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               „Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom.” 
               Juliusz Słowacki

Drogie Nowodworzanki!
W Dniu Kobiet życzymy Wam gwiazdki z nieba i najpiękniejszych kwiatów na ziemi. Niech Wasza rola 
na tym świecie będzie należycie doceniana nie tylko 8 marca, niech spełnią się marzenia, a kobieca 

wrażliwość i energia niech będą źródłem spełnienia i satysfakcji.

                             Krzysztof Bisialski Jacek Kowalski

                     Przewodniczący Rady Miejskiej               Burmistrz Miasta
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W styczniu uruchomiliśmy kolejną platformę 
komunikacji z Wami – profi l miasta na Porta-
lu społecznościowym Facebook. Już pierwsze 
dni jego działalności pokazały jak duże zapo-
trzebowanie jest wśród społeczeństwa na tego 
typu formę dialogu. W ciągu dwóch dni osią-
gnęliśmy prawie 1500 polubień naszej strony. 
Odnieśliśmy też wspólnie sukces. Dzięki inter-
nautom udało nam się wygrać w plebiscycie 
„Twoje Miasto w Faktach RMF FM”. 
To właśnie z Nowego Dworu Mazowieckiego 

nadawany był sobotni (7.02) program stacji. 
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy wsparli nas w głosowaniu.

Profi l miasta na Facebooku to nie jedyna 
platforma, poprzez którą komunikujemy się 
z Państwem. W dalszym ciągu zapraszam do 
odwiedzania naszej strony internetowej no-
wydwormaz.pl, zapisania się do newslettera 
i systemu SMS. Dzięki temu macie okazję być 
zawsze na bieżąco z tym co dzieje się w mie-
ście. Wszystkich Państwa zachęcam też (jeśli 
jeszcze tego nie zrobiliście) do polubienia pro-
fi lu miasta na Facebooku a czytelnikom Faktów 
Nowodworskich życzę przyjemnej lektury. 
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Centrum mieści 
się w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Party-
zantów 7, a otwarte 
jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 
od 12.00 do17:30. Na 
miejscu znajduje się 8 
stanowisk komputero-
wych, z których korzy-
stać mogą także osoby 
n i e p e ł n o s p r a w n e 
(w tym niewidomi) 
oraz czeka doświad-
czony pracownik, który udzieli niezbędnych in-
formacji. Stanowiska komputerowe w Centrum 
są dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych (z różnym rodzajem niepełnosprawności), 
tak aby każdy, bez żadnych przeszkód, mógł tam 
uczęszczać.
W Nowodworskim Centrum Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Cyfrowemu bezpłatnie otrzymacie 
Państwo: 

• wsparcie pracownika NCPWC w zakresie ob-
sługi komputera i użytkowania Internetu – skie-

rowane dla osób, 
które nigdy wcze-
śniej nie korzy-
stały z komputera 
lub Internetu oraz 
takich które mają 
podstawową wie-
dzę w tym zakresie 
i chciałyby ją po-
szerzyć;

• dostęp do wiedzy 
i  informacji za-
równo dzięki po-
mocy pracownika 

NCPWC jak również poprzez samodzielne ko-
rzystanie z komputera i Internetu;

• możliwości rozwoju własnych zainteresowań 
a także przygotowania niezbędnych dokumentów 
np. w celu znalezienia pracy ;

Nowodworskie Centrum Przeciwdziałania Wy-
kluczeniu Cyfrowemu powstało w ramach reali-
zacji projektu „Równe szanse dla osób niepeł-
nosprawnych oraz w trudnej sytuacji fi nansowej 
i rodzinnej – eInclusion”.

Od lutego działa nowodworskie centrum Przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu. z centrum mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy miasta którzy 
mają utrudniony dostęp do komputera i internetu. 

Polub nas na
facebook’u
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Nowodworska Karta Familijna – zapraszamy do współpracy
TeksT wyDział EDuKacJi i sPRaw sPOłEcznych 

Ideą „Nowodworskiej Karty Familijnej” 
jest zwiększenie dostępności do dóbr kul-

tury, sportu, a także produktów i usług dla 
rodzin wielodzietnych, poprzez obniżenie 
cen lub wprowadzenie specjalnych promo-
cji.
Program „Nowodworska Karta Familijna” 
obowiązuje od października 2013 roku i 
skierowany jest do rodzin wielodzietnych z 
co najmniej trojgiem dzieci, zamieszkałych 
na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, 
bez względu na osiągane dochody. Obecnie 
w programie uczestniczy około 100 rodzin. 
Każdy członek rodziny otrzymuje imien-
ną kartę, która upoważnia do korzystania 
z towarów i usług partnerów programu, z 
określoną zniżką.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zaofero-
wało właścicielom „Nowodworskich Kart 
Familijnych” 50-procentową zniżkę, na ko-
rzystanie z oferty Nowodworskiego Ośrod-

ka Kultury oraz 
Nowodworskiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, a także 
darmowe przejazdy 
komunikacją miej-
ską – linie 11, 12 i 
14.
Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom 
n o w o d w o r s k i c h 
rodzin wielodziet-
nych, chcieliby-
śmy zaproponować 
udział w programie 
partnerom pry-
watnym – fi rmom sprzedającym produkty 
i świadczącym usługi na rzecz nowodwor-
skiej społeczności.
Udział w programie pozwoli zyskać no-
wych, stałych klientów, a także wpłynie na 

budowanie pozytywnego wizerunku fi rmy.
Wszelkie szczegóły dotyczące chęci 
uczestnictwa w programie znaleźć  można 
na stronie:

www.nowydwormaz.pl/nkf.

nowodworska Karta Familijna to program skierowany do rodzin wielodzietnych, mieszkających na terenie nowego Dworu 
Mazowieckiego. Już teraz rodziny 3+ mogą korzystać z 50% zniżek na płatną ofertę nOsiRu, nOKu, a także przemieszczać się 
komunikacją miejską – linie 11, 12 i 14 ze 100% ulgą. istnieje szansa, że niebawem pakiet korzyści wynikających z uczestnictwa 
w programie „nowodworska Karta Familijna” wzrośnie. wszystko za sprawą zaproszenia do udziału w programie partnerów 
prywatnych.

OGŁOSZENIA

informacja dot. zbiórki publicznej
Komitet Budowy 
Pomnika Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
przedstawił informację 
z wyników zbiórki 
publicznej na rzecz 
budowy monumentu.

Zbiórka odbywała się 
w formie sprzedaży 
cegiełek i w formie 
darowizn i wpłat ze 
sprzedaży cegiełek 
na konto bankowe 
Komitetu. Ze sprzedaży 
cegiełek pozyskano 2520 
zł a w formie darowizn 
7115 zł a z wpłat z tyt. 
sprzedaży cegiełek 1550 
zł. Łącznie Komitet zebrał 
11185 zł.

Koszty przeprowadzonej 
zbiórki zamknęły 
się kwotą 1025 zł a 
związane były m.in. z:
Transportem formy do odlewu, przewiezienia popiersia, prowizje 
bankowe, opłaty za decyzje administracyjne, druk cegiełek, etc. 

cdn. str. 13

pŁaĆ podatki tam Gdzie mieSzkaSz!
jednym z głównych źródeł dochodów 
miast i gmin są podatki płacone 
przez mieszkańców z tytułu podatku 
dochodowego od osób fi zycznych. im 
więcej ich wpłynie do miejskiej kasy 
tym więcej możliwości na realizację 
kolejnych zadań.  

To pieniądze na realne inwestycje, które 
podniosą standard życia wszystkich 
mieszkańców miasta. Pomogą zna-
cząco w dokończeniu projektów już 
rozpoczętych tj. rozbudowie Szkoły 
Podstawowej nr 7 oraz Przedszkola 
nr 5, termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej czy realizacji 
projektu „Ekologiczny Nowy Dwór - 
Kolektory Słoneczne dla Mieszkańców”. 
Środki te mają niebagatelny wpływ 
na rozpoczęcie nowych ważnych 
inwestycji. 

jeśli chcesz aby nasze  dzieci 
uczyły się w ładniejszych i lepiej 
wyposażonych szkołach, aby 
miały dogodne warunki do 
uprawiania sportu i rozwijania 
swoich zainteresowań, aby drogi 
po których jeździmy były lepsze – 
zapłać podatek w nowym dworze 
mazowieckim. 

Możesz w ten sposób wpłynąć na 
poprawę swojego codziennego życia i 
funkcjonowania miasta. 

Rozlicz PIT w Nowym Dworze – 
to bardzo proste!

Jak to zrobić?

Nie trzeba zmieniać miejsca zamel-
dowania. Jeżeli mieszkasz w naszym 
mieście wystarczy, że w Urzędzie 
Skarbowym przy ul. Legionów 7 
złożysz wypełniony formularz ZAP-3 i 
poinformujesz o tym pracodawcę. 
W zeznaniu rocznym należy zaktu-
alizować dane adresowe i w formu-
larzu ZAP-3 wpisać aktualne miejsce 
zamieszkania. Wypełnienie formularza 
jest proste i bezpłatne. ZAP-3 można 
złożyć razem z rocznym zeznaniem 
podatkowym PIT. 
Dzięki temu dochody z Twojego po-
datku dochodowego (PIT) zasilą budżet 
Nowego Dworu Mazowieckiego.

Nie przekazuj pieniędzy na rozwój 
innego miasta – płać podatki tam 
gdzie mieszkasz!

jacek kowalski
burmistrz nowego dworu
mazowieckiego 
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DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
ORAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014 – 2018

DYŻURY PRZeDWONICZĄCeGO ORAZ WICePRZeWODNICZĄCYCH RADY MIeJskIeJ

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Grażyna Nadrzycka przyjmuje 
w środy, w godz. 15:00 – 16:00 

w Urzędzie Miejskim w pok. 129. Interesanci 
przyjmowani są bez zapisów. Dodatkowo radna 

pełni dyżury w 2 wtorek miesiąca w godz. 17:30- 
18:30 w siedzibie PZW ul. Sukienna. 

Roman Biliński 
przyjmuje 
w czwartki 

w godz.12:00 – 13:00 
w Urzędzie Miejskim 

w pok. 129.

Jerzy Plackowski 
przyjmuje 

w piątki 
w godz. 14:00 – 15:00 
w Urzędzie Miejskim 

w pok. 129.

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Krzysztof Bisialski 

przyjmuje mieszkańców 
w każdy poniedziałek 

w godz. 15:00 – 17:00, 
w Urzędzie Miejskim 

w pok. 129. 
Dodatkowo Przewodni-
czący Rady pełni dyżur 

w 1 poniedziałek miesiąca od godz. 18:00 w Zespole 
Szkół Nr 3, ul. Szkolna 3. 

Interesanci przyjmowani są bez zapisów. 

1. Jacek Borkowski 

– 2 wtorek miesiąca, 
w godz. 19:00 – 20:00, 
Zespół Szkół ul. Bema 312.

2. Ryszard Brzeziński 

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

3. Grażyna Brzozowska 

– 1 środa miesiąca, 
w godz. 18:30 – 20:00, 
Publiczne Gimnazjum nr 2 
ul. Młodzieżowa 3. 

4. Marek Ciesielski 

– 1 poniedziałek miesiąca, 
od godz. 18:00, Zespół 
Szkół Nr 3 ul. Szkolna 3.

5. Wioletta Dylewska 

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

6. Ahmed Jadou 

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

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

8. Agnieszka Kowalska 
– 1 środa miesiąca, 
w godz. 18:00 – 19:30, 

Zespół Szkół 
ul. Bema 312.

9. Agnieszka 
Kubiak-Falęcka 

– II środa miesiąca 
w godz. 17.00-18.30, 
Liceum Ogólnokształcące 
im. Wojska Polskiego 
przy ul. Chemików.

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

11. Piotr Miszczak 

– 1 środa miesiąca,
w godz. 17:00 – 18:30, 
Szkoła Podstawowa Nr 5 
ul. Chemików 1A. 

12. Krystyna Nasiadka 

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

13. Tomasz Płaneta 

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

14. Tomasz Reginis 

– 1 czwartek miesiąca, 
w godz. 19:00 – 20:00, 
Publiczne Gimnazjum nr 2 
ul. Młodzieżowa 3. 

15. Tadeusz Sosiński 
– 1 środa miesiąca, 

w godz. 9:00 – 19:00, 
ul. Przejazd 8.

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

17. Tadeusz Ziomek 
– 1 wtorek miesiąca, 
w godz. 19:00 – 20:00, 
ul. Warszawska 27. 
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Po przyjęciu protokołu z grudniowej sesji rad-
ni przystąpili do omawiania poszczególnych 
punktów porządku obrad. Najpierw zapoznali 
się z propozycją kalendarza imprez miejskich 
na 2015 rok, który zaproponował Wydział Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej. Oprócz imprez 
organizowanych co roku pojawiło się tez kilka 
nowych propozycji m.in. zaplanowana na marzec 
uroczystość uczczenia imienin Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, obchody 10. rocznicy śmierci  
św. Jana Pawła II. 
W tym roku swoje jubi-
leusze świętować będą 
Ochotnicza i Państwowa 
Straż Pożarna, WOPR. 
Z tej okazji na 9 maja 
zaplanowano piknik w 
parku miejskim, na któ-
rym zagra gwiazda disco 
polo, Zenek Martyniuk 
z zespołem Akcent.  
Miłośnicy plażowej od-
miany siatkówki też nie 
będą mogli narzekać.  
W tym roku czeka nas 
druga edycja prestiżo-
wej imprezy Plaża Open. 
Zgodnie z zapowiedzia-
mi drugi raz wystar-
tuje też Bieg Czterech 
Generałów. Pełny pro-
jekt kalendarza imprez  
dostępny jest na miejskiej stronie internetowej  
nowydwormaz.pl. 

Stypendia dla artystów i uczniów
Radni zapoznali się tez z informacją nt. stypen-
diów przyznanych dzieciom i młodzieży. Jeśli 
chodzi o stypendia artystyczne to w ub. roku 
przyznano je czterem osobom. Łączna kwo-
ta jaka na ten cel wyasygnowano z budżetu 
miasta to 5 100 zł. Stypendia otrzymali: Kamil 
Zdzierak (taniec), Adam Balcerzak (aktorstwo),  
Karolina Sempławska (taniec), Paweł Ziółkowski 
(śpiew). Dodatkowo Wydział Edukacji i Spraw 
Społecznych przedstawił informację nt. udzie-
lonych stypendiów szkolnych oraz realizacji 
programu wyprawka szkolna. W ramach stypen-
diów socjalnych pomoc otrzymało 339 uczniów, 
a  kwota rozdysponowanych środków wynosi  
96 298,12 zł w tym 79 446,90 zł z dotacji oraz  
16 851,22 zł środki gminne. Zasiłki szkolne, 
otrzymało 3 uczniów po 530 zł na ogólną kwo-
tę 1590 zł. Kwota udzielonych stypendiów dla 
jednego ucznia wynosiła od stycznia do czerwca 
300zł, 324zł, 339zł oraz od września do grudnia 
315zł, 375zł,  450 zł i uzależniona była od do-
chodu rodziny.  Na stypendia Burmistrza Miasta 
została rozdysponowana kwota w wysokości  
26 040 zł z czego skorzystało 102 uczniów.  
W ramach „wyprawki szkolnej” wypłacono 166 
wyprawek szkolnych na kwotę 36.918,25. 

Rozbudowa Monitoringu 
Naczelnik Wydziału Informatyki przedstawił też 
radnym informację nt. rozbudowy monitorin-
gu wizyjnego. Czytamy w niej, że zakończył się 
pierwszy etap rozbudowy systemu, w ramach 
którego uruchomiono 9 nowych kamer. Są to ka-
mery szybkoobrotowe, pozwalające operatorowi 
na sterowanie w pionie, poziomie i wykonywanie 
trzydziestokrotnego zbliżenia. Zastosowane kame-

ry pracują w rozdzielczości HD i posiadają bardzo 
wysoką czułość  pozwalającą na dobrą widocz-
ność w nocy. „Należy zwrócić uwagę, iż kamery 
te są jednymi z najlepszych na rynku i od jakiegoś 
czasu z uznaniem wdrażane w monitoringu War-
szawskim. Zastosowana zaawansowana kompresja  
w kamerach pozwala na uzyskanie wysokiej jako-
ści obrazu przy niewielkim strumieniu uzyskując 
tym samym dłuższy czas archiwizacji przy wyko-
rzystaniu tej samej pamięci” poinformował Na-
czelnik Wydziału Piotr Kirpsza. 

Centrum monitoringu wyposażone zostało też  
w sześć profesjonalnych monitorów 40”, które wy-
świetlają podgląd ze wszystkich kamer. Ponadto 
zostały stworzone dwa stanowiska wyposażone w 
monitory 23” oraz manipulator do sterowania ka-
merami. Rozwiązanie to pozwala na obsługę sys-
temu przez jedną lub dwie osoby bez konieczności 
zmian konfiguracyjnych. W najbliższym czasie 
zostanie wszczęta procedura wdrożenia drugiego 
etapu rozbudowy monitoringu. 

Radnym przedstawione zostało tez sprawozdanie  
z działania monitoringu w placówkach oświatowych. 
Działa w nich 196 kamer. Dzięki systemowi monito-
ringu w placówkach ujawniono ok. 50  zdarzeń. 

Podjęte uchwały
W dalszej części obrad radni podjęli uchwały  
w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia-
sta Nowy Dwór Mazowiecki. 
- zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki na rok 2015.
- ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 

oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane w 2015r. 
Na 2015 rok maksymalną kwota dofinansowania 
opłat na kształcenie nauczycieli, pobierana przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli 
w wysokości:

1) Studia językowe, dające kwalifikacje do na-
uczania języków obcych w danym typie szkoły 
– do 80 % faktycznych kosztów za semestr,
2) studia magisterskie i podyplomowe, na kierun-

kach zgodnych z potrze-
bami szkoły– do 50 % 
faktycznych kosztów za 
semestr,
3) kursy kwalifikacyjne 
i udoskonalające, semi-
naria oraz inne formy 
doskonalenia, dla na-
uczycieli skierowanych 
przez dyrektora szkoły 
lub placówki – do 70 % 
faktycznych kosztów ca-
łej formy doskonalenia,
4) kursy kwalifikacyj-
ne i udoskonalające dla 
nauczycieli skierowa-
nych przez dyrektora, 
związane z wdrożeniem 
i obsługą programów 
komputerowych uła-
twiających prawidłowe 

funkcjonowanie szkoły, przedszkola – do 100 % 
faktycznie poniesionych kosztów,
5) kursy kwalifikacyjne i udoskonalające oraz 
studia podyplomowe, na które kieruje dyrektor 
szkoły lub przedszkola, uznając je za niezbędne 
dla potrzeb funkcjonowania placówki – do 100 % 
faktycznie poniesionych kosztów.
6) Skierowanie nauczycieli na studia językowe, 
magisterskie i podyplomowe powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w wieloletnim planie doskona-
lenia zawodowego nauczycieli.

- przyjęcia Gminnego programu wspierania rodzi-
ny w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 2015 
– 2017.
- uchwalenia wieloletniego planu rozwoju moder-
dernizacji urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim na lata 
2015 – 2019.
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (dot. 
dz. nr 88/3, 90/1, 92/5, 94/5 ) przez gminę. 
- wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości 
zamiennej.
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę – miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowią-
cej własność osoby fizycznej. (ul. Ledóchowskiego)
- wyrażenia zgody na zbycie niezasiedlonego lokalu 
mieszkalnego. 
- uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowym 
Dworze Mazowieckim na rok 2015.
- w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpa-
trywania wniosków o nadanie tytułu „Honorowego 
Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”. (Do 
komisji zgłoszono: Włodzimierza Laura, Grażynę 
Brzozowską, Andrzeja Świdra, Tadeusza Sosińskie-
go i Marka Ciesielskiego. Komisja rozpatrzy wnio-
sek o nadanie tego tytułu gen. Tadeuszowi Górze). 

Wszystkie podjęte podczas obrad uchwały  
dostępne są na bip.nowydwormaz.pl. 

TeksT I FOTO RED 

Pierwsza sesja w nowym roku!
6 lutego roku obradowała Rada Miejska. Była to pierwsza w tym roku sesja, na której radni zajęli się wieloma punktami. 
Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. 
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Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w powiecie wyszkowskim 

Na zaproszenie Przewodniczącego Konwentu 
Powiatów Województwa Mazowieckiego – 

Starosty Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego 
udział w konwencie wzięli:
• Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, • Marek Wójcik 
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji, • Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazo-
wiecki, • Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, • Janina Ewa Orzełowska – Wi-
cemarszałek Województwa Mazowieckiego, • Cze-
sława Kunkiewicz-Waligóra – Naczelnik Wydziału 
Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialne-
go w Ministerstwie Edukacji Narodowej, • Rudolf 
Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów 
Polskich • starostowie powiatów województwa ma-
zowieckiego.
Podczas pierwszego dnia obrad poruszano następu-
jące tematy:
Finansowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego  
w 2015 r.
Pani Czesława Kunkiewicz-Waligóra określiła rok 
2015 rokiem szkolnictwa zawodowego w Polsce. 
Potwierdzić to ma wzrost wagi subwencji oświa-
towej na szkolnictwo zawodowe i wzrost środków 
finansowych na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 
Zaapelowała o większe zainteresowanie starostów 
współpracą z Ministerstwem Edukacji w zakresie 
możliwości pozyskania środków finansowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem środków unijnych 
kierowanych na szkolnictwo zawodowe oraz szkol-
nictwo dla dorosłych.
W toku dyskusji dotyczącej spraw edukacji uczestni-
cy konwentu zgłosili postulat o możliwość wykorzy-

stania subwencji oświatowej na inwestycje w oświa-
cie lub utworzenie funduszu na realizacje inwestycji 
w placówkach oświatowych.
Samorząd powiatowy – wyzwania przyszłości
Podsekretarz Stanu Marek Wójcik poinformował  
o toczących się pracach nad zmianami zakresu 
kompetencji poszczególnych szczebli administracji 
z uwzględnieniem rozwiązań kompetencyjnych, in-
stytucjonalnych i terytorialnych. Poruszył również 
problem dużego zróżnicowania w podziale środków 
w poszczególnych województwach na realizację 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
przekazywanych do wykonania przez jednostki sa-
morządowe.
Bieżąca współpraca z samorządami powia-
towymi
Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski pogratulo-
wał starostom sukcesów wyborczych i zadeklarował 
dalszą otwartą współpracę z konwentem. Pozytyw-
nie ocenił jakość stanowionych aktów prawnych or-
ganów powiatów. Omówił także algorytm podziału 

środków finansowych na zadania zlecone, których 
podział następuje proporcjonalnie do nakładu pracy 
określonego w oparciu o wyniki ankiet sprzed 3 lat.
Zaznaczył, że obecnie trwają prace legislacyjne  
w Sejmie nad ustawą o bezpłatnej pomocy prawnej.
Ponadto Wojewoda zwrócił uwagę na sposób go-
spodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 
Dąży się obecnie do racjonalizacji dochodów z tych 
nieruchomości i umożliwienia sprzedaży tych nie-
ruchomości podmiotom, które mają pomysł na ich 
wykorzystanie. Ponadto zaleca przyspieszenie prac 
nad ujawnianiem Skarbu Państwa w zapisach ksiąg 
wieczystych.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik złożył starostom gratulacje wyboru oraz po-
dziękował za aktywny udział powiatów oraz pomoc 
w realizacji projektów:
• Internet na Mazowszu,
• „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wo-
jewództwa Mazowieckiego przez budowanie spo-
łeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych 
baz wiedzy o Mazowszu”,
• „Rozwój elektronicznej administracji w samo-
rządach województwa Mazowieckiego wspoma-
gającej zniwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa”.
Wicemarszałek Janina Orzełowska w swoim wystą-
pieniu przypomniała o realizacji programów rozwoju 
bazy sportowej oraz inwestycjach ze środków finan-
sowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Drugi dzień konwentu był poświęcony współpracy 
starostów i wojewody w sytuacjach kryzysowych  
w dziedzinie bezpieczeństwa w kontekście nowej 
Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

TeksT I FOTO www.POwiat-wyszKOwsKi.Pl

w dniach 15 - 16 stycznia 2015 r. w Popowie w gminie somianka odbył się Konwent Powiató w województwa 
Mazowieckiego, w którym udział brała Pani starosta Magdalena Biernacka.

Uroczyste przekazanie samochodu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT wyDziału zaRząDzania KRyzysOwEgO i OchROny luDnOści staROstwa POwiatOwEgO FOTO KPPsP nDM

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w nowym Dworze Mazowieckim wzbogaciła się o nowy sprzęt 
stanowiący zabezpieczenie dla powiatu nowodworskiego. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożar-
nej w Nowym Dworze Mazowieckim wzboga-

ciła się o nowy sprzęt stanowiący zabezpieczenie dla 
powiatu nowodworskiego. Jest to średni samochód 
ratowniczo – gaśniczy na podwoziu Mercedes - Benz 
Atego 1330 typu GBA w zabudowie kompozytowej. 
Zastąpił on wysłużoną 13 letnią jednostkę tego sa-
mego typu. Pojazd przeznaczony jest do każdego ro-
dzaju zdarzeń związanych z działaniami ratowniczo 

– gaśniczymi, z zakresu ratownictwa technicznego  
i innych. Dodatkowym walorem jest jego podwozie 
umożliwiające wjazd w trudno dostępny teren.
W dn. 26 stycznia 2015 r. w siedzibie Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyła się uroczystość 
przekazania samochodu oraz poświęcenia, którego 
dokonał ks. kan. Tomasz Cymerman – kapelan po-
wiatowy strażaków. Wydarzenie zaszczycili swoją 
obecnością: Pani Jadwiga Zakrzewska – Poseł na 
Sejm RP, Pani Magdalena Biernacka – Starosta 
Nowodworski, Pan Paweł Calak – Wicestarosta 
Nowodworski, Pan Janusz Mikuszewski – Zastęp-
ca burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Nowym Dworze Mazowieckim Pan Krzysztof 
Bisialski, Pan Antoni Kręźlewicz – Wójt gm. Czo-
snów, Pan Adam Krawczak – Wójt gm. Leoncin, 
Pan Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska, 
Pan Krzysztof Kapusta – Dyrektor NOSiR.

Zakup samochodu pożarniczego  sfinansowany  zo-
stał ze środków powiatu, Miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki, gmin : Pomiechówek, Czosnów, Leoncin 
oraz Komendy Głównej PSP i Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uroczystość wzbogaciło odczytanie Decyzji  
VII/168KSRG Komendanta Głównego PSP o włą-
czeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Ga-
śniczego jednostki OSP w Cieksynie. Decyzję tą 
osobiście odebrał prezes OSP Cieksyn, który przy-
był na tą uroczystość wraz z druhami jednostki.

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – Perspektywy 2015
TeksT I FOTO www.PERsPEKtywy.Pl

Jak co roku, Perspektywy przygotowały ogólnopolski Ranking szkół Ponadgimnazjalnych, którego wyniki  
zostały ogłoszone podczas uroczystej gali w warszawie na początku stycznia 2015 roku. 

Adresatem rankingu są uczniowie i ich ro-
dzice oraz nauczyciele w całej Polsce. 

Misją rankingu jest dostarczenie informacji  
o tym, jak oceniane są polskie szkoły ponad-
gimnazjalne. Głównymi adresatami rankingu są 
uczniowie najstarszych klas gimnazjów, którzy 
już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decy-
zję – wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która 
doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wy-
marzonego zawodu.

W rankingu ogólnopolskim liceów na 500 skla-
syfikowanych szkół na 488 miejscu znajduje się 
Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskie-
go w Nowym Dworze Mazowieckim.
W rankingu województwa mazowieckiego Li-
ceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego
w Nowym Dworze Maz. uplasowało się na 88 
miejscu na 150 sklasyfikowanych szkół.
W rankingu województwa mazowieckiego eg-
zaminów zawodowych w technikach na 100 

sklasyfikowanych szkół nasze technika zajęły 
następujące miejsca:
• 36 miejsce Technikum w Zespole Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim
• 93 miejsce Technikum w Zespole Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku
• 99 miejsce Technikum w Zespole Szkól  
Zawodowych w Nasielsku.
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6 grudnia 2014 r., Galeria Łącznik prze-
mieniła się w wielokolorową przestrzeń 

pachnącą świerkiem oraz piernikami. Na 
stoiskach lokalnych twórców każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie, oczy cieszyły się na 
widok pięknych stroików świątecznych, 
bombek zdobionych cekinami oraz wstążka-
mi, ręcznie dzierganych aniołków. Między 
stoiskami biegały dzieci przytulające pięk-
ne  misie robione na drutach. Wielki podziw 
wzbudzało stoisko Ryszarda Kucharskiego 
nowodworskiego rzeźbiarza, który podczas 
trwania jarmarku tworzył kolejne miniaturki 
stajenki betlejemskiej czy Świętego Mikołaja. 
Ręcznie robione kartki świąteczne, biżute-
ria, wyroby ceramiczne, ręczniki oraz czapki  
z haftem komputerowym, ręcznie malowane 
kubki ceramiczne oraz wiele innych pięknych 
drobiazgów wykonanych z precyzją można 
było podziwiać podczas pierwszego Jarmarku 
świątecznego, który mamy nadzieję  na stałe 

zagości w naszym kalendarzu.
6 grudnia to tzw. Mikołajki dlatego tego dnia po-
stanowiliśmy zatroszczyć się o najmłodszych. 
Warsztaty plastyczne, podczas których dzieci 
wraz z rodzicami wykonali ozdoby w postaci 
bombek, dzwonków, łańcuchów i kart świątecz-
nych, cieszyły się dużym zainteresowaniem.   
Z pełnym zaangażowaniem całe rodziny 
włączyły się w pracę twórczą, tworząc prze-

piękne ozdoby świąteczne, które można było 
zabrać do domu. Po zakończeniu warsztatów 
całe rodziny udały się do sali widowiskowej 
gdzie odbyła się projekcja bajek o przygodach 
księżniczki Zosi.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia

TeksT I FOTO nOK 

Jarmark Świąteczny w Galerii Łącznik
historia pierwszych jarmarków bożonarodzeniowych sięga końca XiV wieku. Pomimo, iż takie spotkania często odbywają się 
na świeżym powietrzu postanowiliśmy dla wygody wystawców zorganizować  je pod dachem nowodworskiego Ośrodka 
Kultury.
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„Przybieżeli na Nowodworzankę kolędnicy” – spotkania wigilijne 
w Zespole Szkół nr 2

T egoroczna szopka nawiązywała wprost do 
źródeł. Kolędnicy zapewnili: „Wszystko 

to, Państwo, ujrzycie, jakbyście sami tam byli”. 
Tak też się stało - wkrótce przeżywaliśmy znaną 
wszystkim historię Bożego Narodzenia, przepla-
taną pięknymi kolędami . Na  koniec p.dyrektor 
złożyła wszystkim życzenia Radosnych Świąt 
w gronie najbliższych oraz wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2015 Roku i symbolicznie przełamała 
się opłatkiem z młodzieżą i nauczycielami. Na ko-
niec wszyscy zaśpiewaliśmy współczesną kolędę 
„Kto wie” - A kto wie, czy za rogiem/Nie stoją 
Anioł z Bogiem? /I warto mieć marzenia/ Docze-
kać ich spełnienia.
Tego szczególnego dnia chórek oraz uczniowie 
z grupy teatralnej spełnili też marzenia dzieci 
z przedszkola. Pod koniec jasełkowego przed-
stawienia jeden z pasterzy zawołał: „Zapomni-
jmy o uprzedzeniach,/Otwórzmy pudła słodkich 
marzeń”. I rzeczywiście wkrótce w sali pojawił 
się sympatyczny Mikołaj, oczywiście z workiem 
słodkich prezentów dla grzecznych maluchów.
Dwa dni wcześniej, 17 grudnia, w ZS2 odbyło 

się wigilijne spotkanie lokalnej społeczności 
Nowodworzanki, zorganizowane - tradycyjnie 
już po raz siódmy - przez Zarząd Osiedla nr 5 
i Zespół Szkół nr 2. „Kolędnicy” z Dwójki niez-
wykle barwnie przedstawili historię Narodze-
nia Pańskiego . Oczom zebranych ukazali się 
Maryja i  Józef, zmierzający do Betlejem. Nie 
zabrakło też aniołów, pasterzy, Trzech Króli 
- składających pokłon Bożej Dziecinie. Również 
tradycyjne kolędy wprowadziły wszystkich 
w magiczny nastrój Świąt. Po występie młodzieży 
- ku zaskoczeniu najmłodszych mieszkańców 
Nowodworzanki - pojawił się Mikołaj z ciężkim 
workiem prezentów. Dzieci otrzymały nie tylko 
słodkie niespodzianki, ale i malutkie świąteczne 
misie, ufundowane przez Zarząd Osiedla. W 
dalszej części wigilijnego spotkania p.Ryszard 
Brzeziński - przewodniczący Zarządu,  p.Jacek 
Kowalski - Burmistrz Nowego Dworu oraz ksiądz 
Mariusz z parafi i św. Michała Archanioła złożyli 
mieszkańcom Nowodworzanki bożonarodzeniowe 
i noworoczne życzenia. Piękny zwyczaj dzielenia 
się opłatkiem, wspólne rozmowy przy wigilijnym 
stole, kolędy co roku pozwalają pełniej przeżywać 

ten wyjątkowy czas zadumy i radości.
Wigilia w ZS2 to długo oczekiwane wydarze-
nie, na stałe wpisane do kalendarza szkolnych 
uroczystości. Jasełka przygotowały panie 
R. Jastrzębska (scenariusz) i M. Możdżyńska 
(dekoracje, kostiumy) oraz p. M.Ciecierska 
(oprawa muzyczna). Aktorzy i chórek mieli nie 
lada zadanie - wystąpili aż trzykrotnie, dla różnej 
publiczności, zawsze jednak ze znakomitym efek-
tem. Prezentując wysokie umiejętności (dobrze 
się przy tym bawiąc), wprowadzili wszystkich 
w niezwykły świąteczny nastrój.

TeksT I FOTO REDTeksT I FOTO RED

Mieszkanka Nowego Dworu skończyła 100 lat!

„Z wyrazami wielkiego szacunku pragnie-
my Pani złożyć serdeczne gratulacje 

z okazji setnej rocznicy urodzin. Ten dostojny Ju-
bileusz jest dla nas wyjątkową okazją, by złożyć 
Pani najserdeczniejsze życzenia dobrego zdro-
wia, kolejnych, spokojnych, pogodnych i szczę-
śliwych lat w klimacie życzliwości i wdzięcz-
ności ludzkiej” czytamy w liście gratulacyjnym, 
jaki przekazał Pani Mariannie burmistrz. 
By uczcić tak doniosłą rocznicę do Jubilatki przy-
byli również przedstawiciele KRUS-u, znajomi, 
sąsiedzi, rodzina, wnuki i prawnuki. 
Z okazji jubileuszu list gratulacyjny Mariannie 
Dybowskiej przekazała też Premier Ewa 
Kopacz. 
Pani Marianna przeżyła trudne lata wojenne i po-
wojenne, wychowała troje dzieci, doczekała się 
pięcioro wnucząt i siedmioro prawnucząt. 

Życzymy dużo zdrowia na dalsze lat i jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy!

Marianna Dybowska, mieszkanka Modlina twierdzy skończyła  100 lat. 13 grudnia do dostojnej jubilatki udał się burmistrz 
Jacek Kowalski. 

wigilia i Boże narodzenie z biegiem lat wpisały się w polską tradycję jako najbardziej uroczyste i rodzinne święta w roku; 
czas miłości i przebaczenia. w naszej szkole kultywujemy je w różnych formach. uczniowie i wychowawcy stroją choinki                        
w klasach, łamią się opłatkiem, a następnie zasiadają do symbolicznej wieczerzy wigilijnej, śpiewają kolędy. tradycją 
w naszej szkole są również jasełka, co roku w innej konwencji. 
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Tegoroczny koncert nosił tytuł „Szlagiery 
Wszech Czasów” i rzeczywiście składał się  

z utworów, które są ponad czasowe i lubiane  przez  
kolejne  pokolenia słuchaczy. A artyści, którzy je 
wykonywali to wyjątkowi i utalentowani soliści: 
Milena Siembida - sopran, Dariusz Stachura - te-
nor, Adam Szerszeń - baryton. Solistom towarzy-
szyła Orkiestra Kameralna pod kierownictwem 
znanego kompozytora Marka Stefankiewicza, 
która na powitała  publiczność  polonezem  Woj-
ciecha  Kilara z filmu „Pan Tadeusz”. Siła tej mu-
zyki urzekła wszystkich i dała energię do dalszej 
części koncertu. A im dalej, tym ciekawiej. Aria 
Toreadora z opery „Carmen” Bizeta, aria Laury 
z opery Giacomo Pucciniego, aria „Wielka sława  
to żart” Johanna Straussa z operetki„ Baron 
Cygański”, „Usta milczą, dusza śpiewa” aria  
z „Wesołej wdówki” Ferenca Lehara oraz słynne 
„Brunetki, blondynki” wylansowane przez Jana 
Kiepurę, to utwory kochane i oczekiwane przez 
publiczność. Ale były też perełki mniej znane jak 
„Pieśń Leonarda” romantyczno-liryczna zarzuela 
hiszpańska. O tym rodzaju muzyki i o  interesują-
cych zagadnieniach muzycznych opowiadał naszej 
publiczności konferansjer i popularyzator muzyki  
Andrzej Zborowski. Wszyscy z zaciekawieniem 
słuchali  ciekawostek o wykonawcach, kompozyto-
rach i  prezentowanych utworach, a wiedza ta inte-

gralnie komponowała się z prezentowaną muzyką. 
Na równi z utworami operowymi i operetkowymi na 
scenie zaiskrzyły i oczarowały szlagiery  musicalowe, 
filmowe i rozrywkowe: „Granada”, „Besame mucho-
”(w tłumaczeniu „ całuj mnie mocno”), „Strangers In 
The Night”, „What a Wonderful World”, „Memory” 
czy „Gdybym był bogaczem”. Publiczność uniesiona 
przebojami falowała w rytm przebojów, a zachęcona 
przez wykonawców wspólnie z nimi śpiewała refre-
ny piosenek. Splendoru koncertowi dodał również 
wspaniały duet baletowy: Ewa Budny-Orłowska  
i Bartłomiej Marszałek. W ich wykonaniu obej-
rzeliśmy etiudy taneczne do przepięknej muzyki 
Wojciecha Kilara z filmu: „Zazdrość i medycy-
na „Ziemia obiecana” i „Trędowata”. Tak skom-
ponowany noworoczny koncert trwający ponad  
2 godziny minął jak krótka chwila, a widownia bijąc 

brawa domagała się bisów. Co też wspaniali artyści 
dla tak miłych nowodworzan uczynili śpiewając  
w tercecie włoską pieśń „La Spagnola”.  Brawa na 
stojąco i wielki kosz kwiatów od nowodworzan dla 
wszystkich wykonawców to wyraz  uzdania za wspa-
niały  koncert i moc estetycznych emocji. 

TeksT I FOTO nOK

Szlagiery wszech czasów - artystyczne 
zwieńczenie ubiegłego roku

Mają swój koncert noworoczny wiedeńczycy, mają też nowodworzanie. nowodworski Ośrodek Kultury wspólnie  
z nowodworskim Ośrodkiem sportu i Rekreacji 30 grudnia 2014 roku zaprosili mieszkańców miasta na czarującą podróż  
w krainę opery, operetki, musicalu i filmu. 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

WYDARZENIA

10

TeksT anEta PiElach – PiERsciEniaK  FOTO uRząD MiEJsKi 

W turnieju udział wzięło 8 drużyn tj. Old 
Boys Świt, Przedsiębiorcy, Samorzą-

dowcy, Drużyna Michała Kucharczyka, Legia 
Old Boys, Dziennikarze, Gwiazdy Piłki Nożnej  
i Artyści . W składach reprezentacji zagrali m.in. 
Rafał Brzozowski, Tomasz Iwan, Marek Kości-
kiewicz, Tomasz Jachimek, Michał Kucharczyk, 
Piotr Świerczewski, Piotr Reiss, Marcin Żewła-
kow, Kamil Kosowski. 
Drużyny rozegrały sześciominutowe mecze  
w dwóch grupach. 
Ostateczna klasyfikacja:

1. Gwiazdy Piłki Nożnej, 
2. Drużyna Michała Kucharczyka
3. Samorządowcy
4. Dziennikarze
5. Przedsiębiorcy, Old Boys Świt , 
 Legia Old Boys, Artyści

Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano 
Marcina Żewłakowa (Gwiazdy PN), a najlep-
szym strzelcem został Jarosław Miecznikowski 
reprezentujący Samorządowców. Wśród bram-
karzy za najlepszego uznano Adama Liberskie-
go z drużyny Michała Kucharczyka). Nagroda  
w turnieju był puchar Burmistrza Miasta. Wszy-
scy zawodnicy otrzymali tez pamiątkowe me-
dale i dyplomy, które wręczali przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski oraz dyrektor  
NOSiR Krzysztof Kapusta. 
Zmagania piłkarzy obserwowało prawie tysiąc 
widzów. Dzięki sprzedaży biletów – cegiełek 
udało się zebrać 3720 zł, które zasilą konto To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze 
Mazowieckim.  

Za naszym pośrednictwem organizatorzy składa-
ją serdeczne podziękowania sponsorom turnieju, 
którymi byli: Dariusz Banaszek - Banaszek Nie-
ruchomości i Restauracja Borodino, - Szczepan 
Chmiel – KSD, Sławomir Duba - Grupa DSF, Ja-
cek Nowakowski - Nowakowski Sklepy, Dariusz 
Wardal – DAREX. 
 
Składy drużyn.
Gwiazdy P.N. – Piotr Świerczewski, Piotr Reiss, 
Mariusz Raduszewski, Kamil Kosowski, Maksym 
Rzemiński, Marcin Żewłakow, Mariusz Sawa 
Dr. M. Kucharczyka – Michał Kucharczyk, 
Adam Liberski, Dawid Barciński, Kamil Kube, 
Wiesław Kucharczyk, Dominik Kucharczyk, Da-
riusz Grycz, Paweł Dąbrosz, Tomasz Nagel, Mar-
cin Dyzio, Damian Grabowski
Samorządowcy – Jacek Kowalski, Jarosław 
Miecznikowski, Tomasz Reginis,    Jan Cios, Piotr 
Bartczak,  Maciej Chrustowski, Ahmed Jadou, 
Adrian Zaremba, Andrzej Drewnowski, Dariusz 
Sawicki, Karol Kruszewski, Patryk Drewnowski 
Dziennikarze – Radek Pyffel, Cezary Olbrycht, 
Marcin Pawłowski, Marcin Szuba, Adam Gilar-
ski, Piotr Przybysz, Marcin Lepa, Piotr Gołos, 
Marek Furjan, Mariusz Walkiewicz, Paweł Siko-
ra, Maciej Sołdan, Dawid Puchniarz, 
Old Boys Świt – Robert Romanowski, Przemy-
sław Kulesza, Robert Kucharski, Marcin  Włó-
darczyk, Mariusz Unierzycki, Radosław Dziak, 
Jacek Nowakowski. Paweł Sosnowski, Robert 
Grzelak, Andrzej Sazonowicz, Grzegorz Pu-
chacz.

Przedsiębiorcy – Dariusz Widyński, Bogdan 
Świątek, Adam Światek, Piotr Roszek, Andrzej 
Rusek, Marcin Wysocki, Piotr Sakowski, Adrian 
Zielonka, Jacek Nowakowski jr.
Artyści – Rafał Brzozowski, Tomasz Iwan, Ferid 
Lekhdar, Tomasz Jachimek, Zdzisław Brzozow-
ski, Adam Brzozowski, Kościkiewicz Marek, Fi-
lip Soyka, Grzegorz Staszewski 
Legia Old Boys – Tomasz Lech, Robert Gostyński, 
Robert Jadczak, Marcin Korkuć, Piotr Mosór, Ariel 
Jakubowski, Piotr Włodarczyk, Mariusz Bosak

Piąty Noworoczny Turniej Piłki Nożnej  
z udziałem gwiazd!

Po raz piąty na parkiecie hali sportowej nOsiR rozegrany został noworoczny turniej Piłki nożnej. Jak co roku nie zabrakło 
gwiazd świata sportu, telewizji i dziennikarzy. cel turnieju był szczytny – zbierano środki na towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
w nowym Dworze Mazowiecki. 
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O godz. 8.00 na ulicach miasta pojawiły się 
pierwsze grupki wolontariuszy z identyfi-

katorami, puszkami oraz serduszkami. Niepeł-
noletnim wolontariuszom towarzyszyli nauczy-
ciele lub rodzice. Uśmiech wśród przechodniów 
wzbudzała grupa młodzieży, która kwestę  po-
stanowiła połączyć z dobra zabawą i umilała 
chwile grą na gitarze. W Kawiarni Nowa kwe-
stujący  mogli się ogrzać oraz posilić pyszną 
grochówką oraz pączkami ufundowanymi przez 
Firmę Cukierniczą MW Janczewscy. 
Podczas gdy wolontariusze przemierzali uli-
ce w Nowodworskim Ośrodku Kultury (NOK)  
oraz w Zespole Szkół nr 4 (ZS 4) w Modlinie 
Twierdzy trwały ostatnie przygotowania do 
tzw. Wielkiego Grania. Ochotnicza Straż Po-
żarna Ratownictwo Wodne, dzięki uprzejmości 
Dyrektora ZS 4 Zdzisława Szmytkowskiego  
zorganizowała wiele atrakcji w hali sportowej 
w Modlinie Twierdzy. Pokazy szermierki, gry 
i zabawy dla dzieci, orzeźwiająca kąpiel Fo-
czek i Morsów Nowodworskich, pokazy walki 
z mieczem, kącik militarny przyciągnęły wielu 
widzów. Odwiedzając ZS nr 4 oraz NOK mogli-
śmy podziwiać pokaz psów w wykonaniu Straży 
Granicznej oraz Sekcji Poszukiwawczo Ratow-
niczej OSP RW Modlin. 
Jak co roku podczas WOŚP na scenie NOK po-
jawiły się dzieci i młodzież z sekcji wokalnej 
pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej, tancerze 
z grupy tańca nowoczesnego NOKAUT oraz 

instrumentaliści pod kierunkiem Antoniny Wi-
śniewskiej - Wendy oraz Gabriela Wiśniewskie-
go. Podczas niedzielnego finału mogliśmy zo-
baczyć spektakl „Miodowe Lata” w wykonaniu 
zespołu teatralnego Zespołu Szkół nr 2. Nowo-
dworskie Centrum Medyczne podczas trwania 
Finału przeprowadzało pomiar tętna, ciśnienia 
oraz cukru. Wielkim zainteresowaniem, szcze-
gólnie wśród dzieci, cieszył się również prze-
jazd ambulansem.  
Podczas wieczornych koncertów wystąpiły 
cztery  nowodworskie zespoły: RAP NDM, SO-
MEDAY, ZDREADY oraz EVIDENCE. Każdy 
koncert przyciągał wielu widzów, była to okazja 
aby zaznajomić się z nowodworską sceną mu-
zyczną. 
Firma Sinevia na rzecz Fundacji przekazała Fia-
ta 126 p, którego licytacja trwa do 21 stycznia 
(http://aukcje.wosp.org.pl/sinevia-odda-malu-
cha-w-dobre-rece-fiat-126-p-i1320248). 
Bank PEKAO SA okazał nam bezcenną pomoc 
przy liczeniu pieniędzy. W komisji finansowej 
pomagały również pracowniczki Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej oraz wolontariusze.  
O bezpieczeństwo kwestujących skutecznie 
dbała Straż Miejska oraz Policja.  
Dziękujemy Firmie Cukierniczej MW Janczew-
scy oraz Kawiarni Marek Szarow za przekaza-
nie pączków dla wolontariuszy tegorocznego 
Wielkiego Finału. 
Podziękowania również dla Firmy Recam Arts  

za czwarte wspólne granie. Dzięki Michałowi 
Adamczukowi, właścicielowi firmy będziemy 
mogli po raz kolejny podziwiać nowodworskie 
Wielkie Granie na materiale filmowym. 
O godzinie 18:30  Światełko do Nieba w postaci 
Fire Show oraz zimnych ogni mogliśmy podzi-
wiać w Twierdzy Modlin. O godzinie 20:00 tra-
dycyjnym Światełkiem do Nieba zakończyliśmy 
XXIII Finał WOŚP.
Wielkie podziękowania dla  wszystkich ludzi 
dobrej woli, dzięki którym udało się zebrać  
32 040, 72 zł przeznaczonych na „podtrzyma-
nie wysokich standardów leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych 
oraz godnej opieki medycznej seniorów”
 
Dzięki Waszemu zaangażowaniu ten dzień był 
wyjątkowy. 

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

Podczas 23 Finału wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy na ulicach nowego Dworu Mazowieckiego kwestowało 
110 wolontariuszy. cel był szczytny zbieraliśmy „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci  
na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”. 
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Dyrekcja Publicznego 
Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Nowym 

Dworze Mazowieckim 
informuje, że w roku 

szkolnym 2015/2016 

planuje utworzyć klasę sportową o profilu piłka nożna. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o podejmowanie 
działań związanych z przyjęciem do w/w klasy zgodnie z 
harmonogramem rekrutacji, który będzie umieszczony 
na stronie internetowej naszej szkoły w późniejszym 
terminie. 

Adres internetowy szkoły: 
http://pg1ndm.edupage.org/
Kontakt do sekretariatu szkoły: 22 775 24 24
Tel. kom. do trenera Jerzego Ksiondy: 605 27 85 85  
lub na e-mail: j.ksionda-nosir@wp.pl

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 
zgodnie z decyzją nr 38/2014 wydaną 
przez Burmistrza Miasta Nowego Dworu 
Mazowieckiego w dniu 23.05.2014r

Komitet Organizacyjny przy Stowarzyszeniu 
Sztangielek „Razem możemy więcej” z siedzibą 

przy ulicy Obwodowej 343 lok. 18 05-160  
Nowy Dwór Mazowiecki, działając na rzecz 
celów statutowych Stowarzyszenia Sztangielek,  
w okresie od 29.05.2014r do 29.12.2014r  
zgodnie z zezwoleniem nr 38/2014 wydanym 
przez Burmistrza Miasta Nowego Dworu 
Mazowieckiego w dniu 23.05.2014r, zbierało 

fundusze w formie ofiar pieniężnych, sprzedaży 
cegiełek oraz sprzedaży przedmiotów w ramach 
zbiorki publicznej. 
W danym okresie zebrano kwotę 1.081,05zł 
(słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 
5/100 groszy.)

SproStowanie

W poprzednim 
wydaniu Faktów 
Nowodworskich 
wkradł się błąd  

w tytule artykułu: 
Nowy samochód  

dla OSP RW.  

Tytuł powinien 
brzmieć: 

Nowy samochód  
dla PSP. 

Za pomyłkę 
serdecznie 

przepraszamy. 
Redakcja 

informacja - wYkaz lokali
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  
informuje, że podał do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 (III piętro) 
i na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu 
Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.nowydwormaz.pl) wykaz lokali 

mieszkalnych stanowiących własność Gminy 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przeznaczonych 
do zbycia na rzecz najemców tych lokali, zgodnie z 
Uchwałą Nr XXXIII/339/95 Rady Miejskiej w Nowym 
Dworze Mazowieckim 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.

Dodatkowe informacje można uzyskać  
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  
i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego  
w Nowym Dworze Mazowieckim, 
ul. Zakroczymska 30 (III piętro, pokój 325 
lub telefonicznie (22) 51-22-213).

Powyższą kwotę uzyskano z:

Ofiary pieniężne do zaplombowanych puszek kwestarskich oraz skarbon 706,05zł
Sprzedaż cegiełek 125,00zł

Sprzedaż innych przedmiotów 250,00zł

Całość kwoty wpłacona została na konto Stowarzyszenia Sztangielek w dniu 30.12.2014r.
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SPITSBERGEN, 78ON
Wśród nich znaleźli się młodzi weterani wo-

jenni ranni i poszkodowani w misjach poza 
granicami kraju: mł.chor. Przemysław Wójtowicz, 
ppor. Jacek Żebryk, kpr. Tomasz Rożniatowski  
i Jarosław Kurowski. W skład 12-osobowej grupy 
weszli również podinsp. Maciej Wojciechowski – 
instruktor strzelectwa w WSPol w Szczytnie, Ka-
rol Nowicki – fotograf pasjonat, podróżnicy Izabe-
la Kostrzewska i Mariusz Szczuraszek – alpinista, 
motocykliści Maciej Salm i Karol Skawiński oraz 
główny pilot wyprawy, niepełnosprawny polarnik 
Leszek Bohl. Dzięki wsparciu m.in. Burmistrza 
miasta Nowy Dwór Maz., który objął patronatem 
honorowym naszą ekspedycję, zaczęłam przygoto-
wania wprowadzać w czyn, a do plecaka wskoczył 
mi pasażer na gapę – pluszowa Baśka Murmańska, 
która postanowiła odwiedzić rodzinę na biegunie.
5 grudnia br. spotkaliśmy się wszyscy na lotnisku 
w Gdańsku i tam rozpoczęliśmy swoją tygodnio-
wą podbiegunową przygodę. Kierunek – Longy-
earbyen 78oN, Spitsbergen. 

Nie mieliśmy lotu bezpośredniego ale to właśnie 
dzięki kilku przesiadkom w Kopenhadze 
i Trondheim mogliśmy zobaczyć również Tromso, 
największe miasto północnej Norwegii.  O tej po-
rze roku trwa tutaj noc polarna i jasno jest przez 
ok. 4h w ciągu doby. O godz. 14-ej było już ciem-
no, jak w nocy. Tromso przywitało nas surową 
pogodą. Padało i wiało silnie w twarz ale mimo 
to wybraliśmy się podziwiać okolice z wiaduktu 
prowadzącego do miasta, które położone jest na 
wyspie. Kolejny samolot  mieliśmy dopiero na-
stępnego dnia, więc pierwszy nocleg za kołem 
podbiegunowym spędziliśmy na lotnisku. Wzbu-
dzaliśmy zainteresowanie rozłożonymi karima-
tami, śpiworami i plecakami ale i dla nas było to 
dziwne doświadczenie, kiedy ok. godz. 22.00 dwa 
samoloty ludzi chodziły nam po sypialni. 

Lot z Tromso na Spitsbergen to 2h podróży z ja-
sności w całkowitą ciemność. 
Z okna samolotu nie można już było dostrzec 

choćby małego blasku zachodzącego słońca. Wy-
lądowaliśmy w królestwie niedźwiedzia polarne-
go. Znów padało i wiało w twarz, czuć było mróz 
i choć widziałam jedynie czarne nic, wiedziałam, 
że jesteśmy na miejscu. To czas nocy polarnej, któ-
ra tutaj trwa już 24h/dobę, więc nie należało się 
spodziewać czegoś więcej. 

Warunki nam nie sprzyjały. Longyearbyen i okoli-
ca pokryta była niewielką ilością śniegu 
i warstwą lodu po niedawnej odwilży. Obozowa-
nie w namiotach na lodowcu musieliśmy przenieść 
do baraków pogórniczych, zamienionych na tym-
czasowy hotel. W pierwszą wyprawę na lodowiec 
wybraliśmy się ratrakiem, dużym pojazdem na gą-
sienicach. Kierowca wywiózł nas daleko za mia-
steczko. Tam zobaczyliśmy naszego pierwszego 
niedźwiedzia polarnego…w czerwonym trójkącie. 
Znak ostrzegał nas przed realnym zagrożeniem 
spotkania z białym misiem. 

Podczas upalnych letnich dni luźna rozmowa o zimowej wyprawie, żarty o mrozie, nocowaniu na lodowcu i niedźwiedziach 
polarnych, zamieniła się w poważną propozycję leszka Bohla, polarnika jeżdżącego na wózku. Miałam dołączyć do 
uczestników wyprawy spitsbergen arctic Expedition 2014.

TeksT KataRzyna ŻuREK  FOTO KaROl nOwicKi, KataRzyna ŻuREK
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Po sesji foto ruszamy dalej w głąb lodowca. Kiedy 
zatrzymujemy się po raz kolejny, naszym oczom 
ukazuje się wspaniały widok, choć widzieliśmy je-
dynie tyle, na ile pozwalały światła czołówki. Wy-
dawało się, że stoimy na środku lodowej pustyni 
otoczonej białymi górami, których zarysy odbijały 
się na tle czarnego nieba. Jedynie dla kontrastu  
w oddali widać było światełka naszego miasta.
W drodze powrotnej odwiedzamy hodowlę psów, 
które stanowią pierwszą linię obrony mieszkań-
ców Svalbardu przed niedźwiedziami polarnymi. 
Hodowane tutaj psy nigdy nie śpią 
w budach, są dobierane w pary i instynktownie za-
wsze jeden z nich czuwa, kiedy drugi śpi.

Kiedy następnego dnia obudziłam się, wyjrzałam 
przez okno i zobaczyłam ciemność, musiałam 
upewnić się, że jest poranek, choć nie wskazywało 
na to nic, oprócz zegarka. Wszyscy zastanawiali 
się, kiedy zobaczą zorzę polarną, martwili się czy 
w ogóle będą mieli to szczęście, po które właści-
wie tutaj przyjechali. Ja nie myślałam o tym, nie 
czekałam, nie wypatrywałam, ja po prostu wie-
działam, że będzie.

A pogoda była wymarzona, bezchmurne niebo  
i lekki 10-15-stopniowy mróz. Kiedy pod wieczór 
ktoś z nas krzyknął: chyba mamy zorzę! wskaku-
jemy pospiesznie w buty, zakładamy kurtki, łapie-
my w locie czapki 
i rękawice i wypadamy na dwór. Rozemocjonowa-
ni wykrzykujemy nasze emocje, pstrykając zdję-
cia. Żadne z nich nie jest takie samo, bo światła 
zorzy poruszają się, zmieniając swoje kształty. 
Chciałam uchwycić aparatem każdy jej fragment, 
ale po kilkunastu zdjęciach odłożyłam aparat, za-
darłam głowę do góry i wpatrywałam się 
w ten fluorescencyjny magiczny taniec na czar-
nym niebie. Zorza tańczyła dla nas, a ja siedziałam 
w pierwszym rzędzie…

cdn.
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FERIE  

W MIEŚCIE
Ferie z biblioteką

Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Pa-
derewskiego 22 przygotował szereg gier  

i zabaw integracyjnych, zajęć plastycznych oraz 
zabaw z chustą Klanzy. Pierwszy dzień ferii prze-
biegał pod hasłem „ Poznajmy się...”. Zabawy 
te miały na celu bliższe poznanie się wszystkich 
uczestników ferii w Bibliotece. W kolejnych 
dniach dzieci poznały „ Legendę o skarbniku” 
oraz „ Rower Walentynki” - opowiadania były 
czytane przy użyciu drewnianego teatrzyku Ka-
mishibai. Po wysłuchaniu opowiadań zadaniem 
dzieci było narysowanie ilustracji do tekstów.
Dzieci robiły również upominku dla Babci i Dziad-
ka, których święto obchodziliśmy 21 i 22 stycznia.

Podczas kolejnych spotkań wspólnie rozwiązy-
waliśmy Świerszczykowe łamigłówki Mądrej 
Główki. Wybraliśmy się także do krainy zimy 
gdzie dzieci tworzyły zimowy kolaż z koloro-
wych gazet, folii, kolorowego papieru. Pozna-
wały również sporty zimowe i malowały je białą 
farba na granatowym papierze. 

Filia Nr 1 w Modlinie Starym również zaprosiła 
dzieci i młodzież do wspólnego spędzania czasu. 
Pierwszego dnia ferii zostały zaprezentowane no-
wości książkowe zakupione z myślą o młodych 
czytelnikach (Poznajemy nowe książki).
Podczas kolejnych dni Biblioteka zaproponowała  

różne zabawy. Dla najmłodszych zorganizowano 
głośne czytania bajek . Natomiast młodzież mogła 
wziąć udział w grach, quizach i zabawach literac-
kich . Odbyły się również warsztaty plastyczne 
(Rysowanie, malowanie, wyklejanie…) oraz za-
jęcia plastyczne z origami (Karnawałowe cuda 
z papieru). Dużym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs rysunkowy (Zimowy krajobraz).

Celem organizacji zajęć w czasie tegorocznych 
ferii było zaprezentowanie biblioteki jako miej-
sca ciekawego i atrakcyjnego, w którym nie tylko 
zdobywa się wiedzę ale także miło spędza czas.   

TeksT I FOTO MiEJsKa i POwiatOwa BiBliOtEKa PuBliczna

w okresie ferii zimowych Miejska i Powiatowa Biblioteka w nowym Dworze Mazowieckim oraz jej Filia nr 1 w Modlinie starym 
przygotowały bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. w programie zajęć znalazło się między innymi: głośne czytanie bajek, 
opowiadań, wierszy, zajęcia plastyczne, literackie, konkursy, gry i zabawy integracyjne oraz zabawy z chustą Klanza. Dzieci mogły 
też skorzystać z gier planszowych i edukacyjnych, puzzli oraz z bezpłatnego dostępu do internetu. w czasie ferii zimowych nasze 
placówki odwiedziło 888 osób. wypożyczono 721 książek. z bezpłatnego dostępu do internetu skorzystało  381 osób.
w zajęciach specjalnie przygotowanych  na ferie wzięło udział 245 dzieci.

„Sportowe ferie z NOSiR-em 2015”

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku 
w godz. 900- 1400. Uczestnicy mogli korzystać 

z obiektów i urządzeń Ośrodka. NOSiR oferował  
m.in. gry w halową piłkę nożną, piłkę siatkową, 
koszykówkę, zabawy świetlicowe, gry  w bilarda, 
które  jak co roku cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Dodatkowo w okresie ferii zimowych  mło-
dzież szkolna oraz studenci za okazaniem legityma-
cji mogli korzystać z pływalni za 3 zł.
W sportowych feriach wzięło udział 232 osób,  

w tym 25 dziewcząt. Podczas zajęć każdy uczest-
nik miał zapewnioną słodką bułkę oraz napoje.
W czasie ferii sekcje sportowe, czyli piłki nożnej, 
piłki siatkowej, koszykówki, boksu  działające 
przy Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
prowadziły  obozy stacjonarne. Treningi w ramach  
obozu  odbywały się  dwa razy dziennie, łącznie 
udział wzięło 166 zawodników.
Na zakończenie ferii zimowych  w dn. 31.01.2015r. 
na hali NOSiR odbył się Mini Turniej Piłki  

Siatkowej dziewcząt r. 2004. W zmaganiach  udział 
wzięły zespoły m.in. z Wieliczki, Płocka, Metro War-
szawa oraz Sparta. Turniej rozegrany był  na wyso-
kim poziomie, ostateczna klasyfikacja turnieju: 
1.NOSiR 
2.Wieliczka 
3.Metro 
4.Sparta 
5.NOSiR   7.Wieliczka 
6.Wieliczka  8. Metro 3

TeksT I  FOTO nOsiR

w dniach 19-30.01.2015 r. w ramach ferii zimowych dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat  uczestniczyła na zajęciach sportowych 
zorganizowanych przez nowodworski Ośrodek sportu i Rekreacji.
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Na scenie zagościł teatr  „MER” z Łodzi z  bajką  
pt. „Gerda i Kaj”. Była to adaptacja znanej 

wszystkim opowieści o Królowej Śniegu, która  
w tym wydaniu nie była taka zła i zimna, a miłość 
i dobro jak zawsze roztopiło każde zamrożone ser-
ce. Burza oklasków i uśmiechnięte buzie dzieci 
świadczyły o tym, że bajka w wykonaniu  łódzkich 
artystów bardzo podobała się naszej publiczności. 
We wtorek pełnym autobusem pojechaliśmy na 
film familijny - trzecią część „Nocy w muzeum – 
tajemnica grobowca”. Fabuła i tempo akcji tego 
przygodowego filmu zaczarowały całą dziecięcą 
publiczność do tego stopnia, że nikt podczas sean-
su nie wyszedł  nawet w ustronne miejsce.  Za to 
po, udaliśmy się tam biegiem. Tak  działa magia 
kina. Kolejny dzień spędziliśmy w ośrodku kultu-
ry na zajęciach plastycznych pt: „Kolorowe sny 
– malujemy jaśki”. Każde dziecko zaprojekto-
wało własną kompozycję na „jaśkową” poszewkę,  

a potem  farbami  do materiału realizowało projekt. 
Po wyschnięciu i odpowiednim utrwaleniu przez 
rodziców nasi mali dekoratorzy mogą cieszyć się 
posiadaniem niepowtarzalnej, oryginalnej małej 
poduszki. Po zajęciach na sali widowiskowej odbył 
się pokaz filmu pt. „Kopciuszek” w ramach „Zi-
mowego kina dziecięcego”. Czwartkowy wyjazd 
był trochę niespodzianką bo jechaliśmy tam po 
raz pierwszy. Zajęcia w Łazienkach Królewskich 
nosiły ciekawe nazwy „Francja elegancja” dla 
starszych dzieci i „Zostań nadwornym artystą” 
dla młodszych. W pałacowych wnętrzach starszaki 
miały gawędę o barokowej modzie i sami projekto-
wali epokowe stroje, a młodsi zainspirowani galerią 
obrazów Króla Stasia malowali symbole warszaw-
skich Łazienek. Spełnieni  jako malarze i projektan-
ci pojechaliśmy na zajęcia wyrobu bransoletek i bre-
loków. Pracownia i miłe panie zajmujące się nami 
przypadły nam do gustu, ale wybór 18 elementów 
w  świecie: koralików, świecidełek i sztucznych ka-
myków ozdobnych   trwał tak długo, że część dzieci 
ukończenie ozdoby postanowiło wykonać w domu. 
Jednak miło było widzieć jak te zajęcia tak samo po-

dobają chłopcom i dziewczętom. Pierwszy tydzień 
ferii zakończyliśmy wyjazdem na kręgle, które od 
lat cieszą się nie gasnącym powodzeniem, a dzieci  
z wypiekami na twarzy starają się osiągnąć jak 
najlepsze wyniki. Drugi tydzień wypoczynku roz-
poczęliśmy wyjazdem najbardziej wyczekiwanym 
przez dzieci, a było to zwiedzanie stadionu Legii. 
Oglądaliśmy lożę VIP-ów, tzw. „żyletę”, samą mu-
rawę, szatnie , muzeum Legii, a oprowadzał nas 
trochę w wojskowym stylu wieloletni spiker klubu 

Wojciech Hadaj i dla wszystkich było to bardzo 
interesujące przeżycie. Po zwiedzeniu stadionu Le-
gii, udaliśmy się na Stadion Narodowy aby obejrzeć 

wystawę LEGO. Ogrom konstrukcji z klocków  
zachwycił wszystkich wycieczkowiczów. Najwięk-
sze wrażenie wywarł zrekonstruowany 11 metrowy 
„Titanic”, co uświadomiło wszystkim jakie możli-
wości konstrukcyjne posiadają klocki Lego. Po ta-
kim zwiedzaniu posililiśmy się  w KFS i wróciliśmy 
do domu. We wtorek  na naszej scenie zaprezento-

wał się młody iluzjonista Konrad Modzelewski  
w programie „Iluzja na wesoło”. Zamiast wesoło, 
powinno być komicznie, bo salwy śmiechu publicz-
ności towarzyszyły całemu pokazowi. Tak energe-
tycznego, pełnego radości i naturalnego komizmu, 
w wypełnionej po brzegi sali, występu iluzjonisty 
dawno nie odnotowaliśmy. Dziękujemy za wspa-
niała zabawę Panie Konradzie. Następnego dnia, 
czyli środę poznawaliśmy zasady fizyki i chemii 
w projekcie o nazwie „Eksperymentarium”. Pan 
Jacek Owczarczyk zaprzyjaźniony z nami modelarz 
i absolwent Politechniki Warszawskiej przygoto-
wał szereg ciekawych doświadczeń: np. o gęstości 
cieczy, o reakcjach chemicznych, o wytrzymałości 
materiałów, a na koniec każdy z uczestników wy-
konał papierowego bączka, który posłużył do po-
znania i zrozumienia podstawowych  praw optyki. 
Mamy nadzieję, że te proste doświadczenia zosta-
ną w pamięci dzieci i pomogą im lepiej przyswoić  
przyszłą  fizyczno-chemiczną wiedzę. Po dawce 
wiedzy można było  odprężyć się w „Zimowym 

kinie dziecięcym” na filmie „Dzwoneczek i pira-
ci”. W czwartek udaliśmy się ponownie na kręgle 
i jak zawsze była to frajda dla wszystkich. Ostatni 
dzień ferii zakończyliśmy wyjazdem na filmowy hit 
stycznia „Pingwiny z Madagaskaru”. Był to film 
bardzo oczekiwany, bo chyba wszyscy polubiliśmy  
telewizyjny serial z czterema pingwinami. Film pe-
łen humoru i przygód  sympatycznych bohaterów 
w walce ze złem, był świetną rozrywką i zimowym 
odpoczynkiem dla wszystkich dzieci. 

TeksT I FOTO nOK

„ZIMA Z NOK-iem - 2015”
tegoroczna zima podczas ferii niestety nie sypnęła śniegiem, ale jak zawsze, nasz ośrodek przygotował uniwersalną 
ofertę imprez dla dzieci i młodzieży i jak zawsze cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem. Już pierwszego dnia sala 
widowiskowa „pękała w szwach”, ale udało się posadzić na widowni rodziców z dziećmi i grupy z dwóch przedszkoli. 
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Organizatorzy spotkania oprócz przeciw-
lotników - kościuszkowców zaprosili  na 

uroczystą kolację wigilijną  liczną grupę byłych 
żołnierzy z innych jednostek wojskowych stacjo-
nujących na terenie Modlina Twierdzy.
Przed złożeniem życzeń świątecznych i podziele-
niu się opłatkiem, zebrani uczcili minutą ciszy tych 
co w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę.
W imieniu organizatorów  uczestnikom kolacji 
życzenia złożył kolega Andrzej Kołtun, życząc 
wszystkim nade wszystko zdrowia, zdrowia  
i jeszcze raz zdrowia. Jak stwierdził, jest to dla 
nas wszystkich najważniejsze, ponieważ jeste-
śmy coraz starsi a o opiekę coraz trudniej .

Kolega Włodzimierz Oleksiak zaproponował 
zwiększenie ilości uczestników o członków ro-
dzin a szczególnie o żony - współtwórczynie 
karier zawodowych swoich mężów. To One  
w większości zajmowały się wychowywaniem 
dzieci, prowadzeniem domu niejednokrotnie 
rezygnując z osobistych ambicji zawodowych. 
Zebrani przedstawioną propozycję przyjęli  
z zadowoleniem, zobowiązując przyszłorocz-
nych organizatorów do powiększenia grona za-
proszonych.
Po uroczystym podzieleniu się opłatkiem zebrani 
odśpiewali kolędy świąteczne a następnie oddali 
się wspominkom jak to dawniej bywało.
Uczestnicy spotkania składają serdeczne podzię-
kowanie Panu Zdzisławowi  Szmytkowskiemu 
- Dyrektorowi Zespołu  Szkół za udostępnienie 
sali oraz kolegom: Tadeuszowi Wierzbickiemu 
i Eugeniuszowi Żebrowskiemu za oprawę logi-
styczną wigilii.

Opłatkowe spotkanie
TeksT I FOTO włODziMiERz OlEKsiaK

tradycyjnie jak co roku z inicjatywy 
byłych żołnierzy przeciwlotników 
- kościuszkowców odbyło się kole-
żeńskie spotkanie wigilijne.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymały 
dwie uczennice naszej szkoły: Agata Kaczmarek 

(klasa IV T ) i Sylwia Pawelska (klasa III LO ).
Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa 
Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom 
organizatorzy spotkania - Karol Semik Mazowiec-
ki Kurator Oświaty oraz Katarzyna Góralska Ma-
zowiecki Wicekurator Oświaty. „Życzę Wam, aby 
osiąganie sukcesu było na miarę Waszych możli-
wości, tego co realne i co jest Waszym marzeniem, 
ale nie za wszelką cenę. Życzę Wam jako przyszłym 
lekarzom, adwokatom, nauczycielom powodzenia  
w dorosłym życiu” – tymi życzeniami zakończył 
swoje wystąpienie Kurator Karol Semik. Uroczy-
stość uświetnił występ Chóru LXXV Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warsza-
wie „Tutti Cantamus”.
9 grudnia 2014r.  p. Jacek Kowalski Burmistrz Mia-
sta Nowego Dworu Mazowieckiego pogratulował 
stypendystkom w związku z otrzymaniem przez 
nie stypendium Prezesa Rady Ministrów: „Z dumą 
i najszczerszą radością pragnę przekazać Pani Sty-
pendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane za 
wysokie wyniki w nauce. Proszę przyjąć gratulacje 
i wyrazy uznania oraz życzenia dalszych sukcesów  
i realizacji planów i marzeń.”                                               
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzy-
mać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole 
ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne pre-
dyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący 
z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach 
uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty. Stypen-
dium Ministra Edukacji Narodowej przyznawane 
jest laureatom i finalistom konkursów lub olimpiad 
ogólnopolskich, zwycięzcom olimpiad międzyna-
rodowych, uczniom realizującym indywidualny tok 
nauki i osiągającym wysokie wyniki lub także na 
gruncie sportowym - uczniom biorącym udział w 
turniejach i zawodach na szczeblu krajowym i mię-
dzynarodowym.

TeksT I FOTO zs2

24 listopada 2014r. w auli wyższej 
szkoły Menedżerskiej w warszawie 
odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów Prezesa Rady Ministrów 
i Ministra Edukacji narodowej 
dla wyróżniających się uczniów  
i absolwentów szkół z terenu 
warszawy i powiatów okołowar-
szawskich. 

W składzie delegacji ZOR RP byli: Marcin 
Łada i płk rez. Dariusz Zielonka – wicepre-

zesi oraz kpt. st. spocz. Andrzej Rak (100 – letni 
kombatant), sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, 
Kazimierz Szczerbatko, Teresa Stroińska-Maciń-
ska, Wiesława Karczmarczyk, Czesława Albe-
kier, Roman Kaczorowski. 
Uroczystość zorganizowana została przez Urszu-
lę Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej 
Rzeczpospolitej Kampinoskiej i ks. kan. Krzyszto-
fa Kłosiewicza – proboszcza parafii w Wierszach.
Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył ks. 
biskup Józef Górzyński – biskup pomocniczy 
Archidiecezji Warszawskiej, a odprawiali ją 
także: ks. prof. Józef Mandziuk i ks. Ksawe-
ry Kujawa ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi 
Chrystusa. 

Wszystkich przybyłych na uroczystości powitał 
proboszcz parafii w Wierszach ks. kan. Krzysztof 
Kłosiewicz. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: 
Maciej Jankowski – podsekretarz stanu w MON, 
Illes Palattila – I sekretarz Ambasady Węgier  
w Polsce, Jacek Polańczyk – przedstawiciel Urzędu 
Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Radosław Rybicki – przedstawiciel Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Magdalena Biernacka 
- starosta Powiatu Nowodworskiego, Paweł Białec-
ki – wicestarosta Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów,  
Zenon  Reszka – burmistrz Błonia.
Po zakończonej mszy św. zaproszeni goście uczest-
niczyli na plebanii w spotkaniu opłatkowym. 

TeksT (K)  FOTO M. łaDa

11 stycznia delegacja związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej z prezesem płk. rez. 
alfredem Kabatą uczestniczyła w 
wierszach, w dorocznej uroczystej 
mszy św. w intencji sprawujących 
władzę w Ojczyźnie  i w spotkaniu 
opłatkowym.

ZOR RP na uroczystości 
w Wierszach

Burmistrz 
pogratulował 
stypendystkom



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

19

TeksT I FOTO (RED) KOORDynatOR MistRzOstw MałgORzata KulEsza

Celem przeprowadzonych rozgrywek było: 
uatrakcyjnienie mikołajek, doskonalenie  

u dzieci sprawności manualnej i koordynacji 
wzrokowo – ruchowej, propagowanie zabawo-
wych form nauczania – uczenia się, umożliwienie 
dzieciom w wieku od 5 lat porównania swoich 
umiejętności z rówieśnikami z całej Polski.
Zawodnicy kręcili bączkiem matematycznym  
i nakładali na niego pierścienie papierowe
w obecności zawodników swojej kategorii, sę-
dziów: Anny Dryblak, Beaty Filipiak, Anety 
Lodzik, Agnieszki Michalak, Grażyny Nurczyń-
skiej, Wandy Tomaszewskiej, Anny Warchoł oraz 
Koordynatora Mistrzostw. Uroku zawodom do-

dawały mikołajkowe przebrania organizatorów  
i zawodników oraz odświętny wystrój sali. 
Dzieci mogły startować indywidualnie, we wła-
ściwej dla siebie kategorii wiekowej lub z doro-
słym członkiem rodziny, który kręcił bączkiem. 
W zawodach wzięły udział także przedszkolaki  
z Publicznego Przedszkola nr 5.
Jak co roku odwiedził dzieci Święty Mikołaj, 
który poprowadził wesoły, rozbawiony korowód 
i rozdawał słodkie prezenty. W tym roku klasy  
III d i II a przygotowały, jako niespodziankę, przed-
stawienie, pt: „W Karzełkowie”. Opowiadało ono 
o krasnalu Łapciusiu poszukującym zagubionej  
w leśnych ostępach czapeczki. Spektakl powstał 

pod kierunkiem wychowawców: Anny Dryblak, 
Małgorzaty Kuleszy i Sylwii Mariańskiej.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za 
ufundowanie upominków i słodyczy.  

LAUREACI MISTRZOSTW:

Zuzanna Truszkowska (D6), Justyna Dobro-
wolska (D7), Natalia Małecka (D8), Szymon 
Małecki (C6), Mateusz Rogowski (C7), Oskar 
Żak (C8), Zuzanna Baran (D9), Dominik Za-
wadzki (C9) Julia Chapuła (O), Weronika 
Hajduga, Józef Hajduga (R) 

5 grudnia 2014 roku, w szkole Podstawowej nr 7 zorganizowano   iX Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Kręceniu 
Bączkiem Matematycznym PiRuEt – Mistrzostwa sP7 . 

Mikołajkowy bączek MIKOŁAJKI
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Spotkanie z Mikołajem w PP4

Tuż po śniadaniu nasi milusińscy pomaszero-
wali do sali gimnastycznej w szkole, gdzie pa-

nie przygotowały zabawę Mikołajkową. Zachwy-
ciły nas piękne dekoracje wykonane przez panią 
Ewelinę i Anię oraz bałwan wykonany przez panią 
Weronikę. Wszystkie panie w czerwonych strojach 
wyglądały jak pomocnice świętego Mikołaja. 
Naszą imprezę rozpoczął pan Dyrektor Zespołu 
Szkół mgr Zdzisław Szmytkowski, który powitał 
wszystkie dzieci i przybyłych rodziców. Pochwa-
lił dzieci, że przepięknie wszyscy wyglądają i ży-
czył udanej zabawy. 
Prowadząca imprezę mgr Paulina Pasternakie-
wicz-Ruchała zaprosiła wszystkie grupy do zro-
bienia węża za swoją panią i wspólnego tańca. 

Dzieciom bardzo przypadły do gustu zabawy  
z KLANZY, które aktywizują wszystkie części 
ciała. Na początku witaliśmy się „piątkami”, po-
tem lepiliśmy całą rodzinkę bałwanków. Po tańcu 
śnieżynek i bałwanków dzieci usłyszały dzwo-
neczki sań i z wielką radością powitały Mikoła-
ja. Długo oczekiwany gość usiadł na honorowym 
miejscu a dzieci przygotowały dla niego niespo-
dziankę: taniec i piosenkę. Spisały się na medal! 
Gdy Mikołaj już odpoczął przedszkolaki zaprosiły 
go do wspólnego tańca. Z radością wszyscy tańczyli 
„zimową sambę” i „ Dwóm tańczyć się zachciało”. 
Dużo śmiechu wywoływała zabawa w „Nakręcane 
zabawki”, gdy dziewczynki nakręcały chłopców  
a potem była zmiana, tak, że wszyscy się nakrę-

cili. W końcu dzieci zaspokoiły swoją ciekawość  
i dowiedziały się, co Mikołaj ma w worku. Wszyscy 
przecież dobrze wiedzą, że Mikołaj przynosi grzecz-
nym dzieciom prezenty. I nie mogło być inaczej! 
Wszystkie małe „ Biedronki” zasłużyły na prezenty, 
które z radością wręczał im sam Święty Mikołaj. Po-
tem tego zaszczytu doznały „Krasnale”, „Słoneczka” 
i „Starszaki”. Wszystkie dzieci w „skarpecie Miko-
łaja” znalazły zabawkę i słodycze. Z uśmiechem, ra-
dością i prezentem w ręku dzieci pozowały do zdjęć 
grupowych z Mikołajem. 
Wdzięczni za prezenty pożegnaliśmy Mikołaja  
i wróciliśmy do przedszkola, gdzie czekał na dzie-
ci słodki poczęstunek. Tan dzień był pełen wrażeń 
i dzieci z ochotą kolorowały obrazki z Mikołajem.  

TeksT MgR KRystyna Rachwał FOTO MgR MaRta KaczMaREK

Mikołajki w PP3

Ileż to było zachwytu oraz tej beztroskiej rado-
ści, gdy nagle z komina wyłonił się mikołaj. 

Miny dzieci bezcenne. Każdy by musiał zobaczyć 
to na własne oczy, jak warto dla takiego widoku 
poświęcić swoje kilka chwil. 
Dzieci z ogromną radością powitały Świętego 

Mikołaja, śpiewając mu piosenki. Każda grupa 
przedszkolna złożyła uroczystą obietnicę, iż ko-
lejny rok dzieciaki będą grzeczne i posłuszne. 
Mikołaj przygotował dla każdego dziecka wspa-
niały prezent, który miał ukryty w wielkim worze. 
Na koniec spotkania, każde dziecko zrobiło sobie 

pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem, obiecując,  
że czekać na niego będzie grzecznie cały rok. 
Dziękujmy bardzo Rodzicom z grupy ,,Teatr Ro-
dzica” za zaangażowanie w tę uroczystość oraz 
Nauczycielkom. 

TeksT I FOTO MałgORzata zawaDzKa

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 już nie mogły doczekać się przyjścia Mikołaja. aby się do niego upodobnić, wszystkie 
przedszkolaki 4 grudnia ubrały się na czerwono. ten dzień od rana był wyjątkowy!

Dzień 8 grudnia przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 zapamiętają na długo. Otóż tego dnia od samego rana na 
wszystkie dzieci z PP3 czekała miła niespodzianka. Dzieciaki powitał uśmiechnięty ulubieniec milusińskich - święty Mikołaj 
oraz jego pomocnicy Elfy i śnieżynki. 
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PP3 z wizytą w Zespole Szkół Nr 2

Zostały zaproszone na  Jasełka w wykonaniu 
młodzieży. Dzieci oczarowane występem ak-

torów oraz pięknie wykonaną dekoracją, od razu 
odnalazły się w murach szkoły. Z wielką odwagą 
grały na instrumentach muzycznych, wykonanych 
przez młodzież a także wspólnie śpiewały kolędę ,, 
Przybieżeli do Betlejem”. Te piękne kolędowanie 
dzieci i uczniów ze Szkoły Nr 2, usłyszał wielce 
oczekiwany przez wszystkie dzieci- Św. Mikołaj. 
Obdarował on przedszkolaków czekoladowymi 

mikołajkami. Dzieci pełne wdzięczności za zapro-
szenie, obdarowały także swoich starszych kole-
gów, własnoręcznie wykonanymi choinkami. 
Maluchy bardzo cieszyły się z tego świątecznego 
spotkania. Na ich buziach widniał szeroki uśmiech 
i wielki zachwyt. Również Wychowawczynie  nie 
mogły nadziwić się aktorom, którzy tak pięknie 
występowali. Dla nich spotkanie to było dosko-
nałą okazją do wspomnień. Otóż  Nauczycielki  
z PP3 wypatrywały wśród uczniów Zespołu Szkół 

Nr 2, swoich wychowanków. Uciekały myślami, 
kilkanaście lat wstecz. by przypomnieć sobie cza-
sy, kiedy to Ci aktorzy uczęszczali do przedszkola. 
Od tego czasu zmieniło się już wiele, tylko czar 
wspomnień jest wciąż ten sam...

Wychowawczynie i dzieci z filii PP3 dziękują 
serdecznie Pani Dyrektor, wszystkim Pracow-
nikom Szkoły oraz  uczniom, za zaproszenie 
oraz mile spędzony świąteczny czas. 

TeksT I FOTO JOlanta KwiatKOwsKa, MałgORzata zawaDzKa

Jasełka „Starszaków” i „Słoneczek” z PP4 

16 grudnia dzieci 5-6 letnie z gr. „Starszaki”  
i „Słoneczka” zaprosiły wszystkich rodziców  

i dzieci na salę gimnastyczną  w szkole, gdzie wystą-
piły z przedstawieniem o narodzinach Pana Jezusa. 
Wszystkich widzów zachwyciła piękna dekoracja  
i stroje dzieci, w których wyglądały wspaniale. 
(…) Dzieci ustawione  w półkolu, rozpoczęły wy-
stęp od znanej piosenki pt.” Jest taki dzień”, po 
czym dziewczynki „Śnieżynki” recytowały wiersz 
o tradycji Jasełek.
Piękną recytacją pochwalił się Arek M., który był 
Józefem i Hania B., która grała Maryję. Szuka-
li miejsca w gospodzie i go nie znaleźli. Śliczne 
„aniołki”- Marta, Magda, Agata i Marika pełniły 
rolę narratora. Dzieci pięknie zaśpiewały  nastro-
jową kolędę „Nie było miejsca”, za co otrzymały 
gromkie brawa.
„Śnieżynki”: Maja, Hania P., i Amelka  zaśpiewały 

kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”, a „Aniołki” prze-
ślicznie tańczyły. Hania B. jako Maryja z czułością 
trzymała (lalkę) Jezusa  i melodyjnie zaśpiewała ko-
łysankę „Lulajże Jezuniu”. Widzom  bardzo spodo-
bała się góralska kolęda  w wykonaniu Mariki, której 
słowa powtarzały wszystkie dzieci.
Po kolędzie „Pójdźmy wszyscy do stajenki” Maja  
W. (Anioł z gwiazdą) przyprowadziła pastuszków, 
którzy złożyli dary Jezusowi, a także zatańczyli ta-
niec z ciupagami. Najlepszy  efekt wywołał taniec 
rock pt. „Gwiazdki”. Ciekawy układ choreograficzny 
przygotowała pani Małgosia.
Każde dziecko miało po dwie świecące kule (bomb-
ki). Dzieci ekspresyjnie wyrażały muzykę tańcząc 
wokół czterech rozłożonych na podłodze kół hula-
hop. Przy zgaszonym świetle widok świecących kul- 
gwiazdek był niesamowity. 
Goście mocno bili brawa naszym tancerzom. 

Przy kolędzie „Mędrcy świata” weszli trzej królowie, 
których świetnie  zagrali: Nikodem, Antek i Wiktor. 
Oni także złożyli dary Jezusowi, a po nich przyszły 
dzieci z kolędą „Zostań Jezu mym braciszkiem” i ofia-
rowały Dzieciątku serduszka. Na koniec wszyscy za 
kolędą dziękowali widzom życząc, abyśmy długo żyli  
i z narodzin Pana się cieszyli.
Po tych słowach dzieci się ukłoniły, a widzowie dłu-
go brawami wyrażali swoje uznania dla małych akto-
rów. Występ był bardzo udany!.
Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Szmytkowski 
podziękował pani Krystynie Rachwał i pani Moni-
ce Garbarczyk za przygotowanie przedstawienia,  
a dzieciom wręczył cukierki. 
Pani Krysia podziękowała wszystkim za pomoc  
w organizowaniu przedstawienia i złożyła wszystkim 
życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

TeksT MgR KRystyna Rachwał FOTO MgR Kinga KuczKOwsKa

Dzień 19 grudnia dla dzieci z filii PP3 był dniem pełnym wrażeń i niespodzianek. Otóż tego dnia przedszkolaki wybrały się  
na świąteczne spotkanie do swoich sąsiadów z zespołu szkół nr 2. 

„Jako że Polacy w tradycji to mają i co roku w grudniu Jasełka przedstawiają, aby małemu Jezuskowi serce ofiarować”.

Świąteczny czas
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Światełko betlejemskie

W tym roku światełko przynieśli najstarsi 
harcerze naszego hufca. Dzieci pozna-

ły historię tej pięknej tradycji zapoczątko-
wanej przez Austriackie Radio i Telewizję 
w 1986 roku jako działanie charytatywne na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób po-
trzebujących. Symboliczny ogień zapalany 
jest w Grocie Narodzenia Pańskiego w Be-
tlejem i przywożony do Wiednia i przekazy-
wany skautom. Następnie trafia do innych 
państw. Betlejemskie Światło Pokoju jest 
symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. 
Światło trafia do wszystkich  chorągwi, huf-
ców i drużyn harcerskich w Polsce, a za ich 
pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. 
Z rąk harcerzy w naszym mieście Światełko 
otrzymują instytucje, placówki oświatowe, 
parafie i zakłady pracy. W domach stawiane 
jest na wigilijnym stole. Betlejemskie Świa-
tło Pokoju to  tradycja, której warto uczyć  
dzieci by ją kontynuowały wraz z naszymi 
pięknymi polskimi tradycjami bożonarodze-
niowymi.   

TeksT I FOTO alina KaszyńsKa nauczyciEl PP1

Wigilia w Klubie Małego Strażaka w Modlinie Twierdzy

Dużo rozmawiano na temat dalszych planów 
i rozwoju najmniejszej formacji. Przedtem 

jednak, opiekun wraz z druhami z Młodzieżo-

wej Drużyny Pożarniczej zorganizowali ćwi-
czenia sprawiania linii gaśniczych na czas, tym 
razem Strażaczki były górą. Wykonały ćwiczenie  

w czasie 3 min i 6 sek., podczas gdy chłopcy byli  
o 9 sek. wolniejsi. Mikołaj z czekolady był pre-
zentem dla każdego z młodych ratowników. 

TeksT I FOTO zs twiERDza MODlin

tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożego narodzenia przybyli do Publicznego Przedszkola nr 1 nowodworscy harcerze 
przynosząc  Betlejemskie światło Pokoju . 

w grudniu Mali strażacy wspólnie z opiekunem Piotrem napiórkowskim odśpiewali wspólnie kolędy i podzielili się 
opłatkiem życząc sobie dalszego doskonalenia swoich umiejętności w ramach prowadzonych ćwiczeń z taktyki działań 
gaśniczych, poszerzania wiedzy i świadomości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Konkurs rodzinny „Ozdoby Świąteczne” w PP1

Zadaniem dzieci i rodziców było wspólne  
wykonanie przestrzennej ozdoby świątecznej 

wybraną techniką. Celem konkursu było pogłę-
bienie współpracy przedszkola z rodzicami i za-
chęcenie do aktywnego, twórczego spędzenia czasu 
z dziećmi. Wspólne wykonanie pracy plastycznej 
uczy dzieci planowania i podziału zadań, a także 
kształtuje umiejętność współpracy i poczucie odpo-
wiedzialności. Prace były tak różnorodne i piękne,  
że niemożliwe stało się wyróżnienie tej, która wy-
grała. Wszystkie były kolorowe i starannie wykona-
ne. W tym konkursie zwycięzcami były wszystkie 
rodziny, które wykonały ozdobę. Dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Bardzo dziękujemy rodzi-
nom, które zdecydowały się wziąć udział w konkur-
sie, gdyż dzieciom sprawiło wiele radości oglądanie 
ozdób zdobiących przedszkolny korytarz.

TeksT I FOTO anna w.

w „wesołej Jedyneczce” zorganizowany został rodzinny konkurs „Ozdoby świąteczne”. 
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Świątecznie w PP1

Starszaki z gr. VI „Mali Odkrywcy” wystawi-
ły tradycyjne bożonarodzeniowe jasełka dla 

zaproszonych gości – uczniów Szkoły Podstawo-
wej Specjalnej. 
Mali artyści z wielkim przejęciem prezentowali 
historię narodzenia pańskiego. Ich występ został 

nagrodzony gromkimi brawami. Było to kolejne, 
wspólne spotkanie, gdyż we wrześniu, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej Specjalnej wcielili się  
w role aktorów i zaprosili młodszych kolegów 
na przedstawienie pt. „Brzydkie kaczątko”. Okres 
Bożego Narodzenia to magiczny czas poznawa-

nia tradycji i zwyczajów świątecznych, a także 
wzmacniania bliskich i serdecznych, wzajem-
nych relacji. Mamy nadzieję, że takich spotkań 
będzie więcej.

TeksT I FOTO anna w.

Świąteczne tradycje Orlików z 1 g

18 grudnia dzieci uczestniczyły w lekcji biblio-
tecznej w Miejskiej Bibliotece na Osiedlu 

Młodych. Pani Katarzyna Stasiak przygotowała 
zadania związane z zimą i zwyczajami świąteczny-
mi. Uczniowie wykazali się umiejętnością pracy w 
zespole, spostrzegawczością, pomysłowością. Na 
pamiątkę tego spotkania pani bibliotekarka wrę-
czyła dzieciom prezent w postaci pięknie ilustro-
wanej książki o Mikołaju. Serdecznie dziękujemy 
i mamy nadzieję, że to początek przygody uczniów 
klasy 1 g z ciekawymi zajęciami bibliotecznymi i 
jeden ze sposobów na spędzenie czasu wolnego.
Tego samego dnia wieczorem odbyło się klaso-
we spotkanie rodzinne. Uczniowie przygotowali 
i zaprezentowali rodzinom świąteczne przedsta-
wienie. Dzieci wcieliły się w role zabawek, któ-

re martwią się, że pod choinką jak co roku będą 
nowe atrakcyjne zabawki, a nimi nikt nie będzie 
się już bawił. Młodzi aktorzy pięknie śpiewali i 
mówili swoje role, co potwierdziły gromkie brawa 
zgromadzonej widowni. Jednym ze zwyczajów 
spotkań świątecznych jest obdarowywanie się na-
wzajem prezentami, więc u nas nie mogło być ina-
czej. Wychowawcy złożyli wszystkim zebranym 
świąteczne życzenia, a dzieci wręczyły rodzicom 
własnoręcznie wykonane upominki, a następnie 
rodzice złożyli życzenia i wręczyli prezenty. Na 
zakończenie był wspólny słodki poczęstunek, któ-
ry na świąteczny stół przygotowali Rodzice. 
Następnego dnia obejrzeliśmy szkolne jasełka, 
składaliśmy życzenia świąteczne i rozpoczęliśmy 
długo oczekiwaną przerwę świąteczną.

TeksT I FOTO gRaŻyna nuRczyńsKa

9 stycznia  w Publicznym Przedszkolu nr 1 „wesołej Jedyneczce” nadal odczuwało się świąteczny nastrój.  

w ostatnim tygodniu w szkole przed przerwą świąteczną uczniowie klasy 1 g ze szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego 
poznawali tradycje i zwyczaje związanym z Bożym narodzeniem. 

Warsztaty Bożonarodzeniowe

W świątecznej scenerii przywitała nas gospody-
ni, pani Kasia  i zaprosiła  do wspólnego ocze-

kiwania na święta. Dzieci aktywnie uczestniczyły w 
kolejnych etapach przygotowań do świąt. Poznały 
tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe. Wśród 
wielu atrakcji maluchy samodzielnie wykonywały 
pierniki, malowały szyszki i posypywały brokatem, 
sklejały pawie oczka, ptaszki oraz tworzyły ele-
menty łańcucha na choinkę. Pani Kasia  wykazała 
się wszechstronnymi uzdolnieniami dzięki czemu 
dzieci nauczyły się w ciągu krótkiego czasu kilku 
kolęd. Przedszkolaki wykazywały zainteresowanie 
warsztatami, chętnie uczestniczyły w wielu zaba-
wach ruchowo – muzycznych.
Pyszna zupa pomidorowa wzmocniła dziecięcą 

energię, dzięki czemu z zaangażowaniem , wspól-
nie z prowadzącą wystąpiły w Jasełkach. W świą-
tecznej scenerii, przebrani w stroje, mali aktorzy 
opowiedzieli nam pikną historię narodzenia małego 
dzieciątka wśród ubogiej stajenki.

Wszystkie dzieci  oraz panie śpiewały kolędy  
w trakcie świetnego występu .
Wspólnymi życzeniami świątecznymi i podzięko-
waniami za atrakcyjne warsztaty pożegnaliśmy się 
z gospodynią i pracownikami.

TeksT I FOTO ElŻBiEta OBuchOwsKa

18 grudnia przedszkolaki z PP3, wróbelki i tygryski, wybrały się na wycieczkę autokarową do gospodarstwa 
agroturystycznego w wymysłach „Pod lasem”.

Świąteczny czas
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Jasełka

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 przy-
gotowały występy jasełkowe i świąteczne 

spotkania dla swych najbliższych. Spotkaniom 
towarzyszyły wiersze mówiące o Świętach Boże-
go Narodzenia, zimie i prezentach. Nie mogło za-
braknąć wspólnego śpiewania kolęd i dzielenia się 
opłatkiem. Już wcześniej dzieci odwiedził Mikołaj 
z workiem pełnym prezentów. Te przedszkolne 

spotkania w przemiłej, już świątecznej atmosfe-
rze to piękny wstęp do domowego świętowania 
w gronie rodziny. To najlepsza okazja przekazy-
wania i uczenia najmłodszym naszych tradycji 
i zwyczajów, by w przyszłości dzisiejsze przed-
szkolaki mogły wracać pamięcią i wspominać 
przedszkolne kolędowanie. Dni, które zostały nam 
do świąt upływają  przedszkolakom na wykony-

waniu ozdób choinkowych, czytaniu przez wycho-
wawczynie bajek, słuchaniu świątecznych melodii 
i oczywiście na wspólnej zabawie. W tak piękny, 
bajkowy czas aż chce się być dzieckiem. Niech 
wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku będą 
tak piękne, przepełnione serdecznością i miłością 
jak te Świąteczne.

TeksT I FOTO alina KaszyńsKa nauczyciEl PP1

„Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa” w PP4

Jednak w tym wyjątkowym czasie liczy się 
także atmosfera radości i nadziei, którą 

niosą narodziny Dzieciątka Jezus. Nie zapo-
mniały o tym przedszkolaki z  Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Twierdzy Modlin biorąc 
udział w konkursie na „Najpiękniejszą Szop-
kę Bożonarodzeniową”. Prace konkursowe 
przerosły oczekiwania wszystkich, gdyż wkład 
pracy jak i pomysł wykonania były na najwyż-
szym poziomie. Wszystkie przyniesione szopki 
były estetyczne i niepowtarzalne, wykonane  
z różnorodnych materiałów. Wśród nich można 
było podziwiać prace m.in. z patyczków, chle-
ba, waty czy pudełek. Pomimo ogólnodostęp-
nego materiału jaki każdy mógł dostać, prace 
zaskakiwały oryginalnością i pomysłowością. 
Mimo wszelkich starań ze strony organizator-
ki Pauliny Pasternakiewicz - Ruchały i wice-

dyrektora, Ireny Wiśniewskiej, nie udało się 
wyłonić tej najpiękniejszej pracy. Wszystkie 
miały w sobie coś wyjątkowego, aby zasłużyć 
na tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ. Dlatego decyzją 
wicedyrektora Ireny Wiśniewskiej, każda pra-
ca konkursowa została nagrodzona. 17 grudnia  
w Publicznym Przedszkolu nr 4 odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród. Każdy uczestnik mógł 
wylosować swój upominek, którą były świecą-
ce ozdoby w postaci bałwanka lub choinki oraz  
z rąk wicedyrektora Ireny Wiśniewskiej otrzy-
mał pamiątkowy dyplom.Celem konkursu było 
zaangażowanie dzieci i rodziców do wspólnej 
pracy, która mamy nadzieję, oprócz zadawa-
lających efektów przyniosła również wiele 
radości. Wszystkie konkursowe prace sta-
nowiły ozdobę naszego przedszkola. Każdy  
z odwiedzających gości mógł podziwiać wkład 

pracy i zaangażowanie w wykonane szopki 
bożonarodzeniowe.  Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy pomysłów i zachęcamy do udziału  
w kolejnych konkursach. 

TeksT I FOTO Kinga KuczKOwsKa

Mróz lekko szczypie w nos, wszyscy czekają na śnieg. wystawy sklepów przybrały świąteczny wygląd. nadchodzi piękny czas, tak 
oczekiwany przez dzieci. czas kolorowych choinek, prezentów, kolęd i świątecznych zapachów. Boże narodzenie to czas marzeń, 
rodzinnych spotkań i wspomnień.

Okres świąt Bożego narodzenia to czas wyczekiwania przez najmłodszych na świętego Mikołaja, czas ubierania kolorowych 
choinek oraz pisania listu o wymarzonym prezencie. 
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„Magia Świąt” 

Święta Bożego Narodzenia, to magiczny czas, 
kiedy wszystko może się zdarzyć, kiedy speł-

niają się najskrytsze marzenia. I Tak tez stało się 
w grupie  0 „c”,  kiedy to dzieci  przekonały się,  
że wiara w młodzieńcze ideały sprawia iż wszyst-
ko staje się prostsze. Przekonała ich o tym histo-
ria Świętego Mikołaja, który pogniewał się na 
milusińskich i postanowił dać im nauczkę. Grupa 
rozpieszczonych maluchów nie pomyślała o tym, 
iż w życiu oprócz dóbr materialnych liczą się 
także wartości duchowe. Gwiazdor pokazał im, 
że troska, miłość i zrozumienie przyniosą więcej 
radości i dobrego aniżeli wymarzone prezenty. 
Dzieci doskonale pojęły, co święty miał na myśli. 
Obiecały, że od tej pory będzie się dla nich liczył 
człowiek, a nie przedmioty. 
Dzieci z grupy 0 „c” doskonale wcieliły się  
w rolę rozkapryszonych maluchów, wykazały się 

ogromną empatią i z wielkim zaangażowaniem 
przegotowywały się do wielkiego przedstawie-
nia, gdyż chciały w ten sposób pokazać wszyst-
kim, że doskonale rozumieją magie świąt. Każdy 
z młodych aktorów doskonale odegrał swoją rolę, 
czym wywołał uśmiech na twarzy dumnych ro-
dziców. 

TeksT a. DąBROwsKa FOTO K.KuczKOwsKa

Festiwal Kolęd w SP7

Taki konkurs miał miejsce także w naszej szko-
le, w dniu 14.01.2015. Organizatorzy festiwalu 

- nauczyciele Zespołu Szkół nr 1: Katarzyna Dobruk, 
Anna Kłosowska, Wioletta Koziatek, Wanda Kępska 
i Anna Cybluska zaprosili do udziału chętnych uczest-
ników klas 0 - VI i wychowanków najstarszych grup 
przedszkolnych z Publicznego Przedszkola nr 5.
Dzieci z chęcią przyjęły zaproszenie, a poszczególne 
klasy wytypowały swojego przedstawiciela. Młodzi 
artyści zgromadzili się w bibliotece szkolnej, gdzie 
miała miejsce nasza impreza.  Otwarcia festiwalu 
dokonali Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 7:  
p. Irmina Bieńkowska i p. Tomasz Szadkowski.
Komisja jury składająca się z organizatorów oceniała 
występy dziecięce w trzech kategoriach: klasy 0 - I; 
klasy II - III; klasy IV - VI. 
Warto podkreślić że wszyscy uczestnicy konkursu 
wykazali się ogromnym zaangażowaniem w wyko-

nywane utwory i niejednokrotnie prezentowali swoje  
ogromne uzdolnienia wokalne. W kategorii klas 0 - I  
I miejsce zajęła Wiktoria R. - z grypy „Perełki” PP nr 
5. Dziewczynka pięknie, z wielką dokładnością za-
śpiewała kolędę: „Dzisiaj w Betlejem”.  W kategorii 
klas II - III zwycięzcami zostali ex eaquo: Paweł F. 
i Jakub  Z. z klasy IIId; zaś w kategorii klas IV -VI 
zwyciężyła Marta S. z klasy Va.
Laureaci, zdobywcy trzech pierwszych miejsc  
w każdej kategorii wiekowej  otrzymali dyplomy  
i upominki, zaś wszyscy uczestnicy nagrody pocie-
szenia . Jednak najważniejszym sukcesem uczniów 
był już sam udział w festiwalu i prezentacja swoich 
uzdolnień.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy 
za rok!

TeksT I FOTO KataRzyna DOBRuK

(…)  „Poczuj szczęście w Magii świąt, Odkryj w sercu twoim skarb,
Jest w nim dobro i życzliwość, Podziel się z bliskimi tym,
wyrzuć z twego serca zło miej nadzieję, że za rok, znów się spotkasz z rodziną,
Powiesz im: wesołych świąt”.
Tekst piosenki pt., Magia świąt” Gosia Andrzejewicz

tradycja śpiewania kolęd i pastorałek jest niezastąpionym, godnym uwagi walorem świąt Bożego narodzenia oraz całego 
okresu związanego ze świętami. Dlatego tak ważne jest, aby te wartości przekazywać młodemu pokoleniu. stąd w wielu 
placówkach oświatowych czy artystycznych organizuje się festiwale lub przeglądy kolęd i pastorałek zachęcając do udziału 
dzieci i młodzież. 

Świąteczny czas
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Dzieciaki wykrawały pierniki różnych kształ-
tów: choinek, gwiazdek, bałwanków, anioł-

ków, przy pomocy foremek. A ileż to było przy tym 
zabawy. Następnie, pyszne słodkości piekły się  
w przedszkolnej kuchni. Po przedszkolu unosił się 
wspaniały aromat pieczonych pierniczków, który 
wprowadzał wszystkich w świąteczny nastrój. 

Radość była ogromna a zniecierpliwione dzieciaki 
nie mogły doczekać się dnia, w którym to owe cia-
steczka miały być dekorowane. Wszystkie grupy  
z naszego przedszkola wraz ze swoimi Paniami, de-
korowały pierniki różnymi posypkami. Dzieciom 
trudno było powstrzymać się przed spróbowaniem 
choćby drobinki kolorowych słodkości . 
Pięknie udekorowane ciasteczka dzieci zabrały do 
domów, by ozdobiły świąteczne stoły w ich do-
mach. A kolejne porcje piernikowego szaleństwa  
w PP3 już za rok. 

Piernikowe  
szaleństwo w PP3
TeksT I FOTO MałgORzata zawaDzKa

święta bez pieczenia pierniczków to 
święta stracone. Przesłanie to, co roku 
towarzyszy dzieciom z Publicznego 
Przedszkola nr 3. Otóż w ramach 
przygotowań do świąt Bożego naro-
dzenia, każda grupa przedszkolna 
piecze pierniczki ze swoimi Paniami.

Zadowolone, a jednocześnie pełne lęku i cieka-
wości starszaki wkroczyły w progi gościnnego 

domu. Jak tam jest? Kto w nim mieszka? Takie  
i wiele innych pytań nasuwało się na usta dzieci. 
Jednak ciepłe przyjęcie kierownictwa personelu i w 
końcu samych pensjonariuszy szybko przełamało 
pierwsze lody. Dumne 6-latki  śpiewem, tańcem 
i wspaniałym muzykowaniem na instrumentach 
szybko zaskarbiły sobie serca starszych ludzi, 
otrzymały wiele braw i uśmiechów. Poczęstunek 
jaki przygotowano smakował wyśmienicie. Potem 
jeszcze wspólne rozmowy, pamiątkowe zdjęcia. 

Ach jak miło było usadowić sie na kolanach  
u przyszywanej babci czy dziadka...Czas upłynął 
bardzo szybko, aż szkoda się było rozstawać. Dzie-
ci sprawiły mnóstwo radości seniorom, ale i same 
wiele skorzystały z takiej wizyty. Poszerzyły swo-
ją wiedzę na temat dbałości o osoby w podeszłym 
wieku w sposób praktyczny.

„Delfinki” z PP5  
z wizytą w Domu Opieki 
TeksT I FOTO anna cyBulsKa, DOROta BRzEzińsKa

„gwiazdka” to tytuł przedstawienia 
świątecznego jakie w miesiącu sty-
czniu wystawiły dzieci z grupy iX 
„Delfinki” w Domu Opieki nestor. 

Celem tegorocznej akcji było zbieranie środ-
ków pieniężnych dla podtrzymania wyso-

kich standardów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej 
opieki medycznej seniorów. Wolontariusze kwe-
stowali m.in. na ulicach Modlina Starego oraz  
w porcie lotniczym Warszawa-Modlin. Tego-
roczny finał spotkał się z ogromną życzliwością 
ze strony mieszkańców osiedla, pasażerów oraz 
pracowników lotniska.
W 23. finale zagrali: O. Garbulińska, O. Pło-
mińska, W. Gromadka, S. Dąbrowski, J. Fryś,  
P. Dąbrowska, K. Radzikowski, Z. Nowakowska, 
M. Macińska, K. Białkowska, K. Szot, D. Chrza-
nowski, F. Chomicz, P. Skrodzki, S. Sotiriou,  
M. Dolak, B. Rutkowski, H. Stefański, K. Suski, 
M. Białek, D. Nowakowski, J. Rzepkowski.
Opiekę nad wolontariuszami sprawowały pa-
nie: Aleksandra Zielińska, Grażyna Dobrzań-
ska, Ewa Szwoch, Agnieszka Ostrowska, Anna 
Renc, Teresa Wiśniewska, Monika Zakrzewska-
Walczak. Koordynatorzy: p. Edyta Grusiewicz,  
p. Magdalena Tokarska.
Poczęstunek dla wolontariuszy ufundowała piz-
zeria di Cantina.
Kolejny finał już za rok! Zapraszamy!

23. 
Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy
TeksT I FOTO E. gRusiEwicz

uczniowie zs3 we współpracy  
z Publicznym Przedszkolem nr 2 
kolejny raz włączyli się w zbiórkę 
funduszy na rzecz wOśP. 

WOŚP
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104 uczniów przeniosło się do świata antyku. 
Dzięki eksponatom, związanym z histo-

rią Grecji i Persji i profesjonalnym prowadzącym 
– członkom bractwa KERIN, młodzież „udała” się 
do Aten na dwór króla  Kserksesa, do Spartańskiej 
szkoły agoge, na pola bitwy pod Termopilami oraz 
do Macedonii.

Uczniowie, odgrywając role w poszczególnych 
scenkach współtworzyli barwną i ciekawą opo-
wieść o fundamentach kultury europejskiej. 
Udział w żywej lekcji dał uczestnikom wiele ko-
rzyści dydaktycznych, m.in.: orientowanie się 
w położeniu geograficznym antycznej Grecji  
i Persji; umiejętność scharakteryzowania przebiegu 
wojen grecko-perskich; poznanie podstaw demo-
kracji ateńskiej i dokonań kulturowych Greków. 

Dzięki przedstawieniu historia nabrała barw i stała 
się dotykalna.

Żywa lekcja historii  
w PG1
TeksT I FOTO Pg1

8 stycznia 2015 roku w Publicznym 
gimnazjum nr 1 odbyła się żywa lekcja 
historii o grecji i Persji. 

Dla najmłodszych kibiców piłki nożnej był to 
wyjątkowy dzień, gdyż w naszym przedszko-

lu odwiedzili nas zawodnicy MKS Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki. W każdej grupie przeprowadzi-
li piłkarski trening, który rozpoczęli od rozgrzewki. 
Przypomnieli zasady gry w piłkę nożną, pokazali, 
jak wyglądają podstawowe ćwiczenia treningowe, 
zachęcali do kulturalnego kibicowania i wyjaśnili 
czym jest zasada „fair play”.  

Przedszkolaki mogły sprawdzić swoje umiejętno-
ści strzelania do bramki. Dzieci miały okazję do 
zadawania pytań. Celem spotkania było zachęcanie 
do czynnego uprawiania sportu, a w szczególności 
do gry w piłkę nożną.  

Dziękujemy piłkarzom za wspaniały trening i ży-
czymy wielu sukcesów na boisku!

Zawodnicy Świt-u  
w PP1
TeksT I FOTO anna w

„Każdy przedszkolak o tym wie:
chcesz być zdrowy – ruszaj się!”

Pan Norbert Wysocki przez pierwszą godzi-
nę opowiadał małym strażakom m.in. do 

czego służą butla nurkowa, KRW (kamizelka 
ratunkowo-wypornościowa), automat odde-
chowy, płetwy, jak poruszać się bezpiecznie 
pod wodą oraz jak pomóc osobie, która tonie 
na naszych oczach. W drugiej części zajęć 
mali ratownicy uczestniczyli w symulowanej 
akcji na wodzie, opiekun połączył działania 
na wodzie z udzielaniem pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Ratownicy byli podzieleni 
na dwa zastępy, w nurcie rzeki topiły się trzy 
osoby, jednak szybka i sprawna akcja przepro-
wadzona na wodzie, a później resuscytacja na 
brzegu dała wymierne efekty, wszystkie trzy 
topiące się osoby przeżyły te groźne chwile. 
Pan Norbert obiecał, że znowu do nas zawita 
przypomnieć nam zasady bezpiecznego poru-
szania się na wodzie w maju przed sezonem 
wakacyjnym.

Płetwonurek
w Klubie Małego 
Strażaka
TeksT I FOTO zs twiERDza MODlin 

w listopadzie pan Piotr napiórkowski 
zaprosił do Klubu Małego strażaka 
prawdziwego płetwonurka. 
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Babcie i Dziadkowie u Biedroneczek

Trudno opisać atmosferę panującą w tym dniu 
w grupie „Biedroneczki”. Piękne, kolorowe 

dekoracje, odświętnie ubrane dzieci i przygoto-
wany na ten dzień specjalny program artystyczny. 
Tak najmłodsza grupa przedszkolna przygotowała 
się do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Każdy z nas wie, że babcie i dziadkowie to 
największy skarb jaki możemy sobie wymarzyć. 
Mądrzy, cierpliwi, czuli, kochani. Największym 
darem jaki od nich  otrzymują wnuczęta jest ich 
wielka bezinteresowna miłość. Bo kto inny po-
trafi chwalić. rozpieszczać i wybaczać wszystkie 

psoty wnucząt jak właśnie oni. To dziadkowie 
pozwalają swoim wnukom na wiele więcej niż 
ich rodzice. Spełniają ich wszystkie życzenia.. 
Doceniamy to często dopiero po latach. Wnu-
częta przygotowały występ by śpiewem, wier-
szem i tańcem podziękowały swym dziadkom 
za miłość i wyrozumiałość, opowiadanie bajek  
i wspólne zabawy. To przedszkolne spotkanie 
było radosnym świętem wszystkich jego uczest-
ników. Dziadkowie otrzymali wykonane przez 
wnuczęta laurki z życzeniami. Uroczystość za-
kończył wspólny słodki poczęstunek. 

TeksT I FOTO alina KaszyńsKa nauczyciEl PP1

W Muzeum Sportu i Turystyki i nie tylko…

I tak w naszej pamięci zapadły: unikalne, stare ro-
wery, drewniane narty, sanki w tym bobsleje, kajak 

którym pływał niegdyś Karol Wojtyła nasz później-
szy papież, pierwszy gokart  Roberta Kubicy i wie-
le innych. Pani  przewodnik zapoznała nas również  
z historią Igrzysk Olimpijskich,  dawnymi trofeami. 
Widzieliśmy pochodnie, którymi przenoszono ogień 
olimpijski podczas kolejnych olimpiad, medale olim-
pijskie w tym jeden szczególny – nieoryginalny ale 
za to „najbardziej złoty” Otylii Jędrzejczak, którego 
kopię wykonano, ponieważ jego zdobywczyni ory-
ginał przeznaczyła na cele charytatywne. Ogromne 
wrażenie zrobiła na nas ściana dorobku olimpijskie-
go Polaków, gdzie po każdej olimpiadzie odsłaniane 
są kolejne tabliczki laureatów olimpijskich, ułożone 
oczywiście chronologicznie.  
Uczestniczyliśmy także w lekcji „Fair play w sporcie 
i w życiu”, podczas której szczegółowo wyjaśni-
liśmy sobie znaczenie tego ważnego zwrotu, oraz 
przytoczyliśmy wiele przykładów z życia sportowe-
go i codziennego potwierdzających zasadę „czystej 
gry”. Podczas projekcji multimedialnej poznaliśmy 
wielu polskich sportowców którym za szczególne 
sportowe zachowania – czyny przyznano statuetkę 
fair play, np.: alpejczykowi Andrzejowi Bachledzie, 
kolarzowi Ryszardowi  Szurkowskiemu, piłkarzowi 
Włodzimierzowi Lubańskiemu, tenisiście Andrze-
jowi Grubbie, skoczkowi narciarskiemu Adamowi 

Małyszowi, pływaczce Otylii Jędrzejczak a nawet  
statkowi „Dar Młodzieży”. Ich historie urzekły nas. 
Zapamiętamy te wszystkie informacje na długo. 
Muzeum Sportu to nie wszystkie atrakcje jakie mie-
liśmy możliwość zobaczyć podczas przedświątecz-
nej wizyty w Warszawie. Udaliśmy się na niedale-
ko usytuowane Stare Miasto, gdzie podziwialiśmy 
przepięknie oświetloną choinkę wraz z prezentami, 
znajdujące się u stóp Kolumny Zygmunta i Zamku 
Królewskiego. Dotarliśmy także na rynek gdzie wo-
kół głównej fontanny utworzono lodowisko.   
Kilku godzinna wycieczka przyniosła nam dużo nie-
zapomnianych wrażeń i była świetną lekcją wf, hi-
storii, języka polskiego, nawet języka niemieckiego 
(zwycięzcy konkursu wiedzy otrzymali przewodniki 
po Warszawie w j. niemieckim) a także przyrody czy 
sztuki. 

TeksT I FOTO wychOwawca B. siwEK

choć za oknami zimowa aura to w Publicznym Przedszkolu nr 1 w dniu 16 stycznia było ciepło, miło i serdecznie. 

11 grudnia 2014 r. po  lekcjach klasa Vc sP zespołu szkół w Modlinie twierdzy uczestniczyła w wycieczce do warszawy. 
głównym punktem naszej wyprawy było zwiedzanie Muzeum sportu i turystyki gdzie mieszczą się zabytkowe eksponaty 
sportowe, które oglądaliśmy.

Dzień Babci 

i Dziadka

wycieczki
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Czekoladowe niespodzianki

Poznały tam historię powstawania tabliczki cze-
kolady i słynnych wedlowskich pralin rozpoczy-

nając od ziarna kakaowca. Uczniowie mieli okazję 
degustować i zachwycać się smakiem wyrobów 
sławnego Wedla, obejrzeć linię produkcyjną, wy-
stawę artystycznych wyrobów czekoladowych. Na-
stępnie w Pijalni Czekolady „Staroświecki Sklep” 
popijali czekoladę deserową z bitą śmietaną oraz 
dekorowali białą czekoladą torcik wedlowski. Zdo-
biony własnoręcznie produkt zabrali ze sobą. Na pa-
miątkę pobytu otrzymali dyplomy. 

TeksT I FOTO MałgORzata KulEsza

,,Owieczki” z PP2 w Galerii Instrumentów Folkowych

Dzieci miały okazję poznać świat muzyki zu-
pełnie innej od tej, z którą mają kontakt na co 

dzień. Z zachwytem oglądały i dotykały nieznane im 
do tej pory instrumenty, słuchały ich oryginalnych 
brzmień.
Galeria Instrumentów Folkowych to cudowne miej-
sce, jedyne w Polsce i Europie, gdzie zgromadzono 
ponad 1000 instrumentów, przeszkadzajek i zabawek 
muzycznych starych i tworzonych współcześnie – 
stąd nazwa folk. Kolekcja jest podporządkowana 
kulturze ludowej słowiańskiej – nieznanej, egzotycz-
nej, nieodkrytej dla turystów do dziś. To cudowne  
miejsce ma niepowtarzalny urok i duszę. A wszystko 
to, dzięki pasjonatom, którzy je tworzyli przez wiele 
lat, i tworzą nadal. Kolekcję tę zapoczątkował pan 
Antoni Kania.
Ktoś mógłby pomyśleć, że przedszkolaki będą się tu 
nudziły, że to nie miejsce dla nich. Nie ma nic bardziej 
mylnego. Dzieci doświadczyły tu niezapomnianych 

chwil. Emocje przeżywane w tym fantastycznym 
miejscu były zasługą pana Pawła, prowadzącego 
spotkanie. Wszyscy świetnie się bawili podczas słu-
chania pełnych humoru opowieści o instrumentach. 
Ogólne zdziwienie i zachwyt wywołała prezenta-
cja instrumentów wykonanych z „byle czego”, np.  
z węża ogrodowego, drewnianej łyżki, wędki, kory 
brzozy… bo tutaj wszystko może grać.
Ku wielkiej uciesze dzieci, prowadzący spotkanie 
przewidział także tańce. Jedni tańczyli w parach, inni 
tworzyli korowody i węże. Zabawa była doskonała. 
A przygrywała nam bardzo leciwa… katarynka.
Na zakończenie wycieczki wszyscy wspólnie muzy-
kowali na instrumentach „jakich świat nie widział”.
Wracaliśmy do przedszkola we wspaniałych nastro-
jach. Pobyt w Galerii Instrumentów Folkowych nie 
tylko łagodzi obyczaje, dostarcza nowej wiedzy, ale 
również wielu niezapomnianych wrażeń.

TeksT I FOTO KRystyna gRaBaRczyK

tuż przed mikołajkami klasy ii a i iii d wybrały się na wyprawę do Krainy słodkości. swój pobyt na warszawskiej Pradze 
rozpoczęły zwiedzaniem Fabryki czekolady E. wedel. 

Myśl arystotelesa głosząca, iż „Muzyka łagodzi obyczaje”, przyświecała „Owieczkom” z PP nr 2 podczas grudniowej 
wycieczki do galerii instrumentów Folkowych w grodzisku Mazowieckim.
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KACPER ŻUK Halowym Mistrzem Polski Kadetów!!!

Kacper to jeden z najzdolniejszych  tenisistów 
młodego pokolenia, który przyzwyczaił nas 

do pięknych zwycięstw i zdobywanych trofeów. 
Od wielu miesięcy zmagał się jednak z poważną 
kontuzją kręgosłupa i na kort powrócił dopiero  
w końcówce 2014 roku. Nie potrzebował wiele 
czasu, by przypomnieć jak jest mocny i powiedzieć 
przeciwnikom: „wracam!”. Po mistrzostwach Pol-
ski nikt nie może mieć wątpliwości - Kacper był  
w nich zdecydowanie najlepszy.
Nasz zawodnik jak burza przebrnął przez turniejową 
drabinkę. Najpierw pokonał Wiktora Kubicza 
(6:1, 6:0), następnie wygrał z Dawidem Kaszubą 
(6:2, 6:1) i znalazł się w ćwierćfinale mistrzostw, 
w którym zmierzył się z turniejową „jedynką” - 
Konradem Fryze z RKT Return Radom. Legio-
nista i tym razem nie dał szans przeciwnikowi,  
pewnie pokonując go 6:1, 6:2.
W półfinale na kortach toruńskiego obiektu „Na 
Skarpie” doszło do ciekawej konfrontacji, bo na kor-
cie spotkało się dwóch tenisistów którzy na co dzień 
trenują ze sobą: Kacper Żuk i Daniel Michalski. W 
półfinale wyraźnie lepszy był jednak „Żunio”, który 
pewnie ograł klubowego kolegę 6:1, 6:1.
Finał był prawdziwym popisem naszego reprezen-
tanta, który zmierzył się w walce o złoto z Michałem 
Sikorskim, reprezentującym barwy MKT Łódź. Żuk 

i Sikorski doskonale się znają, tworzą dobrze funk-
cjonującą parę deblową, przed dwoma laty zdobyli 
brązowy medal Mistrzostw Europy U-14. W singlu 
taryfy ulgowej jednak nie było i Kacper  zafundował 
koledze tenisowy „rowerek”, czyli wynik 6:0, 6:0. 
Kacper od początku panował nad wydarzeniami na 
korcie, podczas gdy Sikorskiego wyprowadzały  
z równowagi popełniane błędy i wyraźnie miał pro-
blem z utrzymaniem na wodzy emocji. Tymczasem 
„Zunio” pracował na korcie jak maszyna, kilkukrot-
nie niwelując przewagę Sikorskiego.
- Wracam po długiej  przerwie, dlatego nie spodzie-
wałem się, że pójdzie mi w Toruniu tak dobrze. Bar-

dzo cieszę się ze zwycięstwa i udanego otwarcia 2015 
roku, mam nadzieję, że wszystko nadal będzie szło w 
dobrym kierunku i będę się dobrze prezentował do 
końca roku - powiedział po finale Kacper Żuk.
- Za mną 8 miesięcy przerwy spowodowanej kon-
tuzją, podczas której leczyłem kontuzję kręgosłupa 
i przechodziłem rehabilitację. Od dwóch miesięcy 
trenuję już jednak normalnie i mam nadzieję, że tak 
już pozostanie. Pod koniec 2014 roku wróciłem na 
kort, zagrałem w dwóch turniejach juniorskich, gdzie 
wypadłem bardzo dobrze, pokonując starszych chło-
paków. To na pewno dodało mi pewności siebie przed 
mistrzostwami Polski - przyznał nasz reprezentant.
Jakie są najbliższe plany Kacpra? Zaraz po mistrzo-

stwach Polski w Toruniu wyruszył na turniej ITF 
U-18 Magnolia Cup do Szczecina. Tam także chcę 
zrobić dobry wynik. Muszę złapać trochę punktów 
do rankingu i zacząć grać ITF-y do lat 18. Myślę,  
że zagram jeszcze w kilku turniejach do lat 16, ale 
już wkrótce bardziej skoncentruję się na występach  
w turniejach do lat 18 - zdradził Kacper.
Kacper może brać udział w rozgrywkach dzięki lo-
gistycznemu wsparciu Hotelu BEST WESTERN 
Airport Modlin. 
W sprzęt wyposaża go firma BABOLAT.
Wyniki Kacpra na MP Kadetów:
I runda: 
Żuk Kacper (KT Legia Warszawa) - Kubicz Wiktor 
(Złotoryjskie Tow. Tenisowe) 6:1 6:0
II runda: 
Żuk Kacper (KT Legia Warszawa) - Kaszuba Dawid 
(MKT Stalowa Wola) 6:2 6:1
ćwierćfinał: 
Żuk Kacper (KT Legia Warszawa) - Fryze Konrad 
(RKT Return Radom) 6:1 6:2
półfinał: 
Żuk Kacper (KT Legia Warszawa) - Michalski Da-
niel (KT Legia Warszawa) 6:1 6:1
finał: 
Żuk Kacper (KT Legia Warszawa) - Sikorski Michał 
(MKT Łódź) 6:0, 6:0

TeksT MałgORzata chłOPaś. FOTO waRsaw tEnnis tEaM PROMOtiOn.

Wysokie miejsce sztafety Joggera w Arkadii

Impreza rozgrywana jest na poziomie II parkingu 
wewnątrz Arkadii, gdzie wyznaczona jest 1 kilo-

metrowa pętla, którą każdy zawodnik zespołu poko-
nuje dwukrotnie. Skład każdego zgłoszonego zespołu 
to pięciu zawodników. W zawodach wystąpiła rekor-
dowa liczba 104 zespołów, podzielonych na dwie se-
rie. Do zawodów można było zgłosić zespół męski, 
żeński lub mieszany. W składach poszczególnych 
zespołów było wielu uczestników znanych z tras 
biegowych całego kraju w tym również reprezentan-
tów kraju, przez co poziom zawodów był niezwykle 
wysoki a uzyskane rezultaty przez zwycięskie ze-
społy oscylowały w granicach rekordu świata na 10 
kilometrów uzyskiwane przez zawodników z Kenii. 
Zespół JOGGERA spisał się doskonale zajmując 
siódme miejsce z czasem 33:34 sekund. Poszcze-
gólni uzyskali następujące rezultaty: Piotr Ochman 
- 6:39, Stefan Piotrowski - 6:28, Maciej Jajszczak - 
6:55, Piotr Wodyński - 7:05 i Tomasz Ołdak - 6:27. 
Ostatni zawodnik naszej sztafety Tomek Ołdak po-
prawił ubiegłoroczny wynik o 14 sekund a kapitan 
zespołu rozpoczynający sztafetę Piotrek Ochman 
poprawił wynik o 7 sekund. W zawodach uczestni-
czyła również najlepsza zawodniczka JOGGERA 
Ania Świstak, która uczestniczyła w tych zawodach 
w barwach jednego z zespołów mieszanych, będąc 

jego najlepszą zawodniczką a uzyskała bardzo dobry czas 7:35 sekund. Gratulacje dla naszych biegaczy!                

TeksT I FOTO EMKa

wielkim sukcesem zakończyły się dla Kacpra Żuka halowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów, które odbyły się w dniach  
4-10 stycznia 2015 w toruniu. nasz tenisista sięgnął w nich po złoty medal gry pojedynczej!!!

6 stycznia 2015 roku na terenie centrum handlowego aRKaDia w warszawie rozegrana została druga edycja biegu 
sztafetowego na dystansie 10 kilometrów pod nazwą 10K PaRKing RElay.
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TeksT I FOTO sławOMiR KRzEczKOwsKi 

Rozgrywki w Twierdzy cieszą się dużym po-
wodzeniem a więc i frekwencja tego turnieju 

była znakomita. W zawodach wystąpiły wszyst-
kie drużyny startujące w turnieju grudniowym. 
Największe szanse na tytuł miała drużyna Relaxu 
która przystąpiła do zawodów z trzypunktową 
przewagą nad następnym zespołem THC. Jednak 
parkiet zweryfikował wszelkie przypuszczenia. 
Drużyna THC wygrała wszystkie spotkania i to 
ona sięgnęła po tytuł. 
A oto wyniki wszystkich pojedynków:
THC – Atletico  3:2
Legia Janówek – Relax 0:5
Cid-Lines – Twierdza  3:3
Atletico – Relax  0:4

THC – Twierdza  2:1
Cid- Lines – Legia Janówek 4:0
Twierdza – Relax  8:3
Atletico – Legia Janówek 0:6
Cid-Lines – THC  4:5
Twierdza – Legia Janówek 3:0
Relax – THC   1:4
Cid-Lines – Atletico  6:0
Legia Janówek – THC 0:1
Twierdza – Atletico  5:4
Cid-Lines – Relax  1:2

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – THC        - 24 pkt.
II miejsce – Relax             - 18 pkt.

III miejsce – Twierdza               - 17 pkt.
IV miejsce – Cid-Lines              - 16 pkt.
V miejsce – Legia Janówek       - 10 pkt.
VI miejsce – Atletico                 - 3 pkt.

Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został 
Dawid Puzio z zespołu Relaxu, zdobywca 11 
bramek.
Zwycięski zespół THC wystąpił w składzie: Mar-
cin Skorupski, Karol Szczepkowski, Mateusz 
Rusek, Maciej Rusek, Michał Stradza, Marcin 
Pruchniewicz, Paweł Szydlik, Adam Brzyski, Igor 
Sprawka, Mateusz Zalewski. 

w zespole szkół w Modlinie twierdzy odbył się drugi, nocny turniej halowej piłki nożnej organizowany przez uczniowski 
Klub sportowy „ Reduta” o puchar prezesa tego klubu. 

Nocne, mocne granie w Twierdzy

Nowodworscy kajakarze na nartach w Jakuszycach

Jakuszyce to miejscowość położona między 
Szklarską Porębą a Harachowem wysoko w gó-

rach Izerskich, przez co ze specyficznym mikrokli-
matem, gdzie śnieg utrzymuje się od późnej jesieni 
do wiosny. W czasie naszego pobytu warunki śnie-
gowe były idealne, wszystkie trasy w Jakuszycach, 
a jest ich obecnie ponad 60 km były perfekcyjnie 
przygotowane, a piękne krajobrazy pozwalały znieść 
ciężkie treningi.
Już trzeci rok z rzędu kajakarze wyjechali na narty 
biegowe, aby pracować nad wytrzymałością na dłu-
gie wysiłki. Narty biegowe to idealny środek trenin-
gowy dla kajakarzy w okresie zimowym. Zawodnicy 
codziennie pokonywali  40-50 km podczas dwóch 
treningów. Jakuszyckie trasy przebiegają od dolin 
po same szczyty gór Izerskich, co wymagało bardzo 
ciężkich wielokilometrowych podbiegów pod górę.
Zawodnicy biegali po trasach, gdzie w ubiegłym 
roku odbywały się zawody Pucharu Świata w którym 
startowała Justyna Kowalczyk.
Biathlon - ośrodek szkolenia i przygotowań olimpij-
skich, w którym mieszkaliśmy położony w sąsiedz-
twie tras biegowych zapewniał idealne warunki do 
treningu i wypoczynku. Serwowane posiłki były bar-
dzo smaczne i idealnie dobrane do potrzeb młodych 
sportowców.

 Bieganie na nartach a w szczególności jazda stylem 
łyżwowym tak bardzo pochłonęła nasze zawodniczki 
i zawodników, że jeszcze trochę a mogliby startować 
w zawodach narciarskich. Oprócz treningów biego-
wych ćwiczyliśmy również na siłowni.
Wytrzymałość i siła to cele naszego zgrupowania  
i wszyscy wypełnili postawione zadania, choć cza-
sem było naprawdę ciężko.
Wszystko, co dobre szybko się kończy, ale efekty 
ciężkiej pracy na obozie pomogą w dalszym treningu 
ogólnorozwojowym do sezonu kajakarskiego. 
W imieniu swoim i zawodników dziękuję za finanso-
we wsparcie macierzystemu klubowi NOSiR .

TeksT I FOTO tREnER sEKcJi KaJaKOwEJ nOsiR  MaRiusz szałKOwsKi

w dniach 17-28.01.2015 r. zawodniczki i zawodnicy sekcji kajakowej nOsiR uczestniczyli w obozie zimowym w Jakuszycach, 
gdzie biegali na nartach biegowych. 



Sprzątanie po pSie to nie tylko dobra wola.
obowiązek Sprzątania po zwierzętach, które wyprowadzamy  

na tereny przeznaczone do użytku publicznego 
jeSt regulowany przepiSami prawa. 

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) nałożyła na gminy obowiązek ustalenia 
indywidualnych zasad utrzymania czystości i porządku na ich terenie. Art. 4 cytowanej ustawy zobligował rady gmin do uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku, który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na 
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów zielonych.
Na terenie naszego miasta obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, który został uchwalony 
dnia 18 grudnia 2012 roku (Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/301/12). Rozdział 10 § 37 ust. 2 pkt. 6 regulaminu stanowi, że do obowiązków właścicieli 
utrzymujących zwierzęta domowe należy natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe  
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 
zielonych itp. Nieczystości te umieszczone w szczelnym i nieulegającym szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych 
urządzeniach do zbierania odpadów, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
Zgodnie z art. 10 ust. 2a i ust. 3 cytowanej ustawy karze grzywny podlega ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie. Postępowanie 
w przedmiotowych sprawach będzie toczyło się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Obowiązek sprzątania po zwierzętach egzekwuje Straż Miejska. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tj: Dz. U. z 2013 r.  
poz. 482 ze zm.) kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,  
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.


