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Wiosna w pełni a tym samym wkroczyliśmy  
w sezon wiosennych i letnich imprez plenerowych 
w mieście. Już w tym numerze Faktów Nowo-
dworskich zamieściliśmy relacje z kilku z nich tj.  
z Poland Bike Marathon, Nowodworskiej Majówki 
i pikniku rowerowego „Bezpiecznie na rowerze”. 
W czerwcowym wydaniu Faktów znajdziecie Pań-
stwo materiały z kolejnych imprez, jakie praktycz-
nie co weekend odbywają się u nas. Miedzy ko-
lejnymi wydaniami naszego miesięcznika odbyło 
się ich przynajmniej siedem. Warto wspomnieć 
choćby o Rajdzie Pojazdów Zabytkowych, II Top 
Hotel Cup w siatkówce plażowej kobiet, będącym 
eliminacją Pucharu Polski w tej dyscyplinie, kon-
cercie z okazji Dnia Matki. 

A już niedługo ta największa, najbardziej wyczeki-
wana przez Państwa impreza, Dni Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego. Zapraszam na nie w dniach 
9-10 czerwca na Stadion Miejski. Na dzieci jak 
zawsze będą czekały atrakcje w postaci miastecz-
ka rozrywki i specjalnego bloku artystycznego. 
Nie zapomnieliśmy też o dorosłych. W tym roku 
gwiazdami wieczoru będą zespół Bajm i Rafał 
Brzozowski.
Plakat ze szczegółowym programem zamieścili-
śmy na ostatniej stronie Faktów. 
Weekendy w mieście mogą być atrakcyjne, dba-
my o to szczególnie wiosną i latem organizując 
szereg imprez, nie tylko na świeżym powietrzu. 
Nasza ofertę uzupełniają propozycje Nowodwor-
skiego Ośrodka Kultury, NOSiR-u oraz orga-
nizacji i stowarzyszeń działających na terenie 
miasta. 
By nie przegapić żadnego wydarzenia, zachęcam 
do śledzenia kalendarium imprez na miejskiej 
stronie internetowej www.nowydwormaz.pl. Je-
stem przekonany, że na każdej z nich będziecie się 
Państwo świetnie bawić i życzę jednocześnie…

burmistrz miasta jAcek kowAlSki
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Drodzy czytelnicy,

Blisko 5 mln zł na 
termomodernizację 
tekst wyDZiAł PoZySkiwANiA FUNDUSZy  
ZewNęTRZNych UM, Foto ARch. URZąD MiejSki

Stało się! w dniu 24 kwietnia br. Zarząd wojewódz-
twa Mazowieckiego zatwierdził Uchwałą dofi-
nansowanie dla projektu pt. „Termomodernizacja 
ośmiu budynków użyteczności publicznej w No-
wym Dworze Mazowieckim”, złożonego przez mia-
sto Nowy Dwór Mazowiecki w ramach konkursu 
jeszcze w październiku 2010 r. Pomimo, że proce-
dura oceny wniosku trwała tak długo, zakończyła 
się ona dla nas pomyślnie. 

więcej na str. 8 

Nowe spółki w mieście
Dwie nowe spółki powstały na terenie miasta. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (24.04) radni podjęli uchwalę w sprawie 
powołania spółek energetyka Nowy Dwór Mazowiecki i Modlin cleaner Port. Pierwsza będzie zarządzała energią elektryczną 
na terenie Twierdzy Modlin, druga zajmie się sprzątaniem terenu lotniska, terminala i samolotów. 

tekst i  Foto ANeTA PielAch - PieRścieNiAk

więcej na str. 9 

Nasze boisko – boiskiem  
na medal
tekst i Foto MARTyNA koRDUlewSkA 

Polski klub infrastruktury Sportowej wyróżnił boisko 
wielofunkcyjne przy Nowodworskim ośrodku Spor-
tu i Rekreacji tytułem „Boisko na medal 2012”.

więcej na str. 9 

Nowodworski konserwator 
zabytków

w najbliższych tygodniach w mieście pojawi się 
nowa instytucja – Nowodworski konserwator 
Zabytków. Miasto porozumiało się z wojewodą 
i wkrótce procedury uzgadniania spraw dot. 
obiektów na terenie miasta znacznie się skrócą. 

tekst ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto ARch. UM

Zanim jednak doszło do 
przegłosowania uchwały  

w sprawie powołania Energetyki 
Nowy Dwór Mazowiecki toczy-
ła się gorąca dyskusja w sprawie 
propozycji zdjęcia tego punktu  
z porządku obrad. Radny Tadeusz 
Sosiński argumentował, że do-
kumenty przedstawione pod gło-
sowanie są zbyt ogólne, nie ma 
biznesplanu dla nowej spółki, 
i jego zdaniem, jest zbyt mało 
konkretów. Tego samego zda-
nia był radny Siewruk. Zaape-
lował jednocześnie o dogłębną 
analizę sytuacji energetycznej  
w Twierdzy Modlin. Ze zdaniem 
obu radnych nie zgodził się 
Przewodniczący Rady Krzysztof 
Bisialski stawiając przeciwny 
wniosek – za pozostawieniem 
punktu w porządku. Podkreślił 
jednocześnie, że jako przewod-
niczący rady zrobił wszyst-
ko,  aby informacja dla radych 
była pełna. Odbyło się też  
w tej sprawie spotkanie radnych  
z burmistrzem. 

Podstawowym zadaniem nowo-
powstającej spółki będzie wyeg-
zekwowanie płatności, od tych 
którzy nie regulują zobowiązań 
za energię. Miasto nie ma dziś 
takich możliwości co skutkuje 
koniecznością regulacji nieza-
płaconych rachunków z budże-
tu miasta. Spółka Energetyka 
Nowy Dwór Mazowiecki oprócz 
windykacji należności będzie 
pobierała opłaty za energię i re-
montowała infrastrukturę ener-
getyczną w Twierdzy. 

Przy głosowaniu nad powołaniem MCP Sp. z o.o. 
nie było pytań ze strony radnych. Udziałow-
cami będą tu Miasto Nowy Dwór Mazowiec-
ki, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin  
Sp. z o.o. i  Airport Cleaning Service Sp.z o.o.

W porządku obrad znalazł się też punkt dotyczą-
cy skutków finansowych funkcjonowania umo-
wy na administrowanie zasobami komunalny-
mi. Radny Wawrzyniec Siewruk zwrócił uwagę  

na rewelacyjny wynik w ściągalności czynszów.  
W dyskusji burmistrz Jacek Kowalski pod-
kreślił, że ZBK (to z nią miasto ma podpisaną  
umowę red.) jest pierwszą spółką, od któ-
rej miasto będzie brało dywidendę. Będzie 
to ok. 300 tys. zł. W pozostałych miejskich 
spółkach zysk został przekazany na cele  
inwestycyjne. 

Od nowego roku wchodzą w życie nowe 
przepisy dotyczące gospodarowania odpa-

dami w gminie. Radny Biliń-
ski pytał w związku z tym, 
na jakim etapie jest Nowy 
Dwór Mazowiecki jeśli chodzi  
o dostosowanie się do ustawy.  
W odpowiedzi uzyskał infor-
mację, że miasto złożyło swo-
je uwagi do Wojewódzkiego 
Programu Gospodarowania 
Odpadami. Ponadto, część ak-
tów wykonawczych nie została 
jeszcze wydana i prawdopodob-
nie termin wejścia w życie tych 
przepisów zostanie przesunięty. 
Na razie miasto przygotowuje 
rozwiązania na naszym terenie 
i w stosownym czasie materiały 
zostaną przedstawione Radzie 
pod obrady.   

Przy omawianiu inwestycji rad-
ny Jerzy Plackowski, jak zawsze, 
pytał o postęp prac w rozbudo-
wie Szkoły nr 7 i sprawę budowy 
sali gimnastycznej na Osiedlu 
Młodych. W tej pierwszej uzy-
skał zapewnienie od burmistrza,  
że wykonawca jest cały czas 
ponaglany i w ostatnim czasie 
dało się zauważyć przyśpie-
szenie na budowie. Odbyło się 
też spotkanie z wykonawcą, 
na którym został on zobowią-
zany do przedstawienia har-
monogramu prac. Zwrócił też 
uwagę, że rozwiązanie umowy  
z wykonawcą skutkowałoby 
zatrzymaniem budowy na jakiś 
czas i zapewne, zwiększeniem 
kosztów inwestycji. Burmistrz 
poinformował także, że być 
może budowę sali gimnastycz-
nej uda się zaplanować w przy-
szłorocznym budżecie. 

W trakcie obrad radni podjęli szereg uchwał, 
które w pełnej wersji dostępne są na:
www.bip.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl 3
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Uchwała nr XX / 228 /12
Rady Miejskiej w Nowym

Dworze Mazowieckim
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki  w rejonie ulicy Przemysłowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1  
i 2 oraz art.15 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 
80, poz. 717z późn. zm.) Rada Miejska  
w Nowym Dworze Mazowieckim uch-
wala, co następuje:

§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia miejs-
cowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki w rejonie ulicy Przemysłowej

§ 2.
1. Plan obejmuje obszar, którego granice 
stanowią: od północy – południowa  
granica ulicy Przemysłowej; od wschodu 
– wzdłuż granicy administracyjnej 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki, od 
południa granice Zakładu Reckitt Benck-
iser Produktion /Poland/ Spółka z o.o., od 
zachodu – wzdłuż zachodniej granicy 
działek o nr ew. 22 w obrębie 14-05  
miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
2. Granice obszaru objętego planem 
określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazow-
iecki.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ krzysztof Bisialski

Koniec roku w Twierdzy

27 kwietnia br. w liceum wchodzącym  
w skład Zespołu Szkól w Modlinie 

Twierdzy odbyła się uroczystość zakończe-
nia roku szkolnego klas maturalnych. Wśród 
przybyłych gości byli Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski i zastępca Bur-
mistrza Miasta Janusz Mikuszewski, Jerzy 
Bziuk – Naczelnik Wydziału Edukacji oraz 
Anna Palczowska – Skarbnik Miasta. 

Zebranych na sali powitał dyrektor szkoły 
Zdzisław Szmytkowski. Razem z gośćmi wrę-
czył najlepszym abiturientom nagrody. 
Następnie uczniowie kończący naukę w liceum 
podziękowali nauczycielom za lata eduka-
cji oraz zaprezentowali przygotowaną krótką 
prezentację szkoły. Przewodniczący Rady po-
dziękował za zaproszenie i życzył wszystkim 
zdania matury. 

tekst i Foto MARek kARPowicZ

Apel PCK

Oprócz niego na spotkanie przybyli przedsta-
wiciel Mazowieckiego Oddziału Okręgo-

wego Polskiego Czerwonego Krzyża p. Honorata 
Krzywoń, prezes Powiatowego Oddziału PCK  
p. Marian Wasierzyński wraz z Zarządem, opie-
kunka szkolnego koła PCK w Szkole Podstawo-
wej w Pomiechówku p. Jadwiga Szczurowska, 
nauczyciele i uczniowie szkoły.

Członkowie Szkolnego Koła PCK w Pomiechów-
ku przedstawili program artystyczny, który przy-
gotowali pod kierunkiem p. Moniki Składanek, 
Iwony Kostro-Olechowskiej i Agnieszki Buław-
nik. Scenariusz podkreślał zasługi honorowych 
dawców krwi oraz promował zasady zdrowego 
trybu życia.
Następnie głos zabrał prezes powiatowego koła 

PCK p. M. Wasierzyński, dziękując dyrektorowi 
Adamowi Szatkowskiemu za możliwość zorga-
nizowania obchodów Międzynarodowego Dnia 
PCK w pomiechowskiej placówce. Wręczył  
p. Leszkowi Gałażewskiemu odznaczenie (medal  
3 stopnia) za zasłużoną pracę na rzecz PCK oraz 
dyplomy opiekunom Szkolnych Kół PCK. 

tekst i Foto ewA NowickA

9 maja br. w Szkole Podstawowej w Pomiechówku odbył się apel z okazji Międzynarodowego Dnia  
czerwonego krzyża w rejonie nowodworskim. wziął w nim udział Bogdan jeziorski, wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i jednocześnie wiceprezes nowodworskiego Pck. 
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W dniu 30 marca 2012 r. w hali sportowej  
w Wieliszewie odbył się Wielkanocny Turniej 

Samorządowy w Piłce Siatkowej. W turnieju star-
towały zespoły reprezentujące samorządy lokalne  
z terenu powiatów nowodworskiego i legionowskie-
go, wśród których były następujące drużyny: Gmina 
Jabłonna, Gmina Serock, Gmina Wieliszew, Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki i dwie drużyny Powiatu 
Nowodworskiego. W I zespole powiatu występowa-
li: Mariusz Chrzanowski, Jarosław Miecznikowski, 
Krzysztof Baranowski, Fryderyk Laskowski i Maciej 
Renkiewicz. W II zespole powiatu grali: Katarzyna 
Grzyb, Hanna Radywonik, Ewa Żołnierzak, Jacek 
Jankowski, Henryk Mędrecki i Mateusz Piotrowski. 
W drodze do finału I zespół powiatu nowodwor-
skiego pokonał w setach po 2:0 drużyny Jabłonny  
i Wieliszewa, a w meczu o I miejsce wygrał także 

2:0 z reprezentacją gminy Serock zdobywając pu-
char Wójta Gminy Wieliszew. Drugi zespół powiatu 
nowodworskiego zakończył turniej na V miejscu po 
wygraniu meczu w setach 2:0 z ekipą Jabłonny. 
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. I zespół Powiatu Nowodworskiego,
2. Gmina Serock,
3. Gmina Wieliszew,
4. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki,

5. II zespół Powiatu Nowodworskiego
6. Gmina Jabłonna
Na zakończenie Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kow-
nacki wręczył ufundowane przez siebie puchary dla 
I zespołu Powiatu Nowodworskiego - najlepszej 
drużyny turnieju oraz dla zespołów Gminy Serock  
i Gminy Wieliszew, które zajęły w kolejności II i III 
miejsce. Pozostałe zespoły otrzymały pamiątkowe 
medale.
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Zwycięstwo drużyny powiatu nowodworskiego 
w piłce siatkowej w Wieliszewie
tekst i Foto w. MAjchRZAk

W tym numerze Faktów prezentujemy relacje 
z imprez sportowo-kulturalnych z udzia-

łem naszych pracowników i młodzieży szkół po-
nadgimnazjalnych. Drużyna powiatu nowodwor-
skiego zwyciężyła w Turnieju Wielkanocnym  
w Piłce Siatkowej w Wieliszewie, a młodzież  

powiatowych szkół średnich odkrywała i ujaw-
niała swoje uzdolnienia w konkursie młodych ta-
lentów. Uczniowie rywalizowali ze sobą w trzech 
kategoriach: recytacja tekstu literackiego, prezen-
tacja tekstów kabaretowych i odgrywanie scenek 
teatralnych. Organizatorom konkursu udało się 
wydobyć wrażliwość humanistyczną uczniów  
i ich osobową kreatywność, co spotkało się z uzna-
niem jurorów i nauczycieli. Zapraszam Czytelni-
ków do zapoznania się z powiatową stroną Faktów 
Nowodworskich.

Szanowni 
Państwo

starosta kRZySZToF kAPUSTA

W dniu 2 kwietnia 2012 r. w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze  
Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie 
III Powiatowego Konkursu Młodych Talentów. Bra-
li w nim udział uczniowie z czterech szkół ponad-
gimnazjalnych: z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, 
z Zespołu Szkół Nr 2, z LO im. Wojska Polskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz z Zespołu 
Szkół Zawodowych w Nasielsku. W sumie w kon-
kursie wzięło udział ponad trzydzieścioro uczniów. 
Młodzież rywalizowała ze sobą w trzech katego-
riach: recytacja tekstu literackiego, prezentacja tek-
stów kabaretowych  i odgrywanie scenek teatralnych. 
Mottem tegorocznej edycji konkursu stały się słowa  
I. Krasickiego: I śmiech niekiedy może być nauką… 
Celem imprezy było rozwijanie wrażliwości huma-
nistycznej uczniów, ich kreatywności, a także two-
rzenie takich sytuacji, w których mogą odkrywać  
i ujawniać swoje uzdolnienia. 
W kategorii: recytacja tekstu zwyciężyła  Karolina  
Sikorska z  Zespołu Szkół Nr 2  w Nowym Dworze 
Mazowieckim, deklamując tekst J. Tuwima Ballada 
o czerwonej wstążce. W drugiej kategorii konkurso-
wej zwyciężył autorski Kabaret PuszCzaj z Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Patryk Puszkarski i Piotr Czajkowski ode-
grali napisaną przez siebie scenkę: Przygotowanie do 
matury. 
Uczestnicy konkursu recytowali różnorodne utwory: 

od satyry oświeceniowej aż po współczesną. Ewelina  
Szymańska z LO im. Wojska Polskiego przedstawiła 
fragment Monachomachii I. Krasickiego, a Michał 
Turek z ZSZ w Nasielsku bajkę Lew i zwierzęta tego 
samego autora. Edyta Leszczyńska, Marta Rudnicka, 
uczennice z Zespołu Szkół Nr 2, zaprezentowały  
kolejno teksty: A.Waligórskiego Jagienka i orzechy  
i B. Kosala Ballada o ziarnku grochu. Nie zabrakło 
ostrej satyry na współczesność zawartej w Walen-
tynkach T. Różewicza i Egzekutywie J. Pietrzaka. 
Utwory te recytowały kolejno: Angelika Borecka  
i Małgorzata Kowalczyk, uczennice LO im. Wojska 
Polskiego. 
Nie mniej interesujące były występy kabaretów. 
Scenkę Lotnisko Kabaretu Limo przedstawili 
uczniowie z Zespołu Szkół Nr 2: Angelika Potoc-
ka, Katarzyna Sakowska i Piotr Bloch. Uczestnicy  
z tej samej szkoły: Anna Petruk, Edyta Leszczyńska,  
Małgorzata Gzyra zaprezentowali tekst Kabaretu 
Szum Przedszkole. Adam Balcerzak z LO im. Woj-
ska Polskiego wykonał Telefon do trenera Kabaretu 
pod Wyrwigroszem, a Bartłomiej Sadlakowski, Jakub 
Kwiatkowski i Bartłomiej Turkowski, również z LO,  
przedstawili scenkę Niebo Kabaretu Neonówka. 
Konkursowe jury w składzie: p. Teresa Nowak-
Chęcińska, poetka, p. Lidia Godlewska z NOK, p. 
Dorota Lubowiecka, przedstawiciel Starostwa Po-
wiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim przy-
znało szczególne wyróżnienie dla zespołu teatralnego  

Apoelopote z LO im. Wojska Polskiego za odegra-
nie scenki teatralnej na podstawie Pchły Szachrajki  
J. Brzechwy. Na podkreślenie zasługują kreacje  
stworzone przez Gabrielę Affek – Panna Kiki i Karo-
linę Kurowską – tytułowa Pchła Szachrajka.
W przygotowania uczniów do występu w różnych 
kategoriach zaangażowali się nauczyciele: Renata 
Jastrzębska, Maria Możdżyńska, Iwona Nowak, 
Małgorzata Łaciak, Jadwiga Mika-Kapusta, Izabela 
Cieślińska. W czasie uroczystości podsumowania 
konkursowych zmagań  uczniowie otrzymali dyplo-
my i nagrody ufundowane przez Starostwo Powia-
towe w Nowym Dworze Mazowieckim. Wręczał je  
p. Zdzisław Racki, kierownik Wydziału Edukacji. 
Spotkanie to było uatrakcyjnione występem uczest-
ników konkursu, którzy wspólnie przedstawili  
satyryczny program. Uroczystość zakończyła się 
refleksją, do której skłoniły wiersze pani Teresy No-
wak-Chęcińskiej. Organizatorem całego przedsię-
wzięcia była Izabela Cieślińska, doradca metodycz-
ny w powiecie nowodworskim.

Podsumowanie III Powiatowego Konkursu 
Młodych Talentów
tekst i. cieślińSkA, Foto M. PioTRowSki

Urząd Miejski ogłosił konkurs fotograficzny pn. „Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok!”. Najpiękniejszych 12 zdjęć zostanie ujętych w kalendarzu miasta na 2013 rok. Warto 
poświęcić swój czas i z aparatem ruszyć w miasto – organizator przewidział atrakcyjne nagrody. 

Konkurs fotograficzny trwa od 1 czerwca 2011 roku do 30 czerwca 2012. Jego celem jest promocja miasta poprzez ukazanie go w sposób ciekawy i oryginalny oraz promowanie młodych twórców - fotografików. 
Przedmiotem fotografowanych miejsc mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Nowego Dworu Mazowieckiego  w ujęciu zmieniających się pór roku. Zdjęcia mogą także przedstawiać detale architektoniczne, 
roślinność, zwierzęta.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którą przedstawiają z chwilą zgłaszania prac na Karcie 
Zgłoszenia. Karta jest dostępna na stronie internetowej miasta www.nowydwormaz.pl.  
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 prac z czego przynajmniej 3 muszą przedstawiać inną porę roku. Warto pamiętać, że dyskwalifikowane będą prace zawierające jakiekolwiek znaki i cyfry (np. daty).
Fotografie można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim przy ul. Zakroczymskiej 30 w pok. 101. Złożone w zamkniętych kopertach prace muszą być opatrzone napisem „Konkurs Fotograficzny”. 
Jest także możliwość nadesłania prac za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: konkurs@nowydwormaz.pl. Wraz ze zdjęciami należy dostarczyć do siedziby organizatora wypełnioną Kartę Zgłoszenia.  
W konkursie wyłonionych może zostać nawet 12 zwyciężców. Ich zdjęcia zostana ujęte w kalendarzu promującym Nowy Dwór Mazowiecki na 2013 rok.  Wyboru zwycięzców dokona specjalnie powołane w tym celu 
jury a jego werdykt zostanie opublikowany na stronie internetowej www.nowydwormaz.pl oraz w prasie lokalnej.
Nagrodzone prace będą też opublikowane na stronie www.nowydwormaz.pl. 
Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez organizatora. Szczegóły konkursu zawarte są w Regulaminie dostępnym na stronie ww. internetowej miasta. 
Zapraszamy do udziału!

Szczęśliwego Nowego Dworu przez cały rok! Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie 

Zapraszamy młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Nowego Dworu Mazowieckiego 
do wzięcia udziału w Konkursie na esej o tolerancji i dialogu. Patronat honorowy sprawują 
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation. 
Tematem tegorocznej, II edycji Konkursu są współczesne formy przeciwdziałania nietolerancji 
i faszyzmowi. Szczegółowe informacje określono w Regulaminie Konkursu, zamieszczonym na 
stronie Organizatora: www.zs2.nowydwormaz.pl.
W czerwcu 2010 odbyła się  inauguracja prac związanych z rewitalizacją XVIII – wiecznego 
cmentarza żydowskiego z udziałem pomysłodawców : panów Józefa i Władysława Kieliszków, 
a także naczelnego rabina Polski oraz władz miasta i młodzieży Zespołu Szkół nr 2. Oficjalne 
otwarcie kirkutu i  odsłonięcie monumentu upamiętniającego nowodworskich Żydów  odbyło 
się 14 lipca 2011 roku. Uroczystość poprzedził panel historyczny, podczas którego wręczono 
nagrody w Konkursie na esej o tolerancji i dialogu. 
Konkurs jest jednym  z elementów programu przybliżania historii i tradycji w naszym mieście.
Zachęcamy młodzież do udziału w Konkursie i tym samym odbycia wspaniałej intelektualnej 
przygody, której jednym z rezultatów będzie świadome uczestnictwo w dialogu 
międzykulturowym.

Organizator Konkursu                                                                                                      
Zespół  Szkół nr 2

Twierdza Bliska Sercu
Już po raz 12 Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin będzie prowadzić akcję 
„Twierdza Bliska Sercu”. 
Zapraszamy do zwiedzania fortyfikacji – każdy turysta będzie miał możliwość  
podziwiania pięknego krajobrazu Twierdzy Modlin z tarasów widokowych Wieży 
Tatarskiej.

Zaczynamy 28 kwietnia 
(sobota) 2012 r.  
Dyżury pełnione są w każdą 
sobotę i niedzielę w godz. 
10:00-18:00. 
Symboliczny koszt 3zł/os.
Zgłoszenia grup pod 
numerami telefonów:
503 999 673
22 713 04 65  
Zapraszamy!

KONKURS NA ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU

„Zostawcie nam strumyka czysty bieg”  
– Nowy Dwór Mazowiecki w widłach rzek

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim organizuje „Międzyszkolny 
konkurs ekologiczny: „Zostawcie nam strumyka czysty bieg” – Nowy Dwór Mazowiecki  
w widłach rzek”.
Projekt ten dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl). 
Konkurs skierowany jest do uczniów nowodworskich placówek oświatowych 
(przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów).
Projekt podzielony jest na kilka etapów merytorycznych. Jednym z najważniejszych jest 
przeprowadzenie spotkania edukacyjnego z zakresu ekologii, ukierunkowanego  
na podniesienie świadomości społecznej dzieci i młodzieży, w kwestiach związanych  
z ochroną środowiska naturalnego w zakresie utrzymania czystości wód.
Kolejny etap to konkurs:
• plastyczny przeznaczony dla dzieci z dwóch grup wiekowych przedszkolaków i uczniów szkoły 
podstawowej - prace mogą być wykonane w dowolnym formacie i dowolnej technice, 
• fotograficzny - adresowany do gimnazjalistów.
Rozstrzygnięcie konkursu, prezentacja wyróżnionych prac i wręczenie atrakcyjnych nagród 
odbędzie  się 10 czerwca br. podczas obchodów  Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
Projekt przewiduje również wydanie kalendarza na 2013 rok z wykorzystaniem zwycięskich 
prac konkursowych.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie. 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

teMat NUMeRU

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE teMat NUMeRU

8

Projekt otrzymał aż 80 pkt. na 99 możliwych 
do uzyskania. Zajęliśmy zaszczytne 8 miej-

sce na liście rankingowej wśród 
31 projektów, które otrzymały 
dofinansowanie. Przyznano nam  
4 844 766,65 zł, co stanowi 70 % 
kosztów kwalifikowanych projek-
tu. Środki te pochodzą z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR).
W chwili obecnej trwają przygo-
towania do podpisania umowy  
o dofinansowanie projektu w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego z Priorytetu IV „Śro-
dowisko, zapobieganie zagroże-
niom i energetyka” i Działania 4.3 
„Ochrona powietrza, energetyka” 
– Schemat „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicz-
nej”. Przypomnijmy, iż w ramach 
tego samego priorytetu Miasto 
realizuje już inny projekt, doty-
czący kolektorów słonecznych dla 
mieszkańców. 
Nowy projekt zakłada termo-
modernizację budynków uży-
teczności publicznej, pozwala-
jącą zwiększyć ich efektywność 
energetyczną, a co za tym idzie 
ograniczyć ich koszty funkcjono-
wania związane przede wszyst-
kim z ich ogrzewaniem w półro-
czu zimowym. Dodatkowo dwa  
z tych obiektów zostaną zaopa-
trzone w systemy wykorzystują-
ce odnawialne źródła energii. W 
hali widowiskowo – sportowej NOSiR zostanie 
zamontowana pompa ciepła, natomiast Zespół 
Szkół Nr 3 przy ulicy Szkolnej wzbogaci się  
o nową kotłownię pelletową.
Projekt obejmuje swoim zakresem nieomalże 
wszystkie placówki oświatowe wraz z halą wido-
wiskowo – sportową NOSiR-u oraz budynkiem 
Urzędu Miejskiego. Dokładny wykaz obiektów 
objętych wsparciem termomodernizacyjnym 
przedstawia się następująco:

• Publiczne Przedszkole Nr 1 przy ul. Mazowiec-
kiej 12,                                                                                                                                             

• Publiczne Przedszkole Nr 3 przy ul. Boh. Mo-
dlina 26,
• Publiczne Przedszkole Nr 4 w Modlinie Twier-
dzy ul. 29 Listopada 109,
• Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. Chemików 
1 A,
• Publiczne Gimnazjum Nr 2 przy ul. Mło-dzie-
żowej 3,
• Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Długiej 10,
• Zespół Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej 3,
• Hala widowiskowo – sportowa Nowodwor-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (NOSiR) przy  
ul. Sportowej 66,
• Urząd Miejski przy ul. Zakroczymskiej 30.

Nasza termomodernizacja to nie tylko docieple-
nie obiektów połączone z wymianą drzwi i okien 
oraz regulacją istniejących systemów ogrze-
wania. W ramach rzeczowej realizacji projektu 
wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii, 
które stanowią rozwiązania techniczne i techno-
logiczne innowacyjne w skali regionu, niesto-
sowane dotychczas przez nasze miasto. Jednym 
z kluczowych elementów inwestycji, mających 
bardzo duży wpływ na ochronę powietrza atmos-

ferycznego, dzięki zmniejszeniu emisji szkodli-
wych pyłów i tlenków jest modernizacja systemu 

ogrzewania poprzez montaż pompy 
ciepła w hali widowiskowo – spor-
towej NOSiR, a także zmiana pa-
liwa w Zespole Szkół nr 3 z oleju 
opałowego na bardziej ekologiczne 
– jakim jest pellet. Pellety są naj-
czystszym ze wszystkich znanych  
i stosowanych obecnie paliw. Dzięki 
optymalnemu procesowi spalania w 
przystosowanych do tego celu urzą-
dzeniach grzewczych, emisje gazów 
szkodliwych są minimalne, a emisje 
CO2 uznaje się za równą zero, gdyż 
służy ona do odnowienia zasobów 
biomasy w biosferze. Powstały po-
piół może być wykorzystany jako 
nawóz w ogrodnictwie oraz upra-
wach polowych.

Termomodernizacja budynków 
będących własnością Miasta, przy-
czyni się do poprawy ich stanu, 
zarówno pod kątem energoosz-
czędności, ochrony środowiska 
naturalnego, trwałości konstruk-
cyjnej jak i przede wszystkich ich 
walorów estetycznych. Podjęte  
w ramach projektu działania są 
bardzo istotne z punktu widzenia 
poprawy warunków życia w ca-
łym regionie, poprzez zmniejsze-
nie zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery w trakcie spalania 
surowców energetycznych, jak  
i właściwego i zrównoważonego 
rozwoju społeczno – gospodarcze-

go miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Przyznane środki dotyczą zarówno zadań inwe-
stycyjnych, które zostały już zakończone, jak  
i nowych, planowanych do realizacji, począwszy 
od bieżącego roku. Szczegółowy harmonogram 
prac i procedur związanych z realizacją tego 
przedsięwzięcia zostanie opracowany po podpi-
saniu umowy o dofinansowanie czyli najpóźniej 
na początku III kwartału tego roku.

Blisko 5 mln zł na termomodernizację 
tekst wyDZiAł PoZySkiwANiA FUNDUSZy ZewNęTRZNych UM, Foto ARch. URZąD MiejSki

W poniedziałek, 24 kwietnia Marek Zdzie-
błowski, Prezes Polskiego Klubu Infra-

struktury Sportowej i Rafał Pierzyński, Wice-
prezes PKIS przekazali na ręce Burmistrza, 
Jacka Kowalskiego i Dyrektora Nowodworskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dariusza Wąsiewskie-
go pamiątkową tablicę „Boisko na medal 2012”. 
Wyróżniono boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią przy NOSiR.
„Boisko na medal” to element programu PKIS 
„Budujemy sportową Polskę”. Medal otrzymują 
boiska nowoczesne, zadbane i chętnie wykorzy-
stywane przez lokalne społeczności. Cały pro-
gram ma zaś promować rozwój sportu i rekreacji 
(w tym nowoczesnej infrastruktury) w Polsce. 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest uczestni-
kiem programu. Dwukrotnie zostało uhonorowa-
ne przez PKIS tytułem „Sportowa Gmina”. 
Dzisiejsze spotkanie było okazją do wymiany do-
świadczeń i rozmów na temat stanu infrastruktury 
sportowej na poziomie gminnym. Warto dodać, 
że nowodworskie boisko zostało wytypowane do 
akcji jako jedno z pierwszych. Mamy więc być 
z czego dumni. Kompleks NOSiR to tylko część 
obiektów na terenie naszego Miasta.
Więcej informacji na: 
www.pkis.pl i www.sportowapolska.eu.

Dotychczas komunikacja miedzy Wojewódz-
kim Mazowieckim Konserwatorem zabytków  

a nowodworskim samorządem i inwestorami, próbu-
jącymi przywrócić świetność starym budynkom była 
trudna. Działający na naszym terenie pełnomocnik 
WKZ nie miał możliwości wydawania decyzji i stąd 
wiele inwestycji było opóźnionych. Każda była bo-
wiem wydawana  przez  konserwatora wojewódzkie-
go, a ten jak wiadomo ma na głowie cały region.
Stad pomysł, aby powołać miejskiego konserwatora 
zabytków. Porozumienie w tej sprawie zostało podpi-
sane z Wojewodą Mazowieckim.
Pod ochroną konserwatora zabytków znajduje się 
cała Twierdza Modlin i spora część śródmieścia No-
wego Dworu. Strefa chroniona obejmuje obszar od 
ul. Zakroczymskiej do Wybickiego i od ul. Warszaw-
skiej do Sukiennej.
Miejski konserwator zabytków będzie zajmował się 
obiektami na tym terenie. Władze miasta są przeko-

nane, że powołanie lokalnego konserwatora zabyt-
ków przyniesie korzyści nie tylko samorządowi. To 
też szansa dla mieszkańców i inwestorów na szybszą 
realizację inwestycji i renowację starych budynków, 
bo znacznie skróci się proces wydawania decyzji.
Liczą też w końcu na indywidualne wpisy poszcze-
gólnych obiektów w rejestrze zabytków. Jak dotąd, 
nie zaczął się nawet proces wpisywania tych budyn-
ków do wykazu.
Z kolei ich brak powodował spore utrudnienia m.in. 
w zdobywaniu środków zewnętrznych na rewitali-
zację obiektów objętych ochroną konserwatora. Tak 
było w przypadku budynku przy ul. Ledóchowskiego 
164 (dzisiejsza siedziba LOT Trzech Rzek i Muzeum 
Kampanii Wrześniowej przyp. red.) jak też obiektów 
powojskowych przy ul. Paderewskiego (NOK, Har-
cówka red.). Ze względu na ochronę konserwatorską 
z opóźnieniem rozpoczęła się też budowa hali spor-
towej w Twierdzy Modlin. Niemałe problemy miało 

też miasto w przypadku budynku przy ul. Paderew-
skiego 28, na rozbiórkę którego, mimo pozytywnej 
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego, nie chciał zgodzić się konserwator wojewódz-
ki. Już niedługo, z tymi zadaniami zmierzy się miej-
ski konserwator zabytków. Osoba na to stanowisko 
zostanie wyłoniona w drodze konkursu. 

Nowodworski konserwator zabytków
tekst ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto ARch. UM

Nasze boisko – boiskiem na medal
tekst i Foto MARTyNA koRDUlewSkA 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO
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Całe wydarzenie poprzedziło spotkanie  
nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

z pracownikiem ITS p. Marią Dąbrowską – Lo-
ranc i pracownikiem Straży Miejskiej. 
W tym roku impreza od-
była się pod patronatem 
Marszałka Województwa 
Mazowieckiego i Bur-
mistrza Nowego Dworu 
Mazowieckiego. Współ-
organizatorami obok SP5, 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Piątki i Komendy Sto-
łecznej Policji w War-
szawie była w tym roku 
również nowodworska 
Straż Miejska.  
Do SP5 zawitali ucznio-
wie z powiatów nowo-
dworskiego i legionow-
skiego. Oprócz zmagań 
konkursowych czekało 
na nich mnóstwo atrak-
cji. Można było zdobyć 
nagrody w licznych kon-
kursach sportowo – re-
kreacyjnych, które spraw-
dzały również wiedzę o zasadach bezpieczeństwa 
na drodze. Wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział  
w konkursie Straży Miejskiej „Szczęśliwy los”.  
Po raz kolejny można było zobaczyć również 
pokaz bicyklistów, grupy zrzeszającej pasjona-
tów starych rowerów. Chętni mogli wziąć  udział  
w szkoleniach jazdy na bicyklach, welocypedach, 
przejażdżkach trycyklem oraz innych zabawach 
integracyjnych w starym stylu, a nawet otrzymać 
„Certyfikat Cyklisty”. 

Dzięki staraniom Straży Miejskiej gościliśmy 
znanych i lubianych aktorów Cezarego Żaka  
i Artura Barcisia. Goście po krótkim przywitaniu, 
w namiocie Straży Miejskiej niestrudzenie roz-

dawali wszystkim autografy i pozowali do zdjęć. 
Na nasze zaproszenie odpowiedział również 
TNT MOTOCROSS z Mistrzem  Polski Honda 
Gymkhana 2011  Panem Wojciechem  Grodzkim,   
który uczył przyszłych kierowców bezpiecznej 
jazdy na skuterach wykorzystując w tym celu 
Miasteczko Ruchu Drogowego.
Straż Miejska składa serdeczne podziękowania 
wszystkim służbom, osobom i instytucjom za po-
moc w przygotowaniu V edycji konkursu „Bez-

piecznie na rowerze” przy Szkole Podstawowej 
nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim.
Serdecznie dziękujemy:
Państwu Halinie i Jerzemu Plackowskim oraz Panu 

Romanowi Brodzińskie-
mu ze Sklepu „AZETH”, 
za ufundowanie nagród 
w konkursie „Szczęśliwy 
los”. 
Państwu Marzenie i Bog-
danowi Świątek za ufun-
dowanie grochówki dla 
wszystkich uczestników 
imprezy.
Firmie Reckitt Bencki-
ser za ufundowanie toru 
przeszkód.
Firmie AGA – MET 
Agnieszka i Sebastian Go-
lejewscy za ufundowanie 
nagród dla EKO STRAŻ-
NICZEK.
Dyrektorowi MZO, Pie-
karni „Kołacz”, Instytuto-
wi Transportu Samochodo-
wego, Nowodworskiemu 
Centrum Medycznemu  

w osobie Pana Doktora Ahmeda Jadu, TNT MO-
TOCROSS, Grupie Zabezpieczeń 26 WOG z Jed-
nostki Wojskowej w Kazuniu – za pomoc i wsparcie 
naszych działań.Szczególne podziękowania kie-
rujemy do naszych gości: Cezarego Żaka, Artura 
Barcisia i Wojciecha Grodzkiego, którzy mimo 
licznych obowiązków zgodzili się być z nami  
i bezinteresownie uświetnić sobotnią imprezę.

Do zobaczenia za rok!

„Bezpiecznie na r  werze” – V edycja
w sobotę 12 maja w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się piąta już edycja imprezy „Bezpiecznie 
na rowerze”. coroczny konkurs dla klas czwartych, połączony z możliwością zdobycia karty rowerowej, to również  festyn 
rowerowy i motorowerowy. jego celem jest pokazanie młodzieży, że rower to nie tylko środek transportu, lecz również sposób 
na aktywne spędzanie wolnego czasu. jest to też okazja, by propagować zasady  bezpiecznego poruszania się po drodze  
wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.  

tekst i Foto STRAż MiejSkA

Rozpoczęła je  msza święta, której przewod-
niczył ks. biskup dr Marek Solarczyk. 

Wraz z nim mszę św. koncelebrowali: ks. ppłk  
w st. spocz. Andrzej Jakubiak – kapelan Okrę-
gu Mazowieckiego ZOR RP i ks. kanonik An-
drzej Kwiatkowski.  
Na początku mszy przybyłych na uroczystości 
gości i parafian powitał prezes Okręgu Mazo-
wieckiego ZOR RP płk rez. Alfred Kabata.
Na koniec młodzież z Zespołu Szkół nr 2 zapre-
zentowała krótki program artystyczny przygo-
towany przez nauczycielki Marię Możdżyńską  
i Renatę Jastrzębską.
W drugiej części uroczystości posadzono „Dąb 
Pamięci” poświęcony mjr. Kazimierzowi Grüne-
rowi – oficerowi Batalionu Elektrotechnicznego. 
Jego życiorys odczytała uczennica Zespołu Szkół 
nr 2, który od czterech lat uczestniczy w progra-
mie „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Odczyta-
no też list bratanicy mjr. K. Grünera – Krystyny 
Tomasini – Dostatniej, skierowany do uczestni-
ków uroczystości. 
Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na 
uroczystości Katyńskie były rodziny zamor-
dowanych oficerów (Jerzy Tomasini, Bogdan 
Tomasini, Bohdan Sobiewski), przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warsza-
wie z Włodzimierzem Dusiewiczem, Agnieszką 
Siwecką, Teresą Dangel oraz „Warszawskie-
go Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”  
z prezes Beatą Przybyszewską – Kujawą i Mar-
kiem Kowalikiem. Przybyli także przewodni-
czący Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski, płk. 
Mirosław Kaliński reprezentujący sekretarza 
stanu w MON Czesława Mroczka, płk Daniel 
Król - szef wojsk inżynieryjnych Dowództwa 
Wojsk Lądowych, płk Artur Talik - dowódca  
2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego, ppłk 
Kazimierz Mączka – zastępca szefa Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, ppłk 
Grzegorz Zaręba – szef sztabu 3 Warszawskiej 
Brygady Rakietowej OP, ppłk Andrzej Łopa-
ta – zastępca dowódcy 2 Mazowieckiego pułku  
saperów, ppłk Dariusz Cichal - dowódca 32 Wieli-
szewskiego dywizjonu rakietowego OP, komendan-
ci WKU Warszawa Ochota, WKU Warszawa Śród-
mieście i WKU Garwolin: ppłk Mirosław Marzec, 
ppłk. Adam Bednarz, ppłk Mirosław Łyżwa oraz 
mł. brygadier Leszek Smuniewski - komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
Oprawę wojskową zapewnił 2 Mazowiecki pułk 
saperów z Kazunia wystawiając kompanię hono-
rową i poczet sztandarowy. Poczty sztandarowe 
wystawiły również 32 Wieliszewski dywizjon 
rakietowy z Olszewnicy Starej, Powiatowa Pań-
stwowa Straż Pożarna, Straż Miejska i szkoły 
nowodworskie. 

 „Nie umiera ten kto trwa  
w pamięci żywych”
tekst ReD NA PoDST. MATeRiAłów (Ak),  Foto ARTUR BłońSki, URZąD MiejSki

w 72 rocznicę zbrodni katyńskiej, 15 kwietnia br., władze samorządowe miasta i okręg Mazowiecki Związku oficerów Rezerwy  
RP zorganizowały doroczne uroczystości katyńskie. 
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Występ rozpoczęła grupa teatralna „HURRA-
GRAM” fragmentem poetyckiego wieczo-

ru poświęconego twórczości mieszkańca naszego 
miasta Józefa Chorądzikiewicza w wykonaniu 
Elżbiety Radomskiej, Marzeny Wandachowicz  
i Adama Balcerzaka. Mamy nadzieję ,że ten mały 
pokaz był dobrą zapowiedzią całości, bo wiersze  
J. Chorądzikiwicza są pełne żartobliwego komen-
tarza odnoszącego się do obecnej rzeczywistości. 
Po teatralno-poetyckim wstępie sceną zawładnął 
wokalno-muzyczno-taneczny przekładaniec. Były 
utwory L. van Beethovena, J.S. Bacha, utwory 
ludowe i muzyczne wprawki, wykonywane na 
skrzypcach, pianinie i keyboardzie przez uczniów 
Pani Aleksandry Pasińskiej. Gitarzyści Pana Ada-
ma Oleńczaka z dużym przejęciem wykonali: 
Łukasz Lorek mało znany utwór pt „Deszczowy 
wieczór”, a Julia Wojciechowska przepiękną me-
lodię z filmu „Desperado”. Popisy taneczne roz-
poczęła wiązanką polek grupa 7-8 latków i jak 
przystało na przed wielkanocny występ szcze-
gólnie zachwycili wykonaniem figury tanecznej  
o nazwie „koszyczek”. Kolejny układ taneczny  
pt „Zaczynamy” wytańczyła wspaniale grupa tań-
ca nowoczesnego w wieku 9-12 latków. Zabłysnął 
też duet Anna Mamot i Dominika Boczkowska  
w układzie Broadway. Dużo pasji i pracy włożyła 
w solowy występ Ola Sobczyńska i tym zasłużyła 
na sobie na szczery aplauz. Jednak wszystkich uję-
ły energią, zaangażowaniem i pięknym krakow-
skim strojem dwie młode pary tańczące Krakowia-
ka, a byli to Iza Parzych i Adam Milczarek oraz 
Kamila Zielska i Czarek Milczarek. Ich występy 
zakończyły się rzęsistymi brawami. Instruktorzy; 
Pani Anna Paś i Pan Rafał Sawko mocno prze-
żywali występy swoich podopiecznych. Sekcję 
wokalną reprezentowało sześcioro solistów przy-
gotowanych przez Panią Alicję Kabacińską młod-
si: Marysia Piotrowska, Ida Sulkowska i Emilka 
Walczak oraz starsi: Klaudia Cywińska i Paweł 
Ziółkowski. Wyśpiewane piosenki pochodziły  
z repertuaru konkursu piosenki dziecięcej „Wy-
graj sukces” i znanych wykonawców jak Majka 
Jeżowska i zespół „Skaldowie”. Wszyscy woka-
liści jak zawsze reprezentowali wysoki poziom 
i każdy występ elektryzował publiczność, która  
nagradzała naszych solistów gorącymi brawami. 
Ostatnim punktem programu był występ Teatrzyku 
„Wędrowniczek”. W jego wykonaniu obejrzeli-
śmy fragment przedstawienia słowno-muzycznego  
pt „Bajkowe perypetie” na podstawie sztuki Kaliny 
Jerzykowskiej pt. „Noc bajek”. Atutem spektaklu 
są zabawne teksty, pozytywna energia młodych 
aktorów i mądre piosenki nad czym czuwa Pani 
Emilia Zadworna. Członkowie zespołu  zachwyci-
li całą publiczność. 
Tak dotrwaliśmy do końca POPISÓWKI V  
i zapraszamy na prezentację „naszych artystów”  
9 czerwca podczas Dni Nowego Dworu.

Popisówka
Popisówka czyli cykliczna prezentacja umiejętności  członków sekcji artystycznych działających w Nowodworskim ośrodku 
kultury rozpoczęła się w sobotę  28 marca 2012 r. z lekkim opóźnieniem z powodu ciągłego napływu spóźnionych gości 
pragnących obejrzeć „swoich artystów”. 

tekst i Foto Nok

Najwięcej atrakcji organizatorzy zapewnili 
mieszkańcom w sobotę, kiedy to na stadionie 

miejskim odbyły się: Fiesta Balonowa, zawody 
Strongman i koncerty zespołów w ramach Rockan-
drollowego Święta Narodowego. Dodatkowo dla 
dzieci zapewniono bezpłatnie dmuchane zabawki. 

Na stoiskach gastronomicznych czekały potrawy  
z grilla i słodkości w tym szczególnie lubiana przez 
dzieci wata cukrowa. Na scenie publiczność zaba-
wiał boliwijski zespół Ajayu i artyści grający trosz-
kę mocniejsze uderzenie. 
W ramach RŚN wystąpili m.in. zespół The Bill, 

Joke Ferajna, Bang Bang, i Burnin’ Hearts. 
Pogoda była fantastyczna dzięki czemu w impre-
zach wzięło udział liczne grono mieszkańców. 
Za rok, kolejny długi weekend i kolejna miejska 
majówka. 
Już dziś serdecznie zapraszamy – baw się z nami!

tekst ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto DAMiAN ochTABińSki

Wieczór rozpoczął się od tradycyjnego „Do-
bry Wieczór Panie Wojtku”, i już było jak  

w domu. Pan Wojtek czyli Wojtek Gęsicki założyciel 
i gospodarz  sceny ZAUŁEK  jak zwykle przywitał 
się, ze swoją już, nowodworską publicznością i za-
proponował wspólne wykonanie jednej ze swoich  
piosenek z refrenem. Publiczność ochoczo przystąpi-

ła na tę propozycję i wspólnie z Wojtkiem bawiła się 
jego utworami  przez najbliższe pół godziny. Po czym 
gospodarz sceny zaprosił na estradę gościa wieczoru 
Tomka Szweda. Niezwykle sympatyczny Tomek 
Szwed błyskawicznie zjednał sobie nowodworską 
publiczność i dla niej właśnie zmienił przygotowany 
wcześniej plan swojego koncertu dopasowując go do 

ciepłej rodzinnej atmosfery panującej na sali. Pod-
czas wieczoru usłyszeliśmy „krótki życiorys” arty-
sty – wyśpiewany i okraszony licznymi anegdotami  
z przeszłości Tomka, ale także nas wszystkich. Żeby 
poczuć atmosferę Bardzo Kulturalnych Wieczorów 
ze sceną ZAUŁEK trzeba bywać. ZAPRASZAMY 
na kolejne imprezy z cyklu Scena Zaułek. 

Szwed w NOK 
tekst i  Foto Nok

Trzy dni trwała kolejna Nowodworska Majówka zorganizowana przez miasto. w dniach 4-6 maja mogliśmy podziwiać 
fruwające nad miastem balony, kibicować strongmanom czy pobawić się w czasie Rockandrollowego święta Narodowego. 

Ponad dwie godziny trwał program piosenki  literackiej i nie tylko,  w wykonaniu dwóch wspaniałych artystów wojtka 
Gęsickiego i jego gościa Tomka Szweda. Mówimy bowiem o kolejnym Bardzo kulturalnym wieczorze ze Sceną ZAUłek  
w Nowodworskim ośrodku kultury, który miał miejsce w piątek 20. kwietnia 2012 r. 

NOWODWORSKA MAJÓWKA
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4 kwietnia do Kolorado pojechały dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola nr 4. Wycieczka auto-

karowa zorganizowana była dla dwóch najmłod-
szych grup przedszkolnych. Wzięło w niej udział 
43 dzieci i 8 opiekunów.

Moc zabawy i atrakcji 
Na miejscu dzieci zapewnione miały wiele atrak-
cji min.: zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, przej-
ścia tubowe, ścianki  wspinaczkowe, poduchowy 
zamek do skakania, sieci do wspinania. 
Dużą atrakcją dla dzieci była  interaktywna zaba-
wa miękkimi piłeczkami  w tym:  
wystrzałowe armatki, beczko-wirówka piłecz-
kowa, działki pneumatyczne, transparentne tuby 
transportowe, odkurzacz piłeczkowy zasysający, 
stół kreatywny, nieziemskie UFO z hydrauliczną 
komorą spustową. Dla najmłodszych dzieci wol-
nostojące zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, 
plastikowe elementy do budowania małych kon-
strukcji, samochodziki, bujawki, miękkie, duże 
klocki z gąbki. 
Dzięki bogatemu wyposażeniu, najmłodsi pró-
bowali swoich sił starając się przedostać przez 
tor przeszkód, przygotowany z myślą o stymu-
lowaniu i wspieraniu prawidłowego rozwoju ru-
chowego dzieci. Dodatkowym bodźcem okazał 
się wystrój sali, który oddziałując szeroką paletą 
barw na zmysły estetyczne dzieci, pobudzał ich 
wyobraźnię przenosząc ich do krainy fantazji.

Zabawa trwała 2 godziny z przerwą na drobny 
poczęstunek i sprawiła dzieciom wiele radości, 
przełamała lęki np. przed wysokością. Dzieci 
znakomicie zaklimatyzowały się w tym miejscu. 
Wróciły do przedszkola zadowolone, uśmiech-

nięte i nieco zmęczone po tak wyczerpującej 
zabawie. Było to dla nich wielkim przeżyciem  
i czymś zupełnie nowym.

Przedszkolaki i Świetliki w Sali 
Zabaw – Kolorado!
w kwietniu przedszkolaki z Twierdzy Modlin i świetliki z SP 7 udały się do Sali zabaw kolorado do warszawy. 
Poniżej relacja z tego jak im się te wyjazdy udały. 

tekst i Foto AGNieSZkA SySkA NAUcZycielkA PP4, ANNA MAj

Wspaniałą dekorację wykonały obie panie wy-
korzystując prace uczniów kl. III d , II b oraz 

zaangażowanej w oprawę świąteczną całej szkoły – 
grupy Arterków. Nad swojskimi wierzbami pojawi-
ły się barwne ptaki, dziuple – pisanki zapraszały je 
do świętowania Wielkanocy, bo taki właśnie napis 
królował nad drzewami. Po trawie dreptały weso-
łe, „Kubusiowe” pisklaki, które właśnie wykluły 
się z tęczowych jajek. Zgromadzoną społeczność 
uczniowską przywitali organizatorzy oraz artyści.  
Klasy IIId i IIIe pod kierunkiem pani Ani śpiewały 
piosenki o tematyce świątecznej. Zaprezentowały 
nawet ludowy utwór w kanonie. Publiczność, która 
nauczyła się słów refrenu kilka dni wcześniej, we-
soło wtórowała artystom. Następnie  klasa Id zapre-
zentowała krótką inscenizację dotyczącą symboli 
wielkanocnych. Były wiersze, wesołe przyśpiewki, 
piosenka pt. „Kolorowe pisanki” o wyjątkowych 
świętach „...co budzą życie, budzą czas...”.
Z pomocą pani Magdy – mamy Oli, udało się 
pierwszakom przygotować prawdziwą święconkę 
- koszyczek z barankiem,  babką drożdżową, kieł-
baską, chlebem, solą i różnokolorowymi jajkami. 
Każdy z tych symboli został przez odświętnie ubra-
ne Iskierki omówiony i wyjaśniony. Pojawiły się 
też rekwizyty, elementy dekoracji żywo związane  
z Wielkanocą. Nie pominięto żółciutkiego kurcząt-
ka, jako symbolu budzącej się do życia przyrody ani 
też szybko uciekającego zajączka, który radzi zasta-
nowić się nad upływającym życiem.

Po części artystycznej był czas na wręczenie nagród 
i dyplomów m.in. za świąteczne konkursy.
W czasie spotkania świątecznego nie mogło za-
braknąć symbolicznego dzielenia się jajeczkiem 
przedstawicieli poszczególnych klas – dla po-
myślności, zdrowia, dobrobytu.
Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Mał-
gorzata Kozioł, ksiądz Radosław i katechetka 

– p. Kasia Dobruk złożyła życzenia wielkanocne 
wszystkim uczniom.
Organizatorzy dziękują siódemkowej społeczno-
ści za tak liczne przybycie i wsparcie idei spotkań 
świątecznych w naszej szkole.

Tradycje Wielkanocne w SP7
tekst i Foto ANeTA loDZik i ANNA DRyBlAk

„Pogoda na Kwietną Niedzielę, wróży 
urodzaju wiele”, „W Wielką Niedzie-

lę pogoda w polu uroda”, „Deszcz w Wielki 
Piątek napcha każdy kątek” te i inne porze-
kadła i przysłowia ludowe i ich znaczenie 
poznały dzieci z grupy SMERFY Publiczne-
go Przedszkola nr 1 w czasie zajęć  poświę-
conych tradycjom związanym ze Świętami 
Wielkanocnymi. W czasie zajęć dzieci zo-
baczyły jak wyglądają palmy wielkanocne  
i zapoznały się jak i z czego są one wykony-
wane w różnych regionach Polski.  Wstawiły 
baranka do posianego wcześniej przez siebie 
owsa i dowiedziały sie czego jest  symbolem. 
Największe zainteresowanie wzbudziły wśród 
dzieci pisanki. Malowane na różne kolory jaj-
ka, bogato zdobione, ułożone w wiklinowym 
koszyczku rozbudzały wyobraźnię dzieci.  
Jeśli chodzi o tradycyjne potrawy i ciasta 
wielkanocne to dzieci miały wiele do powie-
dzenia. Choć nie zawsze wiedziały jak nazwać 
to co z „wielkanocnego stołu” najbardziej im 
smakuje, to po kilku słowach można było wy-
wnioskować, że bardzo smakują im mazurki, 

babki i makowce. Jak się w dalszej części zajęć 
okazało, najbardziej popularnym zwyczajem 
wielkanocnym jest śmigus-dyngus, polewanie 
innych wodą to wielka frajda. Ostatni tydzień 
przed świętami był dla SMERFÓW bardzo 
pracowity, upłynął na wykonywaniu ozdób 
wielkanocnych, zdobieniu jajek i wykonaniu 
prac plastycznych o tematyce wiosennej.  

Wielkanoc w PP1
tekst i  Foto AliNA kASZyńSkA NAUcZyciel PP1

4 kwietnia nauczycielki kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej nr 7: p. Anna Dryblak - opiekun koła plastycznego  
i p. Aneta lodzik – nauczyciel plastyki i opiekun grupy Arterków, zorganizowały na sali forum spotkanie wielkanocne dla klas 1-3. 

Mówimy, że „tradycja w narodzie rzecz święta” dlatego bardzo ważnym jest by od najmłodszych lat wychowywać 
dzieci w oparciu o nasze tradycje. Szeroko czerpmy przykłady z bogatej skarbnicy polskich zwyczajów i obyczajów, 
które towarzyszom wszystkim naszym świętom i czynią je pięknymi. 

Świetliki też się bawią!
14 kwietnia br. Świetliki z ZP 7 z paniami Anną 
Maj i Izabellą Pieluchowską wybrały się nie 
tylko do sali zabaw Kolorado ale też do Multiki-
na na film pt.: „Królewna Śnieżka”. Przez całe 
pierwsze dwie godziny uczniowie korzystali  
w Kolorado ze wszystkich możliwych atrakcji 
– zabawek, zjeżdżalni, materacy, basenu z pi-
łeczkami, domków do zabaw, lin oraz ścianki 
do wspinaczki. Dla dzieci była to wspaniała 
zabawa, zwłaszcza zjeżdżanie prosto w ko-
lorowe kulki. Kolejnym etapem wycieczki 
był seans filmowy w Multikinie. Z wielkim 
zainteresowaniem i humorem świetliki obej-
rzały film „Królewna Śnieżka” z baśniową 
obsadą – Julia Roberts jako Zła Królowa 
oraz Lily Collins – córka muzyka Phila Col-

linsa – w roli ślicznej królewny Śnieżki.                                                                                 
Wycieczka okazała się wspaniałą przygodą,  
z której pozostały same miłe wspomnienia. 
Jak widać na zdjęciach był czas na zabawę, 

na jedzenie i picie oraz na oglądanie filmu  
a dzieci wracały bardzo zadowolone i tro-
szeczkę zmęczone. :)
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Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Dnia 12. marca 2012 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy odbył się 
drugi międzyszkolny konkurs dla liceów ogólnokształcących „Rekcja czasownika”. wzięło w nim udział 
21 uczniów z trzech nowodworskich liceów. 

tekst i  Foto joANNA SochA

W kwietniu dzieci z grupy „Wesoła gromada” 
obchodziły Międzynarodowy Dzień Książ-

ki dla Dzieci, który organizowała pani Irmina Wi-
śniewska. Celem było rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych i zamiłowania do książek. W toku 
codziennych działań dzieci pogłębiały wiedzę  
o książkach. Odwiedziły też Dziecięcą Bibliotekę 

Publiczną, poznawały pracę bibliotekarza i uczest-
niczyły w zajęciach edukacyjnych.

Z tej okazji pani Irmina zorganizowała również 
przedszkolny konkurs plastyczny pt.: „Moja ulu-
biona książka”. Wzięły w nim udział dzieci ze 
wszystkich grup. Konkurs rozpoczął się wierszem 

i piosenką w wykonaniu dzieci z grupy V. W dal-
szej części przedstawiciele grup prezentowali 
swoje prace, z których każda nagrodzona została 
dyplomem.
Prace małych artystów podziwiać można było na 
wystawie w szatni przedszkolnej.

Dzień Ziemi w „Słonecznej Krainie”
tekst i  Foto elżBieTA lewANDowSkA, NAUcZycielkA PP3

Dni przed Świętem Ziemi upłynęły w przed-
szkolu nr 3 pod hasłem ekologia. W po-

szczególnych grupach prowadzone były w tym 
czasie zajęcia mające na celu wzbogacić wiedzę 
dzieci na temat tego, jak możemy zadbać o naszą 
planetę. Ale oprócz pracy, nie zabrakło również 
okazji do spotkania się w większym gronie. Nasze 
przedszkolaki, aby uczcić to święto, przygotowa-
ły z pomocą swoich pań opaski symbolizujące  
cztery żywioły: wodę, powietrze, ogień i ziemię. 
O swoich żywiołach uczyły się wierszy, piosenek 
i przeprowadzały różne ciekawe doświadczenia  
w swoich salach. 
23 kwietnia dzieci rozpoczęły ten dzień od obej-
rzenia przedstawienia pt. „Figielek sprząta świat”, 
nawiązującego do konieczności segregowania 

śmieci. Następnie wzięły udział w imprezie eko-
logicznej, przeprowadzonej przez panią Justynkę  
z grupy „Pszczółki”. Okazało się, że już przedszko-
laki mają dużą wiedzę o przyrodzie i jej ochronie. 
Doświadczenia przeprowadzane przez panią Justyn-
kę z wykorzystaniem żywiołów ziemskich, wspólna 

zabawa przy piosence „Posprzątajmy świat”, krótkie 
programy artystyczne o tematyce ekologicznej, przy-
gotowane przez przedszkolaków, zabawy integracyj-
ne i inne niespodzianki dały dzieciom wiele radości 
i niezapomnianych wrażeń. Ważnym celem obcho-
dów „Dnia Ziemi” było zasygnalizowanie dzieciom 
corocznej światowej akcji na rzecz naszej planety, 
potrzeby ochrony przyrody każdego dnia, a przede 
wszystkim segregowania odpadów na co dzień. 
Jesteśmy przekonani, że takie właśnie działania po-
dejmowane z okazji obchodów Dnia Ziemi będą 
kształtowały wśród dzieci postawy proekologiczne. 
Wszystkim życzliwym Ziemi dorosłym kładziemy 
na sercu jedno z wypowiedzianych przez dzieci 
zdań: „Niech każdy dorosły sprząta swoje śmieci,  
a będą brać przykład z niego wszystkie dzieci.”

Konkurs piosenki o zdrowiu po raz siódmy

„Miałem sen, straszny sen – Myjcie się!”- obwieściły na scenie nowodworskiego Nok -u  przedszkolaki z grupy Plastusie z PP3, 
biorące 27 kwietnia udział w Vii ogólnopolskim konkursie Piosenki o Zdrowiu. etap powiatowy po raz kolejny zorganizowała 
Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna.  

tekst i Foto elżBieTA lewANDowSkA, NAUcZycielkA PP3

Przedszkolaki z gminnych i powiatowych pla-
cówek z piosenkami, których tematami były 

m.in. zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie się  
i higiena osobista, startowały w konkursie po raz ko-

lejny. Dla niektórych to był debiut na dużej scenie. 
Naszym przedszkolakom  poszło naprawdę dobrze. 
A zadanie nie było łatwe – oprócz zaśpiewania pio-
senki, trzeba było ułożyć do niej słowa, choreografię, 
przygotować potrzebne rekwizyty.  
W tym roku mali artyści przygotowali piosenkę 
„Miałem sen”, do której chłopcy zaprezentowali 
choreografię z elementami rapu i hip-hopu a dziew-
czynki umiejętnie połączyły ją z układem tanecznym 
do muzyki klasycznej Edvarda Griega „W grocie 
Króla Gór”. Dzieci bardzo starały się aby wypaść 
przed jury i publicznością jak najlepiej. Na widowni 
dzielnie dopingowali swoich artystów koledzy i kole-
żanki z grupy.Za swój występ przedszkolaki zostały 
nagrodzone gromkimi brawami i słowami uznania  

i podziwu ze strony opiekunów pozostałych uczest-
ników konkursu. W podziękowaniu otrzymały od 
organizatorów  drobne upominki oraz pamiątkowe 
dyplomy.

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. wszyscy ludzie, przyjaciele Ziemi robią coś, aby stała się piękniejsza, 
zdrowsza oraz bezpieczniejsza dla wszystkich.  

„Dzień przedsiębiorczości” został ogłoszo-
ny przez Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej „Działaniem z Pasją”. Za organizację „Dnia 
przedsiębiorczości” Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości otrzymała pierwszą nagrodę 
w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatel-
ską Pro Publico Bono w kategorii „Inicjatywy 
Edukacyjne”. Dzień Przedsiębiorczości jest obję-
ty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Celem tego projektu jest przygotowanie dzieci  
i młodzieży do życia w warunkach gospodarki 
rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom 
zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności 
ułatwiających realizację planów zawodowych. 
Programy Fundacji przygotowują młodzież do 
wejścia na rynek pracy, pozwalają lepiej zrozu-
mieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. 
Ucząc poprzez działanie, oferują wiele możliwo-
ści praktycznego sprawdzenia wiedzy.                            
W tegorocznej edycji wzięło udział 33 uczniów dru-
gich klas Liceum Profilowanego w Zespole Szkół 
nr 2. W porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie 
zwiększyła się liczba stanowisk pracy oferowanych 
przez nowodworskich pracodawców. Wśród praco-
dawców rośnie świadomość, iż „Dzień Przedsiębior-
czości” umożliwia przyszłym współpracownikom  
i partnerom w biznesie odpowiedni wybór dal-
szej edukacji i kariery zawodowej, a dla młodzie-
ży licealnej jest to możliwość zweryfikowania 
swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie. 
Atutem tego przedsięwzięcia jest to, że młodzież 

indywidualnie decyduje, z jakim stanowiskiem 
pracy chce się zapoznać, a zadaniem szkoły jest 
jego zorganizowanie. W tym roku młodzież po-
znawała tajniki pracy: weterynarza, policjanta, 
nauczyciela, pracownika administracji samorzą-
dowej, kosmetyczki, konsultanta w banku, fryzje-
ra, reportera gazety. Uczniowie uznali ten dzień 
za udany, gdyż mogli z bliska przyjrzeć się pracy  
w wybranym zawodzie.

 „Dzień przedsiębiorczości” szansą na lepsze 
przygotowanie uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych do wejścia na rynek pracy
tekst i Foto ZS2

Z klas I do Quizu przystąpiło 11 uczniów. 
Test składał się z 10 pytań, rebusów, za-

gadek, zarówno obrazkowych (Zgadnij do 
kogo należy ubarwienie skóry?), jak i słucho-
wych (Jak nazywa się ptak , którego słyszysz 
śpiew?). 

W quizie dla klas I można było uzyskać  
21 punktów. 

Miejsca zajęli kolejno:

1. Agata Pietrzak z klasy  I a 
2. Krystian Sieniakowski z klasy I c,  
Mateusz Boraczyński z klasy I d
3. Aleksandra Łempicka  z klasy I d

Z klas II do Quizu przystąpiło 7 uczniów. 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 
42 punkty.  Miejsca zajęli kolejno:
1. Miłosz Pieluchowski z klasy II b
2. Weronika Marczuk z klasy II c
3. Karolina Pindel z klasy II c

Z klas III do Quizu przystąpiło 10 uczniów. 
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 45. 

1. Marysia Paczuska z klasy III e 
2. Jakub Kańduła z klasy III e, 
Agnieszka Kaszyńska z klasy III d
3. Mikołaj Jeżewski z klasy III d 
Zdobyte przez uczestników miejsca są dowo-
dem na to, że nawet 13. w piątek można mieć 
szczęście.

Z przyrodą za pan brat
tekst kARoliNA RADoMSkA, Foto ANNA MAj

„Dzień Przedsiębiorczości” był zorganizowany w Polsce po raz dziewiąty w dniu 22 marca 2012 przez Fundację Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, a Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz., ul. Długa 10, wziął w nim udział po raz czwarty. Firmy i instytucje 
–  jak co roku – zaprosiły młodzież do siebie, na jeden dzień, aby uczniowie poznali specyfikę przyszłego zawodu i mieli możliwość 
zastosować wiedzę szkolną w praktyce.

13 kwietnia roku w piątek w Szkole Podstawowej nr. 7 im. orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się w szkolnej 
stołówce Quiz przyrodniczy. Uczniowie klas i, ii i iii zmierzyli się  ze światem zwierząt, ze światem roślin, anatomią człowieka  
oraz wiedzą geograficzną. 
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Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonały: 
główny organizator-p. Katarzyna Tomaszew-

ska i p. dyrektor Małgorzata Kozioł.
Poszczególne konkurencje ZEGAR, KIEROWCA  
i SUPER-MATEMATYK odbywały się w osobnych 
salach. Tam przy stanowiskach czuwali sędziowie 
startowi i jeden sędzia główny rozstrzygający sporne 
kwestie.  Na korytarzu szkolnym pod opieką p. Bo-
gusi i p.Grażynki oczekiwali na swoją kolej zawod-
nicy. Najpierw walczyli najmłodsi. Uczniowie klas 
pierwszych pokonując lęk, niepewność i stres liczyli 
w pamięci i dopełniali do 20, układali karty-godziny 
na tarczy zegara i to wszystko w iście zawrotnym 
tempie, bo czas płynął. Sędziowskie stopery były 
nieubłagane- przy ustalaniu kolejności w grze decy-
dowały niekiedy setne sekundy. Wyniki pierwsza-
ków były rewelacyjne!
Potem przyszedł czas na klasy drugie. Tu trema 
była nieco mniejsza, bo większość zawodników 
brała udział w zawodach rok temu i wiedziała jak 
wyglądają matematyczno-sportowe potyczki. Po-
przeczka poszła w górę - zakres liczenia rozszerzył 
się, zegar wzbogacił o godziny popołudniowe. Cza-
sy drugoklasistów w poszczególnych konkurencjach 
były także imponujące. W przerwie poświęconej na 
zabawy ruchowe pod okiem czujnych opiekunów, 
sędziowie zliczali punkty, wypisywali dyplomy, roz-
dzielali nagrody. 
Na zakończenie mistrzostw zwycięzcy z każdej 
konkurencji otrzymali medale, bajecznie kolorowe 
dyplomy i symboliczne nagrody, zwycięzcy w kate-
gorii indywidualnej, ci, którym udało się zgromadzić 
najwięcej punktów we wszystkich konkurencjach, 
otrzymali dyplomy, parasolkę lub piękną książkę.   
I jeszcze jedna konkurencja: rywalizacja drużyno-
wa. Klasa której udało się zdobyć najwięcej punk-
tów otrzymała z rąk pani dyrektor wspaniały puchar 
przechodni. W tym roku puchar klas I wywalczyła 
klasa Ia , a wśród klas II bezkonkurencyjna okazała 
się klasa IIb - Gromadka Kubusia Puchatka, która 
wyprzedziła prawie 3 krotnie punktacją pozostałe 
drużyny. Cieszyły się z sukcesu zespoły, które zajęły 
II i III miejsca, radości nie kryły także wychowaw-
czynie, których wielomiesięczna praca, godziny 
przygotowań swoich uczniów, pozalekcyjne treningi 
szybkości i techniki liczenia  przyniosły zasłużone 
sukcesy. Ci, którym w tym roku się nie udało, z na-
dzieją i optymizmem biorą się do pracy i czekają do 
następnych rozgrywek. Takie właśnie są gry karcia-
ne. Połączenie zabawy, nauki, sportowej rywalizacji 
i zespołowej współpracy –  to myśl przewodnia or-
ganizatorów mistrzostw.
Dziękujemy wszystkim wychowawczyniom za 
przygotowanie uczniów do mistrzostw. Szczególne 
słowa uznania kierujemy do rodziców, którzy wspie-
rali działania nauczycieli, przygotowując w domu 
swoje pociechy i organizując niemal rodzinne po-
tyczki w grach karcianych.
Organizatorzy: p. Katarzyna Tomaszewska, p. Ane-
ta Lodzik, p. Beata Filipiak, p. Mirosława Franczak  
i p.M. Dopierała

Siódemka gra w karty 
– mistrzostwa w grach karcianych 
tekst i Foto A. loDZik

3 kwietnia br. był niezwykle ważnym dniem dla ponad 60 uczniów klas i i ii ze Szkoły Podstawowej nr 7. w tym dniu  
odbyły się bowiem X (!) Mistrzostwa w Dodawaniu  i odejmowaniu klas i i ii z wykorzystaniem kart matematycznych  
p. Andrzeja Grabowskiego.

Happening nauki

w  Szkole Podstawowej nr 7 im orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim został zorganizowany happening Nauki.

tekst i  Foto ANNA MAj

20 kwietnia br., ulicami Osiedla Młodych 
przeszedł wielobarwny korowód uczniów  

i nauczycieli z naszej szkoły. Dzieci trzymały pla-
kat i transparenty z hasłami promującymi naukę, 
skandowały hasła zachęcające do nauki. Głów-
nym celem happening było promowanie nauki, 
zwrócenie uwagi na wartości związane z nauką 
oraz kształtowanie postaw koleżeńskich, jedności 
wśród uczniów naszej szkoły. Organizatorzy hap-
pening p. Anna Warchoł, p. Karolina Radomska,  
p. Tomasz Szadkowski i p. Anna Maj chcieli, przy-
bliżyć korzyści płynące z nauki i aby nie była ona 
postrzegana jako niedostępna i niezrozumiała.

Happening Nauki to także sposób na propago-
wanie wśród społeczności lokalnej przekonania,  

że  ta kwestia jest niezwykle istotna.                             

Zabawy z językiem angielskim
tekst i  Foto elżBieTA lewANDowSkA NAUcZycielkA PP3

Zajęcia prowadzone były od samego począt-
ku w języku angielskim, a dzieciom w na-

uce pomagała maskotka hipcia. Dzięki metodzie 
pod nazwą „Akcja na minutę”, przedszkolaki nie 
nudziły się, aktywnie uczestnicząc w zajęciach. 
Podczas półgodzinnej zabawy nauczyły się po-
witania, wymieniały swoje imiona w języku an-
gielskim, nazywały swoje części ciała, nazwy 
wybranych zawodów, pory dnia i czynności z nimi 

związane, śpiewały i bawiły się swoimi maskot-
kami używając zwrotów angielskich. Ponieważ 
metoda dostosowana była do naturalnych zdol-
ności dzieci, widać było, że nauka nie sprawiała 
im trudności, była łatwa, przyjemna i efektywna.  
W nagrodę Plastusie otrzymały upominki w posta-
ci opasek odblaskowych i kolorowych kredek oraz 
upamiętniły swój udział w zabawach z językiem 
angielskim wspólnym zdjęciem.

Konkurs piosenki w PP nr 1

Poprzez szereg działań w przedszkolu dążymy do rozwijania umiejętności muzycznych dzieci, czerpania przez nie 
radości z tworzenia, rozbudzania zainteresowań wokalnych i chęci prezentowania własnych talentów na forum.

tekst i Foto joANNA SochA

W tym celu w dniu 18. 04. 2012 roku odbył się  
PRZEDSZKOLNY KONKURS PIOSENKI 

DZIECIĘCEJ pt.: „WESOŁY BĘBENEK”, który 
zorganizowała pani Martyna  Miecznikowska.
Udział w konkursie zapewnił uczestnikom  przeżycie 
wielu pozytywnych emocji. Dzieci były zadowolo-
ne, radosne i szczęśliwe. Wszystkie prezentowały 
swój repertuar jak prawdziwe gwiazdy. Wspólnemu 
śpiewaniu towarzyszył ruch sceniczny i gra na in-
strumentach, co również wzbudzało zainteresowanie 
oglądających.
Na zakończenie jury konkursu, w którego składzie 
były panie: Martyna Miecznikowska, Katarzyna Stra-
dza i  Joanna Pańczuk – Kępa ogłosiło, że wszystkie 
dzieci pięknie śpiewały swoje piosenki , zasługując 
na pierwsze miejsca. Uczestnicy nagrodzeni zostali 
więc dużymi brawami i dyplomami za uczestnictwo 
w konkursie.

25 kwietnia starszaki z grupy „Plastusie” z Publicznego Przedszkola nr 3 wzięły udział w zajęciach i zabawach przeprowadzonych 
w Nowodworskim ośrodku kultury przez  nauczycielki z sieci szkół języka angielskiego „Dzieciolandia” pod patronatem 
cambridge educational Partner. 

laureaci  z  klas  PierwszycH

Gra Zegar Dziewczynki 
1. Aleksandra łempicka iD  
2. julia Grzelak i D
3. julia owoc i A                                    

Gra kierowca Dziewczynki
1. Maja Stasiak i A
2. Monika Przewłoka i A
3. julia owoc i A                                         

Gra Supermatematyk Dziewczynki
1. Dominika Butryn i A
2. Maja Stasiak i A
3. julia ciećkiewicz i d

chłopcy
1. kacper kunczyński i A
2. Adam Tetkowski i A
3. Tomasz Roszek i c                                 

chłopcy
1. Tomasz Roszek i c
2. Mateusz Boraczyński i D
3. krystian Sieniakowski i c                                        

chłopcy 
1. Adam Tetkowski i A
2. krystian Sieniakowski i c
3. Mikołaj Majewski i B

laureaci  z  klas  druGicH

Gra Zegar Dziewczynki 
1. Magdalena Nawotka ii B  
2. Zuzanna Miętek ii B
3. weronika Marczuk ii c                                    

Gra kierowca Dziewczynki
1. Magdalena Nawotka ii B
2.  Adriana Galińska ii B
3. Agnieszka waliszkiewicz iiD                                          

Gra Supermatematyk Dziewczynki
1. Magdalena Nawotka ii B
2. Natalia Trojanowska ii A
3. Aleksandra Piotrowska iiA

chłopcy
1. Miłosz Pieluchowski ii B
2. jakub wieczorek ii B
3. Maciej kicior ii A

chłopcy
1. Bartek Filipowicz ii D
2. jakub Marszał ii B
3. Miłosz Pieluchowski ii B

chłopcy 
1. Miłosz Pieluchowski ii B
2. jakub Marszał ii B
3. Szymon Pędzich ii A

klasyFikacja indywidualna (najlepsi w trzech grach)

klASy  i klASy ii

Dziewczynki                                               chłopcy Dziewczynki chłopcy

1.Maja Stasiak i A
2. Aleksandra łempicka id
3. Dominika Butryn i A

1. Adam Tetkowski i A                              
2. Tomasz Roszek i c                                 
3.krystian Sieniakowski ic

1. Magdalena Nawotka ii 
2. Zuzanna Miętek ii B
3.Natalia Trojanowska ii A

1. Miłosz Pieluchowski ii B  
2. jakub Marszał ii B   
3.  jakub wieczorek ii B

klasyFikacja  druŻynowa
klASy  PieRwSZe   klASy DRUGie

i miejsce – klASA i A (73 pkt.)  i miejsce – klASA ii B (93 pkt.)
ii miejsce – klASA i D  (48 pkt.)  ii miejsce – klASA ii D (39 pkt.)
iii miejsce – klASA i c (41 pkt.)  iii miejsce – klASA ii A (37 pkt.)
iV miejsce – klASA i B  (26 pkt.)  iV miejsce – klASA ii c (13 pkt.)
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Przygotowania trwały od trzech  miesięcy. 
Spotykaliśmy się na próbach raz w tygodniu. 

Równocześnie przygotowywane były stroje, de-
koracja oraz muzyka. Każdy z nas starał się jak 
najlepiej przygotować do swojej roli. Pewną trud-
nością było utrzymanie w naszych domach ta-
jemnicy przed naszymi 
dziećmi. To miała być 
dla nich niespodzianka.

Nadeszła środa i go-
dzina 9.15. Troszkę 
stremowani rozpoczę-
liśmy przedstawienie. 
Gdy dzieci weszły do 
sali, przekonały się, 
że zmieniła się ona  
w pięknie udekoro-
waną scenę, na której 
kolejno ukazywali się 
występujący rodzice. 
Podczas występowania 
poszczególnych akto-
rów dało się usłyszeć  
z widowni głosy dzie-
ci „O moja mama, mój 
tata…”, co tym bar-
dziej upewniło nas,  
że dla dzieci warto 
zrobić o wiele więcej. 

Dekoracja do poszcze-
gólnych scen podzielona 
została na trzy odsłony – 
komnatę złej królowej, las  
i domek krasnali oraz 
wnętrze domku krasno-
ludków. W tle słychać 
było muzykę, odpowied-
nio dobraną do poszcze-
gólnych scen przedsta-
wienia. 

Pani narrator wprowa-
dziła przedszkolaków  
w iście baśniowy na-
strój. Można było zoba-
czyć i usłyszeć śpiewa-
jące krasnoludki, piękny 
śpiew i wspaniałą rolę 
Śnieżki, odważnego i do-
brego leśniczego i księ-
cia czy wreszcie piękną 
i dumną królową. 

Przedszkolaki w ciszy i skupieniu śledziły prze-
bieg akcji, a ich zachwycone spojrzenia i wyraz 
dumy na twarzach były największą, lecz nie 
jedyną nagrodą dla rodziców. Były też łzy, kie-
dy królewna zatruta zaczarowanym jabłkiem, 
upadała na ziemię i wielka radość, kiedy książę 

sprawił, że Śnieżka powróciła do życia, a zła  
i dumna królowa została ukarana za swoją pychę 
i zazdrość. Przedstawienie o królewnie Śnieżce 
to nie tylko frajda, ale też kilka ważnych rad, nie 
tylko dla  dzieci. 

Bajka uczy, że nie wszystko jest dobre,  
a naiwność prowadzi do zguby. Dlatego trzeba 
być ostrożnym i unikać zła, nie ufać osobom nie-
znajomym. Zaś uroda wkrótce przemija a dobro 
pozostanie i zawsze zwycięży zło. Lecz czym 
byłaby bajka o Królewnie Śnieżce bez krasnolud-

ków? Te, małe leśne skrzaty pokazują dzieciom, 
że przyjaźń i współpraca są możliwe, nawet gdy 
ktoś ma zupełnie różny charakter od naszego. 

Dzieci gromkimi brawami podziękowały nam za 
występ. Swoje słowa uznania skierowała  również 

pani dyrektor. Po przed-
stawieniu wszyscy otrzy-
maliśmy własnoręcznie 
wykonane przez „Plastu-
siów” wiosenne kwiatki. 
Było wiele wzruszeń,  
na koniec – pamiątkowe 
zdjęcia i  poczęstunek. 

Postacie z bajki o kró-
lewnie Śnieżce zagrali: 
królewna Śnieżka – pani 
Ewa Grabarczyk, kró-
lowa – pani Karolina 
Kosewska, nadworny le-
śniczy – pan Adrian Sie-
niakowski, książę – pan 
Michał Ziółkowski, kra-
snoludki – panie: Joanna 
Boniecka, Magdalena 
Smolińska, Natalia Sie-
niakowska, Lidia Ziół-
kowska, Aneta Paździer-
ska, Sylwia Smolińska , 
pan Marcin Smoliński,  
w roli narratora wystąpi-
ła pani Ola Marszałek. 

W imieniu wszystkich 
przedszkolaków chcę 
gorąco podziękować 
moim Rodzicom oraz 
koleżankom za nie-
zwykłe zaangażowanie  
i bezinteresowne poświę-
canie swojego czasu na 
teatralną przygodę. I chy-
ba kolejny raz sprawdza 
się przysłowie, że „więk-
sza jest radość z dawania, 
aniżeli z brania”.

„Królewna Śnieżka” w Publicznym 
Przedszkolu nr 3
28 marca w przedszkolu nr 3 odbyło się przedstawienie przygotowane przez rodziców z kółka taneczno-teatralnego 
pt. „królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 

tekst i  Foto elżBieTA lewANDowSkA, oPiekUN kółkA TANecZNo-TeATRAlNeGo RoDZiców, NAUcZycielkA PP3

Konkurs odbył się w formie testu pisemnego, 
na który składały się różnorodne zadania 

otwarte i zamknięte,  a maksymalna 
liczba punktów do uzyskania to 70 
punktów. Po 45 minutach zmagań  
z przysłowiami i idiomami nie-
mieckimi uczestnicy udali się na 
słodki poczęstunek, a organizato-
rzy przystąpili do sprawdzania te-
stów. Poziom uczestników był wy-
soki, a o miejscach punktowanych 
zadecydowały wręcz pojedyncze 
punkty. 

Zwycięzcami  tegorocznej edycji 
zostali:

I miejsce  –  Aleksandra Wiśniew-
ska z PG nr 4 Modlin Twierdza 
69,5 pkt.
II miejsce –  Bartosz Cheda z PG 
nr 2 Nowy Dwór Mazowiecki 68 pkt.

III miejsce – Anna Kramarska z PG nr 2 Nowy 
Dwór Mazowiecki 64,5 pkt.

Nagrody książkowe oraz dyplomy wręczyła w/w 
zwycięzcom p. Dyrektor PG nr 2 Agnieszka Prze-

kora. 

Nie zapomniano również o na-
uczycielach, którzy przygotowali 
uczniów do tegorocznego konkur-
su. Podziękowania z rąk p. Dyrek-
tor otrzymały: p. Agnieszka Czyż-
Ciemieniewska oraz p. Aleksandra 
Umińska z PG nr 1, p. Emilia Na-
piórkowska z PG nr 4 oraz p. Ewa 
Kędzierska i p. Magdalena Maciak 
z PG nr 2. 

Zapraszamy już za rok do wzięcia 
udziału w 4. edycji konkursu.

3. edycja konkursu „Przysłowia  
i idiomy niemieckie”
tekst i Foto oRGANiZAToRZy MAGDAleNA MAciAk ewA kęDZieRSkA

Przed Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
dzieci z grupy SMERFY Publicznego Przed-

szkola nr 1 uczestniczyły w zajęciach mających na 
celu przybliżenie im znaczenia pojęć – moja Oj-
czyzna, jestem Polakiem, hymn, godło i barwy na-
rodowe. W czasie zajęć dzieci nauczyły się wier-
sza „Kto ty jesteś” Władysława Bełzy, z pomocą 
wychowawczyni odpowiedziały na pytanie co to 
znaczy, że jestem Polakiem a Polska jest moją 
ojczyzną, Dzieci utrwaliły sobie melodię Hymnu 

Narodowego oraz nauczyły jak należy zachować 
się w czasie jego grania i śpiewania. Poznały też co 
symbolizują nasze barwy narodowe i dowiedziały 
się, że powinniśmy otaczać je szacunkiem i czcią. 
Najmłodszym barwy narodowe najczęściej koja-
rzą się ze strojami naszych kibiców sportowych 
ale wiedzą, że biało-czerwone barwy symbolizują 
Polskę i są bardzo ważne dla każdego Polaka. Bar-
dzo pomocnym w przeprowadzeniu zajęć był kącik 
patriotyczny, który SMERFY mają w swojej sali.  

Na zakończenie przedszkolaki namalowały farbami 
polską flagę. Pracami plastycznymi i biało-czerwo-
nymi chorągiewkami została przyozdobiona sala. 
Dzieci bardzo lubią zajęcia tematycznie związane 
z Polską, naszymi tradycjami, uwielbiają polskie 
bajki i legendy. Wszyscy powinniśmy włączyć się  
w obchody majowych świąt, pamiętając o szacun-
ku i czci dla symboli narodowych. Na każdym bu-
dynku powinna powiewać biało-czerwona flaga.

Święto flagi w PP1
tekst i  Foto AliNA kASZyńSkA NAUcZyciel PP1

Dnia 28 marca 2012 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. R. kaczorowskiego  odbyła się  już 3. edycja konkursu „Przysłowia  
i idiomy niemieckie”. konkurs został zorganizowany przez nauczycielki  j. niemieckiego p. Magdalenę Maciak oraz p. ewę kędzierską. 
Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z nowodworskich gimnazjów:   PG nr 1, PG nr 2 oraz PG nr 4. Uczestników  konkursu 
wyłoniono we wcześniejszych szkolnych eliminacjach. 

2 maja 1945 o godzinie 6 rano zdobywający Berlin żołnierze z 1 Dywizji kościuszkowskiej zatknęli biało-czerowny sztandar na 
kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Nawiązując do tego wydarzenia historycznego, Sejm RP ustanowił Ustawą z dnia 20 lutego 
2004 r., Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, który obchodzony jest w Polsce 2 maja, między świętami: 1 maja – świętem Pracy  
i 3 maja - świętem konstytucji 3 Maja. święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.  

www.nowydwormaz.pl
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Wiosenny Wieczorek poetycki 

28 marca w świetlicy szkolnej SP 7 odbył się wiosenny wieczorek poetycki przygotowany przez panie karolinę Radomską i Annę 
Maj, podczas którego uczniowie klas i- iii prezentowali wiersze konopnickiej, Broniewskiego, janczarskiego i Gellner o tematyce 
wiosennej. 

tekst i  Foto kARoliNA RADoMSkA

Na wieczorek poetycki zostali zaproszeni ro-
dzice występujących uczniów. 

Prezentacja wierszy została połączona z konkur-
sem recytatorskim „Wiosna, ach to ty”. Uczniowie 
podczas wieczorku śpiewali także piosenki „Idzie 
do nas wiosna”, „Wiosna radosna” i „Wiosna” 
Skaldów. Po zaprezentowaniu wykonania wierszy 
przez dzieci odbyło się głosowanie rodziców na 
najlepiej zaprezentowany wiersz.
W kategorii klas I miejsca zajęli.
1. Oliwia Chrustowska
2. Igor Rakowski
W kategorii klas II.
1. Kornelia Wzorek
2. Wiktoria Domańska
3. Dalia Krajewska
W kategorii klas III.
1. Karolina Zubrzycka
2. Aleksandra Galińska
3. Aleksandra Kierzkowska.

Straż Miejska w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Modlinie Twierdzy
tekst i  Foto MoNikA SkRońSkA, NAUcZyciel PP4

7 maja 2012 roku nasze przedszkole odwiedziła 
Straż Miejska z Nowego Dworu Mazowieckiego, 

którą reprezentowała Pani Małgorzata Wójcik.
Podczas spotkania Pani Małgosia zapoznała dzie-
ci z zagrożeniami płynącymi ze strony osób, 
których nie znają. Opowiadała o ostrożności  
i rozwadze w różnych sytuacjach:  na podwórku, na 
ulicy. Wyjaśniła, jak należy zachować się w domu 
bez opieki dorosłych, mówiła o potrzebie ograniczo-
nego zaufania do obcych.
Dodatkowo dzieci mogły uczestniczyć w ćwicze-
niach praktycznych przybliżających sytuacje niebez-
pieczne oraz poznały sposoby ich unikania.  Maluchy 
chętnie uczestniczyły w rozmowach, odpowiadały  
i zadawały pytania.
Przedszkolaki z wielkim skupieniem słuchały straż-
niczki opowiadającej o swoim stroju. Były pod 
ogromnym wrażeniem, że mogły z bliska zobaczyć 

mundur Pani strażnik.           
Pani Małgosia w najbardziej przystępny sposób prze-
kazała dzieciom informacje na temat zagrożeń mogą-
cych pojawić się w codziennym życiu.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali od 
Pani strażnik miłe upominki w postaci kolorowanek.
Za przeprowadzenie ciekawego zajęcia, przedszkola-
ki podziękowały Pani Małgosi brawami.        

Orliki z SP 7 na spotkaniu z biblioteką

Szóste Spotkanie z Biblioteką odbyło się 23 kwietnia 2012. w tym dniu obchodzony jest światowy Dzień książki,  
dlatego też wiodącym tematem spotkania była książka i etapy jej powstania. 

tekst i Foto wychowAwcA i B MGR GRAżyNA NURcZyńSkA

Tym razem Orliki gościły w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej przy ulicy Paderewskiego. Wspól-

nie z paniami bibliotekarkami wydaliśmy swoją 
własną klasową książeczkę. Książka nie mogłaby 
powstać w czasie jedne spotkania, dlatego też już 
wcześniej uczniowie przygotowali się do tego te-
matu. Dzieci napisały w domu krótkie opowiadanie 
o wiosennej przygodzie. Następnie z autora tekstu 
zamieniły się w ilustratora i wykonały ilustracje 
oraz wspólnie zredagowały i napisały list do czy-
telnika. Taki materiał trafił do pań bibliotekarek.  
W czasie spotkania w bibliotece nastąpiła dalsza 
część tworzenia książeczki. Dzieci przygotowały 
okładkę oraz stronę z zagadkami dla czytelników. 

W czasie składania wszystkich części w całość 
uczniowie rozwiązywali krzyżówki, zagadki, skła-
dali tematyczne puzzle, poznawali dziecięcy księ-
gozbiór biblioteki, niektórzy oglądali lub czytali in-
teresujące je książki. Czas szybko mijał i spotkanie 
dobiegło końca. Książka jest w trakcie składania  
i powielania. Nasze pierwsze dzieło nosi tytuł 
„Wiosenne Przygody”. Na koniec tradycyjnie Orli-
ki otrzymały książeczki do klasowej biblioteki oraz 
kolejnego misia, który wspólnie z dziećmi będzie 
kibicował naszej narodowej drużynie podczas Mi-
strzostw Europy.
Dziękujemy paniom  bibliotekarkom i zaangażowa-
nym Rodzicom za atrakcyjne zajęcia. 

Dzik jest dziki…

26 marca w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się spotkanie uczniów klas 0-3 z przedstawicielami Straży Miejskiej:  panią 
Małgorzatą wójcik i panią  Martą Sotowicz Specjalistą ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim. Zaproszeni goście 
przedstawili dzieciom interesujące materiały, filmy na temat dokarmiania dzikich zwierząt. odbyła się niezwykle pouczająca 
prelekcja, zakończona burzliwą rozmową z małymi słuchaczami. 

tekst i  Foto ANeTA loDZik

Człowiek jest częścią świata zwierząt. Zwie-
rzęta żyją wokół nas, podczas zimy opiekuje-

my się nimi, dokarmiamy psy, koty, ptaki. Niestety 
niektóre gatunki zwierząt nie powinny przebywać 
zbyt blisko domostw ludzi. Ich naturalnym środo-
wiskiem jest las, a dokarmianie przez ludzi przy-
zwyczaja je do łatwego zdobywania pożywienia, 
przez co traci ekosystem, rozleniwione dziki nie 
spulchniają gleby, nie jedzą pędraków, żołędzi, 
owadów, dżdżownic, pędraków, drobnych krę-
gowców (np. myszy) oraz padliny – po co? Go-
towe smaczne kąski są im dostarczane przez czło-
wieka prosto do ryjka. Zamiast zdobywać pokarm 

w sposób naturalny dzikie zwierzęta podchodzą do 
osiedli, nie boją się człowieka, ale mogą go też za-

atakować, gdy zostaną przestraszone, spłoszone. 
W  otoczeniu naszej szkoły często pojawiają się 
dziki. Jest to problem dla wszystkich mieszkańców 
osiedla. Dzieci są świadkami karmienia dzików 
przez dorosłych, są nieświadome niebezpieczeń-
stwa podczas spotkań z nimi. Strażnicy miejscy 
apelują, aby nie dokarmiać dzików i zachować 
szczególną ostrożność w kontaktach z tymi zwie-
rzętami. Przypomniane zostały numery alarmowe 
pod które dzieci mają dzwonić w razie zauważenia 
przed blokiem czy na placu zabaw dzików. Profi-
laktyki nigdy dość. Dziękujemy miłym gościom za 
to pouczające spotkanie. 

Edukacja kynologiczna w przedszkolu
tekst i  Foto kATARZyNA STRADZA

Każdy przedszkolak wie, że pies jest przyja-
cielem człowieka i że warto o tę przyjaźń 

dbać, by towarzystwo psa było dla obu stron 
przyjemnością. Dlatego w ramach cyklu zajęć 
na temat opieki nad zwierzętami domowymi do 
PP Nr 1 zawitał pies rasy BIAŁY OWCZAREK 
SZWAJCARSKI o imieniu Majk. Z jego pomo-

cą nasze przedszkolaki utrwaliły sobie zasady 
postępowania z pieskami, sposoby odpowiednie-
go zajmowania się nimi, ale też dowiedziały się 
wielu nowych rzeczy o psim świecie. Dzieciaki 
miały możliwość obejrzenia pokazu tresury, do-
wiedziały się przy okazji, że każdego pieska: du-
żego, małego, rasowego czy nie, można nauczyć 
wielu pożytecznych rzeczy, wystarczy go tylko 
odpowiednio nagrodzić i chwalić. Majk pokazał 
jak doskonale pracuje jego nos, odnajdując dwu-
krotnie „zgubioną” rękawiczkę swojej pani, która 
zapodziała się w Sali przedszkolnej. Za odnale-
zienie zguby otrzymał gromkie brawa. Dzieciaki 
poznały również zasady postępowania z psami 
obcymi, spotkanymi przypadkowo.
Bardzo dokładnie obejrzały też przeróżne psie 
akcesoria: obroże, smycze, szelki, zabawki.
Oczywiście Majk został bardzo dokładnie wygłaska-
ny i obejrzany przez naszych podopiecznych. 

Spotkanie z psim gościem 
było dużą frajdą dla dzieci  
i na pewno w znacznym stop-
niu przyczyniło się do posze-
rzenia ich wiedzy z zakresu 
kynologii oraz zasad opieki 
nad zwierzętami.

SP 7 czyta!
w ostatnim tygodniu marca wychowawczyni klasy id ze Szkoły Podstawowej nr 7  wspólnie z bibliotekarzem p. wandą kępską 
przygotowały dla iskierek cykl niezwykłych lekcji bibliotecznych. 

tekst i Foto ANeTA loDZik 

Uczniowie klasy pierwszej poznali już 
wszystkie literki więc mogą już sami, bez 

pomocy dorosłych czytać książki. Na pierwszym 
spotkaniu pani Wanda opowiedziała dzieciom 
o roli książki w życiu człowieka, o bibliotece 
i funkcji jaką pełni w szkole. Super czytające 
Iskierki  głośno odczytały regulamin biblioteki,  
a pani bibliotekarka na koniec  spotkania założyła 
karty małym czytelnikom, aby każdy z nich mógł 
wypożyczyć pierwszą lekturę – ”Kopciuszka”. 
Kolejne spotkanie miało miejsce kilka dni póź-
niej, dzień przed świętami. Iskierki zostały za-
proszone do biblioteki szkolnej na prezentację 
zbiorów bibliotecznych, oglądanie niezwykłych 
opraw edytorskich, ciekawych wydań książeczek 
dla dzieci. 
Spotkanie zakończyło czytanie przez panią Wan-
dę pięknej, pouczającej książki o przygodach je-
lonka, który szukał przyjaciela. Wszyscy z uwagą 

i przejęciem słuchali historii odważnego zwier-
zaczka, który nie zawahał się stanąć w obronie 
słabszego kolegi.  Na pamiątkę tego spotkania  
wręczono małym słuchaczom naklejki - logo ak-
cji „Cała Polska czyta dzieciom”, aby przypomi-
nały, że nasza szkoła uczestniczy właśnie w tej 
akcji i każdy nauczyciel czyta swoim wychowan-
kom książki przynajmniej raz w tygodniu. 
Zachęcamy gorąco rodziców do wspierania na-
szych działań i poświęcania codziennie 20 minut 
na czytanie dzieciom bajek. 
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Strażacy przedszkolakom

9 maja 2012 roku na podwórko przedszkolne Publicznego Przedszkola nr 4 w Modlinie Twierdzy, wozem bojowym przybyli 
strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. 

tekst i  Foto MoNikA SkRońSkA, NAUcZyciel PP4

Wizyta strażaków wzbudziła ogromne zainte-
resowanie. W trakcie spotkania dzieci do-

wiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko 
na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu 
pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków 
samochodowych. Największe zainteresowanie 
wzbudził jednak wóz strażacki, którym przyjecha-
li nasi goście. Przedszkolaki miały możliwość po-
dziwiania z bliska wyposażenia, jakim dysponują 

strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej 
pracy. Duże  emocje wywoła u dzieci możliwość 
wejścia do wozu strażackiego.
Strażacy zademonstrowali także pokaz ratownic-
twa medycznego, w którym uczestniczyły dzieci.
Ogromną atrakcją okazał się pokaz sprzętu gaśni-
czego. Pod czujnym okiem strażaków dzieci mogły 
samodzielnie przekonać się jak działa prądownica 
wodna oraz jak daleko sięga strumień wody.

Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie 
spotkaniem , podczas którego nabyły cenną wie-
dzę. Duża część z nich, szczególnie chłopcy, po-
stanowili w przyszłości zostać strażakami.
Na zakończenie dzieci podziękowały gościom 
oraz wręczyły własnoręcznie wykonane kwiaty. 
To spotkanie z pewnością na długo pozostanie  
w ich pamięci.

Kolorowe Dni…
tekst i  Foto AGNieSZkA SySkA

W kolejnych dniach tygodnia dominowały ko-
lory: poniedziałek – kolory tęczy, wtorek – 

czerwony, środa – żółty, czwartek – zielony, piątek 
– niebieski.
I  tak np. dzień 20 kwietnia minął pod znakiem koloru 
niebieskiego. Najważniejszym celem dydaktycznym 
było utrwalenie i rozpoznawanie koloru niebieskie-
go, wytworzenie twórczej atmosfery oraz aktywno-
ści poprzez zabawy kolorem niebieskim.
Na początku dzieci zgromadziły się na dywanie  
i razem z nauczycielką zaśpiewały piosenkę o kolo-
rowych balonach. Następnie wysłuchały wiersza pt.: 
„Niebieski”. Potem wyszukiwały w sali przedmioty 

w tym kolorze. Nauczycielka na przykładzie chmu-
rek wyjaśniła dzieciom, że niebieski kolor (również 
inne kolory) ma wiele odcieni.
Z wielkim entuzjazmem maluchy poddały się zaba-
wie integracyjnej z chustą animacyjną oraz zabawom 
konstrukcyjnym np. budowaniu wieży z niebieskich 
klocków. Wielką atrakcją dla dzieci był taniec z kolo-
rowymi chustami przy dźwiękach muzyki poważnej 
(cel – utrwalanie kolorów). Maluchy improwizo-
wały ruch do muzyki według własnego pomysłu. 
Na zakończenie dzieci wykonały prace plastycz-
ną „Chmurka” – wyklejanka z kawałków papieru  
w różnych odcieniach koloru niebieskiego.

W tym dniu kolor niebieski był obecny do końca po-
bytu dzieci w przedszkolu.
W ciągu całego kolorowego tygodnia, zabawy kolo-
rami sprawiły dzieciom wiele radości i ułatwiły ich 
zapamiętanie.

„Starszaki” w Muzeum Techniki 

11 kwietnia br. osiemnaścioro dzieci ze „Starszaków” z Zespołu Szkół- Publicznego Przedszkola nr. 4 w Modlinie Twierdzy wraz  
z czterema opiekunami wybrały się na wycieczkę autokarową do warszawy. Dzieci odwiedziły Muzeum Techniki. 

tekst kRySTyNA RAchwAł,  Foto wjolANTA koZioł 

Naszymi głównymi celami była arcyciekawa 
wystawa w MUZEUM TECHNIKI w Pałacu 

Kultury i Nauki pt. „Złomek i Zygzak Mc Queen”. 
Dzieci miały okazję obejrzeć samochody z filmu 
„AUTA”, Batmobil z filmu o Batmanie, Cadilla-
ca Devil Ambulans z filmu „Pogromcy duchów” 
oraz „De Lorean” z filmu „Powrót do przyszłości”.  
Repliki tych samochodów wzbudziły największy en-
tuzjazm dzieci i nie mogliśmy sobie odmówić zdjęć 
pamiątkowych w sali wystawowej. Dzieci podzi-
wiały eksponaty z dziedziny hutnictwa, górnictwa, 
mechaniki itd. Chłopców najbardziej zainteresowały 
stare auta, motocykle, bicykle i samoloty oraz mo-
dele rakiet kosmicznych. Ciekawość wzbudził też 
korytarz w kopalni węgla, różne stroje górników. Pan 
przewodnik w dziale HUTNICTWA pokazał nam, 
jak powstaje stal. Dziewczynkom spodobały się me-

chanizmy grające bez prądu: pozytywki, szafy grają-
ce. Oglądaliśmy też stare radia, telewizory, telefony  
i komputery oraz wiele innych atrakcji. Po wycieczce 
w MUZEUM TECHNIKI udaliśmy się spacerkiem 
na wystawę malarstwa i konstrukcji pt. „Geniusz Le-
onardo da Vinci” w PKiN. Dzieci z bliska podziwiały 
takie dzieła jak: „Mona Liza”, „Dama z gronosta-
jem”, „Ostatnia Wieczerza” i „Pokłon Trzech Króli”. 
Nasze zainteresowanie wzbudziły modele machin 
wojennych i latających np. ornitoptera i spadochro-
nu, bo przecież wielki malarz był także konstrukto-
rem i wynalazcą. Po obejrzeniu wystawy wjechali-
śmy windą na 30-te piętro Pałacu Kultury i Nauki. 
Z tarasu widokowego dzieci podziwiały panoramę 
naszej stolicy. Dla większości dzieci było to wielkie 
przeżycie, gdyż po raz pierwszy miały okazję zoba-
czyć Warszawę z tak wysoka i z takiej perspektywy. 

Pogoda naprawdę dopisała i widok był przepiękny. 
Zachwycały się wysokimi wieżowcami, stadionem 
narodowym, pięknymi mostami i wielkością naszej 
stolicy. Wychodząc z PKiN, obejrzeliśmy budowlę 
dookoła, aby zapamiętać jej wygląd. Dzieci były 
zachwycone wycieczką, a wrażenia odzwierciedliły  
w pracach plastycznych. 

kolorowe dni w przedszkolu to cykl zajęć dydaktycznych skierowany do grupy 3-latków, polegająca na utrwalaniu 
podstawowych kolorów. odbyły się one w Przedszkolu nr 4. 

ISEMOA w UM
tekst i  Foto STRAż MiejSkA

Straż Miejska wspólnie z Instytutem Transpor-
tu Samochodowego realizuje w mieście Pro-

gram „ISEMOA”, czyli „Mobilność bez barier”.  
W ramach tego programu odbyło się pierwsze 
spotkanie w Urzędzie Miejskim z przedstawicie-
lami urzędu i organizacji pozarządowych.
Miasta, gminy i regiony mogą pomóc swoim 
mieszkańcom i turystom zmienić nawyki trans-
portowe poprzez zapewnienie pełnej dostępności 
przestrzeni i transportu publicznego.
Jeśli chcą państwo wiedzieć coś więcej o projek-
cie ISEMOA proszę odwiedzić stronę: 
www.isemoa.eu

Nowodworski rozkład jazdy
tekst ReD

Nowodworski Rozkład Jazdy jest to projekt 
stworzony dla mieszkańców Nowego Dwo-

ru Mazowieckiego a w niedalekiej przyszłości 
również dla mieszkańców całego powiatu. Pro-

jekt ma na celu skupienie, w jednym miejscu, 
rozkładów jazdy wszystkich przewoźników 
kursujących w mieście czy powiecie. Począw-
szy od rozkładów jazdy autobusów, pociągów,  
a w przyszłości również samolotów z modliń-
skiego portu lotniczego, jak również informo-
waniu pasażerów o ewentualnych zmianach 
rozkładów, reorganizacjach ruchu oraz o wszyst-
kim, co związane jest z komunikacją. Chcemy 
przyczynić się do poprawy jakości podróży.  

Projekt realizowany jest wspólnie portal  
www.nowodworski24.pl, miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz Starostwo Powiatowe. 

Rozkłady dostępne są  w formie elektronicz-
nej, oraz w formie tabliczek przystankowych 
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki. Już wkrótce projekt będzie prowadzony  
w gminach powiatu nowodworskiego. 

Obraz po wielkim sprzątaniu!
Zima , zima i po zimie. Znikający śnieg odsłonił wszystko  to , co kryło się pod puchową pierzynką. Mieszkańcom Twierdzy  
nie pozostało nic innego jak tylko najszybciej posprzątać zalegające stosy śmieci.

tekst i Foto RADNy włoDZiMieRZ olekSiAk 

Najgorzej było w okolicach garaży. Ogrom-
ne  ilości butelek, opon, opakowań, części 

samochodowych i innych elementów tworzyło 
niekontrolowane wysypiska śmieci.

Jednak wiosna wyzwala w ludziach chęć zrobie-
nia porządku przynajmniej wokół siebie.

Wykorzystując ten wiosenny odruch zorganizo-
wano na terenie osiedla Twierdza Modlin wielkie 
sprzątanie.
Przy pomocy burmistrza miasta oraz dyrektora 
MZO, wystawiono w newralgicznych miejscach 
kontenery. Bez specjalnego nadzoru mieszkańcy 
mieli możliwość pozbycia się niepotrzebnych 
rzeczy. Na  uznanie zasługują właściciele garaży.
Pomimo tego, że pogoda nie dopisała, to wystar-
czyły dwa dni aby uporządkować teren wokół ga-
raży i pozbyć się niepotrzebnych rzeczy.
Jak zwykle w tego rodzaju akcjach przykład 
obywatelskiego zachowania pokazali mieszkań-
cy, którym bardzo zależy na dobrym wizerunku 
osiedla.
Nie zważając na zimno i padający deszcz ta-
kie osoby jak: Eugeniusz Żebrowski z synem 
Krzysztofem, Marek Kubik, Karol Biegaj, Wi-
told Smoliński, Andrzej Surmacz, Bogusław 
Maliński,  Piotr Biłda, Jan Chrapek oraz inicjator 
akcji radny Włodzimierz Oleksiak  doprowadzili 
szczególnie rejony wokół garaży do należytego 
porządku.
Na szczególne słowa uznania zasługuje pan Ma-
rek Kubik, za  uprzątnięcie terenu wokół budyn-
ku wartowni należącym do Agencji Mienia Woj-
skowego.
Jest jeszcze sporo do zrobienia. Uporządkowanie 
parku, promenady nad Narwią wzdłuż murów 

obronnych czy też obiektów historycznych.
Mieszkańcy Twierdzy Modlin słyną z dbałości  
o swoje osiedle i na pewno włączą się do kolejnej 
akcji z cyklu „wielkie sprzątanie”. 
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Safeway2school w NDM

Trwa realizacja pilotażu międzynarodowego projektu Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do 
szkoły – Safeway2School, w którym udział bierze centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego instytutu Transportu 
Samochodowego. koordynatorem Projektu jest instytut VTi ze Szwecji wraz z ceRTh/hiT z Grecji. Projekt jest realizowany 
przez 15 partnerów z 8 krajów europejskich. Bierze w nim udział nasze miasto.   

tekst i  Foto STRAż MiejSkA 

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieci korzystających z transportu szkolnego w 

trakcie ich drogi do szkoły, a zwłaszcza w okolicach 
przystanków autobusowych.
Projekt Safeway2School zakłada opracowanie syste-
mów i technologii, a następnie przeprowadzenie ich 
integracji oraz ewaluacji podjętych działań mających 

na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych 
uczestników ruchu drogowego – dzieci. 
Do współpracy w ramach realizacji projektu przystą-
pił Nowy Dwór Mazowiecki. Dzięki decyzji władz 
miasta oraz współpracy Straży Miejskiej, Dyrekcji 
Zespołu Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowiec-
kim oraz dzieci i rodziców możliwa jest realizacja 
pilotażu projektu w Polsce w Nowym Dworze Maz. 
jako jednym z czterech miejsc w Europie.
W tym celu na wybranych przystankach autobuso-
wych w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego 
zostały zamontowane moduły Inteligentnych Przy-
stanków Autobusowych (IBS – Inteligent Bus Stop), 
które odbierając fale radiowe wysyłane przez nadaj-
niki ostrzegają (emitując sygnał świetlny) uczestni-
ków ruchu drogowego o obecności dzieci w okoli-
cach przystanku.
W dniach 20, 21, 22 luty 2012 r. przeprowadzone 
zostały badania z udziałem kierowców, którzy po-

konywali odcinek drogi z końcowego przystanku 
autobusu szkolnego do Szkoły, wyposażeni w kask 
do którego przymocowana jest kamera rejestrująca 
ruchy gałki ocznej. Oficjalna strona projektu SAFE-
WAY2SCHOOL Projekt na terenie Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki realizowany jest od roku 2010 r. 

Edukacyjna rola Muzeum – o Muzeum Kampanii Wrześniowej  
i Twierdzy Modlin pisze jego dyrektor Władysław Wyruch
 Foto ARch. UM

W niniejszym artykule chciałbym poświęcić 
uwagę Muzeum Kampanii Wrześniowej  

i Twierdzy Modlin, którego unowocześnienie nie 
sprowadza się jedynie do eksponowania najnow-
szej techniki i które nie służą celom czysto prak-
tycznym, lecz u podstaw którego leży filozofia na-
uczania o przeszłości poprzez uczynienie jej bliską 
współczesnemu odbiorcy, autentycznie przez pry-
zmat dnia dzisiejszego. Idea owa realizowana jest 
na drodze wcielenia w życie zasady uczestnictwa 
w tym, co niesie poprzez stworzenie sugestywnej 
namiastki doświadczenia przeszłości.  Przekaz du-
żego ładunku wiedzy dla widza odbywa się nie tyl-
ko na poziomie ściśle informacyjnym, ale przede 
wszystkim poprzez rozbudzenie bardzo silnych 
emocji. 
Nasze Modlińskie Muzeum – otwarte w 2006 roku 
– stanowi wstrząsający przykład duchowego prze-
słania zawartego w samych formach rozmieszcze-
nia poszczególnych obiektów muzealnych 

Sam rzut budynku muzealnego jest spokojny, 
umieszczony wśród gęsto rosnących drzew, które 
rzucają cień na okratowane okna, przypominające 
szpary zadrapania, symbolizujące rany. Przez śro-
dek muzeum biegnie korytarz, otaczają go surowe 
ściany, na których są plansze Pociągu Pancernego 
nr 15 „Śmierć” oraz plansze polskiego i niemiec-
kiego uzbrojenia. Na tych planszach nie widać 
ludzi – symbolizuje to pustkę, która przenika do 
naszej Świadomości. Słabo oświetlone sale muze-
alne są alegorią zejścia do świata umarłych i wpro-
wadza zwiedzających w swoisty labirynt mroku  
i braku nadziei. 
Rozbudowana symbolika Muzeum zakłada wcze-
śniejszą wiedzę zwiedzającego, a może jeszcze w 
większym stopniu jego wrażliwość i otwarcie się 
na nowe doświadczenia. Opinie turystów, któ-
rzy odwiedzali muzeum są entuzjastyczne. Jak 
to możliwe, że taka prostotą można wzbudzić  
w człowieku tak silne emocje. To muzeum pobu-
dza do refleksji. 
Udaną próbę wprowadzenia współczesnego od-
biorcy z jego bagażem dzisiejszego doświadcze-
nia w sam środek  minionych, tragicznych wyda-
rzeń podejmuje Muzeum Kompanii Wrześniowej  
i Twierdzy Modlin. Staramy się ukazać wszelkie 
aspekty walki oraz życia codziennego w walczą-
cym Modlinie. Wystawa Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Muzeum nt. „Z największa brutalnością 
- Zbrodnie Wermachtu  w Polsce wrzesień - paź-
dziernik 1939 r.” ukazująca zbrodnie w Palmirach, 
Pomiechówku, Zakroczymiu to oblicze faszyzmu. 
Druga wystawa „Zagłada Polskich elit – akcja 

AB  Katyń” ukazująca ludobójstwo – zbrodniczy 
charakter działań faszystowsko – stalinowskich na 
terenach polskich, to obraz wzmacniający  prze-
znaczenie naszego Muzeum.  
Mamy w Muzeum makiety obrony Modlina, ko-
lekcje broni, mundury, maszyny do pisania, nie-
mieckie ulotki do żołnierzy walczących w Modli-
nie. 
Zamiarem twórców Muzeum było stworzenie 
sugestywnej atmosfery tamtych dni. Chodzi tak-
że o utrzymanie komunikacji ze zwiedzającym.  
najmłodszych – planujemy  stworzyć „kącik mło-
dego modelarza„ – chcemy przygotować modele 
samolotów oraz pojazdów pancernych polskich  
i niemieckich z 1939 r..
Muzeum pozwala lepiej zrozumieć niełatwe aspek-
ty przeszłości, uczy afirmacji życia w naszym no-
woczesnym świecie, w którym przeżywanie histo-
rii okazuje się sprawą niezmiennie aktualną. 

Sześć bez mała lat pracy Muzeum nie poszła na marne. Muzea są spadkobiercami tradycji oświeceniowej oraz ideałów 
edukacyjnych naszej epoki. Muzea były powoływane z przeświadczeniem , iż ich istotą jest przekazywanie społeczeństwu 
wiedzy o świecie oraz cywilizacji, w oparciu o właściwie gromadzone, konserwowane i opracowywane oryginalne  
eksponaty dokumentujące ważne wydarzenia. 

Podczas spotkania prezes Okręgu Mazowiec-
kiego płk rez. Alfred Kabata i wiceprezes 

Marcin Łada uhonorowali Andrzeja Krzysztofa 
Kunerta medalem okolicznościowym Okręgu  
z okazji 90 – lecia ZOR RP. Płk rez. Alfred Kaba-
ta przekazał także swoją książkę „Pamięć o Ka-
tyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficero-
wie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani 
w Katyniu i Charkowie”, wydaną przez Urząd 
Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim. Poin-
formował, że historią Batalionu Elektrotechnicz-
nego i oficerami tego batalionu zamordowanymi  
w Katyniu i Charkowie zajmuje się od 20 lat. 
Dodał także iż doroczne uroczystości Katyńskie 
w Nowym Dworze Mazowieckim odbędą się  
15 kwietnia 2012 r. Sekretarz Rady zapewnił,  

że on lub jego przedstawiciel wezmą udział  
w tych uroczystościach.  Marcin łada przekazał 
iż z inicjatywy Związku w Starych Babicach 
utworzono Aleję „Dębów Katyńskich”. Wśród 29 
posadzonych dębów jest również dąb upamięt-
niający poprzedniego sekretarza Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoź-
nika, który zginął w katastrofie smoleńskiej. 

Przedstawiciele Okręgu poinformowali sekretarza 
Rady o planowanych przedsięwzięciach w 2012 r., 
w tym o wyjeździe z delegacją samorządu babic-
kiego do Murnau, gdzie na tamtejszym cmenta-
rzu odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa po-
święcona bohaterskiemu obrońcy Reduty Babice  
(z 1939 r.) mjr. Jackowi Decowskiemu. Wśród 
wielu zamierzeń zaplanowanych w 2012 r. jed-

nym z najważniejszych jest ogólnopolski konkurs 
historyczny „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż 
stanu, polityk i dowódca w oczach współczesne-
go młodego pokolenia”, nad którym patronat ob-
jął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sta-
nisław Koziej. Andrzej K. Kunert zapowiedział, 
że Rada przekaże na nagrody dla uczniów mazo-
wieckiego finału konkursu książki i albumy.  
Na zakończenie spotkania płk rez. A. Kabata  
i M. Łada otrzymali od sekretarza Rady reprint 
wydania książki z 1931 r. „Harcerze w bojach 
w latach 1914 – 1921” autorstwa Władysława 
Nekrasza – komendanta Chorągwi Wołyńskiej. 
Na prośbę płk rez. A. Kabaty Andrzej K. Kunert 
wpisał też  dedykację w książce „Katyń. Ocalona 
pamięć”, której jest autorem.

Medal i książka dla Sekretarza 
Rady Ochrony Pamięci
tekst Ak, Foto MARciN łADA

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła msza 
św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny w Warszawie., na któ-
rą przybyło liczne grono przyjaciół, znajomych, 
a także delegacje „Warszawskiej Rodziny Katyń-
skiej”, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, 3 Warszawskiej Brygady Ra-

kietowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  
w Warszawie, Urzędu Dzielnicy Bielany w Warsza-
wie, Społecznego Komitetu Wspierania Samorząd-
ności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”. Członkowie 
nowodworskiego Koła i Okręgu Mazowieckiego 
Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego wystawili posterunek honorowy przy 
trumnie i stanowili asystę wojskową. Irena Kalpas 
była członkiem podopiecznym ZOR RP. 
Irena Kalpas była związana z Nowym Dworem Ma-
zowieckim w latach 1936 – 1939, kiedy to po zawar-
ciu związku małżeńskiego z ówczesnym por. Ryszar-
dem Kalpasem, zamieszkała przy ul. Paderewskiego. 
W 1940 r. jej mąż został zamordowany w Katyniu. 
Nigdy nie wyszła powtórnie za mąż. Ponownie do 
Nowego Dworu Mazowieckiego przyjechała w 1992 
r. w związku z odsłonięciem przez 1. batalion remon-
towo-budowlany tablicy poświęconej żołnierzom 
Batalionu Elektrotechnicznego. Słowo pożegnalne 
nad trumną zmarłej wygłosił płk rez. Alfred Kabata 

– prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR. Zapewnił  
w nim, że pamięć o Katyniu, Batalionie Elektrotech-
nicznym, pani mężu i pani była jest i będzie kultywo-
wana w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Trumna z ciałem złożona została w grobie na cmen-
tarzu w Rembertowie k. Tarczyna.                   

Ostatnie pożegnanie wdowy 
Katyńskiej
tekst Ak,  Foto ARTUR BłońSki

w dniu 20 marca 2012 r. delegacja okręgu Mazowieckiego Związku oficerów Rezerwy RP im. Marszałka józefa Piłsudskiego spotkała 
się z sekretarzem Rady ochrony Pamięci walk i Męczeństwa dr. hab. Andrzejem krzysztofem kunertem.

27 marca 2012 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe ireny kalpas – wdowy po zamordowanym w katyniu mjr. Ryszardzie kalpasie – 
oficerze stacjonującego przed wojną w naszym mieście Batalionu elektrotechnicznego irena kalpas zmarła 23 marca br. w wieku 97 lat.
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Każdy wie, że dziecko wychowywane w do-
brej rodzinie w sposób naturalny uczy się 

pozytywnych zachowań i nasiąka wartościami 
potrzebnymi w dorosłym życiu: odpowiedzialno-
ścią, uczciwością, szacunkiem dla innych. Więk-
szość z nas zgadza się także z tym, że dzieciństwo 
spędzone w państwowej placówce nie może za-
spokoić zwykłej ludzkiej potrzeby miłości, przy-
należności i bezpieczeństwa. Uleczyć poczucia 
odrzucenia czy anoni-
mowości. 
Obchodzony od kilku 
lat Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego jest dobrą 
okazją, żeby przypo-
mnieć, że dla wielu lu-
dzi szansą na normalne 
dzieciństwo i dobry 
start w życie jest rodzi-
na zastępcza. Z jednej 
strony odpowiada na 
dziecięce pragnienie 
miłości i bliskości,  
z drugiej jest wyrazem 
społecznej postawy  
i rodzicielskiej troski 
dorosłych. Wydaje się 
to bardzo proste i bar-
dzo naturalne. Jednak 
wciąż dramatycznie 
brakuje ludzi chcących 
podjąć się roli opieku-
nów zastępczych. Tak-
że w naszym powiecie. 
Dlaczego?
Myślę, że ważniejsze 
od tworzonych przez 
Sejm ustaw jest podejście naszych lokalnych 
władz, instytucji i jednostek samorządowych do 
sprawy rodzicielstwa zastępczego. To one mogą 
i powinny podejmować decyzje wspierające ro-
dziny zastępcze na naszym terenie. Stworzyć sys-
tem diagnozowania dzieci i niezbędnej pomocy 
specjalistycznej; pomóc w uzyskaniu stażu czy 
pierwszej pracy i zorganizować rotacyjne miesz-
kania chronione dla wychowanków rodzin za-
stępczych, ułatwiając im start w dorosłe życie. 
Wymaga to jednak zmiany optyki a także reflek-
sji, że dzieci i młodzież z rodzin zastępczych to 

nie kłopot i balast, ale potencjał, w który w do-
datku zainwestowaliśmy już dużo energii i pie-
niędzy. Potrzebna jest świadomość, że tworzenie 
i wspieranie rodzin zastępczych się po prostu 
opłaca, a samorząd, który tego nie widzi wpada 
w oczywisty absurd finansowy. Nie jest tajem-
nicą, że za utrzymanie dziecka w placówce pań-
stwowej z kasy powiatu idzie co miesiąc suma 
nawet czterokrotnie wyższa niż na utrzymanie 

dziecka w rodzinie zastępczej czy rodzinnym 
domu dziecka. To jedna strona medalu. Druga, 
oprócz wymiaru finansowego, ma także poważny 
wymiar społeczny: tworzenie rodzin zastępczych 
to szansa na zmniejszenie obszarów patologii, 
ubóstwa i złych wzorców w naszym sąsiedztwie. 
Szansa na to, że mniej osób w naszym powiecie 
ustawi się w kolejce po zasiłek i wejdzie w kon-
flikt z prawem. 
Stowarzyszenie GNIAZDO działa od 4 lat. Cześć 
z nas jest sympatykami idei rodzicielstwa zastęp-
czego, większość praktykami – rodzicami i opie-

kunami zastępczymi. Wiemy, o czym mówimy  
i wierzymy w sens swojej pracy. Chcielibyśmy, 
żeby Dzień Rodzicielstwa Zastępczego zmie-
niał nastawienie naszego samorządu i lokalnej 
społeczności do pieczy zastępczej. Zaraził nowe 
osoby tą ideą, podkreślił jej sens, nazwał ją darem  
i misją pomocy drugiemu człowiekowi. Był oka-
zją do docenienia wysiłku rodziców zastępczych  
i podziękowania im za miłość i trud codzienności. 

W tym roku w Nowym 
Dworze Mazowieckim, 
podobnie jak w wielu 
miejscach w Polsce, 
Dzień Rodzicielstwa 
Zastępczego będzie 
kolorowo zakręcony. 
Dzięki dotacji z Fun-
dacji Ernst& Young 
i uprzejmości Nowo-
dworskiego Ośrodka 
Kultury włączymy się 
w ogólnopolską ak-
cję Koalicji na rzecz 
Rodzinnej Opieki Za-
stępczej. Tegoroczne 
hasło brzmi POZY-
TYWNIE ZAKRĘCENI  
a symbolem są koloro-
we wiatraczki, którymi 
zakręcimy w samo połu-
dnie, w sobotę 2 czerw-
ca, podczas otwartej 
imprezy organizowanej 
w NOK z okazji Dnia 
Dziecka. Bądźcie wte-
dy z nami!

Jeśli chcesz pomóc dzieciom i wesprzeć rodziny 
zastępcze, albo po prostu porozmawiać z rodzi-
cami zastępczymi i dowiedzieć się jak to jest na-
prawdę; jeśli szukasz pomocy i grupy wsparcia; 
jeśli potrzebujesz informacji lub masz wątpliwo-
ści, skontaktuj się z nami.  

Pozytywnie zakręceni
30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Usytuowany w kalendarzu tak blisko Dnia Dziecka ma zwrócić naszą 
uwagę na los dzieci, które nie mogą dorastać w swoich domach rodzinnych. i docenić ludzi, którzy decydują się im pomóc, 
przyjmując pod swój dach. 

tekst i  Foto elżBieTA STRZAłkowSkA STowARZySZeNie RoDZicielSTwA ZASTęPcZeGo PowiATU NowoDwoRSkieGo GNiAZDo

Tuż po godzinie 10:00 na hali NOSiR zapłonął 
olimpijski znicz a zastępca burmistrza Jacek Ge-

reluk uznał igrzyska za otwarte. 
Na starcie zawodów stanęły reprezentacje wszyst-
kich miejskich przedszkoli oraz prywatne przedszko-
le Nutka. 
Do walki zagrzewała ich licznie zgromadzona pu-
bliczność, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ciocie  
i wujkowie. Najmłodszym kibicował też Przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. 
Już od pierwszej konkurencji rywalizacja była bar-
dzo zacięta. Jak zawsze, najwięcej emocji wzbudzało 
przeciąganie liny. Poza tym dzieci rywalizowały m.in. 
w skakaniu na piłce slalomem, torze z przeszkodami, 
sztafecie po okręgu, ciągnięciu na kocu, rzucie do ko-
sza. Łącznie startowały w 10 konkurencjach. 
Licznie zgromadzona w hali publiczność gorąco za-
grzewała małych sportowców do walki. „Koko, koko 
Jedyneczka wygra spoko!” krzyczały mamy przed-
szkolaków z Przedszkola nr 1. 
Nie brakowało też transparentów z hasłami zagrze-
wającymi do walki. „Górka górą” widniało na trans-
parencie kibiców dzieciaków z Modlina Starego. 
„Słoneczna Kraina to mocna drużyna”. „Krasnale 
z Modlina to dzielna drużyna”. „My Nutka milutka 
dziś się nie poddamy i z wami wygramy” zapewniały 
przedszkolaki z Nutki. 
Igrzyska Przedszkolaków to nie tylko rywalizacja 
sportowa. To także pokaz umiejętności artystycz-
nych najmłodszych, bowiem miedzy konkurencjami 
odbywały się występy artystyczne. Wzbudzały one 
ogromny aplauz na trybunach. 
Po raz kolejny przedszkolaki pokazały ogromną 
wolę walki i hart ducha, których nie powstydziliby 
się nawet zawodowi sportowcy. W zawodach nie 
było zwycięzców. Z rąk dyrektora NOSiR Dariusza 
Wąsiewskiego wszystkie reprezentacje otrzymały 
pamiątkowe puchary, a każdy zawodnik i mali arty-
ści medale. 
Kolejne emocje z udziałem przedszkolaków za rok. 
Już dziś serdecznie zapraszamy. 

W hali zapłonął znicz – Igrzyska 
Przedszkoli 2012
tekst i Foto ANeTA PielAch - PieRścieNiAk

Sześć reprezentacji nowodworskich przedszkoli stanęło do walki na kolejnych igrzyskach Przedszkolaków, jakie odbyły się 12 maja 
br. w Nowodworskim ośrodku Sportu i Rekreacji. Zwycięzców nie było – każde przedszkole dostało puchar a uczestnicy medale. 

www.gniazdondm.pl
tel. 502 495 961
biuro: budynek OPS w Nowym Dworze Maz.
ul. Partyzantów 7, pokój nr 5
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Twierdza zdobyta –  
Poland Bike Marathon
tekst i Foto oRGANiZAToRZy

Twierdza Modlin zdobyta! Drugi etap Poland Bike Marathon, cyklu wyścigów na rowerach górskich dla amatorów, organizowanego 
przez Grzegorza wajsa, został rozegrany w Nowym Dworze Mazowieckim. Frekwencja ponownie dopisała. Na starcie stanęło pół 
tysiąca osób. 

Najlepszy zakład w tenisie stołowym
tekst ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, Foto jANUSZ RZeSZoT

13 maja br. zakończyły się rozgrywki Zakładowej ligi Tenisa Stołowego Amatorów. od stycznia o tytuł najlepszej walczyło osiem 
drużyn. Spotkania, oprócz finałowego rozegranego w hali NoSiR, odbywały się w czwartki, w sali sportowej Szkoły Podstawowej  
nr 5.  ich organizatorem był p. janusz Rzeszot – trener tenisa stołowego. 

Rozgrywki Zakładowej Ligi Tenisa Stołowe-
go Amatorów rozpoczęły się w styczniu br.  

W zawodach wzięło udział 8 drużyn. Reprezentowały 
one zakłady pracy z terenu powiatu nowodworskie-
go i Warszawy tj. Piekarnię Nowakowski-Zajezier-
ska NOVEL, Fakbrykę Reckitt Benckiser, Jednostkę 
Wojskową 2189 z Kazunia, VATTENFALL z War-
szawy, Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, SOUDAL z Czosnowa, Nowodworski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Związek Nauczycielstwa Polskie-
go w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna Piekar-
ni Nowakowski-Zajezierska NOVEL uzyskując  
21 punktów. Tuż za nią uplasowała się reprezenta-
cja Reckitt Benckiser z 14-toma punktami. Trzecie  

miejsce przypadło w udzia-
le JW. 2189 z Kazunia. 
Żołnierze byli tylko o jeden 
punkt gorsi od drugiego 
miejsca. 
Na zakończenie rozgrywek 
wszystkie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe puchary 
ufundowane przez Nowo-
dworski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji. 

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy. 

To jeden z najbardziej „górzystych” marato-
nów na Mazowszu. Było wszystko. Sporo 

technicznych zjazdów i podjazdów oraz przejaz-
dy przez imponujące fortyfikacje Twierdzy Mo-
dlin. Każdy też mógł zmierzyć się z „Wajsgórą”, 
wymagającym podjazdem w okolicach Modlina.
Na najdłuższej trasie MAX (55 km) najszybsi 
okazali się kolarze BSA Pro Tour. Wygrał Ad-
rian Jusiński, przed Michałem Ziułkiem i Mariu-
szem Marszałkiem. Wśród kobiet znów nie było 
mocnych na Agnieszkę Sikorę (Vitesse Gravitan 
MTB Team). Za nią finiszowały Maja Busma 
(Mybike) i Anna Klimczuk (Świat Rowerów Ra-
cing Team).

Na dystansie MINI (34 km) zwyciężył Michał 
Kostrzewa (Kombud Radom), który na finiszu 
wyprzedził Piotra Oleszczuka (BSA Pro Tour) i 
Konrada Guza (Legion Serwis). W gronie kobiet 
triumfowała Martyna Zalewska (UKK BDC Hu-
ragan Wołomin), przed Katarzyną Burek (BSA 
Pro Tour) i Klaudią Czabok (BGŻ WKK Team).
Na trasie FAN (9 km) uczniowie i uczennice 
szkół podstawowych ścigali się w otwartych 
mistrzostwach Nowego Dworu Mazowieckiego  
w kolarstwie górskim. Mistrzami Nowego Dworu 
Mazowieckiego w poszczególnych kategoriach 
wiekowych zostali: Amelia Borowiec (AGR We-
lodrom), Aleksandra Lach (UKK BDC Huragan 

Wołomin), Oliwia Majewska (BSA Pro Tour), 
Kamil Lach (UKK BDC Huragan Wołomin), 
Szymon Bregier (Akademia Ruchu Płock) i Ma-
teusz Pomaski (UKK BDC Huragan Wołomin). 
Swoje wyścigi mieli też najmłodsi. W Mini Cros-
sie na terenie Miasteczka Poland Bike jeździły 
dzieci w wieku 2-4 i 5-7 lat. Potem dekoracja 
na scenie z udziałem startującego w zawodach 
wiceburmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego 
Janusza Mikuszewskiego, mnóstwo nagród i lo-
sowanie atrakcyjnych upominków wśród wszyst-
kich uczestników imprezy. 
Więcej na www.polandbike.pl

sZcZeGóŁOWa klasYFikacja kOńcOWa ZaWOdóW

i miejsce Piekarnia Nowakowski–Zajezierska NoVel 21 pkt

ii miejsce Reckitt Benckiser 14 pkt

iii miejsce jw. 2189 kazuń 13 pkt

iV miejsce VATTeNFAll warszawa żerań 12 pkt

V miejsce Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim 11 pkt

Vi miejsce SoUDAl czosnów 8 pkt

Vii miejsce NoSiR Nowy Dwór Mazowiecki 3 pkt

Viii miejsce ZNP Nowy Dwór Mazowiecki 2 pkt

1 maja odbyła się II edycja zawodów OML. Za-
wodniczka nowodworskiego klubu TNT Moni-

ka Kaniewska w 2 wyścigach zajęła III miejsce, co 
uplasowało ją na 3 miejscu w tej edycji zawodów  
w klasie kobiet. Sylwia Siebielec również nasza klu-
bowiczka zajęła 2x IV miejsce. 
Adrian Piłat  i Michał Jońca startowali 15 kwietnia w 
1 rundzie Mistrzostw Strefy Północnej, która odbyła 
się 15 kwietnia w Giżycku. Zajęli odpowiednio:
– Adrian Piłat w klasie MX2 2x I miejsce co plasuje 
go na I miejscu w klasyfikacji generalnej zawodów;
– Michał Jońca w klasie  MX1 zajął 1x IX i 1x II  
miejsce co plasuje go na V miejscu w klasyfikacji 
generalnej zawodów. Michał w pierwszym bie-
gu zaliczył upadek poprzez zderzenie się z innym 
leżącym zawodnikiem – na skutek niewłaściwej 
sygnalizacji chorągiewkowego. Mamy nadzieję,  
że następnym razem funkcyjni wykażą się lepszym 
refleksem w sygnalizowaniu zdarzeń na torze.
Robert Michalski w klasie Weteran zajął 2x III miej-
sce w 1 rundzie Świętokrzyskiego Pucharu Moto-
cross, która odbyła się  tego samego dnia w Dębskiej 
Woli, co uplasowało go na III pozycji w klasyfikacji 
generalnej. Jednak już w kolejnej rundzie (5 maja 
przyp. red.) tych zawodów zajął 2 x II miejsce. Dzię-
ki temu Robert przesunął się na II pozycję  w klasy-
fikacji generalnej. 

Adrian Piłat wystartował w I edycji Mistrzostw 
Polski Motocross w Chełmnie, w 1 biegu zajął 
V miejsce, w 2 – VI co uplasowało go w kla-
sie MX2 na IV miejscu w klasyfikacji generalnej  
w Polsce.

Sukces goni sukces – nowy  
sezon w TNT Motocross
tekst ReD. NA PoDST. MATeRiAłów TNT MoTocRoSS, Foto ??????????????

Uczniowie startowali w 11-tu konkurencjach 
wśród których znalazły się: tor przeszkód, 

skoki obunóż z miejsca, strzały do bramki, szta-
feta po obwodzie koła, skoki z piłką, kozłowanie 
piłki slalomem, kozłowanie piłki slalomem, wy-
ścig rydwanów, bieg wahadłowy, wyścig z piłką, 
podawanie piłki i najbardziej emocjonująca – 
przeciąganie liny. 
Najlepsza okazała się drużyna Szkoły Podstawo-
wej nr 5. Puchary i medale wręczali uczestnikom 
burmistrz Jacek Kowalski i dyrektor NOSiR Da-
riusz Wąsiewski. Serdecznie gratulujemy i zapra-
szamy za rok na kolejne zawody. 

Wyniki poszczególnych konkurencji:
- tor przeszkód  
1. SP 7 – 3 pkt., 2. SP 5 – 2 pkt., 3. SP 3 – 1 pkt.
- skoki obunóż z miejsca
1. SP 7 – 3 pkt., 2. SP 5 – 2 pkt., 3. SP 3 – 1 pkt.
- strzały do bramki
1. SP 7 – 3 pkt., 2. SP 3 – 2 pkt., 3. SP 5 – 1 pkt.
- sztafeta po obwodzie koła
1. SP 5 – 3 pkt., 2. SP 7 – 2 pkt., 3. SP 3 – 1 pkt.
- skoki z piłką
1. SP 5 – 3 pkt., 2. SP 3 – 2 pkt., 3. SP 7 – 1 pkt.
- kozłowanie piłki slalomem
1. SP 5 – 3 pkt., 2. SP 3 – 2 pkt., 3. SP 7 – 1 pkt.
– wyścig „rydwanów”

1. SP 3 – 3 pkt., 2. SP 5 – 2 pkt., 3. SP 7 – 1 pkt.
– bieg wahadłowy
1. SP 5 – 3 pkt., 2. SP 7 – 2 pkt., 3. SP 3 – 1pkt.
– wyścig z piłką
1. SP 5 – 3 pkt., 2. SP 3 –2 pkt., 3. SP 7 – 1 pkt.
– podawanie piłki
1. SP 3 – 3 pkt., 2. SP 5 – 2 pkt., 3. SP 7 – 1 pkt.
– przeciąganie liny
1. SP 7 – 3 pkt., 2. SP 3 – 2 pkt., 3. SP 5 – 1 pkt.

Klasyfikacja końcowa
1. Szkoła Podstawowa Nr 5 – 25 pkt.
2. Szkoła Podstawowa Nr 7 – 21 pkt.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 20 pkt.

Igrzyska szkolne – Piątka najlepsza
tekst ANeTA PielAch – PieRścieNiAk ,  Foto www.NDMPiATkA.Pl

Sezon dopiero się zaczął, a już – w ciągu 8 dni – zawodnicy nowodworskiego klubu Motorowego TNT zdobyli kilka pucharów.

jak się okazuje, nie tylko przedszkolaki maja swoje sportowe święto w mieście. 21 kwietnia na hali NoSiR odbyły się igrzyska 
Szkolne. Brały w nich udział klasy i-iii z trzech szkół podstawowych w mieście. Puchary wręczał burmistrz jacek kowalski. 



Władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego zapraszają na

X||| DNi NoWego DWoru MazoWieckiego
Stadion Miejski ul. Sportowa 669-10 czerwca 2012

eaSTWeST 
rockerS

gWiazDa WieczoruBaJM

iMPrezY ToWarzYSzĄce

9.06-10.06.2012 r.

W PrograMie

9 czerwca 2012 r. /sobota/

Blok pt. „każdy dzieckiem jest”

godz. 15.30 Rozpoczęcie imprezy

godz. 16.00 Prezentacja  

      Nowodworskiego 

      Ośrodka Kultury                                                                

godz. 18.30 Koncert zespołu  

      WAY NO WAY

godz. 20.00 Koncert zespołu   

      EASTWEST ROCKERS 

godz. 21.30 Koncert Rafała 

      Brzozowskiego 

      z zespołem
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10 czerwca 2012 r. /niedziela/     

Blok pt. Mazowsze tradycją  wielu kultur

godz. 15.30 Rozpoczęcie drugiego dnia                   

godz. 15.50 Prezentacja Miejskiej 

      Biblioteki Publicznej                 
                 

godz. 16.40 Koncert zespołu 

      TYROLIA BAND

godz. 18.00 Koncert zespołu  

      Ukrainian Folk

godz. 19.30 Elisabeth Duda z zespołem 

      /wieczór francuski/

godz. 21.30 Gwiazda wieczoru zespół BAJM

godz.15.30 

- Miasteczko rozrywki  

/wstęp bezpłatny/  

- Stoiska  wystawowe,

promocyjno-handlowe

- Ogródki gastronomiczne

WaY No WaY

raFaŁ
BrzozoWSki

TYroLia BaND
ukraiNiaN FoLk

Carl Villa 
Piaskarnia

SP
O

N
SO

R

•Firma TRANSLUD
•Zakład Robót  
 Inżynieryjnych
•Firma APEKS
•Firma TEKPUD
•Mazowiecki Bank 
  Spółdzielczy
•BGŻ
•Firma Alpla NDM
•Szkoła Nauki Jazdy

  

•Firma Transport-
  Logistyka „Kaszyński”
•Agencja Ochrony  
  Osób i Mienia
•DS Fokus
•Firma LaLorraine 
  Bakery Group
•Domex 2 E.D. Żułtak,  
  A. Celińska
•Systemy Sanitarne 
  TOI TOI


