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Radość – to dobre słowo do zobrazowania czerw-
cowych wydarzeń w mieście. Świętowaliśmy m.in. 
85-lecie szkolnictwa w Twierdzy Modlin, kolejne 
szesnaste Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, 
w ostatni weekend czerwca na stadionie miejskim 
powitaliśmy lato. 
W czerwcu uczciliśmy także rocznicę 25-lecia samo-
rządności w Polsce. Wybory do rad gmin z 1990 roku 
dały podstawy do budowania społeczeństwa obywa-
telskiego. Społeczności lokalne mają dzięki temu 
prawo decydowania o swoich potrzebach, angażo-
wania się w sprawy bezpośrednio ich dotyczące. 
20 czerwca podczas uroczystych obchodów tej rocz-

nicy mieliśmy okazję zobaczyć, jak na przestrzeni 
tych kilkudziesięciu lat zmieniało się nasze miasto. 
Dziś Nowy Dwór Mazowiecki jest miastem, któ-
re stale się rozwija, budują się kolejne drogi, hala 
sportowa. Stale inwestujemy w edukację i sport, na-
sze dzieci uczą się i trenują w godnych warunkach. 
Rozwijana jest infrastruktura komunalna, sieć wodo-
ciągowa i ciepłownicza. Nie zapominamy też o spra-
wach społecznych - wspieramy ludzi starszych, 
przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i cyfro-
wemu, podejmujemy działania zwiększające bezpie-
czeństwo w mieście. To tylko niewielki ułamek tego 
co można by wymienić chcąc w pełni zobrazować 
poziom przemian jakie zaszły w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
W tym miejscu chciałbym jeszcze raz podziękować 
wszystkim, którzy na przestrzeni lat wspierali no-
wodworski samorząd. Dziękuję samorządowcom, 
przedsiębiorcom i instytucjom lokalnym, organiza-
cjom społecznym oraz wszystkim innym za wspie-
ranie władz miasta w codziennej działalności i przy-
czynianie się do rozwoju naszego miasta. 
Na koniec życzę Państwu udanych, słonecznych wa-
kacji. Niech ten czas odpoczynku będzie odskocznią 
od codzienności, da wytchnienie i naładuje was ener-
gią na kolejny rok wytężonej pracy.
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Budowa „spalarni śmieci” na terenie ZeC wstrzymana!
W piątek, 26 czerwca burmistrz Jacek kowalski zwołał konferencję prasową, na której poinformował o podjęciu działań 
zmierzających do wstrzymania budowy inwestycji na terenie Zec Sp. z o.o. 

W sprawie budowy instalacji na terenie 
dzielnicy przemysłowej urząd wydał 

oficjalny komunikat. Poniżej publikujemy 
jego treść.
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jako samo-
dzielny podmiot posiadający osobowość prawną 
podpisał umowę na dostawę energii cieplnej z fir-
mą Ekokogenracja, która ma zamiar produko-
wać tę energie we własnym zakładzie budowanym 

w dzielnicy przemysłowej. Umowa jest efektem 
konieczności, które wynikają ze zobowiązań Pol-
ski na arenie międzynarodowej do zmniejszenia 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Skutkiem 
tych zobowiązań jest stosowanie przy produkcji 
ciepła tzw. kogeneracji, czyli jednoczesnej pro-
dukcji energii elektrycznej. Oprócz tego w celu 
zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery oraz re-
dukcji innych zanieczyszczeń producenci ciepła 

zobowiązani są do stosowania alternatywnych 
rodzajów paliw, pochodzących z surowców wtór-
nych i materiałów odnawialnych. Te cele przy-
świecały procesowi towarzyszącemu podpisaniu 
powyższej umowy.
W ostatnich dniach, w związku z procesem inwe-
stycyjnym tego przedsięwzięcia, wynikły okolicz-
ności, które rodzą wątpliwości co do przejrzysto-
ści sprawy:
- umowa pomiędzy ZEC sp. z o.o. a firmą Ekoge-
neracja została opatrzona klauzulą poufności, 
- umowa powyższa zawiera treści, które poddają 
w wątpliwość pierwotne założenia co do rodzaju 
paliwa stosowanego w ramach jej realizacji.
W związku z powyższym Burmistrz:
- zgłosił wniosek do Starostwa Powiatowego 
o wstrzymanie wykonywania decyzji o pozwole-
niu na budowę, na podstawie nowych okoliczno-
ści, które pojawiły się w sprawie, 
- zarekomendował Radzie Nadzorczej ZEC Sp. 
z o.o. odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.
Jednocześnie Burmistrz oświadcza, iż na terenie 
miasta nie będzie tolerował żadnych działań ani 
inwestycji, które będą miały choćby znamiona ne-
gatywnych konsekwencji dla mieszkańców. Doty-
czy to w szczególności „spalarni śmieci”, która 
mogłaby mieć takie konsekwencje.

BO Ty zdecydujesz na co wydać pół miliona!

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji nowodworskiego budżetu 
obywatelskiego.

TeksT MARTyNA koRDUleWSkA

Budżet obywatelski to 500 000 zł, które 
wpisane zostaną do projektu przyszło-

rocznego budżetu. Na co i jak je wydać, zde-
cydują osoby zameldowane w Nowym Dworze 
Mazowieckim, które ukończyły 16 rok życia. 
Ważne, aby były to zadania, które: mieszczą 
się w zadaniach gminy określonych ustawami 
o samorządzie gminnym oraz o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, zostaną 
zrealizowane na terenie Miasta (a w przypadku 
zadań inwestycyjnych na gruncie należącym 
do Miasta i zgodne z Miejscowym Planem Za-
gospodarowania Przestrzennego) nie dłużej niż 
do końca 2016 r. i poparte przez minimum 15 
osób. Projekty można zgłaszać od 1 lipca do 
14 sierpnia na formularzu dostępnym na stro-
nie internetowej oraz w Urzędzie Miejskim. 
Zgłaszając projekt, należy go odpowiednio 
(realnie) wycenić. Koszt realizacji zadania nie 
może przekroczyć pół miliona złotych.

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod 
względem formalnym, prawnym i kosztowym 
przez komisję złożoną z pracowników Urzędu 
Miejskiego, radnych i przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych. Każdy będzie mógł wziąć 
udział w jej obradach. Po weryfikacji zostanie 
sporządzona lista do głosowania. 

Głosowanie zaplanowane jest w drugiej poło-
wie września. Będzie można głosować tylko 
na jedno zadanie. Do projektu budżetu wpisa-
ne zostaną te z największą liczbą głosów, aż 
do wyczerpania puli środków finansowych na 
ten cel. Głosowanie jest jawne, aby móc zwe-
ryfikować, czy brały w nim udział osoby upo-

ważnione, tj. osoby zameldowane w Nowym 
Dworze Mazowieckim, które ukończyły 16 rok 
życia. Trwają prace nad umożliwieniem głoso-
wania przez Internet, dlatego szczegółowe in-
formacje na temat tego, gdzie i jak głosować, 
ogłosimy w późniejszym terminie. 
Wszystkie informacje o budżecie obywatel-
skim znajdziecie Państwo na 
www.nowydwormaz.pl/obywatelski. 

Gorąco zachęcamy do aktywności w zgłasza-
niu projektów, promowaniu ich oraz później 
w głosowaniu. W tym numerze publikujemy 
dla ułatwienia katalog kosztów zadań najczę-
ściej postulowanych do wykonania oraz ka-
talog zadań gminy.  Plan zagospodarowania 
przestrzennego dostępny jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej, a pomoc w ustaleniu wła-
sności gruntu można uzyskać, pisząc na adres 
bo@nowydwormaz.pl. 
Czekamy na Wasze pomysły! 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego
Zgłaszanie zadań:
od 1.07.2015 r. do 14.08.2015 r.
Powołanie Komisji:
17.08.2015 r. 
Weryfikacja zadań przez Komisję:
do 7.09.2015 r.
Głosowanie:
14-20.09.2015 r. 
Ogłoszenie wyników:
między 20 a 30.09.2015 r.

Sfera zadań publicznych obejmuje zadania 
w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy ro-
dzinom i osobom w trudnej sytuacji życio-
wej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób;
1a) wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej;
2) działalności na rzecz integracji i reinte-
gracji zawodowej i społecznej osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania i upowszechniania tra-
dycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości naro-
dowych i etnicznych oraz języka regional-
nego;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działalności na rzecz osób niepełno-
sprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji za-
wodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalności na rzecz równych praw ko-
biet i mężczyzn;
10) działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym;
11) działalności wspomagającej rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębior-
czości;
12) działalności wspomagającej rozwój 
techniki, wynalazczości i innowacyjności 
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie no-

wych rozwiązań technicznych w praktyce 
gospodarczej;
13) działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania;
15) wypoczynku dzieci i młodzieży;
16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego
17) wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej;
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochro-
ny dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyki i krajoznawstwa;
20) porządku i bezpieczeństwa publiczne-
go;
21) obronności państwa i działalności Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechniania i ochrony wolności 
i praw człowieka oraz swobód obywatel-
skich, a także działań wspomagających 
rozwój demokracji;
23) ratownictwa i ochrony ludności;
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk ży-
wiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą;
25) upowszechniania i ochrony praw kon-
sumentów;
26) działalności na rzecz integracji euro-
pejskiej oraz rozwijania kontaktów i współ-
pracy między społeczeństwami;
27) promocji i organizacji wolontariatu;
28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
29) działalności na rzecz kombatantów 
i osób represjonowanych;
30) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za 

granicą;
31) działalności na rzecz rodziny, macie-
rzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałania uzależnieniom i pato-
logiom społecznym;
33) działalności na rzecz organizacji po-
zarządowych oraz podmiotów wymienio-
nych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym 
w pkt 1–32.

Decyduj 
o swoim mieście!

Stwórz 
pomysł! 
Zagłosuj!
Kreuj  

swoje miasto!
Szczegóły na:

www.nowydwormaz.pl/obywatelski

    Budżet 
Obywatelski 

2016

Zadania samorządu gminnego – wyciąg z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 

Więcej na str. 8-9
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Świętowaliśmy 25-lecie samorządności

Obchody rocznicy rozpoczęła msza święta 
odprawiona w kościele pw. św. Michała 

Archanioła. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. 
poseł na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska, senator 
Anna Aksamit, starosta Magdalena Biernacka, 
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bi-
sialski, burmistrz Jacek Kowalski oraz wielu 
innych zaproszonych gości oraz mieszkańcy mia-
sta. Poczty sztandarowe wystawiła Straż Miejska, 
Polski Związek Wędkarski i szkoły nowodwor-
skie. 
Następnie wszyscy w barwnym orszaku, z cho-
rągiewkami w dłoniach przemaszerowali ulicami 
miasta w asyście orkiestry dętej oraz mażoretek. 
Na czele pochodu jechał zabytkowy wóz milicyj-
ny udostępniony przez p. Sebastiana Golejew-
skiego. 
Pochód zakończył się w Gimnazjum nr 1 gdzie 
odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Otwo-
rzył ja przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski, 
który wygłosił krótkie, okolicznościowe przemó-
wienie. Prezentację nt. zmian jakie dokonały się 
w naszym mieście w ciągu ostatnich kilkudziesię-
ciu lat zaprezentował burmistrz Jacek Kowalski. 
W czasie obrad wręczono też akty nadania tytułu 
Honorowy Obywatel Miasta oraz Zasłużona dla 
Miasta. Otrzymali je odpowiednio Roman Ka-
czorowski, pośmiertnie Władysław Nawaduński 
oraz Maria Możdzyńska. 
Z okazji 25 rocznicy samorządu terytorialnego, 
burmistrz oraz radni wręczyli pamiątkowe dy-
plomy kilkudziesięciu osobom, które wspierały 
i nadal wspierają nowodworski samorząd. 
Z kolei burmistrz Jacek Kowalski otrzymał z rąk 
przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego p. Radosława Rybic-
kiego dyplom i medal Pro Masovia. Medal przy-
znano także Miastu Nowy Dwór Mazowiecki. 
Odznaczenia te przyznawane są osobom i insty-
tucjom które całokształtem działalności zawodo-
wej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich 
zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego 
wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kul-
turalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.
Po części oficjalnej każdy mógł zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie w fotobudce.  

W sobotę 20 czerwca odbyły się uroczyste obchody 25-lecia samorządności w Polsce.  W programie była msza św., parada 
ulicami miasta oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej. 
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Dyrektor, Nauczyciele oraz Uczniowie Zespołu Szkół 
w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza 
pragną serdecznie podziękować:
- Sz. P. Jadwidze Zakrzewskiej- Poseł na Sejm RP
- Sz. P. Krzysztofowi Bisialskiemu - Przewodniczącemu 
Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki
- Sz. P. Jackowi Kowalskiemu - Burmistrzowi Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki
- Sz. P. Annie Rutkowskiej - Zarząd Budynków Komu-
nalnych Nowy Dwór Mazowiecki
- Sz. P. Annie Ibekwe - Energetyka Nowy Dwór 
Mazowiecki

- Sz. P. Romanowi Głos - Zakład Energetyki Cieplnej 
Nowy Dwór Mazowiecki
Zarządowi Spółki SINEVIA
- Sz. P. Halinie i Jerzemu Plackowskim
- Sz. P. Mariannie i Alfredowi Kowalskim
Fundacji „Nikt Nie Zostaje”
- Sz. P. Markowi Kubikowi- Archiwum Ministra Obrony 
Narodowej
Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
- Sz. P. Markowi Szarow
- Sz. P. Dariuszowi Pajek - Con-Invest Warszawa
- Sz. P. Zbigniewowi Paszkiewiczowi

- Sz. P. Justynie Pręgowskiej - Zielony Dworek Leoncin
- Sz. P. Jakubowi Paradzińskiemu - Hotel Royal w 
Modlinie Twierdzy
- Sz. P. Dariuszowi Łuszczyńskiemu
Redakcjom Gazet Lokalnych

za okazaną pomoc i wsparcie w organizacji uroczystych 
obchodów 85-lecia Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy.

Dyrektor
Zdzisław Szmytkowski

P O D Z I Ę K O W A N I A    P O D Z I Ę K O W A N I A    P O D Z I Ę K O W A N I A

NDMed i Actin wśród partnerów NKF!

Przedstawiamy kolejnych partnerów Nowo-
dworskiej Karty Familijnej! Do programu 
przystąpili sklep medyczny NDMed oraz 
gabinet masażu „Actin”. Ponizej prezentuje-
my szczegóły oferowanych przez partnerów 
zniżek. 

NDMed Sklep Medyczny miesci się przy ulicy Dłu-
giej 8. Wszystkim posiadaczom NKF oferuje:
• 30% zniżki na komputerową diagnostykę stóp,
• 10 % zniżki na całą ofertę sklepu z wyłączeniem 
środków pomocniczych,
• 5% zniżki na środki pomocnicze tj. pielucho-
majtki, podkłady, wkładki anatomiczne.

Z kolei Gabinet masażu „Actin” Bożena Grzechnik, 
mieści się na terenie pływalni NOSiR przy ul. Spor-
towej 66. 

Posiadacze Nowodworskich Kart Familijnych 
mogą korzystać tu z: 
• 25 % zniżki na masaż leczniczy - w schorzeniach 
kręgosłupa, w chorobach reumatycznych, w cho-
robach układu nerwowego oraz w usprawnianiu 
pourazowym;
• 25 % zniżki na masaż sportowy jako element 
odnowy biologicznej; 
• 25% zniżki na manualny drenaż limfatyczny 
- jako element kompleksowej terapii przeciwo-
brzękowej; 
• 25% zniżki na masaż rozluźniający - jako profi-
laktykę w kierunku zdrowego układu ruchu i do-
brego samopoczucia.
Gabinet Masażu „Actin” Bożena Grzechnik
ul. Sportowa 66 (pływalnia NOSiR)
tel. 505 511 368

Zachęcamy inne podmioty do zgłaszania się do 
programu Nowodworska Karta Familijna. 

Kontakt: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, 
tel. 022 51 22 161

P A R T N E R Z Y  N O W O D W O R S K I E J  K A R T Y  F A M I L I J N E J

Serdeczne podziękowania za współ organizację imprezy 
Z okazji Dnia dziecka i Dnia matki dla 2 Mazowieckiego 
Pułku Saperów oraz partnerom:
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
TEKPUD – Alina i Krzysztof Boczkowscy
„Carl Villa” – Roman Sumiła
Fabryka Benckiser
Zakład Energetyki Cieplnej 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
Kwiaciarnia Marianna Kowalska Studio Urody „ Patrix

Nagrody w konkursie plastycznym „ Mój Portret , Mojej 
Mamy” ufundowali:
1. W kategorii Przedszkola -Fabryka Benckiser
2. W kategorii Szkoły Podstawowe Kl. I – III Poseł 
Jadwiga Zakrzewska
3. W kategorii Szkoły Podstawowe Kl. IV-VI Alina i 
Krzysztof Boczkowscy Firma Tekpud 

Słodkości dla Dzieci i Mam ufundowała Firma Benckiser
 i Mazowiecki Bank Spółdzielczy

Kwiaty dla Mam ufundowała – kwiaciarnia Marianny 
Kowalskiej

Dzięki Firmom Carl Villa – Roman Sumiło, Zakładowi 
Energetyki Cieplnej, Zakładowi Wodociągów  
i Kanalizacji gościliśmy zespół „Tercet Egzotyczny”  
- z Panią Izabellą Skrybant - Dziewiątkowską. 
Koncert dedykowany wszystkim Mamom

P O D Z I Ę K O W A N I A    P O D Z I Ę K O W A N I A    P O D Z I Ę K O W A N I A

TeksT MAGDAleNA cZechoWicZ FOTO PioTRA RATAJcZykA

75. rocznica rozstrzelania macieja rataja

21 czerwca 2015 roku Starosta Nowodworski Magdalena biernacka wzięła udział w uroczystości upamiętniającej  
75. rocznicę największych masowych rozstrzelań w Palmirach, w tym Marszałka na Sejm ii RP - Macieja Rataja, która odbyła 
się na cmentarzu w Palmirach.

Mszę świętą w intencji Marszałka Sejmu  
II RP Macieja Rataja oraz innych pomor-

dowanych koncelebrował ks. bp Rafał Markow-
ski. Po Mszy świętej przemówienie wygłosił 
Wicepremier RP, Minister Gospodarki Janusz 
Piechociński.
Uroczystości zakończono składaniem wieńców 
i wiązanek kwiatów przy mogile Marszałka  
Macieja Rataja.
Więcej na www.nowodworski.pl

TeksT ZeSPół PRoMocJi i SPRAW SPołecZNych STARoSTWA PoWiAToWeGo W NDM FOTO k.MilleR, WWW.cZoSNoW.Pl, WiRTUAlNyNoWyDWoR.Pl

25 lat samorządności w powiecie nowodworskim

25 lat temu, dokładnie 8 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a zaraz potem – 27 maja – odbyły 
się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe.

Po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele 
mogli faktycznie współdecydować 

o sprawach lokalnej społeczności. Właśnie tak w Pol-
sce zaczęła odradzać się samorządność. Dziś trudno 
sobie bez niej wyobrazić w pełni demokratyczny kraj, 
a reforma samorządowa uchodzi za jedną z najbar-
dziej udanych. Sprawnie funkcjonujący samorząd, to 
podstawa budowania obywatelskiej aktywności oraz 
rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Rok 2015 to rok polskiej samorządności – radości, 
świętowania i wspólnego uczczenia tej ważnej dla nas 
wszystkich rocznicy. To rok refleksji nad istotą samo-
rządności, zrozumienia potrzeby coraz mocniejszego 
uruchomienia pokładów obywatelskiej aktywności 
w ramach samorządów i poprzez samorządy. 

W ciągu 25 lat pracy samorządu również w naszej 
„małej ojczyźnie” nastąpiło wiele zmian. Zmian nie 
tylko tych namacalnych, w postaci nowych dróg, 
inwestycji  czy modernizacji  obiektów ale przede 
wszystkim, tych związanych z postrzeganiem ota-
czającej nas rzeczywistości, świadomości realnego 
wpływu na kształt lokalnego środowiska i potrzeby 
współdziałania. 

To dzięki aktywności mieszkańców, przychylności 
przedstawicieli różnych instytucji, urzędów i przed-
siębiorców oraz umiejętnemu wykorzystywaniu 
lokalnego potencjału gospodarczego mamy szan-
sę kreować przyjazne i zdrowe środowisko naszej 
wspólnoty.

Za to chciałabym wszystkim bardzo podziękować 
i wyrazić głębokie uznanie za Państwa zaangażowa-
nie i wiarę lepszą, wspólną przyszłość. 
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Nowa przychodnia garnizonowa otwarta!

W środę 17 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby przychodni garnizonowej w Twierdzy Modlin. ceremonii 
otwarcia dokonał dyrektor przychodni Marek Malczewski. 

Dyrektor powitał wszystkich zgromadzo-
nych na uroczystości gości wśród, któ-

rych obecne były władze wojskowe, władze 
miasta i powiatu w tym przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski, przedstawiciele 
duchowieństwa, Narodowego Funduszu Zdro-
wia, organizacji społecznych oraz mieszkańcy. 
W uroczystości wzięła tez udział poseł na sejm 
RP p. Jadwiga Zakrzewska, jednocześnie prze-
wodnicząca Rady Społecznej Przychodni. 
W krótkim przemówieniu p. poseł podkreśli-
ła jak ważną rolę odgrywa przychodnia w ży-
ciu nie tylko mieszkańców Twierdzy Modlin. 
Wspominała czasy sprzed remontu obiektu i  ak-
centowała ogrom pracy i zaangażowanie dyrek-
tora Malczewskiego oraz innych osób w remont 
budynku przychodni. 
Dyrektor Marek Malczewski z kolei dziękował 
wszystkim, którzy wspierali go na przestrze-
ni lat w realizacji zadania. Kilkunastu osobom 
wręczył w ramach podziękowania pamiątkowe 
ryngrafy. 
Głos zabrali także goście. Przekazywali słowa 
podziwu oraz wręczali prezenty. 
Podczas uroczystości kilkunastu pracowników 
lecznicy otrzymało odznaczenia za zasługi dla 
obronności kraju. 
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na zwie-
dzanie wyremontowanych pomieszczeń a potem 
na poczęstunek. 

FOTO oST Fly 

Postępy w realizacji inwestycji!
Dwie duże inwestycje realizowane w ostatnim czasie przez miasto Przebudowa ulic Warszawskiej i Modlińskiej oraz budowa 
hali sportowej na osiedlu Młodych. Postępy w realizacji tych zadań prezentujemy na zdjęciach.

Przebudowa ulic Warszawskiej i Modlińskiej 

15 czerwca 2015 r.        15 czerwca 2015 r.

15 czerwca 2015 r.        24 czerwca 2015 r.

24 czerwca 2015 r.        24 czerwca 2015 r.

24 czerwca 2015 r.        24 czerwca 2015 r.

Budowa hali sportowej na Osiedlu Młodych

24 czerwca 2015 r.               24 czerwca 2015 r.           24 czerwca 2015 r.

15 luty 2015 r.               8 czerwca 2015 r.           8 czerwca 2015 r.
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Szkoła w Twierdzy modlin obchodziła 85 lat!
W tym roku przypada rocznica 85-lecia szkolnictwa w Twierdzy Modlin. Uroczyste obchody związane z tym jubileuszem 
zostały zorganizowane 3 czerwca w Zespole Szkół Twierdzy Modlin. 

Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą 
świętą odprawiona przez biskupa polowego 

Piotra Liberę. Potem, w przyszkolnej hali spor-
towej  odbył się uroczysty apel. Uczestniczyło 
w nim liczne grono zaproszonych gości wśród 
których byli minister administracji i cyfryzacji 
Andrzej Halicki, wicemarszałek województwa 
mazowieckiego Wiesław Raboszuk, burmistrz 
Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski, przedstawiciele duchowień-

stwa, służb mundurowych, władz powiatu, firm 
i instytucji wspierających szkołę w Twierdzy Mo-
dlin, obecni i byli pracownicy szkoły, zaproszeni 
absolwenci i mieszkańcy. Szczególnie gorąco 
witana była p. Danuta Bonk była wieloletnia dy-
rektor szkoły. 
Perfekcyjnie przygotowany i ciekawy program ar-
tystyczny przygotowali uczniowie szkoły. Swoje 
umiejętności prezentowały zarówno przedszkola-
ki jak i uczniowie liceum. 

Na koniec był okolicznościowy  tort, życzenia 
i prezenty. Szczególnie uhonorowany został 
Zdzisław Szmytkowski – dyrektor szkoły, który 
otrzymał medal za zasługi dla obronności. 
Po części oficjalnej wszystkich zaproszono na 
poczęstunek i piknik a na zakończenie dnia  kon-
cert dała orkiestra Centralnego Zespołu Wojska 
Polskiego. 

TeksT I FOTO Nok 

Nowodworski dzień dziecka i dzień mamy 2015
W sobotę 30 maja  2015r. w Amfiteatrze Miejskim Dzieci i Mamy świętowały swój dzień. 

Organizatorzy: Władze Samorządowe Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, Nowodworski 

Ośrodek Kultury i Dowódca 2 Pułku Saperów 
zaprosili na ulicę Króla Maciusia I, gdzie królo-
wały dzieci. Były taneczne pląsy ze stonogą, pisa-
nie listy marzeń, konkurs plastyczny na asfalcie pn. 
„Moja rodzina”, ubieranie lalek na czas i wiele in-
nych zabawnych konkurencji. Były też stanowiska 
animacyjne, na których można było zrobić wachlarz, 
lampion szczęścia lub chorągiewkę.  Dla wielbicie-
li wojska 2 Pułk Saperów przygotował ekspozycję 
sprzętu inżynieryjnego i malowania buziek. Dużą 
atrakcją było spotkanie z psem saperskim.  Łasuchy 
mogły osłodzić się watą cukrową ufundowaną przez 
Firmę Reckitt Benckiser. Jednak jak zawsze naj-
większym zainteresowaniem cieszył się dmuchany 
plac zabaw. Do największego dmuchawca w Polsce 
o nazwie „Twierdza” (128 m2)  młodzi rolkarze 
ustawiali się  od samego rana.  Obok zabawy, były 
też prezentacje najlepszych wokalistów i tancerzy 
z sekcji Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Miejska 
publiczność mogła też wysłuchać laureatów powia-
towego konkursu wokalnego „Wiolinowy Klucz”, 
który od 13 lat organizuje Nowodworski Ośrodek 
Kultury.  Podczas imprezy wręczono nagrody lau-
reatom konkursu plastycznego „Mój portret, Mojej 
Mamy”. Mamy wysłuchały także dedykowanego 
im koncertu zespołu Tercet Egzotyczny. Mieszkańcy 
naszego miasta i ci mali i dorośli, spędzili w Parku 
Miejskim kolejny, miły, obfitujący w liczne atrakcje, 
sobotni dzień.
Dziękujemy Gazecie Nowodworskiej oraz portalo-
wi wirtualnynowydwor.pl za objęcie imprezy patro-
natem medialnym. 
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XV Nowodworski międzynarodowy rajd Pojazdów Zabytkowych
W dniach 29-31 maja 2015 odbył się  kolejny, piętnasty już Rajd Pojazdów Zabytkowych.
Zaproszonych do udziału zostało 30 pojazdów w tym 23 polskie, 4 litewskie, 1 niemiecki, 1 czeski, 1 z USA. 

Trasa rajdu biegła zgodnie z programem: z bazy 
w hotelu Royal, obrzeżem Puszczy Kampinosk-

iej, przez Cybulice, Polanę Roztoka, Wiersze, Czos-
nów, Palmiry (gdzie każda załoga zwiedziła Muze-
um Męczeństwa i zapaliła znicze), Wólkę Górską, 
kończąc na terenach Restauracji Borodino. 
W klasyfikacji generalnej załóg polskich I miejsce 
zajął Tomasz Skrzeliński na Brush z 1911r. II miejsce 
wywalczył Michał Ratyński na Wandererze z 1938r, 
a III miejsce Zdzisław Hoppena DKW z 1937r.
Wśród załóg zagranicznych najlepszy był Martinus 
Obymacha z Wilna na Polskim Fiacie z 1935r. II 
miejsce zajął Jaroslav Śery z Koprzywnicy na MG 
TA z 1938r, a trzecie Gintautas Miśkinis na Pack-
ardzie z 1925r. 
W drugim dniu odbył się Konkurs Elegancji Po-
jazdów i załóg, Konkurs Strojów Szkół Nowod-

worskich, wybór Pucharu Publiczności, przejażdżki 
zabytkowymi pojazdami.
Do Parku im. J Wybickiego kawalkadę po-
jazdów prowadziła załoga Policji Nowodworskiej, 
a przy Parku przejęła ją Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Płońska, która razem z zabytkowymi pojazdami 
stanowiła piękny widok.
Rajd, jak co roku, odbył się pod Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego 
p. Jacka Kowalskiego. Komandorem, jak co roku 
była p. Ewa Parol-Bartnicka. 
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ii Nowodworski Festiwal rockowy
W ramach xVi Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 19. czerwca 2015 r. Stadion Miejski stał się na cały piątkowy dzień 
muzycznym miasteczkiem.

Był to dzień finałowego koncertu II. Nowodwor-
skiego Festiwalu Rockowego wieńczącego 

przeprowadzony w maju konkurs młodych zespo-
łów rockowych.
Przypomnijmy - do konkursu zgłosiło się 116 ze-
społów, z których komisja wybrała 11 finalistów. Na 
scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury zostały 
wybrane 3 zespoły. Dwa z nich otrzymały nagrodę 
pieniężną w wysokości tysiąca złotych oraz jeden 
zespoł, który ze względu na swój bardzo dobry 
występ został wyróżniony możliwością występu na 
finałowym koncercie.
I tak 19. czerwca na deskach nowodworskiej sceny 
na Stadionie Miejskim stanęły zespoły CLOCK-
MAID, LANDAU (Białoruś) oraz BLUE DEEP 

SHORTS. Festiwal otworzył występ zespołu 
ZDREADY, którego artyści są zarazem organiza-
torami całego tego zamieszania koncertowego. Ze-
spół powstał 4 lata temu w Nowym Dworze i stara 
sie uczestniczyć w każdym rockowym wydarzeniu 
w naszym powiecie i okolicach.
Po trójce laureatów konkursu na scenie zobaczyliśmy 
ABRADABA, czyli Marcina Martena z zespołem 
- rapera znanego z tak sławnej formacji jak Kaliber 
44, której był współzałożycielem. Obecnie prowadzi 
działalność solową. Współpracował m.in. z takimi 
nazwiskami jak; Banach, Maleńczuk czy Waglewski. 
Koncert AbradAba poruszył publiczność melodyj-
nym hip-hopem. Usłyszeliśmy sztandarowe kawałki, 
jak: Rapowe ziarno czy Miasto jest nasze. 

Ostatnim wykonawcą był Lao Che - zespół z Płocka, 
który na swoim koncie ma wiele świetnych złotych 
płyt. W marcu tego roku wydali równie wspaniałą 
płytę DZIECIOM, której piosenki zaprezentowali 
na nowodworskiej scenie. Publiczność popłyneła 
w rytmach najnowszych piosenek Wojenka, Bajka 
o Misiu czy Dżin. Gdyby nie ścisły plan imprezy 
bisom nie byłoby końca.
Należy wspomnieć, że całe to wydarzenie zostało 
zorganizowane przez wolontariuszy, którzy tylko 
dla własnej satysfakcji pracowali przy tym przed-
sięwzięciu pod kierownictwem Grzegorza Anto-
niuka. Wsparcie finansowe popłynęło od Miasta 
Nowy Dwór Maz oraz firm La Lorraine oraz Green 
Factory.
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Gala Finałowa „iV Konkursu na esej o tolerancji i dialogu”

18 czerwca w Nowodworskim ośrodku kultury odbyła się Gala Finału „iV konkursu na esej o tolerancji i dialogu”, 
organizowanego przez Zespół Szkół nr 2. 

Jak co roku w uroczystości wzięli udział m.in.: 
przedstawiciele fundatorów nagród, władze 

samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, 
potomkowie przedwojennej nowodworskiej spo-
łeczności żydowskiej, p. Roman Kaczorowski 
– honorowy obywatel Nowego Dworu, przed-
stawiciele ZOR-u RP, dyrektorzy, nauczyciele, 
rodzice, młodzież. 
Nadrzędnym celem Konkursu jest kształtowa-
nie wśród młodego pokolenia nowodworzan 
postawy poszanowania odmienności kulturowej 
i religijnej, a zarazem znajdowania wspólnych 
wartości służących propagowaniu dialogu mię-
dzykulturowego.

(…) W tym roku konkurs była dresowany do 
młodzieży powiatu nowodworskiego. Inicja-
torem Konkursu jest p. Ze’ev Shaked repre-
zentujący Nowy Dwor Jewish Memorial 
– amerykańską fundację upamiętniającą nowo-
dworską społeczność żydowską, żyjącą przed 
wojną w naszym mieście. Patronat honorowy nad 
Konkursem objęli: fundatorzy nagród finansowych  
– p. John Kerr i p. Ingrid Lee z Nowy Dwor 
Jewish Memorial, oraz fundator nagród rzeczo-
wych p. Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego. 
(…)
Zgodnie z Regulaminem eseje opatrzone godłem 
sprawdzają nauczyciele humaniści ze szkół no-
wodworskich, przede wszystkim nauczyciele 
języka polskiego.
Fundatorzy ustanowili nagrody o łącznej war-
tości 3 tysięcy dolarów: Nagrodę Główną sta-

nowi 1500 USD, z czego 500 otrzymuje autor 
najlepszego eseju, 1000 jego szkoła. Pozostałe 
dwie równorzędne przyznawane są w dwóch ka-
tegoriach: I Nagroda w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych o wartości 750 USD (250 USD 
otrzymuje autor eseju, 500 jego szkoła) oraz  
I Nagroda w kategorii szkół gimnazjalnych 
także o wartości 750 USD ( 250 USD otrzymuje 
autor eseju, 500 jego szkoła). 
18 czerwca 2014 odbyło się oficjalne ogłosze-
nie wyników Konkursu i wręczenie nagród. Do-
konali tego: p. Ze’ev Shaked, jego brat p. Josef 
Kieliszek oraz burmistrz p. Jacek Kowalski. Na-
grodę Główną otrzymała Magdalena Włodar-

czyk z Publicznego Gimnazjum nr 4 w NDMaz.;  
I Nagrodę w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych – Piotr Wójcik z LO im. Wojska Polskiego 
w NDMaz; I Nagrodę w kategorii szkół gimna-
zjalnych – Karolina Kowalewska z PG1. Po raz 
pierwszy komisja konkursowa wnioskowała o przy-
znanie nagrody pozaregulaminowej – wyróżnienia 
dla Adama Balcerzaka, ucznia Zespołu Szkół nr 2. 
Każdy z uczestników Konkursu otrzymał od funda-
torów nagrody pieniężnej list gratulacyjny , a także 
książkę p. Marii Możdżyńskiej „(Nie)legendy no-
wodworskie” – z dedykacją autorki. Podziękowania 
od patronów honorowych konkursu otrzymali rów-
nież dyrektorzy i nauczyciele.
Tradycją gali finałowej Konkursu są wspomnie-
nia potomków nowodworskiej społeczności ży-
dowskiej, wzbogacające wiedzę współczesnych 
mieszkańców o wielokulturowej przeszłości No-
wego Dworu. Tym razem p. Debra Michlewicz 
z Nowego Jorku przedstawiła krótki film o swo-
jej matce. Sally Michlewicz ze wzruszeniem 
opowiadała wnukowi o czasach, kiedy mieszkała 
z rodziną w naszym mieście. 
Płk Alfred Kabata – prezes ZOR RP – przed-
stawił krótko historię żołnierzy wyznania moj-
żeszowego, pełniących służbę w nowodworskim 
Batalionie Elektrotechnicznym. 
Oprawę muzyczną wieczoru stanowił występ 
zespołu SomeDay. Sylwia i Przemek wykonali 
trzy utwory: „Do kołyski”, „Simple the best” – to 

muzyczna dedykacja dla laureatów – oraz „Hal-
lelujah” – piosenka doskonale znana, niezależnie 
od kulturowych tradycji.
„Konkurs na esej o tolerancji i dialogu” zna-
komicie łączy się z uroczystością upamiętniającą 
społeczność żydowską żyjącą w Nowym Dworze 
przed wojną, a tak boleśnie doświadczoną w cza-
sie Holocaustu. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
w kolejną rocznicę odsłonięcia pomnika pamięci 
na żydowskim cmentarzu, potomkowie nowo-
dworskich Żydów z USA, Izraela, RPA, Wielkiej 
Brytanii i Francji zebrali się, by wspólnie z lokal-
ną społecznością Nowego Dworu uczcić pamięć 
o tych, którzy przed wojną wspólnie z katolika-

mi, ewangelikami, prawosławnymi tworzyli to 
miasto. Tradycyjną modlitwę kadisz odmówił  
p. Itzhak Krakowski, reprezentujący Gminę Wy-
znaniową Żydowską w Warszawie. Po uroczysto-
ści pod pomnikiem pamięci złożono białe róże.
Tolerancja i dialog to nie tylko idee nowodwor-
skiego „Konkursu” i corocznych uroczystości 
upamiętniających przedwojenną społeczność 
żydowską naszego miasta, ale również hasła 
towarzyszące polsko-izraelskim spotkaniom 
młodzieży, które zainicjował p. Tsvika Pla-
ciński, kolejny potomek nowodworskich Ży-
dów. W czasie dwóch wizyt, w 2012 i 2014 
roku, młodzi Izraelczycy poznawali kraj 
przodków, jego historię i współczesne obli-
cze, przede wszystkim jednak nawiązywali 
kontakty z rówieśnikami z Nowego Dworu, 
kontynuując je np. na Facebooku.
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XVi dni Nowego dworu mazowieckiego w telegraficznym skrócie

kolorowo i tanecznie rozpoczęły się obchody xVi Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. W poniedziałkowe popołudnie 15 
czerwca 2015 r. pod hasłem RoZTAńcZeNi, na dziedzińcu Nowodworskiego ośrodka kultury spotkały się zespoły taneczne 
z legionowa, Jabłonny, Serocka, Grodziska Mazowieckiego, Józefowa i ciechanowa i naszego miasta. Prze dwie i pół 
godziny w rytm muzyki, przed bardzo licznie zgromadzoną, publicznością trwał karnawał różnych form i stylów tanecznych. 
Publiczność z wielką ympatią oklaskiwała popisy taneczne w wykonaniu dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Następnego dnia (16.06.2015 r.), przy wy-
pełnionej sali, odbyła się premiera przed-

stawienia grupy Teatralnej HURRAGRAM wg. 
scenariusza zespołu, w reżyserii Katarzyny 
Rospędowskiej pt: „Przerwa, czyli traktat 
o niechlubnym paleniu”. Niezwykle zabawny 
spektakl napisany w oparciu o teksty Sławomira 
Mrożka i kabaretu POTEM, został bardzo cie-
pło przyjęty przez nowodworską publiczność.
17 czerwca 2015 r. w sali Nowodworskiego 
Ośrodka Sportu i Turystyki odbyło się podsu-
mowanie powiatowego konkursu „Wydajemy 
własną książkę” - „Nowy Dwór Mazowiecki 
2065”, od wielu lat przygotowywanego przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filia 
w Nowym Dworze Mazowieckim we współpra-
cy z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury Na te-
goroczną edycję konkursu wpłynęło 180 książe-
czek wykonanych przez 226 uczniów z 18 szkół 
położonych na terenie 5 gmin. Uroczystość 
uświetniły pokazy w wykonaniu Zespołu Tańca 
Nowoczesnego NOKAUT z Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury ćwiczącego pod kierunkiem 
Anny Paś i Rafała Sawko.  Młodzi tancerze za-
prezentowali się w 4 układach tanecznych: Ro-
xie”, ”W szkole”, „Uptown”, „Candyman”.
We wszystkich kategoriach przyznano: 96 wy-
różnień, 13 wyróżnień specjalnych, 22 trzecie 
miejsca, 22 drugie miejsca  oraz 13 miejsc 
pierwszych. 10 prac zdobyło tytuł „Srebrnej 
Książki”. Zaszczytny tytuł „Złotej Książki” 
zdobyła 1 praca.Fundatorem wszystkich upo-
minków i nagród IX edycji konkursu „Wydaje-
my Własna Książkę” był Urząd Miejski w No-
wym Dworze Mazowieckim. 
W czwartkowe przedpołudnie w sali Nowo-
dworskiego Ośrodka Kultury uczniowie III klas 
szkół gimnazjalnych wzięli udział w ilustrowa-
nych wykładach poświęconych historii Nowe-
go Dworu Mazowieckiego. Niezwykle barwnie 

i ciekawie wiedzę historyczną przekazywała 
młodzieży Zasłużona dla Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki pani Maria Możdżyńska.
W sobotni poranek (20 czerwca 2015 r.) pani 
Maria poprowadziła grupę mieszkańców na hi-
storyczny spacer po nowodworskiej nekropolii 
pn. „Historia miasta w kamieniu zapisana”.
Podczas spaceru uczestnicy dowiedzieli się 
m.in. o ciekawostkach historycznych, o których 
milczą oficjalne opracowania.
Obok imprez kulturalnych w tygodniu obcho-
dów XVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego 
odbyło się także wiele imprez sportowych i re-
kreacyjnych: turnieje plażowej piłki siatkowej, 
piłki nożnej przedszkolaków, wyścigi kolarskie 
na bieżni, przeprowadzono test Coopera dla 
młodzieży. W sobotni poranek (20.06.2015 r.) 

odbył się Rajd Nordic Walking.
    Zwieńczeniem XVI Dni Nowego Dworu Ma-
zowieckiego był sobotni PIKNIK MIEJSKI 
na stadionie miejskim. Licznie i całymi rodzi-
nami przybyli mieszkańcy miasta na Piknik 
i pozostawali tam aż do końca imprezy, która 
zakończyła się o północy.
Podczas Pikniku dzieci ochoczo korzystały ze 
zjeżdżalni, trampoliny, ujeżdżali dzikiego byka, 
pokonywali przeszkody na olbrzymim ślima-
ku, nurkowali z aparaturą tlenową w basenie 
Ochotniczej Starzy Pożarnej - Ratownictwa 
Wodnego, wraz z tatusiami, „bawili się” bronią 
na stanowisku Policji, malowali twarze i po-
znawali pracę samorządu miejskiego na stano-
wisku Straży Miejskiej, „odważni” kierowcy 
mogli poznać „walory” dachowania samocho-
du, w piekarni plenerowej zarówno dorośli jak 
i dzieci poznali tajniki pieczenia dobrego chleba 
i sami mogli go wymiesić i upiec, dużo radości 
dało dzieciom i wspomagającym ich rodzicom 
tworzenie zabawek i ozdób na warsztatach ak-
tywności twórczej, niebywałą okazję mieli mi-
łośnicy czytelnictwa, podczas gdy dzieci bawiły 
się w kąciku dziecięcym, dorośli mieli czas, aby 
na stanowisku Biblioteki Miejskiej i Powiato-
wej, wybrać sobie ciekawą książkę za symbo-
liczne pieniądze. Loterię i wystawę rękodzieła 
przygotowały Warsztaty Terapii Zajęciowej 
TPD, można tam było wygrać lub kupić cieka-
we wytwory rękodzieła artystycznego. Przez 
kilka godzin moc atrakcji dostarczał zarówno 
dzieciom jak i dorosłym mini cyrk Frika Art, 
gdzie wszyscy chętni bawiąc się, mogli poznać 
trudy zawodu cyrkowca. Licznych emocji do-
starczał także towarzyszący imprezie lunapark 
Henry.
O godzinie 17.30 rozpoczął się program arty-
styczny. Zebranych na stadionie mieszkańców 
powitał i zaprosił do wspólnej zabawy przed es-
tradą, znany i lubiany dziennikarz telewizyjny 

Michał Olszański. Jego apel nie pozostał bez 
echa pod scenę zaczęły napływać coraz większe 
rzesze ludzi. Część artystyczną Pikniku otwo-
rzył nowodworski zespół muzyczny Evidence, 
w wykonaniu którego, usłyszeliśmy hity świa-
towego rocka. Następnie na estradę wkroczyła 
legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Od 50 
lat niezmiennie popularne i lubiane Czerwo-
ne Gitary. W wykonaniu Czerwonych Gitar 
usłyszeliśmy wszystkie najbardziej znane, idą-
ce przez życie wraz z kolejnym pokoleniem 
wielbicieli przeboje grupy. Zespół „rozgrzał do 
czerwoności” wielopokoleniową publiczność, 
wprowadzając ją w entuzjastyczny nastrój. 
Przed estradą rozpoczęła się wspólna zabawa, 
tańce, korowody. Chóralny śpiew niósł się dale-
ko poza granice stadionu. Nastrój i pozytywna 
energia nie opuściła zebranych po zakończeniu 
występu Czerwonych Gitar. Równie entuzja-
stycznie powitany został, przez nowodworzan 
kolejny zespół na estradzie, Brathanki. Przy 
kolejnych utworach zespołu publiczność rów-
nież ruszyła w tany i równie ochoczo śpiewa-
ła refreny najbardziej popularnych utworów 
zespołu. Entuzjazm widowni spowodował, że 
koncert zespołu przedłużył się o blisko trzydzie-
ści minut. Opóźnienie nie ostudziło pozytyw-
nego nastawienia nowodworskiej publiczności, 
zwłaszcza, że sympatyczny Michał Olszański 
rozmawiając z publicznością, przeprowadzając 
mini konkursy z nagrodami, umiejętnie pod-
trzymywał pozytywne nastawienie widowni na 
tyle, że ta niezwykle gorąco ( przeraźliwym pi-
skiem) powitała ostania artystkę tego wieczora, 
Honoratę Skarbek. Młoda artystka odwzajem-
niła się nowodworzanom dając fantastyczne, 
niezwykle barwne, energetyczne estradowe 
show. I w tym przypadku z bardzo aktywnym 
udziałem publiczności, która gremialnie śpie-
wała z Honoratą fragmenty jej piosenek.
XVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego za-
kończyły się o północy barwnym widowiskiem 
pirotechnicznym.
Organizatorzy: Władze Samorządowe Nowego 
Dworu Mazowieckiego i Nowodworski Ośro-
dek Kultury serdecznie dziękują partnerom: 
Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu, Rekre-
acji i Turystyki, Straży Miejskiej, Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Wydziało-
wi Promocji Urzędu Miasta, Komendzie Powia-
towej Policji, Miejskiemu Zakładowi Oczysz-
czania,  Pracowni Kreatywności i Ochotniczej 
Straży Pożarnej -Ratownictwo-Wodne za pełną 
wyrozumiałości i efektywną współpracę. Spon-
sorom: Zakładowi Energetyki Cieplnej, Mazo-
wieckiemu Bankowi Spółdzielczemu, Firmom 
ALPLA, Reckitt Benckiser i La Lorraine Ba-
kery Group za wsparcie finansowe. Służbom 
mundurowym: policji, straży miejskiej, pań-
stwowej i ochotniczej straży pożarnej za dobrą 
i efektywna opiekę.
Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckie-
go za obecność i znakomitą zabawę.
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Bibliotekarze odjechali!

Miejska i Powiatowa biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim po raz trzeci włączyła się do ogólnopolskiej akcji odjazdowy 
bibliotekarz. Wspólnie z biblioteką Publiczną Gminy Pomiechówek zorganizowany został w dniu 23 maja 2015 roku rajd rowerowy.

Pomimo niesprzyjającej aury, ponad 30 osobo-
wą grupą bibliotekarzy, przyjaciół biblioteki 

i miłośników rowerów o godz. 8.45 wyruszyliśmy 
spod siedziby Miejskiej i Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, 
kierując się w stronę Modlina Twierdzy, gdzie 
z uczestnikami Odjazdowego Bibliotekarza z Po-
miechówka zwiedziliśmy park militarny przy Mu-
zeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. 
Trasa rajdu prowadziła nas po historycznych 
miejscach naszego regionu. Zwiedziliśmy ruiny 
prochowni, poznaliśmy historię Fortu nr 1 w Za-
kroczymiu i klasztoru oo. Kapucynów. Miejscem 
docelowym naszej podróży był Garnizon Wydzie-
lony Wojska Polskiego „Nowowilejka” w Zakro-
czymiu, założony przez pana Macieja Kostrzew-
skiego, który był również naszym przewodnikiem 
po zakątkach Ziemi Zakroczymskiej.

Po forsownym zwiedzaniu przyszedł czas na grilla 
i pieczenie kiełbasek. Był to czas integracji i cie-
kawych rozmów. Mieliśmy również możliwość 
obejrzenia militarnych eksponatów zgromadzo-
nych w skansenie-muzeum.
Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Ko-
strzewskiemu i przewodnikowi po parku militar-
nym za wspaniałą lekcję historii, przeprowadzonej 
w bardzo atrakcyjnej formie oraz Straży Miejskiej 
za zapewnienie bezpiecznego przejazdu przez 
miasto. Szczególne podziękowania kierujemy do 
uczestników rajdu, licznie przybyłych mimo desz-
czowej pogody.
Mamy nadzieję na spotkanie podczas kolejnej 
edycji rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliote-
karz organizowanego przez Miejską i Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.

TeksT I FOTO oRGANiZAToRZy

„Tydzień bibliotek w miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Nowym dworze mazowieckim”

W dniach 8-15 maja 2015 r. w Miejskiej i Powiatowej bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się xii edycja 
ogólnopolskiej akcji Tygodnia bibliotek, pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. 

Jak co roku przygotowano szereg zajęć. Podczas 
lekcji bibliotecznych dzieci zwiedziły zakamarki 

bibliotek, dowiedziały się jak zbudowana jest książ-
ka oraz jak ją szanować. Obejrzały prezentację multi-
medialną „Jak się rodzi książka” a także reprodukcję 
malowideł papirusowych, gliniane tabliczki i pismo 
węzełkowe. Atrakcją były przygody Walentynki czy-
tane za pomocą teatrzyku Kamishibai.
Dla młodzieży zorganizowano plastyczną akcję 
„Siatkale” (inspiracją była biblioteka w Cieszanowie, 
twórca pomysłu). Wystawę prac można oglądać przy 
budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy I.J. 
Paderewskiego 22.
Gościem Biblioteki była również autorka jednej z 
najpopularniejszych serii książek dla dzieci „Basia”, 
pani Zofia Stanecka. Dzieci dowiedziały się jak po-
wstaje książka, skąd biorą się pomysły na bajki i na 
czym polega praca pisarza.

W trakcie Tygodnia Bibliotek nie zabrakło także za-
jęć plastycznych, podczas których wykonane zostały 
m.in. medale, książki przyszłości oraz kwiaty z balo-
nów i zakładki do książek. 
Podczas spotkań w placówkach dzieci rozwiązywały 
zagadki związane z książką, bajkowe kalambury, qu-
izy, uczestniczyły w zabawach z chustą Klanzy. 

W imprezach towarzyszących Tygodniu Bibliotek 
zorganizowanych przez Miejską i Powiatową Biblio-
tekę Publiczną w Nowym Dworze Mazowieckim 
udział wzięło ok. 1060 dzieci i młodzieży.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć. Zapra-
szamy w przyszłym roku!

TeksT I FOTO PRZybocZNy MichAł kobUS

Weekend z harcerzami

13 czerwca, sobota, godzina 9:00. Podczas gdy niektórzy mieszkańcy Gminy czosnów jeszcze śpią, harcerze rozpoczynają 
działania. było: maskowanie, rozkładanie namiotu, pieczenie podpłomyków, spotkanie z instruktorami, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu...

W dobie globalizacji świata dzieci i młodzież 
coraz częściej popadają w uzależnienia. 

Z całą pewnością nie dotyczy to harcerzy z 10 
Czosnowskiej Drużyny Harcerskiej „Ad astra”, 
która zdobywa imię Małego Powstańca. Druży-
na działa na obszarze Gminy  Czosnów od 2010 
roku i stale się rozwija. Nasi członkowie chętnie 
biorą udział w akcjach społecznych takich jak 
zbiórka żywności, czy Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. W drugi weekend czerw-
ca przygotowali nabór do drużyny, zachęcając 
swoje koleżanki i swoich kolegów do wstąpienia 
w nasze szeregi. 
Nabór to okazja nie tylko do pozyskania nowych 
członków, ale również integracji całego środowi-
ska, zabawy, spotkania z instruktorami, którzy 
swoją harcerską działalność prowadzili na terenie 
Gminy Czosnów. W naborze brały udział dzieci 

i młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Cząst-
kowie Mazowieckim z klas 4-6 Szkoły Podsta-
wowej, oraz Gimnazjum, dla których we wrze-
śniu powstanie nowa drużyna starszoharcerska. 
Wszystkie atrakcje przygotowane przez harcerzy 
z „Dziesiątej” spotkały się z pozytywnym odbio-
rem, do drużyny przybyli nowi członkowie. Za-
praszamy na kolejny nabór już we wrześniu, oraz 
na naszą stronę internetową: 10cdh.cba.pl

TeksT k FOTO MARciN łADA

ZOr rP o patriotyzmie i proobronnych postawach młodzieży
29 maja 2015 r. w centralnej bibliotece Wojskowej  Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone roli Związku w kształtowaniu patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

W imieniu dyrektora CBW uczestników obrad 
i zaproszonych gości powitała Beata Czekaj – 

Wiśniewska zastępca dyrektora do spraw gromadze-
nia i promocji zbiorów. Zabierając głos płk rez. Alfred 
Kabata podziękował za dotychczasową współpracę 
i umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia Zarzą-
du. Z kolei st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan 
Raczek i Kazimierz Szczerbatko CBW na ręce Be-
aty Czekaj –Wiśniewskiej do zbiorów CBW książki 
swojego autorstwa dotyczące radiostacji Babice i hi-
storii Zakroczymia. W pierwszej części posiedzenia 
ZG omówiono sprawy związane z historią utworze-
nia i działalności ZOR RP w latach 1922-1939 oraz 
jego roli w Federacji Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny. Krótkie prelekcje połączoną z prezen-
tacją wygłosili płk rez. Alfred Kabata i dr Aneta 
Niewęgłowska - z-ca Dyrektora Instytutu Pedago-
giki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego 
w Siedlcach. O pewnych ciekawostkach związanych 
z funkcjonowaniem przedwojennego ZOR RP opo-
wiedział także Marcin Łada  -wiceprezes ZG.
W drugiej części omówiono działalność ZOR RP 

w zakresie kształtowania patriotycznych i pro-
obronnych postaw młodzieży, akcentując jego ścisłą 
współpracę ze szkołami. Kwestie te przedstawili: płk 
rez. Alfred Kabata, Lech Marczak – prezes Okręgu 
Lubelskiego, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Mał-
gorzata Parzych – nauczyciel z Zespołu Szkół w Wy-
krocie. Płk Marek Baranowski reprezentujący gen. 
dyw. w st. spocz. prof. Bogusława Packa – pełnomoc-
nika MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych 
- omówił rolę organizacji proobronnych w systemie 
obronnym RP. Możliwości ZOR RP w zakresie pro-
wadzenia szkolenia proobronnego z organizacjami 
strzeleckimi przedstawił kpt. rez. Szczepan Dąbek.
List od Adama Struzika - marszałka Województwa 
Mazowieckiego - odczytał  jego przedstawiciel Zbi-
gniew Czaplicki. W liście  Adam Struzik wyraził 
uznanie dla działań podejmowanych przez ZOR RP 
na terenie Mazowsza.
O znaczeniu współpracy z ZOR RP mówiła również 
Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Ka-
tyńskiej, która podziękowała płk Alfredowi Kabacie 

za patriotyczną postawę i zaangażowanie na rzecz 
upamiętniania ofiar zbrodni Katyńskiej.
Podczas obrad do ZOR RP przyjęto nowych człon-
ków, a byli nimi: kpt. w st. spocz. Marian Denkie-
wicz, por. w st. spocz. Jerzy Lipiński, Edward Nako-
nieczny, Elżbieta Nakonieczna, Czesława Albekier, 
Wiesława Karczmarczyk.
Na wniosek Okręgu Lubelskiego uhonorowano rów-
nież Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku 
Oficerów Rezerwy RP Rafała Bociąga.
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To już 85 lat! Jubileusz szkoły w modlinie Twierdzy
Pierwszy dzwonek rozbrzmiał w jej murach 85 lat temu. Szkoła w Modlinie Twierdzy świętuje wyjątkowy jubileusz. Jak 
wyglądała szkoła ponad pół wieku temu i co zmieniło się na przestrzeni  85 lat?  o podzielenie się wspomnieniami 
poprosiliśmy poprzednią dyrektor Danutę bonk, która kierowała placówką przez  prawie dwadzieścia lat oraz obecnego 
dyrektora Zdzisława Szmytkowskiego, który kieruje nią już prawie lat trzydzieści.

Jak wspomina Pani 
swoje lata uczniowskie? 
Czy można je porównać 
z obecnymi? 
Nie można. Zaczynałam 
swoją karierę uczniowską 
w szkole w Nowym Dwo-
rze. Pierwszego września 
1939 roku szłam do pierw-
szej klasy szkoły podstawo-
wej. Wybuchła wojna. Już 

później do szkoły nie chodziłam. W czasie okupacji, 
w domu i na tak zwanych tajnych kompletach uczy-
łam się przede wszystkim polskiego i matematyki. 
Reszty przedmiotów próbowali nauczyć mnie rodzi-
ce. Zachęcali, by czytać, aby dowiedzieć się więcej. 
Szkoły nie było. Na lekcje chodziło się z książkami 
w koszyczku przykrytymi ziemniakami, do pewnego 
pana inżyniera, który uczył matematyki. To były 
ciężkie czasy. 
Jak wyglądała Pani edukacja po zakończeniu 
wojny?
Po wojnie powstała szkoła w Nowym Dworze. Po-
czątkowo do klas przychodziliśmy z krzesłami, bo nie 
było na czym usiąść. Do szkoły chodziliśmy wszyscy 
razem: uczniowie młodsi, młodzież i dorośli. Mu-
sieliśmy zdać egzamin, aby określić, kto nadaje się 
do którego poziomu szkoły. Później otworzyli szkołę 
średnią, odpowiednik obecnego gimnazjum. Cór-
ka dziedzica, mającego kiedyś fabrykę krochmalu, 
miała wyższe wykształcenie i zaplanowała sobie, że 
otworzy szkołę- gimnazjum, dla starszej młodzieży. 
Zdałam egzamin do tego gimnazjum. Po czterech 
klasach dochodziło się do tzw. Małej Matury i do-
piero po niej można było przejść do liceum. Skoń-
czyłam gimnazjum i przeszłam do liceum pedago-
gicznego w Zgierzu pod Łodzią. Rodzice postawili 
jednak warunek, że mogę się tam uczyć jeśli jest in-
ternat, bo nie stać ich było na opłacanie mi stancji. 
Jak wyglądały Pani pierwsze kroki w zawodzie na-
uczyciela?
Dyplom liceum pedagogicznego uzyskałam w 1948 
roku. Pierwsze kroki nauczyciela stawiałam w szkole 
numer 2 w Nowym Dworze. Gdy wyszłam za mąż, 
wyjechałam na Śląsk. Dopiero kiedy wróciłam do 
Nowego Dworu, dostałam się do pracy w starej szko-
le w Modlinie Twierdzy. Prowadziłam tam bibliotekę, 
bo nie było innego etatu. Kiedy zaczęłam już uczyć 
jako nauczycielka, uczyłam biologii, bo bardzo lubi-
łam biologię i w tym kierunku zaczęłam się też kształ-
cić. Przeszłam przez wszystkie etapy dokształcania 
nauczycieli, studium nauczycielskie w Warszawie 
i WSN czyli Wyższą  Szkołę Nauczycielską, co upraw-
niało mnie do przejścia na studia magisterskie. Do-
stałam się na studia do Lublina i skończyłam wydział 
biologii. Przyszłam tu z dyplomem magistra i niedłu-
go zostałam dyrektorem szkoły. 
Jak wspomina Pani swoją poprzedniczkę, Benignę 
Kołodziejską, po której przejęła Pani zarządzanie 
szkołą? 
Panią dyrektor Benignę Kołodziejską wspominam 
bardzo dobrze. Ona mi pomogła. Skończyła studia 
zaocznie w Gdańsku, tam zdobyła dyplom magistra. 
Ja może nie poszłabym na studia, ale ona mnie cią-
gnęła, mówiła „spróbuj, może się uda”. Pomagała 
mi w wielu sprawach, to ona mnie dopingowała. 
Była dobrym organizatorem, bardzo dobrym na-
uczycielem i koleżanką. Dzięki jej inicjatywie wy-
budowano nową szkołę w Twierdzy. W starej szkole 
były trudne warunki. Dzieci było dużo, ponad tysiąc 
. Pracowaliśmy na kilka zmian. Benigna zwoła-
ła Komitet Rodzicielski i zaczęliśmy organizować 
budowę tej szkoły. Współpracowała ze wszystkimi. 
W tamtych czasach trzeba było wyszukiwać ludzi, 
którzy mogliby naprawdę pomóc. Trzeba było mieć 
odwagę i umiejętności, a ona je miała. To ona była 
dyrektorem szkoły w dniu otwarcia, a potem ja prze-
jęłam jej obowiązki.
Jak wspomina Pani pracę jako nauczyciel i dyrek-

tor w modlińskiej szkole? Czy łatwo było pracować 
z młodzieżą w latach 60-tych?
Na pewno trudniej niż teraz. Byli uczniowie wzo-
rowi i tacy co psocą. Były różne młodzieżowe za-
grania. Kiedyś na przykład weszłam do szkoły, a tu 
pełno dymu. Zastanawiałam się, co się dzieje, a to 
dowcipnisie zapalili jakieś skrawki w pudełkach 
od zapałek i położyli w każdej kabinie w szatni. 
Uczniowie są różni, rozrabiają teraz, psocili i daw-
niej. Wydaje mi się, że wtedy była trudniejsza współ-
praca z rodzicami, teraz jest mimo wszystko łatwiej. 
A młodzież jak młodzież, miło ich wspominam. Gdy 
mnie spotykają, a ja ich nie poznam, bo to już do-
rośli ludzie, okazuje się, że oni mnie pamiętają. To 
bardzo miłe.
Jak według Pani zmieniła się szkoła na prze-
strzeni lat? 
Dzisiaj, kiedy przychodzę w odwiedziny i dyrektor 
mnie oprowadza po szkole, to ciągle pokazuje mi 
coś nowego. Co prawda dawniej też miałam bardzo 
dobrze wyposażoną pracownię biologiczną, były 
mikroskopy, akwaria. Mieliśmy to, co potrzeba. Ale 
z dzisiejszym wyposażeniem  nie ma co porówny-
wać. Komputery i inne przyrządy. Nawet nie wiem, 
czy bym umiała tym wszystkim się posługiwać. Pew-
nie musiałabym się trochę poduczyć.
Co podoba się Pani w obecnej szkole, czego nie 
miała Pani przed kilkudziesięcioma laty?
Mnie się tu wszystko podoba. Nie miałam sali gim-
nastycznej. Toczyliśmy walkę, żeby ta pierwsza sala 
od razu była duża, ale wojskowi, którzy nam poma-
gali, nie zgodzili się. No to wymusiliśmy, żeby była 
choć taka, jaka jest. I tak byliśmy chyba pierwsza 
szkołą, która miała salę gimnastyczną. Kiedy we-
szłam na tą waszą nową halę sportową, to aż mi 
przykro, że nie była już wtedy wybudowana. Obec-
ny dyrektor umie wszystkim dobrze pokierować. 
Poznałam go, jak rządził harcerzami. Kiedy trzeba 
było wybrać następcę i inspektor dał mi możliwość, 
abym wybrała kogoś na moje miejsce, zapropono-
wałam Zdzisława Szmytkowskiego. Zgodził się i jak 
się okazało, trafiłam w dziesiątkę. 
Co chciałaby Pani przekazać dzisiejszej młodzieży? 
Przede wszystkim, żeby się dobrze uczyli i korzystali 
mądrze z wszystkich dóbr, które w tej szkole zorga-
nizowano: boiska, hala sportowa, wyposażona bi-
blioteka, wszystkie pracownie. Nasza szkoła zawsze 
cieszyła się dobrą opinią. Mieliśmy bardzo dobrych 
nauczycieli, mieliśmy szczęście, że zawsze trafiał do 
nas dobry zespół. Przyjemnie jest spotkać swoich 
uczniów i nauczycieli z tej szkoły. Bardzo się cieszę, 
że tu pracowałam.

ZDZISłAW SZMyTKOWSKI JEST  
DyREKTOREM SZKół W MODLINIE 

TWIERDZy OD 1986 ROKu DO DZISIAJ.
Dlaczego został Pan na-
uczycielem? O wyborze 
zawodu zdecydował przy-
padek, czy była to Pana 
wymarzona profesja?
To nie przypadek, że zosta-
łem  nauczycielem. Już jako 
chłopiec, to właśnie ja na 
podwórku  organizowałem 
zabawy dla dzieci, bawiłem 
się, pytałem nawet. W szko-

le pracowałem w harcerstwie, które też miało wpływ 
na wybór zawodu. Zawsze chciałem być nauczycie-
lem i dlatego, kiedy tylko zrobiłem maturę, rozpo-
cząłem studia pedagogiczne.  
Co Pana skłoniło do ubiegania się o stanowisko 
dyrektora szkoły?  
Moja poprzedniczka, świetny nauczyciel i dyrektor, 
pani Danuta Bonk, odchodziła na emeryturę i wła-
ściwie to ona zaproponowała mi, żebym został jej 
następcą.  Byłem wtedy młodym nauczycielem. Nie 
byłem wcześniej zastępcą , tylko po prostu, spod ta-
blicy, zostałem wybrany na dyrektora szkoły w Mo-

dlinie Twierdzy. Pierwszego września 1986 roku 
przekazano mi obowiązki i tak, do dzisiaj, jestem 
dyrektorem już prawie trzydzieści lat.  
Co zawdzięcza Pan o swojej poprzedniczce?
To była moja mentorka. Bardzo dużo się od niej 
nauczyłem, jako nauczyciel, ale też później jako dy-
rektor. Zawsze konsultowałem z nią ważne decyzje. 
Pani Bonk pomagała mi, właściwie to ona nauczy-
ła mnie, jak kierować szkołą. Dawała mi pierwsze 
wskazówki, bo nie miałem rozeznania w zarządzaniu 
taką placówką.  Dzięki jej pomocy i zaangażowaniu 
szlifowałem dyrektorski warsztat. Myślę, że tego za-
ufania, którym obdarzyła mnie moja poprzedniczka, 
nie zawiodłem. 
Co uznał Pan za sprawę priorytetową, gdy został 
dyrektorem? Czy po 29 latach pracy te priorytety 
się zmieniły?
Tak, pozmieniały się. W Polsce w ogóle dużo się 
zmieniło. Jak wiadomo zmienił się ustrój.  Po 
wolnych demokratycznych wyborach, po ruchu 
solidarnościowym w Polsce, po tym, jak Polska 
wywalczyła sobie niepodległość, weszła do krajów 
Europy zachodniej ,nastąpiły zmiany w kraju, rów-
nież w oświacie. Kiedy zostawałem dyrektorem naj-
ważniejsze dla mnie było, aby nie traktować ucznia 
jak przedmiot nauczania, a uczynić go podmiotem 
działalności pedagogicznej. Chciałem pracować  
dla uczniów. Myślałem o nowej hali, o boisku, bo 
dawniej było bardzo trudno, żeby takie rzeczy po-
wstały. Chciałem, żeby młodzież  mogła korzystać 
z dobrej bazy sportowej, bo w życiu człowieka sport 
odgrywa bardzo ważną rolę.
Jak ocenia Pan obecną oświatę i szkołę? 
Bardzo trudno jest mi na ten temat odpowiedzieć, 
bo uczestniczę w tym procesie oświaty. Nie zga-
dzam się z wieloma postanowieniami ministra. 
Mam wiele uwag do tych postanowień, ponieważ 
ministerstwo nie konsultuje ich z nauczycielami, 
dyrektorami, uczniami i szkołami spoza Warsza-
wy. Oni podporządkowują wszystko pod Warszawę 
i duże ośrodki, co daje wiele błędnych decyzji. Te 
małe ośrodki, tak jak my w małych miasteczkach czy 
szkółki na wsiach, też mają swoje problemy, potrze-
bują pomocy. Ale z nimi nikt nie rozmawia na takie 
tematy. Szkoła nie ma autonomii, a obwarowana 
jest wieloma przepisami na wszystko, czasem bez 
większego sensu.
Co uznaje Pan za największy sukces w swojej ka-
rierze pedagogicznej? 
Kilka rzeczy uważam za sukces. Dużym osiągnię-
ciem jest to, że szesnastu nauczycieli pracujących 
obecnie w szkole, to nasi absolwenci. Dla mnie, 
jako nauczyciela i dyrektora to bardzo duży sukces, 
ponieważ uczniowie chcieli tu wrócić i pracują ze 
mną, już z perspektywy nauczyciela, nie ucznia. 
Osobistym sukcesem jest dla mnie również to, że 
tyle lat jestem w Twierdzy i współpracuję z tym spo-
łeczeństwem. Dużym  dokonaniem są też osiągnię-
cia w poprawie bazy dydaktycznej i wychowawczej. 
Jakie są Pana plany na przyszłość związane ze 
szkołą?
Chciałbym wprowadzić elektroniczny system obec-
ności uczniów. Będę się starał, żeby powstała bież-
nia, o której wszyscy marzymy. Za chwilę oddamy 
nowe przedszkole. Przy przedszkolu zamierzam 
otworzyć takie mini zoo, żeby dzieci miały kontakt 
ze zwierzętami i wiedziały, jak wygląda królik, kacz-
ka czy gęś. 
Co chciałby Pan przekazać dzisiejszej młodzieży? 
Chciałbym przekazać, że w życiu najważniejsze jest 
wykształcenie. Nauka to indywidualna sprawa każ-
dego ucznia. Można w życiu robić różne rzeczy, ale 
uważam, że współcześnie najważniejsza jest matu-
ra. Obowiązkowo powinno się też znać chociaż je-
den język obcy. 

Bardzo dziękujemy, że zechcieli Państwo podzielić 
się ciekawymi wspomnieniami o naszej szkole.

TeksT M. MożDżyńSkA 

Zagadka ulicy Kościuszki
Jeżeli spojrzymy na zabudowę ulicy kościuszki w Nowym Dworze zauważymy, że trzy zabytkowe budynki, które przy niej 
stoją powstały w podobnym stylu. 

Na przedwojennych fotografiach widać czwarty 
taki budynek zajmujący do lat 70-siątych XX 

w. narożnik tej ulicy z ulicą Sobieskiego. Ich podo-
bieństwo nie było przypadkowe. Wszystkie cztery 
powstały w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. Nie 
oznacza to, że ta strona rynku była przez wieki nie-
zabudowana. Wręcz przeciwnie, przez wiele lat była 
w tym miejscu reprezentacyjna arteria, mieszcząca 
równie reprezentacyjne instytucje. W normalnych 
warunkach zabudowa ulicy Kościuszki powinna 
reprezentować różne style, jednak w tym wypadku 
warunki nie były normalne. Przyczyna jedności ar-
chitektonicznej w tym wypadku była prosta - pożar.
Nowodworzanie jak wiemy mieli ograniczony wy-
bór, w większej części miasta mogli budować albo 
domy drewniane, albo żadne. Najgorzej było na te-
renie pomiędzy dzisiejszą ulicą Warszawską a torem 
kolejowym. Budynki były 
tu stawiane bez ładu i po-
szanowania planów. Nic 
dziwnego, że większość 
pożarów dotyczyła tej 
właśnie części miasta. 
Ulicę Kościuszki pożo-
ga najczęściej omijała. 
Do czasu. 
Latem 1895 r. panowa-
ły wielkie upały. Spadł 
poziom wody w obu na-
szych rzekach, na polach 
i w ogrodach panowała 
susza. W takich warun-
kach pożary wybuchały 
bardzo często. Aby za-
pobiec większym nie-
szczęściom zarządzono 
regularne patrolowanie 
miasta przez stróżów 
nocnych. Akcja pomo-
gła o tyle, że większość 
pożarów, które wówczas 
wybuchły ugaszono w zarodku. Do nielicznych 
nieudanych wyjątków należała akcja w browarze 
Mazurkiewicza. W tym wypadku jednak ogień pod-
sycany był płonącym alkoholem. Pożar przysporzył 
strat właścicielowi spalonego zakładu, ale nie był 
groźny dla miasta bo paliło się w znacznej od niego 
odległości, dokładnie przy obecnej ulicy Paderew-
skiego. Lato powoli zbliżało się do końca i nowo-
dworzanie mogli przypuszczać, że czas zagrożenia 
minie wraz z przyjściem jesiennych słot. Niestety 
stało się inaczej.  
1 września około południa w okolicach kościoła 
ewangelickiego czyli w pobliżu dzisiejszego amfi-
teatru zauważono ogień. Sprawozdania sporządzo-
ne kilka dni później podawały dwa przypuszczalne 
miejsca, od których miał zacząć się pożar. Jedni 
twierdzili, że było to w zabudowaniach Majera, 
według innych na podwórzu Junkra na ulicy War-
szawskiej. Pechowo dla miasta 1 września 1895 r. 
był bardzo wietrzny. Bardzo szybko wiatr rozniósł 
ogień na znaczną część Nowego Dworu. Tym razem 
klęska zaczęła się w tej części miasta, która była ści-
słym centrum. Wiało ze wschodu na zachód, więc 
to co paliło się zazwyczaj, czyli Piaski, było tym ra-
zem bezpieczne, ogień przerzucił się na teren wokół 

dzisiejszego parku Wybickiego. Do walki z żywio-
łem jako pierwsi stanęli druhowie z nowodworskiej 
Ochotniczej Straży Ogniowej. Z całą pewnością 
możemy stwierdzić, że w tej akcji dali z siebie 
wszystko. Tak się bowiem składało, że niektóre pło-
nące zabudowania należały do naszych strażaków, 
w tym do prezesa i członków zarządu tej organizacji. 
Akcję najprawdopodobniej prowadził Robert Mor-
genthaler, którego dom także płonął. 
Jako druga na miejsce pożaru przybyła wojskowa 
straż z Twierdzy. Przywieźli oni ze sobą pompę pa-
rową, która pompując wodę z Narwi miała ułatwić 
gaszenie pożogi. Niestety, przypominamy że pano-
wała wówczas susza, poziom rzeki był tak niski, że 
dostarczone przez wojsko rury nie sięgały wody. 
Pompa nie mogła być w pełni wykorzystana. Osta-
tecznie około 15.30 wezwano pomoc z Warszawy. 

Tak jak w poprzednich i następnych latach pomoc 
ta była wątpliwa. Oddział mirowski musiał najpierw 
poczekać na pozwolenie wyjazdu, później pocze-
kać na podstawienie pociągu, na dodatek załadunek 
i rozładunek oddziału trwały długo.
Warszawiacy przybyli na miejsce dopiero po trzech 
godzinach. Płonęło wówczas około 40 domów, któ-
rych nie dało się już uratować. Wśród nich domy 
i zabudowania należące do Junkra, Lichtensteina, 
Frenkla, Brandta, Blata, Morgenthalera, Flatta, 
Pfeiffera, Kraula, Backmana. Spłonęły także: magi-
strat, apteka i hotel „Warszawski”. Według współ-
czesnych określeń płonęły budynki przy ulicach 
Kościuszki i Zakroczymskiej. Strażacy skupili się 
na zatrzymaniu ognia przesuwającego się ciągle na 
zachód. Udało się ocalić oba zagrożone pożarem 
kościoły oraz obie plebanie. Prawdopodobnie przy 
kościele katolickim spłonął dom organisty. I znów 
możemy przypuszczać, że strażacy starali się jak 
mogli. Należeli przecież do jednej lub drugiej parafii 
bronili więc „swojego”, ponadto obaj duszpasterze 
byli członkami rady nadzorczej OSO. 
Akcja dogaszania zgliszczy i wyburzania niebez-
piecznych ruin trwała kilka dni. Liczbę pogorzelców 
obliczono na 580 osób. Zginęło prawdopodobnie 

dwoje żydowskich dzieci w wieku 1,5 roku i 5 
lat. Doszło również do nadzwyczajnego wypadku 
wśród przypadkowych ratowników. Śmierć poniósł 
mężczyzna, który sądząc, że znalazł spirytus wypił 
zawartość jednej z butelek wynoszonych z płonącej 
apteki. Straty materialne oceniono na około 110.000 
rubli. 
Kolejne skutki pożaru były bardziej długofalowe. 
Po pierwsze jak zawsze w takich sytuacjach usta-
nowiono komitet pomocowy złożony z: naczelnika 
powiatu Brinkena, proboszcza kościoła św. Michała 
– księdza Jaroczyńskiego, proboszcza parafii ewan-
gelickiej – pastora Behrensa, członka kahału żydow-
skiego – pana Bermana, burmistrza miasta Lembina, 
naczelnika poczty i kilku obywateli. 
Po drugie podjęto zdecydowane działania mają-
ce na celu zapobieżenie podobnym wypadkom 

w przyszłości. 7 września 
powołano komisję do 
zrewidowania pozosta-
łej zabudowy miejskiej 
i wskazania budowli, 
które kwalifikują się do 
rozebrania. W jej skład 
weszli: zastępca naczel-
nika powiatu p.Turzyń-
ski, inspektor generalny 
ubezpieczeń od ognia 
p.Wnorowski, burmistrz 
p.Lembin, inżynier 
powiatu warszawskie-
go p.Bielski. Komisja 
kwalifikująca wskazała 
12 domów starych, gro-
żących zawaleniem lub 
łatwopalnych przezna-
czając je do rozbiórki. 
Jednocześnie zabudo-
wania te wykreślono 
z przymusowych list 

ubezpieczeń państwo-
wych oraz zakazano ubezpieczania ich w firmach 
prywatnych. Samo życie zrewidowało słuszność 
tych decyzji. Następnego dnia postulaty o zbyt 
gęstej i niebezpiecznej zabudowie potwierdził ko-
lejny pożar. W mieszkaniu stróża w domu Lewika 
około godziny 10.00 zapaliła się drewniana ściana 
przylegająca do komina. Od ściany zajęły się przy-
legające do niej komórki. Straż pożarna pod wodzą 
naczelnika Mergenthalera ugasiła ogień w niespełna 
godzinę. Straty były niewielkie - spłonęło mieszka-
nie stróża, rozebrano komórki. Mimo silnego wiatru 
nie dopuszczono do rozprzestrzenienia się ognia. 
Prawem serii 19 września około północy z powodu 
nieostrożności wybuchł pożar w domu Żurawiewa. 
Płomienie przeniosły się na sąsiednią posesję. I tym 
razem straty dzięki szybkiej akcji strażaków były 
niewielkie.
Po trzecie władze gubernialne uwzględniły krytycz-
ne położenie pogorzelców i zgodziły się na przedłu-
żenie w Nowym Dworze terminu, w którym można 
było dokonywać  prac budowlanych. Oczywiście 
w naszym wypadku to cieśle otrzymali najwięcej za-
mówień, ale to po tym pożarze na ulicy Kościuszki 
zaczęto budować znane nam murowane domy. Po-
wstały w tym samym okresie i w podobnej formie.
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TeksT I FOTO PG1

Ósmy młody idol w PG1

Już po raz 8 w pg1 odbył się konkurs muzyczny Młody idol, w tym roku po raz pierwszy patronat nad konkursem objął Urząd Miejski 
i Starostwo Powiatowe.  

Uczestnikami Młodego Idola Były następujące 
szkoły:

Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazo-
wieckim
Gimnazjum nr 1 im. Św. Stanisława Kostki w Za-
kroczymiu

Zespół Szkół nr 3 w Modlinie
Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum im. Ryszarda Ka-
czorowskiego NDM
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 
NDM
Jury:
– Ryszard Imbor, pianista jazzowy, wokalista, 
czynny muzyk grający w wielu formacjach mu-
zycznych;
– Arleta Lemańska, aktorka dramatyczna, woka-
listka występująca na scenach teatralnych 
w kraju i za granicą;
 – Elżbieta Napiórkowska, przedstawiciel sponsora 
konkursu Wydawnictwa Oxford University Press;
– Zuzanna Małajny, przedstawiciel Rady Samorzą-
dy Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1.
 

Oto zwycięzcy:
I miejsce – Marysia Piotrowska – Zespół Szkół nr 
1 Gimnazjum im. R. Kaczorowskiego
II miejsce – Ida Rogowska – Zespół Szkół nr 1 
Gimnazjum im. R. Kaczorowskiego
III miejsce – Karolina Prasał – Zespół Szkół nr 1 
Gimnazjum im. R. Kaczorowskiego

Wyróżnienie:
Weronika Kłosowska – PG 1
Martyna Konsalik – Zespół Szkół nr 3 w Modlinie.

Głównym sponsorem konkursy było Wydawnic-
two Oxford University Press.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

TeksT I FOTO PG1

Festyn rodzinny w PG nr 1 

16 maja roku, na terenie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Festyn Rodzinny. celem  festynu 
była integracja środowiska lokalnego, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz promowanie zdrowego stylu życia i aktywności 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży. W ten sposób propagowaliśmy także wartości rodzinne.

Pogoda w dniu festynu dopisała. Było ciepło i sło-
necznie. Ale najważniejsze - atmosfera wśród 

uczestników - radosna i serdeczna, sprzyjała wspól-
nej wspaniałej zabawie plenerowej.
Otwarcie imprezy nastąpiło o 9.30. Atrakcji było 
wiele. Każdy mógł znaleźć coś  dla siebie interesu-
jącego. Były liczne pokazy: saperski, Ochotniczej 

Straży Pożarnej, Zumby, udzielania pierwszej pomo-
cy. Można było spróbować swoich sił we wspinaczce 
i strzelaniu z łuku do tarczy a sympatykom sportu 
wielu emocji dostarczył mecz piłki nożnej, rozegrany 
między uczniami i ich rodzicami. Odbyły się również 
potyczki sportowe o puchar Dyrektora Szkoły. Ry-
walizacja dotyczyła takich konkurencji sportowych 
jak: tor przeszkód, rzut beretem do celu, utrzyma-
nie równowagi na dużej piłce, strzały do bramki → 
unihokej. Duże zainteresowanie wzbudził kącik gier 
i zabaw dla małych dzieci. Młodzież szkolna, pod 
kierunkiem nauczycieli, przygotowała wystawę prac 
plastycznych, a grupa uczniów z koła chemicznego 
prezentowała wyprodukowane własnoręcznie my-
dełka zapachowe. Zainteresowani mogli obejrzeć 
poszczególne etapy produkcji mydełek. Z zacieka-
wieniem obejrzeliśmy też przedstawienie teatralne 
poświęcone tematyce rodzinnej, w wykonaniu mło-
dzieży z naszego gimnazjum.  Warto było też zajrzeć 
na  kiermasz taniej książki.

W ramach promocji zdrowego stylu życia można 
było zasięgnąć porady dietetyczki, spróbować zdro-
wej żywności, chętni mogli uzyskać porady kosme-
tyczne. Nie zabrakło również działań profilaktycz-
nych mających na celu wykrywanie, ewentualnie 
zapobieganie chorobom nowotworowym, konsulta-
cji udzielały panie ze Stowarzyszenia „Amazonek’’.
Spotkanie plenerowe uatrakcyjniły występy mu-
zyczne zespołów młodzieżowych i chóru „Belcanto” 
z Legionowa. Oczywiście, w trakcie festynu można 
było posilić się kiełbaską z grilla a także skorzystać 
z kawiarenki, w której na deser serwowano kawę, 
herbatę i smakowite ciasta – wypieki rodziców. 
Atrakcją był tort w barwach logo szkoły.
Tego typu imprezy z pewnością  wpływają  pozy-
tywnie na wzmocnienie więzi rodzinnych, integrują 
rodziców z placówką, do której  uczęszcza dziecko, 
są świetną okazją  do aktywnego spędzenia czasu 
wolnego. Festyn rodzinny był bardzo udany. Oby 
więcej takich imprez.

CZAS ZIELONYCH SZKÓŁ
ostatnie tygodnie roku szkolnego to czas kiedy praktycznie wszystkie klasy po kolei wyjeżdżają na zielone szkoły. Poniżej trochę 
wspomnień. 

II B W kOlcZynIe TeksT I FOTO iib

Klasa II b z Siódemki wybrała się z wychowawcą 
na Zieloną Szkołę do Brzozowego Zagajnika w 
miejscowości Kolczyn. Uczniowie podczas swo-
jego krótkiego ale bardzo aktywnego pobytu mieli 
możliwość zapoznania mowy i zachowania koni 
rasy huculskiej. Poprzez codzienną jazdę na ko-
niach dzieci poznały podstawowe zasady pracy z 
koniem oraz sposoby jego pielęgnacji. Podczas po-
bytu uczniowie mieli też spotkania z wieloma cie-
kawymi ludźmi prezentującymi różnorodne zawo-
dy m.in. wikliniarzem, rzeźbiarzem, pszczelarzem. 

W sendenIu MałyM TeksT I FOTO SeNDeN

I e i I g także ze Szkoły Podstawowej nr 7 wybrały 
się na zieloną szkołę do Sendenia Małego. Dzieci 
miały lekcje w nowoczesnej interaktywnej Izbie 
przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie w Łącku, 

gdzie mogły poznać rośliny i zwierzęta żyjące na 
naszych terenach oraz zobaczyć je na własne oczy. 
Następnie leśną „ścieżką dydaktyczną” pokona-
ły cztery Kilometry do miejsca zakwaterowania.  
W pamięci pozostanie z pewnością niesamowi-

ta lekcja na temat Węże nie są zimne i śliskie. 
Uczniowie widzieli legwana, dotykali węży, do-
wiedziały się jak rozpoznać jadowitego węża. Za-
jęcia były bardzo pouczające, choć dla niektórych 
troszkę straszne. 

ucZnIOWIe Z TWIerdZy 
POdZIWIalI TaTry TeksT I FOTO ZSTM

Podczas czterodniowej wyprawy dzieci podziwia-
ły wysokogórskie krajobrazy. W trakcie pieszej 
wędrówki odwiedziły schronisko na Kalatówkach 
i Hali Kondratowej.  Zapoznały się z osobliwo-
ściami przyrodniczymi Tatrzańskiego Parku Na-
rodowego oraz ekosystemem górskim. W trakcie 
bezpośrednich obserwacji widzieli, jakie zagroże-
nie niesie ze sobą cywilizacyjny rozwój tego regio-
nu. W Kuźnicach zwiedzały wystawę prezentująca 
faunę Tatr. Naturalnej wielkości okazy zwierząt: 
niedźwiedzi, rysi, kozic, czy świstaków zrobiły na 

dzieciach spore wrażenie. Pan przewodnik opo-
wiadał o zwyczajach i życiu zwierząt w górach. 
Dowiedziały się, jak ważna jest ochrona gatunko-
wa roślin i zwierząt na terenie Tatr. Niesamowitych 
przeżyć dostarczył uczniom pobyt na Słowacji. 
W pobliżu Liptowskiego Mikulasza, w  Dolinie 
Demianowskiej uczestnicy Zielonej Szkoły podzi-
wiali jedną z najpiękniejszych jaskiń w Europie: 
Jaskinię Wolności. W trakcie zwiedzania ucznio-
wie mogli poszerzyć swoją wiedzę o zjawiskach 
krasowych. Przepiękne nacieki skalne, turkusowe 
jeziorka, wodospady urzekły wszystkich. 
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TeksT I FOTO M.ch.

Piknik rodzinny

W Publicznym Przedszkolu Nr 2 w dniu 21 maja br. odbył się Piknik Rodzinny. brały w nim udział dzieci uczęszczające do naszego 
przedszkola wraz z najbliższymi. 

Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz 
Miasta Nowy Dwór Maz. pan Jacek Kowalski.  

Chodź pogoda nie sprzyjała tego dnia, przyjemna  
atmosfera panująca na sali wprawiła wszystkich 

uczestników w radosny nastrój. 
Na przedszkolaki,  jak co roku, czekało wiele atrak-
cji. Rozpoczęto od wspólnej zabawy tanecznej 
dzieci z rodzicami, w rytm utworów muzycznych 
wykonanych przez panią Malinowską. Następnie 
niezwykły gość - czarnoskóry muzyk i bębniarz 
z Konga -  Ricky Lion. Porwał przybyłych gości 
w podróż do Afryki, gdzie było mnóstwo muzyki, 
tańca i gry na instrumentach. Wspaniałe widowi-
sko ,,wciągnęło” do zabawy całą zgromadzoną 
publiczność. Zachwycone dzieci spontanicznie 
śpiewały i grały na kongach. 
W kolejnej części spotkania,  ,,pod okiem” pana 
Łukasza przedszkolaki ze wszystkich grup zapre-

zentowały rodzicom swoje umiejętności taneczne.
Następnie zgromadzeni goście obejrzeli adaptację 
wiersza Jana Brzechwy ,,Zoo”. W rolę aktorów 
wcieli się rodzice przedszkolaków z grupy IV i V. 
Własnoręcznie wykonane kostiumy oraz interesu-
jąca gra aktorska spotkała się z uznaniem przyby-
łej publiczności.
Po radosnej, wspólnej zabawie można było się po-
silić m.in. kiełbaskami z grilla oraz smakołykami 
przygotowanymi przez rodziców. 

Dziękujemy Rodzicom za przybycie i wspólną 
zabawę!

TeksT I FOTO GRAżyNA NURcZyńSkA  

Tydzień Bibliotek z pisarką Zofią Stanecką

W dniu 15.05.2015 r. z okazji Tygodnia bibliotek, klasy i g i ii b ze Szkoły Podstawowej nr 7 były na warsztatach w bibliotece Miejskiej 
na osiedlu Młodych.  

Spotkanie prowadziła znana pisarka książek dla 
dzieci - pani Zofia Stanecka. Jest ona autorka 

ponad 50 książek, w tym poczytnej serii, przygód 
Basi. Uczniowie mieli możliwość osobistego pozna-
nia pisarki, która czytając fragmenty swoich książek 
i przerywając czytanie w najciekawszym fragmencie 
pobudzała ich wyobraźnię, zachęcała do wymyśla-
nia dalszego ciągu. Dzieci bardzo chętnie tworzyły 
dalsze przygody, ale chciały się również dowiedzieć 
co tak naprawdę było w książce, a to jest najlepszy 
powód do samodzielnego jej przeczytania i poznania 
losów bohaterów. Pani Stanecka przybliżyła także 

dzieciom postać bohaterki serii - Basi, wcielając się 
w nią. W jednej chwili była pięcioletnią dziewczynką, 
by już za sekundę być dorosłym, nieco zagubionym 
– tatą Basi. Wspaniała interpretacja tekstu przykuła 
uwagę dzieci, które zaśmiewały się z zabawnych tek-
stów Basi i jej taty. 
Tematem wiodącym warsztatów było poznanie drogi, 
jaka wiedzie od pomysłu pisarza do powstania książ-
ki dla czytelnika. Kierowani pytaniami, uczniowie 
wymieniali kolejne etapy powstania książki oraz pra-
cujących przy jej powstaniu – ludzi. Zadaniem dzieci 
było natomiast zaprojektowanie okładki i nadanie 

tytuł. To wcale nie taka prosta sprawa, jakby się wy-
dawało, ale każdemu udało się sprostać wyzwaniu.  
Następnie każdy mógł zaprezentować swoją pracę 
i o niej opowiedzieć.
W podziękowaniu za przeprowadzone warszta-
ty i korzystając z okazji, że w tym dniu przypadły 
imieniny pani Zofii, dzieci wręczyły pisarce własno-
ręcznie wykonane kwiaty, okolicznościowy dyplom 
i upominek. 
Tradycyjnie na zakończenie spotkań autorskich moż-
na było otrzymać autograf pisarki, a także książki 
z dedykacją.

TeksT k.kUcZkoWSkA FOTO M. JURkieWicZ

„Święto rodziny” w PP4
22 maja to szczególny dzień dla naszych przedszkolaków, dzieci z oddziałów „0” i ich rodzin bowiem tego dnia na orliku 
odbył się piknik pt. „święto Rodziny”. całą imprezę otworzył pan dyrektor Zdzisław Szmytkowski oraz burmistrz Jacek 
kowalski, życząc zebranym gościom udanej zabawy. 

Głównymi bohaterami tego pięknego święta 
były oczywiście przedszkolaki, dzieci z od-

działów „0” i ich rodzice, dla których nasi pod-
opieczni odśpiewali piosenkę „Mamo” dziękując 
tym samym za ich dobrość, miłość i serce. A nie 
ma na świecie chyba piękniejszych słów jak 
„Kocham Cię” wypowiedziane przez dziecko. 
Zanim jednak nastąpiły chwile wzruszenia nasi 
zaproszeni goście mieli możliwość wysłuchania 
laureatek konkursów recytatorskich „Tęczowe 
Rymowanki” organizowane przez NOK oraz 
„Moje Przedszkole – Mój Kolorowy Świat”, któ-
rego organizatorem było Publiczne Przedszkole 
nr 4 w Modlinie Twierdzy. I tak przed większą 
publicznością zaprezentowała się Liwia Turek 
z grupy „Biedroneczki”, która zajęła I miejsce 
oraz Ewelina Kruszewska z grupy „Słoneczka” 
zdobywczyni II miejsca w konkursie „Moje 
Przedszkole – Mój Kolorowy Świat”. Do tego 
grona dołączyła również laureatka I miejsca w 
gminnym konkursie „Tęczowe Rymowanki” Zu-
zanna Okrasa z grupy 0”b”.
Po części organizacyjnej prowadząca imprezę 
pani Ania zaprosiła wszystkich zebranych go-
ści na niespodziankę, która czekała na Orliku. 
Pogoda tego dnia była wymarzona do ogląda-
nia popisów grupy cyrkowej. Podekscytowane 
przedszkolaki wręcz „frunęły” na wyznaczone 
miejsce, gdzie czekał na nich niebywały występ, 
a także chrupiący popcorn. Nasi milusińscy byli 
pod wrażeniem popisów artystycznych z kołami 
hula – hop oraz kolorowym tańcem „ślimaka”, 
którego trzeba było poprosić o wydostanie się z 
zaczarowanej muszelki. Jednak cyrk nie byłby 
cyrkiem bez magicznych sztuczek, których nie 
zabrakło oraz ...klauna. Wśród najmłodszej wi-
downi można było usłyszeć „och” i „ach”, kiedy 
prowadząca występy cyrkowe wyjmowała z za-
czarowanej tuby zmieniające się kolorami piór-
ka. Jednak najwięcej radości sprawiła sztuczka 
„Królik z kapelusza”, z którego wyskoczył praw-
dziwy futrzak. Dzieci miały możliwość usłysze-
nia nieco informacji na temat małych „skocz-
ków” oraz pogłaskania ich milutkiego futerka. 
Jednak na tym nasze niespodzianki się nie 
skończyły. Dzięki uprzejmości i pomysłowości 
pana Sławomira Krzeczkowskiego, przedszko-
laki wraz z rodzicami mogli wykazać się swo-
ją sprawnością fizyczną i sprytem w zawodach 
sportowych. Do trzech konkurencji przystąpiły 
po dwie drużyny, które składały się z 3 chłop-
ców, 3 dziewczynek oraz mamy i taty,  reprezen-
tujące odpowiednie grupy wiekowe . I tak jako 
pierwsze zaprezentowały się „Biedronki” i „Kra-
snale” w biegu z kołem hula – hop, gdzie dziec-
ko biegło pomiędzy rodzicami w środku koła. 
Następnie do biegu z laską przystąpiły drużyny z 
grupy „Słoneczek” oraz „Starszaków”, w którym 
tata kolejno „podłączał” uczestników do swoje-
go „biegowego” korowodu. Śmiechu i radości 
zarówno wśród uczestników jak i dopingującej 
widowni było co nie miara. Jednak prawdziwą 
sportową konkurencję zaprezentowały drużyny 
z oddziałów „0” w biegu sztafetowym, gdzie 
do ostatniego uczestnika toczyła się gra o zwy-

cięstwo. Ale jak to bywa na naszych festynach 
liczy się zabawa a nie zdobyte miejsce, dlatego 
wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni słodkim 
i zdrowym owocem. Po tak dużej dawce pozy-
tywnej energii jaką daje ruch musieliśmy jednak 
uzupełnić braki energetyczne. W tym celu uda-
liśmy się na poczęstunek, gdzie czekały na nas 
pachnące kiełbaski, soczyste owoce i pyszne cia-
sto przygotowane specjalnie na tę okazję przez 
panią Tereskę.
Nasze przedszkolaki miały możliwość podczas 
pikniku także zapoznania się z pojazdem poli-
cyjnym jakim jest motor, a to dzięki uprzejmości 
panów policjantów zaproszonych przez panią wi-
cedyrektor Irenę Wiśniewską. Ponadto policjan-
ci obdarowali naszych przedszkolaków magicz-
nymi odblaskami, które mają sprawić, że będą 
widoczni podczas spacerów z rodzicami. Zaś 
dla przypomnienia jakimi pojazdami dysponuje 
policja i nie tylko policja, do przedszkola otrzy-
mali kolorowanki, które umilą im każdą chwi-
lę. Serdecznie dziękujemy panom policjantom 
za nietypową lekcje bezpieczeństwa i prezenty, 
które nie tylko bawią, ale i uczą. Mamy nadzie-
ję, że słoneczne popołudnie przyniosło naszym 
milusińskim dużo niezapomnianych wrażeń oraz 
mile spędzonych chwil w gronie rodzinnym.
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TeksT NoSiR

Kolejne sukcesy pływaków NOSir w Finałach Ligi Pływackiej w Płocku

W sobotę 6 czerwca 2015 roku reprezentanci klubu pływackiego NoSiR Nowy Dwór Mazowiecki rywalizowali w Płocku  
w zawodach finałowych cyklu Płockiej ligi Pływania zrzeszających najlepszych juniorów z całej Polski.

W zawodach wzięło udział 230 zawodni-
ków z 18 klubów. Organizatorzy gości-

li zespoły z Bydgoszczy, Ciechanowa, Kutna, 
Legionowa , Mławy, Nowego Dworu, Pułtuska, 
Sochaczewa, Torunia, Warszawy oraz Włocław-
ka. Na liście startowej nie zabrakło reprezen-
tantów Polski oraz zawodników występujących 
na Mistrzostwach Europy 
Na zawody w Płocku, dzięki wsparciu NOSiR 
wyruszyła ponownie reprezentacja Nowego 
Dworu Mazowieckiego – drużyna powołana 
w 2011 roku, trenująca codziennie na pływal-
ni miejskiej NOSiR. Od momentu rozpoczęcia 
zawodów o godzinie 9:00 ponownie nasza ka-
dra przekonała się, iż uczestnicy są w świetnej 
formie, a zawody nie obędą się bez zaciętej 
rywalizacji o każdy ułamek sekundy. Atmos-
ferę sportowych emocji dopełniała niezawod-
na widownia – Trybuny zostały zapełnione do 
ostatniego miejsca, a cały obiekt wypełniała 
nieustanna wrzawa kibiców. 

Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowało dzie-
więcioro zawodników. Młodzi adepci pływania 
umieli stawić czoła nowym wyzwaniom i z po-
wodzeniem rywalizowali z reprezentantami ka-
dry narodowej, którzy stawili się w Płocku po 
wyczerpujących Mistrzostwach Europy.

Dwoje naszych zawodników zajęło miejsca 
na podium:
Marszałek Kamila: 2 miejsce – 50m stylem 
grzbietowym (U-11)

Zbysiński Mateusz: 1 miejsce – 200m stylem 
zmiennym (U-16)

Dwoje zawodników święciło tryumfy w kla-
syfikacji generalnej
Marszałek Krzysztof: 2 miejsce – 00m stylem 
grzbietowym (U-16), 2 miejsce – 100m stylem 
zmiennym (U-16)
Marszałek Kamila: 2 miejsce – 50m stylem 
grzbietowym (U-16)

Zawody zakończyły się o godzinie 16:30. Po 
uroczystej dekoracji zwycięzców, pełni satys-
fakcji zawodnicy wrócili do Nowego Dworu na 
zasłużony odpoczynek przed kolejnym ponie-
działkowym treningiem.
Pełny skład nowodworskiej drużyny: Gumińska 
Diana, Marszałek Kamila, Szelejewska Wikto-
ria, Gumiński Gabriel, Marszałek Krzysztof, 
Sawicki Krzysztof, Szczurowski Mikołaj, Zby-
siński Mateusz, Zbysiński Miłosz.

TeksT oPiekUN klUbU PlASTycZNeGo SebASTiAN GoliSZek

V międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny „PrZyrOda  
W KOLOraCH”

W dniu 30 maja 2015 roku  
w krakowie w ogrodzie botanicznym 
Uniwersytetu Jegielońskiego miało 
miejsce uroczyste otwarcie wystawy 
prac oraz wręczenie nagród  
i dyplomów V edycji konkursu 
plastycznego „Przyroda w kolorach”.

Spośród kilkuset prac biorących udział  
w konkursie, uczennica Zespołu Szkół nr 1 

Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ryszarda Ka-
czorowskiego Joanna Ziajska została wyróżnio-
na -„Kwalifikacją do Wystawy”. Tematem dla 
młodych twórców była przyroda a inspiracją ta-
jemniczy las, egzotyka i piękno barw otaczającej 
nas flory i fauny.
Kraje biorące udział w V Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym to między innymi: Pol-
ska, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Białoruś, 
Wielka Brytania, Francja, Szkocja, Turcja itd.
Gratulujemy !

W dniach 29-30 maja odbył się 
biwak klasy iia. Uczniowie przyszli 
do szkoły w piątek na godz. 18.00  
i zostali do soboty do godz. 9.00. 

Opiekę nad grupą dzieci sprawowały panie 
Małgorzata Krupka i Edyta Grusiewicz, 

które zapewniały uczestnikom różne formy spę-
dzania czasu, by uatrakcyjnić im pobyt w szkole. 
Na początek uczniowie, korzystając z pięknej po-
gody, mogli bawić się na kompleksie boisk i placu 
zabaw. Na zmęczonych dużą dawką aktywności 
fizycznej maluchów czekała kolacja – kanapki, 
które każdy mógł przygotować według własnego 
pomysłu. Potem pełni sił mogliśmy przystąpić do 
kolejnego zadania, którym było wykonanie witra-
ży na okna w postaci kolorowych kwiatów. Zanim 
udaliśmy się spać, musieliśmy salę lekcyjną prze-
mienić w sypialnię. W tym celu przynieśliśmy 
materace, aby każdy mógł wygodnie przespać 
noc. Zanim jednak udaliśmy się na spoczynek, 
obejrzeliśmy film animowany „Wielka szóstka”, 
który został uhonorowany Oscarem. W sobotę 
rano dzień rozpoczęliśmy od zdrowego śniadania 
– płatków z mlekiem, by mieć siłę na następne 
przygody. Po posiłku musieliśmy przywrócić na-
szej klasie poprzedni wygląd, a potem udaliśmy 
się na poszukiwanie skarbu. Cała klasa, trzyma-
jąc się sznurka, miała za zadanie znaleźć 5 kartek 
ze wskazówkami, które wychowawcy ukryli na 
terenie kompleksu boisk. Dzięki nim uczniowie 
odnaleźli ukryty skarb, którym były upominki za 
dzielną postawę w czasie szkolnego biwaku. Na 
zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, 
a potem wraz z rodzicami udał się do domu.

Rodzice szukają często bardzo 
kosztownych sposobów by ich dzieci 
lepiej i szybciej się rozwijały. 

Tymczasem codzienne czytanie to łatwy 
sposób na osiągnięcie tego celu. Publiczne 

Przedszkole nr 1 jest aktywnym uczestnikiem ak-
cji „Cała Polska czyta dzieciom” i bierze udział 
w Programie „Czytające Przedszkola”. Nasze 
wychowawczynie czytają dzieciom bajki, opo-
wiadania i czasopisma dla najmłodszych. Dzieci 
uwielbiają, gdy im się czyta. Staramy się by nie 
tylko nasze nauczycielki czytały. Zapraszamy do 
przedszkola rodziców, dziadków czy krewnych 
naszych dzieci, a także wszystkich, którzy chcą 
wziąć udział w naszym przedsięwzięciu. Takie 
spotkanie to nie tylko przeczytanie wierszy czy 
opowiadania, ale także opowiedzenie przedszko-
lakom o zawodzie jaki wykonuje nasz gość, jego 
zainteresowaniach czy wspomnieniach. Dla naj-
młodszych każdy poruszony temat jest ciekawy. 
Treść przeczytanych książek często staje się dla 
dzieci tematem do zabaw. Głośne czytanie dziec-
ku to nie tylko sposób na wzbogacenie jego zaso-
bu słów to także skuteczny sposób wychowania 
człowieka z wyobraźnią, myślącego, gdyż dzięki 
tematom jakie porusza książka, dzieci uczą się od-
różniać dobro od zła. Jeśli zatem chcemy, by dzie-
ci wyrosły na kulturalnych i mądrych ludzi wy-
chowujmy ich w miłości do książek. W dniach 30 
maja – 6 czerwca 2015 r. odbędzie Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom . Tydzień Czytania 
odbywa się w tym roku pod hasłem „Cała Polska 
czyta w bibliotekach”. Zapraszam wszystkich do 
udziału w tym przedsięwzięciu i niech tydzień 
czytania dzieciom rozciągnie się na cały rok.

TeksT I FOTO MAłGoRZATA kRUPkA

Szkolny biwak w SP3
TeksT I FOTO AliNA kASZyńSkA

Czytamy w PP1

TeksT I FOTO MARZeNA hATAłA

„Zabawy i piosenki na 
wyciągnięcie ręki”

We wtorek, 19 maja, maluchy 
– „kubusie” z Niepublicznego 
Przedszkola „Akademia Malucha” 
świętowały Dzień Mamy.

Na początek powitaliśmy naszych miłych 
gości tańcem integracyjnym. Następnie 

przedszkolaki zaprosiły swoje mamy do wspól-
nej zabawy przy znanych i lubianych przez dzie-
ci przebojach oraz zabawach muzyczno-rytmicz-
nych. Do zabaw wykorzystaliśmy przeróżne 
rekwizyty (folię bąbelkową, gumę, wstążki, itp.), 
które uatrakcyjniły wspólne tańce. 
Dla maluszków była to znakomita okazja, aby 
zaprezentować swoje talenty muzyczne i tanecz-
ne. Podczas zabawy towarzyszyły niesamowite 
emocje i uśmiech. Te krótkie chwile spędzone  
z Mamą z pewnością na długo pozostaną w pa-
mięci – zarówno tych najmłodszych, jak i Mam 
– szczęśliwych i dumnych ze swych pociech. 
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TeksT I FOTO SeNSei DARiUSZ koWAlSki

Sukcesy nowodworzan w Oyama Karate

W dniach 23-24 maja 2015 roku, w Wieliczce odbyły się zawody otwartego Pucharu europy oyAMA ikF i xx otwartych 
Mistrzostw Polski oyAMA PFk w konkurencjach: kata, knockdown, Semi-knockdown i lekki kontakt. 

Organizatorem imprezy, w której wystartowało 
przeszło 500 osób, była OYAMA Polska Fe-

deracja Karate i Wielicki Klub Sportowy OYAMA. 
W Pucharze Europy wzięli udział zagraniczni go-
ście z 16 krajów w tym z: Kanady, USA, Indii, 
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Estonii, Francji, 
Węgier, Belgii, Holandii, Czech, Norwegii, Danii  
i Wielkiej Brytanii.
Znakomicie spisali się zawodnicy naszego klubu 
w Pucharze Europy OYAMA IKF i XX Otwartych 
Mistrzostwach Polski OYAMA PFK w Wieliczce, 
zdobywając 3 medale w tym 1 złoty i 2 srebrne.
Legionowski klub UKS MCK reprezentowało  

6 zawodników, przygotowanych przez Sensei Da-
riusza Kowalskiego (2dan), który podczas imprezy 
pełnił funkcję sędziego w kumite (walki). Osobami 
wystawiającymi naszych zawodników byli Sempai 
Sławomir Kąkol 1 kyu i Sempai Arkadiusz Szcze-
pański 3 kyu.
W Pucharze Europy w Semi-knockdown, Junio-
rzy (14-16 lat) w kategorii do 75 kg. znakomicie 
zaprezentował się nowodworzanin Maciej Ziemak 
(2kyu), który w rywalizacji juniorów zdobył srebr-
ny medal. 
W Mistrzostwach Polski w konkurencji lekki kon-
takt (10-12 lat) na podium stanęli wśród młodzików 

nowodworzanin Bilal Jadou (w kat. 50 kg). złoto 
oraz Mikołaj Olender –Legionowo (w kat. 35 kg.) 
srebro.
 – Maciej Ziemak – wicemistrz Europy (do 75kg)
 – Bilal Jadou – mistrz Polski (do 50kg)
 – Mikołaj Olender – wicemistrz Polski (do 35kg)
 – Dominika Ziółek – udział w PE (do 60kg)
 – Jbrahim Jadou – udział w PE (do 50kg)
 – Hasan Jadou – udział w MP (do 50kg) 

Gratulujemy naszym zawodnikom odniesionych 
sukcesów OSu !!!

TeksT I FOTO TReNeR SekcJi kAJAkoWeJ NoSiR MARiUSZ SZAłkoWSki 

Nowodworscy kajakarze udanie rozpoczęli sezon startowy

Pierwszy start nowodworskich kajakarzy w tym sezonie to wiosenne konsultacje kadry, rozgrywane  w ośrodku Przygotowań 
olimpijskich w Wałczu.

W zawodach wystartowały trzy nasze zawod-
niczki w konkurencji C-1.

Nasza najlepsza kanadyjkarka Dorota Borowska 
wystartowała w kategorii seniorek i pewnie zwy-
ciężyła w wyścigach finałowych na dystansie 500 
i 200 m.
Dorota jest obecnie najlepszą zawodniczką w Pol-
sce, co potwierdziła uzyskując w wyścigach w Wał-
czu czasy otwierające możliwość ścigania się na 
największych imprezach Światowych.
Druga zawodniczka Justyna Boniecka również wy-
grała zdecydowanie w finale C1 500 m w kategorii 
juniorek. Justyna wygrała także w klasyfikacji ge-
neralnej Juniorek, na którą składają się wyścigi na 
wodzie, sprawdziany na siłowni, basenie i bieżni. 
Justyna, jako najlepsza juniorka została powołana 
do Kadry Narodowej i już pod koniec maja wy-
startuje w międzynarodowych zawodach Juniorów 
w Piestanach na Słowacji.
Świetny był także występ naszej najmłodszej ka-
nadyjkarki Klaudii Szuleckiej, która wystartowała 
w kategorii juniorek młodszych, i w klasyfikacji 
generalnej zajęła drugą pozycję. Bardzo niewiele 
zabrakło jej do wygranej, co dla tej młodej zawod-
niczki jest dużym sukcesem i mobilizacją do dalszej 
ciężkiej pracy. W zawodach wystartowało również 
trzech naszych zawodników w konkurencji k-1.

Adrian Sobótka w kategorii mł. junior w klasyfika-
cji generalnej po wszystkich wyścigach uplasował 
się na 20 pozycji, to dobry występ zważywszy że 
na starcie stanęło 80 zawodników z całej Polski. 
Adrian to młody i ambitny zawodnik i na pewno 
możemy liczyć na coraz lepsze jego starty.
Dwóch naszych najmłodszych zawodników Jakub 
Retkiewicz i Dominik Sobótka to jeszcze młodzicy, 
którzy prawo startu w konsultacjach dla juniorów 
uzyskali zdobywając w ubiegłym roku srebrny me-
dal Mistrzostw Polski Młodzików w K-2
Celem startu ze starszymi zawodnikami było obycie 
i poznanie tego typu zawodów, co przyniesie wy-
mierne korzyści w następnym roku startów.
Następne zawody eliminacyjne do Kadry Narodo-
wej ustalające na stałe skład kadry na 2015 r. odbę-
dą się na torze w Bydgoszczy w połowie czerwca 
i na pewno mocno tam powalczymy.


