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W listopadzie ostatecznie zakończyliśmy re-
alizację inwestycji „Przebudowa ulicy War-
szawskiej oraz budowa i przebudowa ulicy 
Modlińskiej”. Ostatni odcinek, biegnący 
wzdłuż ogródków działkowych został odda-
ny do użytku w piątek, 27 listopada. Jak do-
tąd była to największa inwestycja drogowa 
w mieście i dziś chyba każdy kto miał okazję 
przejechać nowymi ulicami nie ma wątpli-
wości jak bardzo jej realizacja zmieniła obli-
cze Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Nasze miasto podzielone jest rzekami, koleją 
i drogami. Dzięki tej budowie przybliżamy 

do siebie jego części. Niewątpliwie czeka 
nas tez ożywienie gospodarcze w tej części 
miasta nie tylko pod względem komunika-
cyjnym ale też gospodarczym i usługowym. 
W przyszłym roku będziemy kontynuować 
budowę tzw. obwodnicy śródmiejskiej bu-
dując odcinek łączący ulicę Paderewskiego 
z Bohaterów Modlina. Dzięki temu posu-
nięciu będziemy mogli zaprojektować nowy 
system komunikacji w centrum miasta. 
O wszystkich tych planach będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco za pośrednictwem 
Faktów Nowodworskich oraz internetu. 
Dziś zachęcam do lektury listopadowych 
Faktów, w których piszemy m.in. wspo-
mnianej powyżej inwestycji, podsumo-
wujemy projekty zrealizowane przez mia-
sto przy współudziale środków unijnych 
w ramach „Parku Trzech Kultur”, kolejnych 
partnerach Nowodworskiej Karty Familij-
nej. Wewnątrz także garść informacji o wy-
darzeniach w szkołach i przedszkolach oraz 
kolejnych sukcesach naszych sportowców. 
Życzę miłej lektury. 
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Podróż w czasie po Twierdzy modlin

Podróż w czasie? To możliwe! Wehikuł dla turystów odwiedzających Twierdzę 
Modlin skonstruowało Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. 

TeksT I FOTO MARTyNA KoRDUleWSKA

Na tablicach informacyjnych 
przy najcenniejszych zabyt-

kach fortyfikacji pojawiły się kody 
QR, dzięki którym można zoba-
czyć, jak wyglądały one dawniej. 
Aby skorzystać z tej możliwości, 
wystarczy smartfon lub tablet 
z dostępem do Internetu i darmowa 
aplikacja do skanowania kodów. 

To wzbogacenie funkcjonalności 
polsko-angielskich tablic informa-
cyjnych, tworzących komplekso-
wy system informacji turystycznej, 
usytuowanych w ramach dofinan-
sowanego z UE projektu „Twierdza 
Modlin – ponadregionalny produkt 
turystyki weekendowej”. Swoista 
podróż w czasie, podczas której 
można jednocześnie zobaczyć za-
bytek na żywo oraz w czasach jego 
świetności czy też II wojny świa-
towej, ma urozmaicić zwiedzanie 
zarówno turystom indywidualnym, 
jak i grupom zorganizowanym 
z przewodnikami.

Zobacz więcej, poczuj więcej. 
Warto wybrać się na spacer z histo-
rią w tle do największej twierdzy 
w Polsce znajdującej się zaledwie 
30 km od Warszawy. 
Więcej w Strefie Turysty 
na www.nowydwormaz.pl. 

TeksT BARToSZ RoGIńSKI FOTO STR. 3-4 WWW.flASHSTUDIo.eU STR 5 BARToSZ RoGIńSKI

Park Trzech Kultur – podsumowanie projektów
4 grudnia minęły dokładnie dwa miesiące od uroczystego otwarcia Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin dokonanego przy 
blasku pochodni a poprzedzonego koncertem z piosenkami trzech kultur. Nawiązaliśmy do otwarcia dokonanego przez 
załogę Twierdzy Modlin 92 lata wcześniej, kiedy w ramach uroczystości odbyła się defilada przy blasku pochodni i koncert. 
Możemy tylko domyślać się jak wtedy wyglądał park, jednak ułatwić nam to może obecny układ alei, który nawiązuje do 
historycznego (wykorzystaliśmy w tym celu mapy z okresu międzywojennego i czytelny układ drzew).

Wszystkie działania dokonane w ramach 
obecnego zagospodarowania parku nie 

byłyby możliwe bez pozyskanych przez miasto 
funduszy zewnętrznych, w tym przypadku aż 
z dwóch projektów unijnych (z działań skierowa-
nych na turystykę i kulturę w ramach RPO WM 
2007-2013). Nie możemy jednak zapomnieć tak-

że o środkach z budżetu miasta, które pokryły 
wymagany wkład własny i brakujące fundusze 
na kompleksowe zagospodarowanie. 
Rewitalizacja Parku Trzech Kultur to nie tylko 
widoczne w tym miejscu m.in. odnowione alejki, 
oświetlenie, ławki, kosze na śmieci i monitoring 
ale także szereg innych mniej zauważalnych 

działań, które razem tworzą atrakcyjne miejsce 
na kulturowej i turystycznej mapie Mazowsza.

Są to miedzy innymi:
- w parku:

Odnowienie znaków przebiegu nie •	
bieskiego szlaku pieszego.

Usytuowanie figurki Baśki Murmań-•	
skiej, jako uzupełnienie przebiegu szlaku 
dla dzieci.

Stworzenie systemu oznaczeń (mapa •	
w parku pozwalająca wybrać kierunek 
zwiedzania, tablice o każdej kulturze)  
- przy budynku Centrum Informacji Tury-
stycznej i Muzeum:

Miejsce odpoczynku dla turystów. •	
Jest to utwardzony plac na którym za-
montowaliśmy trzy stoliki z siedziskami, 
z czego jeden o odpowiedniej wysokości 
przeznaczony dla dzieci, a drugi przysto-
sowany dla osoby, która może podjechać 
bezpośrednio wózkiem inwalidzkim.

Prace przy wystawie sprzętu militar-•	
nego, w ramach których oświetliliśmy teren 
latarniami, takimi samymi jak te, które świe-
cą w parku oraz wykonaliśmy podstawy pod 
sprzęt militarny, tak aby właściwie ekspono-
wać sprzęt, jak również zakupiliśmy tablicz-
ki opisujące obiekty na wystawie.

W budynku dla opiekunów z naj-•	
młodszymi turystami toaleta z miejscem 
do przewijania dzieci.
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Przed zagosPodarowaniem Po zagosPodarowanu

Przed zagosPodarowaniem Po zagosPodarowanu

Przed zagosPodarowaniem Po zagosPodarowanu

Przed zagosPodarowaniem Po zagosPodarowanu

Warto zaznaczyć, że w ramach projektów przetłuma-
czyliśmy wszystkie przewidziane materiały przygo-
towane na temat Twierdzy Modlin i parku zarówno 
na języki dwóch kultur – francuskiej i rosyjskiej 
a także standardowo na język angielski. Materiały te 
znalazły się na specjalnie dla nich utworzonej zakład-
ce na stronie naszego miasta a także w publikacjach 
jakie zostały wydane w związku z realizacją projek-
tów. Były to ulotki (rozdawane na otwarciu parku, 
będą dystrybuowane turystom krajowym i zagranicz-
nym na terenie Portu Lotniczego Warszawa-Modlin) 
ale także przewodniki po Parku Trzech Kultur oraz 
mapy Twierdzy Modlin i parku.
Park ma za zadanie przybliżyć dziedzictwo kultu-
rowe Twierdzy Modlin w oparciu o trzy kultury, 
które wywarły największy wpływ na jej powsta-
nie i funkcjonowanie na przestrzeni lat - i to za-
danie spełnia. Odwiedzają go licznie mieszkańcy 
ale także turyści, którzy dzielą się swoimi spo-
strzeżeniami z pracownikami Centrum Informacji 
Turystycznej. Wiemy, że doceniają wygląd parku, 
jego funkcjonalność i przede wszystkim podoba 
im się duża liczba ławek i koszy na śmieci. 
Dodatkowo promowanie trzech kultur odbywać 
się będzie poprzez wskazane w projektach impre-
zy plenerowe i sportowe w parku. 
Tym samym środki z Unii Europejskiej i miasta 
zostały przeznaczone zarówno na przywrócenie 
świetności parku mieszkańcom i turystom ale 
także, poprzez szereg zaplanowanych przez mia-
sto zadań w ramach projektów, wpływają na roz-
wój turystyki i kultury w naszym regionie.

Tytuł projektu i źródło finansowania: Poprawa 
oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów 
„Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenero-
wej. (Działanie 6.1 Kultura RPO WM 2007-2013)
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 
Całkowita wartość projektu: 830 937,55 zł 
Wydatki/koszty kwalifikowalne: 557 130,00 
Poziom dofinansowania: 85% 
Wartość dofinansowania: 473 560,50 zł

Tytuł projektu i źródło finansowania: Zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utwo-
rzenie „Parku Trzech Kultury” w Twierdzy Modlin. 
(Działanie 6.2 Turystyka RPO WM 2007-2013)
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 
Całkowita wartość projektu: 1 102 532,63 zł 
Wydatki/koszty kwalifikowalne: 748 515,00 
Poziom dofinansowania: 75% 
Wartość dofinansowania: 561 386,25 zł

www.nowydwormaz.pl4
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TeksT ReD. NA PoDST. MATeRIAłóW URZęDU MARSZAłKoWSKIeGo WojeWóDZTWA MAZoWIeCKIeGo FOTO WWW.MAZovIA.Pl, ToMASZ KRASoWSKI

Powiat nowodworski bliżej natury

W dniach 21.10.2015 r. w Nasielsku, 19.11.2015 r. w Zakroczymiu oraz 20.11.2015 r. w Czosnowie odbyło się szkolenie w ramach realizacji 
zadania pn.: „ Bliżej natury” – szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej dla przedstawicieli gmin, jednostek pomocniczych oraz 
mieszkańców powiatu nowodworskiego, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Łączna ilość uczestników szkolenia wyniosła 220 osób. Priorytetem w za-
kresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicz-

nej u przeważającej części społeczeństwa i przekonanie ludzi o konieczności 
myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Cel ten osiągnie się przez 
intensyfikację działań w zakresie edukacji ekologicznej, eliminowanie dzia-
łań mało efektywnych i poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy. 
Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:
– wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (foto-
woltaika);
– usuwanie azbestu;
– informacje nt. występowania i zagrożeń związanych z Barszczem Sosnow-
skiego; 
– segregacja i racjonalne gospodarowanie odpadami;
– możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne na działania związane 
z ochroną środowiska. 

Więcej na naszej stronie www.nowodworski.pl

OPRAC. ANeTA PIelACH – PIeRŚCIeNIAK FOTO URZąD MIejSKI, ANeTA PIelACH – PIeRŚCIeNIAK, MARTyNA KoRDUleWSKA

modlińska otwarta!
27 listopada otwarty dla ruchu został ostatni odcinek inwestycji pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa  
ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego”. Zdjęcie 
barierek poprzedziła oficjalna prezentacja projektu, która odbyła się w Publicznym Gimnazjum nr 1. Tamtejsza młodzież miała też 
okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się po drodze oraz pierwszej pomocy. 

Pierwsza część uroczystości dedykowana była 
uczniom gimnazjum. Młodzież, mogła przekonać 
się jak zachowuje się człowiek w stanie upojenia 
alkoholowego, w czym pomagały zajęcia z użyciem 
alkogogli. Dzięki symulatorowi jazdy mogli uczyć 
się zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. 
Nie zabrakło też zajęć z pierwszej pomocy przedme-
dycznej i symulatora zderzeń. Zajęcia dla młodzieży 
były realizowane przy wsparciu Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego. 
Następnie uczniowie zostali zaproszeni na prezenta-
cję całego projektu drogowego, w której wzięli też 
udział przedstawiciele instytucji, bez których in-
westycja nie mogłaby być zrealizowana. Władze 
Województwa reprezentował Wiesław Raboszuk, 
członek zarządu Województwa Mazowieckiego 
oraz Radosław Rybicki – Dyrektor Departamen-
tu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego. Władze 
Nowego Dworu Mazowieckiego reprezentowali 
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bi-
sialski, radni Rady Miejskiej oraz burmistrz Jacek 
Kowalski. Nie zabrakło też przedstawicieli wyko-
nawcy i starostwa powiatowego. 
Burmistrz Jacek Kowalski przedstawił prezen-
tację dot. projektu oraz podziękował wszystkim 
którzy byli zaangażowani w proces realizacji 
inwestycji, od momentu projektu, poprzez pozy-
skanie funduszy aż po realizację. 
Zaproszeni goście złożyli na ręce burmistrza li-
sty gratulacyjne, a w wystąpieniach podkreślali 
ogrom pracy przy przebudowie ww. dróg oraz 
znaczna poprawę jakości podróżowania oraz 
bezpieczeństwa w mieście. 
Druga część otwarcia miał miejsce na skrzy-
żowaniu ulic Warszawskiej z nową Modlińską. 
Tam poświęcenia drogi dokonał ks. Andrzej 
z parafii pw. Św. Michała Archanioła. 
Następnie, poprzez przesunięcie barierek blokują-
cych wjazd symbolicznie otworzono ostatni odcinek 
inwestycji. W tej części licznie uczestniczyli miesz-
kańcy, którzy podobnie jak pierwsi kierowcy prze-
mierzający drogę otrzymali pamiątkowe upominki.

O projekcie
 – Historia inwestycji sięga prawie 10 lat wstecz. 
Od lat miasto zabiegało o jej realizację zdając sobie 
sprawę, że to nie będzie zwykła przebudowa dwóch 
ulic. To bowiem całkowita zmiana układu komuni-
kacyjnego w centrum miasta, z którym wiązać się 
będzie jego dalszy rozwój. Uruchomione w ostat-
nich latach Lotnisko w Modlinie, budujące się na 
wjeździe do miasta duże centrum handlowe, perma-
nentny rozwój budownictwa mieszkaniowego a co 
za tym idzie napływ nowych mieszkańców pociąga-
ją za sobą zwiększony ruch samochodów. Dlatego, 
przewidując to zjawisko, władze miasta tak silnie na 
przestrzeni lat zabiegało o realizację tej inwestycji. 
Było to ogromne przedsięwzięcie, a o jego randze 
świadczyć może rekordowa wartość pozyskanego 
dofinansowania – ponad 20 mln. zł. Dodatkowo 
roboty drogowe prowadzone były w ciągu dróg za-
rządzanych przez cztery podmioty tj. Generalna Dy-
rekcję Dróg Publicznych i Autostrad, Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiat Nowodworski 
oraz Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Ogromnym 
wyzwaniem było uzgodnienie i przeprowadzenie 
robót przy zgodzie wszystkich tych podmiotów oraz 
pogodzenie interesów każdego z nich. 
16 grudnia 2013 roku Miasto złożyło wniosek do 
propozycji na listę Indykatywnego Wykazu Indy-

widualnych Projektów Kluczowych RPO WM 
2007-2013. 18 marca następnego roku projekt zo-
stał wpisany na listę rezerwową IWIPK RPO WM 
2007-2013. 24 marca 2015 r. Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego przyjął Uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia listy projektów kluczowych do 
umieszczenia w indykatywnym planie inwesty-
cyjnym dla RPO WM 2007-2013, w której projekt 
pn. „Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa 
i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze 
Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 
85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego” został 
umieszczony na liście podstawowej. 

– Umowa o dofinansowanie została podpisana 
15 września 2015 r. 
– Całkowita wartość projektu: 23,7 mln. zł. Kwo-
ta dofinansowania: 20,1 mln. zł. Poziom dofinan-
sowania 85 % kosztów kwalifikowanych. 
Inwestycja zrealizowana została w terminie: 25.05 
– 10.11.2015 r. zaś cały projekt obejmuje ramy cza-
sowe od 27.11.2009 r. (prace nad dokumentacją 
projektu drogowego) do 30.11.2015 r. (zakończenie 
działań inwestycyjnych i finansowych). 
Głównym celem projektu była poprawa bezpie-
czeństwa oraz płynności ruchu w centrum Nowego 
Dworu Mazowieckiego poprzez przejęcie części 
ruchu z odcinka DW 631 (ul. Warszawska), który 
przebiega przez ścisłe centrum miasta. 
Wykonawcą inwestycji, była firma Bilfinger 
Infrastructure S.A. obecnie PORR Polska Infra-
strukture S.A.
Inwestycja zakładała poprawę stanu techniczne-

go i użytkowego istniejącej drogi poprzez wyko-
nanie nowych warstw nawierzchni oraz poszerzeń 
drogi. Wykonany został 
również całkowicie nowy ciąg dalszy na str. 8
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Nowe metody walki z dzikami

Podczas październikowej sesji radni podjęli uchwałę, w której wyrazili aprobatę dla zarządzenia burmistrza o usypianiu dzików. To 
kolejne działanie, które ma pomóc w walce ze zwierzętami wchodzącymi do miasta. 

Jednym z punktów sesji było podjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia burmi-

strza miasta wprowadzającego przepisy porząd-
kowe. 22 października burmistrz Jacek Kowalski 
wydał bowiem zarządzenie, w którym zezwala 
się na użycie środka usypiającego w stosunku do 
dzikich zwierząt stwarzających zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi na terenie zurbanizowanym. 
W zarządzeniu czytamy też, że populacja dzików 
w mieście rośnie z roku na rok. Zwierzęta poja-
wiają na terenie miasta powodując poczucie zagro-
żenia u mieszkańców oraz czyniąc szkody w tere-
nach zielonych. 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnią ko-
mendant straży miejskiej oraz naczelnik wydziału 
gospodarki komunalnej dlatego w przypadku po-
jawienia się dzików mieszkańcy proszeni są bez-
pośredni kontakt ze Strażą Miejską lub Urzędem 
Miejskim 
W głosowaniu radni przyjęli uchwałę i zatwierdzi-
li zarządzenie wydane przez burmistrza. 

Warto wspomnieć, że Urząd Miejski podejmował 
już kilka prób by wyeliminować dziki z miasta. 
W 2014 r. odbyło się spotkanie z odpowiednimi 
służbami, na którym zdecydowano o zakupie ku-
kurydzy, w celu wabienia zwierzyny w określone 
miejsce. To działanie miało na celu przyzwycza-
jenie dzików do miejsca, w którym mogłyby być 
odławiane. Ponadto straż miejska rozstawiała 
w terenie kijki z substancją odstraszającą zwierzę-
ta oraz używała petard hukowych. 

Działania te nie przyniosły jednak spodziewa-
nych efektów. 
W końcu zakupione zostały dwie odłownie, dzię-
ki którym udało się złapać i wywieźć z miasta 48 
dzików. 
Te działania na zlecenie miasta realizuje Koordy-

nator ds. dzikich zwierząt wraz z Łowczym. 
W ostatnim czasie zakupiona została również trze-
cia odłownia. 
Ponadto miasto wystąpiło o zmianę granic obwo-
dów łowieckich. Ma to pomóc w realizacji zadania 
dotyczącego usypiania dzików. 

TeksT ReD. FOTO URZąD MIejSKI

opłata targowa bez zmian

Koniec roku to dla rad gmin okres uchwalania stawek podatków i opłat na kolejny rok. 17 listopada na nadzwyczajnej sesji radni 
podjęli uchwałę w sprawie opłaty targowej. Zdecydowali, że w przyszłym roku nie ulegnie ona zmianie. 

W 2016 roku opłata targowa zostanie 
utrzymana na takim samym poziomie 

jak w roku 2015. Warto zaznaczyć, że opła-
ta ta nie była podwyższana od pięciu lat. Jej 
ostatnie zmiany miały miejsce w 2011 roku. 
Dzienna stawka opłaty targowej wynosi  
22 zł. Przy sprzedaży ze stanowiska, na które 
można wjechać samochodem osobowym także 
22 zł. Jeśli na stanowisko nie można wjechać 
samochodem osobowym handlujący zapłaci 
19 zł. Ci którzy prowadzą sprzedaż z wózka 
ręcznego, roweru, ręki czy kosza zapłacą 8 zł. 
Najwięcej zapłacą sprzedawcy mebli – 48 zł. 
Najmniej zaś handlujący gołębiami, królika-
mi, psami i innymi zwierzętami – 2 zł.
Wpływy do przyszłorocznego budżetu z tytu-
łu tej opłaty miasto szacuje na 800 tys. 

TeksT I FOTO ReD

Zdjęcie do dokumentów wykonasz w urzędzie miejskim!

W listopadzie w Urzędzie Miejskim uruchomiona została fotobudka. Dzięki urządzeniu każdy kto musi wyrobić np. dowód osobisty 
może wykonać odpowiednie zdjęcie „od ręki” w urzędzie. 

W holu na parterze magistratu ustawiona 
została specjalna samoobsługowa fotobudka. 

Maszyna krok po kroku przeprowadzi użytkownika 
przez proces robienia zdjęcia. 
Z fotobudki można korzystać w czasie pracy 
urzędu, czyli w poniedziałki od 9 do 17, a od 
wtorku do piątku w godz. 8-16. 
Koszt usługi wynosi 15 zł. W ramach opłaty 
użytkownik otrzyma 4 zdjęcia jednego rodzaju tj. 
 – do dowodu osobistego, paszportu lub wizy wg. 
wytycznych ICAO 9303 (na wprost – wymiar 
3,5x4,5cm) 
 – do prawa jazdy zgodne z obowiązującymi 
przepisami z odkrytym lewym uchem – wymiar 
3,5x4,5cm, 
 – do dyplomu (wymiar 4,5x6,5cm). 
Sposób płatności za usługę przewidziano 
gotówką, w formie bilonu lub banknotów. 
Urządzenie dostosowane jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

EASYBOOTH

KIS POLAND Sp. z o.o ul Targowa 46/5, 03-733 WARSZAWA  
Tel:  +48 730 001 186  Email: dominik.zareba@photomaton.com
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ZDJĘCIA NIEOFICJALNE 

 Kamera : 5 milionów pikseli

 Rozdzielczość : > 300 dpi

 Szybkość drukowania : < 30 sekund 
na zdjęcie 

 Format wydruku : 10x15 cm

 Wydajność drukarki : 600 wydruków

 Materiały eksploatacyjne : rolki 
termicznego papieru fotogra�cznego, 
taśma barwiąca (sublimacja termiczna)

 Sposoby płatności : Bilon lub 
banknoty

 Opcje: automat do wydawania reszty, 
płatność kartą kredytową

 Ekran : Wysokiej rozdzielczości 15 
"ekran z panelem sterowania (5 
przycisków), wraz z instrukcjami 
wizualnymi oraz audio

 Wymiary : 

 Bez topsign: 192 (wys) x 150 (dł) x 75 
(gł) cm

 Z topsign : 218 (wys) x 150 (dł) x 75 (gł) 
cm

 Powierzchnia : na podłodze 1,125 m2

 Waga : 300kg

 Zasilanie : 230 V 50 Hz 6 A

 Zgodność : z CE EN 60950-1 i CEM)

Dane techniczne

Ekologiczna: Żarówki o niskim zużyciu energii. System automatycznego włączania i wyłączania Kontrolowany poprzez regulator czasowy. 
Recykling wszystkich odpadów i komponentów wykorzystywanych przez urządzenie jest prowadzony przez specjalistów z branży.

REGULOWANE SIEDZENIE 

Regulowane siedzenie pozwala klientom ręcznie 
dostosować wysokość, aby wykonać odpowiednie 
zdjęcie.

ZEWNĘTRZNY PLAKAT

Zewnętrzny plakat dostarcza informacji na temat 

dokumentów, zabawne zdjęcia).

ŁATWY W UŻYCIU PROGRAM UMOŻLIWIA PROSTĄ 
NAWIGACJĘ

Wysokiej rozdzielczości 15” ekran z panelem sterowania (5 
przycisków). Instrukcje głosowe dostępne w języku polskim 
i angielskim, dzięki czemu możemy szybko wykonać 
pożądany zdjęcie.

DOSTĘPNOŚĆ

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych (na życzenie).

ZDJĘCIA OFICJALNE DO DOKUMENTÓW

 Zdjęcia paszportowe i do wiz zgodne z obowiązującymi 

przepisami ICAO 9303 (na wprost – wymiar 3,5x4,5cm)

 Zdjęcia zgodne z obowiązującymi przepisami do 

odkrytym lewym uchem – wymiar 3,5x4,5cm)

 Zdjęcia zgodne z obowiązującymi przepisami do 

dyplomu (wymiar 4,5x6,5cm)

150 cm75 cm

21
8 

cm

  4 zdjęcia w różnych pozach, kolorowe lub czarno-białe
  Portret kolorowy lub czarno-biały
  16 zdjęć w mini-formacie, kolorowych lub czarno-biały
 

  zdjęć z tekstem

ZDJĘCIA OFICJALNE DO DOKUMENTÓW

 4 zdjęcia do dowodu osobistego, paszportowe i do wizy 

zgodne z obowiązującymi przepisami ICAO 9303 

(na wprost – wymiar 3,5x4,5cm)  

4 zdjęcia zgodne z obowiązującymi przepisami do prawa jazdy 

(lewy półpro�l z odkrytym lewym uchem – wymiar 3,5x4,5cm) 

 4 zdjęcia zgodne z obowiązującymi przepisami 

do dyplomu (wymiar 4,5x6,5cm)

DOSTĘPNOŚĆ

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych (na życzenie).

EASYBOOTH

KIS POLAND Sp. z o.o ul Targowa 46/5, 03-733 WARSZAWA  
Tel:  +48 730 001 186  Email: dominik.zareba@photomaton.com
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ZDJĘCIA NIEOFICJALNE 

 Kamera : 5 milionów pikseli

 Rozdzielczość : > 300 dpi

 Szybkość drukowania : < 30 sekund 
na zdjęcie 

 Format wydruku : 10x15 cm

 Wydajność drukarki : 600 wydruków

 Materiały eksploatacyjne : rolki 
termicznego papieru fotogra�cznego, 
taśma barwiąca (sublimacja termiczna)

 Sposoby płatności : Bilon lub 
banknoty

 Opcje: automat do wydawania reszty, 
płatność kartą kredytową

 Ekran : Wysokiej rozdzielczości 15 
"ekran z panelem sterowania (5 
przycisków), wraz z instrukcjami 
wizualnymi oraz audio

 Wymiary : 

 Bez topsign: 192 (wys) x 150 (dł) x 75 
(gł) cm

 Z topsign : 218 (wys) x 150 (dł) x 75 (gł) 
cm

 Powierzchnia : na podłodze 1,125 m2

 Waga : 300kg

 Zasilanie : 230 V 50 Hz 6 A

 Zgodność : z CE EN 60950-1 i CEM)

Dane techniczne

Ekologiczna: Żarówki o niskim zużyciu energii. System automatycznego włączania i wyłączania Kontrolowany poprzez regulator czasowy. 
Recykling wszystkich odpadów i komponentów wykorzystywanych przez urządzenie jest prowadzony przez specjalistów z branży.

REGULOWANE SIEDZENIE 

Regulowane siedzenie pozwala klientom ręcznie 
dostosować wysokość, aby wykonać odpowiednie 
zdjęcie.

ZEWNĘTRZNY PLAKAT

Zewnętrzny plakat dostarcza informacji na temat 

dokumentów, zabawne zdjęcia).

ŁATWY W UŻYCIU PROGRAM UMOŻLIWIA PROSTĄ 
NAWIGACJĘ

Wysokiej rozdzielczości 15” ekran z panelem sterowania (5 
przycisków). Instrukcje głosowe dostępne w języku polskim 
i angielskim, dzięki czemu możemy szybko wykonać 
pożądany zdjęcie.

DOSTĘPNOŚĆ

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych (na życzenie).

ZDJĘCIA OFICJALNE DO DOKUMENTÓW

 Zdjęcia paszportowe i do wiz zgodne z obowiązującymi 

przepisami ICAO 9303 (na wprost – wymiar 3,5x4,5cm)

 Zdjęcia zgodne z obowiązującymi przepisami do 

odkrytym lewym uchem – wymiar 3,5x4,5cm)

 Zdjęcia zgodne z obowiązującymi przepisami do 

dyplomu (wymiar 4,5x6,5cm)

150 cm75 cm

21
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cm

  4 zdjęcia w różnych pozach, kolorowe lub czarno-białe
  Portret kolorowy lub czarno-biały
  16 zdjęć w mini-formacie, kolorowych lub czarno-biały
 

  zdjęć z tekstem

ZDJĘCIA OFICJALNE DO DOKUMENTÓW

 4 zdjęcia do dowodu osobistego, paszportowe i do wizy 

zgodne z obowiązującymi przepisami ICAO 9303 

(na wprost – wymiar 3,5x4,5cm)  

4 zdjęcia zgodne z obowiązującymi przepisami do prawa jazdy 

(lewy półpro�l z odkrytym lewym uchem – wymiar 3,5x4,5cm) 

 4 zdjęcia zgodne z obowiązującymi przepisami 

do dyplomu (wymiar 4,5x6,5cm)

DOSTĘPNOŚĆ

Uchwyt dla osób niepełnosprawnych (na życzenie).

ciąg dalszy ze str. 7 

korpus drogowy – przedłużenie ul. Modlińskiej do 
ronda przy targowisku miejskim. Projekt przewidy-
wał również budowę nowych i odnowę istniejących 
odcinków chodników dla pieszych wzdłuż jezdni, 
budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zjaz-
dów na posesje oraz poprawę geometrii wlotów dróg 
poprzecznych. 

LICZBY: 
W wyniku realizacji projektu wybudowanych 
zostało
 – 0,60 km dróg wojewódzkich, 
 – 1,8 km ścieżek rowerowych, 
 – 0,76 km chodników, 
 – 12 przejść dla pieszych, 
 – 3 skrzyżowania, 
 – 779 urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 
W wyniku realizacji projektu przebudowanych 
zostało:
– 0,93 km dróg wojewódzkich 
– 0,13 km dróg powiatowych
– 0,36 km dróg gminnych
W wyniku realizacji projektu zmodernizowanych 
zostało:
– 2,1 km chodników
– 15 przejść dla pieszych
 – 8 skrzyżowań.
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Nowodworska Karta Familijna rośnie w siłę!
Do programu skierowanego dla nowodworskich rodzin wielodzietnych, dołączają kolejny partnerzy. już teraz posiadacze 
Nowodworskiej Karty familijnej mogą korzystać z usług kilkunasty podmiotów ze zniżką. obecnie w programie uczestniczy 
ponad 150 rodzin. 

Nowodworskie Karty Familijne są wydawane 
bezpłatnie, nie trzeba również spełniać żad-

nego kryterium dochodowego. Karty otrzymuje 
rodzina wielodzietna, poprzez którą rozumie się 
rodzinę zamieszkałą na terenie Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego, składającą się z rodziców 
(jednego rodzica) mających na utrzymaniu tro-
je i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub  
24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy 
się lub studiuje.

Karty wydawane są dzieciom rodzin wielodziet-
nych do 18 roku życia lub 24 (w przypadku oka-
zania zaświadczenia o kontynuowaniu nauki). Ro-
dzice/opiekunowie prawni rodzin wielodzietnych, 
spełniający w chwili składania wniosku kryteria 
programu, będą otrzymywać karty dożywotnio.

Imienną kartę otrzymuje każdy z członków ro-
dziny wielodzietnej. Karty są ważne z dokumen-
tem potwierdzającym tożsamość.

Karty można otrzymać po wypełnieniu i złoże-
niu w Urzędzie Miejskim wniosku, który jest 
dostępny na stronie www.nowydwormaz.pl/nkf 
lub w p. 101 Urzędu Miejskiego.

Obecni partnerzy Nowodworskiej Karty Familij-
ne oraz oferowane przez nich zniżki:

 – Nowodworski 
Ośrodek Sportu 
i Rekreacji
ul. Sportowa 66

www.nosir.nowydwormaz.pl
www.facebook.com/NowodworskiOsrodek-
SportuIRekreacji
50% zniżki na płatną ofertę NOSiR

 – Nowodworski Ośro-
dek Kultury
ul. Paderewskiego 1 A
www.nok.nowydwor-
maz.pl
www.facebook.com/No-

wodworskiOsrodekKultury
50% zniżki na płatną ofertę NOK

 – Nowodworska Linia Miejska

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na 
terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, liniami 
miejskimi nr 11, 12 i 14 w 2015 roku

 – Studio Barwa
ul. Paderewskiego 2/2
www.studiobarwa.pl
www.facebook.com/Stu-
dioBarwaNDM

33% zniżki na usługi: 
stylizacja paznokci, styli-
zacja rzęs, usuwanie tatu-
ażu i usługi kosmetyczne

 – Expresso
ul. Przejazd 28
www. facebook .com/
expressoNDM
20% zniżki na wszyst-
kie napoje gorące i 10% 
zniżki na koktajle owo-
cowe, smoothies 

 – Sklep Siemanko
ul. Przejazd 3
www.sklepsiemanko.pl
www. facebook .com/
SklepSiemanko

10% na koszulki, spodnie, kurtki, spodenki, 
longsleeve’y, – 10% na czapki, saszetki, paski, – 
7% na bluzy, – 15% na płyty, – 20% na plecaki, 
torby i okulary.
Oferta obowiązuje w sklepie stacjonarnym.

 – Gabinet Rozwoju Dziecka Joanna Prusik
ul. Piaskowa 2
tel. 799 11 22 06
5% zniżki na: logopedię, terapię integracji senso-
rycznej, fizjoterapię, badanie funkcji wzrokowych

 – Sala zabaw 
Bajbalandia
ul. Mazowiecka 14
www.bajbalandia.pl
www.facebook.com/
Bajbalandia,
zniżki na bilety 
wstępu: od ponie-
działku do piątku 10 
zł za pierwszą godzi-
nę zabawy, w week-
endy 15 zł za pierw-
szą godzinę zabawy 
(za każdą kolejną 
zgodnie z cenni-
kiem)

NDMed Sklep 
Medyczny
ul. Długa 8
30% zniżki na kom-
puterową diagnosty-
kę stóp,
10% zniżki na całą 
ofertę sklepu z wy-
łączeniem środków 
pomocniczych,
5% zniżki na środki 
pomocnicze tj. pielu-
cho majtki, podkłady, 
wkładki anatomiczne

 – Fit Bar Angel
ul. Sportowa 66
tel. 504 139 094
15% zniżki na: dania 
fit, soki wyciskane, 
shake.

 – As&As Dental Clinic
ul. Paderewskiego 14b
tel. 694 471 470
5% zniżki na: przegląd stomatologiczny,
10% zniżki na stomatologiczne zabiegi profilak-
tyczne.

Prowadzisz firmę i chciałbyś zo-

stać Partnerem Nowodworskiej 

Karty Familijnej?

Wejdź na stronę 

www.nowydwormaz.pl/nkf 

i wypełnił deklarację przystąpie-

nia do programu, napisz maila 

na karta@nowydwormaz.pl 

lub zadzwoń pod numer 

22 51 22 161.

TeksT ANeTA PIelACH – PIeRSCIeNIAK  FOTO SeBASTIAN BAńBURA

97. rocznica odzyskania niepodległości!

W 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie miasta odbyły się uroczystości. 

Rozpoczęła je msza św. w kościele pw. św. 
Michała Archanioła. W nabożeństwie wzięli 

udział burmistrz Jacek Kowalski, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, człon-
kowie organizacji wojskowych i społecznych, 
mieszkańcy miasta. 
Po mszy wszyscy zgromadzeni w kościele, w to-
warzystwie pocztów sztandarowych przemasze-
rowali ulicami miasta pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Tam zostały wygłoszone 
okolicznościowe przemówienia oraz złożone 
kwiaty. Wiązanki kwiatów zostały złożone także 
pod pomnikiem Poległych w Obronie Ojczyzny 
w centrum miasta. 
Następnie obchody przeniosły się do Twierdzy 
Modlin. Kilkadziesiąt osób wysłuchało koncer-
tu patriotycznego, który został zorganizowany 
w Klubie Garnizonowym. Sponsorem koncertu 
był p. Robert Kanigowski. Po występie wszyscy 
zostali zaproszeni na ciepłe napoje oraz okolicz-
nościowy tort. Wieczorem, na cmentarzu fortecz-
nym odbyła się msza święta polowa, z ceremo-
niałem wojskowym. Na koniec złożono kwiaty 
pod pomnikiem poległych w wojnie polsko – 
bolszewickiej. 
Organizatorem obchodów były władze samo-
rządowe miasta przy współpracy 2 Mazowiec-
kiego Pułku Saperów. Patronat medialny nad 
uroczystościami objęli: Tygodnik Nowodworski, 
Gazeta Nowodworska, wirtualnynowydwor.pl,  
e-nowydwor.pl. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, orga-
nizacjom społecznym i szkołom za pomoc w or-
ganizacji obchodów.
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Poczwórne Złote Gody!
Cztery pary świętowały w piątek, 6 listopada jubileusz Złotych Godów. Uroczystość wręczenia odznaczeń i dyplomów za 
długoletnie pożycie małżeńskie odbyła się w nowodworskim Urzędzie Stanu Cywilnego.

„Dziś spotykamy się na uroczystości Wa-
szych Złotych Godów. To wspaniała 

rocznica, i wyjątkowa okazja do spojrzenia na 
minione lata, dokonania podsumowań i wzbu-
dzenia refleksji nad zmieniającym się na prze-
strzeni lat uczuciem dwojga ludzi (...) Jesteście 
ambasadorami miłości, wzorem zgody i miłości 
małżeńskiej dla wszystkich, którzy dziś decydują 
się iść przez życie razem” – zwrócił się do Jubi-
latów burmistrz. „Jesteście żywym świadectwem 
tego, że mimo różnych przeciwności losu można 
dotrzymać danego sobie przyrzeczenia.

Patrzymy na Was z podziwem i szacunkiem, 
dziękujemy za miłość i przykład życia jaki da-
jecie” – dodał. Złożył też wszystkim parom ży-
czenia kolejnych tak wspaniałych rocznic, prze-
żytych w zdrowiu i miłości, w otoczeniu rodziny 
i najbliższych i nieustającej pogody ducha.

Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy 
i wyrzeczeń doceniony został przez władze pań-
stwowe bowiem Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej przyznał Jubilatom specjalne odzna-
czenia „Za długoletnie pozycie małżeńskie”. 
W imieniu prezydenta wręczył je burmistrz 
Jacek Kowalski. Wyróżnione pary to: Teresa 
i Czesław Bieńskowscy, Urszula i Jan Dobiesz, 
Elżbieta i Bogdan Raurowicz oraz Marianna 
i Zygmunt Zakrzewscy.

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezenty, 
życzenia i uściski z najbliższymi a na koniec 
wszyscy wznieśli toast „za zdrowie i pomyśl-
ność” tradycyjną lampką szampana.

30 września 2015 r. w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim płk Adam Przygo-
da – dowódca 2 Mazowieckiego puł-
ku saperów i płk rez. Alfred Kabata  
– prezes Zarządu Głównego Związku 
oficerów Rezerwy Rzeczypospoli-
tej Polskiej podpisali porozumienie  
o współpracy.

W podpisaniu porozumienia uczestniczyli 
również: kpt. w st. spocz. Janusz Zbi-

gniew Zajączkowski, 91 – letni kombatant Ro-
man Kaczorowski i Artur Błoński. 
W podpisanym, na zasadach określonych w de-
cyzji Ministra Obrony Narodowej 
nr 187 z 2009 r. porozumieniu, obie strony zobo-
wiązały się do:

1) pozyskiwania społecznej akceptacji dla 
polityki obronnej państwa;

2) upowszechniania tradycji orężnych Wojska 
Polskiego oraz promocji dokonań i osiągnięć 
„Pułku” i „Związku” w społeczeństwie, 
szczególnie wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej;

3) kształtowania w społeczeństwie, zwłaszcza 
wśród młodego pokolenia, wysokiego presti-
żu służby wojskowej oraz pozytywnego sto-
sunku obywateli do wypełniania powinności 
wojskowych i obronnych;

4) wychowania patriotycznego dzieci i mło-
dzieży;

5) edukacji obronnej i obywatelskiej młodzieży;
6) pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy 

rezerwy, weteranów i kombatantów z żoł-
nierzami czynnej służby wojskowej.

TeksT (K) FOTO ARTUR

Porozumienie o współ-
pracy Zor rP z 2 ma-
zowieckim Pułkiem Sa-
perów 2 października odbyła się bardzo 

uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego dwóch grup Uniwersy-
tetu III Wieku - grupy „Nowy Dwór 
Centrum” pod kierownictwem pani 
Wandy Uszok oraz „Nowy Dwór 
Twierdza” pod kierownictwem pani 
leonardy Borkowskiej. obie grupy 
od października br. funkcjonują pod 
patronatem Stowarzyszenia Społecz-
no-oświatowego „Subsydium”. Uro-
czystość, która odbyła się w Hotelu 
Royal otworzył p.  Zdzisław Szmyt-
kowski informując o ww. fakcie, co 
było oczekiwanym wydarzeniem 
przez słuchaczy od dłuższego czasu. 

Następnie głos zabrał sekretarz miasta p. Ja-
cek Gereluk, życząc pomyślności wszyst-

kim studentom. Z ramienia Urzędu Miasta obec-
na była również p. Agnieszka Sejda – naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz  
p. Marta Kaczmarek – prezes Subsydium. 
Osoby te zaprosiły na wykład wielką gwiazdę 
polskiej piosenki i aktorkę panią Joannę Rawik, 
która wygłosiła fantastyczny wykład na temat 
roli muzyki w życiu seniorów. 
Po nacieszeniu się gościem, głosu udzielono 
poetkom grupowym. Pani Eugenia Jankowska 
z grupy “NDM Centrum” specjalnie na tę okazję 
napisała o wielkiej ochocie seniorów do rozpo-
częcia nauki: 
Wakacje minęły, lato się skończyło,
wygrzewać się w słońcu było bardzo miło.
Po tej letniej przerwie na nowo wracamy
podwoje uczelni znowu otwieramy. 
Nasza Wandzia – rektor z uśmiechem na buzi,
rozwój intelektu swym studentom wróży. 
A do tego jeszcze, atrakcje przeróżne, 
by życie seniora nie było tu próżne.
Starość bywa przykra, nas jednak nie złości,
bo na tej uczelni same przyjemności.
By zostać studentem wszystkich zachęcamy, 
w nowym roku szkolnym SERDECZNIE WITAMY. 
Natomiast druga poetka z grupy “ND Twierdza” 
pani Elżbieta Pawłosek witała wszystkich w paź-
dziernikowym klimacie: 
Powitała nas jesień tego roku, 
szkarłatem zaćmionego księżyca. 
I szafranowym kolorem wschodzącego słońca,
kasztanami pod drzewem i mgłami przed świ-
tem. 
Z bukietami astrów kwitnącymi bez końca. 
Ale nic tak nie cieszy Panowie i Panie 
jak to – pierwsze w semestrze – nasze wspólne 
spotkanie. 
A witamy dziś na nim naszych zacnych gości 

TeksT I FOTO BARBARA SAjNA

uniwersytet iii Wieku 
rozpoczął kolejny rok 
akademicki

W piątek 16 października 2015 o go-
dzinie 12.00 około 100 uczniów Szkoły 
Podstawowej Nr.5 w Nowym Dworze 
Mazowieckim włączyło się do akcji bicia 
Rekordu Guinnessa. 

Uczniowie oraz strażacy przez 30 minut pro-
wadzili resuscytację krążeniowo – oddecho-

wą. W całej Polsce w akcji brało około 990 szkół, 
instytucji, jednostki OSP i PSP. Wszystko wska-
zuje na to, że rekord został pobity! – mówi Jurek 
Owsiak, prezes zarządu Fundacji WOŚP. 
Zadeklarowana liczba uczestników wyniosła po-
nad 88 tysięcy osób! 
Akcję zorganizowała Ochotnicza Straż Po-
żarna-Ratownictwo Wodne, przy współpracy  
p. Małgorzaty Wójcik ze Straży Miejskiej w No-
wym Dworze Mazowieckim. 
Strażacy dziękują za fantomy, które zosta-
ły użyczone od Państwowej Straży Pożarnej  
w Nowym Dworze Maz. oraz przez firmę Reckitt 
Benckiser w Nowym Dworze Maz. 

TeksT I FOTO oSP RW

Bicie rekordu Guinessa 
w SP5

wierząc, że jest to dla wszystkich powód do ra-
dości.
Proszę nie zwracajmy uwagi na jakieś „BABIE 
LATO”, 
my to dojrzałe dziewczyny i w ogóle nie patrzmy 
na to! 

Po wysłuchaniu twórczości koleżanek wszyscy 
uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na ko-
lację połączoną z muzyką. Muzyka była tanecz-
na więc wszyscy chętnie pogimnastykowali się 
w jej rytmach po czym grupa “Centrum” została 
odwieziona z Twierdzy do Nowego Dworu. Wie-
czór był bardzo, bardzo sympatyczny za co pani 
Wanda Uszok oraz pani Leonarda Borkowska 
w imieniu swoich grup słuchaczy Nowodwor-
skiego UTW – dziękują PATRONOM. 
Zarządy obu grup Uniwersytetu III Wieku w No-
wym Dworze Maz. zachęcają do wstępowania 
w ich szeregi.
Wykłady Grupy “NDM Centrum” odbywają się 
w gimnazjum na ul. Słowackiego (pod cmenta-
rzem) we wtorki o godz.17:00”. 
Wykłady Grupy “NDM Twierdza” odbywają się 
w Twierdzy w Gimnazjum nr 4 w środy o godz 
17:00”. 
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TeksT MGR KINGA KUCZKoWSKA FOTO PAUlINA MIKIel

Nowe przedszkolaki w „Bajecznej Krainie” w modlinie Twierdzy

jak co roku o tej porze już zbierają się dzieciaki by powitać w swoim gronie nowe przedszkolaki. Ten uroczysty dzień nastąpił  
16 października o godz. 16:00 na hali sportowej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza. 

Jednak aby wejść w poczet przedszkolaków 
Publicznego Przedszkola nr 4 nasi milusińscy 

musieli wykazać się zdolnościami wokalnymi, 
tanecznymi i muzycznymi, które ćwiczyły już od 
tygodni. Jak się później okazało dzieci z grupy 
TYGRYSKI i ŻABKI nie miały z tym zadaniem 
większych problemów. Nasze maluszki przy 
akompaniamencie pani Małgosi zaprezentowa-
ły się w piosence „Idzie Jaś, idzie Staś”. Jednak 
prawdziwe umiejętności pokazały jako zuchy 
śpiewając i pokazując „Jestem zuch, jestem zuch 
tu mam głowę a tu brzuch”. Ręce i buzia same 
wyrywały się publiczności i starszym kolegom 
do klaskania i śpiewania. 
Po wzruszającym występie przyszedł czas na 
orkiestrę w wykonaniu dzieci z grupy ŻABKI, 
które wygrywając rytm „ram pam pam” na in-
strumentach odśpiewały piosenkę „Jestem sobie 
przedszkolaczek”. Piosenki znanej wszystkim 
i lubianej nie mogło zabraknąć na naszej uroczy-
stości, a w wykonaniu naszych przyszłych przed-
szkolaków zabrzmiała ona wyjątkowo. Na Pa-
sowaniu na Przedszkolaka nie mogło zabraknąć 
również występów najstarszych przedszkolaków 
z grup MOTYLKI, DELFINKI i PSZCZÓŁKI, 
które z kolei pochwaliły się swoimi tanecznymi 
umiejętnościami. 
Do skocznej, a jednocześnie poważnej muzyki 
jako pierwsze pojawiły się dzieci w strojach żółto 
– czarnych, które swoimi precyzyjnymi ruchami 
i kolorowymi atrybutami wywołały uśmiechy na 
widowni i wśród zaproszonych gości. Po debiucie 
scenicznym dzieci z grupy TYGRYSKI i ŻABKI 
przyszła kolej na delikatną piosenkę w wykona-
niu dzieci z grupy MOTYLKI. Ich występ nie 
tyle oczarował publiczność co ją zaczarował. Na 
zakończenie części artystycznej zaprezentowały 
się dzieci z grupy DELFINKI, które za pomocą 
niebieskich wstążeczek próbowały zwrócić uwa-
gę zgromadzonej widowni na „Taniec wody”. 
Wszystkie występy wzbudziły zachwyt zapro-
szonych gości i publiczności zgromadzonej na 
hali sportowej, ale w szczególności nawiązywały 
do nazwy grupy. 
I w ten oto sposób doszliśmy do najważniejszego 
punktu programu – Pasowania na Przedszkolaka. 
Jednak aby ceremonia mogła się dopełnić przyszłe 
przedszkolaki chóralnie i uroczyście przyrzekły: nie 
marudzić i nie płakać, sprzątać książki i zabawki, 
słuchać pani, mamy, taty, jeść widelcem nie palca-
mi, chodzić na spacery i nie oddalać się od reszty 
oraz pilnie uczyć się wszystkiego. Po tak doniosłej 
przysiędze nastąpił punkt kulminacyjny naszej 
uroczystości. Starsze przedszkolaki zaprosiły pana 
Dyrektora do bardzo ważnego zadania jakim jest 
PASOWANIE. Z dumą i radością na twarzy przed-
szkolaki stawały przed Dyrektorem, który z pomocą 
magicznej kredki dokonał ceremonii pasowania. 
Na zakończenie w imieniu wszystkich przed-
szkolaków Hania serdecznie podziękowała 
wszystkim przybyłym gościom za udział w na-
szej uroczystości oraz Panu Dyrektorowi za pa-
sowanie dzieci na przedszkolaków. Po ceremonii 
włączenia nowych przedszkolaków w poczet 
przedszkola „Bajeczna Kraina” głos zabrali m.in. 
pan Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miasta, 

Krzysztof Bisialski, pani senator Anna Aksamit 
oraz posłanka Jadwiga Zakrzewska, którzy nie 
kryli podziwu dla naszych przedszkolaków za 
piękne występy i w ramach podziękowania każ-
da grupa otrzymała prezent. Pani poseł zainsce-
nizowała naszym milusińskim wiersz „Czapla” 
Jana Brzechwy, do interpretacji którego zaprosiła 
dwóch przedszkolaków. 
To jednak nie koniec atrakcji tego dnia. Na naszych 
przedszkolaków czekał poczęstunek oraz drobne 
upominki i dyplomy z życzeniami samych wspa-
niałych chwil spędzonych w przedszkolu. Czas spę-
dzony na wspólnej zabawie wśród kolegów i kole-
żanek upłynął przyjemnie i niestety szybko. 
Na zakończenie pełnego atrakcji dnia zgromadzeni 
goście mieli możliwość uczestniczyć także w uro-
czystości poświęcenia placu zabaw, „Mini zagro-

dy” oraz nowej części dydaktycznej budynku Pu-
blicznego Przedszkola nr 4 przez Jego Ekscelencję 
ks. Biskupa dr. Piotra Liberę. Mamy nadzieję,  
że nowa część budynku przedszkola „Bajecznej 
Krainy” będzie sprzyjała rozwijaniu zaintereso-
wań, budzeniu ciekawości światem i integrowała 
we wspólnej zabawie przedszkolaki.

TeksT I FOTO M. MożDżyńSKA

Bank
Dziś gdy różnego rodzaju banków i podobnych instytucji mamy w Nowym Dworze zatrzęsienie i gdy prawie każdy posiada 
jakieś konto i kartę kredytową, zdziwić mogą skromne początki tego typu instytucji w naszym mieście. 

Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę nie-
podległości dekretem Naczelnika Państwa 

J. Piłsudskiego powołano do istnienia Poczto-
wą Kasę Oszczędności. Miała ona gromadzić 
oszczędności obywateli, rozwijać obroty bez-
gotówkowe. Pieniądze klientów lokowane były 
między innymi w państwowych papierach warto-
ściowych. Pod koniec okresu międzywojennego 
PKO zajmowała czołowe miejsce wśród polskich 
banków. Gwoli przypomnienia lub wyjaśnienia 
potencjalnym młodszym czytelnikom w okresie 
międzywojennym w obrocie bezgotówkowym 
zamiast dzisiejszych kart płatniczych były ksią-
żeczki czekowe. Klient banku mógł na czeku wy-
pisać sumę, którą chciał przekazać innej osobie, 
a ta po okazaniu kwitu podejmowała pieniądze 
w dowolnej placówce PKO. Oczywiście na kon-
to w PKO nie każdy mógł sobie pozwolić, tym 
bardziej na takie, które uprawniało do posiada-
nia książeczki czekowej. Poniżej przedstawiamy 
państwu właścicieli kont indywidualnych i zbio-
rowych czekowych z Nowego Dworu z 1934 r. 
Dla ułatwienia orientacji przy niektórych firmach 
i osobach podajemy współczesne nam adresy 
i to czym się zajmowali. Dla skali porównaw-
czej przypominamy, że w tym okresie mieszkało 
w Nowym Dworze prawie 10.000 osób, nie licząc 
mieszkańców Twierdzy i Modlina.
• Bank Spółdzielczy Rzemieślników i Drobnych 

Kupców
• Berman Moszek, Żelazna 6. [zarządca browa-

ru, dzisiejsza ulica Nałęcza]
• Boldyn Arnold, Szkolna 9. [właściciel masarni, 

dzisiejsza ulica Sobieskiego]
• Fabryka przetworów kartoflanych ..Nowy 

Dwór’”, P. Górski i E. Mórawski. S-ka Akc” 
• Finkelsztejn leek, Sklad towarów kolonialno – 

spożywczych. ul. Warszawska.
• Finkielsztejn Mendel, Zakroczymska 5.

• Gotlieb Szmul Mendel, Sukienna 19.
• Hurtownia artykułów spożywczych i kolonial-

nych K. F. C. S., Spółka z ogr. odp., Żelazna 1 
a. [w innych dokumentach Żelazna 7, obecnie 
ulica Nałęcza]

• Jonisz Chaim Wulf, Zakroczymska 34.
• Kalwaryjski Pinkus, Warszawska 7. [współ-

właściciel Hurtowni artykułów spożywczych 
i kolonialnych K. F. C. S.]

• Kaszyński Stanisław S., Magistracka 6. [skład 
materiałów budowlanych i opałowych]

• Kołodziejczyk Stanisław. Przedsiębiorstwo ro-
bót budowlanych.

• Komornik Sądu Grodzkiego w Nowym Dwo-
rze i Jabłonnie, Warszawska 18. 

• Komunalna Kasa Oszczędności powiatu War-
szawskiego w Warszawie, Oddział. Nowy 
Dwór k/Modlina, Kościuszki 1. [przed prze-
niesieniem siedziby do budynku na ulicy Gór-
skiej obecnie Bohaterów Modlina]

• Litwinowicz Dawid, ul. Zakroczymska.
• Nowodworski Browar Udziałowy Spółka z o. 

o. [ulica Paderewskiego]
• Państwowa Niższa Szkoła Rolnicza : Żeńska, 

Willa Góra. [pałac w Górze]
• Parafia Ewangelicko – Augsburska, Mickiewi-

cza 7. [obecnie Wybickiego]
• Perelmutter Moszek, Szkolna 1. [dzisiejsza 

Sobieskiego]
• Podgórski Zdzisław. mjr., Baon Elektrotech-

niczny. [Batalion Elektrotechniczny ulica Pa-
derewskiego]

• Sąd Grodzki w Nowym-Dworze. [ulica Zakro-
czymska]

• Spółdzielnia Batalionu Elektrotechnicznego 
Saperów w Nowym Dworze z odp, udz. Ko-
szary. [ulica Paderewskiego]

• Szewczyk Walerian, Zakroczymska 14. [han-
dlowiec]

• Szulman Szyja, Legionów 9.
• Winogradow Abram, Nowy Dwór k/Modlina. 

[właściciel Fabryki fajansu i porcelany]
• Zajdenberg Dawid, Handel skór surowych, 

Modlińska 12.
• Zarząd Gminny Cząstków pow. Warszawskiego.
• Zarząd Gminny w Górze pow. Warszawskiego.
• Zarząd Miejski w Nowym-Dworze. Nowy 

Dwór. [ulica Warszawska]
• Złotykamień Mojsze, Rynek 2. [obecnie par-

king między skwerami Dobrogosta i Ponia-
towskiego]

• Błażejowska Marja, Modlin, Kickiego 422.
• Centrum Wyszkolenia Saperów, Modlin.
• Karlikowski Roman, Modlin, Kościuszki 203.
• Komenda Placu, Modlin. 
• Kwiatkowski Feliks, Modlin, Kickiego 424.
• Lenartowicz Stanisław, skrz. poczt. 17.
• Liga Morska i Kolonialna. Oddział w Modlinie.
• Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 

Kolo. Modlin. Komenda Placu.
• Łaźnia Garnizonowa w Modlinie przy Batalio-

nie Silnikowym. Modlin.
• Masa Upadłości firmy „Spółdzielnia Garnizo-

nowa w Modlinie z odp. ogr..
• Moykowski Władysław, kapitan. Modlin, 32-gi 

pułk piechoty.
• Neklaws Wiktor. Modlin, Post. I Brygada  

Saperów.
• Nowakowski Kazimierz. Kazuń – Modlin. Ba-

talion Mostowy.
• Pralnia Garnizonowa w Modlinie przy Batalio-

nie Silnikowym, Modlin. 
• Rotkop Jakub. Modlin.
• Sapiński Józef, Modlin, Mickiewicza 215.
• „Spółdzielnia Garnizonowa” w Modlinie Masa 

Upadłości firmy.
• Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, Kolo Zało-

gowe, Modlin. Komenda Obozu Warownego.
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TeksT I FOTO MARZeNA HATAłA

Jesienne warsztaty w akademii malucha 

Tradycyjnie o tej porze roku w przedszkolu: „Akademia Malucha”, odbywają się warsztaty jesienne. Tym razem przebiegały 
one pod hasłem „jesienne coś z niczego”. Rodzice grupy „Tygryski” wspólnie ze swoimi pociechami w dniu 29 października 
wykonywali prace plastyczne. 

Zadaniem dzieci i ich rodziców było wyko-
nanie prac jesiennych w rożnych technikach 

z wykorzystywaniem naturalnych materiałów 
jesiennych (np. liście, kasztany, owoce, warzywa 
itp.). Na spotkaniu nie zabrakło śpiewu i zabaw 
ruchowych bo, jak wiadomo dzieci, najlepiej za-
chęcić do czegoś zabawą. W tym przypadku nie 
trzeba ich było długo zachęcać – same garnęły 
się do pracy.

Twórczej pracy towarzyszyła radość tworze-
nia. Dzieci były dumne, że pracują z rodzicami, 
a rodzice przypomnieli sobie młodsze beztroskie 
lata. Wykonane prace zostały wyeksponowane 
w galerii prac plastycznych. 
Wszystkim obecnym na warsztatach Rodzi-
com i Dzieciom dziękujemy za wspólnie spę-
dzony czas.

TeksT I FOTO PG1

Pielgrzymka uczniów i Dzień Papieski w PG1

W czwartek 08.10.2015 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z nauczycielami i ks. 
proboszczem parafii Św. Michała Archanioła uczestniczyli w Xv ogólnopolskiej Pielgrzymce Szkół im. jana Pawła II na jasnej Górze. 

Do Częstochowy zjechało dwadzieścia ty-
sięcy uczniów z całej Polski. Ponad 500 

szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych, a nawet studenci i przedszkolaki. 
Na Wałach Jasnogórskich stanęło ok. 500 pocz-
tów sztandarowych, a wśród nich także i nasz. 
Uroczystościom przewodniczył ksiądz biskup 
Henryk Tomasik (duszpasterz Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II). Na zakończenie Mszy św. 
uczestnicy pielgrzymki oddali się w opiekę Mat-
ce Bożej Królowej Polski, odczytany został list 
wystosowany przez młodzież do Ojca Świętego 
Franciszka oraz wszyscy odśpiewali Hymn Ro-
dziny Szkół im. Jana Pawła II. Po modlitewnej 
części spotkania młodzież zwiedziła Jasną Górę.
11 października 2015 roku obchodziliśmy w całej 
Polsce XV Dzień Papieski pod hasłem „Patron 
rodziny”. O godz. 10:00 uczniowie Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Dworze Ma-
zowieckim zgromadzili się na papieskiej Mszy 
Świętej. W uroczystości uczestniczył poczet 
sztandarowy, uczniowie gimnazjum wraz z s. Zo-
fią przygotowali oprawę muzyczną i liturgiczną. 
Tego dnia od wczesnych godzin rannych gim-
nazjaliści po raz kolejny włączyli się w zbiórkę 

pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego Fun-
dacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Uczniowie 
kwestowali przez cały dzień, który zakończył się 
wspólną modlitwą różańcową w kościele para-
fialnym.

TeksT I FOTO SP5

Projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki wspierany przez urząd miasta. 

Sportowe Święto w SP5

25 września to szczególny dzień dla uczniów i nauczycieli Piątki.  31 lat temu otwarto Szkołę Podstawową nr 5 i od wielu lat w rocznicę 
tego wydarzenia odbywa się w SP 5 Sportowe Święto Szkoły. W tym roku bawiliśmy się promując aktywny, sportowy styl życia oraz 
zdrowie na talerzu.

W czasie obchodów Święta Szkoły bawiło 
się i rywalizowało w konkurencjach spor-

towych ponad 500 uczniów. Klasy 1-3 walczyły 
na terenie NOSiR-u, a uczniowie klas 4-6 na bo-
iskach wokół szkoły.
Najpierw jednak nastąpiło uroczyste otwarcie  
– uczniowie wspólnie odśpiewali hymn Szkoły, 
a jeden z nich, wzorowy uczeń najstarszej klasy, 
w imieniu wszystkich złożył ślubowanie, aby 
przypomnieć uczniom Piątki o zasadach fair play 
i o tym, że ważna jest nie tylko sportowa rywali-
zacja, ale przede wszystkich atmosfera, w jakiej 
ma ona przebiegać.
W tym roku dzieci z klas 4-6 brały udział w grach 
zespołowych w dwa ognie sportowe, w sporto-
wym torze przeszkód, piłce koszykowej, piłce 
ręcznej i w piłce nożnej. Odbyło się też wiele 
innych konkurencji sportowo – rekreacyjnych, 
w których uczniowie brali udział indywidualnie: 
kręgle, paint ball, krykiet, zjazdy na tyrolce, tenis 
stołowy, hula – hop, rzut beretem i rzut laczkiem. 
Dla młodszych uczniów z klas 1-3 przygotowano 
sportowy tor przeszkód z licznymi konkuren-
cjami. Wśród zadań do wykonania były między 
innymi: rzut beretem, rzut kulą do celu, kręgle, 
skoki w workach, chusta, bieg z piłką na łyżce, 
prowadzenie piłki slalomem, skakanka, rzut rin-
giem, sadzenie ziemniaków, łowienie rybek, ko-
złowanie piłki, przeskoki zawrotne przez ławecz-
kę, strzały na bramkę czy przeciąganie liny.
Przygotowaniem tego przedsięwzięcia zajęli się 
nauczyciele z SP5 oraz członkowie Stowarzysze-
nia Przyjaciół Piątki. To dzięki zaangażowaniu 
rodziców, nauczycieli i innych osób skupionych 
wokół tej organizacji, Stowarzyszenie otrzymało 

dofinansowanie z Urzędu Miasta w ramach dzia-
łania „Popularyzacja i promowanie sportu i ak-
tywności fizycznej, jako sposobu na życie”.
Pozyskane środki umożliwiły przygotowanie tego 
wyjątkowego spotkania, zakup pucharów, nagród 
i dyplomów dla dzieci, a także zorganizowanie 
zdrowego poczęstunku dla uczestników impre-
zy. Ponieważ Piątka promuje zdrowy styl życia 
i w ramach programu wychowawczego i profilak-
tyki realizuje projekt „Wiem, co jem”, tego dnia 
przygotowano dla dzieci stoisko ze zdrowymi 
przekąskami. Uczniowie bardzo chętnie sięgali po 
warzywa i owoce, a także po świeży sok warzyw-
no – owocowy, przygotowany na miejscu przez ro-
dziców i nauczycieli dla każdego dziecka. Było to 
możliwe dzięki zakupionym przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piątki sokowirówkom. Przygotowano 
również gazetkę na temat zdrowego odżywiania, 
która zachęcała do sięgania po produkty zdrowe 
i potrzebne organizmowi i przypominała, czego 
uczniowie powinni unikać w swoim jadłospisie. 
Wyjątkową atrakcją dla dzieci okazało się malo-
wanie twarzy, które również tematycznie związane 
było z owocami i warzywami.
Podsumowanie Sportowego Święta Szkoły odbyło 
się kilka dni później w czasie szkolnego apelu, pod-
czas którego wręczono nagrody, medale i puchary, 
ufundowane przez Stowarzyszeni Przyjaciół Piątki 
przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta. 
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców 
i władz miasta ten dzień był dla uczniów Piątki 
prawdziwym świętem – zamiast lekcji odbyły się 
zabawy na świeżym powietrzu i nawet aura tego 
dnia sprzyjała młodym sportowcom. 
Warto pamiętać, że inicjatywy – takie jak 

Sportowe Święto Szkoły w Piątce – oprócz dobrej 
zabawy przynoszą jeszcze inne efekty: przyczy-
niają się do zwiększenia zainteresowania dzieci 
aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, 
a jednocześnie poprzez propagowanie zdrowego 
stylu życia przeciwdziałają uzależnieniom i pa-
tologiom społecznym oraz skutecznie integrują 
środowiska uczniowskie, rodzicielskie i nauczy-
cielskie. Dlatego warto inwestować w nie czas 
i pieniądze dorosłych. 
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TeksT I FOTO ANNA W.

Wesoło w Wesołej Jedyneczce
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta 
wszystkich pracowników oświaty, w Publicz-
nym Przedszkolu Nr 1 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim 14 października 2015r. starszaki 
z gr. III „Pszczółki” i gr. VI „Mali Odkrywcy” 
przygotowały program artystyczny. Dzieci za-
prezentowały swoje umiejętności śpiewając 
i recytując. W humorystyczny sposób przed-
stawiły pracowników naszego przedszkola,  
a także wszystkie grupy. Mali artyści zo-
stali nagrodzeni gromkimi brawami!  
Pani Dyrektor Krystyna Kocan podziękowa-
ła za wspaniały występ i pracownikom za to,  
że oddają całe swoje serce, aby dzie-
ciom w przedszkolu było naprawdę dobrze  
i bezpiecznie. Na koniec uroczystości były ży-
czenia i podziękowania. Dzieci zaśpiewały „Sto 
lat” i wręczyły wszystkim pracownikom laurki, 
starszaki zaś, otrzymali od Pani Dyrektor pysz-
ne, zdrowe ananasy! Wszystkim udzielił się ra-
dosny nastrój!

„DZIEŃ MARCHEWKI” 

W Publicznym Przedszkolu nr 1 „Wesoła Je-
dyneczka” tradycją stały się obchody „Święta 
Pieczonego Ziemniaka”. W tym roku jednak, 
obchodziliśmy „Dzień Marchewki”. Każdy 
przedszkolak wie, jak zdrowe jest to warzywo! 
Tego dnia wszyscy przyszliśmy ubrani na po-
marańczowo, każde dziecko otrzymało opaskę 
z marchewką. 
Drugie śniadanie było wyjątkowo zdrowe, 
a smakowało wyśmienicie, także dlatego,  
że w jego przygotowanie włączyli się ro-
dzice, panie nauczycielki i panie pracujące  
w kuchni. Przedszkolaki wypiły pyszny sok mar-

chwiowy, przygotowany ze świeżej marchwi, 
zjadły surówkę, ciasto marchewkowe i małe go-
towane marchewki. 
Po zdrowym i obfitym posiłku, rozpoczęła 
się wspaniała zabawa. Wspólny taniec, śpiew,  
a także konkursy dostarczyły dzieciom wiele ra-
dości i emocji. Dodatkową atrakcją było to, iż każ-
de dziecko mogło mieć pomalowaną buzię przez 
panie nauczycielki! Na zakończenie starszaki re-
cytowały specjalnie napisany na tę uroczystość 
wiersz o marchewce. Po zakończonej zabawie, 
mimo zmęczenia, wszystkim towarzyszył wspa-
niały nastrój. Tego dnia, dzieci wracały do domu  
z uśmiechami na twarzy, pełne niesamowitych 
wspomnień!

„PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA” 

„Pasowanie na przedszkolaka” to bardzo ważne 
wydarzenie, które stwarza możliwość zapre-
zentowania pierwszych umiejętności zdoby-
tych w przedszkolu przez najmłodsze dzieci.  
Jest to szczególne wydarzenie dla rodziców, któ-
rzy z dumą, po raz pierwszy mogą zobaczyć jak 
ich pociechy występują na uroczystości przed-
szkolnej. 
23 października w „Wesołej Jedyneczce” odby-
ło się „pasowanie na przedszkolaka” dzieci z gr. 
I „Biedronki”. Maluszki doskonale poradziły so-
bie z programem artystycznym przygotowanym 
na ten dzień. W pięknych strojach, śpiewem, 
tańcem, recytacją, a także grą na instrumentach 
pokazały, jak wiele, przez tak krótki czas poby-
tu w przedszkolu, się nauczyły. Na pamiątkę tej 
uroczystości dzieci otrzymały dyplomy, pluszo-
we misie, a także pyszny tort! 

WARSZTATy MUZyCZNE

W Przedszkolu nr 1 odbywają się cykliczne 
warsztaty muzyczne prowadzone przez prze-
sympatyczny duet: Dudusia i Gucia. Każde 
warsztaty prowadzone przez zespół Puch – Puch 
to bardzo twórcza, niezwykła i inspirująca przy-
goda muzyczna. Przedszkolaki śpiewają, tańczą  
i świetnie się bawią przy akompaniamencie in-
strumentów pochodzących z różnych stron świa-
ta. Jest dużo śmiechu, zadowolenia i nie ma czasu 
na nudę! Na początku listopada muzyczna opo-
wieść przybliżyła dzieciom znaczenie obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości. Głównym 
celem warsztatów było kształtowanie przywią-
zania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji,  
a także wzbogacenie wiedzy dotyczącej historii 
Polski. 
Przedszkolaki miały okazję poznać instrumen-
ty pochodzące z Ameryki Południowej: ronro-
co czyli indiańską gitarę, fletnię – piszczałki, 
i bombo – bęben, a także instrumenty pocho-
dzące z Dalekiego Wschodu ( Chiny, Wietnam, 
Japonia): angklung – wykonany z bambusa i wo-
odblock – z drewna. Na koniec spotkania dzieci 
miały możliwość wydobyć z nich brzmienia, co 
sprawiło im wiele radości!

TeksT I FOTO NA PoDSTAWIe MATeRIAłóW: M.CH., B.K.

moc atrakcji w PP2
KONCERT MUZyKI HISZPAŃSKIEJ 

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości 
wychowanków PP2 tradycyjnie rozpoczynamy 
nasze spotkania z muzyką klasyczną. Koncerty 
odbywają się regularnie raz w miesiącu. Dzieci 
z zaciekawieniem słuchają i zapoznają się z wie-
loma gatunkami muzycznymi pochodzących 
z różnych stron świata. 
„O muzyce i tańcu gorącej Hiszpanii” to ty-
tuł pierwszego koncertu z udziałem muzyków, 
który odbył się w przedszkolu 13 października 
br. W programie wzięło udział dwóch artystów 
grających na gitarach i kachon – instrumencie 
perkusyjnym pochodzącym z Afryki. Koncert 
uświetnił występ tancerki flamenco, która zapre-
zentowała się publiczności w pięknych, barw-
nych strojach. Występ artystki, jej ruchy i gesty 
podkreśliły charakter słyszanych w tle melodii. 
A ciepłe gitarowe brzmienie przeniosło wszyst-
kich do gorącej i słonecznej Hiszpanii. 

BAWIMy SIĘ RAZEM Z MAMĄ I TATĄ

22 października br. w Publicznym Przedszkolu 
nr 2 odbyło się spotkanie integracyjne dla dzie-
ci i rodziców pod hasłem „Bawimy się razem 
z mamą i tatą w przedszkolu”. Nauczycielki 
przygotowały szereg zabaw bazujących na Me-
todzie Ruchu Rozwijającego i 
pedagogice zabawy. Dzięki ćwiczeniom opartym 
na metodach werbalnych, ruchowych i muzycz-
nych przedszkolaki mogły bawić się i współpra-
cować z rodzicami i rówieśnikami. Integracyjna 
forma spotkania sprzyjała dobrej zabawie i po-
zwoliła miło spędzić czas. Spotkanie cieszyło 
się zainteresowaniem rodziców, którzy chętnie 
wzięli w nim udział. Towarzyszyła mu miła, 
przyjazna atmosfera pełna radości i swobody. 
Spotkanie dla dzieci i rodziców zorganizowały 

nauczycielki z grupy II Bożena Kowalska, Mag-
da Chojnacka i Julita Stolarska-Szutran.

POKAZ PSIEJ TRESURy 

W ramach obchodów Światowego Dnia Zwie-
rząt, w drugim tygodniu października, do przed-
szkola zawitał niezwykły gość wraz ze swoim 
opiekunem. Pies zademonstrował swoje umie-
jętności zgromadzonej na sali gimnastycznej 
publiczności. 
Z łatwością pokonał tor przeszkód, wykonywał 
komendy: ,,siad”, ,,turlaj się”, ,,leż”, czy ,,ob-
rót”. Potrafił podać łapę oraz wskoczyć na ple-
cy opiekuna. Grzecznie i posłusznie reagował 
na polecenia swojego przewodnika. Piesek był 
wesoły i szczęśliwy – widać, że takie zabawy 
sprawiają mu wiele radości.  
Dzieci z entuzjazmem obserwowały popisy pieska. 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

,,Niech się każdy rozwesela, bo dziś Dzień Na-
uczyciela” pod takim hasłem w PP nr 2 odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Gr. II ,,Myszki” i gr. IV ,,Jeżyki” wraz z pania-
mi Kasią i Magdą przygotowały program arty-
styczny z tej okazji. Dzieci wierszem, piosenką 
oraz tańcem podziękowały wszystkim Paniom 
za trud włożony w ich rozwój i wychowanie. 
Grupy stanęły na wysokości zadania, każde sło-
wo wypowiedziane i wyśpiewane przez małych 
artystów wzbudziło podziw wśród przybyłych 
gości. Przedszkolaki zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną 
zabawę, do której zostali zaproszeni pracownicy 
przedszkola. ,,Wszystkie duże Panie zmieniły 
się w małe Anie” i zaprezentowały się na scenie. 
Każda musiała sprostać zadaniu jakie zostało jej 
powierzone. Były piosenki, wiersze, naśladowa-
nie zwierzątek, popularne zabawy przy muzyce: 
,,Kółko graniaste”, ,,Balonik”. 
Na zakończenie dzieci podarowały wszystkim 
Paniom pamiątkowe laurki. 
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daktyczno – wychowawczym w roku szkolnym 
2015/ 2016 jest temat dotyczący propagowania 
zdrowego odżywiania wśród dzieci. Realizując 
cele dotyczące tego tematu, nauczyciele organi-
zują przedszkolakom mnóstwo ciekawych zajęć 
i spotkań by wzbudzić w nich potrzebę spożywa-
nia owoców i warzyw. Tak też miesiąc paździer-
nik upłynął w Przedszkolu nr 3 bardzo smacznie 
i zdrowo. Dzieciaki poznały owoce i warzywa, 
ich cechy charakterystyczne oraz wartości wi-
taminowe jakie posiadają. Najmłodsza grupa 
,,Krasnale” przygotowywała szaszłyki owocowe. 
Grupy starszych dzieci ,,Wróbelki” wybrała się 
na pobliski Manhattan by zrobić zakupy na sałat-
kę oraz sok owocowo – warzywny. Na straganie 
dzieci utrwaliły nazwy owoców i warzyw oraz 
nauczyły się jak należy zachować się na zaku-
pach i w miejscu publicznym. Ponadto w każdy 
czwartek, wszystkie dzieci w przedszkolu samo-
dzielnie przygotowują sobie smaczne, zdrowe 
kanapki. Dzięki takim zajęciom, dziecko kształci 
w sobie odpowiednie nawyki żywieniowe. Prze-
konuje się do spożywania owoców i warzyw oraz 
różnych przetworów z nich wykonanych. Wszy-
scy jesteśmy przekonani że po takiej dawce wita-

min, wszystkie przedszkolaki z PP3 będą zdrowe 
i wiecznie uśmiechnięte. 

STRAż MIEJSKA Z WIZyTĄ W FILII 
PP3 

12 października dzieci z Filii Przedszkola nr 
3 gościły niezwykłą osobę. Otóż tego dnia do 
przedszkolaków zawitała strażniczka miejska 
– Pani Małgosia. Pani Małgosia przedstawiła 
dzieciom swoją pracę, dzieciaki dowiedziały się 
czym w ogóle zajmują się strażnicy miejscy, jak 
wygląda ich mundur oraz jakie akcesoria posiadają 
( czapka, lizak, kamizelka odblaskowa). Podczas 
spotkania przedszkolaki zdobyły wiedzę i utrwa-
liły dotychczasowe wiadomości o bezpiecznym 
korzystaniu z chodnika, przechodzeniu przez jezd-
nię, jeździe w foteliku w aucie, zapinaniu pasów, 
zakazie gry w piłkę na ulicy oraz o zakazie jazdy 
na wrotkach na ulicy. Jednak wielki entuzjazm 
wśród przedszkolaków wzbudziły elementy upo-
sażenia, które można było dotknąć i przymierzyć. 
Dzieci robiły sobie zdjęcia w czapce, kamizelce 
i z lizakiem w ręku. Na zakończenie pani Małgosia 
obdarowała dzieci z grupy ,, Żabki” i ,,Słoneczka”, 
prezentami w postaci słodyczy, odblaskowych 
opasek na rękę oraz kolorowanek o tematyce bez-
piecznego korzystania z ulicy. Natomiast przed-
szkolaki w podzięce pani Małgosi za przybycie, 
wyrecytowały wierszyk ,, Przejście przez pasy” 
oraz wręczyły piękne serce ułożone z dłoni z imio-
nami dzieci z grupy ,,Słoneczka” a dzieci z grupy 
,, Żabki” wręczyły papierowe kwiatki. 

TeksT I FOTO NA PoDSTAWIe MATeRIAłóW: M. ZAWADZKIej,  j. fABIjAńSKIej, 

Dużo się dzieje w Słonecznej Krainie 
JESIENNy WySTĘP SłONECZEK
22 października „Słoneczka” z filii PP3 przy ul. 
Długiej zaprezentowała swoim młodszym kole-
gom ,,Żabkom” inscenizację wiersza Jana Brze-
chwy ,,Na straganie”. Następnie wszyscy pełni 
radości i uśmiechu, ruszyli do tańców i zabaw.

TyGRySKI PAMIĘTAJĄ O ZMARłyCH 

3 listopada 2015 roku dzieci z grupy ,,Tygryski” 
wraz z wychowawczynią wybrały się na cmen-
tarz, by uczcić pamięć osób, które już odeszły. 
Dzieci znały powagę sytuacji i potrafiły się za-
chować na cmentarzu. Każde dziecko zapaliło 
znicz z pomocą nauczycielki. Dla ,,Tygrysków” 
pobyt na cmentarzu był wielkim przeżyciem. 

WIZyTA POLICJANTA 

Niezwykłym wydarzeniem dla przedszkolaków 
z Filii Publicznego Przedszkola nr 3 była wizyta 
policjanta – Pana Szymona – z Komendy Miej-
skiej Policji z Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Podczas spotkania dzieci dowiedziały się czym 
w ogóle zajmuje się policjant, na czym polega 
jego praca. Dzieci dowiedziały się, że policjanci 
łapią piratów drogowych, uczestniczą w poszu-
kiwaniach dzieci, które się zgubiły. Pan Szymon 
ostrzegł również dzieci przed osobami niezna-
jomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz 
wpuszczać ich do domu. Jak zwykle wielkim za-
interesowaniem wśród przedszkolaków cieszyła 
się prezentacja wyposażenia policyjnego. Dzie-
ciaki próbowały zakładać kajdanki, przymierza-
ły czapkę i wcielały się w role policjanta

,, żABKI” I ,, SłONECZKA”  
NA WyCIECZCE W PłOCKU. 
Wycieczka do Zoo była kolejnym miłym wyda-
rzeniem w życiu dzieci z Filii PP3. Otóż pew-
nego ciepłego wrześniowego dnia, wybrały się 
one do Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Dzieci 
z wielkim zainteresowaniem oglądały lwy, lam-
party, słonie indyjskie, zebry, pingwiny. Dowie-

działy się również, że w płockim zoo żyje jedno 
z najstarszych zwierząt w Polsce, mianowicie 
85-letnia samica aligatora Marta. Swoim śmie-
chem powitał maluchy osioł Marcin. Największą 
atrakcją było dla dzieci Mini Zoo, gdzie mogły 
samodzielnie pobawić się z przyjaznymi kózka-
mi oraz nakarmić je. 

ZDROWy PRZEDSZKOLAK 

Mówiąc ,,zdrowy przedszkolak” wyobrażamy 
sobie dziecko radosne, uśmiechnięte, sprawne 
ruchowo, żywe, ciekawe świata. I właśnie takie 
dzieciaki uczęszczają do Publicznego Przed-
szkola nr 3. Jest to miejsce, w którym wszyst-
kim zależy na tym by przedszkolaki były zdro-
we i uśmiechnięte. Tak też jednym z zadań dy-
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lory sygnalizatora i przypomniała znaczenie każ-
dego z nich. Dzieci wiedziały, że przejść mogą 
tylko przy zielonym świetle. 
Kolorowa scenografia, ciekawe, oryginalne dia-
logi dostosowane dla młodego odbiorcy, intere-
sujące piosenki o ruchu drogowym tworzyły miłą 
atmosferę i pobudzały wyobraźnię.
Zaprezentowany spektakl przybliżył przedszko-
lakom zasady bezpieczeństwa na drodze oraz 
świat znaków drogowych. Ważna tematyka przed-
stawiona w interesujący i ciekawy sposób. Akto-
rzy zagrali brawurowo, porywając do wspólnej 
zabawy wymagającą młodą publiczność. 

KONCERTOWO …
 

08 października wszystkie przedszkolaki mia-
ły możliwość uczestnictwa w koncercie instru-
mentalnym w wykonaniu muzyków Łódzkiego 
Biura Koncertowego WIRTUOZ. Muzycy, 
którzy przybyli zostali przyjęci z ogromną 
sympatią przez młodsze dzieci, zachęcali je do 
wspólnej zabawy, a przede wszystkim zrobi-
li dla przedszkolaków krótką lekcję na temat 
instrumentów dętych, takich jak saksofon, 
klarnet i puzon – odgrywając znane motywy 
muzyczne pochodzenia polskiego jak i za-
granicznego. Prowadzący zachęcał wszystkie 
przedszkolaki do aktywnego uczestnictwa 
w koncercie. Największą atrakcją okazał się 
jednak zaczarowany wąż (ukryty w czarnej, 
ogromnej skrzyni), który zabierał wszystkie 

dzieci w podróże do dale-
kich krajów i kontynentów, 
gdzie można było poznać 
po dźwiękach klarnetu mu-
zykę, która jest dla danego 
kraju charakterystyczna. 
I tak nasi milusińscy przy 
dźwiękach instrumentów 
mieli możliwość naślado-
wania słonia afrykańskiego, 
odtańczenia rytmicznego 
marsza, zakręcenia lassem, 
wysłuchania poloneza oraz 
zatańczenia gorącej brazy-
lijskiej samby. Wszystkie 
grupy przedszkolne brały 
udział w zagadkach, któ-
re zadawał prowadzący, 
a w nagrodę dostawały 
mały upominek. Na koniec 
koncertu, dzieci mogły wykazać się znajomo-
ścią fragmentów muzyki z bajek lub z filmów 
polskich i zagranicznych w konkursie „Jaka to 
melodia”. Przedszkolaki nie miały problemów 
z rozpoznaniem melodii z dobranocek takich 
jak: „Smerfy”, ”Zaczarowany ołówek”, „Bo-
lek i Lolek”, „Gumisie” czy „Flinstonowie”. 

Niespodziewanie dobrze poradziły sobie także 
z rozpoznanie melodii z seriali odgadując cha-
rakterystyczne dźwięki „Ojca Mateusza”. Mu-
zyczne zagadki były świetną zabawą nie tylko 
do rozpoznawania melodii, ale i do tańczenia 
przy dźwiękach wydobywających się z instru-
mentów dętych.

TeksT I FOTO MGR MARTA SIUDA, WeRoNIKA GRABoWSKA, PAUlINA MIKIel, MGR eWelINA SZCZyGIeł, AleKSANDRA ToBolCZyK 

W PP4 nie jest nudno!
 ”KOLOROWE ZAPASy” 

W czwartek, 22 października w PP4 odbył się 
koncert zespołu Bel Canto pt. ,,Kolorowe zapa-
sy”. Tematem przewodnim występu była jesień, 
a w prezentowanej muzyce można było dostrzec 
indiańskie motywy. Wykonawcy już od pierwszej 
chwili nawiązali znakomity kontakt z młodymi 

słuchaczami. Umiejętnie i skutecznie absorbowali  
ich uwagę, zachęcali do czynnego udziału w wy-
konywaniu piosenek, a także opowiadali o pre-
zentowanej muzyce i instrumentach.
Koncert był prowadzony w bardzo swobod-
nej i przystępnej dla małego widza formie. Tej 
luźnej atmosferze sprzyjał z pewnością fakt, 
że dzieci nie siedziały sztywno na krzesełkach 
tylko otaczały wykonawców. Dzięki temu gra-
nica między widownią a sceną została zatarta, 
a dzieci miały bezpośredni kontakt z muzykami. 
Cały występ był dostosowany do dziecięcej per-
cepcji. Prezentowane utwory były proste, zabaw-
ne i dynamiczne. Dzieci bardzo żywo reagowały 

na ten rodzaj muzyki. Chętnie uczestniczyły 
w tańcach, wspólnym śpiewie i innych zabawach. 
Mali widzowie z radością i zaciekawieniem ob-
serwowali grających oraz ich instrumenty. Na 
koncercie zaprezentowano m.in. mało znaną 
gitarę ronroco, fletnię oraz indiański bębenek 

bombo. Dzieci miały okazję dowiedzieć się cze-
goś więcej o ich budowie, sposobie gry i, co chy-
ba najważniejsze, same mogły na nich zagrać. 

„MISIOWA DRAKA O DROGOWYCH 
ZNAKACH”.

2 października do przedszkola przyjechali akto-
rzy z teatru KOP z przestawieniem pt.: „Misio-
wa draka o drogowych znakach”. Przedstawie-
nie opowiadało o sympatycznym misiu, który 
chciałby nauczyć się jeździć na rowerze. Przyja-
ciółka misia, mądra papuga Ara uświadomiła mu 
potrzebę poznania znaków drogowych i przepi-
sów ruchu drogowego, aby ułatwić misiowi ko-
rzystanie z dróg i zapewnić bezpieczną jazdę.
Papuga zapoznała misia z kilkoma znakami dro-
gowymi. Znaków drogowych jest bardzo dużo. 

Dla naszych przedszkolaków ważnym znakiem 
jest znak „przejście dla pieszych”. W miej-
scu, w którym znajduje się ten znak możemy 
przejść bezpiecznie przez ulicę zachowując dużą  
ostrożność. Ara nie tylko pomogła misiowi, ale 
także naszym milusińskim. Przedstawiła trzy ko-
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DZIEŃ PAPIESKI 

 

Co roku, w październiku obchodzimy w naszym 
kraju Dzień Papieski. Jest to dla nas Polaków bardzo 
ważne wydarzenie, stanowiące żywe wspomnienie 
św. Jana Pawła II. W wielu placówkach oświato-
wych celebruje się to święto, dając przez to wyraz 
szacunku dla wartości i osób, które są największymi 
autorytetami moralnymi we współczesnym świecie.
16 października w Siódemce odbył się uroczysty 
apel z okazji Dnia Papieskiego. Występ artystyczny 
nawiązywał do tegorocznego hasła : Jan Paweł II – 
patron rodziny. To niecodzienne spotkanie przygoto-
wał ks. Zbigniew Skowyra wraz z klasą IIIc.
Na początku przedstawienia ks. Zbigniew wprowa-
dził wszystkich zebranych w temat podkreślając, 
że hasło tegorocznego Dnia Papieskiego jest ściśle 
związane z odbywającym w Rzymie Synodem Ro-
dziny. Następnie prowadzący oddał głos młodym 
aktorom, którzy poprzez przygotowany spektakl 
w zrozumiały, ciekawy i trafny sposób podkreślili 
znaczenie rodziny w życiu człowieka i jej miejsce 
w nauczaniu Jana Pawła II. Prezentowane treści 
połączone były z piosenkami, które wykonywali 
uczniowie. Poprzez formy teatralne i śpiew dzieci 
oddały hołd Papieżowi Polakowi. Podczas apelu 
cała społeczność szkolna wykazała się wzorową 
postawą. Dekorację do przedstawienia wykonała 
pani Alina Kosińska. Dziękujemy ks. Zbigniewowi 
i klasie IIIc za wspaniałe przedstawienie oraz żywą 
pamięć o św. Janie Pawle II.

WARSZTATy TWóRCZE „NOWy 
DWóR MAZOWIECKI – MOJA MAłA 
OJCZyZNA”

27 października 2015 roku w Szkole Podstawo-
wej nr 7 odbyły się warsztaty twórcze pod tytu-
łem „Nowy Dwór Mazowiecki – Moja mała Oj-
czyzna”. Na zaproszenie organizatorów przybyły 
trzyosobowe drużyny trzecio – i piątoklasistów 
ze wszystkich nowodworskich szkół podstawo-
wych. Gości serdecznie przywitała wicedyrektor 
p. Irmina Bieńkowska i p. Tomasz Szadkowski 
oraz organizatorzy p. Paulina Wieczorek, p. Mi-
rosława Franczak, p. Maria Boczek oraz p. Mag-
dalena Kujawa. 
Głównym celem warsztatów było przybliżenie 
uczniom znajomości własnego regionu, różno-
rodności walorów turystycznych oraz rozwija-
nie wyobraźni i zainteresowań plastycznych. 
Mottem warsztatów była myśl Cycerona „Żadne 
miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od oj-
czyzny”.
Uczniowie warsztatów podzieleni na grupy 

wypracowali kilka definicji pojęcia 
„mała ojczyzna”, układając krzy-
żówki tematyczne. Kolejnym za-
danie uczniów były przedstawienie 
najpiękniejszego i najważniejszego 
dla nich symbolu Nowego Dworu 
Mazowieckiego wraz z naniesieniem 
na swojej pracy własnoręcznych ilu-
stracji pięciu walorów przyrodni-
czych oraz wartości historycznych, 
kulturowych i krajobrazowych tego 
obszaru. Na zakończenie warsztatów 
uczniowie zaprezentowali efekty 
swoich działań.
Warsztaty dały możliwość rozwija-
nia kompetencji do twórczego po-
szukiwania rozwiązań, umiejętności 
pracy w grupie, dokonywania wybo-
ru i podejmowania decyzji. Dzieci zapoznały się 
z historią swojej gminy i rozwinęły swoją wiedzę 
dotyczącą funkcjonowania „małych ojczyzn”.
Na zakończenie warsztatów Dyrektor p. Agniesz-
ka Pindel oraz Wicedyrektor p. Irmina Bieńkow-

ska wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy. 
Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom 
i uczniom ze szkół nowodworskich za przybycie 
i niezwykle twórczą pracę.

TeksT I FOTO DoRoTA PRZyGoDA, KATARZyNA ToMASZeWSKA, MAłGoRZATA KUleSZA, PAUlINA WIeCZoReK, MIRoSłAWA fRANCZAK, MARIA BoCZeK, MAGDAleNA KUjAWA, KATARZyNA DoBRUK,

Wydarzenia w SP7
DZIEŃ NAUCZyCIELA 

15 października odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji Dnia Nauczyciela. Uroczystość 
tę obchodzimy w rocznicę powołania Ko-
misji Edukacji Narodowej, która w okresie 
Oświecenia zajęła się m.in. przygotowaniem 
programów nauczania i podręczników. Było 
to swego rodzaju pierwsze ministerstwo edu-
kacji w Polsce. Zasług działalności KEN nie 
sposób przecenić, dlatego do dziś świętujemy 
jej utworzenie.
Z tej okazji uroczystość w szkole przygotowa-
ły dzieci z klas III d I IV d pod kierunkiem na-
uczycieli p. D. Przygody i p. A. Kłosowskiej.
Mali aktorzy w imieniu wszystkich uczniów 
dziękowali dyrekcji, nauczycielom i pracow-
nikom administracji za trud i codzienną pracę 

oraz wkład włożony w edukację i wychowanie. 
Przedstawili program słowno-muzyczny na te-
mat pracy nauczycieli. Były wiersze, piosenki 

i podziękowania. Oprawę muzyczną uświetnił 
chór pod kierunkiem p. A. Kłosowskiej.

„POLSKA MOJA OJCZyZNA”
uroczysta lekcja historii

W przeddzień Narodowego Święta Niepod-
ległości odbyła się w Szkole Podstawowej 
nr 7
uroczysta patriotyczna akademia przy-
gotowana przez uczniów klasy III e, pod 
kierunkiem pań Katarzyny Tomaszewskiej 
i Małgorzaty Kamińskiej.

Zebrani na sali forum uczniowie, nauczyciele 
oraz dyrekcja szkoły z zainteresowaniem obej-

rzeli symboliczne sceny, przedstawiające trud-
ne momenty z historii naszego kraju.
Aktorzy grali z wielkim zaangażowaniem. Ode-
grali scenę trzech rozbiorów Polski, mówili
o bohaterach tamtych dni: Tadeuszu Ko-
ściuszce, Henryku Dąbrowskim, Józefie 
Wybickim oraz Józefie Piłsudskim. Zaśpie-
wali wiele pieśni patriotycznych, takich jak: 
„Rota”, Warszawianka”, „Marsz I Brygady”, 
„Jestem Polakiem”. Odzyskaniu przez Oj-
czyznę niepodległości towarzyszył radosny 
taniec dziewczynek w biało-czerwonych stro-
jach z biało-czerwonymi chustami.

Wszystko to działo się na tle pięknej, oddają-
cej nastrój dekoracji.

Tego samego dnia o godzinie 18.30 ucznio-
wie klasy III e wystąpili jeszcze raz – tym 
razem dla swoich rodzin. Rodzice i dziadko-
wie nie kryli wzruszenia. Lekcja historii bar-
dzo im się podobała. Szczególnie uroczysty 
był moment wspólnego odśpiewania przez 
wszystkich hymnu narodowego „Mazurka 
Dąbrowskiego”.
Była to wspaniała lekcja patriotyzmu dla ma-
łych i dużych.
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BADAM, MyŚLĘ, POZNAJĘ  
 – WyCIECZKA NA FARMĘ ILUZJI

24 września uczniowie klasy IV b wraz z wy-
chowawcą Elżbietą Wiloch oraz z panią Kamilą 
Czekajło odwiedzili Farmę Iluzji. Celami wy-
cieczki było: 

zaspokojenie i stymulowanie potrzeb intelek-• 
tualnych i poznawczych dzieci, 
wyrabianie nawyku pożytecznego spędza-• 
nia wolnego czasu, rozwijanie zaintereso-
wań, zapewnienie aktywnego wypoczynku. 

Farma to piękny teren zachęcający do aktyw-
nego wypoczynku. Po 3 godzinach spędzonych 
w autokarze i krótkiej przerwie zaczęła się praw-
dziwa przygoda z iluzją.

Tematyka iluzji udowadnia, że fizyka może być 
fascynująca. Zgromadzone eksponaty skłaniają 
odwiedzających do kreatywnego myślenia i szu-
kania odpowiedzi na nurtujące pytania. Dzięki 
doświadczeniom, przeżytym na własnej skórze 
niezapomnianym wrażeniom, w małych i dużych 
odkrywcach rodzi się głód wiedzy. Po powrocie 
do domu jeszcze długo można sprawdzać, badać 
i dociekać. Tylko po to, aby odkryć tajemnice za-
klęte na „Farmie Iluzji”.

W poznawaniu praw fizyki dzieciom poma-
gają niesamowite eksponaty. Najbardziej 
znana i najpopularniejsza jest Latająca Chata 
Tajemnic. Wystarczy wejść do środka, aby 
zmienić perspektywę. Podobnie, jak w Poko-
ju Amnesa. Tylko tutaj mali staną się wielki-
mi, a wielcy małymi. Unosząca się nad zie-
mią chatka to nie jedyny dziwny budynek na 

Farmie. Zwiedzający zaproszeni zostaną tak-
że do Zakręconego Domku, by poczuć iluzję 
ruchu pozornego i z trudem odpowiedzieć: 
czy to my się kręcimy, czy tylko domek wo-
kół nas? Śmiech wzbudziła sesja zdjęciowa 
z głową na talerzu, a zdziwienie lewitujący 
kran, studnia nieskończoności i magiczny 
domek, który sam się porusza. Świat w ska-
li makro przeniesie do innej, nieco większej 
rzeczywistości w skali 4:1. Zaciekawienie 
wzbudza duża szachownica z gigantycznymi 
szachami oraz krzesło i stół olbrzyma, przy 
których czuliśmy się jak krasnoludki. Dzieci 
zmierzyły się z wiklinowym labiryntem peł-
nym nieoczekiwanych zakamarków i ślepych 

tuneli i zaskakujących uliczek. Dodatkowymi 
atrakcjami było skakanie na polu dmuchaw-
ców oraz pobyt na ścieżce zdrowia. Park 
jest także domem dla czworonożnych przy-
jaciół. Mieszkają tutaj kucyki, króliki, kóz-
ki afrykańskie oraz żółwie, którymi każdy 
z uczestników był zafascynowany i chciał się 
zaprzyjaźnić z nowo poznanymi zwierzątka-
mi. Wszystkich atrakcji parku nie sposób wy-
mienić i opisać, trzeba je zobaczyć na własne 
oczy. Wycieczkę do „Farmy Iluzji” z pewno-
ścią będziemy długo wspominać. Dostarczyła 
ona wszystkim wielu wspaniałych i niezapo-
mnianych wrażeń.

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ 

11 września uczniowie kl. IId SP gościli na swo-
ich zajęciach funkcjonariusza policji st. asp. 
Panią Katarzynę Spyt z KPP w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
Do tej wizyty dzieci przygotowywały się od 
kilku dni poprzez zajęcia na temat zachowania 

bezpieczeństwa nie tylko w szkole i na jej tere-
nie, ale również w ruchu drogowym. Uczniowie 
bardzo serdecznie powitali gościa i z zaintereso-
waniem słuchali tego, co mówi.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosfe-
rze. Pani Policjant przybliżyła dzieciom zasady 
bezpiecznego poruszania się po drodze oraz 
zasady ograniczonego zaufania w stosunku do 

obcych. Jak zwykle szczególnym zaintereso-
waniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja 
wyposażenia policyjnego niezbędnego podczas 
wykonywania pracy.
Dzieci podziękowały za dobre rady oraz wręczy-
ły pamiątkową laurkę.

TeksT I FOTO ANIA MATCZAK, e.WIloCH, jARoSłAW jANDy I KACPeR KoSCHNy Z KlASy 3A, jUSTyNA PASZKIeWICZ

Konkursy, wycieczki, spotkania w Zespole Szkół w Twierdzy modlin

V ŚWIATOWy DZIEŃ TABLICZKI 
MNOżENIA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World 
Multiplication Table Day – WMTDay) to bez-
płatna akcja edukacyjna. W tym roku – 25 wrze-
śnia szkoły z różnych stron świata uczestniczyły 
w tym wydarzeniu. Celem akcji jest propagowa-
nie zabawowej formy nauczania-uczenia się ma-
tematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia 
sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, nieco-
dzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów 
do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po 
wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przy-
kład dzieciom – pokazując swoją świetną zna-

jomość trudnych przypadków mnożenia. Także 
uczniowie z Zespołu Szkół w Modlinie Twier-
dzy chętnie bawili się tabliczką mnożenia. Zor-
ganizowano i rozstrzygnięto konkurs na najład-
niejszy plakat z Tabliczką Mnożenia. Pierwsze 
miejsce zdobyła Dominika Pręgowska, II – Anna 
Matczak a III – Dominika Czekajło. Członko-
wie Klubu Pitagorasa wraz z opiekunem, byli 
na lotnisku Warszawa – Modlin, gdzie wspól-
nie z pasażerami bawili się tabliczką mnożenia. 
W samej Twierdzy również mieszkańcy poddali 
się tabliczkowemu szaleństwu i chętnie uczest-
niczyli w zabawach na ulicach osiedla. To były 
mile i sympatycznie spędzone chwile. Czekamy 
już z utęsknieniem na przyszły rok. 

TRZECIOKLASIŚCI GOŚCINNIE  
W 2 PUłKU SAPERóW 

4 września klasa – 3a ze Szkoły Podstawowej nr 
4 z Modlina Twierdzy, pojechała na wycieczkę 
do jednostki wojskowej w Kazuniu. Uczniowie 
zobaczyli tam wiele ciekawych rzeczy np. mi-
niaturę mostu, plecak wojskowy, miny i wiele 
ciekawych zdjęć. 

Później udały się na mszę polową po której oglą-
dały jak zachowują się specjalnie przeszkolone 
psy. Na koniec na dzieci czekała pyszna wojsko-
wa grochówka i lizaki.

WyCIECZKA DO ZOO
13 października klasy: 3a i 3c SP pojechały na 
wycieczkę do ZOO w Warszawie.
Najpierw uczniowie udali się na spacer pooglą-
dać: flamingi, pandy, leniwce, bawiąc się niedź-
wiedzie polarne, wydry, foki i pingwiny. Byli 
także na lekcji o ogonach. Pani zoolog opowia-
dała do czego zwierzęta wykorzystują ogony. 
Rybom ogon służy jako ster, małpom jako lina, 
psom do wyrażania uczuć a konikom morskim 
jako kotwice. Następnie dzieci mogły zobaczyć 
i dotknąć węża. Uczestnicy wycieczki oglądali 
jeszcze inne zwierzęta, między innymi: skor-
piony, krokodyle, rekiny, słonie hipopotamy, 
piranie, rybki błazenki, patyczaki, tarantule oraz 
modliszki.
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TeksT I FOTO MoNIKA ZAKRZeWSKA-WAlCZAK, DoRoTA TeNDeRA, M. RąCZKA, eDyTA GRUSIeWICZ                    

uroczystości i wydarzenia w Zespole Szkół nr 3 w modlinie Starym

JAK ŚWIĘTOWANO DZIEŃ 
NAUCZyCIELA 
Jest taki szczególny dzień w roku, kiedy to nasi Na-
uczyciele obdarowywani są serdecznymi życzenia-
mi, kwiatami i uśmiechami. To Dzień Nauczyciela.
Tym razem dla pedagogów z Modlina przygoto-
wano „Koncert życzeń”, który z wdziękiem po-
prowadzili: Julia Kęcińska i Filip Filipiak. Były 
rymowane życzenia i piosenki z dedykacjami. 
W imieniu rodziców życzenia, gronu pedago-
gicznemu i innym pracownikom szkoły, złożyły 
Panie z Rady Rodziców: Marianna Dąbkowska 
i Izabela Kręźlewicz. 
Wzrok przykuwała wyjątkowa scenografia, 
którą tworzyły portrety wychowawców. Uro-
da, wdzięk i uśmiech Pań zostały utrwalo-
ne na obrazach przez samych uczniów, przy 
„niewielkiej” pomocy P. Małgorzaty Widz  
i P. Doroty Tendery. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć upominków. 
Nauczyciele zostali obdarowani, cieszącymi oko 
i podniebienie, ciasteczkami w kształcie serc lu-
krowanymi w „koronkowy” wzór. Te artystyczne 
wypieki to zasługa P. Doroty Tendery. 
Reżyserem i współautorem scenariusza uroczy-
stości była P. Małgorzata Krupka.

„Czas uCieka, wieCzność Czeka” 
16 października, w ramach obchodu Dnia 
Papieskiego, Zespół Szkół nr 3 złożył hołd 
Wielkiemu Polakowi.
Wraz z nauczycielami uczniowie uczestniczy-
li we Mszy Świętej w kościele parafialnym. 
Następnie obejrzeli spektakl opowiadający 
dzieje trudnego, choć pięknego życia Karola 
Wojtyły. Była to historia o Człowieku, któ-
rego życiem kierowała miłość; który kochał 
świat i był przez ten świat kochany. Młodzi 
aktorzy, w formie pantomimy, „opowiedzieli” 
o trudnym dzieciństwie Lolka: Jego pasjach, 
przyjaźniach, tragicznych momentach utraty 
bliskich, szczególnej pobożności maryjnej. 
A później o czasach okupacji i drodze do 
kapłaństwa. I oczywiście zobaczyliśmy Jego 
pontyfikat, w czasie którego pokonał mur 
dzielący Europę i dotarł do Polski. A tam 
spotykał się z młodymi ludźmi, którzy nawet 
wieczorami śpiewem i oklaskami „wymusza-
li” na Nim, aby pojawiał się w słynnym już 
„oknie na Franciszkańskiej”. 
W przedstawieniu nie mogło zabraknąć tema-
tu Światowych Dni Młodzieży, które zaini-
cjował i pozostawił nam jako zobowiązanie 
do ciągłej kontynuacji.
Przejmującymi momentami spektaklu były 
sceny : zamachu, a później choroby, śmierci 
i żałoby. Pantomima kończy się radosnym, 
chrześcijańskim przesłaniem – tam, gdzie 
kończy się życie doczesne, tam zaczyna się 
życie wieczne. Przedstawienie, jak klamra, 
spina nawiązanie do napisu z wadowickiego 
zegara: „czas ucieka, wieczność czeka”. To 
też jest memento dla nas – czy pamiętamy, że 
nasze życie tu na ziemi to tylko wstęp do tej 
rzeczywistości, która jest już udziałem świę-
tego Jana Pawła II?
W rolę Lolka wcielił się uroczy Karol Gar-
buliński z klasy Va, który przejmująco zagrał 
trudne sceny śmierci mamy i brata. Dorosłego 
Karola Wojtyłę – studenta, a później kapłana 
i papieża, zachwycająco odtworzył Miłosz 
Burzyński z klasy II A gimnazjum. Młody ak-
tor, z zaskakującymi szczegółami, uchwycił 
charakterystyczne gesty dojrzałego, a potem 
zniedołężniałego Jana Pawła II.
Spektakl został wzbogacony prezentacją mul-

timedialną, fragmentami dokumentalnymi 
wystąpień papieża, efektami dźwiękowymi, 
muzyką, tańcem, scenami zbiorowymi a na-
wet… „wystrzałem” z pistoletu.
Przedstawienie zostało przychylnie przyjęte 
przez widzów. W ten sposób szkoła wpisała 
się w narodowy obowiązek przekazywania 
spuścizny Jana Pawła II młodemu pokoleniu.
Szeroka widownia miała okazję zobaczyć ten 
spektakl 2 dni później, także w parafialnym 
kościele, po mszy wieczorowej.
Przedstawienie przygotowali uczniowie szko-
ły pod opieką:
P. Katarzyny Ludwikowskiej 
Ks. Marcina Niesłuchowskiego
P. Moniki Zakrzewskiej – Walczak.

HOLy WINS, CZyLI W TANECZNyM 
KOROWODZIE KU CZCI ŚWIĘTyCH
Niebo na szkolnym korytarzu, nauczyciele 
z anielską cierpliwością, zabawa na każdej prze-
rwie… niemożliwe? A jednak… Tak świętowa-
no Holy wins, czyli wigilię uroczystości Wszyst-
kich Świętych. 
Korytarz spowity chmurami z 250 balonów 

stanowił tło radosnej zabawy. Uczniowie i na-
uczyciele ubrani w najbardziej anielski kolor – 
biel, bawili się przy wtórze popularnych hitów 
tanecznych. 
Oczywiście, nie mogło zabraknąć wspólnego 
śpiewania. Przy akompaniamencie gitary, wyśpie-
wano najbardziej niebiańskie piosenki. Anielskim 
DJ – em był ks. Marcin Niesłuchowski. 

„Wszyscy Święci balują w niebie…”, zanim przy-
łączymy się do Nich, …bawmy się tu i teraz.
 „Niebo” urządzili:
p. Dorota Tendera
p. Małgorzata Widz
p. Małgorzata Krupka
p. Monika Zakrzewska – Walczak
ks. Marcin Niesłuchowski

Z WIZyTĄ W MUZEUM TECHNIKI 
I PRZEMySłU NOT

Uczniowie kl. IIa i IIIA PG3 byli na wycieczce 
w Muzeum Techniki w Warszawie. Z przewod-
nikiem p. Leszkiem zwiedzali poszczególne eks-
pozycje poznając historię techniki, jej rozwój od 
najstarszych czasów do zdobyczy XXI wieku. 
Uczestniczyli w lekcji muzealnej „od dorożki 
do mercedesa”, pokazie „Szklana panienka” po-
znając nowinki motoryzacji oraz anatomiczną 
budowę człowieka. Po krótkim spacerze ulicami 
Chmielną, Nowy Świat, Marszałkowską wjecha-
li na taras widokowy XXX piętra Pałacu Kultury 
Nauki, skąd podziwiali panoramę stolicy. 
Wycieczka wzbogaciła wiedzę młodzieży, do-
starczyła wiele estetycznych przeżyć. 

BOGOWIE GRECCy W SP 3
Na północy Grecji wznosi się potężna góra Olimp. 
Starożytni Grecy wierzyli, że na najwyższym 
szczycie Olimpu stoją wspaniałe pałace, które są 
siedzibą dwanaściorga najważniejszych bogów 
i bogiń. Mieli oni ludzką postać i żyli jak ludzie. 
Plotkowali, toczyli wojny, żenili się, rodziły im 
się dzieci. Od ludzi różniły ich dwie główne ce-
chy, byli nieśmiertelni i wiecznie młodzi. 
W środę 21 października uczniowie klasy Va na 
lekcji historii przybrali postaci olimpijskich bo-
gów i herosów. Każdy uczeń przygotował strój 
wybranego boga, jego atrybut oraz wygłosił ob-
szerną informację o pochodzeniu, charakterze, 
władzy jaką posiadał dany bóg grecki. Następnie 
orszak bogów odwiedził młodszych kolegów, 
którym zaprezentował swoje atrybuty i opowie-
dział o genealogii bogów greckich. Prezentacja 
była preludium do konkursu mitologicznego, 
który niebawem odbędzie się w naszej szkole.
W prezentacji wystąpili: M. Brocławik jako 

Zeus, J. Cieślińska jako Hera, J. Ciszewski – Ha-
des, M. Łazewska – Kora/Persefona, A. Daca – 
Demeter, P. Gaca – Posejdon, K. Kłos – Atena S. 
Jabłońska – Amfitryta, K. Kupiński – Dionizos, 
B. Górecki – Ares, M. Godlewski – Hefajstos,W. 
Krawczyk – Afrodyta, N. Łabęda – Hebe, A. 
Oporski – Herakles, K. Garbuliński – Hermes, 
K. Siwik – Helios, P. Nowakowska – Nike, M. 
Zaremba – Artemida, P. Rama – Apollo, O. So-
snowska – Klio, M. Sędrowski – Tanatos.

POMAGAMy NASZyM BRACIOM 
MNIEJSZyM 
Tradycją szkoły jest jesienna akcja charytatywna 
na rzecz psów ze schroniska w Nowym Dworze 
Mazowieckim. W tym roku również uczniowie 
stanęli na wysokości zadania. Zebrali znaczne 
ilości karmy, makaronu, koców i plastikowych 
nakrętek.     
Podsumowanie akcji miało miejsce podczas dys-
koteki szkolnej. Zabawa taneczna przeplatana 
była konkursami zręcznościowymi i poczęstun-
kiem. Tym razem zbiórkę, wspomogły 
przedszkolaki z pobliskiego przedszkola i ich 
rodzice. Finałem był wspólny wyjazd do schro-
niska i obdarowanie zwierzaków prezentami. 
Uczniowie i przedszkolaki z uwagą zwiedzali 
piękniejące i ciągle rozwijające się przytulisko 
dla bezdomnych psów. Dla części uczniów, 

wycieczka była okazją do osobistego spotkania 
z Biszkoptem. Takie słodkie imię nosi wirtualny 
podopieczny klasy VI a. Kilka miesięcy temu 
paru uczniów z tej klasy podjęło się finansowej 
opieki nad psiakiem. Dzięki ich zaangażowaniu, 
udało się zoperować oko Biszkopta. Uczniowie 
zabrali Biszkopta na krótki spacer a 40 par rąk 

ustawiło się w kolejce do głaskania i … chyba te 
pieszczoty spodobały się pupilowi. 
Organizatorzy akcji :
p. Iwona Krowicka
p. Monika Zakrzewska – Walczak
p. Teresa Wiśniewska (opieka nad uczestnikami 
dyskoteki)
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Uchwała Nr XI/ 107 /15
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 54 Statutu Miasta Nowy Dwór  Mazowiecki  
– Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

  
§ 1

Zarządza się przeprowadzenie wyborów  do organów samorządu mieszkańców w osiedlach na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w terminie do dnia 15 lutego 2016r. 

§ 2
Zobowiązać Burmistrza Miasta do ustalenia terminów zwołania zebrań wyborczych w poszczególnych osiedlach.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała wymaga podania do wiadomości mieszkańców przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

*   U C H W A Ł A   *   U C H W A Ł A   *

U S U W A N I E  W Y R O B Ó W  Z A W I E R A J Ą C Y C H  A Z B E S T

 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki w 2015 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 903,00 zł. 

Dnia 10.06.2015 r. Uchwałą NR 940/15 Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 0710/15/
OZ/D z dnia 07.09.2015r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki 
otrzymało dotację w wysokości 903,00 zł. na realizację 
projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki w 2015 roku”. 
Wysokość dofinansowania zadania 
udzielonego w ramach Programu usu-
wania i unieszkodliwiania azbestu na 
terenie województwa mazowieckiego 
wyniósł do 85 % kosztu kwalifikowa-
nego brutto w tym do 49 % kosztów 
kwalifikowanych zostało udostępnio-
nych przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Całkowity koszt kwalifikowany zadania 
brutto wynosił 1063,42 zł. Ponad 15% 

wartości kosztów zadania pokryło Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki.
Obecny projekt był kontynuacją działań rozpoczętych 
w 2011r. W roku 2014r. chęć udziału w projekcie realizo-
wanym w roku 2015r. zadeklarowało 3 właścicieli budyn-

ków z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki pokrytych 
wyrobami azbestowymi. Osoby te nie poniosły żadnych 
kosztów związanych z demontażem wyrobów azbesto-
wych gdyż pokryte one zostały ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
oraz z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki . 
Zgodnie z umową zawartą z firmą Przedsiębiorstwem 
Handlowo – Usługowym Piotr, ul. Warszawska 38 B, 05-
084 Leszno w dniach od 10 lipca do 28 sierpnia 2015r. 
zdemontowano i zutylizowano 41,10 m2 wyrobów azbe-
stowych oraz odebrano i zutylizowano 205 m2 wyrobów 
azbestowych. Łącznie na składowisko odpadów niebez-
piecznych trafiło 3,935 MG azbestu 
Jednocześnie informuję, ze nadal trawa zbieranie wnio-
sków osób deklarujących pozbycie się wyrobów azbe-
stowych z terenu własnych nieruchomości w przyszłym 
2016 roku. 

B U d O W A  P S Z O K   *   B U d O W A  P S Z O K   *

Zgodnie z umową nr 0127/15/OZ/P z dnia 13-11-2015 r. 
zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki 
udzielono pożyczki w kwocie 1 566 480,31 zł. na zadanie: 
„Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Po przeprowadzeniu procedur przetar-
gowych zawarto umowy z wykonaw-
cami. Na prace budowlane najkorzyst-
niejszą ofertę przedstawiła firma PPHU 
ANETKA Aneta Cieślińska z siedzibą 
przy ul. Bolesława Prusa 7 w Nowym 
Dworze Mazowieckim na kwotę 1 501 
536,31 zł. Nowe kontenery stalowe do-
starczy firma MJB M. Mierzejeska, T.J. 
Brzezińscy, Nicponia, 03-140 Gniew za 
kwotę 64 944,00 zł.

Za pozyskane środki Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych o powierzchni 5 194 m2, 
który mieści się przy ul. Przytorowej 7 zostanie utwar-
dzony kostką, na której staną wiaty i kontenery przezna-
czone na posegregowane przez mieszkańców odpady. 
Utwardzony plac zostanie uzupełniony o odwodnienie 

liniowe, zbiornik odparowujący z separatorem w celu 
zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne. 
PSZOK będzie też wyposażony w wagę samochodową i 
budynek dla obsługi. Ponadto w ramach tych środków 
do PSZOK zostanie zakupionych czternaście nowych sta-
lowych kontenerów typu KP. 
Planowana jest też zmiana organizacji ruchu na terenie 
bazy Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Mieszkańcy, 
którzy zdecydują się dostarczyć odpady segregowane 
do PSZOK własnym transportem będą mieli zapewniony 
wjazd oddzielną bramą. Pracownik z obsługi zważy od-
pady i dokona ich rejestracji. Będzie też zobowiązany do 
wystawienia dokumentów potwierdzających ich odbiór 
i upewnienie się, że przywiózł je mieszkaniec naszego 
miasta.

Inwestycję rozpoczęto na początku III kw. 2015 r jej za-
kończenie planuje się na koniec 2015 r.

„Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w Nowym Dworze Mazowieckim dofinansowano przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w formie pożyczki w kwocie 1 566 480,31 zł.” 

W Urzędzie Miejskim można  
porozumieć się w jęz. migowym

*   M I G A M   *   M I G A M   *
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownicy Zespołu 

Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza 
otrzymali cenne wyróżnienia.

Pani Emilia Napiórkowska- nauczyciel języka niemieckiego 
- Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Medal za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP:

złoty - Krystyna Rachwał - nauczyciel przedszkola
srebrny - Dariusz Adamowicz- nauczyciel fizyki 
srebrny - Irena Dudek- pracownik Zespołu Szkół

srebrny - Jadwiga Choroś- pracownik Zespołu Szkół 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dyrektor, Uczniowie, Rodzice i Pracownicy Zespołu Szkół 

dZIEŃ EdUKACJI NAROdOWEJ

Darmowe porady w punkcie konsultacyjnym!

Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do 
Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie 
profilaktyki uzależnień.

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś 
z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej 
Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś 
dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady 
w trudnej sytuacji życiowej – przyjdź do Punktu Konsul-
tacyjnego. Tam uzyskasz bezpłatną i anonimową poradę 
specjalisty, finansowaną są ze środków budżetu Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki.
Zapraszamy osoby uzależnione, pijące szkodliwie i eks-
perymentujące z innymi środkami psychoaktywnymi (al-
kohol, alkohol i narkotyki, dopalacze) współuzależnione 
(partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz 
osoby bliskie i doświadczające przemocy domowej.
Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez:

Konsultacje terapeuty, które pomogą wyjaśnić problem •	
uzależnienia i współuzależnienia, czyli istotę choroby, 
jej przebiegu i zagrożeń z nią związanych. Zadaniem te-
rapeuty jest przyjść z pomocą w przełamywaniu oporu 
przed uznaniem własnego uzależnienia.
Grupy wsparcia, które są rodzajem spotkania w obec-•	
ności terapeuty dla osób, które przeżywają trudności. 
Celem jest minimalizowanie poczucia osamotnienia 
w problemach, poprawa samopoczucia, podnosze-
nie poczucia własnej wartości, poprawa funkcjono-
wania w społeczeństwie, skorygowanie problemu. 

W tym przypadku dotyczy to osób współuzależnionych. 
Takie spotkania umożliwiają rozmawianie o swoich 
problemach, uczuciach, emocjach, które im towarzy-
szą z innymi osobami dotkniętymi problemem. Dzięki 
temu każdy zagubiony, cierpiący i poszukujący wsparcia 

człowiek będzie mógł odnaleźć bratnie dusze – zmuszo-
ne radzić sobie z podobnymi trudnościami życiowymi. 

Konsultacje psychologiczne (dla dorosłych i dzieci), które •	
pomagają rozwiązać konkretne problemy w szczególno-
ści relacji rodzinnych oraz pomoc w zrozumieniu swojej 
sytuacji życiowej, zrozumienie siebie, dziecka. Psycholog 
stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki danego 
problemu oraz pomaga zorientować się w różnych moż-
liwościach działania.
Porady prawne dla osób w trudnej sytu-•	
acji życiowej i socjalnej, współwystępującej 
z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocą. 
Rezultatem pracy z terapeutą i psychologiem 
jest nabycie umiejętności rozpoznawania swoich 
problemów i nauka podstawowych umiejętności 
koniecznych do wprowadzenia zmian w zachowa-
niach wobec osoby uzależnionej, lepsze radzenie 
sobie z trudnościami emocjonalnymi (nieśmiałość, 
wycofanie, nieradzenie sobie ze złością, agresją 
dzieci i rodziców), otrzymanie wsparcia w trudnych 
sytuacjach rodzinnych, rozstaniem rodziców, straty 
rodzica w konsekwencji uzależnienia, lepsze radze-
nie sobie z trudnościami rozwojowymi, trudnościa-
mi w nauce np. w wyniku FAS (Alkoholowy Zespół 
Płodowy red.), lepsze radzenie sobie z zaburzeniami 
emocjonalnymi i depresją. 

Oferta pomocy specjalistycznej dla osób w trudnej sytu-
acji życiowej realizowana jest przez Urząd Miejski od kil-
ku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Osoby, które skorzystały 
z pomocy, dzięki otrzymanemu wsparciu łatwiej pora-
dziły sobie w sytuacjach kryzysowych. 

Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej  
ul. Partyzantów 7 Nowy Dwór Mazowiecki (budynek, 

w którym mieści się stołówka)

Terapeuci

Bartłomiej Pierożek – dorośli, rodziny osób uzależnio-
nych
Poniedziałki  08:30 – 13:30
Piątki  14:00 – 17:00
Zapisy:   tel. 795 621 255

Marlena Wiśniewska – dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Piątki   13:00 – 16:00
Zapisy:   tel. 795 621 255

Wanda Uszok – kobiety współuzależnione, osoby do-
świadczające przemocy domowej
Czwartek   12:00 – 15:00
 
GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH 
I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY (DDA, współuzależnienie, 
ofiary przemocy)
Piątek   17: 00 (3 do 4 godzin)
 
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych, posze-
rzona o problem przemocy w rodzinie
co druga sobota  12:00 – 13:00
 
Psycholog dziecięcy i rodzinny
Wioletta Karpiesiuk – dzieci i rodzice
Poniedziałki   13:00 – 19:00
Zapisy:   tel. 795 621 255
 
Porady Prawne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazo-
wieckiego w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej.
Iwona Tomaszewska 
Środa   16:00 – 20:00
Zapisy :   tel. 22 51 22 163

Z wielkim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

ś.p. krzysztofa wróblewskiego

– radnego Rady Miejskiej w Nowym 
Dworze Mazowieckim  
w latach 1990-1994.

Na zawsze pozostanie w naszej pa-
mięci jako wspaniały społecznik  

i działacz sportowy.

Rodzinie i przyjaciołom składamy  
najserdeczniejsze wyrazy współczu-

cia.

W imieniu władz samorządowych 
miasta

Jacek Kowalski 
Burmistrz Miasta

Krzysztof Bisialski
Przewodniczacy
Rady Miejskiej
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TeksT I FOTO oPIeKUN  BARBARA SIWeK, jANINA WIlDe

Gminne i powiatowe biegi sztafetowe SP

W dniu 28.09.2015 r. drużyny: dziewcząt i chłopców z naszej szkoły, reprezentowały SP 4 w gminnych biegach sztafetowych, 
które odbyły się w Modlinie Twierdzy. 

Dziewczęta zajęły drugie miejsce ulegając 
drużynie dziewcząt z SP 7, pokonując rywalki 
z SP 3. Chłopcy zaś, byli bezkonkurencyjni 
i zajęli I miejsce, pokonując reprezentację SP 3 
i SP 7, tym samym kwalifikując się do zawodów 
na szczeblu powiatowym. 
W zawodach powiatowych, które odbyły się 
9.10.15 r. również w Modlinie Tw. chłopcy zajęli 
miejsce III ulegając reprezentantom Nasielska 
i Pomiechówka.

SKłADy DRUżyN:
DZIEWCZĘTA•	
JOANNA ŁYŹNIAK KL. VB1. 
EMILIA MĄDRY KL. VB2. 
KATARZYNA MOSUR KL.VC3. 
DOMINIKA JAKUBIAK KL. VIB4. 
JULIA GRZYBOWSKA KL. VIB5. 
MARTA MĘDRECKA KL. VI B6. 
NATALIA KAMIŃSKA KL. VIB 7. 
OLA KOWALSKA KL. VA8. 
LAURA LESIAK KL. VIC9. 
JAGODA JANDY KL. VIC (rez.)10. 
JULIA LELAKOWSKA KL. VIB 11. 
AGATA GRUNKOWSKA KL. VIB 12. 
ROKSANA BORCUCH KL.VIB (rez.)13. 
CHŁOPCY•	
KACPER CABAN KL. VC1. 
DARIUSZ TRZCIŃSKI KL. VIC2. 
OSKAR DOMAŃSKI KL. VIA3. 

JAKUB MIZGIER KL. VB4. 
BARTOSZ KALEJA KL. VB5. 
MICHAŁ BUDYŚ KL. VIA6. 
MARCEL CIEŚLAK KL. VIA7. 
KACPER GĘBALA KL. VIB8. 

TOMEK BYKOWSKI KL. VIB9. 
OLIWIER ODOLECKI KL. VIB10. 
MACIEJ BUCIAK KL. VIA 11. 
TOMASZ GUTKOWSKI KL. VA (rez.)12. 

TeksT I FOTO SłAWoMIR KRZeCZKoWSKI

amazonki i Gladiatorzy w Twierdzy

Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” działający przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy zorganizował zawody wielobojowe 
dla dziewcząt i chłopców nazwane bojem Amazonek i Gladiatorów. 

W obu potyczkach wystąpiła duża grupa 
uczestników/ dziewcząt – 18, chłopców – 

15/. Wszyscy startowali w pięciu wielobojowych 
konkurencjach gdzie ważna była szybkość, siła 
i dokładność wykonania zadania. Walka o punk-
ty trwała do ostatniej konkurencji. W zmaga-
niach dziewcząt dopiero ostatnia konkurencja 
zdecydowała o miejscach na podium.
Wyniki
Dziewczęta
I miejsce – Justyna Klonowska
II miejsce – Maja Ręklewska
III miejsce – Milena Kruszewska
IV miejsce – Patrycja Mizerska
V miejsce – Monika Wolsztyniak   
VI miejsce – Aleksandra Jaskólska

Chłopcy
I miejsce – Paweł Jankowski
II miejsce – Piotr Sagatyński
III miejsce – Bartosz Zakrzewski
IV miejsce – Jakub Brzeziński V miejsce  
– Mateusz Biniek
VI miejsce – Daniel Nosarzewski

Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufun-
dowane przez UKS „ Reduta” oraz poczęstowano 
wszystkich uczestników owocami podarowanymi 
przez dyrektora Zespołu Szkół w Modlinie Twier-
dzy Zdzisława Szmytkowskiego.

TeksT I FOTO ARTUR żUK

Wielki sukces Kacpra Żuka w izraelu!!!

Ciężki okres przygotowawczy przed sezonem zimowym dobiegł wreszcie końca. Kacper przez cały październik szlifował 
formę i ciężko pracował nad przygotowaniem fizycznym. Najpierw w Zakopanym na treningach wysokogórskich, później 
w mekce czeskiego tenisa – Prostejovie, klubie gdzie na co dzień trenują Tomas Berdych i Petra Kvitova. 

Wreszcie nadszedł czas na rozpoczęcie sezonu 
zimowego, sezonu na który Kacper czekał 

z utęsknieniem, gdyż większość turniejów rozgry-
wanych jest na jego ulubionych kortach twardych. 
Swój pierwszy występ zaplanowali z Tatą-trenerem 
w Izraelu, gdzie w dniach 01-08.11.2015 w mieście 
Raanana, koło Tel-Avivu, na ulubionych twardych 
kortach odbył się prestiżowy, Juniorski turniej ITF 
Grade 2 „Matan Gafniel Raanana Open U-18”. 
Kacper był jedynym reprezentantem naszego 
kraju podczas tego turnieju, ale mimo to, godnie 
zaprezentował Polskę, wygrywając cały turniej 
zarówno w grze pojedynczej jak i podwójnej.
Najdramatyczniejszy przebieg miało spotkanie 
finałowe gry pojedynczej gdzie nasz tenisista 
zmierzył się z partnerem deblowym Ewanem 
Moorem z Wielkiej Brytanii.
Emocji nie brakowało od pierwszej do ostatniej 
piłki. Spotkanie trwało niemal trzy godziny.
Niesamowity był pierwszy set. Kacper przegry-
wał w nim już 1:4, ale ambitnie walczył do koń-
ca. Wygrał cztery gemy z rzędu, ale ostatecznie 
o wyniku partii zadecydował tie-break. Ten od 
początku był po kontrolą Kacpra, który zwycię-
żył 7:4. W drugiej odsłonie brytyjczyk raz prze-
łamał serwis polaka i wygrał 6:3.
Decydujący set to był już jednak popis tylko jednego 
zawodnika. Kacper dwa razy odebrał rywalowi ser-
wis i bardzo pewnie wygrał 6:2. Dla naszego tenisi-
sty to największy juniorski sukces w turniejach ITF. 
Dzięki tym dwóm zwycięstwom w znaczny spo-
sób Kacper powiększył swój dorobek punktowy. 

Od poniedziałku awansuje ze 103 pozycji ran-
kingu światowego ITF U-18 na pozycję 62. Ta 
pozycja zapewnia mu start w głównej drabince, 
pierwszego w przyszłym roku turnieju wielkosz-
lemowego, Junior Australian Open 2016. Był 
to cel, który postawił sobie Kacper na ten rok 
i osiągnął go dużo, dużo wcześniej niż planował. 
Zaznaczmy, że nasz reprezentant dokonał tego 
jako 16to latek i wiek juniorski U-18 osiągnie 
dopiero od przyszłego sezonu. 
To jednak nie koniec występów w tym roku. Po 
krótkim pobycie w domu, w połowie listopada 
Kacper wylatuje na 3 prestiżowe turnieje na kon-
tynencie amerykańskim. Pierwszy turniej zagra 
w Meksyku i dwa kolejne w Stanach Zjednoczo-
nych. Gratulujemy Kacprowi wielkiego sukce-
su w Izraelu i życzymy powiększenia dorobku 
punktowego na kontynencie amerykańskim.
Kacper jest stypendystą Burmistrza Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki. W sprzęt wyposaża go 
firma Babolat. Jest członkiem zawodowej grupy 
tenisowej Warsaw Tennis Team Promotion.
Wyniki Kacpra w Matan Gafniel Raanana 
Open:
Gra pojedyncza:
I runda – bye
II runda – Kacper Żuk (POL) [4] vs Clement Ta-
bur (FRA) 6/1, 6/3
III runda – Kacper Żuk (POL) [4] vs Tadeas Pa-
roulek (CZE) 6/2, 6/1
Ćwierćfinał – Kacper Żuk (POL) [4] vs Alexis 
Canter (GBR) [5] 6/1, 6/2

Półfinał – Kacper Żuk (POL) [4] vs Constant De 
La Bassieterre (FRA) [13] 7/6(5), 2/6, 6/4
Finał – Kacper Żuk (POL) [4] vs Ewan Moore 
(GBR) [3] 7/6(4), 3/6, 6/2!!!!
Gra podwójna:
I runda – bye
II runda – Żuk/Moore (POL/GBR) [1] – Tabur/
Paroulek (FRA/CZE) 6/4, 6/0
ćwierćfinał – Żuk/Moore (POL/GBR) [1] vs 
Olieil/Butulija (ISR/SRB) [6] 6/4, 3/6, 10/7
półfinał – Żuk/Moore (POL/GBR) [1] vs Anto-
upoulos/papounidis (GRE) 6/4, 6/3
finał – Żuk/Moore (POL/GBR) [1] vs De La 
Bassieterre/Martineau (FRA) 6/3, 6/3

TeksT I FOTO TReNeR SeKCjI KAjAKoWej MARIUSZ SZAłKoWSKI

udany start Nowodworskiej Kajakarki w Pucharze Nadziei olimpijskich Bydgoszcz 2015 r 

W regatach uczestniczyły 24 reprezentacje z całego Świata, wystartowały nawet zespoły Australii, Stanów Zjednoczonych, 
Kanady i japonii. Do rywalizacji przystąpiło ponad 600 zawodników z całego świata. W juniorkach młodszych Polskę 
reprezentowała zawodniczka sekcji kajakowej NoSiR Klaudia Szulecka.

Pierwszego dnia zawodów Klaudia wystarto-
wała w osadzie C-2 z Julią Walczak z OKSW 

Olsztyn w wyścigu na 1000 m. Ta młoda osada 
do tego ważnego startu przygotowywała się na 
zgrupowaniach szkoleniowych Kadry Narodo-
wej w Wałczu, gdzie zawodniczki miały ideal-
ne warunki do treningu. To był pierwszy start 
w Międzynarodowych zawodach tych młodych 
zawodniczek i od razu bardzo udany. Dziewczy-
ny rewelacyjnie walczyły podczas całego wyści-
gu o brązowy medal, niestety Niemki okazały się 
szybsze o 0.3 sek. Nasze zawodniczki ostatecz-
nie przypłynęły na 4 pozycji. W następnym dniu 
rywalizacji zawodniczki i zawodnicy rywalizo-
wały na 500 m i tak pierwsza do boju w finale po 
udanych eliminacjach ruszyła nasza zaw. Klau-
dia Szulecka w C1 500 m. Żeby dostać się do 
ścisłego finału trzeba było w swoim wyścigu eli-
minacyjnym przypłynąć na pozycjach 1-3 i to się 
naszej zawodniczce udało, reszta zawodniczek 
walczyła o finał w półfinałach. Klaudia to tego-
roczna Mistrzyni Polski właśnie na 500 m i z tym 
dystansem wiązaliśmy największe nadzieje. Już 
od startu dziewczyny toczyły zażartą walkę, po 
połowie dystansu utworzyła się wyraźna czte-

roosobowa czołówka, dwie Węgierki, Czeszka 
i Klaudia. Zacięta walka trwała do samej mety, 
złoto i srebro dla Węgierek o brązie decydował 
fotofinisz i znów zabrakło setne sekundy do 
brązowego medalu. Kolejne 4 miejsce tak nie-
lubiane przez sportowców, tym bardziej że setne 
sekundy od medalu. W tym wyścigu startowała 
jeszcze jedna Polka która zajęła 8 pozycję. Dwa 
razy 4 miejsce w tak prestiżowych międzynaro-
dowych zawodach, to moim zdaniem wielki suk-
ces tej młodej 15 letniej nowodworskiej kajakar-
ki. Polska punktowo uplasowała się na 3 pozycji 
na 24 startujące kraje i Klaudia miała w tym 
duży udział. Jak sama nazwa zawodów wskazuje 
(Puchar Nadziei Olimpijskich) Klaudia obok na-
szej starszej już utytułowanej Doroty jest naszą 
nadzieją Olimpijską na Olimpiadę w Tokyo 2020 
r. Jej upór i ciężka praca na pewno pozwolą jej 
w przyszłości walczyć na najważniejszych Świa-
towych zawodach kajakarskich.
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TeksT I FOTO eMKA     

monika Zarzycka- ultramaratonka z Nowego Dworu

11 października br. odbył się III ultramaraton Bieszczadzki. W imprezie wzięła udział nasza mieszkanka – Monika Zarzycka. 

Start i meta zlokalizowane były w miejsco-
wości Cisna. Trasa o długości około 52 ki-

lometrów prowadziła w stronę Ustrzyk Górnych 
do Przełęczy nad Roztokami Górnymi, później 
trzeba było wbiec na Berdo, następnie wspiąć się 
na Hyrlatą, Rosochę i zbiec do Roztok Górnych. 
Stamtąd trzeba było wspiąć się na Okrąglik 
a z niego na Jasło, Szczawnik i na Małe Jasło 
skąd ostatecznie zbiegało się do mety. 
Trasa prowadziła niebieskim i czerwonym szla-
kiem, suma podbiegów i zbiegów wynosiła 
+/ – 2648m. Pogoda nie sprzyjała, temperatura 
była bliska 0 stopniom i wiał porywisty, mroźny 
wiatr. Limit czasu do pokonania tego trudnego 
dystansu wynosił 9h. Monice udało się go poko-
nać w 7h i 42min. 
W biegu wystartowały 642 osoby, jednak ukoń-
czyło 623. Do pokonania takiej trasy i takiego 
dystansu potrzebne są miesięczne treningi. Mo-
nika w tym roku ma już za sobą m.in. 4 mara-
tony, etapowy bieg na 100 km i etapowy górski 
bieg rzeźnika na 76 km. 
Warto wystartować w takim biegu ze względu 
na piękne krajobrazy, wspaniałą atmosferę, aby 
sprawdzić swoją wytrzymałość oraz kondycję na 
takich wzniesieniach. Gratulujemy wspaniałych 
osiągnięć. 

TeksT I FOTO NoK

mistrzostwa Nowego Dworu mazowieckiego w Scrabble 

Tegoroczne  XvIII Mistrzostwa Nowego Dworu  Mazowieckiego w Scrabble odbyły się  w Nowodworskim ośrodku Kultury 
w dniach 24-25 października. 

Po naszego miasta przyjechało 54 scrab-
blistów z całej Polski, w tym pierwszych 

dziesięciu najlepszych według listy rankingo-
wej i sześciu byłych Scrabblowych Mistrzów 
Polski. Nasz turniej jak przystało na osiem-
nastolatka stał się pełnoletni, a rocznicę tą 
uczciliśmy wspaniałym tortem. To była miła 
i bardzo smaczna niespodzianka ufundowa-
na przez organizatorów. Natomiast rozgryw-
ki odbyły się spokojnie, bez niespodzianek 
i zawirowań. Na pozycji lidera usadowił się 
Tomek Zwoliński i oprócz rundy 11, pozostał 
zwycięzcą turnieju. Jest to jego czwarty tytuł 
Mistrza Nowego Dworu. Poprzednie zwy-
cięstwa odnosił w latach 1998, 1999 i 2013 
roku. Cieszy nas to bardzo, bo Pan Tomasz 
jest mieszkańcem Skierd, miejscowości są-
siadującej z naszym miastem. Wicemistrzem 
został Mirosław Uglik, a trzecie miejsce zajął 
Andrzej Kwiatkowski. Dodać trzeba, że obaj: 

Tomasz Zwoliński i Andrzej Kwiatkowski 
każdego roku od osiemnastu lat przyjeżdżają 
na nasze mistrzostwa, a więc może jest to ja-
kaś szczęśliwa premia za wierność. Specjalną 
nagrodę za zajęcie 18 miejsca otrzymała Ire-
na Sołdan, a najlepsza uczestniczka turnieju, 
Marta Bajorek, została uhonorowana piękna 
kompozycją kwiatową. Nagrodę otrzymała też 
najmłodsza uczestniczka turnieju, Joanna Ku-
lawiak. Wspaniałe nagrody i puchary ufundo-
wali : Nowodworski Ośrodek Kultury, Zakład 
Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Maz., 
Firma „REMI” Barbara Torzewska i Kwiaciar-
nia Jolanta Okońska.
Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie 
dziękujemy za przybycie do naszego miasta, 
zwycięzcom Gratulujemy sukcesów a funda-
torom nagród za efektywne wsparcie naszej 
imprezy.
Do zobaczenia za rok

Zawody o puchar Prezesa Stowarzyszenia „Sport-Plus” 

W dniu 22 listopada na pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się zawody o puchar Prezesa Stowarzyszenia 
„Sport-Plus”. Szkoła Sport- Plus już po raz Iv zorganizowała zawody pływackie dla dzieci, które z roku na rok cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem. 

Wraz z dziećmi na zawody licznie przybyli 
rodzice, dziadkowie, opiekunowie którzy 

wspaniale dopingowali swoje pociechy, dzięki 
czemu tworzyli wspaniałą atmosferę i wzbudza-
li w zawodnikach ducha walki. Również kadra 
„Sport-Plus” wykazała się pełnym profesjona-
lizmem w organizacji i przeprowadzeniu zawo-
dów. Dzieci miały zapewnioną profesjonalną 
opiekę, wsparcie instruktorów szkoły. 
Po zawodach, uczestnicy zostali zaproszeni na 
poczęstunek, którego sponsorami były Pizzeria 
,,Hit’’ i Piekarnia „Kołacz” z Nowego Dworu 
Mazowieckiego . Każde dziecko biorące udział 
w zawodach otrzymało medal, a Ci którzy zajęli 
zaszczytne miejsca na podium otrzymali pucha-
ry, zwycięzcy dodatkowo otrzymali drobne upo-
minki. W zawodach wzięło udział 128 uczestni-
ków w 13 kategoriach wiekowych, podzielonych 
na dziewczynki i chłopców. Każdy zawodnik 
miał do przepłynięcia 25m stylem wybranym 
przez zawodnika. 
Poniżej lista zwycięzców w danej kategorii.
1.Kategoria wiekowa 2009r. – dziewczynki
l miejsce: Pola Kicior
ll miejsce :Emilia Reichel
lll miejsce: Hanna Urban
2. Kategoria wiekowa 2009r. – chłopcy
l miejsce: Krzysztof Brański
ll miejsce: Kacper Trojanowski
lll miejsce Piotr Ambroziak
3. Kategoria wiekowa 2008r. – dziewczynki
l miejsce: Kinga Sprawka
ll miejsce: Anna Traczyk
ll miejsce: Magda Mosińska
4. Kategoria wiekowa 2008r. – chłopcy
l miejsce: Jan Michałowski
ll miejsce: Maksym Oszczyk
lll miejsce: Aleks Rębecki
5. Kategoria wiekowa 2007r. – dziewczynki
l miejsce: Agata Brańska
ll miejsce: Oliwia Oliwa
lll miejsce: Kaja Marońska
6. Kategoria wiekowa 2007r. – chłopcy
l miejsce: Oskar Ślesik

ll miejsce: Julian Maliński
lll miejsce: Igor Bułkin
7. Kategoria wiekowa 2006r. – dziewczynki
l miejsce: Maja Trzaskoma
ll miejsce: Olga Sujeta
lll miejsce: Gabriela Jaroszyk
8. Kategoria wiekowa 2006-2005r. – chłopcy
l miejsce: Franciszek Kunicki
ll miejsce: Julian Turkowski
lll miejsce: Iwan Stadnik
9. Kategoria 2005r. – dziewczynki
l miejsce: Halina Grzegorzewska
ll miejsce: Maja Koschna
lll miejsce: Aleksandra Pujer
10. Kategoria wiekowa 2004r. – dziewczynki
l miejsce: Wiktoria Osińska
ll miejsce: Zuzanna Jaroszczyk
lll miejsce: Zofia Lis
11. Kategoria wiekowa 2004r. – chłopcy
l miejsce: Krystian Sieniakowski
ll miejsce: Fabian Dąbkowski
lll miejsce: Marcin Mastalerz
12. Kategoria wiekowa 2003-2002r.  
– dziewczynki
l miejsce: Maja Macińska
ll miejsce: Nikola Klepczyńska
lll miejsce: Izabela Iwańczuk
13. Kategoria wiekowa 2003-2002r. – chłopcy
l miejsce: Maksym Bardoni
ll miejsce: Maciej Kicior
lll miejsce: Maciej Bułka

W imieniu Prezesa Stowarzyszenia ,,Sport-Plus” 
Pana Tomasza Wichowskiego chcielibyśmy po-
dziękować dzieciom za wzięcie działu w kon-
kurencjach, bliskim którzy tak licznie przybyli 

i tworzyli niesamowitą atmosferę podczas te-
gorocznych zawodów, sponsorom oraz całemu 
zespołowi Sport-Plus za zaangażowanie i profe-
sjonalizm. Dziękujemy.
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i Bieg Niepodległości w Janówku 

w niedzielę 8 listopada po raz pierwszy w naszym regionie zorganizowany został BIeG NIePoDleGłoŚCI. 

Organizatorem był UKS DAREX z Janówka 
a współorganizatorami Szkoła Podstawo-

wa z Janówka, OSP z Janówka, Stowarzyszenie 
BARTŁOMIEJ, Gmina Wieliszew oraz Sołectwa 
wsi Janówek i Góra. Sponsorami Dariusz Wardal 
z PPH „DAREX”, Rafał Głowacki 
i firma MIW Design. Sprawy 
techniczne, w tym wyznacze-
nie tras, elektroniczny pomiar 
czasu i ustalenie kolejności na 
mecie biegów organizowała fir-
ma Projekt Igrzyska. Wszyscy 
spisali się doskonale zgodnie 
z opinią uczestników i obser-
watorów. Ponadto dla wszystkich 
zorganizowano konkurs historycz-
ny z wieloma nagrodami książko-
wymi oraz rekonstrukcję działań 
wojennych przez grupę młodzieży 
w mundurach z bronią. 

Dla wszystkich zorganizowany 
był obficie zaopatrzony bufet 
a w szczególności wspaniały bigos 
i pierogi. Jako pierwszy odbył się 
bieg na dystansie 1918 metrów dla 
rodziców z dzieckiem rocznika 2009 
lub młodszego oraz dla dzieci w wie-
ku 7-9, 10-12 i 13-15 lat. Doskonale 
spisała się młodzież nowodworskiego 
JOGGERA, dobiegając do mety na cze-
le stawki uczestniczących w tym biegu 
i wygrywając cztery klasyfikacje: 10-12  
– Agnieszka Kuczyńska i Michał Wo-
dyński oraz 13-15 – Wiktoria Kuczyń-
ska i Robert Kuczyński. Ponadto bracia 
Rynkunowie w grupie 13-15 zajęli 3 i 4 
miejsce. W biegu głównym na dystansie 
ponad 5 kilometrów zawodnicy JOGGERA 
zdobyli dwa miejsca na podium. Wśród męż-
czyzn Stefan Piotrowski zajął 2 miejsce a Anna 
Nikitin 3 miejsce, z czasami 20:02 i 24:11  

sekund. Uzyskane czasy mogły być lepsze, gdy-
by nie huraganowy, porywisty wiatr towarzyszą-
cy uczestnikom przez prawie połowę dystansu. 

Pozostali zawodnicy ze-
społu uzyskali następują-
ce wyniki: Piotr Wodyński  

– 22:04, Marek Dobrowolski  
– 23:25, Ludomir Ryn-
kun – 25:09, Andrzej Pie-
kut – 26:08, Paweł Piekut  
– 26:54, Sandra Ordońska  
– 29:51 i Dorota Rynkun, 
której towarzyszyła w biegu 

pupilka rodziny 2,5 letnia suczka rasy 
sznaucer olbrzym – 33:05 sekundy. 

Bieg ukończyli również pracownicy 
Urzędu Skarbowego w Nowym Dwo-
rze Elżbieta Graczykowska i Marek 
Pietrzak, których namawia do uczest-
nictwa w zawodach kolega z pracy An-
drzej Piekut – z jednakowym czasem 
29:57. 

Warto jeszcze podkreślić fakt rodzin-
nego biegania czy też obecności rodzi-
ców zawodników JOGGERA podczas 
trwania zawodów, można tu wyróżnić 
rodziny Kuczyńskich, Rynkunów, Wo-
dyńskich czy też Piekutów. 

Wszyscy zawodnicy na mecie otrzy-
mywali piękne stylizowane drewniane 
medale z orłem i podobizną marszałka 
Piłsudzkiego. 

Bieg ukończył również strażak z Legionowa na 
wózku inwalidzkim Mariusz Wnorowski, dla 
którego na nowy wózek zbierano wśród uczest-
ników zawodów i osób towarzyszących. 
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Serdecznie zapraszamy do udziału w plebiscycie Inicjatywa Poza-
rządowa 2015. Wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć 
ją do Urzędu Miejskiego do 9 grudnia br. lub wysłać ją na adres  
mariusz.ziolkowski@nowydwormaz.pl. Wszystkie materiały są do-

stępne na stronie www.inicjatywa.nowydwormaz.pl. Rozstrzygnię-
cie konkursu odbędzie się najprawdopodobniej 20 grudnia 2015 r. 
podczas Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego. Zachęcamy do 
zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w plebiscycie.
W tym roku przyznane zostaną trzy wyróżnienia: Burmistrza, 
Dziennikarzy oraz Mieszkańców. 
Wyróżnienie Mieszkańców zostanie przyznane na podstawie wy-
ników głosowania internetowego, które będzie dostępne na stro-
nie www.inicjatywa.nowydwormaz.pl.

organizacje pozarządowe do dzieła!
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inicjatywa Pozarządowa 2015


