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Już niedługo zacznie obowiązywać w naszym 
mieście nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Przez kilka ostatnich miesięcy pra-
cowaliśmy nad tym, by jego wprowadzenie było 
dla Państwa jak najmniej dotkliwe. Rada Miejska 
uchwaliła kilka uchwał by system bez problemu 
zadziałał od 1 lipca. Dodatkowo, Urząd Miejski 
podjął szereg działań, których celem było jak 
najpłynniejsze przejście na nowy system gospoda-
rowania odpadami w mieście. Informacje na ten te-
mat zamieszczaliśmy na bieżąco na miejskiej stro-
nie internetowej nowydwormaz.pl oraz co miesiąc  
w Faktach Nowodworskich. Szczegółowa informa-
cja dotycząca tych wszystkich działań zamiesz-
czona jest wewnątrz czerwcowych Faktów na  
str. 4. W środku także po raz kolejny publikuje-
my zbiorczy materiał informacyjno-edukacyjny 
dot. SGOK. Na jakie konto uiszczać wpłaty?  
Jak selektywnie zbierać śmieci? W jakich termi-
nach będą odbywały się wywozy? Gdzie na tere-

nie gminy będzie mieścił się punkt selektywnej 
zbiórki odpadów? – na te i inne pytania odpowia-
damy na str. 22

Nie musicie też Państwo martwić się o pojemni-
ki na odpady. Zdecydowaliśmy, że wyposażymy  
w nie gospodarstwa domowe, a koszty ich zaku-
pu pokryjemy z opłaty za odbiór śmieci. 

W każdej chwili, w przypadku pytań i wątpliwo-
ści bądź jakichkolwiek problemów jesteśmy do 
Państwa dyspozycji. Pracownicy Wydziału Go-
spodarki Komunalnej udzielą wszelkich informa-
cji i udzielą pomocy.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 51 22 195

Nadchodzą wakacje. Tym, którzy będą spędzali 
je poza Nowym Dworem życzę udanego wypo-
czynku i słonecznej pogody. Dla tych pozosta-
jących na miejscu atrakcje podczas akcji „Lato  
w mieście” zapewnią Nowodworski Ośrodek Kul-
tury i Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Szczegóły dot. planowanych przez te instytucje 
zajęć, a także informacje na temat innych wyda-
rzeń wakacyjnych w naszym mieście już wkrótce 
opublikujemy na miejskiej stronie internetowej.

Zachęcam do bieżącego jej śledzenia.

Jacek Kowalski

Burmistrz Miasta

FAKTY NOWODWORSKIE

Drodzy Mieszkańcy nowego Dworu 
Mazowieckiego, 

TEKST I FOTO WyDZiAł ProjektóW infrAStrUktUrAlnych

23 maja w Urzędzie Miejskim w nowym Dworze Mazowieckim został przeprowadzony dialog techniczny. jego 
celem było uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy, poprzedzających udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji 
projektowej na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią przy Szkole Podstawowej 
nr 7 przy ul. Młodzieżowej 1 w nowym Dworze Mazowieckim – wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1,  
w technologii budownictwa pasywnego”. 

Dialog techniczny dot. budowy sali gimnastycznej przy SP7

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2012 r. 
po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zakładał 

dochody w wysokości 115.731.618,58 zł, natomiast 
wykonanie dochodów na koniec 2012 roku wynio-
sło 99.426.429,99 zł, co stanowi 85,91 %. Wydatki 
wykonano w 86,37% bowiem z zaplanowanych 
117.920.300,58 zł, na koniec roku wydatkowano 
101.847.188,84 zł. Z tego: wydatki bieżące zreali-
zowane zostały w 90,89 %, a wydatki majątkowe  
w 63,68 %. Sprawozdanie z wykonania budżetu 
omawiane było przed sesją na Komisjach Rady 
Miejskiej. Te nie wniosły żadnych uwag do przed-
stawionego dokumentu i zatwierdziły sprawozdanie 
pozytywnie. Zastrzeżeń nie miały też Regionalna 
Izba Obrachunkowa (zewnętrzny i niezależny organ 
kontroli i nadzoru samorządy red.) oraz Komisja 
Rewizyjna. Oba te organy oceniły pracę burmistrza 
Kowalskiego pozytywnie. 
Jak czytamy w uzasadnieniu do podjętej przez  
Komisję Rewizyjną uchwały, w procesie wydawania 
opinii  Komisja brała także pod uwagę informacje 
wynikające z przeprowadzonych przez Komisję Re-
wizyjną kontroli działalności burmistrza, jednostek 
oraz zakładu budżetowego pod względem legalno-
ści, gospodarności, rzetelności i celowości wydatko-
wania środków budżetowych oraz zgodności doku-
mentacji ze stanem faktycznym. Komisja Rewizyjna 
badając gospodarkę finansową, w tym wykonanie 
budżetu miasta za 2012 rok wysłuchała również ust-
nych informacji dot. przedłożonego sprawozdania 
Skarbnik Miasta p. Anny Palczowskiej. Komisja nie 
stwierdziła negatywnych zjawisk w wykonaniu bu-
dżetu miasta i zarekomendowała Radzie udzielenie 
burmistrzowi absolutorium. 
Sprawozdanie Komisji wraz z całym uzasadnieniem 
odczytał podczas sesji przewodniczący Komisji Re-
wizyjnej Ryszard Brzeziński. Kończąc powiedział: 
„To jest zarówno absolutorium dla pana, panie bur-

mistrzu ale również dla pana zastępców oraz wszyst-
kich pracowników Urzędu Miejskiego i podległych 
mu jednostek”. 
Pochwał pod adresem burmistrza nie szczędzili też 
radni. Andrzej Świder mówił „Mimo trudnej sytuacji 
w kraju i przerzucania na lokalne samorządy wielu 
kolejnych zadań wszystkie zaplanowane inwestycje 
zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji”. 
Podkreślił też, że żadne przeprowadzone w urzędzie 
kontrole nie wykazały nadużyć. „To bardzo istotne” 
zaznaczył. Podkreślił też dobrą współpracę na linii 
burmistrz – rada miejska i zwrócił uwagę na fakt,  
że mimo zmian organizacyjnych w szkołach nikt na 
tym nie ucierpiał, ani dzieci ani nauczyciele. 
„Wspólnymi siłami mamy to co mamy” podsu-
mował burmistrz Jacek Kowalski, przyjmując po 
pozytywnym głosowaniu nad absolutorium kwiaty  
i gratulacje od radnych.  
Na koniec głos w imieniu dyrektorów nowodwor-
skich placówek oświatowych zabrał dyrektor Zespo-
łu Szkół w Modlinie Twierdzy Zdzisław Szmytkow-

ski. Podziękował za nakłady na edukację, za wygląd 
i wyposażenie szkół, za warunki i atmosferę w pracy. 
Prosił o utrzymanie wydatków na oświatę przynaj-
mniej na dotychczasowym poziomie. 

WIęCEJ NA STR. 7

TEKST nA PoDSt.WWW.noWyDWorMAZ.Pl FOTO PkiS

Miło nam poinformować, że Miasto nowy Dwór Mazowiecki po raz kolejny zostało uhonorowane zaszczytnym 
tytułem: Sportowa Gmina. 

Nowy Dwór Sportową Gminą!

WIęCEJ NA STR. 8

TEKST I FOTO nA PoDSt. WWW.noWyDWorMAZ.Pl

tzw. gołębnik w twierdzy Modlin za 409 000 zł kupił Marcin Dziedzic, właściciel firmy P. U. h. „reMArD” nowy 
Dwór Mazowiecki. od ceny przysługuje 50 % bonifikaty.

Stacja gołębi pocztowych sprzedana

WIęCEJ NA STR. 8

WIęCEJ NA: WWW.noWyDWorMAZ.Pl/MechAtronik.

Praca ciekawa, na miejscu, pewna i dobrze płatna? to możliwe, ale trzeba myśleć o tym już przy wyborze szkoły 
średniej. W nowodworskim Zespole Szkół nr 2 powstaje nowy kierunek kształcenia, stanowiący odpowiedź 
na potrzeby największych firm w naszym regionie: technik mechatronik. Druga tura rekrutacji od 21 do 25 
czerwca. 

mechatronicy pilnie poszukiwani

WIęCEJ NA STR. 7

Burmistrz nowego Dworu Mazowieckiego jacek kowalski otrzymał absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok. „Zgoda 
buduje” powiedziała radna Grażyna Brzozowska gratulując otrzymanego absolutorium. Głosowanie odbyło się podczas 
majowej sesji rady Miejskiej. 

TEKST I FOTO WyDZiAł ProjektóW infrAStrUktUrAlnych 

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 oraz 
Zespołu Szkół nr 2 

WIęCEJ NA STR. 8-9

TEKST I FOTO ZWik

Zielony Laur dla nowodworskiego Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji!

WIęCEJ NA STR. 9
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Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP

Ośmielam się zwrócić do Szanownego 
Pana Prezydenta z upoważnienia całej 
Rady Miejskiej, w imieniu społeczności 
Nowego Dworu Mazowieckiego, ale 
również w imię dobra Rzeczypospoli-
tej wyrażonego w niewielkim wycinku 
problemowym, który pozwolę sobie 
opisać poniżej.
Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta  
Nowego Dworu Mazowieckiego  
a także instytucje, które są zaangażo-
wane niezależnie i społecznie w życie 
naszego miasta i bezpieczeństwo jego 
mieszkańców zwróciły się do Ministra 
Obrony Narodowej z prośbą o prze-
kazanie obiektu w Modlinie Twierdzy 
zlokalizowanego nieopodal rzeki Na-
rew dla samorządu lokalnego, miasta 
Nowego Dworu Mazowieckiego na 
potrzeby utworzenia jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, której kopię załączamy,  
a która w sposób biurokratyczny cy-
tuje suche przepisy, uniemożliwiające 
przeprowadzenie takiej operacji. Po-
mijam fakt, iż jesteśmy w stanie zacy-
tować inne przepisy, które podobną 
sprawę umożliwiają. Skoncentruję się 
na kilku faktach, które nie powinny być 
obojętne nie tylko Ministrowi Obrony 
Narodowej, ale każdemu obywatelowi  
i patriocie.
Minister oświadcza, iż to Agencja Mie-
nia Wojskowego „jest zobowiązana do 
racjonalnego gospodarowania powie-
rzonym jej mieniem”, a przejęcie przed-
miotowego mienia „powinno nastąpić 
do końca 2015 r.” Jak wygląda „racjonalne 
gospodarowanie” mieniem przez AMW 
mamy okazję obserwować od niemal 
dwudziestu lat na terenie całej zabyt-
kowej Twierdzy Modlin, naszego dzie-
dzictwa narodowego. Zapewne nikt nie 
policzył i pewnie już nie policzy ile Skarb 
Państwa stracił w wyniku gospodaro-
wania mieniem najdłuższego budynku 
koszarowego w Europie, cytadeli, która  
w posiadaniu AMW została dokument-
nie rozgrabiona ze wszystkiego co dało 
się wynieść lub wywieźć. Wywieziono 
nawet niemal wszystkie wrota żeliw-
ne, które ważyły około 800 kg każde.  

To samo obecnie dzieje się z Garnizo-
nowym Klubem Oficerskim, w którym 
Szanowny Pan Prezydent miał moż-
liwość wielokrotnie gościć, który był 
chlubą naszej wojskowej architektury  
i wizytówką całej armii. Dziś Klub Ofi-
cerski jest w stanie opłakanym: dach 
przecieka, mury murszeją, podłogi 
puchną.
Obiekt, o który prosiliśmy MON jest 
byłą siedzibą Wojskowej Administra-
cji Koszar i jeszcze nie jest krańcowo 
zdewastowany. Czekając do 2015 roku 
na ewentualne uruchomienie pro-
cesu przejęcia obiektu przez AMW,  
a następnie trwając, zapewne wiele lat, w 
okresie „racjonalnego gospodarowania” 
możemy spodziewać się, iż do sprzedaży 
przeznaczone zostaną niemal ruiny, jak 
w przypadku Cytadeli Modlińskiej.
„Racjonalnemu gospodarowaniu” 
w wykonaniu AMW można i trzeba 
przeciwstawić sposób zagospodaro-
wania obiektów powojskowych, który 
cechuje właścicieli prywatnych oraz 
samorząd. Wystarczy spojrzeć z lotu 
ptaka na nasze miasto i przyjrzeć się, 
które nieruchomości w czyim są włada-
niu. Zabytkowa pralnia wojskowa, Bra-
ma Ostrołęcka i inne, mniejsze obiekty, 
którymi cały region może się chwalić 
oraz samorządowe budynki przy ulicy 
Paderewskiego: siedziba powiatu, No-
wodworski Ośrodek Kultury, a także 
budynek nr 164 w Modlinie Twierdzy, 
gdzie znajduje się utrzymywane przez 
miasto muzeum Kampanii Wrześnio-
wej i Twierdzy Modlin oraz Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna. Zlokalizowane 
w obiektach wojskowych, w większości 
zabytkowych, zmodernizowane pod 
okiem konserwatora zabytków bez 
pomocy państwa czy Unii Europejskiej 
służą nie tylko lokalnej społeczności, 
ale wypełniają funkcje o zasięgu krajo-
wym i czasem międzynarodowym.
Dla integracji lokalnej społeczności, 
dla wychowania dzieci i młodzieży  
w duchu obowiązku i patriotyzmu, dla 
utrzymania gotowości alarmowej nie 
tylko w czasie pokoju, ale w innych 
trudnych czasach, dla ratowania ży-
cia zdrowia i mienia również w czasie 
ewentualnych działań wojennych, dla 
obrony cywilnej, dla celów obronności 
państwa polskiego samorząd decydu-
je się na utworzenie jednostki Ochot-

niczej Straży Pożarnej wraz z drużyna-
mi młodzieżowymi. Jednostka ta jest  
o tyle ważna i specyficzna, iż posiada  
możliwość rozbudowania ratownic-
twa wodnego i podwodnego, mając  
w swoim gronie czynnych płetwo-nur-
ków i specjalistyczny sprzęt. Wykorzy-
stanie takiego potencjału dla obron-
ności kraju ma, według Rady Miejskiej  
w Nowym Dworze Mazowieckim, wiel-
kie i niezaprzeczalne znaczenie. Stąd 
pomysł na zlokalizowanie takiej jed-
nostki w obiektach znajdujących się 
nad rzeką, z pobliskim dogodnym zjaz-
dem do lustra wody, umożliwiającym 
szybką reakcję w przypadku jakiego-
kolwiek zagrożenia.
Bazując na powyższych faktach ośmie-
liliśmy zwrócić się do Ministra Obro-
ny Narodowej z prośbą o zbędne 
dla obronności kraju nieruchomości, 
które samorząd wraz z organizacją 
pozarządową, Ochotniczą Strażą Po-
żarną, bez dotacji z budżetu obrony 
narodowej zamierza wykorzystywać 
także dla celów obronności państwa. 
Pana Ministra naturalnie może nie do-
tyczyć opisywana przez nas sytuacja 
w lokalnym obszarze systemu ratow-
nictwa, gdzie jednostki Państwowej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 
Pogotowia Ratunkowego i Policji, jak 
również jednostki wojskowe znajdu-
ją się za dwiema dużymi rzekami –  
w przypadku jakiegokolwiek wydarze-
nia, choćby związanego z obecnością 
międzynarodowego portu lotnicze-
go i możliwych zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym, czas reakcji służb  
w obliczu wąskiego i często zakorko-
wanego mostu na Narwi będzie nie-
przewidywalnie długi. Obecność z tej 
strony rzeki jednostki ratowniczo-ga-
śniczej może uratować niejedno życie.
Wnoszę więc do łaski Szanownego 
Pana Prezydenta prośbę o interwencję 
w sprawie, która jest, mam nadzieję, 
zwykłym nieporozumieniem i biurok-
ratyczną pomyłką urzędnika.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowym Dworze mazowieckim

/-/ Krzysztof Bisialski 

TEKST reD. 

Działania związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi były omawiane podczas posiedzeń komisji 
oraz sesji rady Miejskiej w dniu 28 maja.  

O wdrażaniu nowego systemu odbioru śmieci

W dokumencie przedstawione zostały m.in. 
dane dot. wpływu deklaracji i prac wyko-

nanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
w zakresie wdrażania Systemu Gospodarowania 
Odpadami Komunalnymi.

Jak czytamy, na 22 maja do Urzedu Miejskie-
go wpłynęło 1877 deklaracji śmieciowych od 
mieszkańców, co stanowi ponad 24 550 os. (stan 
mieszkańców wg ewidencji ludności na 31 grud-
nia 2012 wynosi 27 558 os.).
Na terenie miasta jest 2462 nieruchomości  
z nadanym numerem porządkowym z czego 2173 
to domy jednorodzinne a 289 bloki. Daje to ok. 
76,24% oczekiwanych wpływów deklaracji. 
Szacuje się, że nie złożono deklaracji dla 681 nie-
ruchomości, co stanowi 23,76% oczekiwanych 
wpływów.
Zaznaczyć też należy, że na jedną nieruchomość 
może wpłynąć parę deklaracji np. dwa budynki 
lub dwa gosp. domowe lub jedna na kilka nieru-
chomości w przypadku wspólnoty, która zarządza 
kilkoma budynkami. 

Alfabetyczny rejestr deklaracji (wg ulic).
Dokonano weryfikacji pod względem popraw-
ności wypełnienia deklaracji  z których wynika,  
że  najczęstsze błędy to brak oświadczenia lub 

wyliczonej kwoty.
Wysłano wezwania do uzupełnienia deklaracji  
w zależności od możliwości pocztą lub e-mailem. 
Część deklaracji jest wyjaśniana telefonicznie.

Przetarg na pojemniki:
24 maja został ogłoszony przetarg na zakup  
i dostawę pojemników na zbiórkę odpadów. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 4M Sp. j.  
z Krosna Odrzańskiego, jednak ze względu na 
fakt, że kwota zaproponowana przez ww. firmę 
przekraczała możliwości finansowe miasta, po-
stepowanie zostało unieważnione. 14 czerwca 
ogłoszono kolejny przetarg, zmieniając jednocze-
snie specyfikację przedmiotu zamówienia. 

Organizacja Punktów Selektywnej Zbiórki na 
terenie gminy:
Określono zakres projektu Punktu Selektywnej 
Zbiórki na odpady i jest on obecnie wykonywany 
przez projektanta, z którym współpracuje mia-
sto. 

Działania Informacyjno – edukacyjne.
Miasto wykonało informator i plakat informacyj-
no-edukacyjny dla mieszkańców, który zawiera 
najważniejsze informacje na temat nowego syste-
mu. Informator zostanie dostarczony do każdego 

gospodarstwa domowego. 

Na bieżąco informacje przekazywane są miesz-
kańcom za pomocą: 
• strony internetowej www.nowydwormaz.pl, 
pod specjalnym banerem SGOK dostępne są 
uchwały Rady Miejskiej podejmowane w tym 
zakresie m.in. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVI/304/12 z dnia 18 grudnia 2012r. w spra-
wie określenia szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/12  
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zamieszczono nowe informacje dot. Punktu  
Selektywnej Zbiórki: wielkogabaryty, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady nie-
bezpieczne – zbiórka stacjonarna i mobilna.
• Faktów Nowodworskich – wszystkie informa-
cje ważne dla mieszkańców publikowane są co 
miesiąc w Faktach Nowodworskich. Także w tym 
miesiącu (czerwiec red.) publikowane są infor-
macje dot. selektywnej zbiórki śmieci, terminów 
odbioru odpadów, nr konta do wpłat i inne.  

List w sprawie Twierdzy

Polski samorząd w służbie rodziny
TEKST I FOTO WłoDZiMierZ olekSiAk

Tegoroczna pielgrzymka odbywała się pod hasłem 
„Polski samorząd w służbie rodziny”

Tak jak co roku samorządowcy z Nowego Dworu 
Mazowieckiego aktywnie uczestniczyli w semina-
rium naukowym poświęconemu „Oddziaływaniu 
samorządu na sytuację życiowa rodzin”, wzięli 
udział w debacie panelowej poświęconej „Działa-
niom samorządu na rzecz rodziny w świetle ustawy  
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, na przykła-
dzie: Zabrza ,Wrocławia, Piotrkowa Trybunalskiego 
i Powiatu Częstochowskiego”. Po debacie złożyli 
swoje podpisy na liście specjalnym do Ojca Świętego  
Franciszka poświęconym kultywowaniu tradycji  
i roli w społeczeństwie współczesnej rodziny.
Następnie uczestniczyli w mszy św. w Kaplicy Matki 
Bożej w intencji polskiego samorządu terytorialnego. 
Głównym przesłaniem kazania było pytanie „gdzie 
obecnie jest rodzina, jaką spełnia rolę we współcze-
snym społeczeństwie”. Od mądrości samorządow-
ców zależą dalsze losy rodziny a w dalszej kolejności  
Polski. Nasi samorządowcy z wielką uwagą wysłu-
chali kazania z nadzieją, że ich praca będzie owoc-
na dla dalszego rozwoju samorządu terytorialnego  
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Po mszy samorządowcy na własny koszt zwiedzili 
„Klasztor Jasnogórski” i w poczuciu w pełni dobrze 
spełnionego obowiązku szczęśliwie powrócili do 
swego miasta.
Uczestnicy pielgrzymki składają serdeczne podzię-
kowanie Panu Bogdanowi Jeziorskiemu za sprawne  
i bezpieczne przeprowadzenie pielgrzymki.

od 1994 roku przybywa na jasną Górę ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu terytorialnego. W tym roku w dniu 26 maja,  
po raz 20-ty polscy samorządowcy tradycyjnie dziękowali Matce Bożej za dotychczasową opiekę oraz prosili o pomoc  
w wypełnianiu samorządowych powinności oraz realizacji przedsięwzięć służących dobru ogólnemu.

FAKTY NOWODWORSKIE WIEŚCI Z RADY



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

WIEŚCI Z POWIAtU

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE tEMAt NUMERU

„razem w świat z Powiatem Nowodworskim”

W ramach realizowanego projektu z zakresu wy-
kluczenia cyfrowego planowane jest zapew-

nienie dostępu do komputera i Internetu dla trzydzie-
stu gospodarstw domowych – rodzin zastępczych  
z terenu powiatu nowodworskiego oraz wyposażenie 
w sprzęt komputerowy oraz Internet osiem jednostek 
podległych tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Nowym Dworze Mazowieckim, Dom Pomocy 
Społecznej w Nasielsku, Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, 

Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym 
Dworze Mazowieckim, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Pomiechówku,  Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawcze typu rodzinnego w Głusku i Cegielni 
Kosewo.
W dwóch jednostkach podległych: Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Ma-
zowieckim oraz Poradni Pedagogiczno – Psycholo-
gicznej w Nowym Dworze Mazowieckim powstaną 

punktu dostępu do internetu– umożliwią dostęp do 
Internetu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom 
powiatu. 
Termin realizacji projektu do 30 września 2013r.
Projekt ma pozytywny wpływ na politykę społeczeń-
stwa informacyjnego a jego realizacja podwyższy 
stopień znajomości korzystania ze sprzętu kompute-
rowego i Internetu wśród mieszkańców powiatu.

TEKST I FOTO W. MAjchrZAk

Powiat nowodworski we wrześniu 2012 r. podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy europejskie 
na dofinansowanie projektu pn. „ razem w świat z Powiatem nowodworskim” w ramach działania 8.3 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne  
– zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu operacyjnego innowacyjna Gospodarka. 
Wartość projektu opiewa na kwotę: 723 936,30 zł. 

Komunikat ze spotkania w sprawie współpracy powiatu nowodworskiego  
i powiatu legionowskiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Współgospodarzami spotkania byli członko-
wie kierownictwa Nowodworskiego Cen-

trum Medycznego. Ponadto Powiat Nowodworski 
reprezentowali przedstawiciele Rady Społecznej 
Nowodworskiego Centrum Medycznego oraz Rady 
Powiatu. 
Nowodworskie Centrum Medyczne, szczególnie 
Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowiec-
kim świadczy usługi medyczne  nie tylko na rzecz 
mieszkańców naszego powiatu, lecz także na rzecz 
mieszkańców kilku gmin powiatu legionowskiego. 
Ci ostatni stanowią 20% ogółu pacjentów NCM, 
co w opinii Starosty Nowodworskiego Krzyszto-
fa Kapusty, rodzi pilną potrzebę nawiązania ścisłej 
współpracy między zainteresowanymi powiatami  
w dziedzinie ochrony zdrowia.
Spotkanie otworzył Starosta Nowodworski Krzysz-
tof Kapusta, który po powitaniu gości odniósł się do 
wspomnianego powyżej celu spotkania oraz przed-
stawił propozycję dalszej współpracy międzypo-
wiatowej w dziedzinie ochrony zdrowia. Następnie 
zabrał głos Starosta Legionowski Jan Grabiec, który 
dał wyraz głębokiemu zainteresowaniu problemem  
i przedstawioną propozycją systemowego współ-
działania w omawianym obszarze. 
Kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem 
szpitala, jego sytuacją finansową oraz planami do-
tyczącymi samego obiektu, jego rozbudowy i mo-
dernizacji przedstawił w toku dalszego przebiegu 
spotkania dyrektor Nowodworskiego Centrum Me-
dycznego Zbigniew Kończak. Uczestnikom zostały 
też przybliżone problemy, perspektywy i potrzeby 
oddziałów szpitalnych, w szczególności Oddziału 
Chorób Wewnętrznych oraz Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. 

Drugą część spotkania stanowiła dyskusja, która 
potwierdziła zainteresowanie przedstawicieli obu 
powiatów kwestią ochrony zdrowia i wskazała,  
że doceniają oni wagę przedstawionych problemów 
oraz uznają potrzebę pilnego ich rozwiązania po-
przez angażowanie przez oba powiaty, w miarę ich 
możliwości, niezbędnych środków.
Klimat spotkania oraz zadeklarowana przez obie 
strony wola współpracy pozwala wierzyć, że będzie 
ona konsekwentnie prowadzona z myślą o stałej 
poprawie jakości usług medycznych świadczonych 
przez Nowodworskie Centrum Medyczne na rzecz 
mieszkańców obu powiatów.

TEKST DorotA DZieDZic - ZUj

W dniu 28 maja br. w nowym Dworze Mazowieckim, z inicjatywy Starosty nowodworskiego krzysztofa kapusty, odbyło się 
spotkanie, na które zaproszeni zostali Starosta legionowski jan Grabiec, Dyrektor  
naczelna niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej „legionowo” Dorota Glinicka, członkowie komisji  
rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych rady Powiatu legionowskiego oraz przedstawiciele organów  
samorządu gmin Wieliszew i jabłonna. 

Dialog techniczny dot. budowy sali gimnastycznej przy SP7

Celem dialogu było uzyskanie doradztwa w za-
kresie najlepszych, najnowocześniejszych i naj-

korzystniejszych technicznie, technologicznie, orga-
nizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań. 
Dialog techniczny usprawni przebieg postępowa-
nia. Jest to realna szansa na ograniczenie niejasnych  
i nieprecyzyjnych opisów przedmiotu zamówienia 
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
a także lepsze ich dopasowanie do realiów sektora 
budowlanego. Dialog techniczny może także skró-
cić czas i koszty samego postępowania, w szcze-
gólności wyeliminować niekiedy konieczność pro-
wadzenia dialogu konkurencyjnego. Uczestnikami 
dialogu technicznego mogły być firmy świadczące 
usługi projektowania architektonicznego, firmy 
budowlane i osoby posiadające doświadczenie  
w pracach będących przedmiotem zamierzonego za-
mówienia publicznego. Do uczestnictwa w dialogu 
technicznym zgłosiło się dwóch wykonawców. Po 
wypracowaniu rozwiązań technicznych zapropo-
nowanych podczas dialogu docelowo przedmiotem 

zamówienia będzie „Opracowanie Studium Wyko-
nalności oraz dokumentacji projektowej na realiza-
cję zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz 
z widownią przy Szkole Podstawowej nr 7 przy  
ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowiec-
kim – wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1,  
w technologii budownictwa pasywnego”.
Zamówienie zostanie podzielone na dwa etapy:  
ETAP I – „Opracowanie Studium Wykonalności na 
realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej 
wraz z widownią przy Szkole Podstawowej nr 7 
przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim – wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1,  
w technologii budownictwa pasywnego”.
ETAP II – „Opracowanie dokumentacji projektowej 
na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycz-
nej wraz z widownią przy Szkole Podstawowej nr 7 
przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim – wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1, 
w technologii budownictwa pasywnego”.”
Projektowana sala gimnastyczna będzie uzupełnie-

niem istniejącego zespołu budynków szkoły podsta-
wowej. Teren opracowania zgodny jest z miejsco-
wym planem zagospodarowania terenu znajduje się 
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Bu-
dynek będzie połączony funkcjonalnie z istniejącym 
budynkiem szkoły. 

TEKST I FOTO WyDZiAł ProjektóW infrAStrUktUrAlnych

Zmiana w godZinach obsługi klientów w wydZiale kominikacji i transportu!
uWaGa! OD DNia 1 LiPca 2013r. W KaŻDy PONieDZiaŁeK WyDZiaŁ KOmuNiKacJi i TraNSPOrTu  

BęDZie OBSŁuGiWaŁ KLieNTÓW W GODZiNach 9:00 - 16:45

mechatronicy pilnie poszukiwani

Z dyplomem do pracy
Mechatronicy stanowią bardzo cenną i poszuki-

waną grupę. Poprzez kształcenie techników w tym 
zawodzie możemy tworzyć wysoko wykwalifiko-
waną kadrę w naszej fabryce. Absolwenci klasy me-
chatronicznej mogą liczyć na zatrudnienie w Reckitt 
Benckiser z bogatym pakietem socjalnym, jaki oferu-
jemy - mówi Agnieszka Balcerska, Kierownik Roz-
woju Talentów i Organizacji w Dziale Personalnym 
RB. Techników mechatroników chętnie zatrudnią  
u siebie także: Pollena Aroma, Alpla, La Lorraine 
Bakery Group i Ecowipes, a zakładów ze zautomaty-
zowaną linią produkcyjną, którą programują i obsłu-
gują mechatronicy jest przecież w naszych okolicach 
znacznie więcej.
Zapotrzebowanie na techników potwierdza też 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Jadwiga Po-
pielska:  Analiza ofert pracy, jak też wyniki badań 
wskazują na wyraźny deficyt, a tym samym duże 
zapotrzebowanie na umiejętności techniczne/me-
chaniczne i preferencje kandydatów do pracy  posia-
dających wykształcenie techniczne, co najmniej na 
poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego 
z mile widzianym poziomem średnim. Bardzo waż-
nym zagadnieniem jest również łączenie wiedzy na-
bywanej w szkole z jej praktycznym zastosowaniem 
w realnym środowisku pracy, najlepiej w ramach 
praktyk odbywanych u pracodawcy zainteresowane-
go zatrudnianiem absolwentów w danym zawodzie. 
Mechatronika to …
Mechatronika to dziedzina nauki i techniki, która łą-
czy w sobie między innymi mechanikę, elektronikę, 
robotykę i informatykę. Jej rozwój nastąpił wraz z au-
tomatyzacją procesów produkcyjnych. Mechatronik 
to atrakcyjny finansowo zawód z przyszłością, jeden 
z najbardziej poszukiwanych w kraju, ale i poza nim. 
Mechatronik znajdzie zatrudnienie np. w zakładach 
produkcyjnych, serwisach, biurach projektowych.   
Z powodzeniem może też założyć własną działal-
ność gospodarczą. Mechatronicy są wszędzie tam, 
gdzie są zaawansowane technologie.
Mechatronika to zajęcie dla osób z umysłem ścisłym, 
kreatywnych, lubiących nowinki techniczne, myślą-
cych globalnie i jednocześnie posiadających umiejęt-
ność pracy zespołowej oraz koordynacji.
Nauka zawodu
Nauka zawodu zaczyna się od technikum. Oczywi-
ście uczeń technikum odbywa kształcenie z przed-
miotów ogólnych, z których zdaje później maturę.  
W zakresie rozszerzonym realizowane są matematy-

ka i fizyka. W zawodzie technik mechatronik, zgod-
nie z nową podstawą programową, wyodrębniono 
trzy kwalifikacje: montaż urządzeń i systemów me-
chatronicznych, eksploatacja urządzeń i systemów 
mechatronicznych oraz projektowanie i programo-
wanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Mu-
szą one zostać potwierdzone egzaminem (w sumie 
trzy cząstkowe egzaminy w ciągu 4 lat nauki). Pozy-
tywny wynik ze wszystkich trzech egzaminów daje 
dyplom technika mechatronika (w języku polskim  
i angielskim), zgodny z unijnymi normami kształce-
nia. Każda z kwalifikacji może także z powodzeniem 
funkcjonować osobno.
Kształcenie praktyczne od-
bywa się podczas 1500 go-
dzin lekcyjnych w ciągu  
4 lat. Połowa z nich to zaję-
cia teoretyczne. Drugie 750 h 
to zajęcia praktyczne, w tym  
4 tygodnie praktyk w trzeciej 
klasie technikum. Nowodwor-
skie zakłady deklarują wsparcie  
w ramach praktyk zawodo-
wych.
Nauka w technikum ma 
tę przewagę nad liceami,  
że po maturze ma się już kon-
kretny zawód. Dodatkowo 
absolwent technikum śmiało 
może zacząć studia na uczel-
niach technicznych. Ukończe-
nie szkoły średniej o profilu 
mechatronika stanowi solidną 
podstawę do rozpoczęcia dal-
szego kształcenia na poziomie 
politechnicznym na wydzia-
łach, które kształcą inżynierów 
mechatroników, mechaników, 
elektryków, elektroników  
i informatyków – dodaje Ewa 
Malasiewicz, Dyrektor ZS nr 2. 
Nie bez powodu trwa właśnie 
ogólnopolska akcja: Szkoła za-
wodowa szkołą pozytywnego 
wyboru.
Warto skorzystać z szansy, 
jaką daje dostosowanie oferty 
Zespołu Szkół nr 2 przy Dłu-
giej do potrzeb pracodawców. 
Od 21 do 25 czerwca można 

jeszcze zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkoły 
średniej. 

WIęCEJ NA: WWW.noWyDWorMAZ.Pl/MechAtronik.
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Wyróżnienie to jest przyznawane samorządom, 
które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych 

obiektów sportowych z programem rozwoju sportu  
i rekreacji w regionie.
Polski Klub Infrastruktury Sportowej uhonorował 
gminy 23 maja br. podczas VI Kongresu Sporto-
wej Polski w warszawskim Centrum Olimpijskim.  
W imieniu Burmistrza nagrodę odebrał Zenon Klim-
czewski - Naczelnik Wydziału Promocji i Komuni-
kacji Społecznej.

TEKST nA PoDSt.WWW.noWyDWorMAZ.Pl FOTO PkiS

Nowy Dwór Sportową Gminą!

Rokowania na sprzedaż nieruchomości o po-
wierzchni 3560 m 2 zabudowanej dawną 

stacją gołębi pocztowych odbyły się 15 maja. 
Poprzedzały je dwa, zakończone wynikiem nega-
tywnym przetargi (w lutym i kwietniu tego roku). 
Cena wywoławcza majowych rokowań wynosiła 
370 000 zł. Do uczestnictwa dopuszczono dwie 
oferty – Marcina Dziedzica i Ireneusza Jankow-
skiego.
Stacja gołębi pocztowych jest wpisana do rejestru 
zabytków i znajduje się na terenie usług turystycz-
nych z dopuszczeniem usług towarzyszących i uzu-
pełniających funkcję podstawową, z możliwością 
wzbogacenia o usługi gastronomiczno-hotelarskie.
Zagospodarowanie nieruchomości musi być 
zgodne z wytycznymi Mazowieckiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w Warsza-
wie. Wymagane jest zachowanie budynku dawnej 
stacji gołębi pocztowych, zabezpieczenie i utrzy-

manie budynku poprzez prowadzenie odpowied-
nich prac konserwatorskich, likwidacja pozosta-
łości współczesnych zabudowań, zachowanie i 
przedłużenie drogi biegnącej równolegle do po-
łudniowej granicy działki, zachowanie publicz-
nej dostępności ciągów komunikacyjnych, przed 
przystąpieniem do inwestycji wymagane jest 
opracowanie i uzgodnienie z MWKZ programu 
zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem. 

Nabywca ma obowiązek przed upływem 6 
miesięcy od daty nabycia nieruchomości prze-
prowadzenia prac zabezpieczających budynek 
gołębnika, w ciągu 9 miesięcy od daty nabycia 
– dokonania wycinki drzew rosnących przy ścia-
nach budynku, po uzyskaniu pozwolenia MWKZ, 
przed upływem 3 lat od daty nabycia – przy-
stąpienia do prac budowlano-konserwatorskich  
w oparciu o uzgodniony w MWKZ program prac 

oraz program zagospodarowania zabytku wraz  
z otoczeniem.
Stacja gołębi pocztowych pochodzi z połowy 
XIX w. Jest to budynek murowany z cegły, wybu-
dowany na planie prostokąta, ma 3 kondygnacje. 
Gołębie pocztowe były wykorzystywane przez 
wojska stacjonujące w Twierdzy Modlin do prze-
noszenia meldunków. 
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Stacja gołębi pocztowych sprzedana

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 – finalizacja 
przedsięwzięcia

Działanie to ma na celu poprawienie istnieją-
cych cech technicznych budynku, co w efekcie 

końcowym zmniejszy ilość zużywanej energii oraz 
wysokość kosztów związanych z jego otrzymaniem. 
Bardzo istotnym elementem będzie możliwość utrzy-
mania wewnątrz budynku optymalnej temperatury  
w okresach jesienno-zimowych. Przedmiotem in-
westycji jest ocieplenie budynku przedszkola w celu 
dostosowania termoizolacyjności przegród zewnętrz-
nych budynku do obowiązujących przepisów. 
Do ocieplenia ścian zastosowano zewnętrzny ze-
spolony system ocieplania (ETICS) ze styropianem, 
który zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Ocieplenie 
ścian zewnętrznych budynku polega na pierwotnym 
lub wtórnym zabudowaniu podstawowej lub dodat-
kowej warstwy materiału termoizolacyjnego w celu 

poprawy izolacyjności cieplnej przegród zewnętrz-
nych oraz poprawy warunków cieplno – wilgotno-
ściowych wewnątrz pomieszczeń. W ramach umowy 
z wykonawcą częściowo wymieniono również okna 
oraz drzwi, a także wykonano płukanie instalacji 
grzewczej w całym budynku przedszkola. Wartość 
umowy 328 996,46 zł brutto. Na dzień dzisiejszy 
inwestycja jest już na ukończeniu. Wszystko wska-
zuje na to, że planowane zakończenie realizacji tego 
projektu na 26 czerwca 2013, zostanie wykonane we 
wskazanym terminie. W ramach powyższego zada-
nia w dniu 16 października 2012 roku podpisano do-
datkową umowę do zadania pn: „Pełnienie nadzoru 
inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy ter-
momodernizacji budynku Publicznego Przedszkola 
nr 3 przy ulicy Bohaterów Modlina 26 w Nowym 
Dworze Mazowieckim”. Wartość nadzoru wyniesie 
14 268,00 zł brutto. Rozliczenie umowy za nadzór 
następuje na podstawie procentowego zaawansowa-
nia robót budowlanych.

TEKST I FOTO WyDZiAł ProjektóW infrAStrUktUrAlnych 

Konkurs „Zielony Laur” organizowany jest 
corocznie przez Polską Izbę Gospodarczą 

Ekorozwój pod patronatem Prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Głów-
nego Inspektora Ochrony 
Środowiska oraz Przewod-
niczącego Konwentu Preze-

sów Wojewódzkich Fundu-
szu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Jego 
celem jest promowanie 

ekorozwoju poprzez nagra-
dzanie najlepszych inwestycji 

i przedsięwzięć gospodarczych 
przyczyniających się zarówno 
do poprawy warunków życia, 
jak i stanu środowiska natural-

nego. 
W konkursie przyznano dwa-

naście statuetek i dyplomów, 
które wręczali Prezydent 
Izby – Krzysztof Zaręba 

i przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru – 
prof. dr hab. Marek Gromiec wraz z reprezen-
tantami rządu i parlamentu: Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Gospodarki – Jerzym Witoldem 
Pietrewiczem, Sekretarzem Stanu w Minister-
stwie Środowiska – Stanisławem Gawłowskim, 
Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska – 
Andrzejem Jagusiewiczem oraz Przewodniczą-
cym Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – Stanisławem 
Żelichowskim. Patronat nad Galą konkursową 
objął Wicepremier Rządu RP, Minister Gospo-
darki Janusz Piechociński.
Wśród nagrodzonych (poza ZWiK Sp. z o.o.) 
znaleźli się m.in. MPWiK w Warszawie, KGHM 
Polska Miedź S.A. w Lubinie, Zakłady Chemicz-
ne „Police” S.A, KZGW w Warszawie.
Nagrodę za zasługi dla ochrony środowiska  
tj. Honorowy Dyplom oraz Statuetkę „Złotego 
Lauru”, dla Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim 
odebrał 28 maja 2013 r. Pan Janusz Dąbrowski 
Prezes Spółki. 
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Zielony Laur dla nowodworskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji!

Zakład Wodociągów i kanalizacji Sp. Z o.o. w nowym Dworze Mazowieckim został uhonorowany za zasługi dla rozwoju ochrony 
środowiska. Była to już Viii edycja konkursu „Zielony laur” za realizację Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w nowym Dworze Mazowieckim”, który współfinansowany jest w z funduszu Spójności  
w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. 

Umowa na wykonanie tego zadania została 
podpisana 22 marca 2013 roku. Przedsię-

wzięcie obejmuje ocieplenie budynku szkoły  
w celu dostosowania termoizolacyjności prze-
gród zewnętrznych budynku do obowiązujących 
przepisów. Do cieplenia ścian zastosowano iden-
tyczny zespolony system (ETICS) ze styropianem 
jak miało to miejsce w przypadku Publicznego 
Przedszkola nr 3, który także w tym projekcie 
zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej.  
W umowie przewidziane jest również wykona-

nie płukania całej instalacji grzewczej usytu-
owanej w budynku szkoły. 
Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest 
zgodnie z umową na 381 634,06 zł brutto. 
Aby całość prac została wykonana rzetel-
nie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
w ramach powyższego zadania 4 lutego 2013 
roku podpisano umowę na „Pełnienie nadzoru  
inwestorskiego nad robotami budowlanymi 
przy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół  
nr 2 przy Długiej 10 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.” 
Ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-
skiego na budowie pozwala Miastu jako inwe-
storowi, zabezpieczyć swoje interesy związane  
z inwestycją. Takie postępowanie w dużym stop-
niu ogranicza ryzyko nienależytego wykonania 
robót budowlanych przez wykonawcę. Wydanie 
dodatkowych środków na niezależnego inspek-
tora nadzoru może wyeliminować konieczność 
wykonywania poprawek, które mogą ujawnić 
się po zakończeniu budowy, a także ograniczyć 
dodatkowe wydatki spowodowane zawyżaniem 
zużycia materiałów przez wykonawcę. War-
tość nadzoru szacowana jest zgodnie z umową  

na 12 915 zł brutto. Rozliczenie umowy za  
nadzór następuje na podstawie procentowego 
zaawansowania robót budowlanych.

Termin zakończenia całej inwestycji związanej  
z termomodernizacją Zespołu Szkół nr 2, 
zgodnie z umową przewidziany jest na dzień  
30 września 2013 roku.
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Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 

równolegle z termomodernizacją Publicznego Przedszkola nr 3, realizowane jest też inne zadanie pn. „termomodernizacja 
dziewięciu budynków użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – termomodernizacja budynku Zespołu szkół  
nr 2 przy ulicy Długiej 10”. 

21 grudnia podpisano umowę na wykonanie zadania pn: „termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej  
w nowym Dworze Mazowieckim – termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 3 przy ulicy Bohaterów Modlina 26”. 
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Na wypadek zagrożenia… – zarządzanie 
kryzysowe i obrona cywilna w mieście 

Stanowisko ds. Zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności  jest jednym 
ze stanowisk samodzielnych, funkcjonujących w Urzędzie Miejskim. Z uwagi na rodzaj 
i charakter zadań realizowanych na stanowisku, należy ono do grupy stanowisk i 
komórek organizacyjnych, nad którymi nadzór sprawuje bezpośrednio burmistrz 
miasta. na stanowisku tym zatrudniony jest Andrzej Dybowski.

Zadania realizowane przez Stanowisko ds. Za-
rządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej  

i Obronności są w przeważającym zakresie zada-
niami zleconymi gminom z zakresu administracji 
rządowej. Zakres zadań i zasady ich wykonywa-
nia określają stosowne ustawy. W dużej części 
zadania te realizowane są także z uwzględnie-
niem przepisów wynikających z ustawy o ochro-
nie informacji niejawnych. 
Zakres działania ww. stanowiska jest dość sze-
roki i jest to związane z podejmowaniem zadań 
mających na celu przygotowanie Urzędu Miej-
skiegoi jednostek organizacyjnych miasta do:
• skutecznego reagowania na wypadek powstania 
na terenie miasta sytuacji kryzysowej;
• podejmowania działań, których celem jest 
ochrona ludności oraz środków niezbędnych do 
jej przetrwania, ochrona zakładów pracy oraz 
dóbr kultury w warunkach zewnętrznego zagro-
żenia bezpieczeństwa państwa lub wojny;
• realizacji zadań wynikających z powszechnego 
obowiązku obrony.   

Do szczegółowych zadań, które należą do obo-
wiązków wykonywanych na Stanowisku ds. 
Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej  
i Obronności należy:

1. w zakresie zarządzania kryzysowego:
• prowadzenie analiz i opracowywanie aktual-
nych prognoz dotyczących sytuacji kryzysowych 
i klęsk żywiołowych oraz miejsc zagrożeń;
• opracowanie oraz aktualizowanie Miejskiego 
Planu Zarządzania Kryzysowego;
• opracowanie i aktualizowanie planu ewakuacji 
ludności na wypadek zagrożenia powodziowego 
lub innego masowego zagrożenia;
• prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego 
miasta oraz realizacja zakupu materiałów i wypo-
sażenia na potrzeby likwidacji skutków sytuacji 
kryzysowych;  
• organizowanie oraz zapewnianie sprawnego 
funkcjonowania systemu wykrywania i alarmo-
wania, w tym utrzymanie w gotowości do użycia 
syren alarmowych zainstalowanych na terenie 
miasta;
• współdziałanie z centrami zarządzania kryzyso-
wego organów administracji publicznej   szczebla 
powiatu i gmin sąsiednich;
• organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń 
z zakresu zarządzania kryzysowego;
• przygotowywanie posiedzeń Miejskiego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego;
• opracowanie dokumentacji dotyczącej pracy 
czasowo funkcjonującego Miejskiego Centrum 
Zarządzenia Kryzysowego;
• organizowanie oraz przygotowywanie do 
działań uruchamianego w przypadku powstania 
sytuacji kryzysowej Miejskiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego na bazie obsady osobowej 
Stałego Dyżuru Burmistrza.

2. w zakresie obrony cywilnej (OC):
• opracowywanie i aktualizowanie Planu OC 
Miasta;
• opracowywanie miejskiego planu świadczeń 
osobistych i rzeczowych dla potrzeby OC;

• wykonywanie zadań w zakresie tworzenia for-
macji OC;
• sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem 
budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz 
obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania OC;
• opracowywanie rocznych wytycznych i planów 
zasadniczych zamierzeń w zakresie OC;
• koordynowanie przedsięwzięć w zakresie ewa-
kuacji załóg zakładów pracy i ludności;
• realizowanie przedsięwzięć związanych z udzia-
łem sił i środków OC w akcjach zapobiegania  
i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie 
akcji ratunkowych;
• organizowanie szkoleń/ćwiczeń OC, w tym 
szkolenie ludności w zakresie powszechnej sa-
moobrony; 
• opiniowanie planów zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie OC;
• przygotowywanie zaciemnienia i wygaszania 
oświetlenia w mieście, zakładach pracy i środ-
kach transportowych;
• prowadzenie magazynu sprzętu OC;

3. w zakresie obronności:
• organizowanie wykonania zadań w ramach po-
zamilitarnych przygotowań obronnych przez jed-
nostki wyodrębnione organizacyjnie;
• opracowywanie rocznych wytycznych oraz pla-
nu zasadniczych zamierzeń w zakresie  wykona-
nia zadań obronnych;
• opracowywanie planów i programów szkolenia 
obronnego, a także organizowanie szkoleń i pro-
wadzenie dokumentacji szkoleniowej;
• opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie 
do akceptacji planu operacyjnego funkcjono-
wania miasta, a także stosownych programów 
obronnych;
• opracowywanie i uaktualnianie planu przygo-
towań służby zdrowia Miasta na potrzeby obron-
ne;
• realizowanie przedsięwzięć związanych z przy-
gotowaniem stanowiska kierowania burmistrza, 
zapewniającego realizację zadań obronnych w wyż-
szych stanach gotowości obronnej państwa;
• opracowanie i aktualizacja Regulaminu Organi-
zacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim na czas wojny;
• opracowywanie i bieżące uaktualnianie doku-
mentów zapewniających sprawne wykonanie 
zadań obronnych w wyższych stanach gotowości 
obronnej;
• opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji 
Stałego Dyżuru Burmistrza;
• planowanie budżetu oraz realizowanie wydat-
ków na potrzeby Zarządzania Kryzysowego, 
Obrony Cywilnej i Obronności.

W realizacji powyższych, zadań zarówno w fazie 
przygotowawczej jak również w przypadku rze-
czywistego ich wykonywania, uczestniczą także 
inne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego  
i jednostki organizacyjne miasta, zgodnie ze swo-
imi kompetencjami, współdziałając ze Stanowi-
skiem ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony 
Cywilnej i Obronności.  

Latem (i nie tylko) 
niedźwiedzie polarne 
opanowały Twierdzę 
modlin!
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jest ich sześć. rozgościły się na 
dobre. nie budzą jednak grozy, lecz 
powszechną sympatię. Szczególnie 
wśród najmłodszych. Szlak Baśki 
Murmańskiej w twierdzy Modlin zdobył 
już międzynarodową sławę i czeka na 
ciebie! to świetny pomysł na letnią 
wycieczkę.

Kim jest Baśka?
Wiele osób, słysząc o Baśce Murmańskiej, my-

śli wciąż, że to kobieta. Tymczasem to biała niedź-
wiedzica, która miała nawet okazję osobiście poznać 
Józefa Piłsudskiego. Co miała wspólnego z Twier-
dzą? Urodziła się „pod ciemną gwiazdą polarną.” 
W 1919 r. na targu w rosyjskim Archangielsku kupił 
ją jeden z przebywających tam polskich żołnierzy. 
Chciał w ten sposób zaimponować kobiecie, o któ-
rej względy konkurował z włoskim kapitanem. Nie 
przewidział jednak, jak daleko idące skutki może 
mieć to zdarzenie. Baśka zadarła z psem dowódcy 
wszystkich wojsk Ententy na Murmanie. W efekcie 
przydzielono ją do Baonu Wojska Polskiego (zwane-
go Baonem Murmańskim) jako „córkę regimentu”. 
Tam została wytresowana przez jednego z kaprali  
i z czasem stała się jednym z żołnierzy, zachowują-
cym się jak oni. Wraz z nimi przypłynęła parowcem 
do Gdańska, a stamtąd trafiła do Twierdzy Modlin. 
Tu mieszkała wraz z wojskowymi i zażywała kąpieli 
w wodach tutejszych rzek. Losy Baśki spisał Euge-
niusz Małaczewski w książce „Dzieje Baśki Mur-
mańskiej. Historia białej niedźwiedzicy.” Książkę, 
jak również inne materiały związane z Baśką, można 
pobrać ze strony www.baskamurmanska.pl.

Baśka zaprasza na szlak!
Baśka doczekała się w Twierdzy Modlin spe-
cjalnego, misiowego szlaku. Dzieci i młodzież 
wyposażone w mapy oraz karty z rymowanymi 
zagadkami, dostępne w informacji turystycznej  
i Internecie, przemierzają Twierdzę, szukając figurek 
białych niedźwiedzi ustawionych w różnych punk-
tach dzielnicy. Nie jest to tradycyjne zwiedzanie, ale 
przygoda podobna do gry miejskiej. 
Figurki misiów są w miejscach przystępnych dla 
najmłodszych i wartych zobaczenia, ukazujących 
wyjątkowość Twierdzy. Część z nich znajduje się  
w lokalizacjach, w których można chwilę odpocząć  
i wrzucić coś na ząb. Po ukończeniu trasy,  
czyli: odnalezieniu wszystkich sześciu figurek, gracz 
może wrócić do Centrum Informacji Turystycznej 

po nagrody. A tych jest kilka. Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki i Lokalna Organizacja Turystyczna 
Trzech Rzek, aby ocalić od zapomnienia dzieje Baśki 
Murmańskiej, przede wszystkim wznowili publi-
kację Eugeniusza Małaczewskiego. Wydany został 
też komiks-kolorowanka, który opowiada tę historię 
w jeszcze bardziej przyjaznej, rysunkowej wersji. 
Wszystko sygnowane wizerunkiem Baśki. 
Jedna z figur powędrowała także do zakroczymskie-
go Garnizonu Nowowilejka*  należącego do Macieja 
Kostrzewskiego. Zdecydowanie warto odwiedzić to 
miejsce! Nie tylko ze względu na właściciela – zna-
nego przewodnika, ale i zbiór eksponatów związa-
nych z wojskiem, który się tam znajduje.

Ciekawostki ze szlaku
Szlak Baśki Murmańskiej miał swoją premierę  
8 września 2012 r. podczas Europejskich Dni 
Dziedzictwa obchodzonych wówczas pod ha-
słem: „Tajemnice codzienności”. Od samego po-
czątku spotkał się z dużym zainteresowaniem 
mediów. Historia Baśki znalazła się nawet na 
głównej stronie portalu Onet, skąd – jak dowo-
dzą statystki na stronie internetowej – przeczytali  
o niej Polacy rozsiani po całym świecie. Wielo-
krotnie była o niej też mowa w telewizji. Opo-
wiadał o niej między innymi Jarosław Kret  
w swoim programie „Polska według Kreta” na TVP 
Info, ale Baśka miała też swoje pięć minut na kanale 
TVP Historia. 
Starania Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Trzech Rzek zostały doce-
nione w ogólnopolskim plebiscycie na Wydarzenie 
Historyczne Roku 2012. Szlak Baśki Murmańskiej 
najpierw decyzją jury trafił do finałowej dwunastki 
(spośród 65 zgłoszeń), a potem dzięki głosom Inter-
nautów zajął bardzo wysokie, trzecie miejsce.
Co cieszy szczególnie – Baśka stała się inspira-
cją dla lokalnych przedsiębiorców i wytwórców.  
W najbardziej znanej cukierni w Modlinie Twier-
dzy można zjeść pyszne ciastko w kształcie bia-

łego misia. Mieszkanka osiedla stworzyła ręcznie 
malowane kubki z wizerunkiem niedźwiadka,  
a ostatnio pojawiła się nawet biżuteria nawiązująca 
do Basi. Dużą popularnością cieszył się też konkurs 
na własną książkę o Baśce. Inwencja twórcza Auto-
rów przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów 
konkursu.
Nie tak dawno Baśka opanowała nowodworski 
Urząd Miejski. Na parterze i pierwszym piętrze bu-
dynku stanęły figury, a obok nich ulotki informujące 
o szlaku. Publikacje dotyczące Baśki można spotkać 
też w miejskich lokalach gastronomicznych.
Wszystkie aktualności dotyczące szlaku publikowa-
ne są na www.facebook.com/baskamurmanska.

* Garnizon Wydzielony Wojska Polskiego No-
wowilejka Macieja Kostrzewskiego znajduje się 
w Zakroczymiu przy ul. Gałachy 2. Aby go zwie-
dzić, należy najpierw umówić się telefonicznie  
(22 785 22 70).

ZwIeDZANIe TwIerDZy 
Informacje praktyczne

Wieża Tatarska czynna w sb i ndz 
w godz. 10.00-18.00 Cena: 4zł

Park Militarny czynny w sb i ndz 
w godz. 10.00-15.00 Cena: 5 zł

Muzeum czynne we wt, czw, sb i ndz 
w godz. 10.00-16.00 
Cena: 5 zł dorośli; 2,50 dzieci i młodzież szkolna

Centrum Informacji Turystycznej czynne wtorek nie-
dziela 10 -17, tu informacje mapki plany foldery. 

Zwiedzanie Twierdzy Modlin z przewodnikiem
Start: na parkingu przy Cmentarzu Fortecznym (po-
między oddalonymi obiektami przemieszczać się 
należy własnym środkiem transportu) – terminy or-

ganizowanych wycieczek na stronach  
www.twierdzamodlin.pl i www.3rzeki.pl
 
Czas zwiedzania to około 3 godz. 

W programie zwiedzanie wieży Tatarskiej, Cytadeli, 
schronu Piętki, reduty Napoleona, oraz bramy Ostro-
łęckiej. 
Aby uczestniczyć w zwiedzaniu należy dopisać się 
do grupy drogą e-mailową: 
modlintwierdza@o2.pl 
podając: imię i nazwisko, numer telefonu kontakto-
wego, liczbę zapisywanych osób

Przewidywany koszt:
- za grupę do 10 osób - 250zł/grupa.
- za grupę od 11 do 20 osób - 300zł/grupa
UWAGA: do kosztów należy jeszcze doliczyć opłaty 
związane z biletami: 
Wieża Widokowa - 4zł/osoba,
Cytadela - 4 zł/osoba,
Park Militarny z galerią - 5zł/osobę

Prosimy o zabranie ze sobą latarek oraz odzieży 
wierzchniej adekwatnej do panujących warunków 
atmosferycznych.

Proszę pamiętać, że zapisanie się do grupy nie gwa-
rantuje odbycia się zwiedzania. Ostateczna informa-
cja o ewentualnym utworzeniu się grup pojawiać się 
będzie na stronie w zakładce Aktualności. na stronie 
www.twierdzamodlin.pl.
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Automobilklub Polski oraz Władze Samorządo-
we miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 
Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania sponsorom: Gminie Wieliszew, firmom: 
RECKITT BENCKISER, Rower MOT, TO-
TAL, Stacji benzynowej PETRO VENTA Wólka 
Górka, Stacji benzynowej MT-GAZ Skrzeszew, 
Hotelowi ROYAL, Centrum Kongresowemu 
„WARSZAWIANKA”, Komendzie Powiatowej 
Policji, oraz wszystkim osobom i firmom dzięki 
którym mogła się odbyć tak piękna impreza, zna-
na i popularna nie tylko w Polsce, ale także poza 
granicami kraju. 

TEKST eWA PArol – BArtnickA FOTO hotel royAl, SeBAStiAn BAńBUrA, jAcek koSiorek 

„Szczęśliwa trzynastka” czyli xiii Nowodworski międzynarodowy rajd 
Pojazdów Zabytkowych

W dniach 23-26 maja po raz trzynasty odbył się w nowym Dworze Mazowieckim rajd dla najstarszych automobili w Polsce. 
rajd objął patronatem  Burmistrz Miasta nowy Dwór Mazowiecki p. jacek kowalski.

Na starcie stanęło 28 pojazdów. Zawody ukoń-
czyło 26 z nich. W pokazie elegancji udział 

wzięło 29 automobili. 
Rajd miał charakter międzynarodowy. Oprócz 
zawodników  polskich wzięły w nim udział 4 za-
łogi litewskie oraz 1 niemiecka (druga  zgłoszona 
nie dojechała na skutek wypadku).                                                                                                           
Trasa wiodła z Twierdzy Modlin, poprzez Nowy 
Dwór Maz., .Janówek, Skrzeszew, Wieliszew,  
Zegrze, Jachrankę, Pomiechówek do bazy  
w Hotelu Royal. Najstarszym pojazdem ,który  
przejechał całą trasę i wykonywał wszystkie pró-
by był Studebaker z 1911 roku kierowany przez 
Krzysztofa Świerszcza. W klasyfikacji generalnej  
I miejsce zajął Paweł Gomuła na Buicku z 1929  
roku, drugi był Krzysztof Kosobudzki na Mer-
cedesie 170 z 1936r, a trzecie miejsce przypadło  
w udziale Michałowi Ratyńskiemu na Wandererze 
z 1938 roku.
Wśród załóg zagranicznych najlepszy był Gitau-
tas Źićkus na Mercedesie 340 z 1937 roku, drugi 
Sygitas Zajauskas na Fordzie z 1926 roku, trzeci 
zaś Hubertus Weber na Oplu z 1935.

Próby sportowe najlepiej wykonywali: Lukasz 
Wykrota na Fiacie 1100 z 1936 roku, Grzegorz 
Skup na Citroenie BL 11 i Gitautas Źićkus na 
Mrcedesie 340.                
W Zlocie Gwiaździstym najdalej do nas mie-
li Arunas i Swieta Adomaitis z Wilna, Sygitas  
i Alma Zajauskas z Pasvalys, Hubertus i Karin We-
ber z Cottbus, Zbyszek Nowakowski ze Szczeci-
na – wszyscy powyżej 500km.      
Najbardziej prestiżowy Puchar Burmistrza  
Miasta zdobyli: Leszek Ficenes na Mercedesie 
z 1936 roku, Darek Filimowicz na BMW327  
z 1939 roku, Włodek Sadowski na Fordzie A  
z 1930 roku, Roman Dębecki na Mercedesie  
z 1937 roku i Arunas Adomaitis z Wilna na  
BMW z 1936r.
Trzynasta edycja Rajdu pociągnęła za sobą nie-
typowe premie losowane w czasie ogniska. Naj-
ważniejsza to Numer 13 nagrodzony 5 punktami 
handicapu. Wylosował go Ryszard Danielewski 
na Dodge’u z 1919 roku. 
Do Parku im. J. Wybickiego,gdzie zawsze odby-
wa się Konkurs Elegancji  o Puchar Burmistrza 

m. Nowy Dwór Mazowiecki kolumnę automobili 
poprowadziły dwa radiowozy Policji oraz patrol 
Straży Miejskiej.

Mimo nieznośnej pogody, impreza cieszyła się  
niespodziewanie dużym zainteresowaniem  wi-
dzów. Nowym elementem widowiska był Puchar 
Publiczności, który zdobył Mercedes Leszka  
Ficenesa  kilkunastoma głosami przed  Jaguarem 
Mirka Oklesińskiego. 
Puchar wręczył osobiście Burmistrz Nowego  
Dworu Mazowieckiego p. Jacek Kowalski  
uczestniczący wraz z p. Krzysztofem Bisial-
skim - Przewodniczącym Rady Miejskiej w jury  
konkursu. Wśród wszystkich głosujących rozlo-
sowane zostały drobne upominki. 
Prawdziwą furorę robił pokaz najstarszego po-
jazdu w Polsce - parowego Grout’a  z 1899 roku  
Marka Sankowskiego. 
Tak jak w latach poprzednich nastrój widzów 
podnosił sympatyczny zespół muzyczny panów 
w stylu retro: Dixie Varsav Jazzmen.       
Organizatorami  Rajdów Nowodworskich są:  
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„mój Portret mojej mamy”
– konkurs plastyczny rozstrzygnięty 
Stos prac napłynął na organizowany przez miasto nowy Dwór Mazowiecki oraz 2 Mazowiecki Pułk Saperów konkurs „Mój Portret 
Mojej Mamy”.  konkurs trwał od 9 do 17 maja. 

Z okazji Dnia Matki miasto Nowy Dwór Mazo-
wiecki oraz 2 Mazowiecki Pułk Saperów zor-

ganizowały konkurs plastyczny pt. „Mój Portret 
Mojej Mamy”. Wzięły w nim udział przedszko-
laki i uczniowie podstawówek. Prace nadsyłano 
w trzech kategoriach wiekowych – najmłodszej 
przedszkolnej, klas I-III i IV – VI szkół podsta-
wowych. 

„Zainteresowanie konkursem przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania” – mówi naczelnik Wy-
działu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miejskiego Zenon Klimczewski. 
„Zarówno ja jak i pozostali członkowie jury sta-
nęliśmy przed nie lada wyzwaniem aby z ogrom-
nej ilości nadesłanych na konkurs prac wybrać te 
najlepsze” – dodaje. 

W jury konkursu oprócz p. Zenona Klimczew-
skiego zasiedli dowódca 2 Pułku Saperów  
płk Adam Przygoda, Piotr Pawłowski nauczyciel 
plastyki z Publicznego Gimnazjum nr 1, Jerzy 
Worobiej starszy instruktor Klubu Wojskowego 
2MPSAP. 

21 maja jury spotkało się aby ocenić prace. Wśród 
przedszkolaków najwięcej głosów jury i tym samym 
I miejsce zdobyła Aleksandra Piotrowska z Publicz-
nego Przedszkola nr 1. Drugie miejsce zajęła Julia 
Sotowicz z Publicznego Przedszkola nr 3 a trzecie 
Magda Łazarska z tej samej placówki. 

W kategorii „uczniowie klas I-III” najlepsza oka-
zała się praca uczennicy klasy IIIb ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 – Natalii Kamińskiej. Drugie i trze-
cie miejsce przypadło w udziale uczniom Szkoły 
Podstawowej nr 7 – Mateuszowi Boraczyńskiemu 
i Aleksandrze Truszkowskiej z klasy IId. 

W klasach IV – VI miejsca od 1 do 3 zajęli odpo-
wiednio: Katarzyna Fajfer z klasy Vb ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, Weronika Sidor z klasy VIa ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Magdalena Szal-
wa z klasy IVb ze Szkoły Podstawowej nr 5. 

Wybór zwycięzców był naprawdę trudny o czym 
świadczy ilość przyznanych wyróżnień, aż 10. 
Otrzymały je:
Nikola Stroińska (PP1), Emilia Angielczyk (PP1), 
Maja Krasnowska (PP4), Olga Ciura (PP4), Pau-
lina Michalec (SP5), Wiktoria Wrześniak (Kazuń 
Nowy), Magda Zakrzewska (SP4), Paulina Ko-
rycka (SP4), Magdalena Waćko (SP4), Adrianna 
Rogowska (SP7). 

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas 
koncertu z okazji Dnia Matki, który odbył się 26 
maja w Parku Miejskim. Ufundowali je organi-
zatorzy oraz sponsorzy: Hotel Royal i Salon Fry-
zjerski Violetta. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, 
szczególnie nauczycielom i wychowawcom, któ-
rzy zachęcili dzieci i uczniów do wykonania por-
tretów swoich mam, a zwycięzcom gratulujemy 
wygranej. 

Z okazji ich święta w parku przygotowano kil-
ka atrakcji. Najpierw, życzenia z okazji Dnia 

Matki złożyli wszystkim matkom przedstawicie-
le 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. 
W trakcie imprezy rozstrzygnięto również kon-
kurs plastyczny „Mój portret mojej mamy”. Zwy-
cięzcom i wyróżnionym w konkursie  wręczono 
nagrody i dyplomy. (o konkursie i jego wynikach 
piszemy na str. 15). Część prac konkursowych 
można było podziwiać na specjalnie przygotowa-
nej na tę okazję wystawie plenerowej. 

W czasie występów artystycznych na scenie am-
fiteatru swoje umiejętności wokalne i taneczne 
zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy miasta. 
Przedszkolaki zebrały gromkie brawa za taniec do 
piosenki o panu pomidorze, a podopieczne Nowo-
dworskiego Ośrodka Kultury i Klubu Garnizono-
wego Kazuń zachwyciły wszystkich śpiewem.
Wieczorem odbył się jeszcze pokaz mody Agen-
cji Shine Models oraz koncert Kabaretowej  

Grupy Biesiadnej a także występ kochającego co 
sam wielokrotnie podkreśla nasze miasto, Darka 
Nowickiego. Przez cały czas trwania imprezy pa-
nie mogły też zadbać o swoją urodę, m.in. korzy-
stając z badań włosów przeprowadzanych przez 
salon urody „Wioletta” z Os. Młodych.

TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk FOTO jAcek koSiorek, SeBAStiAn BAńBUrA 

W sobotę 25 maja władze miasta we współpracy z 2. Mazowieckim Pułkiem Saperów zorganizowały koncert z okazji Dnia Matki. 
Mimo nie do końca sprzyjającej pogody w amfiteatrze Parku Miejskiego zebrało się liczne grono mam. 

Punkt 10.00 Król Guzik i Królewna Tasiemka 
zaprosili wszystkich milusińskich do wspól-

nej zabawy i obejrzenia wspaniałego spektaklu pt 
„ Elmer, Słoń w kratkę” w wykonaniu Teatru Plac 
Zabaw. Zabawna, kolorowa klaunada pełna humoru 
i cyrkowych sztuczek z karuzelą w tle przyciągnęła 
uwagę całej publiczności na pełną godzinę udowad-
niając, że profesjonalny dziecięcy teatr bawi małych 
i dorosłych widzów. Po zakończeniu spektaklu Król 
i Królewna zaprosili do Królestwa Pasmanterii na 
gry i zabawy. Trzeba było zawiązać dużą kokardę, 
przyszyć ogromny guzik, wygrać guzikowy sla-
lom, zatańczyć popularne tańce i wykonać wiele 
pouczających czynności aby otrzymać ciekawe 
nagrody. Miedzy konkursami z piosenkarskimi 

popisami wystąpiły dzieci z sekcji wokalnej NOK: 
Julka Sawicka, Emilka Walczak i Julia Krawczyk. 
Obok sceny swoje samochody prezentowała Poli-
cja Powiatowa. Można było wsiąść ,pokierować, 
potrąbić, założyć kamizelkę kuloodporną. Również 
Straż Miejska prezentowała swój pojazd i bawiła się  
z dziećmi. Kto nacieszył się zabawą w policjanta 
mógł poznać inne służby ratujące ludzi. Po drugiej 
stronie sceny Straż Pożarna Ratownictwo Wodne 
uczyło udzielania pierwszej pomocy, prowadziło 
mini szkolenie nurkowe z możliwością nurkowania 
w basenie szkoleniowym oraz prezentowało nowo 
otrzymany wóz ratowniczy.  Najbardziej odważ-
nych przyciągało stanowisko alpinistyczne. Moż-
na było (oczywiście z zabezpieczeniem) przejść 

po moście linowym  pięć metrów nad ziemia lub 
wspiąć się na wieżę z kilku albo kilkunastu skrzy-
nek. Najmłodszy bohater miał 4 lata. Po godzinie 
trzynastej rozpoczął się bardzo oczekiwany pokaz 
tresury psa policyjnego o imieniu Ares. Mocne wra-
żenie zrobił pokaz obezwładnienia pozoranta, po 
którym możemy się bardzo cieszyć z takiego miej-
skiego obrońcy na czterech łapach. Duża atrakcją 
jak co roku są tzw.„dmuchańce” i tego roku ich nie 
zabrakło. Do dyspozycji dzieci był basen z dmucha-
nymi kulami wodnymi, wielki zamek – zjeżdżalnia  
i trampolina. Mamy nadzieję, że każdy uczest-
nik znalazł coś dla siebie aby się dobrze bawić  
w Dniu Dziecka. Do zobaczenia w 2013 roku.

Dzień Dziecka 
TEKST I FOTO nok 

jak co roku nowodworski ośrodek kultury i Władze samorządowe naszego miasta zapraszają wszystkie dzieci na imprezę z okazji Dnia 
Dziecka. tegoroczne spotkanie odbyło się w amfiteatrze, w Parku Miejskim im. j. Wybickiego. chociaż nocna ulewa zapowiadała nie 
najlepszą pogodę, ale życzenia najmłodszych dokonały cudu, przestało padać. 

Koncert na Dzień matki
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TEKST I FOTO eWA śWietlickA – StoWArZySZenie PrZyjAciele SióDeMecZki

Po wielu dniach przygotowań, długich dyskusji i wymian zdań pomiędzy komitetem organizacyjnym, o godzinie 10.00 rano 
8 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół nr 1 w nowym Dworze Mazowieckim joanna kańduła, prezes stowarzyszenia 
PrZyjAciele SióDeMecZki i nasz złotousty konferansjer tomasz tomasiak uroczyście ogłosili piknik za otwarty. 

ii Piknik rodzinny w Zespole Szkół nr 1

TEKST I FOTO nok

Nowodworska Noc muzeów z historią 
w roli głównej
część nowodworzan sobotni wieczór spędziło w murach nowodworskiego ośrodka kultury. Wszystko z okazji nocy Muzeów, 
która po raz pierwszy odbyła się w nowym Dworze Mazowieckim. 

Mieszkańcy miasta od godz. 17.00 do 22.00 
mogli przenieść się w klimaty średniowie-

cza. Na odwiedzających Galerię Łącznik czeka-
ło podczas tego wieczoru wiele interesujących 
rzeczy. Za sprawą Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej Perepłut oraz Adama Gozdalika z GRH 
Ultima Ratio Regnum byliśmy światkami żywej 
lekcji historii. 
Imprezę rozpoczął strzał z hakownicy. O godz. 
17.00 najmłodsi przenieśli się do epoki wikingów, 
dzięki projekcji filmu animowanego „Jak wytre-
sować smoka”. Obecni na imprezie mieszkańcy 
sprawdzali się w średniowiecznym rzemiośle 
odwiedzając warsztat rogowiarski oraz kaligra-
ficzny, w którym  sprawdzali swoje umiejętności  
w kaligrafii, oraz poznawali technikę wytwa-
rzania pieczęci. Okazało się, że pisanie ptasim 
piórem to nie lada wyzwanie, trudne, ale bardzo 
ciekawe, wzbudziło ogromne zainteresowanie 
zarówno wśród najmłodszych jak i dorosłych  wi-
dzów. Wizyta w warsztacie rogowiarskim z kolei, 
była okazją do wykonania ,dla siebie, naszyjni-
ka  w średniowiecznym stylu. W Galerii Łącznik 
czekało na zwiedzających jeszcze sporo atrakcji  
m.in. można było przymierzyć średniowieczne   
stroje, posłuchać średniowiecznych historii, spró-
bować swoich sił w tańcu, poznać średniowiecz-
ną kuchnię oraz dotknąć eksponatów stylizowa-
nych na wieki średnie wykonanych przez GRH 
PEREPŁUT oraz Adam Gozdalika. 

NOC MUZEÓW w wydaniu własnym spotkała 
się z dużym zainteresowaniem i przychylnym od-
biorem wśród odwiedzających w tym dniu Nowo-
dworski Ośrodek Kultury. Stanowi to przesłankę 
do kontynuowania wspólnej z GRH  PEREPŁUT 

i GRH Ultima Ratio Regnum inicjatywy NOCY 
MUZEÓW w Nowym Dworze Mazowieckim,  
w roku przyszłym.

Bomba poszła w górę no i zaczęło się. Z każdą 
minutą przybywało coraz więcej rodzin. Za-

bawa się rozkręcała. Swoją osobą zaszczycili naszą 
imprezę Sekretarz Miasta Pan Jacek Gereluk, Prze-
wodniczacy Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, rad-
ny miejski Pan Jerzy Plackowski, Pani Prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Dążność” Jadwiga Zielonka 
wraz z Panią Wandą Tomaszewską, oficer prasowy 
Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim Pan Szymon Koźniewski. 
Pogoda tego dnia była wyjątkowo łaskawa, choć 
prognozy synoptyków nie były dla nas sprzyjające,  
i wszystkie zaplanowane atrakcje mogliśmy zrealizo-
wać. I tak odbyła się rodzinna spartakiada, w której 
udział brały pary dziecko-rodzic. 
Nagrodą dla najaktywniejszej rodziny uczestniczącej 
w spartakiadzie była deskorolka ufundowana przez 
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim Pana  
Janusza Dąbrowskiego. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się podchody. Chwilę wytchnienia w rywali-

zacji sportowej zawdzięczyliśmy pokazom szermier-
ki, występom artystycznym uczniów Zespołu Szkół 
nr 1. Powiatowa Straż Pożarna w samo południe,  
w piekącym słońcu zaprezentowała w jaki sposób 
ratuje się ludzi z płonącego samochodu. Dla młod-
szych dzieciaków rajem były basen z kulkami, dmu-
chana zjeżdżalnia oraz trampolina. Mogły wyszaleć 
się i wyskakać do woli i to za darmo, co miało duże 
znaczenie dla ich rodziców. Zwykle są to atrakcje 
pochłaniające największą część „budżetu imprezo-
wego” rodziców maluchów. Na amatorów spokoj-
niejszego spędzania czasu na świeżym powietrzu 
czekała bryczka, którą mogli pojeździć uliczkami 
wokół Zespołu Szkół nr 1. W ciągu całej imprezy 
dostępny był dla odwiedzających ogródek gastrono-
miczny zachęcający swoimi zapachami do skoszto-
wania pysznych ciast, lodów, waty cukrowej a dla 
amatorów mniejszej ilości słodyczy- grill serwujący 
kiełbaski.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli Zespołu Szkół  
nr 1 i przy ich aktywnym udziale odbywały się kon-

kursy plastyczne, malowanie dziecięcych buziek, za-
bawy teatralne, potyczki matematyczne i ortograficz-
ne oraz gry planszowe. Korytarze PG2 zamieniły się 
w galerię sztuki. Można było na nich podziwiać ob-
razy Pana Wacława Gibaszka z cyklu „Bajki”, wziąć 
udział w loterii fantowej oraz na aukcji wylicytować 
prace uczniów ZS1.
Uczestnicy pikniku zostali nagrodzeni medalami.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za ich dobre 
serce, pomoc materialną i finansową, osobiste zaan-
gażowanie, firmie MAD-ALBERT za nagłośnienie  
i jego obsługę, nauczycielom, pracownikom tech-
nicznym ZS1 za cierpliwość dla naszych „szalonych 
pomysłów” i pomoc w ich realizowaniu.
Mamy nadzieję, że wszyscy odwiedzający dobrze 
spędzili czas i w przyszłym roku spotkamy się 
ponownie na III Rodzinnym Pikniku w Zespole 
Szkół nr 1 zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
PRZYJACIELE SIÓDEMECZKI przy współ-
udziale ZS1 i Urzędu Miejskiego w Nowym Dwo-
rze mazowieckim. 
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Józef Chorądzikiewicz należał do Grupy Lite-
rackiej „VENA” działającej w NOK-u.  Wspo-

minamy go jako człowieka niezwykle ciepłego, 
tolerancyjnego,  mającego duże poczucie humoru 
i dystansu do swojej osoby. Poezję traktował jako 
opowieść o uczuciach, które targają człowiekiem. 
Natomiast jako bystry obserwator codzienności 
był też poetyckim komentatorem bieżących wy-
darzeń i sytuacji. Pomysł na taki spektakl naro-
dził się już jakiś czas temu wśród sympatyków 
twórczości naszego poety. 
Wybrane wiersze otrzymała grupa teatralna 
„HURRAGRAM” działająca w NOK-u skła-
dająca się z młody i młodszych pasjonatów 
sceny. To właśnie oni wspólnie z instruktorką 
Katarzyną Rospędowską nadali nowe „brzmie-
nie” twórczości. Podzielili wiersze na pięć czę-
ści. Pierwsza to dzieciństwo, w którego skład 
wchodzą bajki pisane dla ukochanych wnuczek, 
potem wojna, miłość , kobiety, i ostatnia część 
to samo życie. Łącznikiem całości  są zabawne 

scenki które jak wykrzyknik sygnalizowały te-
mat kolejnych części spektaklu. Słowo wstępne 
i wspomnienie o bohaterze wieczoru przedsta-
wiła Lidia Godlewska, która miała przyjem-
ność osobiście znać Józefa Chorądzikiewicza. 
Forma spektaklu poetyckiego jest bardzo trud-
na  i praca nad nim wymagała dużego wysiłku. 
nie tylko aktorskiego, ale też intelektualnego, 
aby dobrać odpowiednie środki wyrazu. Efekt 
końcowy był piorunujący, oprócz olbrzymich 
braw jakie na  zakończenie otrzymali członko-
wie grupy „HURRAGRAM” i ich instruktorka  
i zarazem reżyserka, ilość słów zachwytu jakie  
padły pod adresem wykonawców świadczy  
o wielkim zadowoleniu publiczności. Cieszy nas  
to bardzo i nie zdradzając więcej zapraszamy 
w czerwcu na kolejną odsłonę „Wywiedzione  
z Chorądzikiewicza” bo „naprawdę warto” co po-
twierdza pisząca te słowa. 
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7 maja w nowodworskim ośrodku kultury odbyła się premiera spektaklu poetyckiego „Wywiedzione z chorądzikiewicza” 
poświęconego nieżyjącemu nowodworskiemu poecie józefowi chorądzkiewiczowi. 

Wiera Gran była uwielbianą przez publiczność 
i szanowaną przez krytykę gwiazdą przed-

wojennej estrady. Polską artystką żydowskiego 
pochodzenia. Spełnioną artystką i bardzo nieszczę-
śliwą kobietą, która odeszła z tego świata w zupeł-
nym osamotnieniu i zapomnieniu. Wielką gwiazdą 
opiewającą z estrady piękno świata, apoteozę mi-
łości i życia.
A poza estradą osobą zmagającą się z ogromnym 
poczuciem żalu, nieszczęścia i  niesprawiedliwości, 
osamotnienia, brakiem miłości i wreszcie z własną 
psychiką, na której swój mocny ślad pozostawiły 
wydarzenia z jej życia. Taki właśnie obraz artystki 
wyłania się z  teatralno-muzycznego portretu jaki na-
kreśliła jej Marta Andrzejczyk w swoim programie.

Ogromny talent wokalny i teatralny młodej aktorki, 
skromne, ale niezwykle przemyślane i sugestywne 
środki wyrazu złożyły się na bardzo, z jednej stro-
ny atrakcyjny z drugiej zaś  bardzo emocjonalny  
i wzruszający  spektakl o  życiu wielkiej gwiazdy 
okresu międzywojennego w Polsce i uznanej artyst-
ki o światowym formacie w okresie powojennym.

Marta Andrzejczyk już drugi raz gościła w Nowo-
dworskim Ośrodku Kultury (po raz pierwszy w ZA-
UŁKU  u Wojtka Gęsickiego) zostawiając  po sobie, 
za każdym razem, bardzo dobre wrażenie i bardzo 
silny ślad swojej osobowości. 

Kim jest Wiera Gran? spektakl o...
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kim jest Wiera Gran? na to pytanie podczas spektaklu w nowodworskim ośrodku kultury odpowiadała Marta Andrzejczyk  
aktorka olsztyńskiego Białego teatru. 

Wywiedzione z chorądzikiewicza

Jednakże mało kto wie, że Katarzyna Żak jest 
także znakomitą wokalistką, że ma na swoim 

koncie wydane dwie płyty: „Młynarski – Jazz”, 
na której znajdują się standardy jazzowe z pol-
skimi tekstami Wojciecha Młynarskiego  i „Ko-
lędy na cały rok” z tekstami Bogdana Leobla  
i muzyką Włodzimierza Nahornego. Chociaż 
trudno oderwać się od roli Solejukowej z serialu 
Rancho, to jednak podczas wieczoru w Nowym 
Dworze Mazowieckim poznawaliśmy Katarzynę 
Żak  jako wokalistkę, której zainteresowania mu-
zyczne związane są, z jednej strony tekstem lite-
rackim, z drugiej zaś kompozycjami około jaz-
zowymi i jazzowymi. Nie bez przyczyny zatem 
w jej repertuarze znajdują się przede wszystkim 
utwory znakomitych poetów:  Juliana Tuwima, 
Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, 
Jana Jakuba Należytego, Jeremiego Przybory, 
do których  muzykę napisali  nieprzeciętni kom-
pozytorzy m.in.: J. Abramow, K. Paszek, S.Kra-
jewski, J.Wasowski, H.Wars, H.Silver,W. Slater. 
Taki też był Bardzo Kulturalny Wieczór ze Sceną 
ZAUŁEK z Katarzyną Żak w roli głównej – nie-
przeciętny, interesujący, zróżnicowany; miejsca-
mi nostalgiczny, miejscami zabawny. Zdolności 
wokalne w połączeniu z talentem aktorskim dały 
znakomity efekt  sceniczny  ku uciesze i zadowo-
leniu nowodworskiej publiczności. 
Bardzo Kulturalny Wieczór zakończył się w nie-
typowy sposób. Założyciel i gospodarz Sceny 
Zaułek Wojtek Gęsicki, w podzięce za życzenia  
złożone przez nowodworską publiczność z ra-

cji zbliżających się imienin Wojciecha, podczas 
poprzedniego wieczoru ( 19.04.2013 r.), zafun-
dował wszystkim obecnym słodkości w postaci 
pączków.
Tak więc ostatni przed wakacjami zaułkowy wie-
czór w Nowodworskim Ośrodku Kultury zakoń-
czył się radośnie i bardzo słodko. Oczekujemy, 
że po wakacyjnej przerwie,  w  takich samych na-
strojach spotkamy się na kolejnych spotkaniach  
z zaułkową piosenką niebanalną. 
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Gościem Sceny ZAUłek, 17.maja br., w nowodworskim ośrodku kultury, była, znana  z ekranu telewizyjnego i kinowego aktorka, 
katarzyna Żak. 

„W życiu najważniejsze są spotkania” – Bur-
mistrz Niederorschel Hans Dannoritzer 

tymi słowami rozpoczął swoje przemówienie tuż 
przed meczem towarzyskim między drużyną SV 
Niederorschel, obchodzącą swój 120. Jubileusz po-
wstania a drugoligowym MKS „Świt” Nowy Dwór 
Mazowiecki. 
Współpraca między Niederorschel a Nowym Dwo-
rem Mazowieckim rozpoczęła się w 1997r. „Przez 
te wszystkie lata uczyliśmy się siebie nawzajem oraz 
od siebie” – kontynuował Dannoritzer. „Spotkania 
zawsze cechował wzajemny szacunek oraz uznanie. 
Teraz naszą współpracę postawiliśmy na nowej płasz-
czyźnie”. Pierwszy raz w spotkaniu uczestniczyli nie 
tylko politycy, ale również mieszkańcy miast partner-
skich. Polska delegacja pod przewodnictwem Burmi-
strza Jacka Kowalskiego i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej  Krzysztofa Bisialskiego liczyła 22 osoby. 
W piątek (31.05 red) goście odwiedzili „Lindenhal-
le”, gdzie odbyła się kolacja powitalna, zaś w sobotę 
(01.06 red.) do południa w programie było zwiedza-
nie okoliy Niederorschel oraz zawody strzeleckie. 
Natomiast po południu odbył się mecz, który polska 
drużyna wygrała wynikiem 5:1.
W niedzielę polska delegacja wspólnie udała się do 
kościoła, a Burmistrz Nowego Dworu Mazowiec-
kiego Jacek Kowalski wziął udział w modlitwie 
wiernych. 

„W życiu najważniejsze są spotkania”
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Współpraca miast partnerskich niederorschel i nowego Dworu Mazowieckiego na nowej płaszczyźnie.

Katarzyna Żak na scenie Zaułku
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Konkurs odbył się w 4 różnych kategoriach, 
lista nagrodzonych  przedstawia się nastę-

pująco:
Kategoria klas 0-III:
I m. – Emilia Walczak (NOK opiekun: Alicja Ka-
bacińska)
 II m. – Michalina Dudziej (SP w Zakroczymiu 
opiekun: Alicja Kabacińska)
III m. – Julia Grzybowska (ZS w Modlinie Twier-
dzy, opiekun: Katarzyna  Borkowska)
Wyróżnienie: Kamil Kieszkowski (SP w Zakro-
czymiu, opiekun: Alicja Kabacińska)

Kategoria klas IV-VI:
I m. – Karolina Krzemińska ( SP w Zakroczymiu, 
opiekun: Alicja Kabacińska)
II m. – Marta Moskwa (SP nr 5 w NDM, Anna 
Kassjanowicz)
III m. – Zuzanna Wasilko (SP nr 5 w NDM, Anna 
Kassjanowicz)
Wyróżnienie: Satrian Sotiris (ZS nr 3 opiekun: 
Dariusz Kłosowski)

Kategoria szkół gimnazjalnych:
I m. – Aleksandra Kopeć (PG w Zakroczymiu 
opiekun: Alicja Kabacińska)
III m. – Sylwia Astran (PG nr 2 w NDM opiekun: 
Wiesława Żelazek)
III m. – Martyna Kazimierska (ZS w Modlinie 
Twierdzy opiekun: Dariusz Kłosowski)
Wyróżnienie: Dominik Komendowski, (gitara: 
Przemysław Ziółkowski) ZS nr 3 , opiekun: Da-
riusz Kłosowski)
Wyróżnienie: Klaudia Cywińska (NOK opiekun: 
Alicja Kabacińska)

Kategoria szkół ponad gimnazjalnych:
I m. – Kamila Różańska (NOK opiekun: Alicja 
Kabacińska)
 II m. – Paweł Ziółkowski (NOK opiekun: Alicja 
Kabacińska)
III m. –Aleksandra Majewska (ZSZ nr 1 w NDM 
opiekiun: Lucyna Piesiak)
Wyróżnienie: Łukasz Ołdak (ZS w Nasielsku 
opiekun: Krzysztof Turek)

Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestni-
kom za podjęty trud. Jednocześnie dziękujemy 
opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie  
uczestników konkursu. Do zobaczenia za rok.

Informacja o osobach oceniających młodych 
artystów:

Sławomir robakiewicz, muzyk – wokalista, 
dziennikarz, absolwent wydziału piosenki Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Bednarskiej 
i kursów organizowanych przez Studio Buffo.
Oprócz pracy dziennikarskiej, współpracuje  
ze studiami nagrań  jako muzyk sesyjny. 

Marcin wortmann – aktor musicalowy, wokalista, 
skrzypek. Absolwent Zespołu Szkól Muzycznych 

w Radomiu w klasie skrzypiec. Ukończył Poli-
cealne Studium Jazzu w Warszawie na wydziale 
wokalistyki jazzowej. Licencjat studiów I stopnia 
na wydziale wokalnym Uniwersytetu Muzyczne-
go im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 
profesora Włodzimierza Zalewskiego. W 2000 
roku rozpoczął pracę w Teatrze Muzycznym 
ROMA w Warszawie, z którym współpracuje do 
dnia dzisiejszego. W roku 2005 był konsultantem 
muzycznym na planie filmu „ Karol - człowiek, 
który został papieżem” w reż.Giacomo Battiato. 
W maju 2012 roku jako śpiewak operowy zade-
biutował na scenie kameralnej Teatru Wielkiego – 
Opery Narodowej w operze „ Sen Nocy Letniej” 
reż.Beata Redo-Dobber. Rok 2013 rozpoczął od 
udziału w operze „ Gwałt na Lukrecji „ 
Od 6-ściu lat prowadzi też działalność pedago-
giczną, pracując z młodzieżą w zakresie emisji 
głosu i prowadzenia zespołów wokalnych.
Marcin Wortman występował. m.in w: 
Operach – „Gwałt na Lukrecji”; „Sen Nocy Let-
niej„ 
Musical – „Miss Sajgon”; „Piotruś Pan”; „Gre-
ase”, „Koty”; „Taniec Wampirów” Akademia 
Pana Kleksa”, Upiór w Operze,”Les Miserables” 
„Alladyn”, „Deszczowa Piosenka”
Lena Zuchniak 
Absolwentka Akademii Muzycznej Fryderyka 
Chopina w Warszawie na Wydziale Edukacji 
Muzycznej (specjalność dyrygentura chóral-
na). Absolwentka m.in. Wydziału Piosenki oraz 
Podyplomowego Studium Jazzowego w klasie 
wokalistyki jazzowej. Absolwentka PSM I st. 
im. Karola Kurpińskiego w Warszawie w klasie 
skrzypiec. Solistka zespołu dziecięcego „Tęcza”, 
wokalistka trio wokalnego „Tiramisu”. Laure-
atka Grand Prix Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej w Portugalii,   zdobywczyni 
II miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Wo-
kalistów Jazzowych w Zamościu w 2002 roku. 
Współpracowała z wieloma artystami sceny mu-
zycznej jako muzyk sesyjny (śpiew, saksofon). 
Brała udział w programach telewizyjnych m.in.: 
„Tęczowy Music Box”, „Co jest grane?”, „Rand-
ka w ciemno”, „Jaka to melodia”. Prowadzi za-
jęcia wokalne w Autorskiej Szkole Musicalowej 
Macieja Pawłowskiego oraz w Szkole Muzycznej 
ARTE. W roku 1997 współpracowała z Teatrem 
Studio Buffo w Warszawie. Współpracuje z Te-
atrem Roma,  w którym zajmuje się przygotowa-
niem wokalnym solistów i zespołu.
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Ponad 60 uczestników w różnym wieku i z różnych zakątków powiatu wzięło udział w Xi Przeglądzie Amatorskiej  twórczości 
Dzieci i Młodzieży „Wiolinowy klucz”. Po raz kolejny mieliśmy okazję przekonać się, że pracowitej i zdolnej młodzieży nie 
brakuje zarówno w naszym mieście jak i poza jego granicami.  Młodych artystów oceniało jury w składzie: lena Zuchniak, 
Marcin Wortmann i Sławomir robakiewicz. 

Kolejna edycja „Wiolinowego Klucza” za nami!

Ułatwienia w kwestiach meldUnkowych
Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie przypomina, że od początku tego roku wszystkie sprawy związane z obowiązkiem meldun-
kowym można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. A zatem, nie ma potrzeby wymeldowania się w jednym urzędzie, aby  
w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności można załatwić w tym samym urzędzie,  w którym dokonujemy meldunku.
Formalności meldunkowych  można również dokonać przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone  
w formie pisemnej, ale nie musi być to forma notarialna. Ustanowiony pełnomocnik może zarówno zameldować, jak i wymeldować 
osobę z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Wzór pełnomocnictwa oraz wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące spraw meldunkowych dostępne są na stronie:
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=636 lub pod nr tel. (22) 5122262 oraz (22) 5122265 

sprostowania
W poprzednim wydaniu Faktów w artykułach na stronach 4, 13 i 28 wkradły nam się pomyłki. 
Na str. 4 podaliśmy informację o przydzieleniu kont indywidualnych do wnoszenia opłaty za odpady. Tymczasem dla potrzeb tych opłat 
będzie wydzielone odrębne konto, na które będzie można te opłaty uiszczać.
Podajemy jego numer: 19 8009 1062 0016 4106 2007 0081.
W artykule Konkurs „Bezpieczne Miasto – mój wkład i zaangażowanie rozstrzygnięty” z przyczyn niezależnych od redakcji opublikowano 
błędne nazwisko członka jury konkursu. W jury zasiadał p. Sebastian GOLISZEK – nauczyciel plastyki z Publicznego Gimnazjum nr 2.  
Z kolei Konkurs Młody Idol (s. 28) odbywał się po raz szósty, a miejscem zmagań było jak zawsze Publiczne Gimnazjum nr 1. 
Wszystkich za ww. pomyłki serdecznie przepraszamy!

Zarząd Osiedle Nr 1 pod patronatem Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta organizuje konkurs pt. „Piękne Miasto”.

Celem konkursu jest podniesienie estetyki i wyglądu osiedla i miasta. Okres trwania konkursu – lato 2013.
Regulamin:
1. Uczestnikiem może zostać każdy mieszkaniec Osiedla  Nr 1dbający o swój balkon lub ogródek przydomowy.
2. Ocenę przeprowadzi  Komisja złożona z Zarządu Osiedla Nr 1 do dn. 15.09.2013r.
3. Przedmiotem oceny będą balkony i ogródki przydomowe, ich ogólny wygląd estetyczny, zagospodarowanie ukwieceniem oraz wkład pracy.
4. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców wręczy Burmistrz Miasta na zebraniu mieszkańców osiedla.

piękne miasto KarTKa 
Z KaLeNDarZa

Lipiec 2013
1 lipca     - Światowy Dzień 
Architektury; Światowy Dzień 
Spółdzielczości; Dzień Psa
2 lipca     - Światowy Dzień 
Dziennikarza Sportowego; 
Światowy Dzień UFO
3 lipca     - Ogólnopolski dzień 
fanów czerwonej ostrej papryki 
chili
4 lipca     - Światowy Dzień 
Mleka; Dzień Niepodległości 
Stanów Zjednoczonych
5 lipca     - Światowy Dzień Bikini; 
Dzień Warmii
6 lipca     - Światowy Dzień 
Pocałunku
7 lipca     - Dzień Spółdzielczości
11 lipca   - Światowy Dzień 
Ludności
14 lipca   - Dzień Zdobycia 
Bastylii - Francja
15 lipca   - Światowy Dzień Bez 
Telefonu Komórkowego
16 lipca   - Dzień Księgowego
18 lipca   - Międzynarodowy 
Dzień Nelsona Mandeli
19 lipca   - Dzień Czerwonego 
Kapturka
22 lipca   - Dzień aproksymacji Pi
23 lipca   - Dzień Włóczykija
24 lipca   - Święto Policji
25 lipca   - Dzień Bezpiecznego 
Kierowcy
26 lipca   - Dzień Administratora; 
Kalendarz Majów – Nowy Rok 
27 lipca   - Dzień Samotnych
27-28 lipca   - Święto Papieru
31 lipca   - Dzień Skarbowości

K O N K U R S 

„OSIEDLE W KWIATACH” 

 
Zarząd Osiedla nr 4  
organizuje konkurs  

„Osiedle w kwiatach”  
pod patronatem 

Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta 
                            
 

Czas trwania konkursu: czerwiec – wrzesień 
 
 
1. Uczestnikami konkursu objęci są wszyscy 
    mieszkańcy Osiedla nr 4. 
2. Ocenę konkursu przeprowadzi komisja wyłoniona  
    przez Zarząd Osiedla nr 4.    
3. Komisja dokona dwukrotnej lustracji Osiedla 
    w terminach lipiec – wrzesień. 
4. Przedmiotem oceny będzie ogólny wygląd  
    estetycznego zagospodarowania balkonów 
    i ogródków oraz wniesiony wkład pracy  
    w utrzymaniu roślin przez cały sezon wegetacyjny. 
5. Dla zwycięzców organizatorzy przewidują nagrody  
    w postaci talonów pieniężnych  i dyplomów. 
6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie  
    się w październiku 2013 r. na zebraniu  
    mieszkańców w Szkole Podstawowej nr 5. 
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DANE KONTAKTOWE DLA MIESZKAŃCÓW

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 
KOMUNALNYMI:

Wydział Gospodarki Komunalnej w Urzędzie 
Miejskim
Marta Sotowicz, pok. 324, tel. 22 51 22 198
e-mail: marta.sotowicz@nowydwormaz.pl

Godziny pracy: 
Poniedziałek: 9:00 – 17:00
Wtorek – Piątek: 8:00 – 16:00

OGÓLNe:
Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 512-20-00, fax 22 512-21-01 
sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl 

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH  
ZA OPŁATĄ

ILOŚĆ ODPADÓw ODBIerANyCH OD 
wŁAŚCICIeLI NIerUCHOMOŚCI:
odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów 
zmieszanych komunalnych i odpadów zbieranych 
w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne, 
szkło, metal), z wyjątkiem odpadów remontowo-
budowlanych i rozbiórkowych pochodzących  
z remontów prowadzonych samodzielnie.

POJeMNIKI I wOrKI NA ODPADy 
KOMUNALNe
W ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych 
nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy 
Nowy Dwór Mazowiecki wyposażone zostaną  
w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów  
komunalnych.

CZĘSTOTLIwOŚĆ MIeSIeCZNeGO 
ODBIOrU ODPADÓw KOMUNALNyCH
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – 1 raz na 
dwa tygodnie,
b) odpady zbierane w sposób selektywny (plastik, 
papier, szkło, metal) – 2 razy w miesiącu.
Odpady będą odbierane po wystawieniu przed 
posesję na chodnik lub pobocze w dniu odbioru 
odpadów. Brak wystawienia odpadów skutkuje 
brakiem odbioru.
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – 2 razy  
w tygodniu,
b) odpady zbierane w sposób selektywny (plastik, 
papier, szkło) – po zapełnieniu poszczególnych 
pojemników recyklingowych przeznaczonych do 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie 
rzadziej jednak niż raz w tygodniu. Odpady będą 
odbierane z altanki śmietnikowej lub bezpośrednio 
z pojemników na selektywną zbiórkę.

Prosimy o oznakowanie swoich posesji  
w widocznym miejscu numerem porząd-
kowym co ułatwi pracę podczas odbierania 
odpadów komunalnych.

Podstawa prawna: 
Uchwała nr XXVI/304/12 z dnia 18 grudnia 
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała nr XXX/351/13 z dnia 26 kwietnia 2013 
r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/304/12 

z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości  
i zagospodarowania tych odpadów.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

PAPIer
CO ZBIerAMy
• gazety, książki i zeszyty w miękkich okładkach 
lub po usunięciu twardych, • katalogi, prospekty, 
książki telefoniczne, • tekturę, kartony, pudełka, • 
torby i torebki papierowe, • papier pakowy, • papier 
xero, papier do pisania,
CZeGO NIe ZBIerAMy
• opakowań z jakąkolwiek zawartością,
• brudnego i zatłuszczonego papieru (jeśli jest 
zanieczyszczony tylko fragment wystarczy go 
oderwać), • lakierowanego lub foliowanego papieru 
z folderów reklamowych, • tapet, kalki i papierów 
przebitkowych, • papieru termicznego, • artykułów 
higienicznych (chusteczki, pieluszki itp.), • worków 
po cemencie i wapnie, • toreb po środkach ochrony 
roślin, • kartoników po napojach, sokach, mleku 
itp.
wAŻNe ! 
Papier nie może być mokry.
Papier nie może być zanieczyszczony: 
mechanicznie (np. metale, szkło, tekstylia, piasek), 
chemicznie (np. kleje, farby) czy mikrobiologicznie 
(pleśń czy grzyby).

SZKŁO
CO ZBIerAMy
• szklane butelki i słoiki po napojach, sokach itp.,
• szklane opakowania po kosmetykach, • stłuczka 
szklana bez metalu i tworzyw sztucznych,
CZeGO NIe ZBIerAMy
• opakowań szklanych z jakąkolwiek zawartością,
• szkła płaskiego (tzn. szyby okienne  
i samochodowe, lustra), • szklanek, kieliszków, 
szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,  
• ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu arco, 
miski, talerze, doniczki), • szkła okularowego, 
• szkła zbrojeniowego, • żarówek, świetlówek, 
kineskopów, lamp neonowych i halogenowych,  
• termometrów rtęciowych, • szklanych opakowań 
farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek 
pozostałością zawartości.
wAŻNe ! 
Opakowania szklane należy wypłukać.
Z opakowań szklanych usuń zakrętki, 
przykrywki, kapsle, korki i postępować jak  
z tworzywem sztucznym lub metalem.
Nie musisz zdejmować z nich etykiet.

TwOrZywA SZTUCZNe
CO ZBIerAMy
• butelki po napojach (PET, PE – oznaczenia te 
znajdziemy na spodzie butelki), • puste butelki po 
kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, 
szamponach), • plastikowe zakrętki, • czyste 
karnistry plastikowe, • plastikowe opakowania po 
żywności (np. po serkach, kefirach, margarynach, 
jogurtach itp.), • plastikowe koszyczki po owocach, 
doniczki plastikowe, • folie, torebki, worki  
i reklamówki z tworzyw sztucznych, • tworzywa 
twarde typu skrzynki, rurki, krzesła ogrodowe, • 
opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP).
CZeGO NIe ZBIerAMy
• opakowań z tworzyw sztucznych z jakąkolwiek 
zawartością, • opakowań po medykamentach, 
• opakowań i butelek po olejach (silnikowych, 
spożywczych), farbach, klejach, rozpuszczalnikach, 
• opakowań po środkach chwasto i owodao-
bójczych, • tworzyw piankowych, styropianu, 

gumy, • zabawek, pieluch, • kartoników po 
napojach, sokach, mleku itp.
wAŻNe !
Opakowania z tworzyw sztucznych należy 
wypłukać.
Z butelek z tworzyw sztucznych odkręcić 
zakrętki, zgnieć lub zwiń butelkę zajmie mniej 
miejsca.
 
MeTAL
CO ZBIerAMy
• opakowania stalowe i aluminiowe po napojach  
i konserwach, • drobny złom metali kolorowych,
• drobny złom żelazny, • kapsel, przykrywki, 
zakrętki metalowe, • aluminium.
CZeGO NIe ZBIerAMy
• opakowań z metalu i aluminium z jakąkolwiek 
zawartością, • pojemników po samarach, • puszek 
po lakierach i farbach, • opakowań po aerozolach, 
• zużytych baterii, • produktów wykonanych  
z połączenia metalu z innymi materiałami.
wAŻNe ! 
Puszki należy wypłukać. Zgnieć puszki  
z aluminium – zajmą mniej miejsca.

Pozostałe odpady problemowe można zdać 
bezpłatnie do punktu selektywnej zbiórki  
i mobilnych punktów selektywnej zbiórki.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ul. Przytorowa 7
(teren Miejskiego Zakładu Oczyszczania)
godziny otwarcia od poniedziałku do piątku:  
7 – 15, tel. /22/ 775 27 12
Do Punktu Selektywnej Zbiórki można 
dostarczyć własnym transportem odpady 
komunalne zbierane w sposób selektywny 
takie jak:
• zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne,
• kompletny zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, • odpady wielkogabarytowe, • zużyte 
opony, • chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, 
oleje opałowe itp.) • przeterminowane środki 
ochrony roślin, opakowania po zużytych środkach 
ochrony roślin, • środki chemiczne do użytku 
domowego, • zużyte baterie i akumulatory, • szkło,
• papier i tektura, • tworzywa sztuczne, • metale, 
• inne odpady niebezpieczne wydzielone ze 
strumienia odpadów komunalnych po uzgodnieniu 
z obsługą PSZ.
w Punkcie Selektywnej Zbiórki nie będą 
przyjmowane:
• odpady azbestowe, • odpady budowlane,
• materiały wybuchowe, • gaśnice, • amunicja,
• odpady zainfekowane, • odpady radioaktywne,
• leki przeterminowane. 

PUNKTY ODBIORU LEKÓW 
PRZETERMINOWANYCH OD MIESZKAŃCÓW

• Apteka Dbam o zdrowie, ul. Warszawska 15,  
05-100 Nowy Dwór Maz.
• Nawrot – Figlarek Halina Apteka, ul. Tadeusza 
Kościuszki 5, 05-100 Nowy Dwór Maz.
• Apteka Dbam o zdrowie, ul. Spacerowa 2, 
05-100 Nowy Dwór Maz.
• Apteka Cefram – Warszawa, ul. Bohaterów 
Modlina 30, 05-100 Nowy Dwór Maz.
• Apteka Dbam o zdrowie , ul. gen. Jerzego 
Przemysława Morawicza 2a, 05-100 Nowy Dwór 
Maz.
• Apteka Zdrowie, ul. Wojska Polskiego 35, 
05-101 Nowy Dwór Maz.
• Apteka, ul. Gen. Zygmunta Berlinga 21, 
05-100 Nowy Dwór Maz.
• Apteka Alma Sp.j., ul. gen. Leopolda 
Okulickiego 5, 05-101 Nowy Dwór Maz.
• Apteka Melisa, ul. 29 Listopada 15, 

05-160 Nowy Dwór Maz.
• Apteka, ul. Stefana Czarnieckiego 4, 
05-102 Nowy Dwór Maz.
• Apteka Przyjazna, ul. Wojska Polskiego 20, 
05-101 Nowy Dwór Maz.
• Apteka, ul. Harcerska 2, 
05-100 Nowy Dwór Maz.

PUNKTY ODBIORU BATERII I 
AKUMULATORÓW MAŁOGABARYTOWYCH

• Punkt Selektywnej Zbiórki; ul. Przytorowa 7 
(na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania)
• Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – 
Modlin Twierdza,ul. gen. Józefa Bema 213, 
05-160 Nowy Dwór Maz.
• Zespół Szkół nr 3, ul. Szkolna 3, 
05-102 Nowy Dwór Maz.
• Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Chemików 1A, 
05-100 Nowy Dwór Maz.
• Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Młodzieżowa 1, 
05-101 Nowy Dwór Maz.
• Publiczne Gimnazjum nr 1, ul. Juliusza 
Słowackiego 2, 05-100 Nowy Dwór Maz.
• Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. Młodzieżowa 3, 
05-101 Nowy Dwór Maz.
• Publiczne Przedszkole nr 2, ul. Mikołaja 
Kopernika 82, 05-102 Nowy Dwór Maz.

W powyżej wymienionych punktach można 
również oddać: makulaturę, korki plastikowe, płyty 
CD oraz ich opakowania, puszki aluminiowe.

Ponadto informujemy, że odpady budowlane oraz 
odpady pochodzące z działalności gospodarczej 
nie są objęte Systemem Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi zorganizowanym przez Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki a pozbywanie 
się ich odbywa się na koszt właściciela, za 
pośrednictwem firm odbierających odpady 
działających na terenie gminy.

MOBILNE PUNKTYSELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
WIELKOGABARYTÓW I ZUŻYTEGO SPRZęTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Od 1 lipca 2013 r. gmina będzie organizować 
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz 
kompletnych odpadów zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (dwa razy do roku) 
poprzez Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki, 
które odbiorą tego typu odpady sprzed posesji 
zamieszkałych (tzw. wystawki).
Informacje o terminach odbioru będą określone 
w harmonogramach, podanych do publicznej 
wiadomości na głównej stronie internetowej miasta 
www.nowydwormaz.pl 
W każdym innym terminie tego typu odpadów 
można pozbyć się w ramach Systemu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi zorganizowanego 
przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki poprzez 
dostarczenie ich na własny koszt do Punktu 
Selektywnej Zbiórki, który zostanie zorganizowany 
na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania przy 
ul. Przytorowej 7.

ODPADy wIeLKOGABAryTOwe
CO ZBIerAMy
Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia 
mieszkań, domów:
• meble, fotele, stoły, krzesła, • łóżka i materace,
• dywany, lampy, • walizki, • wózki, • pralki, 
zmywarki, telewizory, • piece, • rowery, kosiarki.
CZeGO NIe ZBIerAMy
• części samochodowych, opon, • odpadów  
z remontów i budów, • odpadów przemysłowych,  
• odpadów opakowaniowych.

ODPADy ZUŻyTeGO SPrZĘTU
eLeKTryCZNeGO  
I eLeKTrONICZNeGO
CO ZBIerAMy
Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.:
• pralki, lodówki, zmywarki, telewizory, • kuchenki 
mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty 
kuchenne, • stare telefony komórkowe, ładowarki,
• monitory, komputery, laptopy, drukarki,  
• płyty, zasilacze i inne części komputerowe,  
• kserokopiarki, faxy, niszczarki, rzutniki, kamery, 
• radia, telewizory, odtwarzacze kasetowe, 
odtwarzacze CD i DVD, anteny satelitarne,  
• narzędzia elektryczne, • przełączniki, gniazda 
i przewody elektryczne, • wszelkiego rodzaju 
elektroniczny sprzęt biurowy, • drobny sprzęt 
gospodarstwa domowego itp. 
CZeGO NIe ZBIerAMy
• baterii i akumulatorów, • żarówek, świetlówek, 
lamp szklanych, • kineskopów.

warto wiedzieć że, prawo zezwala na oddanie 
elektrośmieci do sklepu lub hurtowni, w której 
kupujemy nowy sprzęt, ale wyłącznie tego 
samego typu. Obowiązuje zasada 1 za 1. Tak 
więc kupując nową lodówkę możemy oddać 
starą, niezależnie od jej marki.

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW ZIELONYCH

Również od 1 lipca 2013 r. gmina będzie 
organizować odbiór odpadów zielonych poprzez 
Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki, które sześć 
razy do roku odbiorą tego typu odpady sprzed 
posesji zamieszkałych (tzw. wystawki).
Odpady zielone gromadzone indywidualnie na 
posesjach będą odbierane w miesiącach od kwietnia 
do września w każdą ostatnią sobotę miesiąca.

ODPADy ZIeLONe
CO ZBIerAMy
• odpady z ogródków (trawa, liście, chwasty, 
igliwie, gałązki, drobne wióry z drewna, i inne 
odpady roślinne),
• zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe.
CZeGO NIe ZBIerAMy
• ulicznych zmiotek, • gałęzi, krzaków, korzeni.

KONTROLA, DECYZJA, EGZEKUCJA.
w nowym systemie gospodarki odpadami 
komunalnymi miasto może kontrolować czy 
mieszkańcy prawidłowo prowadzą gospodarkę 
odpadami komunalnymi. Kontroli będzie 
podlegać przede wszystkim:
• zgodność danych przedstawionych w deklaracji 
ze stanem faktycznym, • terminowość wnoszenia 
opłat, • poprawność segregacji odpadów zgodnie 
z deklaracją i ZASADAMI SeGreGACJI 
ODPADÓw KOMUNALNyCH.
Dopuszcza się 5% udziału odpadów podlegających 
segregacji w odpadach zmieszanych.
Właściciele domków jednorodzinnych będą 
kontrolowani również czy wystawiają pojemniki 
przed posesję na chodnik lub pobocze w dniu 
odbioru odpadów.
Mieszkańcy mogą być proszeni o uzupełnienie 
lub wyjaśnienia dotyczące deklaracji  
w następujących przypadkach:
• nierzetelnego wypełnienia,
• wytwarzania zwiększonej ilości odpadów nie 
wynikającej z liczby mieszkańców wykazanych  
w deklaracji,
• zawarcia nieprawdziwych danych.
Decyzje administracyjne będą wystawiane  
w niżej wymienionych przypadkach:
• braku realizowania obowiązków segregacji 
pomimo jej zadeklarowania – zmana wysokości na 

stawkę większą (bez segregacji),
• nie złożenie deklaracji – ustalenie stawki opłaty 
przez organ.
Niedopełnienie obowiązku wynikającego  
z powyższych decyzji lub nie uiszczenie opłaty 
zgodnie ze złożona deklaracja spowoduje  
wszczęcie egzekucji administracyjnej.

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI
Mieszkańcy budynków wielorodzinnych (bloki) 
wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za pośrednictwem zarządców 
nieruchomości (np. Spółdzielni, Zarządców, 
Zarządów wspólnot).
Termin płatności opłaty do 10 dnia każdego 
miesiąca w wysokości ustalonej przez Państwa  
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa w dniu 
10 lipca 2013 r.

OPŁATĘ UISZCZA SIĘ BeZ weZwANIA:
poprzez Bankowy Punkt Kasowy Mazowieckiego 
Banku Spółdzielczego znajdujący się w pok. nr 7 
na parterze Urzędu Miejskiego Nowy Dwór 
Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30; 05-100 Nowy 
Dwór Mazowiecki.
Godziny otwarcia: 
Poniedziałek: 9:00 – 16:30
Wtorek – Piątek: 8:00 – 15:30
Przerwa 12:00 – 12:15
albo przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim 
nr konta 19 8009 1062 0016 4106 2007 0081
do wnoszenia opłaty za odpady komunalne.

wAŻNe ! 
Opłatę uiszcza się bez wezwania!
Na druku wpłaty należy wskazać adres, kwotę  
i miesiąc jakiej dotyczy wpłata.

Podstawa prawna: 
Uchwała nr XXVI/303/12 Rady Miejskiej  
w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 18-12-
2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XXX/350/13 z dnia 26 kwietnia 2013 
r w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/303/12 
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 
z dnia 18-12-2012 r. w sprawie ustalenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki informuje 
mieszkańców o wdrażaniu nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Faktach 
Nowodworskich i na głównej stronie internetowej 
miasta 
www.nowydwormaz.pl 
- po lewej stronie na dole w banerze:

INFORMACJE DOT. SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

SYSTEM
GOSPODARKI

ODPADAMI
KOMUNALNYMI

KOMUNALNYMI NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO
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Kiedy kolega zapytał, czy chcę w marcu 
jechać z nimi do Maroka, było  oczywi-

ste, że chodzi przede wszystkim o zdobywanie 
górskich szczytów, bo moi przyszli towarzy-
sze to pasjonaci gór i wprawni podróżnicy, 
mający na koncie niejedną taką górę. Levy, 
Żuk i ja, ekipa polskich służb mundurowych 
będzie więc zdobywać Atlas. Syn na myśl  
o wolności w domu cieszy się z mojej po-
dróży. Mama ze strachu załamuje dłonie.  
W pamięci są  jeszcze świeże tragiczne donie-
sienia o Polakach na Broad Peak. Ale ja w gło-
wie już jestem w podróży. Trasa i podejście 
wymaga dobrej kondycji i przygotowania. 
Wydawała się być w zasięgu moich możliwo-
ści. Plecak jednak muszę solidnie spakować, 
wybrać odpowiednie, jedynie niezbędne rze-
czy, cały bowiem ciężar trzeba będzie nosić 
ze sobą w plecaku. Tylko bagaż podręczny, 
a to oznacza, że kobieta musi na dwa tygo-
dnie podróży spakować się w plecak ważący 
maksymalnie 10 kg. Oszczędnie ale bardzo 
praktycznie.  Odzież musi spełniać swoją rolę 
w różnych warunkach, tak w górach podczas 
ataku szczytowego, gdzie panuje zima, jest 
mróz, śnieg, wiatr, jak również w upalnym sa-
haryjskim klimacie. 
Pierwsze dni po przylocie wykorzystali-
śmy na zwiedzanie klimatycznego Marrake-
szu, poznawanie kultury i przyzwyczajanie  
organizmu do afrykańskich warunków atmos-
ferycznych. To gwarne miasto nie każdemu 
może przypaść do gustu ale dla mnie miało 
swoją magię. Pełne kupców, samozwańczych 
przewodników, gotowych pokazać nam  każdy 
ciekawy zakątek miasta, pachnące kadzidłami, 
świecące lampionami  i smakujące miętową 
herbatą – tak go zapamiętam.
Nad miastem wzywał nas widok pasma ośnie-
żonych szczytów Atlasu Wysokiego. Nie mo-
głam oderwać od nich wzroku, szukając tego 
naszego najwyższego – Jebel Toubkal 4167 
m.n.p.m. Czas więc ruszać osiągnąć nasz cel. 
Pierwszym przystankiem w drodze w góry 
było schronisko w Imlil. Tam dowiedzieliśmy 
się o trudnych warunkach na szczycie, silnym 
wietrze i padającym śniegu. Postanowiliśmy 
jednak nie zmieniać planów, licząc na „okien-
ko pogodowe”. Zrobiliśmy szybki rekonesans 
terenu i kierunku naszego celu. Wypożyczyli-
śmy niezbędny na panujące  warunki wyprawy 
sprzęt. Raki i czekan dostałam pierwszy raz 
do rąk ale moi towarzysze Levy i Żuk zrobili 
mi szybkie przeszkolenie w posługiwaniu się 
nimi. Następnego  dnia rano wyruszyliśmy 
do drugiego punktu – schroniska Pod Toub-
kalem, położonym już na wysokości ponad 
3000 m.np.m. To była powolna wspinaczka 
zboczami, między pięknymi górskimi szczy-
tami i wyschniętymi korytami rzek. Postoje 
to czas, by odpocząć, coś zjeść, napić się, 
zrobić zdjęcie, rozejrzeć się wokół i ruszyć 
dalej. Im wyżej wchodziliśmy tym robiło się 
coraz chłodniej. Kamienie i suchy piasek pod 
nogami zamieniał się w śnieg. Zmierzchało, 
kiedy już w śniegu dotarliśmy do schroniska. 

Byliśmy przemęczeni, nogi bolały po ponad 
6-ciogodzinnym marszu pod górę, a pleca-
ki dawały się we znaki naszym ramionom. 
W schronisku ciepła herbata, ciepły posiłek 
i ciepła atmosfera wśród licznych podróżni-
ków z różnych stron świata. Zapoznani Pola-
cy potwierdzili wieści o fatalnych warunkach 
na górze, informując również o tragicznie 
zakończonych próbach innych śmiałków. 
Słuchałam opowieści Polki z coraz szerzej 
otwartymi oczami. Padł na mnie blady strach. 
Byłam zła, że ją w ogóle spotkałam. Poprzed-
niego dnia nikt nie wyszedł ze schroniska na 
szczyt. Trudne warunki zmuszały jednych do 
schodzenia w dół, innych do przeczekania 
złej aury. Dla nas liczyło się jutro i trzeba 
było dobrze wypocząć. Nie mogłam jednak 
zasnąć. Wyobraźnia podsuwała najgorsze  
obrazy. Pół nocy walczyłam z myślami, sły-
sząc jednocześnie spokojne oddechy śpiących 
towarzyszy.  W końcu zmęczony organizm dał 
za wygraną. Poranek przyniósł już pogodniej-
sze myśli, a za oknem… pogoda wymarzona. 
Słońce rozjaśniło myśli, a lekki wiatr rozwiał 
wewnętrzne chmury. Szybko spakowaliśmy 
rzeczy. To co niepotrzebne do ataku szczyto-
wego mogliśmy zostawić w schronisku, więc 
plecaki staraliśmy się maksymalnie odchu-
dzić. Ciepła termiczna bielizna, polary, kurtki, 
czapki, rękawice, czekan i raki  – to na siebie. 
Do plecaka woda, chleb, słodkie batony, żele 
energetyczne. No i oczywiście polska flaga. 
Reszta musi zostać. Ruszamy w górę bez po-
śpiechu, siły trzeba rozłożyć na dłuższy czas. 
Żuk prowadzi, ja się uczę gór, więc jestem  
w środku. Stawkę zamyka Levy. Wąskim szla-
kiem ostrożnie stawiamy kroki, wbijając raki 
i czekany w zmrożony śnieg. Czasami jeszcze 
widać ślady poprzedników,  jednak wieje co-
raz mocniej. Mijamy grupę podróżników pro-
wadzonych przez przewodnika. My jesteśmy 
zdani tylko na siebie. Im wyżej wchodzimy 
tym coraz mniej tlenu znajduje się w powie-
trzu.  Powoduje to szybszy oddech, a organizm 
łatwiej się męczy. Kiedy przechodzimy powy-
żej strefy  chmur  dodatkowo widoki zapierają 
dech w piersiach. Zrozumiałe jest więc nasze 
zmęczenie. Przed nami zmiana krajobrazu. 
Śnieg pod nogami zamienia się w kamieniste, 
osuwające się podejście. Za nim znów tylko 
śnieg i słońce, do samego szczytu. Silny wiatr 
utrudnia utrzymanie równowagi. Zakładamy 
dodatkową warstwę ubrania, chroniącą przed 
zimnem i wiatrem.
Po kilkugodzinnej powolnej wspinaczce  
naszym oczom ukazuje się znak stojący na 
szczycie Jebel Toubkal. Jeszcze kilkadziesiąt 
metrów i stawiamy stopy na dachu Afryki Pół-
nocnej.
Wzruszenie bierze górę, łzy napływają mi do 
oczu. Szczyt góry był tortem w dzień moich 
urodzin. Dziękuję kolegom, bo dzięki nim się 
udało.  Zostałabym, owinęła kocem i wpa-
trywała w widoki poniżej. Nie ma przecież 
w tej części Afryki nic wyższego. Osiągnę-
liśmy najważniejszy cel tej wyprawy. Robi-

my pamiątkowe zdjęcia, trzymając wiejącą  
na wietrze polską flagę. Trzeba jednak scho-
dzić, ponieważ wiatr robi się coraz bardziej 
dokuczliwy, a zimno przejmuje zmęczone 
wspinaczką ciało. Levy i Żuk czują się do-
brze. Ja jednak odczuwam lekki dyskomfort 
i szum w głowie. 
Niesieni sukcesem i coraz cieplejszym wia-
trem udajemy się w dół, a mimo zmęczenia 
zejście nie zajmuje nam nawet połowy czasu 
wspinaczki.
Choroba wysokościowa,  to czego najbardziej 
się obawiałam, nie przeszkodziła w zdobyciu 
szczytu. Dopadła mnie jednak podczas schodze-
nia z góry, przed samym dotarciem do schroni-
ska.  Teraz mogłam już dać za wygraną.
Moi współtowarzysze odpoczywali w głównej 
sali schroniska, przy ciepłym posiłku i herba-
cie. Ja walczyłam w śpiworze z dreszczami  
i bólem głowy. Szybko jednak doszłam do 
siebie i mogłam dołączyć do kolegów, dzielą-
cych się swoimi wrażeniami.
Kiedy następnego dnia żegnaliśmy się z Atla-
sem Wysokim, głowy mieliśmy pełne wrażeń 
i wspomnień. Jeszcze tu byłam ale już tęskni-
łam, by znów to poczuć. 
Nie pojmuję fenomenu gór…

TEKST I FOTO kAtArZynA ŻUrek

Gdyby kilka miesięcy temu ktoś powiedział mi, że zdobędę szczyt, prędzej pomyślałabym, że będzie to Góra Parkowa  
w krynicy, niż najwyższy szczyt Atlasu w Afryce, a jednak… 
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Konkurs organizowany przez nowodwor-
ska filię Pedagogicznej Biblioteki Woje-

wódzkiej w Warszawie, Nowodworski Ośrodek 
Kultury oraz Metodyczny Punkt Konsultacyjny  
w Nowym Dworze Mazowieckim od lat znany 
jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjal-
nych powiatu nowodworskiego. Nowością tego-
rocznej edycji jest to, że uczniowie mogą pisać 
książki na temat dowolny, lub też mogą stworzyć 
własną historię niedźwiedzicy Baśki. Stąd też 
pomysł, aby niedźwiedzica zaprezentowała się 
najmłodszym mieszkańcom naszej gminy i po-
wiatu.
Pierwszą placówką, którą odwiedziła sympa-
tyczna Basia był Zespół Szkół nr 3 w Nowym 
Dworze Mazowieckim. W spotkaniu udział 
wzięli uczniowie klas 1 -3 oraz zainteresowane 
konkursem osoby z klas starszych. Po krótkim 
omówieniu regulaminu i opowiedzeniu histo-
rii białej niedźwiedzicy, która wraz z wojskiem 
przybyła do modlińskiej twierdzy, przedstawiono 
bohaterkę spotkania – Baśkę. Została ona przyję-
ta z ogromną radością i entuzjazmem. Wszyscy 
chcieli przywitać się z gościem, a Basia chętnie 
podawała łapę i witała się z przybyłymi na spo-
tkanie uczniami.
Kolejną szkołą do której zawitała „nasza” niedź-
wiedzica był Zespół Szkół nr 1 – Szkoła Podsta-
wowa nr 7. Zorganizowano tu dwa spotkania in-
formacyjne o konkursie dla wszystkich uczniów 
klas 1 -3 oraz „0”. Tu również dzieci wysłuchały 
historii o przygodach „niesfornej” niedźwiedzicy 
i miały okazję poznać bohaterkę tych opowie-
ści. Basia została powitana gromkimi brawami. 
Miała też dużo pracy, ponieważ wszyscy chcieli 
uściskać niedźwiedzią łapę albo przytulić się do 
miękkiego niedźwiedziego futerka. Na zakończe-
nie spotkania wszystkie klasy zrobiły sobie pa-
miątkowe zdjęcia z Basią.
Po szkołach nowodworskich przyszedł czas na 
dalsze podróże – Basia wyruszyła do Gminy 
Nasielsk, gdzie miała przyjemność zapoznać się 
z uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pie-

ścirogach. Wzięła udział w dwóch spotkaniach, 
zwiedziła szkołę i grzecznie wróciła do Nowego 
Dworu Mazowieckiego.
Ostatniego dnia kwietnia pracowita Basia od-
wiedziła Zespół Szkół Specjalnych  – historii  
o niedźwiedzicy wysłuchały tu klasy terapeu-
tyczne szkoły podstawowej i gimnazjum. Każdy 
chciał mieć fotografię z misiem, a Basia z wielką 
radością pozowała do zdjęć. Na zakończenie spo-
tkania uczniowie otrzymali komiks - kolorowankę 
o losach uroczej Baśki. Obiecali też niezwykłe-
mu gościowi, że spróbują swych sił w konkursie  
i zrobią książeczkę o jego przygodach.
Swoje wędrówki po szkołach Basia zakończyła  
w Modlinie Twierdzy. Pewnego pięknego, ma-
jowego dnia swoją wizytą zaskoczyła najmłod-
szych uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modlinie Twierdzy. Miała tu 
spotkanie z uczniami klas trzecich. Przywitano 
ją z honorami i z zainteresowaniem wysłucha-
no opowieści o jej niezwykłych przygodach. 
Okazało się, że wielu uczniów doskonale znało 
już historię Baśki Murmańskiej i jej powiązania  
z modlińską twierdzą. Na pożegnanie zrobiono 
wspólną fotografię, a Basia otrzymała w prezen-
cie słoik pachnącego miodu. Wspólnie z Panią 
Ewą Rudnicką – wicedyrektor kl. 1-3 SP – zwie-
dziła jeszcze całą szkołę oraz plac zabaw przed 
szkołą, przywitała się z uczniami wszystkich klas 
i pozowała do kilku fotografii. To był bardzo pra-
cowity dzień dla niedźwiedzicy.
Wszystkie szkoły biorące udział w akcji otrzyma-
ły po kilkanaście egzemplarzy książek „Dzieje 
Baśki Murmańskiej. Historia białej niedźwiedzi-
cy” Eugeniusza Magaczewskiego oraz komiksu 
– kolorowanki wydanych przez Miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki i Lokalną Organizację Trzech 
Rzek.
Spotkania z niedźwiedzicą Baśką zachęciły dzie-
ci i młodzież do stworzenia pięknych, niepowta-
rzalnych książeczek z nowymi przygodami tej 
sympatycznej postaci, która wpisała się w histo-
rię naszego miasta i regionu.

TEKST AS FOTO BiBl. PeD., ZS1, ZS3, ZS4, ZSS

kwiecień i początek maja były bardzo pracowite dla Basi Murmańskiej. Wraz z bibliotekarkami z Biblioteki Pedagogicznej 
wyruszyła ona w podróż po nowodworskich (i nie tylko) placówkach oświatowych. okazją do spotkań uroczej niedźwiedzicy 
z uczniami była promocja powiatowego konkursu „Wydajemy własną książkę i gazetę – o Baśce Murmańskiej”.

Baśka murmańska odwiedziła szkoły

W sobotni poranek spod siedziby Biblioteki 
w eskorcie Staży Miejskiej wyruszyła na 

rowerach w kierunku Modlina Twierdzy grupa 
sympatyków Biblioteki i miłośników książek. 
Tam pod Bramą Ostrołęcką spotkaliśmy się  
z uczestnikami rajdu organizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Pomiechówku.
Dzięki partnerowi projektu Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Trzech Rzek na zwiedzanie najcie-
kawszych miejsc modlińskiej twierdzy wyru-
szyliśmy z przewodnikiem. Grupa była zróżni-
cowana wiekowo, dlatego przejazd niektórymi 
odcinkami był dla wielu z nas nie lada wyzwa-
niem. Doświadczyliśmy i jazdy w peletonie, i po 
sporych wzniesieniach.
Przewodnik z wielką pasją opowiadał nam  
o poszczególnych miejscach i budynkach, do któ-
rych docieraliśmy. Czasy napoleońskie, carskie  
i II wojny światowej przeplatały się ze sobą  
w tych opowieściach.
Wspięliśmy się również na taras widokowy na  
Wieży Tatarskiej. Ujście Bugo-Narwi do Wisły wi-
dziane z góry zrobiło na nas niesamowite wrażenie.
Dla wielu uczestników rajdu była to wspaniała 
lekcja historii przeprowadzona w bardzo przy-
jemnej, rekreacyjnej formie. Był czas na zadawa-
nie pytań, na wymianę wrażeń i opinii. Wszyscy 
ubolewali na tym, że nie potrafimy wykorzystać 
tak cennego skarbu, który z każdym dniem nisz-
czeje i popada w ruinę.
Po forsownym zwiedzaniu przyszedł czas na 
ognisko i pieczenie kiełbasy. Integrację przy 
ognisku uatrakcyjniły nam kalambury i quiz 
związany z twórczością Juliana Tuwima z racji 
ogłoszenia roku 2013 Rokiem Tuwima.
Okazało się, że całkiem dobrze znana nam jest 
twórczość autora „Lokomotywy”, zwłaszcza ta 
skierowana do dzieci i świetnie poradziliśmy so-
bie z przygotowanymi zadaniami.
Rajd Odjazdowy Bibliotekarz odbył się przy dobrej 
pogodzie, świetnych humorach i pozytywnej ener-
gii, która pozwoliła pokonać wysiłek fizyczny.   

Serdecznie dziękujemy Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Trzech Rzek, Straży Miejskiej  

i Restauracji „Brama Ostrołęcka” za pomoc  
w organizacji imprezy, a wszystkim uczestnikom 
rajdu za wspólne świętowanie.

Zapraszamy za rok!

TEKST I FOTO MBP

18 maja br. po raz pierwszy w naszym mieście odbył się rajd rowerowy „odjazdowy Bibliotekarz” zorganizowany przez 
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia bibliosfera.org, fundacji normalne 
Miasto fenoMen i Stowarzyszenia Smartness, przeprowadzonej z okazji tygodnia Bibliotek.

Odjazdowy bibliotekarz 

LOKALNY PARTNER RAJDU
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W Publicznym Przedszkolu Nr 1 Dzień Mamy 
świętowano wraz z Dniem Taty. Wszystkie 

grupy z tej okazji jako niespodziankę przygoto-
wały zrobione przez siebie upominki, oraz swój 
własny program artystyczny, na który złożyły 
się: wiersze, piosenki, tańce i różnego rodzaju 
konkursy. Te ostatnie z faktu wspólnej zabawy 
sprawiły wielką radość rodzicom i wiele uciechy 
dzieciom. W starszych grupach wielkim „hitem” 
okazały się smakołyki zrobione przez dzieci, któ-
re z dumą zapraszały do degustacji: ciasta, ciaste-
czek i pizzy. Wszyscy goście przyznali, że są po 
prostu „pyszne”. Czas upłynął wszystkim w milej 
i serdecznej atmosferze.
Dodatkowo, dzieci z grupy Smerfy Publicznego 
Przedszkola nr 1 zaprosiły swych rodziców na 
uroczystość, która jest podziękowaniem za ich 
serce, uśmiech i trud wychowania. Za miłość 
czułość i mądrość, za to, że w każdej sytuacji 
można na nich liczyć.
Przedszkolaki przygotowały program artystycz-
ny, który dedykowały swoim rodzicom. Piosen-
kami, tańcem i wierszami dziękowały za miłość  
i poświęcenie. Rodzice dostali laurki i całusy 
słodkie jak miód. Sala była przyozdobiona por-
tretami rodziców wykonanymi przez dzieci. Uro-
czystość zakończył wspólny słodki poczęstunek. 
Dzień Matki i Ojca to bardzo radosne święto peł-
ne wzajemnej miłości, które powinno trwać przez 
wszystkie dni roku.

TEKST I FOTO irMinA WiśnieWSkA,  AlinA kASZyńSkA 

Pięknie świecące słońce, wokół mnóstwo kwiatów tulipany, piwonie, bratki, śnieżnobiałe kwiaty drzew owocowych. Wokół 
nas, jak okiem sięgnąć jeden wielki kwietny, kolorowy i pachnący  ogród. to najlepszy czas by świętować Dzień Matki i Dzień 
ojca. to chyba najważniejsze ze wszystkich świąt obchodzone w przedszkolach. kochani rodzice zasługują na wszystkie 
kwiaty świata. 

Dzień mamy i Taty w PP1

W Publicznym Przedszkolu nr 3 jest to jedno 
z najważniejszych świąt i dlatego trwa nie 

jeden, ale kilka dni :) 
Pierwszy dzień obchodów był wielkim zasko-
czeniem dla naszych wychowanków. 1 czerwca 
dzieci, dzięki uprzejmości taty jednego z wy-
chowanków przedszkola p. Piotra Romaniuka, 
spotkały się z historią Mazowsza. Członkowie 
Grupy Rekonstrukcyjnej PEREPŁUN zapozna-
li dzieci z życiem ludności w naszym regionie 
w czasach średniowiecza. Po odegraniu przez 
gości scenek z wiersza J. Brzechwy „Żuraw  
i czapla” przedszkolaki zostały zaproszone do za-
baw tematycznych związanych z życiem kobiet 
i mężczyzn z zamierzchłych czasów. Interesują-
ce rekwizyty zaciekawiły naszych milusińskich. 
Chłopców szczególnie zainteresowała broń oraz 
zbroje i kolczugi. Dziewczynki m.in. gotowały 
obiad w żeliwnym kociołku i podziwiały biżu-
terię wykonaną z kości zwierząt. Dzień zakoń-
czył się wspólnym grillowaniem. Zaskoczone 
przedszkolaki z wielkim apetytem spożywały na 
świerzym powietrzu upieczone kiełbaski. Dzieci 
otrzymały także podarunki. Na szczęście, od śre-
dniowiecznych wojowników, dzieci otrzymały 
wisior z zębem dzika. Rada Rodziców natomiast 
dla każdego dziecka na osłodę zakupiła kolorowe 
lizaki z Manufaktury Cukierków w Warszawie. 
Pani dyrektor i pracownicy składając dzieciom 
życzenia wręczały pyszne mleczne czekolady.
Mamy nadzieję że ten „słodki”, pełen wrażeń 
dzień na długo zapadnie w pamięci dzieci.
Drugi dzień obchodów dnia dziecka w Publicz-
nym Przedszkolu Nr 3 upłynął „skacząco”. 
2 czerwca już po śniadaniu na przedszkolnym 
placu zabaw pojawiły się  olbrzymie, dmuchane 
atrakcje. Dzieci pod okiem nauczycielek i perso-
nelu pomocniczego mogły wyżyć się ruchowo. 
Skoki na trampolinie pozwoliły na chwilowe 
oderwanie się od ziemi.  Przebojem była olbrzy-
mia dmuchana zjeżdżalnia. Wdrapywanie się po 
schodkach i zjeżdżanie z dość dużej wysokości 
przysporzyło dzieciom wiele radości i spowodo-
wało, że przedszkolaki nie chciały z niej scho-
dzić. Na dzieci czekał też suchy basen z kulkami. 
Nurkowanie w plastikowych kulkach to nie tylko 
wielka frajda, ale także okazja do sprawdzenia 
przez nie swej sprawności fizycznej. Dzieci prze-
dzierając się przez olbrzymie ilości piłek musiały 
panować nad swoim ciałem, równowagą, zwra-
cać uwagę na kolegów i koleżanki. Ta świetna 
zabawa była także okazją do rozluźnienia mięśni 
podczas masażu ciała plastikowymi kulkami.
Zorganizowane w tym dniu atrakcje poza przy-
jemnościami były także okazją do poprawy 
sprawności fizycznej, postawy, rozwijania mięśni 
całego ciała nie tylko u dzieci ale także u opieku-
nów.  Wspólne zabawy i pilnowanie bezpieczeń-
stwa rozhasanych przedszkolaków wymagało 
od personelu sporej tężyzny fizycznej. Uśmiech  
dzieci pozwolił jednak szybko zapomnieć o zmę-
czeniu ;)

TEKST I FOTO jUStynA leWAnDoWSkA

Zanim dziecko stanie się dorosłą, ukształtowaną jednostką powinno być wyposażone w wiedzę i umiejętności niezbędne 
do funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych. etap dzieciństwa powinien obfitować w pozytywne doznania i emocje. 
Uśmiechnięte, szczęśliwe dziecko rozbraja najbardziej zatwardziałe osoby dorosłe. Dzieci są przyszłością świata, to one kiedyś 
będą decydować o wielu istotnych sprawach. Dla nas dorosłych zbyt szybko dorastają i dlatego powinniśmy dawać im jak 
najwięcej miłości i pozytywnych emocji. jedną z okazji może być m.in. uroczyste obchodzenie Dnia Dziecka. 

Dzień Dziecka w PP3
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„U kury na grzędzie” – zajęcia otwarte  
u Biedronek

Na zaproszenie wychowawczyni mgr Krystyny 
Rachwał przybyli niemal wszyscy rodzice na-
szych ,,Biedroneczek”. Obecne były również: 
pani wicedyrektor Irena Wiśniewska i Monika 
Skrońska, które pracują w tej grupie. Przez cały 
tydzień zapoznawały się ze zwierzętami z wiej-
skiego podwórka, a tematem dnia były tym razem 
kury w kurniku. 

Celem każdych zajęć jest nauka przez zabawę.  
W trakcie zajęć dzieci miały: naśladować zwie-
rzęta, doskonalić wymowę i artykulację, dosko-
nalić sprawność ruchową, doskonalić swój śpiew, 
nazywać pomieszczenia dla zwierząt gospodar-
skich, ćwiczyć sprawność manualną. Rodzice 
zgromadzeni wokół dywanu, na którym siedzia-
ły dzieci, z zainteresowaniem słuchali zagadek 
i wierszyków o kaczce, kotku, piesku, insceni-
zowanych za pomocą pluszaków przez panią 
Krysię. Dzieci naśladowały odgłosy z podwórka 
(ćwiczenia ortofoniczne). Następnie nasze ma-
luchy świetnie poradziły sobie  z nazywaniem 
zwierząt gospodarskich na tablicy i potrafiły na-

zwać pomieszczenia (obora, stajnia, chlew, kur-
nik, buda) w zabawie dydaktycznej pt. ,,Gdzie 
kto mieszka?”. Na stolikach były przygotowane 
figurki zwierząt gospodarskich i każdy zespół 
dopasował obrazek pomieszczenia do zwierząt 
np. kury – kurnik. Dodatkowym zadaniem było 
nazywanie domów dla zwierząt i dzielenie wy-
razów na sylaby. Nasze maluchy bardzo chętnie 
wykonują te ćwiczenia wyklaskując rytmicznie: 
o-bo-ra,  staj-nia, kur-nik, bu-da, chlew. 
Następnie przyszedł czas na zabawę ruchową 
(orientacyjno – porządkową) pt. ,,Kogut i kury”. 
Chłopcy byli kogutami, a dziewczynki kurami, 
które poruszają się w charakterystyczny sposób, 
gdy pani gra na bębenku lub tamburynie. Potem 
wszyscy śpiewali piosenkę pt. ,,W kurniku” (przy 
muzyce z płyty).
Dzieci podzielone na grupy: kury, kaczki, gęsi  
i pieski utworzyły 4 kółeczka. Każda grupa wy-
konywała swoją zwrotkę a pani Krysia była ko-
gutem i śpiewała ,,kukuryku”. Wszyscy wesoło 
się bawili. 
Na zakończenie pani Krysia zaprosiła dzieci do 
stolików, na których były umieszczone duże kar-
tony i kredki pastelowe. Przy utworach muzycz-
nych pt. ,,Kurka” (tempo szybkie) i ,,Łabędź” 
(tempo wolne) dzieci bazgrały ,,jak kura pazu-
rem” kreśląc kreski krótkie i długie. Te ćwicze-
nia grafomotoryczne miały na celu doskonalenie 
umiejętności manualnych. 
Całe zajęcia trwały ok. 30 minut i do końca bu-
dziły zainteresowanie dzieci. Metody aktywne, 
które stosujemy, bardzo spodobały się rodzicom. 
Każdy mógł zaobserwować swoje dziecko jak się 
zachowuje, czy jest aktywne, czy rozumie po-
lecenia i je wykonuje, jak reaguje na obecność 
rodziców. Takie zajęcia otwarte z pewnością  
zacieśnią naszą współpracę, aby rozwój naszych 
dzieci przebiegał harmonijnie i szczęśliwie. 
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo  
w zajęciach. 

Krasnale chcą być zdrowe

W ramach realizacji zajęć otwartych dla rodziców 
17 kwietnia 2013 r. w Publicznym Przedszkolu  
nr 4 w Modlinie Twierdzy, grupa dzieci 4 – let-
nich KRASNALE gościła na zajęciach swoich 
rodziców.
Temat zajęć brzmiał „Chcemy być zdrowi”. 
Dzieci miały okazję zgłębić wiedzę na tematy 
zdrowego odżywiania. Jak dowiedzieć się, co jest 

zdrowym produktem spożywczym a co nie ? Co 
robić, żeby być zdrowym ? Na te i na inne pytania 
dzieci wspólnie z nauczycielką, Jolantą Kurkie-
wicz w trakcie zajęcia szukały odpowiedzi .
Zabawą integracyjną „Powitanie”, pięknie pre-
zentując się zgromadzonym w sali rodzicom, 
dzieci przystąpiły do zajęć. W trakcie różnorod-

nych działań, doświadczały bawiąc się i ucząc co 
trzeba robić by być zdrowym i jak się odżywiać 
aby uniknąć choroby.
Podczas zabaw ruchowych przy muzyce „zamie-
niały” się w warzywa i owoce, tworząc warzyw-
no-owocowe pary.
Wspólne wykonanie z rodzicami obrazka warzy-
wa i owocu było uwieńczeniem spotkania.
Podczas spotkania rodzice obserwowali jak pra-
cują ich pociechy i jak radzą sobie podczas zajęć 
w grupie. Poznali metody i formy pracy jakie 
stosuje nauczyciel w pracy z ich dziećmi. Liczna 
obecność rodziców świadczy, o tym że są zain-
teresowani jak ich dzieci zdobywają nowe do-
świadczenia i umiejętności.
Dziękujemy im za to i zapraszamy do udziału  
w innych zajęciach i spotkaniach organizowa-
nych w przedszkolu.

TEKST j.kUrkieWicZ, kryStynA rAchWAł FOTO tAMArA ZMyślonA, j. kUrkieWicZ

jedną z ważnych form współpracy z rodzicami są zajęcia otwarte, które mogą obserwować rodzice, aby bliżej poznać 
metody pracy z dziećmi uczęszczającymi do przedszkola. takie właśnie zajęcia odbyły się 10 i 17 kwietnia br. w Publicznym 
Przedszkolu nr 4. 

rodzice u KraSNaLi i BieDrONeK 

Przekroczenie progu przedszkola dla dziecka  
3 – letniego to nie lada wyzwanie i duże prze-

życie. Kolorowe sale i zabawki, uśmiechnięte 
panie czy wesoła muzyka to czasem za mało na 
przełamanie pierwszych lodów.  Dlatego w Pu-
blicznym Przedszkolu nr 4 w Twierdzy Modlin 
zorganizowano DNI ADAPTACYJNE w celu 
zmniejszenia stresu związanego z poznaniem no-
wego miejsca i zaklimatyzowaniem się z nowymi 
osobami. 
Aby ułatwić i maksymalnie zminimalizować 
okres adaptacji dziecka do przedszkola 20 maja 
odbyło się zebranie z rodzicami dzieci nowo-
przyjętych, które przeprowadziła wicedyrektor 
Irena Wiśniewska. Na spotkaniu rodzice zostali 
zapoznani z podstawowymi zasadami postę-
powania w pierwszych dniach pobytu dziecka  
w placówce oraz przekazane zostały ogólne in-
formacje organizacyjne dotyczące funkcjonowa-
nia przedszkola. Nauczyciele i pani wicedyrektor 
były gotowe na udzielenie wszelkich pytań nurtu-
jących rodziców związanych z pobytem dziecka 
w placówce. Po zebraniu rodzice mogli spokojnie 
obejrzeć sale i ich wyposażenie oraz pomieszcze-
nia przedszkolne. Ten pierwszy kontakt rodziców 
z przedszkolem jest ważny bo uświadamia im, 
jakie zadania stoją przed ich dziećmi i nad czym 
tak naprawdę muszą jeszcze popracować, aby ich 
pociechy były odpowiednio przygotowanie do 
przedszkola.
Ze zdobytą wiedzą i nowymi informacjami ro-
dzice wraz z dziećmi odwiedzili przedszkole  
22 maja. Tym razem najważniejszym gościem 
byli najmłodsi, którzy początkowo nieśmiało za-
glądali do sal, ale z czasem oswoili się z nowymi 
pomieszczeniami. Duże powierzchnie do zaba-
wy, mnóstwo kolorowych zabawek sprawiło, 
że dzieci nie miały ochoty wyjść z przedszkola. 
Największą atrakcją okazał się basen z kulami, 
w którym można było się „pluskać” do woli. 
Dzieci chętnie korzystały również ze zjeżdżalni 
i trampoliny. Po wyczerpującej dla niektórych 
zabawach na sali gimnastycznej , przyszłe przed-
szkolaki pani wicedyrektor zaprosiła na słodki 
poczęstunek. Ach jak smakowało ciasto, a jaki 
dobry był kompot. Nie można było oderwać oczu 
od rozradowanych buzi, które tylko jadły i piły  
a między jednym gryzem a drugim się uśmiecha-
ły.  Czas szybko zleciał na miłej zabawie i trzeba 
było się pożegnać, ale przed nami był jeszcze je-
den dzień adaptacyjny. 
Tym razem spotkanie odbyło się na terenie ogro-
du przedszkolnego 5 czerwca, na którym dzieci 
korzystały z wszelkich sprzętów pod czujnym 
okiem rodziców. Wśród dzieci wielkim zaintere-
sowaniem cieszyła się trampolina oraz piaskow-
nica, w której powstawały liczne piaskowe babki. 
Nie mogło obyć się również bez korzystania z ko-
lorowych karuzel i huśtawek.  Dla uatrakcyjnienia  
i zintegrowania dzieci nauczycielki zorganizo-
wały zabawy z kolorową chustą, na której „falo-

wały” piłeczki oraz pod którą mogły się chować 
dzieci. Przyszłe przedszkolaki  miały okazję sko-
rzystać z łazienki w celu umycia rąk, ponieważ 
czekał już na nie słodki posiłek. Po nabraniu sił 
można było wrócić spokojnie do zabawy. 
Dni adaptacyjne zorganizowane przez nasze 
przedszkole dla rodziców i dzieci nowoprzyję-
tych w miesiącu maju i czerwcu miały na celu 
wzajemne poznanie się dzieci, rodziców i na-
uczycielek. W ciągu tych 2 dni przyszli wycho-
wankowie wraz z opiekunami poznali pomiesz-
czenia przedszkolne , wyposażenie sal i łazienek, 
uczyli się korzystać z urządzeń sanitarnych oraz 
brali udział w zabawach dowolnych dzieci bądź 
organizowanych przez nauczycielki. Zadaniem 
tych szczególnych dni było włączenie rodziców 
w poznanie przez dziecko nowego środowiska 
wychowawczego, co ułatwić mu może nawią-
zanie kontaktu z nauczycielem i rówieśnikami,  
daje poczucie bezpieczeństwa oraz pozwala po-
znać pomieszczenia i daje komfort psychiczny  
w nowych sytuacjach. Adaptacja dzieci do przed-
szkola dokonuje się w ciągu pierwszych miesię-
cy pobytu dziecka w przedszkolu. Nie musi ona 
być dla dzieci przeżyciem bolesnym, niemiłym,  
a wręcz przeciwnie, może stanowić źródło no-
wych doznań korzystnych dla ich rozwoju i so-
cjalizacji. Dlatego też konieczne jest współdzia-
łanie dwóch środowisk – rodziny i przedszkola 
– rozpoczęte odpowiednio wcześnie, a wspoma-
gające dziecko w płynnym przechodzeniu z jed-
nego środowiska w drugie.

TEKST I FOTO k.kUcZkoWSkA

Przedszkole jest postrzegane w środowisku lokalnym jako placówka edukacyjna umożliwiająca stymulowanie możliwości 
rozwojowych dziecka, które zapewnią mu właściwe przygotowanie do podjęcia nauki. jest  miejscem, gdzie najmłodsi 
kształtują i zdobywają umiejętności oraz wiadomości potrzebne do funkcjonowania w samodzielnym życiu. Pobyt 
w przedszkolu umożliwia także nawiązanie pozytywnych relacji społecznych, nabycie prozdrowotnych nawyków 
żywieniowych czy kontrolowanie reakcji emocjonalnych, ale przede wszystkim wspiera rodziców w konsekwentnym 
działaniu na dobro dziecka. 

Nowe miejsce – mniejszy strach
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Uczniowie naszego Zespołu brali udział  
w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpiecz-

na Szkoła – Bezpieczny Uczeń” zorganizowa-
nym przez Fundację Państwo Obywatelskie. 
Ideę konkursu wspierał Komitet Honorowy, 
w którym znaleźli się przedstawiciele Sejmu 
i Senatu RP, członkowie Rządu RP, rektorzy 
wyższych uczelni, kuratorzy oświaty, woje-
wodowie, prezydenci miast i marszałkowie 
sejmików.
W ramach realizacji zadań konkursowych 
uczniowie uczestniczyli w debatach  na temat 
„Państwo, prawo, obywatel”, apelach i poga-
dankach dotyczących prawnej ochrony dóbr 
osobistych, w tym nietykalności cielesnej. 
Odbyły się spotkania z przedstawicielami 
Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratun-
kowego, podejmujące tematykę udzielania 
pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zacho-
wań w domu, szkole, na ulicy. Uczniowie 
organizowali wiele akcji charytatywnych, 
propagując ideę  niesienia pomocy i wsparcia 
ludziom samotnym, opuszczonym, niepeł-
nosprawnym. Przeprowadzony został rów-
nież konkurs plastyczny nt. „Co powinno się 
zmienić w Twoim domu, szkole, otoczeniu 
aby poprawić relacje między ludźmi”. Dodat-
kowo przedstawiciel naszej szkoły p. Kamila 
Czekajło uczestniczyła w seminarium towa-
rzyszącym konkursowi.

Wszystkie te działania miały na celu spopula-
ryzowanie wśród uczniów podstawowych za-
sad funkcjonowania państwa i społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym norm współżycia, po-
szanowania praw jednostki, tolerancji wobec 
ludzi o odmiennej kulturze, wyglądzie, statu-
cie materialnym. Równocześnie konkurs miał 
służyć zwróceniu uwagi na problemy zwią-
zane z używkami oraz kontaktami z grupami 
nieformalnymi. Miał tym samym podnosić 
poziom bezpieczeństwa szkół i uczniów.

Bezpieczna szkoła – 
bezpieczny uczeń
TEKST I FOTO kAMilA cZekAjło

30 kwietna 2013 roku Zespół Szkół  
w nowym Dworze Mazowieckim 
– Modlin twierdza otrzymał tytuł 
„Bezpieczna Szkoła”. 

Dzieci wybrały się w podróż po pięknym kraju, 
jakim są Włochy.  Poznały położenie Włoch 

w Europie, stolicę, symbole, zabytki oraz kuch-
nię włoską.  Dzięki hojności i chęci współpracy 
z przedszkolem państwa Bogdańskich, rodziców 
Stasia, dzieci miały okazję piec przysmak Włoch- 
pizzę. Pani Marta przygotowała niezbędne produkty  
i przeprowadziła z dziećmi ciekawe zajęcia z za-
kresu prac gospodarczych. Dzieci rozpoznawały za 
pomocą zmysłów smaku i węchu produkty niezbęd-
ne do upieczenia pizzy wegetariańskiej. Pogłębiły 
wiadomości na temat konieczności zjadania warzyw  
i owoców, które są niezbędne dla ich zdrowia. Na-
stępnie każde dziecko, samodzielnie wybierało wa-
rzywa i owoce, które najbardziej lubi i układało na 
swojej pizzy. Po wykonaniu i upieczeniu przyszedł 
czas na poczęstunek. Dzieci pamiętały o swoich bli-
skich, z którymi chciały się podzielić swoimi wypie-
kami. Na koniec dzieci i nauczycielka podziękowały 
pani Bogdańskiej za ciekawe i ,,smaczne” zajęcia.

W konkursie wzięły udział dzieci z grup star-
szych ,,Myszki”, ,,Biedronki” i ,,Zajączki”. 

Na początku spotkania ,,Myszki” zaprezentowały 
krótki program artystyczny zachęcając wszystkie 
dzieci do wspólnego śpiewu i zabaw rytmicznych 
przy muzyce.
Następnie zostały wyłonione drużyny z poszcze-
gólnych grup, które miały okazję wykazać się 
wiedzą ekologiczną. Dzieci odpowiadały na pyta-
nia, rozwiązywały zagadki, układały puzzle. Quiz 
wiedzy ekologicznej przeplatany był różnymi 
konkurencjami sportowo – zręcznościowymi. 
Na koniec dzieci złożyły ślubowanie ogłaszając 
się strażnikami przyrody. Pani dyr. Anna Sykus 
podziękowała wszystkim za udział w konkursie  
i wręczyła każdej drużynie nagrody dyplomy i ko-
lorowe ,,Układanki – przybijanki”.

Szanujemy środowisko 
w którym żyjemy– 
konkurs ekologiczny
TEKST I FOTO nAUcZycielki Z Gr. inteGrAcyjnej 
- M. MArciniAk, A. GAWińSkA, e. ŻUlińSkA

23 kwietnia br. w Publicznym 
Przedszkolu nr 2 odbył się konkurs 
ekologiczny pod hasłem ,,Szanujemy 
środowisko w którym żyjemy”. 

Pszczółki pieką pizzę!
TEKST I FOTO MAłGorZAtA GrABoWSkA

18 kwietnia 2013 w grupie ,,Pszczółki”  
w Publicznym Przedszkolu nr 3 odbył się 
dzień włoski. 

Najpierw prowadzący zapytał chłopca: – ile 
masz wiosen? Widząc nasze zdziwione miny 

wyjaśnił, że wiosny to lata. Powiedział, że gier-
mek to sługa rycerza. Zaprosił Majkę, moją kole-
żankę z klasy, na środek. Wręczył jej dwa miecze 
do porównania: ten, którym walczył rycerz i ten, 
którym walczył giermek. Maja powiedziała, że 
miecz do ćwiczeń jest cięższy. Bartek, też z mojej 
klasy,  został giermkiem, a potem rycerzem. Sto-
czył walkę z rycerzem i wygrał.
W nagrodę otrzymał Twierdzę Modlin i rękę 
Anastazji. I to wszystko w dniu swoich urodzin. 
Potem prowadzący zapoznał nas z cechami ryce-
rza. Dowiedzieliśmy się, że charakteryzuje się: 
odwagą, honorem, walecznością, wiernością, siłą  
i umiejętnością jazdy konnej. Następnie pan po-
prosił na scenę Filipa i Kacpra, a drugi rycerz 
założył im zbroje. Chłopcy wzbudzili naszą we-
sołość, bo nie potrafili się w nich poruszać. 
Na koniec rycerze zaprezentowali broń i pokazali, 
jak walczono w średniowieczu. 
Spotkanie bardzo mi się podobało. 

rycerze w Twierdzy 
modlin – czyli sprawoz-
danie z lekcji historii 
„rycerstwo późnego 
średniowiecza”
TEKST jAGoDA jAnDy klASA 3c FOTO ZS W tM

Dnia 21 maja 20013 roku naszą szkołę 
(Zespół Szkół w Modlinie twierdzy red.) 
odwiedzili rycerze.

Czekając na rozpoczęcie spektaklu dzieci zwie-
dziły budynek teatru, obejrzały wystawę kary-

katur znanych aktorów i przywódców. Poznały pra-
cę  nie tylko aktorów, ale także dźwiękowca oraz 
osoby obsługującej światła.
Oglądane przez dzieci przedstawienie pt „Wielka 
wyprawa” ilustrowało nocne życie lalek w sklepie 
z zabawkami. Zabawki mimowolnie dowiedziały  
się o problemach nocnego stróża. W treść przed-
stawienia wplecione były niezwykle ważne infor-
macje o uczuciach. 
Bliska dzieciom tematyka wzbogacona tradycyjny-
mi, śpiewanymi od pokoleń piosenkami w nowych 
aranżacjach, bardzo przypadła do gustu młodym 
widzom .
5 i 6 latki – jako stali bywalcy teatrów, doskona-
le wiedziały jak należy się zachować w budynku 
teatralnym. Zaskoczeniem jednak było dla dzieci , 
że aktorzy schodzili ze sceny do publiczności, na-
wiązywali dialogi z widzami, zachęcali dzieci do 
wspólnego śpiewania.
Była to ciekawa podróż w świat fantastyki i teatru.

Spotkanie z teatrem
TEKST I FOTO jUStynA leWAnDoWSkA 

28 maja dwie zaprzyjaźnione ze sobą 
grupy z Publicznego Przedszkola  
nr 3 „Wróbelki” i „Misie” wyruszyły  
na wycieczkę do Warszawskiego teatru 
rAMPA. 

Należy dodać, że praca Magdaleny Wierz-
bowskiej, która była jedną z reprezen-

tujących Polskę, znalazła się w grupie prac 
najwyżej ocenionych przez jury.

W konkursie plastycznym rozstrzygniętym  
w marcu br. wzięło udział 1347 prac uczest-
ników z całej Polski oraz 19 państw Euro-
py, Azji i Australii: Bułgarii, Francji, Litwy,  
Łotwy, Czech, Chorwacji, Rumunii, Ukrainy, 
Rosji, Republiki Tatarstanu, Republiki Basz-
kirii, Kazachstanu, Białorusi, Jordanii, Chin, 
Indii i Korei Południowej.

Osiągnięcie gimnazjalistki potwierdza sens 
sumiennej, systematycznej  pracy i  mierzenia 
się z rówieśnikami z innych państw.  
Wernisaż pokonkursowy, podsumowanie oraz 
rozdanie nagród i dyplomów dla laureatów 
nastąpiło w maju 2013r. 

xi międzynarodowy 
konkurs plastyczny
„inne Spojrzenie” 
– sukces uczennicy 
nowodworskiego 
gimnazjum
TEKST I FOTO SeBAStiAn GoliSZek

Magdalena Wierzbowska, uczennica 
klasy ii Gimnazjum im. ryszarda 
kaczorowskiego w Zespole  
Szkół nr 1, została laureatką  
Xi Międzynarodowego konkursu 
Plastycznego „niedokończony 
rozdział...czyli jak być hobbitem  
z jednej bryły” – „opowieść Sama 
Gamgee”. otrzymała wyróżnienie  
w kategorii wiekowej: 14-16 lat.
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W tym roku przypadło ono 20 maja. Cała 
społeczność szkolna zebrała się przed  

odz. 9:00 pod szkołą i wspólnie przeszła do 
Kościoła Św. Michała Archanioła, aby uczest-
niczyć we Mszy Św. w intencji nauczycieli  
i uczniów. Następnie wróciliśmy do szkoły 
na salę gimnastyczną na uroczystą akademię, 
podczas której wspominaliśmy osobę Patrona 
Szkoły – Jana Pawła II, a także wysłuchali-
śmy fragmentów Jego przemówień.
Po akademii uczniowie gimnazjum wzięli 
udział w Festiwalu Nauki, podczas którego 
w 10 salach równocześnie prezentowane były 
10- minutowe doświadczenia, pokazy, cie-
kawe projekty. Towarzyszyła nam atmosfera 
radości i wspólnego świętowania. 
Następne Święto Szkoły już za rok!

Święto szkoły
TEKST I FOTO PG1

Podtrzymując coroczną tradycję 
celebrowaliśmy w naszym Gimnazjum 
im. jana Pawła ii – święto Szkoły. 

Przedszkolaki przyjęła pani Ewa Grzywacz – le-
śnik i specjalista do spraw edukacji leśnej. Pani 

Ewa przeprowadziła krótką  pogadankę na temat roli 
lasu w życiu człowieka, opowiedziała  o zwierzętach 
zamieszkujących nasze lasy oraz przybliżyła zasa-
dy poprawnego zachowania w obszarach leśnych. 
Dzieci obejrzały dwa krótkie, edukacyjne filmy ani-
mowane. Pierwszy z nich pt. ,,Wycieczka do lasu”, 
ukazywał negatywne zachowanie ludzi w lesie i to 
jakie konsekwencje ponoszą zwierzęta. Drugi film pt 
,,Dzik Ryjo”, przybliżał dzieciom rolę i pracę leśni-
ka. Pani Ewa zaprosiła także dzieci do edukacyjnej 
izby leśnej, w której 5-latki mogły zobaczyć dawną 
kancelarię leśniczego, stare narzędzia, przedmioty 
związane z leśnictwem, jak również dokumenty i ar-
chiwalne zdjęcia o tematyce leśnej. Po teoretycznej 
części, po szkółce leśnej oprowadził dzieci pan Ad-
rian Kokowicz – leśnik stażysta, pokazując dzieciom 
cykl wzrostu drzew ,,od nasionka do drzewa”. Dzie-
ci pod opieką strażnika udały się także na spacer do 
lasu, gdzie  dzieci zachowując ciszę i skupienie słu-
chały opowieści o otaczającej przyrodzie. Nauczyły 
się rozpoznawać nazwy drzew po liściach, poznały 
różne gatunki roślin leśnych i zwierząt. Przedszkola-
ki miały też możliwość wzięcia udziału w zajęciach 
plastycznych na temat ptaków, które przeprowadzi-
ła pani Alexandra Matejczyk – plastyk. Na zakoń-
czenie nie zabrakło ogniska i pieczenia kiełbasek. 
Dzieci wróciły do przedszkola zadowolone, z dużą 
wiedzą na temat lasu i pracy leśnika, oraz pięknymi 
książkami przyrodniczymi otrzymanymi w prezen-
cie od leśników.

Na projekt składały się 4 spotkania”
• wykład wprowadzający na temat TR War-

szawa; • warsztat dramaturgiczny wokół dramatu 
Doroty Masłowskiej „Dwoje biednych Rumunów 
mówiących po polsku”; • warsztat do spektaklu 
„Jackson Pollesch”; • wyjazd na spektakl „Jackson 
Pollesch”.
Celem warsztatów było wykształcenie świadomego 
odbioru sztuki teatralnej, promowanie twórczych 
postaw oraz wyrównywanie szans w dostępie do 
kultury. Skierowany był do szkół z terenów podwar-
szawskich. Uczniowie biorący udział w projekcie  
z pewnością mieli możliwość otworzyć się na teatr. 
Sztuka, która obejrzeli, była przykładem współcze-
snej dramaturgii. Zarówno spektakl, jak i warsztaty 
nawiązywały do kreatywności. Publiczność musiała 
odpowiedzieć sobie na pytanie czy kreatywność jest  
przywilejem, czy przymusem? Z pewnością  ak-
tywne wprowadzenie do spektaklu pomogło w jego 
odbiorze. 
Podczas wykładu wprowadzającego uczestnicy za-
poznali się z historią i specyfiką TR Warszawa. Na-
tomiast spotkanie dotyczące tekstu D. Masłowskiej, 
pozwoliło zapoznać sięze współczesną dramaturgią, 
wspólnie tworzyć i przeobrażać bohaterów.
Koordynatorem projektu i prowadzącym warsztaty 
była p. Anna Rochowska – pedagog teatralny. Swoją 
pasją do teatru, pomysłowością i zapałem dzieliła się 
z naszymi uczniami podczas kolejnych spotkań.
Udział w projekcie dał gimnazjalistom możliwość 
rozwijania swoich pasji, obcowania ze sztuką. 
Mamy nadzieję, że w następnym roku szkolnym 
przystąpimy do kolejnych projektów.

Warsztaty „POZa Tr” 
w PG2, a więc być czy 
nie być kreatywnym?
TEKST I FOTO oPiekUn klUBU MAłGorZAtA PAWełAS

W maju uczniowie należący do klubu 
teatralnego „Scena Pod Sceną”  
w Publicznym Gimnazjum nr 2, mieli 
okazję do obcowania z prawdziwa 
sztuką. nasza szkoła wzięła udział 
w projekcie realizowanym przez tr 
Warszawa „PoZA tr”. 

„Biedronki” i „Pszczółki” 
w Nadleśnictwie 
Jabłonna
TEKST I FOTO MAłGorZAtA GrABoWSkA

W dniu 14.05.2013,,Pszczółki”  
i ,,Biedronki” wyjechały na wycieczkę 
do szkółki kontenerowej w Skierdach – 
jednej z najnowocześniejszych szkółek 
leśnych w Polsce. 

Lekcję prowadził pracownik muzeum. Dzieci 
poznały różne gatunki ptaków ich zwyczaje  

i uczyły się je odróżniać. Po zakończeniu lek-
cji przewodnik oprowadził nas po wszystkich 
wystawach jakimi dysponuje muzeum. Dzieci 
mogły obserwować różne gatunki ssaków żyją-
cych w polskich lasach między innymi  jelenie, 
sarny, dziki, borsuki, rysie, żubry. Obejrzały 
wystawę „Oko w oko” gdzie podziwiały ponad 
siedemdziesiąt dobrze zachowanych eksponatów 
z różnych stron świata takich jak: antylopy, lwy, 
lamparty, krokodyle, nosorożce. Przedszkolaki 
zwiedziły również „Salon Myśliwski”, w którym 
dominowały eksponaty związane z polowaniem. 
Następnie poszliśmy do „Powozowni”, gdzie 
mogliśmy podziwiać stuletnie  powozy i bryczki.
Miłym relaksowym akcentem na końcu wyciecz-
ki był spacer alejkami Parku Łazienkowskiego 
gdzie dzieci miały kontakt ze „śpiewającymi” 
pawiami i bawiącymi się wiewiórkami.

TEKST I FOTO j.S-SZ.

14 maja 2013 roku, grupa „Biedronki” z przedszkola „krasnal” pojechała na wycieczkę  do Muzeum łowiectwa i jeździectwa  
w łazienkach królewskich w Warszawie. celem wycieczki było zwiedzenie muzeum i udział w lekcji muzealnej „Wędrówki ptaków”. 

Podczas pobytu w gospodarstwie dzieci mogły 
nauczyć się wielu nowych rzeczy. Tematycz-

ne zajęcia w ciekawy sposób ukazały specyfikę 
pracy w ogrodzie. Przedszkolaki sadziły kwiatki 
i cebulę, wysiewały warzywa, zagrabiały oraz 
wykonywały wiele innych prac w ogrodzie tak, 
aby go odpowiednio przygotować. Był też czas 
na spotkanie ze zwierzętami, dzieci miały moż-
liwość pogłaskać i nakarmić m.in. małe jagnię, 
owce, króliczka, kury, kaczki. Po męczącej pra-
cy przyszedł czas na odpoczynek i swobodną 
zabawę. Dzieci posiliły się również pysznymi 
kiełbaskami z ogniska. Na zakończenie pobytu 
uczestnicy wycieczki własnoręcznie zasadzili  

w doniczkach aksamitki, które następnie ozdo-
biali kolorowymi trawkami. Tego dnia wszyscy 

bawili się wspaniale a do przedszkola wracali 
pełni wrażeń i pozytywnych doznań.

PP2 w Wymysłach pod Lasem
TEKST I FOTO M. ch. 

,,jestem sobie ogrodniczka…” pod takim hasłem przedszkolaki z PP2 bawiły się, 7 maja 2013 r., w gospodarstwie agroedukacyjnym  
w Wymysłach.

„Biedronki” w muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
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Półfinał w czechach, Finał na Słowacji !!! 
TEKST I FOTO nA PoDSt. WWW.noWyDWorMAZ.Pl

Oba turnieje były pierwszym poważnym spraw-
dzianem czternastolatków z całego świata  

w sezonie letnim, na nawierzchni z mączki ceglanej. 
Z wielkim znakiem zapytania udał się Kacper na 
oba te turnieje, bo mączka nie należy do najbardziej 
ulubionych jego nawierzchni, ale nie ma wyjścia, 
wszystkie ważne turnieje sezonu letniego odbywają 
się właśnie na niej. Już pierwsze rundy w Czechach 
pokazały, że również na wolnych nawierzchniach 
Kacper radzi sobie znakomicie. W grze pojedynczej 
został powstrzymany dopiero w półfinale przez Bia-
łorusina Jurija Rodionowa, późniejszego zwycięzcę 
całego turnieju. Występ na Słowacji był jeszcze bar-
dziej udany, Kacper po morderczym, 3,5 godzinnym 
pojedynku przegrał w finale z serbem Miomirem 
Kecmanowiczem dopiero w Tie-breaku 3 seta… 
w pewnej fazie meczu będąc o dwie piłki od zwy-
cięstwa. Warto odnotować również, że w obu tur-
niejach Kacper triumfował w grach podwójnych.  
W Czechach w parze z czeskim kolegą Partikiem 
Riklem, a na Słowacji z finałowym przeciwnikiem  
Miomirem Kecmanowiczem. Te wyniki pozwoliły 
przesunąć się Kacprowi na 3 miejsce w rankingu 
światowym ETA. Wszyscy możemy zatem z dumą 
mówić, że wśród nas mieszka i trenuje 3 młodzik 

świata w tenisie ziemnym i na pewno nie bez szans 
na wyższą lokatę rankingową!!!.
Wyniki Kacpra podczas turnieju w Czechach:
I runda (poniedziałek, 06.05)
(4) Kacper Żuk – Jeri Jeniczek (CZE) – 6/3, 6/1
II runda (środa, 08.05)
(4) Kacper Żuk – Samuel Paulovcak (SVK) 6/1, 2/1 
Ret.
III runda czwartek, 09.05)
(4) Kacper Żuk - (14) Marvin Moeller (GER) 6/3 7/5
ćwierćfinał (piątek, 10.05)
(4) Kacper Żuk - (9) Nikolay Vylegzanin (RUS) 6/2, 
6/2
półfinał (sobota, 11.05)
(4) Kacper Żuk - (2) Jurii Rodionov (BLR) 3/6, 6/7

Wyniki Kacpra podczas turnieju na Słowacji:
I runda (wtorek, 14.05)
(2) Kacper Żuk – Filip Kucbel (SVK) – 6/0, 6/0
II runda (środa, 15.05)
(2) Kacper Żuk – Ioan Dan Abrudan (ROU) 6/0, 6/3.
III runda czwartek, 16.05)
(2) Kacper Żuk - (14) Marek Dubsky (CZE) 6/0, 6/1
ćwierćfinał (piątek, 17.05)
(2) Kacper Żuk - (7) Dominik Hruncak (SVK) 6/1, 
6/3
półfinał (sobota, 18.05)
(2) Kacper Żuk - (9) Boris Butulia (SRB) 6/3, 6/4
finał (niedziela, 19.05)
(2) Kacper Żuk - (1) Miomir Kecmanowicz (SRB) 
6/4, 5/7, 6/7.

nasz zawodnik, kacper Żuk uczestniczył w 2 prestiżowych tenisowych turniejach europejskich do lat 14 kategorii najwyższej, 
czyli „1”. jeden turniej „BocheMiA cAfeX cUP” rozgrywany był w rakovniku nieopodal Pragi, drugi „20 PSS PieStAny cUP”  
w miejscowości Piestany obok Słowackiej stolicy. 

Sukcesy zawodników TNT motocross 
TEKST I FOTO tnt MotocroSS

OML w Bychawie
Tor w Bychawie na skutek uporczywych 

już deszczów nasiąkł i zrobiło się spore błoto. Za-
wodnicy ścigali się w koleinach dochodzących do 
50cm głębokości.
Z naszego nowodworskiego klubu TNT   wystarto-
wało 4 zawodników:
Karolina Mikoda Stanęła na podium zajmując  

III miejsce, Marysia Staniak miejsce IV, W Klasie 
C Arek Leszek zajął miejsce 14,  
Robert Michalski w klasie Weteran miejsce 10
Dunlop Geomax MX 11 piaskowy terminator.
Michał Jońca jeżdżący w naszych barwach ponow-
nie wygrał zawody całkowicie deklasując konku-
rentów. Na piaskowym torze użył ponownie
 opony Dunlop Geomax MX11 i w 2 biegu zabra-

kło mu kilka sekund aby zdublować jadącego na  
II pozycji zawodnika !
Nadal utrzymuje I pozycję w klasyfikacji general-
nej zawodów.
Przypomnijmy  że Michał w klasyfikacji general-
nej Mistrzostw Polski w klasie MX Open zajmuje 
aktualnie IV pozycję.- Będziemy walczyć o po-
dium i biało czerwoną szarfę na koniec sezonu.

1-2 czerwca w Bychawie pod lublinem odbyła się kolejna runda zawodów motocrossowych oMl. 1-2 czerwca w Więcborku 
odbyła się również Vi runda Mistrzostw Strefy Polski Północnej.
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Przed rozpoczęciem spaceru po parku zoologicz-
nym nauczycielki zapoznały dzieci z regula-

minem zwiedzania. Przedszkolaki świadome tego,  
że nie należy karmić zwierząt, krzyczeć, wchodzić 
na ogrodzenia itp. z wielkim zainteresowaniem przy-
glądały się ponad 300 gatunkom dzikich zwierząt,  
w tym kilku zagrożonym. 
Wiele radości i uśmiechu wywołały u dzieci m.in. 
surykatki, słonie, krzyczące pawie, osły, zebry,  
hipopotamy, dzikie koty, małpy. Tablice dydaktyczne 
umieszczone na trasie zwiedzania pozwoliły dzie-
ciom poznać ptaki, ich zwyczaje, różnorodność upie-
rzenia, składane jaja a także gniazda. W herpetarium 
przedszkolaki oglądały gady, płazy i bezkręgowce 
lądowe. W ptaszarni obserwowały m.in. tukana, 
papugi, toko oraz wiele innych gatunków ptaków 
tropikalnych. Podziwiały też fruwające w pawilonie 
olbrzymie, kolorowe motyle.
Największą atrakcją pobytu w płockim ogrodzie 
zoologicznym było jednak karmienie kóz w mini 
zoo po uzyskaniu pozwolenia opiekunów zwierząt. 
Dzieci częstowały kozy specjalnie zakupionym po-
karmem, zupełnie nie lękając się lekkiego podskuby-
wania ubrań przez te przyzwyczajone do ludzi zwie-
rzęta. Przedszkolaki pamiętały, by karmę podzielić 
sprawiedliwie zarówno na dorosłe osobniki jak też  
i niedawno urodzone młode. Nie zabrakło też czasu 
na szaleństwo na urządzonych specjalnie dla dzieci 
placach zabaw. Spotkanie z żywą przyrodą na długo 
pozostanie w pamięci 5 i 6 latków.

TEKST I FOTO jUStynA leWAnDoWSkA

20 maja 2013 r. „Wróbelki” i „Misie” z Publicznego Przedszkola nr 3 w nowym Dworze Mazowieckim wyjechały na wycieczkę  
do płockiego Zoo. Dzieci mogły z bliska obserwować dzikie zwierzęta znane dotychczas tylko z książek, zdjęć i opisów słownych 
podawanych przez dorosłych.

W dniach 22-24 maja 2013 r. grupa 45 
uczniów z Publicznego Gimnazjum nr  

1 w Nowym Dworze Mazowieckim wyjechała 
na Zieloną Szkołę. Kierunek wyjazdu to Sando-
mierz, Góry Świętokrzyskie i okolice.
Celem głównym zielonej szkoły było kształtowa-
nie ekologicznych postaw i zachowań oraz uwraż-
liwianie młodzieży na otaczające nas środowisko 
poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności  
z zakresu edukacji ekologicznej i poszerzanie 
świadomości ekologicznej uczestników. 
W ramach Zielonej Szkoły uczniowie:
• Poznawali zasady funkcjonowania ekosyste-
mów na podstawie obserwacji.
• Kształcili umiejętności obserwacji obiektów  
i zjawisk przyrodniczych, analizowania ich, opi-
sywania i nazywania.

• Rozpoznawali gatunki roślin i zwierząt w wa-
runkach naturalnych.
• Poznali naturę zjawisk pogodowych zachodzą-
cych w atmosferze 
w zależności od położenia geograficznego.
• Rozszerzyli swoją wiedzę na temat zagrożenia 
powodzią, poznali mechanizmy powstawania po-
wodzi oraz poznali sposoby zmniejszenia powo-
dowanych przez nią strat.
• Kształtowali postawy prospołeczne oraz uczyli się 
bezpiecznych zachowań w obliczu klęski żywio-
łowej.
• Zdobyli podstawową wiedzę o metodach przy-
gotowania się do powodzi, sposobach postępowa-
nia w czasie zagrożenia oraz zaraz po powodzi.
• Rozszerzyli wiedzę na temat parków narodo-
wych, rezerwatów przyrody oraz pomników 

przyrody.
• Pogłębili wiedzę z dziedziny ekologii, geografii 
i historii.
• Poznali zabiegi ochronne stosowane przez czło-
wieka.  
• Kształtowali postawy proekologiczne.
• Rozwijali swoją wrażliwości na problemy śro-
dowiska.
• Kształtowali kulturę, dyscyplinę oraz właściwe 
zachowania w środowisku przyrodniczym.

Zielona Szkoła „Sandomierz, Góry Świętokrzyskie i okolice 2013”
TEKST I FOTO PG1 

...żadna książka nie da tego, co ujrzenie osobliwości czy krajobrazu własnymi oczyma... (M. Orłowicz)

WrÓBeLKi i miSie w płockim ZOO
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Pary Sutyniec/Baniak, Kujawski/Maziarek, Dryń-
ski/Brandt to znane marki w  całym kraju. Wy-

żej wspomniani potraktowali organizowany przez  
C. Tulina turniej, jako rozgrzewkę przed eliminacja-
mi do Mistrzostw Polski w  Toruniu.
Poza wspomnianymi przyjechały zespoły z Serocka, 
Płocka, Warszawy, Grodziska Mazowieckiego.
Turniej trwał aż 9 godzin. Po wielu zaciętych poje-
dynkach wyłonili sie zwycięzcy Dryński i Brandt. 
Drugie miejsce zajęła para złożona z jednego z no-
wodworskich zawodników Bartka Kujawskiego  
i jego partenra Tomasza Maziarka. Trzecia para to 
Paweł Sutyniec - zawodnik drugoligowego Żyrar-
dowa i Bartek Baniak - pomorzanin uczestnik wielu 
zawodów cyklu Pucharu Polski.
Drugiego dnia do Nowego Dworu Mazowieckiego 
przyjechało 12 par damskich. 4 z nich tworzyły ro-
dzime zawodniczki. Początek turnieju zapowiadał 
pasmo przeszkód, które dziewczyny będą musiały 
pokonać. Pogoda zdecydowanie im nie dopisywała, 
jednak mecze o miejsca 1-3 odbyły się już w słonecz-
nej aurze. Dzięki temu mogliśmy cieszyć oczy wielo-
ma pięknymi zagraniami.

1 miejsce zajęła para znanych w całej Polsce za-
wodniczek NOSiR-u Balcerowicz- Balcerowicz.  
2 miejsce przypadło w udziale zawodniczkom Plasu 

Warszawa, Chudek i Osewskiej. Trzecie miejsce na 
podium zajęły zawodniczki z Nowego Dworu Maz. 
Rybicka i Osica. 

TEKST I FOTO noSir

W dniach 30-31 maja w nowym Dworze Mazowieckim odbywały się turnieje plażówki organizowane przez nowodworski ośrodek 
Sportu i rekreacji. na  turnieju męskim pojawiło się 16 par z czego aż 4 grające regularnie w  rozgrywkach Mistrzostw Polski.

W zawodach wystartowało 21 klubów i 387 
zawodników. Rozegranych zostało 95 wyści-

gów, w których startowali seniorzy, juniorzy, młodzi-
cy. Pogoda dopisała i wszyscy zawodnicy naszego 
klubu z zapałem przystąpili do zawodów, które trwa-
ły od rana do późnych godzin wieczornych.
Regaty rozegrane zostały na najnowocześniej-
szym w Polsce torze Malta w Poznaniu. 
To pierwsze starty naszych sportowców w tak 
dużych zawodach na obiekcie, na którym roz-
grywane są Mistrzostwa Świata, Puchary Świata  
i najważniejsze imprezy w Polsce.
Zawody rozgrywane były na sprinterskim dystan-
sie 500 m. Nowością dla naszych zawodników 
były starty z bloków startowych, w które wypo-
sażony jest tor Malta. Dla młodych zawodników 
występ na takim obiekcie i w  zawodach o tak 
dużej liczbie zawodników to duży krok naprzód  
i poznanie smaku prawdziwego ścigania. 
Występ naszej ekipy młodych kajakarek i kajaka-
rzy uznaję za bardzo udany. Wszyscy zawodnicy 
w swoich biegach dzielnie walczyli i większość 
z nich uplasowała się na dobrych punktowanych 
miejscach jak i też na pozycjach medalowych.

Naszą medalistką na dystansie K-1 500 została 
Zuzanna Sztuka zdobywając po wyczerpującym 
wyścigu srebrny medal w kat. dzieci.
Do medalu niewiele  zabrakło naszej juniorce Justy-
nie Bonieckiej, w przedbiegu przypłynęła na dru-
gim miejscu a w finale po pasjonującej walce, gdzie 
decydowały centymetry zajęła szóstą  pozycję.
Nasza młodsza zawodniczka Klaudia Szulecka  
w wyścigu K-1 500 m w kat. młodziczka w przed-
biegu zajęła trzecią pozycję a w finale po dobrej 
walce również uplasowała się na szóstej pozycji.
Do bardzo udanych może zaliczyć swój występ 
nasz młody zawodnik Maksymilian Kadłubowski 
zajmując czwartą pozycję K1-500 m w kat dzieci.
Pozostałej naszej trójce zawodników i jednej 
zawodniczce nie udało zakwalifikować się do 
finałów. Są to zawodnicy rozpoczynający swoją 
przygodę ze sportem wyczynowym i dobrze ro-
kujący na przyszłość.
Cała grupa dobrze zaprezentowała się na tak du-
żych zawodach. Główny cel, jakim jest powrót 
Nowodworskich kajakarek i kajakarzy  do rywa-
lizacji na Polskich arenach po dwudziestu pięciu 
latach przerwy został osiągnięty.

Otwarte mistrzostwa Poznania – wyniki młodych kajakarzy
TEKST I FOTO trener Sekcji kAjAkoWej noSir  MAriUSZ SZAłkoWSki 

26  maja zawodnicy sekcji kajakowej noSir wystartowali w otwartych Mistrzostwach Poznania.

Siatkówka na piachu! rodziny grały w siatkę!
TEKST I FOTO noSir

W turnieju udział wzięły rodziny: Rogińscy, 
Majek, Zmitrowicz, Cyrych, Wiak, Wanna, 

Dzwonkowscy, Rybiccy, Sitek, Świątkowscy, Żurek, 
Pietroń.
Każda drużyna składała się z zawodniczki NOSiR 
oraz jednego z rodziców. Uczestnicy byli podziele-
ni na 2 grupy po sześć zespołów,  grając systemem 
każdy z każdym.
Do półfinału zakwalifikowały się 4 drużyny tj. rodzi-
ny Rogińskich, Wanna, Zmitrowicz i Majek. 
Rozegrały ze sobą kolejne mecze: 
I miejsce z grupy A – rodzina Rogińskich rozegrała 
mecz z II miejscem grupy B – z rodziną Wanna.
I miejsce z grupy B – rodzina Majek spotkała się  
z II miejscem grupy B – rodziną Zmitrowicz.
W finale spotkały się rodziny Majek i Rogińscy, a po 
bardzo zaciętym pojedynku na najwyższym miejscu 
podium stanęła rodzina Majek. Tuż za nimi uplaso-
wała się rodzina Rogińskich. Mecz o 3 miejsce – 
Zmitrowicz kontra Wanna – zakończył się wynikiem 
2;0 dla rodziny Zmitrowicz i to oni zajęli ostatnie 
miejsce na podium.  Na boiskach panowała  przede 
wszystkim wesoła atmosfera ale również zacięta gra.
Turniej okazał się świetną integracją dla rodziców  
i ich córek – przyznał jeden z uczestników.
Jak widać rodzice chętnie dali się wyciągnąć z do-
mów i razem z dziećmi na sportowo spędzić czas.

Jak obiecuje Trenerka Joanna Konar wkrótce kolejny 
Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej na który serdecznie 
zapraszamy już dziś!
Podziękowania należą się firmie VXV , która ufun-
dowała nagrody oraz wspomogła zakup koszulek. 

2 czerwca w hali noSir odbył się i rodzinny turniej Piłki Siatkowej. niedzielny poranek aktywnie postanowiło spędzić 12 par. 

Sukcesów kolarzy ciąg dalszy…
TEKST reD. źróDło: WWW.nASZoSie.Pl, FOTO nASZoSie.Pl; httP://WWW.AlkSStAl.orG

Stanisław Aniołkowski (BDC NOSIR Nowy 
Dwór Mazowiecki) wygrał ostatni etap oraz 

klasyfikację generalną wyścigu juniorów młodszych 
„Po Ziemi Konińskiej”.
Finałowy etap liczył 78,6 kilometra i prowadził  
z miejscowości Kramsk, przez Wysokie, Wacławów, 
Stawisko, Brzózki, a finisz również znajdował się  
w Kramsku. Walka o zwycięstwo rozegrała się mię-
dzy 4 kolarzami z dwóch ekip – Aniołkowskim i Kry-
stianem Ragusem (obaj BDC NOSIR Nowy Dwór 
Mazowiecki), oraz Karolem Cyganem i Krzyszto-
fem Kucio (oboje KS Pogoń Mostostal Puławy). 
Aniołkowski ostatecznie wjechał na metę samotnie, 
z 4-sekundową przewagą nad rywalami. Jako drugi 
finiszował Cygan, a na podium zmieścił się jeszcze 
Ragus. Peleton przyprowadził Alan Banaszek (BDC 
NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki)
W klasyfikacji generalnej Aniołkowski pokonał Ku-
cio o 26 sekund i Cygana o 34 sekundy.
Dobry start zaliczył też młodzik, Mateusz Pomański 
(BDC NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki). W 3 etapie 
przyjechał na metę na trzeciej pozycji. 

Norbert Banaszek najlepszy Dookoła Mazowsza
Norbert Banaszek wygrał VI Wyścig „Dookoła Ma-
zowsza” juniorów młodszych. Rywalizację zdomino-
wali kolarze BDC NOSiR którzy zajęli całe podium. 
Wyścig składał się z czterech etapów, na pierwszym 
z nich doszło do niecodziennej sytuacji. Peleton do-
puścił do ucieczki całej ekipy BDC NOSiR. Pięciu 
kolarzy z Nowego Dworu Mazowieckiego na mecie 
zameldowało się pięć prawie pięć minut przed peleto-
nem. Zwyciężył Krystian Regus, przed Stanisławem 
Aniołkowskim i Sebastianem Matusiakiem.
Drugi etap to także dominacja podopiecznych Hen-
ryka Brożyny. Tu zwyciężył Norbert Banaszek, przed 
Stanisławem Aniołkowskim i Alanem Banaszkiem.
Trzeci odcinek to indywidualna jazda na czas. Naj-
lepszy czas pojechał Norbert Banaszek, przed Stani-
sławem Aniołkowskim i Jakubem Juraszem (GKK 
Opty Grodzisk Maz.).
Ostatnia odsłona to powtórka sytuacji z pierwszego 
etapu. Cała ekipa BDC NOSiR zdecydowała się na 
ucieczkę, z tą różnicą, że wraz z nimi pojechał Jakub 
Jurasz. Pierwszy linię mety przekroczył Aniołkowski 

przed Alanem Banaszkiem i Sebastianem Matusia-
kiem. Końcową klasyfikację generalną zwyciężył 
Norbert Banaszek. Drugie miejsce zajął Stanisław 
Aniołkowski, a trzecie Alan Banaszek.
Gratulujemy sukcesów!

III etap Pucharu Polski należał do BDC NOSir
Zawodnicy BDC NOSiR stanęli też na podium III se-
rii Pucharu Polski w kolarstwie szosowych. Zawody 
rozegrano w okolicach Grudziądzaa rozgrywano je 
zarówno w jeździe na czas, jak i w wyścigu ze startu 
wspólnego. Czasówka odbyła się na rundzie wokół 
miejscowości Gruta, a wyścig wspólny wokół Świe-
cia nad Osą. Były to także eliminacje do Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży.
 Klasyfikacja końcowa wyścigu:
1. BANASZEK Norbert BDC NOSiR N.D.Mazo-
wiecki
2. BANASZEK Alan BDC NOSiR N.D.Mazowiecki
3. SÓJKA MikołajKTK Kalisz
4. MATUSIAK Sebastian BDC NOSiR N.D.Mazo-
wiecki.

Aniołkowski najlepszy w wyścigu ”Po Ziemi konińskiej”. norbert Banaszek najlepszy Dookoła Mazowsza.
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tygrysy walczyły w nowym dworze!
TEKST I FOTO reD., orGAniZAtorZy tyGryS cUP

„Tygrys Cup” to turniej sztuki walki Taekwon-
do, w którym biorą udział dzieci z Nowe-

go Dworu Mazowieckiego, trenujące w klubie  
„Bastion”, pod okiem trenera Waldemara Misiaka. 
Celem turnieju jest przygotowywanie najmłod-
szych zawodników do udziału w imprezach ogól-
nopolskich i zaszczepienie w dzieciach ducha ry-
walizacji sportowej. Klub zorganizował ten turniej 
już po raz trzeci. Z roku na rok w zawodach startuje 
coraz więcej dzieci i co roku wraz z wyszkoleniem 
młodych zawodników, wzrasta poziom rywalizacji. 
Dzieci walczyły o medale w trzech konkurencjach: 
układów formalnych, technik specjalnych (kopnię-
cia z wyskoku) oraz walk. W układach formalnych 
niepokonany pozostał Karol Gutkowski, który jest 
obecnym Mistrzem Mazowsza w swojej grupie 
wiekowej. Jak zwykle najwięcej emocji wzbudzi-
ły walki. Sensacją w tej konkurencji była Nikola 
Drzyzga, która jako jedyna dziewczynka dzielnie 
walczyła z chłopcami i zdobyła brązowy medal  
w kategorii walka w wadze średniej. Tytuł najlep-
szej walki turnieju zdobyli Maciej Mariański (7 lat) 
oraz Kacper Mikucki (10 lat), którzy walczyli w fi-
nale wagi lekkiej. Najbardziej prestiżową nagrodą 
było „Wyróżnienie”, nadawane decyzją sędziów, 
dla zawodnika, który wykaże się ponadprzeciętną 

wolą walki, umiejętnościami i postawą wobec prze-
ciwników. W tym roku wyróżniony został Grze-
gorz Sadowski (10 lat) – zwycięzca walk w kate-
gorii średniej, złoty medalista technik specjalnych 
i brązowy w kategorii układów. Trener Waldemar 
Misiak nie krył zadowolenia widząc jaki poziom 
zaprezentowali jego podopieczni. W gronie uczest-
ników turnieju można by wymienić kilku obiecują-
cych zawodników. Impreza wzbudziła wiele emocji 
także wśród publiczności, złożonej głównie z rodzin 
zawodników. W wielu momentach trema i emocje 
na trybunach były większe niż na macie. Młodym 
zawodnikom „Bastionu”, życzymy wielu sukcesów 
na turniejach ogólnopolskich.

wyniki poszczególnych konkurencji:
Układy formalne:
Dzieci najmłodsze:
1. Antoś Zawiasa
2. Natalia Filipiak
3. Dawid Mielcarek i Oskar Pyrzeński
Dzieci ze stopnie 10 cup:
1. Wojciech Wysocki
2. Kuba Piotrowski
3. Kacper Mikucki i Sebastian Czanik
Dzieci ze stopniem 9 cup:
1. Nikola Drzyzga
2. Tomasz Buciak
3. Fabian Dąbkowski i Wiktor Czarnota
Dzieci z grupy zaawansowanej:
1. Karol Gutkowski
2. Kuba Duszyński
3. Grzegorz Sadowski i Patryk Rama
Techniki specjalne 
Grupa dzieci najniższych:
1. Maciej Mariański
2. Tomasz Buciak
3. Max Zawiasa
Grupa dzieci średnich:
1. Kacper Mikucki
2. Kuba Duszyński
3. Kuba Piotrowski
Grupa dzieci wyższych:

1. Grzegorz Sadowski
2. Kacper Gębala
3. Mikołaj Huta
Grupa dzieci najwyższych:
1. Karol Gutkowski
2. Filip Kobus
3. Maciej Pawłowski
walki:
waga lekka:
1. Maciej Mariański
2. Kacper Mikucki
3. Tomasz Buciak i Patryk Rama
waga średnia:
1. Grzegorz Sadowski
2. Nikola Drzyzga
3. Kuba Duszyński i Wiktor Czarnota
waga ciężka:
1. Filip Kobus
2. Piotr Obliński
3. Karol Gutkowski i Fabian Dąbkowski

25 maja w Zespole Szkół w Modlinie twierdzy odbyły się zawody „tygrys cup 2013” organizowany przez nowodworski klub 
Sportów Walki „Bastion”. 


