkursach, za które otrzy-
mały atrakcyjne nagrody. Poznały znaczenie barw 
widniejących na saperskich oznakach rozpoznaw-
czych. Na koniec wszyscy otrzymali małe gadżety 
oraz broszury pokazujące pracę żołnierza.
Chciałabym jeszcze raz w imieniu swoim i dzieci 
podziękować naszym gościom, za przybliżenie 
charakteru pracy żołnierza-sapera. Była to dla 
nas wspaniała i bardzo ciekawa lekcja historii.
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KAŻDE DZIECKO MA SWE PRAWA
– obchody I Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin 
TEKST, FOTO: MGR K. KUCZKOWSKA

20 listopada w Polsce obchodzony był I Ogól-
nopolski Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji 

przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4
i dzieci z oddziałów 0–3 SP z Zespołu Szkół 
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin 
Twierdza przemaszerowały ulicami swojej miej-
scowości zwracając uwagę na swoje prawa do 
bycia jednostką indywidualną. Nasi milusińscy 
zapoznani ze swoimi prawami, dzięki wcześniej-
szym  rozmowom z wychowawczyniami, ruszyli 
z transparentami w drogę. Ten dzień był wyjąt-
kowy dla każdego z nas. Dzieci odczuwały zado-
wolenie z bycia ważną częścią tego wyjątkowego 
„spaceru”, a my dorośli dumę ze sprawowania 
pieczy nad realizacją istotnego celu jakim jest 
przestrzeganie KONWENCJI PRAW DZIECKA. 
Nie tyle ważna jest wiedza na temat praw dziecka, 
bo każdy jest w stanie wymienić kilka z nich, ale 
przede wszystkim rozumienie co one oznaczają
i do czego nas, ludzi świadomych i inteligent-
nych, zobowiązują. Ten przemarsz miał zaak-
centować i uświadomić wszystkim jak ważne jest 
dziecko w świecie dorosłych. Kilkanaście trans-
parentów z hasłami głoszącymi m.in. prawo do 
równego traktowania, prawo do opieki czy prawo 
do miłości stanowią cenną i pouczającą wiedzę 
dla przedszkolaka. Mała istota musi wiedzieć, że 
ma swoje prawa wobec których nikt nie powinien 
przejść obojętnie. Każdy z nas powinien zaspo-
koić potrzeby małego człowieka. Dotyczy to nie 

tylko rodziców i bliskich osób dziecka, ale rów-
nież nauczycieli oraz innych dorosłych. Uświado-
mienie małemu człowiekowi jego praw to nie jest 
łatwa sprawa, ale osoba dorosła i świadoma musi 
ich przestrzegać. Mały człowiek nie jest w stanie 
obronić swoich praw, dlatego 20 LISTOPADA 
jest ważną datą do zapamiętania.

Moc atrakcji w Akademii Malucha
TEKST I FOTO (RED.) DYREKTOR B. SULBORSKA, MGR M. HATAŁA

Dzieciaki uczęszczające do przedszkola Akademia Malucha  nie narzekają na 
brak atrakcji. Wychowawczynie starają się urozmaicać im pobyt w przedszkolu 
i organizują różnorodne zajęcia, zapraszają ciekawych gości  oraz organizują 
wycieczki. 

Dzieci poznały zasady ruchu drogowego

19 listopada 2014 r. Niepubliczne Przedszkole 
„Akademia Malucha” odwiedzili policjanci. Za-
proszeni goście zapoznali przedszkolaków z ele-
mentarnymi zasadami zachowania bezpieczeń-
stwa i rolą policjantów w tym zakresie. 
Nikt bardziej przekonująco nie zapozna dzieci
z zasadami ruchu drogowego jak czynią to poli-
cjanci. 
Dzieci poznały także mundury: policjantki i po-
licjanta. Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
zademonstrowane dodatkowe wyposażenie po-
licjantów. Nie zabrakło ochotników do przymie-
rzania kamizelki, kasku, czapki.
Spotkanie wywarło na dzieciach duże wrażenie
i zapewne zapamiętają je na długo. 
Serdecznie  dziękujemy podkom. Marzenie Mi-
kołajczyk i sierż sztab. Kamilowi Witkowskiemu 
za spotkanie i przekazane dzieciom upominki.

Wycieczka do „Bajbalandi”

26 listopada 2014 r. grupa „Kubusie” i „Pszczółki” 
wybrała się na wycieczkę do sali zabaw „Bajbalan-
dia”. Już od rana dzieci przeżywały ten wyjazd – ich 
radość mieszała się z niepewnością i niepokojem.

Dodatkową atrakcją była podróż autobusem. 
Wiele dzieci takim środkiem lokomocji jechało 
po raz pierwszy.
W sali zabaw przedszkolaki świetnie się bawiły, 
znalazły dla siebie wiele atrakcyjnych miejsc.
Dzieci lekko zmęczone ale zadowolone wróciły 
na obiad do przedszkola.

Gościliśmy saperów

Z kolei 27 listopada przedszkolaki gościły sape-
rów z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Dzieci 
dowiedziały się na czym polega ich praca. Sa-
perzy przestrzegali przedszkolaków przed nie-
bezpieczeństwem wynikającym z zabawy zna-
lezionymi w ziemi nieznanymi przedmiotami. 
Ponadto zaprezentowali dwie wersje mundurów: 
galowego i polowego oraz odznakę i oznaki roz-
poznawcze. Dzieciom bardzo spodobał się zade-
monstrowany przez saperów sposób witania się 
żołnierzy i przyjmowanie pozycji sapera i chętnie 
to naśladowały. Na koniec spotkania przedszko-
laki otrzymały upominki – symbole saperów. 
Bardzo dziękujemy kpt. Annie Matern i st. chor. 
szt. Jarosławowi Rakockiemu za wizytę w naszym 
przedszkolu.
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,, Czary mary, 
czary mary, 
aby wróżby się 
spełniały złóżmy 
dary”
TEKST I FOTO MAŁGORZATA ZAWADZKA 

Tym zaklęciem dzieci z grupy II ,,Misie” w pią-
tek 27 listopada zaczęły zabawę andrzejkową. 

Każde dziecko wrzucało do miski z wodą grosik, 
by zapewnić sobie pomyślne wróżby i dobrą za-
bawę. Tego dnia przedszkolaki otrzymały tajem-
niczy list od Czarownicy z Łysej Góry. Odczyty-
wanie i wykonywanie zadań wprowadziło dzieci
w atmosferę tajemniczości. Odlew woskowej fi gu-
ry pobudził fantazje i wyobraźnie dzieci a serdusz-
ka z imionami wywołały wśród kolegów i koleża-
nek gromki śmiech i rumieńce na twarzach. 
Przedszkolaki poznały tradycję wróżb andrzej-
kowych oraz najbardziej popularne wróżby: la-
nie wosku, losowanie imion, losowanie symboli 
różnych zawodów, wróżby z butami, wrzucanie 
grosika do wody. 
Magia tych czarów i wróżb pozostała w sercach 
dzieci na długo...

„ANDRZEJKOWE 
ZABAWY” W PP1
TEKST I FOTO  ANNA W. 

Będziemy wróżyć? Czemu nie!
Już błyszczą kocie oczy w mroku...
Wieczór Andrzejek zdarza się
Raz jeden tylko w całym roku.

28 listopada przedszkolaki z gr. IV „Smerfy” 
i gr. V „Wesoła Gromada” z Publiczne-

go Przedszkola Nr 1 „Wesoła Jedyneczka” wraz
z rodzicami przeniosły się w świat magii i wróżb. 
Spotkanie rozpoczęło się zabawami integracyj-
nymi przy muzyce, które wszystkich wprowa-
dziły w radosny nastrój. Dzięki wróżbom dzieci 
mogły poznać imiona sympatii, otrzymać dobre 
rady, dowiedzieć się, jaki zawód będą wykonywa-
ły w przyszłości, kto wyjedzie w daleką podróż 
i sprawdzić, czy spełnią się ich życzenia. Dużo 
emocji wzbudziła „Cukierkowa wróżba”, z której 
dzieci i rodzice dowiedzieli się, jaki prezent być 
może otrzymają w niedalekiej przyszłości (gr. IV 
„Smerfy”). W gr. V „Wesoła Gromada” nie zabra-
kło tradycyjnego lania wosku. Rodzice pomagali 
dzieciom odczytywać, co mogą przypominać 
fantazyjne kształty powstałe z wosku. 
„Andrzejkowe zabawy” pobudziły dziecięcą wy-
obraźnię i zapoznały dzieci z tradycją ludową,
a także przeniosły w świat marzeń i fantazji.

„Jeżyki” z PP2 
w bibliotece
TEKST I FOTO: NAUCZYCIELKI B.K., K.L.

26 listopada 2014 roku dzieci z grupy IV
z Publicznego Przedszkola nr 2 odwiedziły 

fi lię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Modlinie 
Starym. Dla „Jeżyków” było to pierwsze 
spotkanie, podczas którego mogły zapoznać się 
z funkcjami biblioteki i jej wyposażeniem. Pani 
bibliotekarka Dorota Putkowska pokazała dzie-
ciom księgozbiór biblioteki oraz omówiła regu-
lamin czytelnika. Przedszkolaki dowiedziały się 
też jak dokładnie wygląda książka i kto ją tworzy.
W skupieniu i z zainteresowaniem oglądały 
książki, wysłuchały bajki czytanej przez Panią 
bibliotekarkę i z zaangażowaniem uczestniczyły
w rozmowie o znanych utworach literatury dzie-
cięcej. Ponadto wykonały rysunki swojego ulubio-
nego misia z bajki, które zostaną zaprezentowane 
na wystawie w bibliotece. Na koniec spotkania „Je-
żyki” wypożyczyły książki do przedszkola.
Zajęcia w bibliotece wzbudziły duże zacieka-
wienie wśród dzieci. Dla przedszkolaków było 
to miłe przeżycie i dlatego z chęcią wybierzemy 
się do niej po raz kolejny. Dzieci i nauczycielki 
dziękują Pani Dorocie Putkowskiej za serdecz-
ną atmosferę podczas spotkania oraz rozbu-
dzanie zainteresowań książkami wśród małych 
czytelników. Wyjście  do biblioteki zorganizowały 
nauczycielki z grupy IV Bożena Kowalska i Kata-
rzyna Liberacka. 
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Aleja Aniołów 
w PP2
TEKST I FOTO Z.O. 

8 grudnia w Publicznym Przedszkolu nr 2 od-
było się rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu 

plastycznego pod hasłem ,,Aleja Aniołów”. Dzieci 
ze wszystkich grup: I, II, III, IV, V wraz z rodzi-
cami mieli za zadanie wykonać anioła. Wielkość, 
format i technika pracy były dowolne. Na kon-
kurs wpłynęło ponad 70 prac. Wszystkie anioły 
były piękne, każdy inny i oryginalny i wykonany 
z przeróżnych materiałów. Wszystkie prace były 
na wysokim poziomie, dlatego wszystkie rodzi-
ny biorące udział w konkursie zwyciężyły. Dzieci
w nagrodę otrzymały słodycze i świąteczną świe-
cę zapachową. Wszystkie dzieci były dumne ze 
swojego anioła. 
Anioły ozdabiają przedszkolny korytarz. Wszyst-
kim rodzicom i dzieciom dziękujemy za duże 
zaangażowanie się w projekt, za wkład i czas spę-
dzony rodzinnie przy swoim aniołku.

 „Jagódki” 
z wizytą 
w bibliotece 
TEKST I FOTO: WYCHOWAWCA GRUPY MARZENA ZAMĘCKA 

3 grudnia dzieci z gr. IV „Jagódki” 
z Publicznego Przedszkola nr 5 
odwiedziły fi lię Miejskiej Biblioteki na 
Osiedlu Młodych.

Z okazji Mikołajek zostaliśmy zaproszeni przez 
Panią Katarzynę Stasiak do biblioteki na spo-

tkanie z ciekawą książką „Święty Mikołaj zna się 
na świętach”.
Tematem wiodącym naszego spotkania i cieka-
wej dyskusji był oczywiście Święty Mikołaj, bo 
„nikt nie zna się na dzieciach tak jak Święty Mi-
kołaj. Na całym świecie nie ma lepszego znawcy”. 
Jagódki dowiedziały się m.in. jak pracuje Święty 
Mikołaj, kto mu pomaga w przygotowaniu pre-
zentów, skąd wie co dzieci chciałyby znaleźć pod 
choinką oraz to czy były grzeczne. Na dzieci cze-
kało również zadanie do wykonania. Było nim 
oczywiście napisanie listu do Świętego Mikołaja 
z prośbą o wymarzone prezenty. Czy marzenia 
Jagódek zostaną spełnione? O tym dzieci przeko-
nają się już niebawem 24 grudnia.

Wesoły parasol 
w PP1
TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA 

„Wesoły parasol po deszczu skacze, pod 
nim do przedszkola idzie przedszko-

laczek”. To nic, że na dworze szaro i smutno. 
Dzieci z grupy „Biedronki” Publicznego Przed-
szkola nr 1 mają na to radę, radosna piosenka,  
kolorowe prace plastyczne i już jest wesoło i po-
godnie. „Biedronki” to najmłodsza grupa dzieci
w naszym przedszkolu. Jeszcze trochę trudno 
jest samemu przykleić równo do papieru element 
pracy plastycznej, a i klej klei nie tylko papier ale 
i paluszki. To nic, Pani wychowawczyni zawsze 
pomoże a z każdą pracą jest coraz lepiej. Dziś 
wykonaliśmy wyklejankę pt. „Wesołe parasole”.  
Na przygotowany wcześniej przez panią obrazek 
przedstawiający parasol,  dzieci naklejały fi gury 
geometryczne.  Stworzyły różne ciekawe wzory 
a tym samym „ożywiły”  swe parasole. Dziecię-
ca wyobraźnia jest bardzo twórcza dzieci chętnie 
rysują, wyklejają czy malują. Ten namalowany 
dziecięcy „świat” jest zawsze ładny, kolorowy
i przyjazny. Szkoda, że my dorośli nie potrafi my 
uczynić takim tego prawdziwe
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Błyszczące 
pierwszaki 
z Twierdzy 
Modlin
TEKST I FOTO EWA RUDNICKA 

„Odblaskowe pierwszaki” to program 
edukacyjny prowadzony w naszej 
szkole od wielu lat. Ma on na celu 
uświadomienie dzieciom, zagrożenia 
na drodze i ograniczenia widoczności 
w jesienne popołudnie i wieczory, gdy 
pieszy nie ma odblasku.

W realizacji tych zadań pomagają nam 
pracownicy Straży Miejskiej, każdy 

pierwszak otrzymał odblaski na ubranie i plecak. 
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie dziękują ko-
mendantowi Straży Miejskiej w Nowym Dworze 
Mazowieckim p. Piotrowi Rogińskiemu oraz jego 
pracownikom za okazane zaangażowanie w reali-
zację tak ważnych dla dzieci zagadnień.

PP3 świętuje 
Dzień Pluszowego 
Misia
TEKST I FOTO MAŁGORZATA ZAWADZKA

Dzień 25 listopada w grupie II w Przedszkolu 
Nr 3, minął pod upływem wielkiej zabawy. 

Otóż tego dnia grupa ,,Misie” obchodziła Święto 
Pluszowego Misia. Dzieci przyniosły z domów 
swoje misie, by cieszyć się nimi z rówieśnikami. 
Przedszkolaki gimnastykowały się ze swoimi plu-
szakami, poznały historię powstania tego świę-
ta, uczyły się piosenek o misiach, prezentowały 
bajkowe postacie misiów oraz uczyły tańca swoje 
pluszaki.
Podsumowaniem tego wielkiego święta było 
spróbowanie przez dzieci miodu, zjedzenie mi-
siowych żelków oraz wyklejanie sylwety misia 
kulkami z bibuły. 
Dzień ten dla dzieci z grupy II na pewno pozosta-
nie w pamięci bardzo długo, gdyż tego dnia to nie 
tylko Pluszaki miały święto, ale i dzieci z grupy 
II – ,,Misie”. 

Edukacyjny 
program „Klub 
Bezpiecznego 
Puchatka”
TEKST I FOTO MARZENNA RĄCZKA

W miesiącach X-XI uczniowie klas Ia 
i Ib uczestniczyli w ogólnopolskim 
programie edukacyjnym „Klub 
Bezpiecznego Puchatka”.

W ramach programu dzieci brały udział w za-
jęciach, które miały na celu przekazać im 

wiedzę jak być bezpiecznym w drodze, w szkole,
w domu, w czasie zabawy oraz wspierać ich rozwój.
Organizatorami programu była fi rma Maspex 
wraz z Biurem Prewencji i Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy 
nad „Klubem Bezpiecznego Puchatka” sprawo-
wały wszystkie Kuratoria Oświaty oraz Komen-
dant Główny Policji. Na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 3 koordynatorem była wychowawczyni 
klasy Ia Marzenna Rączka.
W tym roku „Klub Bezpiecznego Puchatka” zo-
stał rozbudowany o materiały związane z tema-
tyką efektywnego zapamiętywania, trening kon-
centracji, nauki selekcji informacji i rozwijania 
kreatywności.
W ramach programu uczniowie rozwiązywali 
na stronie internetowej Ogólnopolski Test Bez-
pieczeństwa w dniach 24-28.11.2014 r. będący 
podsumowaniem wiedzy, umiejętności uczniów.
Test wiedzy obejmował 15 pytań w formie pi-
semnej i obrazkowej w wersji elektronicznej. Po 
zakończeniu testu, każdy uczestnik otrzymał 
informację, ile wybrał poprawnych odpowiedzi. 
W ramach programu dzieci otrzymały książeczki 
edukacyjne oraz broszury informacyjne dla ro-
dziców. Rodzice włączyli się w akcję „Klubu Bez-
piecznego Puchatka”, pomagali dzieciom utrwa-
lać zdobytą wiedzę na zajęciach, współpracowali 
z nauczycielami, aby ich pociechy były bezpiecz-
ne, potrafi ły rozpoznawać zagrożenia, bawić się
i rozwijać każdego dnia.
Po przeprowadzeniu zajęć szkoła nabyła prawo 
do posługiwania się certyfi katem „Klubu Bez-
piecznego Puchatka”.
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„Najpiękniejszy wiersz o adwencie”
TEKST KATARZYNA DOBRUK FOTO JAKUB KAŃDUŁA

W drugą niedzielę adwentu tj. 07 grudnia
w Kościele Parafi alnym pw. Świętych Apo-

stołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Maz., na 
zakończenie mszy św. dziecięcej odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu literackiego „Najpiękniej-
szy wiersz o adwencie”. Konkurs był adresowany 
do uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 7. 
Organizatorami konkursu byli katecheci: p. Ka-
sia Dobruk i ks. Marek Filipczuk. W komisji jury 
znalazła się pani katechetka Alina Kosińska oraz 
nauczycielka pani Wanda Kępska.
 Mimo tak młodego wieku wychowankowie napi-
sali piękne wiersze, w których wykazali, jak waż-
ny jest dla nich ten szczególny czas oczekiwania 
na Zbawiciela. Uczniowie wyrazili to w szcze-
rych, dziecięcych słowach. I miejsce zajął uczeń 
klasy IIIa – Łukasz B. ; II  miejsce – ex aequo: Zu-
zia T. z IIb i Ania R. z II d. Trzecie miejsce przy-
znano również ex aequo z Amelii Z z kl. IIb oraz 
Franciszkowi M. z kl. IIb. Ponadto wyróżniono 
trzy bardzo ciekawe wiersze.
Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciom za udział 
w konkursie, trud i zaangażowanie. Cieszymy się 
niezmiernie, że nasi uczniowie mają otwarte ser-
ca na głębsze, nieprzemijające wartości.

I MIEJSCE

Czekam bardzo niecierpliwie
aż Zbawiciel do mnie przyjdzie
Czas się dłuży niesłychanie
skończyło się długie spanie

To roraty się zaczęły
blask lampionów rozpoczęły
Każdy czyste ma sumienie
 z nadzieją czeka na objawienie

Autor: Łukasz B. klasa IIIa

II MIEJSCE

Adwentowe porządki
Co roku tak samo, 
śnieżnie i biało
I w sercach nadzieja się tli.
Że znowu tu przyjdziesz,
Jezuniu nasz mały 
Zapukasz do serca drzwi

Adwent, radości to czas nie zabawy,
Każdy, kto wierzy ten wie,
Że przyjdziesz niebawem Jezu nasz mały
W stajence urodzisz się.

Pomogę mamie posprzątać mieszkanie
I tacie pomogę też.
Specjalnie dla Ciebie Jezuniu kochany
Swe serce posprzątam też.

Autor: Zuzia T. klasa IIb

Adwentu czas…
Nadchodzi grudzień –
Adwentu czas,
Dzieci, lampiony szykować –
Już czas!

Czas to wspaniały,
Czas to jedyny
Szykować serca
I swe rodziny

Na przyjście Pana –
Jezusa małego,
Po urodzeniu
W żłóbku położonego.

Serca i dusze nasze oczyśćmy,
Pana czekajmy radośnie wszyscy,
Gdy się narodzi – to przywitajmy
I radosną nowinę wspólnie zaśpiewajmy.

Autor: Ania R. kl. IId

III MIEJSCE

Adwentowy to już czas
Gdy porannej świecy blask
Przypomina nam o nowinie
Jaką Gabriel zwiastował o dziecinie

To czas zadumania i odpowiedzi
Czy żyłem dobrze czy też źle?
To czas pojednania się z Bogiem
I naprawienia tego co było złe

Bo już Jezus mały
Chce być z nami i naprawić świat
By znów brat pokochał brata
By w miłości zakwitł świat

Autor: Franciszek M. klasa IIb

Adwent
Kiedy Chrystus się narodził
wszystkich ludzi oswobodził
Więc przed Jego narodzeniem
nie opychaj się jedzeniem
Odpuść sobie batoniki,
żelki, gumy, herbatniki.
Bądź uczynny dla bliźniego,
nie wyśmiewaj się ze słabszego.
Niechaj dobro cię ogarnie,
tak jak Pasterz swą owczarnię
I tak Adwent, roczek, życie.
Będziesz czuł się znakomicie.
I z Jezusem za pan brat
u stóp Twoich cały świat!

Autor: Amelia Z. kl. IIb

„W krainie Deszczowego Króla”
TEKST: K. KUCZKOWSKA FOTO: P. PASTERNAKIEWICZ-RUCHAŁA 

Listopad jest miesiącem dosyć kapryśnym, 
obfi tującym w różnego rodzaju anomalia po-

godowe. Raz świeci słońce, raz pada deszcz, raz 
jest ciepło a innym razem mroźno. Ale nie da się 
ukryć, że jest  to miesiąc niewątpliwie zaskaku-
jący i już prawie zimowy, a od niego niedaleko 
do Mikołaja i prezentów. Jednak, zanim przygo-
tujemy się na spotkanie ze Świętami, 28 listopa-
da przedszkolaki z PP4 i dzieci z oddziałów „0” 
SP zebrały się na sali gimnastycznej w całkiem 
innym celu. Mali aktorzy z grupy 0 „A” w obec-
ności swoich kolegów, koleżanek, pań i rodziców 
przedstawili spektakl pt. „W Krainie Deszczowe-
go Króla”, przekonując nas, że podczas deszczu 
nie musi być nudno. Przejęci artyści już od rana 
ćwiczyli swoje role, powtarzali piosenki oraz 
układy choreografi czne, aby pokazać się od naj-
lepszej strony.  Gdy wybiła godzina 10:30 dzieci 
przebrane w deszczowe stroje, pod kierunkiem 

wychowawcy grupy pani mgr Grażyny Woź-
niak, rozpoczęły swoje popisowe występy. Scena 
została zaczarowana przez „deszczowe dzieci”, 
które przed parą królewską w sposób czarujący 
zatańczyły z kolorowymi parasolkami „Desz-
czową piosenkę” oraz deszczowego kujawiaka. 
Dziewczynki i chłopcy prezentowali się okaza-
le i dumnie występując przed widownią, która 
nie ukrywała zachwytu i radości widząc piękne 
przedstawienie. Chociaż motywem przewodnim 
występu był deszcz i związane z nimi nastroje, 
dzieci z grup 0 „A” uzmysłowiły naszym milusiń-
skim, że niesprzyjające warunki atmosferyczne, 
wcale nie muszą nas smucić, a wręcz przeciwnie, 
mogą zachęcić do kreatywnych zabaw. Jedną
z takich możliwości były „roztańczone” kalosze, 
które w rytm padającego deszczu chwaliły się 
swoimi kolorowymi barwami.  Całe przedstawie-
nie sprawiło najmłodszej widowni wiele radości

i podziwu nad grą aktorską starszych kolegów. 
Natomiast u rodziców można było zaobserwo-
wać dumę i zadowolenie ze swoich pociech. 
Małym artystom oraz pani Grażynie Woźniak, 
gratulujemy wspaniałego przedstawienia i ży-
czymy kolejnych udanych występów na scenie. 
Dla naszych przedszkolaków niewątpliwie była 
to „lekcja” aktorstwa, za którą dziękujemy. Z nie-
cierpliwością będziemy czekać na następne.



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

27

O Marcinkach w szkole w Twierdzy Modlin
TEKST I FOTO ZS W TWIERDZY MODLIN

... abyśmy byli światełkiem nadziei dla innych, abyśmy przynosili innym radość tak 
jak to czynił Św. Marcin. Nie każdy potrafi  się podzielić tym co ma, szczególnie, 
gdy ma niewiele. Tak robili różni święci, których święto wspominamy na początku 
listopada. Święci byli jak lampiony, które pokazują drogę w ciemności.

Tam gdzie było ciemno i smutno od zła oni 
dzielili się miłością, pomagali najbiedniej-

szym, pocieszali smutnych i pokazywali swoim 
życiem jak dobry jest Bóg. A inni patrząc na 
nich chcieli być jak oni, chcieli ich naśladować.
I wtedy ich dobro się rozszerzało i na świecie sta-
wało się coraz jaśniej od dobroci i miłości. Taki 
był również Święty Marcin z francuskiego mia-
steczka Tours. Żył w czasach Świętego Mikołaja, 
ulubionego świętego wszystkich dzieci i w swej 
dobroci i obdarowywaniu innych podobny był do 
niego, a którego święto obchodzimy 11 listopada.
Dzieci z kl. 2c przygotowały pod kierunkiem swo-
jej wychowawczyni p. Katarzyny Borkowskiej,
s. Ewy Grzegorczyn i p. Jolanty Kozioł przedsta-
wienie o życiu Św. Marcina, które zaprezentowały 
na apelu w dniu 5 listopada. Zapoznały też swych 
kolegów z polskimi tradycjami związanymi z tym 
świętym: procesjami z lampionami i dobrze zna-
nym, zwłaszcza w Poznaniu, zwyczajem obdaro-
wywania się słodkimi marcinkowymi rogalami.
Tradycja procesji z lampionami w dzień
Św. Marcina, znana jest nie tylko w Polsce, ale 
też w Niemczech, a szczególnie w katolickich 
landach Niemiec. W wielu tamtejszych szkołach 
dzieci wykonują lampiony, z którymi następnie 
uczestniczą w wielkich rozświetlonych korowo-
dach.Dzieci z klas pierwszych z naszej szkoły, za-
równo te które uczą się i nie uczą języka niemiec-
kiego, uczestniczyły w zorganizowanym przez
p. Bożenę Nalewajk konkursie pt. „Mój lampion 

– meine Laterne”. Na konkurs wpłynęło 45 prac 
– lampionów. Niektóre okazały się cudownym 
dziełem sztuki. Zwycięzcami w tej pięknej rywa-
lizacji okazali się:

I miejsce – Eryk Gawryś – kl.Ia
II miejsce – Nikola Żeleźnicka – kl.Ib
III miejsce – Kacper Cieślak – kl. Ic
wyróżnienie – Tomasz Pręgowski – Ia
wyróżnienie – Łukasz Rylski – I d

Ww. uczniowie otrzymali upominki ufundowa-
ne przez pana Dyrektora. Uczniowie z klas Ia
i Id zaśpiewali swoje pierwsze, nauczone w ję-
zyku niemieckim piosenki oraz wyrecytowali
w tym języku wiersze, w których była mowa o 
tradycji i obyczajach dnia św. Marcina. A na ko-
niec wszystkie dzieci na cześć św. Marcina po-
dzieliły się smakowitymi rogalami. 

Warsztaty języka niemieckiego
TEKST I FOTO PG1 

9 grudnia 2014 r. w Publicznym Gimnazjum 
nr 1 odbyły się warsztaty przygotowane przez 

panią Katarzyną Żurawską z Deutsch-Wagen-
-Tour, w których uczestniczyło 45 uczniów 
z klas pierwszych i drugich. Na rozpoczęcie 
warsztatów dwoje uczniów: Patryk  z kl. II d oraz 
Wiktoria z kl. I d przygotowali fantastyczne pre-
zentacje dotyczące świąt, czyli Weihnachten oraz 
adwentu, czyli Advent. Przybliżyli nam niemiec-
kie tradycje bożonarodzeniowe. Następnie każda 
z grup  uczestniczyła w zajęciach – były śpiewy, 
tańce, zabawa z balonami, zabawa w randkę
w ciemno oraz quiz adwentowo-bożonarodze-
niowy, śpiewaliśmy piosenkę o nadchodzącym 
Mikołaju oraz poznaliśmy nazwy mniej i bardziej 
foremnych przedmiotów w grze Fühlkino. Było 
bardzo radośnie i świątecznie! 
Ważnym elementem było także rozstrzygnięcie 
konkursu na list w języku niemieckim do św. Mi-
kołaja – Ein Brief an den Weihnachtsmann. Kre-
atywność uczniów była naprawdę niesamowita. 
Ważna była zarówno forma jak i treść. Przynie-
sione przez uczniów prace przerosły jednoznacz-
nie oczekiwania jury. Szczególne wrażenie na 
oceniających, jak też na naszej lektorce wywarły 
listy: w formie puzzli, oraz domku z kominem, 
w którym to utkwił list, a także „pudełka niespo-
dzianki”. 
Serdeczne gratulacje dla wykonawców! 
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Trzecia Rekcja
TEKST I FOTO MGR EMILIA NAPIÓRKOWSKA

W dniu 12 listopada odbył się w Zespole Szkół 
w Twierdzy Modlin już po raz trzeci konkurs 

powiatowy „Rekcja czasownika dla gimnazjum”. 
Główne nagrody w konkursie ufundował starosta 
powiatu nowodworskiego – pan Krzysztof Kapusta, 
który od pierwszej edycji objął honorowy patronat 
naszego konkursu. Nagrody dla 3 wyróżnionych 
osób ufundował dyrektor zespołu pan Zdzisław 
Szmytkowski. W konkursie wzięło udział 5 szkół, 
15 osób. Uczniowie musieli opanować listę czasow-
ników z przyimkami, a w konkursie zmierzyć się
z dość trudnymi zadaniami. Najlepiej poradzili sobie:
1. miejsce – Kinga Szmytkowska – PG4
2. miejsce – Piotr Piskunowicz – PG Pomiechówek
3. miejsce- Ewelina Suchodolska – PG 2
Otrzymali oni z rąk pana starosty słuchawki, pa-
miątkowe dyplomy i gratulacje.
Wyróżnieni uczniowie:
1. Maria Piwowarek – PG Pomiechówek
2. Anna Pudło – PG 4
3. Daniel Cichal – PG 4
4. Patrycja Mizerska – PG 4
Zapraszamy wszystkie szkoły z powiatu nowodwor-
skiego za rok, na czwartą edycję konkursu, w listo-
padzie 2015. Serdecznie dziękujemy panu staroście 
Krzysztofowi Kapuście za uświetnienie swoją osobą 
naszego konkursu oraz za wspaniałe nagrody. 

„JESIENIĄ SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO” – projekt 
edukacyjny klas IIIa i IIIc
TEKST I FOTO ZS1

W środę 3 grudnia 2014 r. cała społeczność 
szkolna brała udział w niecodziennym wy-

darzeniu przygotowanym przez klasy 3a i 3c wraz 
z wychowawczyniami: Beatą Filipiak i Mirosławą 
Franczak oraz rodzicami uczniów. Koordyna-
torki projektu wcześniej przeprowadziły zajęcia 
na temat „Odżywianie – zrównoważona dieta” 
omawiając rolę zrównoważonej diety w prawi-
dłowym funkcjonowaniu organizmu, wskazując 
niezbędne składniki odżywcze oraz pokarmy 
będące ich źródłem. Dzieci uczyły się, jak ważne 
jest codzienne, zdrowe i pełnowartościowe śnia-
danie dla funkcjonowania organizmu. W czasie 
realizacji projektu wykorzystano portal wiedzy 
Scholaris. Lekcja interaktywna wprowadzała
w zagadnienie zdrowego trybu życia oraz odży-
wiania. Zawierała wiadomości dotyczące zasad 
kulturalnego zachowania przy stole, zdrowego 
trybu życia i odżywiania oraz efektywnej, bez-
piecznej pracy w kuchni. 
Zajęcia 3 grudnia uatrakcyjnione warsztatami 
z panią Intendent – Katarzyną Sar, pozwoliły 
uczniom sprawdzić swoją wiedzę na temat zdro-
wego odżywiania. Uczniowie zrozumieli, że ich 
prawidłowy wzrost i rozwój, dobre samopoczu-
cie, zdrowe relacje między rówieśnikami zależą 
między innymi od odpowiedniego żywienia. 

Współpracując w grupach wykonali gazetki, 
plakaty i broszurki. Jednak największą radość 
sprawili wszystkim przygotowując wraz z rodzi-
cami degustację owocowo-warzywnych potraw. 
Na stołach, ustawionych na korytarzu szkolnym, 
znajdowały się apetyczne szaszłyki owocowe, 
kolorowe warzywa, które wszyscy chrupali ze 
smakiem, przepyszne koktajle owocowe, a także 
miksy sałat z sosami i ziarnami słonecznika, czy 
migdałami, ciasto z dyni.  Miłym gestem było 
częstowanie zdrowymi i smacznymi potrawami 
młodszych i starszych kolegów, nauczycieli oraz 
innych pracowników szkoły. Wszystkim bardzo 
smakowało. Dziękujemy rodzicom za włączenie 
się do podjętych przez uczniów zadań. 
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„Spotkanie 
ze Świętym 
Mikołajem 
w Publicznym 
Przedszkolu Nr 1”
TEKST I FOTO ANNA W. 

W „Wesołej Jedyneczce” od kilku dni trwały 
przygotowania do przyjęcia długo ocze-

kiwanego przez wszystkie dzieci gościa. Na 
tablicach i  w oknach pojawiły się  świąteczne
i zimowe dekoracje. W każdej grupie, przy akom-
paniamencie tradycyjnych kolęd i pastorałek, 
przedszkolaki wspólnie z nauczycielkami ubie-
rały choinki. 
5 grudnia 2014 r. od samego rana wszystkim to-
warzyszył radosny nastrój. Dzieci zgromadzone 
w jednej sali, wraz z „Pajacykiem”, poprzez śpiew 
i nawoływanie, sprowadziły do naszego przed-
szkola Świętego Mikołaja, który obwieszczał 
swoje przybycie, dzwoniąc dzwoneczkami. Po 
serdecznym przywitaniu rozpoczęła się wspólna 
zabawa i tańce z niezwykłym gościem oraz jego 
pomocnikiem – „Pajacykiem”. 
W świąteczny nastrój wprowadziło wszystkich 
wspólne śpiewanie kolęd. Kulminacyjnym mo-
mentem spotkania było wręczenie dzieciom pre-
zentów. Z niecierpliwością czekamy na kolejne 
takie spotkanie za rok!

Dzień Tolerancji 
i Życzliwości
TEKST I FOTO KLUB DZIENNIKARSKI 

Łagodzić spory, umacniać przyjaźnie, zachęcać i 
uczyć ludzi miłości i życzliwości, a odwodzić od 
nieżyczliwości i nienawiści – czyż to nie najbar-
dziej przystoi człowieczeństwu?

Andrzej Frycz Modrzewski

20 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Mo-
dlinie Twierdzy odbył się Dzień Tole-

rancji i Życzliwości.  Ściany korytarzy ozdobił 
„łańcuch życzliwych dłoni” wykonanych przez 
uczniów. Każda jego część zawierała złotą myśl 
dotyczącą życzliwości, dobroci, tolerancji. Na 
„życzliwych przerwach” dzieciom i młodzieży 
towarzyszyła radosna, pozytywnie nastrajająca 
muzyka i pluszowe misie wywołujące uśmiech 
na twarzach. Uczniowie gimnazjum i liceum 
przygotowali apel, na którym przez poezję
i muzykę chcieli zachęcić członków naszej małej 
szkolnej społeczności, do spojrzenia na codzien-
ność inaczej niż zwykle. Proponowali by skoń-
czyć z narzekaniem, złośliwością i nienawiścią
i popatrzeć na świat z optymizmem i życzliwością 
dla drugiego człowieka. Podkreślili znaczenie 
takich słów jak przyjaźń, miłość, dobroć. Opie-
kunowie p.Kamila Czekajło, p.Marta Stępińska
i ks. Marcin Zębala oraz artyści wyrazili nadzieję, 
że przyświecające akcji hasło „Znajdź się wśród 
życzliwych”, stało się mottem wielu z nas, a każ-
dy wspólny dzień będzie wzbogacony o uśmiech, 
ciepłe słowo  i przyjazny gest.

Warsztaty 
dot. autyzmu
TEKST: MGR KRYSTYNA RACHWAŁ FOTO: MGR PAULINA 
PASTERNAKIEWICZ- RUCHAŁA

20 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 
4 odbyły się warsztaty dla rodziców pt. 

„Dziecko autystyczne w grupie”. Prezentację 
multimedialną przygotowała pani Monika Gar-
barczyk z grupy „Starszaki” oraz mgr Krystyna 
Rachwał. O godz. 1700 w sali gimnastycznej na-
szego przedszkola razem z panią Wicedyrektor 
mgr Ireną Wiśniewską powitałyśmy przybyłych 
rodziców i nauczycielki PP nr 4. 
Celem naszych warsztatów była bliższa współ-
praca z rodzicami i pogłębienie wiedzy na temat 
autyzmu. Od kilku lat zwiększa się na świecie 
liczba dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Według statystyk w naszym kraju żyje około 20 ty-
sięcy dzieci oraz 10 tysięcy dorosłych dotkniętych 
autyzmem. Ówcześnie zaburzenie to diagnozuje 
się częściej niż cukrzycę czy zespół Downa. A je-
dynie tylko 30% z tych osób spotyka się ze specjali-
styczną pomocą. Często rodzice nie rozpoznają, że 
jest to autyzm. Bywa, że dziecko długo nie mówi, 
samo się bawi, unika kontaktu wzrokowego, nie 
rozumie poleceń, dużo gestykuluje itd. 
Warto poznać teorię, aby zrozumieć dziecko 
autystyczne. Ten temat jest nam szczególnie bli-
ski, gdyż pracujemy z chłopcem autystycznym. 
Po prelekcji i pokazie krótkich fi lmów odbyła 
się dyskusja na temat metod pracy z dzieckiem 
autystycznym. Dzieci uczą się tolerancji i akcep-
tacji oraz szacunku dla osób chorych. Integracja 
z grupą jest czymś naturalnym. Dzieci chętnie 
opiekują się kolegą, rozumieją jego zachowania
i akceptują takim jakim jest. 
Mamy nadzieję, że warsztaty uświadomiły rodzicom 
potrzebę wspólnego działania i integracji nie tylko 
dzieci, ale również rodziców. Uczmy dzieci pomagać 
słabszym i bądźmy wyrozumiali dla innych.
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W oczekiwaniu 
na Święta Bożego 
Narodzenia
TEKST I FOTO: ELŻBIETA OBUCHOWSKA 

Tradycja Świąt Bożego Narodzenia, 
to czas radości, miłości i rodzinnych 
spotkań.
W Publicznym Przedszkolu nr 3 dzieci 
z grupy Tygryski zaprosiły swoich bliskich 
na zajęcia otwarte, które pozwoliły na 
wspólne przygotowywania do tych 
szczególnych świąt. 

Dzieci wykazały się wiedzą i umiejętnością 
rozwiązywania zadań. Rodzice aktywnie 

uczestniczyli w zabawach tanecznych oraz wspo-
magali swoje pociechy umiejętnością czytania
w odgadywaniu zagadek o tematyce świątecz-
nej. Mogli również wrócić do cudownych chwil
z dzieciństwa wspominając swoje ulubione bajki. 
Najczęściej wymieniali „Bolka i Lolka”, „Reksia”, 
„Zaczarowany ołówek”, a nawet bajkę „Jacek
i Agatka”.
Niespodzianką dla rodziców było zadanie,
w którym mogli się wykazać swoją kreatywnością 
i zdolnościami plastycznymi. Dzieci wylosowały 
zadania do wykonania, wśród których znalazły 
się: kartki świąteczne, łańcuch na choinkę, de-
koracja na Jasełka oraz ubieranie choinki w sali 
zabaw dla dzieci. W trakcie tworzenia panowała 
radosna atmosfera, która zintegrowała rodziców, 
a efekty pracy były szczególnie imponujące. Na 
zakończenie zajęć przy wesołej choince wszyscy 
zaśpiewali piosenkę o Mikołaju. 
Serdeczne podziękowania dla rodziców, babć
i dziadków, którzy zechcieli zaangażować się
w dekorację świąteczną przedszkola, składają wy-
chowawczynie.

„ZABAWY 
Z MAMĄ I TATĄ 
W PRZEDSZKOLU”
TEKST: NAUCZYCIELKI B.K., A.Z., K.L. 

Pod tym hasłem 18 listopada br. w Publicznym 
Przedszkolu nr 2 odbyło się spotkanie inte-

gracyjne dla dzieci i rodziców z grupy „Jeżyki”. 
Podczas wspólnej zabawy rodzice i dzieci mogli 
lepiej poznać się i pogłębić wzajemne relacje. Na-
uczycielki przygotowały szereg zabaw bazujących 
na metodzie „Ruchu rozwijającego” i pedago-
gice zabawy. Dużą atrakcję stanowiły dla dzieci 
chusta animacyjna oraz zabawy przy muzyce,
w których rodzice chętnie wzięli udział. Wszyscy 
uczestnicy mieli możliwość wspólnej, aktywnej 
zabawy. Dzięki ćwiczeniom ruchowym opartym 
na metodzie Weroniki Sherborne, przedszkolaki 
mogły współpracować z rodzicami i rówieśnika-
mi, zwiększyć poczucie pewności siebie i bezpie-
czeństwa. Integracyjna forma spotkania sprzyjała 
dobrej zabawie i pozwoliła miło spędzić czas. 
Towarzyszyła mu przyjazna atmosfera pełna ra-
dości i swobody. Spotkanie dla dzieci i rodziców 
zorganizowały nauczycielki z grupy IV Bożena 
Kowalska, Aleksandra Zielińska, Katarzyna Li-
beracka.

Jasełka
TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

Mróz lekko szczypie w nos, wszyscy czekają 
na śnieg. Wystawy sklepów przybrały świą-

teczny wygląd. Nadchodzi piękny czas, tak ocze-
kiwany przez dzieci. Czas kolorowych choinek, 
prezentów, kolęd i świątecznych zapachów. Boże 
Narodzenie to czas marzeń, rodzinnych spotkań 
i wspomnień.
Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 przygoto-
wały występy jasełkowe i świąteczne spotkania 
dla swych najbliższych. Spotkaniom towarzyszyły 
wiersze mówiące o Świętach Bożego Narodzenia, 
zimie i prezentach. Nie mogło zabraknąć wspól-
nego śpiewania kolęd i dzielenia się opłatkiem. 
Już wcześniej dzieci odwiedził Mikołaj z workiem 
pełnym prezentów. Te przedszkolne spotkania
w przemiłej, już świątecznej atmosferze to piękny 
wstęp do domowego świętowania w gronie rodzi-
ny. To najlepsza okazja przekazywania i uczenia 
najmłodszym naszych tradycji i zwyczajów, by 
w przyszłości dzisiejsze przedszkolaki mogły 
wracać pamięcią i wspominać przedszkolne ko-
lędowanie. Dni, które zostały nam do świąt upły-
wają  przedszkolakom na wykonywaniu ozdób 
choinkowych, czytaniu przez wychowawczynie 
bajek, słuchaniu świątecznych melodii i oczywi-
ście na wspólnej zabawie. W tak piękny, bajkowy 
czas aż chce się być dzieckiem. Niech wszystkie 
dni nadchodzącego Nowego Roku będą tak pięk-
ne, przepełnione serdecznością i miłością jak te 
świąteczne.
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PG 1 Mistrzem Gminy w koszykówce
TEKST I FOTO PG1 

Już po raz trzeci reprezentacja chłopców Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim obroniła tytuł MISTRZA 
GMINY,  a po raz drugi MISTRZA POWIATU 
w piłce koszykowej. Zawody odbyły się 17 i 24 
listopada 2014 r. w NOSiR. Drużyna PG1 po-
konała reprezentację szkoły z ZS nr 1, ZS nr 4,
ZS nr 3. Mistrzostwo Powiatu przyniosły szko-
le zwycięskie mecze z reprezentacją gimnazjum
z Pomiechówka, Nasielska i Małocic. Uczniowie 
PG1 awansowali do rozgrywek międzypowiato-
wych, które odbyły się 6.12.2014 r. w Piasecznie. 
Po dwóch wygranych meczach z reprezentacją 
gimnazjum z Legionowa i Wołomina i porażce 
z Piasecznem drużyna nasza zajęła III miejsce. 
Jesteśmy brązowym medalistą Mistrzostw Mię-
dzypowiatowych w piłce koszykowej.

Skład drużyny:
Januszewski Michał
Sompolski Kacper
Lewandowski Mateusz
Jasiński Filip
Rachoń Dominik
Michalik Bartosz
Borzęcki Damian
Misztela Mikołaj
Zając Jakub
Opiekunem drużyny jest pani mgr Agata Karuk.

Halowa piłka nożna w Zespole Szkół w Twierdzy
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

W każdym roku szkolnym w Zespole Szkół w 
Modlinie Twierdzy są rozgrywane zawody 

rangi mistrzowskiej. Także w tym roku rozpo-
częto zmagania turniejem halowej piłki nożnej. 
Honorowym patronatem zawody objął dyrektor 
Zespołu Szkół Zdzisław Szmytkowski. Do rywa-
lizacji zgłosiło się pięć zespołów, które w ciągu 
czterech tygodni walczyły o najwyższe trofea. 
Mimo różnej skali umiejętności, na parkiecie 
była sportowa walka i chęć osiągnięcia jak naj-
wyższego miejsca w zawodach. Wyniki:
II PG – I PG       4:1
III A PG – II LO       1:2
II PG – III LO      4:8
I PG – III A PG       0:8
II LO – III LO       3:1 
II PG – III A PG       0:4
I PG – II LO       0:3
III A PG – III LO       6:6
II PG – II LO       3:9
I PG – III LO       0:3

Klasyfi kacja  końcowa

II LO – 12 pkt.
III A PG – 7 pkt.
III LO – 7 pkt.
II PG – 3 pkt.
I PG – 0 pkt.
Mistrzowska drużyna II LO wystąpiła w składzie: 
Marcin Bocheński, Piotr Stańczak, Mateusz Koc, 
Wiktor Przycki, Mateusz Rapińczuk, Kacper 
Wojciechowski, Dominik Kucharczyk, Jakub 
Kojtych. Królem strzelców turnieju został Emil 
Zdański z drużyny III A PG, zdobywca 9 bramek.
Na zakończenie zawodów wręczono najlepszym 
nagrody, które ufundował UKS „Reduta”.
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Zwycięstwo 
Kacpra Żuka 
w OTK Juniorów!!!
TEKST I FOTO NA PODST. WWW.NOWYDWORMAZ.PL

Gdy większość z nas zajęta jest przedświątecz-
nym szałem zakupów, nasz tenisista Kacper 

Żuk próbuje swoich sił w turniejach ogólno-
polskich. Właśnie (18.12 red.) wrócił z jednego
z nich. 
Kacper wracając po ciężkiej kontuzji do gry, czuł 
się na tyle mocny, że wraz z ojcem-trenerem po-
stanowili spróbować sił w silnie obsadzonym tur-
nieju juniorskim (U-18). To kategoria wyższa niż 
ta, którą  Kacper obecnie reprezentuje.  
Turniej odbył się w dniach 13–15 grudnia
w podpoznańskiej Sobocie na nawierzchni twar-
dej (Rebound Ace). Nasz zawodnik nie uczest-
niczył w rozgrywkach niemal rok, więc ranking 
nie pozwolił mu na rozstawienie i musiał roz-
poczynać grę od pierwszej rundy. Kacper z run-
dy na rundę czuł się w Sobocie coraz pewniej i 
przypomniał o sobie w świecie tenisowym, pew-
nie wygrywając cały turniej. W fi nale pokonał 
6-go Juniora w Polsce stosunkiem 6/4, 6/2!!!!
Kacper może uczestniczyć w turniejach dzięki 
logistycznemu wsparciu Hotelu Best Western 
Airport Modlin. W sprzęt wyposaża go fi rma Ba-
bolat za co serdecznie dziękujemy. 
Wyniki Kacpra na OTK w Sobocie:
Gra pojedyńcza:
I runda – Kacper Żuk vs. Autuch Maciej (SKT 
Sopot) – 6/0, 6/0
II runda – Kacper Żuk vs. Giejsztor Jan (Stow.
Klub Sportowy Match Point Ślęza) – 6/3, 6/2
ćwierćfi nał – Kacper Żuk vs. Szymankiewicz Ma-
ciej (AZS Poznań) – 6/2, 6/4
półfi nał – Kacper Żuk vs. Mieszko Kwaśniewski 
(AT Angie Puszczykowo) – 6/0, 6/2
fi nał – Kacper Żuk vs. Przemek Michoski (AT 
Angie Puszczykowo) – 6/4, 6/2

UKS „Reduta” zdobył Zakroczym.
AUTOR SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI 

W minioną sobotę odbył się w Zakroczymiu 
świąteczny festyn sportowy  w kilku kon-

kurencjach. Honorowym patronatem objął to 
sportowe wydarzenie, nowo wybrany burmistrz 
gminy Zakroczym Artur Ciecierski , który po-
przednio był nauczycielem wychowania fi zyczne-
go a więc sport i jego owoce są mu znane i bliskie. 
UKS „Reduta” został zaproszony do udziału w 
dwóch konkurencjach: tenisie stołowym i siat-
kówce. Turniej tenisa stołowego rozgrywano w 
trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimna-
zjum i open. A oto wyniki tej rywalizacji:
Szkoła podstawowa
Dziewczęta
I miejsce – Julita Piotrowska
II miejsce – Julia Mazurek

Chłopcy
I miejsce – Mateusz Szyndler
II miejsce – Łukasz Górski
III miejsce – Michał Budnicki

Gimnazjum
I miejsce – Maciej Kruszyński
II miejsce – Michał Gromadka
II miejsce – Kacper Kruszyński

Kategoria open była najliczniej obsadzona. Wy-
startowało 12 zawodników w tym 6 reprezento-
wało UKS” Reduta” i to właśnie ten zespół zdo-
minował rywalizację. Wyniki:
I miejsce – Krzysztof Grela – UKS „Reduta”
II miejsce – Marek Malita – UKS „Reduta” 
III miejsce – Jarosław Wronka – UKS „Reduta”

Kolejną rozegraną konkurencją z udziałem UKS 
„Reduta” była siatkówka. Zespół Reduty przy-
jechał mocno zmotywowany i to on właśnie 
dyktował warunki na boisku. Wygrał mecz 3:0,
w setach do 13, 14, 14.
Na zakończenie zawodów przybył burmistrz 
gminy Zakroczym Artur Ciecierski, który wrę-
czył  zwycięzcom medale i puchary oraz pogra-
tulował wspaniałej walki i jeszcze lepszej zabawy. 
Zapewnił, że takich imprez w Zakroczmiu będzie 
więcej przy jego osobistej akceptacji.


