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Marzenia się spełniają – powiedziałem podczas 
uroczystego otwarcia lotniska w Modlinie. I po-
wtórzę to po raz kolejny – Nowy Dwór Mazowiec-
ki jest miejscem, w który marzenia stają się rze-
czywistością. Dziś cieszymy się z  uruchomienia 
najbardziej wyczekiwanej inwestycji ostatnich lat  
– Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Nowego Dwo-
ru za okazane dla tego pomysłu poparcie, które po-
nad 10 lat temu wyraziliście przy przygotowaniu 
strategii rozwoju ziemi nowodworskiej. Sondaże 
wskazywały wówczas 96% akceptację społeczeń-
stwa miasta i okolic dla powstania tu lotniska cy-
wilnego. Tego poparcia nie zmarnowaliśmy.

Lotnisko w Modlinie to ważny  węzeł komuni-
kacyjny na mapie Polski. Jako pierwsze w kraju, 
stworzone zostało z myślą o konkretnych klien-
tach: niskokosztowych liniach lotniczych i czarte-
rach. To tez inwestycja rozwojowa – w  kolejnych 
etapach w porcie powstanie możliwość obsługi 
lotniczych przewozów towarowych typu cargo.

Jestem przekonany, że uruchomienie lotniska będzie 
motorem dalszego rozwoju nie tylko miasta, ale też 
całego regionu. Przede wszystkim inwestycja bę-
dzie generowała nowe miejsca pracy. Przyjmuje się, 
że 1 mln pasażerów to tysiąc nowych miejsc pracy 
w wielu branżach. Lotnisko w Modlinie będzie im-
pulsem dla nowych przedsięwzięć gospodarczych, 
aktywizacji mieszkańców a nowi inwestorzy uloku-
ją tu swoje przedsiębiorstwa. Już dziś obserwujemy 
nowe inicjatywy gospodarcze mieszkańców – jak 
grzyby po deszczu wyrastają prywatne parkingi  
w okolicach lotniska, a ich właściciele świadczą dla 
pasażerów usługi dodatkowe. 

BURMISTRz MIASTA jAcek kowAlSki
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Drodzy czytelnicy,

Przed wakacjami o bezpieczeństwie
26 czerwca odbyła się XXii sesja Rady Miejskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim. Porządku obrad znalazły się punkty 
związane z bezpieczeństwem mieszkańców. 

TEKST I  fOTO ANeTA PielAch - PieRścieNiAk
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Konkurs na esej o tolerancji 
i dialogu rozstrzygnięty

27 czerwca w Zespole Szkół nr 2 odbyło się 
uroczyste podsumowanie wyników ii konkursu 
na esej o tolerancji i dialogu. Myślą przewodnią 
tegorocznej edycji były „ współczesne formy 
walki z nietolerancją i faszyzmem”. Patronat 
honorowy nad konkursem sprawują fundatorzy 
nagród głównych: państwo john kerr i ingrid lee  
z Nowy Dwor jewish Memorial Foundation, a także  
p. jacek kowalski – burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego.

TEKST ZS2, fOTO wyDZiAł PRoMocji i koMUNikAcji  
SPołecZNej URZęDU MiejSkieGo

Na początku Przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Bisialski i Burmistrz Jacek 

Kowalski podziękowali Naczelnikowi Wydziału 
Edukacji Jerzemu Bziukowi za  
14 lat pracy w Urzędzie. Jak po-
wiedział Przewodniczący, Naczel-
nik współpracował z kilkoma Ra-
dami Miejskimi, a ta była zawsze 
pozytywna. Podziękowania i ży-
czenia długich lat w zdrowiu zło-
żyła też Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Kultury i Sportu Grażyna 
Brzozowska. 
Jerzy Bziuk wyraził nadzieję,  
że po tylu latach pracy coś dobrego 
po sobie w tym mieście pozostawił 
i podziękował za wyrazy uznania 
dla pracy jego i pracowników pod-
ległego mu  Wydziału. 
Na stępnie radni zapoznali się  
z informacją na temat zakładów prze-
mysłowych działających na terenie 
miasta i związanych z ich działaniem 
zagrożeń w kwestii zanieczyszczenia 
środowiska. 
W dyskusji poruszali problemy związane z dzia-
łalnością asfalciarni na Okuninie oraz innych 
dużych zakładów na terenie miasta. Głos zabrał 
też Komendant Straży Pożarnej Leszek Smu-
niewski. Jak powiedział, straż monitoruje działal-
ność zakładów w dwóch obszarach – kontrolnym  
i operacyjnym. Co roku kontrola prowadzona jest 
w największym zakładzie w mieście – fabryce 
Reckitt Benckiser i innych mniejszych i jeśli to 
konieczne przekazywane są im zalecenia. 
Straż interweniuje też w sytuacjach zagrożenia. 
W ubiegłym roku takich zdarzeń było ok. 400. 
Na szczęście żadne nie miało wpływu na środo-
wisko. Po pozytywnych opiniach komisji rady 
informacja została przyjeta. 

Następny punkt dotyczył bezpieczeństwa i po-
rządku na wodach rzek. Radni omówili stan 
przygotowania kąpielisk, basenu miejskiego 

oraz placówek oświatowych do akcji „Lato  
w mieście”. Radny Włodzimierz Oleksiak poin-
formował, że temat ten był wnikliwie analizo-
wany podczas posiedzenia komisji bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. W ocenie komisji 
miasto jest dobrze przygotowane do akcji „Lato  
w mieście”. Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Grażyna Brzozowska wnioskowała z kolei, aby 
podczas wakacji otwarte były boiska szkolne  
i Orliki.  Radni zwrócili uwagę na zaśmiecone li-
nie brzegowe Narwi, zwłaszcza w okolicy stanicy 
wędkarskiej i WOPR. 
Współpraca Straży Miejskiej z Komendą Powia-
tową Policji – to kolejny punkt szeroko omawiany 
podczas czerwcowej sesji. W dyskusji radny Bog-

dan Jeziorski zaapelował o zwiększenie patroli na 
ul. Wojska Polskiego bo ilość wypadków w oko-
licy  MarcPolu niebezpiecznie się zwiększyła. 

Zwrócił się też z pytaniem do bur-
mistrza jakie działania i rozwiąza-
nia komunikacyjne będą podjęte 
aby zwiększyć bezpieczeństwo  
w tamtym miejscu. Argumentował, 
że na Osiedlu Młodych przybywa 
mieszkańców i cały czas budują się 
nowe osiedla. Burmistrz zapewnił,  
że w lipcu będzie wykonany po-
miar ruchu. Stwierdził, że jest 
pełne zrozumienie ze strony 
MZDW (zarządca drogi red.) co 
do trudnej sytuacji na skrzyżo-
waniach ulicy Wojska Polskiego 
z Berlinga, Leśną i Długą. Jeśli 
pomiary będą wystarczające, na 
skrzyżowaniach zostanie ustawio-
na sygnalizacja świetlna.  Radny 
Biliński zwrócił uwagę, że od ja-
kiegoś czasu nie ma policjantów 
na wyjeździe z miasta i prosił  
o przywrócenie kierowania ru-

chem. Komendant Policji tłumaczył, że ma to 
związek z zamknięciem mostu i z Euro – poli-
cjanci byli oddelegowani do Warszawy. Infor-
mację nt. współpracy z policją przedstawił także 
Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński. Jak 
powiedział, trwa ona od wielu lat. Składają się na 
nią m.in. wspólne służby w weekendy, uczestnic-
two w odprawach kwartalnych policji, regularne 
spotkania i wymiana uwag, przekazywanie zadań 
wg. kompetencji, a także współpraca z sekcją 
monitoringu miejskiego. 
W trakcie obrad radni podjęli szereg uchwał,  
które w pełnej wersji dostępne sa na: 
www.bip.nowydwormaz.pl

„marzenia się spełniają”
- lotnisko w modlinie 
otwarte!
TEKST ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, fOTO DARiUSZ ŻU-
Rek, MAZowiecki GoNiec lokAlNy, łUkASZ wiDZiSZowSki 

w niedzielę 15 lipca na lotnisku w Modlinie wylą-
dował pierwszy samolot. lot Ryanaira był rozpoczę-
ciem działalności portu i początkiem uroczystości 
otwarcia.  Tydzień wcześniej odbył się dzień otwarty 
na lotnisku. każdy mógł zwiedzić terminal i skorzy-
stać z przygotowanych na te okazje atrakcji. 
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Nowodworscy samorządowcy  
i organizacje społeczne  
na uroczystości w Wierszach
TEKST (Ak), fOTO kAMil MAliNowSki

Podczas koncelebrowanej mszy św. w intencji 
Ojczyzny, której przewodniczył prymas se-

nior ks. kard. Józef Glemp odczytano dekret ar-
cybiskupa Metropolity Warszawskiego ks. kard. 
Kazimierza Nycza w sprawie nadania wizerun-
kowi obrazu NMP tytułu Niepokalanego Serca 
Maryi Opiekunki Niepodległości.
Wszystkim, którzy wsparli starania, aby obraz  
w wierszowskim kościele otrzymał tytuł Niepo-
kalanego Serca Maryi Opiekunki Niepodległości, 
podziękowali Urszula Przymus i ks. kan. Krzysz-
tof Kłosiewicz. 
W trakcie uroczystości zapalono Znicz Miłości 
Ojczyzny, poświęcono nowe tablice upamiętnia-
jące żołnierzy „Grupy Kampinos” oraz złożono 
wieńce i kwiaty przy pomniku Męczeństwa Na-
rodu Polskiego. Delegacja Okręgu Mazowiec-
kiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego z prezesem płk. rez. 
Alfredem Kabatą przekazała parafii w Wierszach 

specjalny ryngraf jako dar ołtarza. Dar prymaso-
wi seniorowi złożyli również parafianie.
Przed mszą św. uczestnicy uroczystości wysłu-
chali koncertu pieśni patriotycznych w wykona-
niu orkiestry wojskowej, a po jej zakończeniu 
obejrzeli, przygotowane przez grupy rekonstruk-
cji historycznej, widowisko zatytułowane „Pa-
mięci tamtych lat… – 1944 r.”. Oprawę wojsko-
wą uroczystości zapewnił 2 Mazowiecki pułk 
saperów w Kazuniu, a sztandar wystawiła także 
3 Warszawska Brygada Rakietowa w Warszawie.
List od Prezydenta RP Bronisława Komorow-
skiego odczytał jego przedstawiciel minister 
Waldemar Strzałkowski.
Wśród gości przybyłych na uroczystości  
w Wierszach byli m.in.: Maria Kowalska – rad-
na Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
Andrzej Krzysztof Kunert – sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Jacek 
Dziuba – Dyrektor Departamentu Stowarzy-

szeń i Spraw Socjalnych Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, ks. prof. Józef 
Mandziuk, Bolesław Szlenkier – zwierzchnik 
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego 
w Jerozolimie (stowarzyszenie duchownych  
i świeckich nie związanych ślubami zakonnymi) 
w Polsce, płk Mirosław Bodnar – z-ca dowódcy  
3 Warszawskiej Brygady Rakietowej, Marcin 
Łada – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego ZOR 
RP, kom. Zbigniew Mikołajczyk – komendant 
komisariatu w Czosnowie, mł. bryg. Leszek 
Smuniewski – komendant powiatowy PSP w No-
wym Dworze Mazowieckim, Antoni Kręźlewicz 
– wójt Gminy Czosnów, Andrzej Cieślak – wójt 
Gminy Leszno, Grzegorz Arciszewski – bur-
mistrz Nasielska, Krzysztof Turek – wójt Gminy 
Stare Babice.

włodzimierz oleksiak i Bogdan jeziorski – radni Rady Miejskiej, delegacje okręgu Mazowieckiego Związku oficerów Rezerwy 
im. Marszałka józefa Piłsudskiego z płk. rez. Alfredem kabatą i Społecznego komitetu wspierania Samorządności „Nasza 
Gmina – Nasz Powiat” z wiceprzewodniczącą Barbarą Nierodą uczestniczyli 8 lipca 2012 r. w uroczystości patriotyczno - 
religijnej w wierszach zorganizowanej przez Radę Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej kampinoskiej i proboszcza Parafii 
Niepokalanego Serca NMP w wierszach. 

Uhonorowanie wyróżniających się sportowców 
reprezentujących miasto na arenie ogólnopol-

skiej było pierwszym punktem porządku dziennego 
sesji. Wśród wyróżnionych byli bokserzy, tenisiści, 
biegacze na orientację, kulturysta, zapaśnicy, siatka-
rze i kajakarze. 
Burmistrz pogratulował im osiągnięć, wyraził po-
dziw dla ich samozaparcia i wyrzeczeń ponoszonych 
na rzecz osiągania sukcesów. Podziękowania przeka-
zał też trenerom, i rodzicom bez których te sukcesy 
nie byłyby możliwe. Jak powiedział, szczególnie ro-
dzice nie tylko kibicują ale też czynnie wspomagają 
proces rozwoju umiejętności sportowych swoich po-
ciech. Podziękował też za promocję miasta i życzył 
budownia dobrych  sportowych karier. 
Podziękowania otrzymali również trenerzy: Renata 
Klekotko – kajaki, Józef Kmieciński – biegi na orien-
tację i Krystian Rogalski – boks. 
Wyróżnieni zawodnicy to:
• Zuzanna WAŃCZYK trenująca biegi na orienta-
cję. Jej sukcesy zaskutkowały powołaniem do Ka-
dry Narodowej Juniorów kraju i Mazowsza. Jest też 
kandydatką do udziału w Mistrzostwach Europy Ju-
niorów. Do wcześniejszych sukcesów, dołożyła dwa 
złote medale w tegorocznych Mistrzostwach Polski.  
• Wojciech DUDEK – sekcja Biegu na Orientację. 
Zawodnik także został powołany do Kadry Naro-

dowej Juniorów i Kadry Juniorów Mazowsza. Jest 
wicemistrz Polski w długodystansowym biegu na 
orientację, brązowy medalista Mistrzostw Polski  
w sztafetowym biegu na orientację. 
• Adam SZMULKOWSKI także trenuje biegi na 
orientację. W ub. roku zdobył brązowy medal Mi-
strzostw Polski w sztafetowym biegu na orientację. 
Taki sam krążek wywalczył podczas Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodziezy w 2009 roku. 
• Jakub PRASAŁ – sekcja Biegu na Orientację. Jest 
brązowym medalistą Mistrzostw Polski w sztafeto-
wym biegu na orientację w 2011 roku i brązowym 
medalistą OOM w 2009 roku. 
• Michał KUChARCZYK został powołany do re-
prezentacji kraju w piłce nożnej. Z Legią Warszawa 
wywalczył 3 miejsce w Mistrzostwach Polski. 
• Patryk WALESZCZAK zajął 5-8 miejsce w Mi-
strzostwach Polski Juniorów (waga 52 kg.) w boksie 
w tym roku. 
• Marcin GOŁębIEWSKI (waga 69 kg.) zajął  
w tym roku II miejsce w Pucharze Polski Kadetów 
w Rdzynnej. Miejsce 5-8 – Mistrzostwa Polski Ju-
niorów – Leszno. 
• Mateusz TRyBUCh (waga 80 kg) – III miejsce – 
Mistrzostwa Polski Juniorów – Leszno 2012 r.
• Kamil bUJnAROWSKI (waga: 69 kg.) zajął 
I miejsce w turnieju Grand Prix – Gliwice 2011, 

Miejsce 5-8 w Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-
ski – Wałcz 2011, Miejsce 5-8 – Mistrzostwa Polski 
Juniorów- Poznań 2011
• Piotr ChMIELEWSKI waga: 81kg
• Damian WIśnIEWSKI (waga: 91kg.) II miejsce 
– Puchar Polski Juniorów – Ostrołęka 2011r.
• Patryk bRZESKI (waga: +91kg). Jego sukcesy to 
II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów – Konin 
2011r., II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów 
– Poznań 2012 r.
• Paulina RUtKOWSKA – VII miejsce – Mistrzo-
stwa Świata w Kajakch
• Aleksandra WRóbLEWSKA – siatkarka. Po-
wołana do reprezentacji Polski, uczy się w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego ”Łódź”. 
• Dagmara DOMInIAK – zapasy. Finalistka tego-
rocznej Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.  
• Salekh Masaev – zapasy. II miejsce – Puchar 
Polski Kadetów – 2012 r. II i III miejsce w Pucharze 
Polski – 2011 r.
• Michał AffEK – zapasy. Dziesiąty zawodnik Pu-
charu Polski 2012 r. i trzeci na eliminacjach strefo-
wych do OOM 2012 r.
• Kacper ŻUK – tenis. Jest 19-ty na liście światowej 
ETA (stan na 28 maja). Wśród rówieśników na tej li-
ście jest pierwszy. Powołany na Mistrzostwa Europy 
U-14 (jako 13-latek) na sezon lato 2012. 

TEKST ANeTA PielAch - PieRScieNiAk , fOTO SeBASTiAN NowAkowSki

Sportowcy uhonorowani
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej uhonorowani zostali młodzi sportowcy, którzy mimo młodego wieku mają już spore 
sukcesy w swoich dyscyplinach. Dyplomy z podziękowaniami i drobne upominki wręczali im Przewodniczący Rady Miejskiej 
krzysztof Bisialski i Burmistrz jacek kowalski.

www.nowydwormaz.pl
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W dniu 28 czerwca br. pod przewodnictwem 
Mariusza Łaszuka odbyła się XX sesja Rady 

Powiatu Nowodworskiego, której głównym tema-
tem było rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 
2011 rok i głosowanie w sprawie udzielenia absolu-
torium dla Zarządu Powiatu.
W sesji uczestniczyło 17 radnych. Do proponowa-
nego porządku obrad wprowadzono następujące 
tematy: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 
powiatu nowodworskiego, przystąpienie i realizacja 
przez powiat projektu pn.: „Nowy wymiar zawodu”, 
wprowadzenie planu przychodów i wydatków środ-
ków PFRON, uchwalenie Regulaminu Organizacyj-
nego Starostwa, zmiana uchwały w sprawie nadania 
statutu Nowodworskiego Centrum Medycznego oraz 
rozpatrzenie dwóch skarg na dyrektora PCPR w No-
wym Dworze Mazowieckim i skargi na powiatowe-
go inspektora nadzoru budowlanego.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
wykonania budżetu za 2011 rok była pozytywna, 
opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu także po-
zytywna. Dochody powiatu zrealizowane zostały  
w wysokości 59.627.069,58 zł, co stanowi 92,10% 
planu, wydatki wykonane zostały w wysokości 
62.413.050,32 zł, co stanowi 89,76% planu. Wynik 
budżetu za 2011 rok zamknął się deficytem w kwo-
cie 2.785.980,74 zł na planowany deficyt w kwocie 
4.786.554,35 zł. Zrealizowana została przy tym pla-
nowana spłata kredytów w wysokości 1.770.608,00 
zł. Nie wykonano w planowanej wysokości docho-
dów (71,84%) i wydatków majątkowych (76,98%), 
ponieważ z uwagi na brak wpływu dotacji, z których 
miały być realizowane inwestycje przesunięto na 
rok 2012 trzeci etap przebudowy drogi powiato-
wej 2405W Sowia Wola-Augustówek-Czosnów.  
Z zadań inwestycyjnych na drogach wykonano dwa 
etapy przebudowy drogi powiatowej Sowia Wo-
la-Augustówek-Czosnów, przeznaczono środki na 
wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy 
dróg powiatowych Pomiechówek-Nasielsk i Pie-
ścirogi-Siennica oraz na wykupy terenów pod pasy 

drogowe związane z planowaną przebudową dróg 
powiatowych Czosnów-Kazuń Nowy i Śniadówek-
Goławice-Pomiechówek. Radni większością głosów 
10 za, 4 przeciw i przy 2 wstrzymujących się od gło-
su udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za 2011 
rok. Identyczny wynik głosowania dotyczył także 
przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011.
 Rada przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia 
przez powiat gminie Nasielsk  realizacji zadania 
inwestycyjnego dot. przebudowy drogi powiatowej 
nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk na odcinku prze-
biegającym w mieście Nasielsk. Powiat przekaże 
w 2012 roku środki finansowe na ten cel w wyso-
kości 1.400.000,00 zł oraz w 2013 r. w wysokości 
1.600.000,00 zł.
Radni wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości  
o łącznej pow. 0,3014 ha ( 6 działek o pow. 0,0454 
ha, 0,0391 ha, 0,0590 ha, 0,0613 ha, 0,0622 ha, 
0,0344 ha) położonej na terenie miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki w drodze przetargu nieograniczonego.
Radni wyrazili także zgodę na zawarcie kolejnej 
umowy najmu  na okres do 3 lat pomieszczenia  
w budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych 
przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim z przeznaczeniem na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej przez firmę halofarmacja Sp. z o.o. 
oraz na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 
do 3 lat pomieszczeń prosektorium Nowodwor-
skiego Centrum Medycznego przy ul. Miodowej 2  
w Nowym Dworze Mazowieckim dla Zakładu Po-
grzebowego „hADES”.
Rada dokonała zmian w  dochodach i wydatkach bu-
dżetowych na 2012 rok przesuwając stosowne środki 
na wydatki bieżące i majątkowe m.in. na dostoso-
wanie budynku przy ul. Paderewskiego w związku  
z planowaną przeprowadzką pracowników z budynku 
przy ul. Mazowieckiej 10 oraz na termomodernizację 
budynków Przychodni Specjalistycznej, Ratownictwa 
Medycznego i Przychodni Rejonowej w Zakroczy-
miu. Rada wprowadziła dwa nowe przedsięwzięcia  
w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 
2012-2019 tj: dostawa wody i odprowadzenie ście-
ków z budynków starostwa w latach 2012-2015, li-
mit wydatków – 27.276,00 zł, wynajem powierzchni 
biurowej na potrzeby powiatu nowodworskiego na 
lata 2012-2017, limit wydatków – 730.000,00 zł. 
Radni dokonali zmian w regulaminie organizacyjnym 
starostwa, które dotyczą m.in. utworzenia nowego 
Wydziału Zamówień Publicznych i sankcjonują inne 
zmiany jakie nastąpiły w związku z koniecznością 
usprawnienia pracy niektórych komórek organiza-
cyjnych w okresie od uchwalenia regulaminu orga-
nizacyjnego z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Rada zaakceptowała przystąpienie przez powiat do 

realizacji projektu pn. „Nowy wymiar zawodu” na 
zasadzie partnerstwa z Fundacją Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej w latach 2012-2013 w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie 
będą uczestniczyli uczniowie dwóch średnich szkół: 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim i Zespołu Szkół Zawodowych  
w Nasielsku.
Rada dokonała zmian w finansowaniu PFRON  
w związku z rozszerzeniem katalogu zadań realizo-
wanych przez PCPR wprowadzając dofinansowanie 
usług tłumacza języka migowego lub tłumacza prze-
wodnika.
Radni wprowadzili zmiany do statutu Nowodwor-
skiego Centrum Medycznego w związku z utworze-
niem w Przychodni Specjalistycznej dodatkowych 
poradni – chirurgii dziecięcej oraz hematologicznej.
Zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej wszyst-
kie trzy zgłoszone skargi radni uznali za bezzasad-
ne wskazując na potrzebę podjęcia określonych 
działań wyjaśniających przez Zarząd Powiatu. 
Radni przyjęli do akceptującej wiadomości spra-
wozdanie za rok 2011 z realizacji wieloletniego 
programu współpracy powiatu nowodworskiego  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  
i organizacjami pożytku publicznego, sprawozdanie 
z pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
oraz Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady 
Powiatu  za 2011 rok.
Na zgłoszone pytania i uwagi do sprawozdania  
z pracy Zarządu pomiędzy sesjami Rady odpowiadali 
starosta, wicestarosta i kierownicy wydziałów. Sporo 
emocji wzbudziła nieuregulowana dotychczas spra-
wa siedziby Nocnej Pomocy Lekarskiej w Nasiel-
sku. Według wyjaśnień dyrektora Nowodworskiego 
Centrum Medycznego nowe wskazane pomieszcze-
nia po byłej Straży Miejskiej zostały skontrolowane 
przez Mazowiecką Inspekcję Sanitarną i w najbliż-
szym czasie oczekuje się  uzyskania w tej sprawie 
stosownej opinii. Następna sesja jest planowana po 
przerwie wakacyjnej we wrześniu br.
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absolutorium za 2011 rok udzielone
TEKST I fOTO wAlDeMAR MAjchRZAk 

Na ostatniej sesji przed wakacjami radni ocenili 
realizację budżetu powiatu za 2011 rok i udzie-

lili Zarządowi Powiatu absolutorium. Mimo, że to był 
bardzo trudny rok ze względu na ograniczone środki 
finansowe i mniejszy zakres inwestycji niż w latach 
poprzednich, pragnę podziękować radnym, kierow-
nikom wydziałów i jednostek organizacyjnych po-
wiatu oraz pracownikom za współpracę i właściwe 

wypełnianie obowiązków zawodowych. Dziękuję 
samorządom gminnym i organizacjom pozarządo-
wym za współdziałanie i pomoc w realizacji różnych 
przedsięwzięć inwestycyjnych oraz społecznych 
służących naszej społeczności powiatowej. Zbliża 
się okres wakacji, a więc czas na rodzinne wyjazdy 
urlopowe, kolonie, obozy sportowe i odpoczynek 
nad wodą , w górach oraz w miejscach atrakcyjnych 
turystycznie. Pamiętajmy o bezpieczeństwie w tym 
okresie, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej. 
Życzę wszystkim urlopowiczom udanych i bezpiecz-
nych wakacji i zapraszam do zapoznania się ze stroną 
powiatową Faktów Nowodworskich.

Szanowni 
Państwo

STAROSTA kRZySZToF kAPUSTA

W uroczystości wzięli udział: 
Josef Kieliszek – reprezen-

tujący Nowy Dwor Jewish Me-
morial Foundation, władze miasta 
– przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski, burmistrz Jacek 
Kowalski, z-ca burmistrza Jacek 
Grereluk, skarbnik miasta Anna Pal-
czowska, dyrektorzy i nauczyciele szkół nowodwor-
skich oraz uczestnicy Konkursu na esej o tolerancji  
i dialogu.
Dyrektor ZS 2 Ewa Malasiewicz przedstawiła 
idee konkursu, wśród których najważniejsze to: 
kształtowanie postawy poszanowania odmien-

ności i różnorodności kulturowej i religijnej,  
a zarazem znajdowanie wspólnych wartości służą-
cych propagowaniu dialogu międzykulturowego;  
skłanianie młodzieży do refleksji na temat znaczenia 
tolerancji  i dialogu dla rozwoju demokracji, społe-
czeństwa obywatelskiego oraz pokojowego współist-
nienia ludzi na świecie.
Z kolei p. Josef Kieliszek w swym wystąpie-
niu podkreślił, że konkurs na esej o tolerancji  
i dialogu „prowadzi nowe pokolenie młodzieży 
w kierunku pojednania narodowego, tolerancji  
i zrozumienia, że więcej nas łączy, aniżeli dzieli i że 
pomimo pewnych różnic nasze korzenie wywodzą 
się z tej samej ziemi”. Pan Kieliszek przeczytał rów-
nież list od jednego z fundatorów nagród, pana Johna 
Kerr, który nawiązał do I edycji Konkursu i uroczy-
stości upamiętniających nowodworskich Żydów  
w lipcu 2011r., a także wyraził nadzieję, że Konkurs 
przyczyni się do kształtowania postaw młodzieży 
opartych na szacunku dla ludzi bez względu na rasę, 
religię, narodowość. Pan Kerr pogratulował również 
zwycięzcom oraz podziękował pozostałym uczestni-
kom Konkursu i ich nauczycielom.
Następnie p. Maria Możdżyńska, nauczycielka  
w Zespole Szkół nr 2, przedstawiła multimedialną 
prezentacją ukazującą historię dialogu kulturowego, 
jaki stał się udziałem katolików, żydów i protestan-
tów mieszkających przed 1939 rokiem w Nowym 
Dworze.
Na konkurs wpłynęło 21 prac – 14 ze szkół ponad-
gimnazjalnych i 7 z gimnazjów. Decyzją jury naj-
wyżej zostały ocenione 3 prace. Nagrodę Główną 
otrzymała Martyna Nowakowska z LO. W kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych I nagrode zdobyła Ewa 
Bogdaniuk z LP w Zespole Szkół nr 2. I Nagroda  
w kategorii szkół gimnazjalnych powędrowała do Ju-
styny Skoniecznej z PG nr 4 w Modlinie Twierdzy.
Nagrody finansowe otrzymały też szkoły, do których 
uczęszczają uczennice. Uczestnicy Konkursu i opie-
kunowie merytoryczni otrzymali listy gratulacyjne 
od organizatorów konkursu. 
Podsumowanie wyników II Konkursu na esej 
o tolerancji i dialogu zakończyło się przemar-

szem uczestników uroczystości 
do nowodworskich miejsc pa-
mięci – na cmentarze: katolicki 
i ewangelicki oraz na kirkut –  
i złożeniem kwiatów. Spotkanie na 
kirkucie miało wyjątkowy charak-
ter – modlitwę słowami jednego  
z psalmów odmówił Naczelny Ra-

bin Polski Michael Schudrich, który zaszczycił swo-
ją obecnością uroczystość poświęconą idei tolerancji  
i dialogu.

Konkurs na esej o tolerancji i dialogu 
rozstrzygnięty
TEKST ZS2, fOTO wyDZiAł PRoMocji i koMUNikAcji SPołecZNej URZęDU MiejSkieGo
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Tydzień wcześniej, 7 lipca wszyscy chętni 
mogli zwiedzić lotnisko. W ramach dnia 

otwartego przygotowano dla nich szereg atrakcji, 
z których największą był występ zespołu Perfect.
Rano odbyło się testowanie terminala. Testerzy 
– pasażerowie mogli przejść odprawę na „wir-
tualny” LOT do Paryża, Londynu i na Rodos. 
Celem testów było przede wszystkim wskazanie 
władzom lotniska „słabych punktów”, które przy 
realnej odprawie mogą spowodować problemy.  
W testowaniu terminala wzięło udział ok. 900 
osób.

Wszyscy zwiedzający tego dnia lotnisko mo-
gli skorzystać z przygotowanych specjalnie na 
dzień otwarty atrakcji m.in. wypróbować sy-
mulator lotów, skokochron, skyrotator, ściankę 
wspinaczkową, obejrzeć lotniskową stację so-
kolniczą i przetestować terminal. Można było 
zjeść w ogródkach gastronomicznych i poznać 
działalność okolicznych służb bezpieczeństwa, 
które wystawiły swoje stanowiska promocyjne 
tj. służba celna, nowodworski WOPR, wozy stra-
żackie okolicznych jednostek i nowoczesne wozy 
lotniskowe.

Na dzieci czekały atrakcje placu zabaw, zajęcia 
plastyczne, malowanie buzi, dmuchane zabawki.  
Wszyscy mogli też wziąć udział w konkursach  
z nagrodami.

Specjalny pokaz pierwszej pomocy zaprezento-
wał Jurek Owsiak a całą imprezę poprowadził 
Irek Bieleninik. 

Oficjalne otwarcie portu miało miejsce 15 lipca.

Tuż przed godziną 10:00 na płycie lotniska wy-
lądował samolot linii Ryanair z jedną osobą na 
pokładzie – prezesem Michaelem O’Learym. 
Modlin jest OK. – widniał napis na maszynie. 
Tradycyjnie pierwszy samolot powitały, a wła-
ściwie „ochrzicły” armatki wodne lotniskowej 
straży pożarnej. To samo powtórzyły z samolo-
tem WizzAira.

Oficjalna część uroczystości odbyła się trochę 
później w terminalu pasażerskim. Na uroczystość 
przybyło kilkaset osób w tym przedstawiciele 
władz państwowych, Posłowie na Sejm RP: Ja-
dwiga Zakrzewska, Andrzej halicki, Janusz Pie-
chociński i Maciej Kierwiński (wcześniej wice-
prezes lotniska i wicemarszałek województwa), 
wojewódzkich z Wojewodą Jackiem Kozłowskim 
na czele, samorządowych, wśród których był 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik i członek zarządu Województwa Mazo-
wieckiego Wiesław Raboszuk, , władze samo-
rządowe powiatu nowodworskiego i okolicznych 
gmin w tym starosta nowodworski Krzysztof Ka-
pusta, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski, radni miejscy i powiatowi oraz wielu 
innych znamienitych gości. 

Każdy gość musiał przejść szczegółową kontrolę 
(na zdjęciu marszałek województwa Adam Stru-
zik red.)

„To jest wspaniały radosny dzień” - mówił mar-
szałek Województwa Mazowieckiego Adam 

Struzik. Podkreślił, ze wielu nie wierzyło w  po-
wodzenie inwestycji, która jego zdaniem przy-
czyni się do rozwoju  całego regionu.

„Witam wszystkich w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, w miejscu w którym marzenia stają 
się rzeczywistością” – powiedział do zebranych 
burmistrz Jacek Kowalski. Jak mówił, powstanie 
w tym miejscu lotniska nie były tylko marzeniem 
czterech wspólników spółki, ale też setek tysięcy 
ludzi, którzy przez lata starali się aby to miejsce 
było właśnie tak zagospodarowane. Podziękował 
mieszkańcom miasta, którzy od samego początku 
aprobowali realizację lotniska cywilnego na ba-
zie lotniska wojskowego w Modlinie.

Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski mówił 
z kolei, że powstanie lotniska w Modlinie było 
dla niego  jednym z najbardziej profesjonalnych 
wyzwań w życiu aby na każdym etapie pomóc 
temu lotnisku.

Po wystąpieniach poświęcenia lotniska dokonał 
ks. Biskup Kazimierz Romaniuk.

Jedną z atrakcji tego dnia był przelot na lotni-
skiem eskadry Zespołu Akrobacyjnego Biało – 
Czerwone  Iskry Dowództwa Sił Powietrznych. 
Niezwykle widowiskowy i rzadko spotykany wy-
wołał aplauz zgromadzonych widzów.

Jeszcze tego samego dnia po godz. 17.30 wylą-
dował w porcie pierwszy samolot z pasażerami  
z Budapesztu, węgierskiej linii Wizz Air. Rejs zo-
stał przekierowany z Lotniska Chopina. 
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Pierwsi uczestnicy pojawili się wraz z opie-
kunami już o godzinie 9:00. Po rejestracji, 

każdy mógł dokończyć zdanie widniejące na 
plakacie „Śpiewanie jest jak…”. Pojawiły się 
różne odpowiedzi m.in.: najlepsza rzecz w ży-
ciu,…wielka przygoda, …wyrażanie emocji, …
niespełnione marzenia, które jednak mogą się 
spełnić, …słowa płynące z duszy, …coś fajnego 
(zależy od piosenki).
Przegląd trwał dwa dni, pierwszego dnia wystą-
piły dzieci dwóch kategoriach odpowiadających 
wiekowi uczniów szkoły podstawowej klas : 0-III, 
oraz IV-VI, drugiego dnia wystąpiła młodzież ze 
szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Tegorocznych wokalistów oceniało jury w skła-
dzie: nina Kodorska (m.in. zdobywczyni Grand 
Prix finału Szansy na Sukces w 2008 r., laure-
atka pierwszej nagrody na festiwalu DEBIUTy  
w Opolu) oraz Antonina Wiśniewska (ab-
solwentka szkoły muzycznej w Płońsku klasa 
skrzypiec i wokalu oraz edukacji artystycznej 
w zakresie sztuk muzycznych na Uniwersytecie  

M.C Skłodowskiej w Lublinie, autorka tekstów 
piosenek)
Jury zwracało uwagę m.in. na odpowiedni dobór 
repertuaru, walory głosowe, własną interpretację 
wokalno sceniczną oraz indywidualność arty-
styczną. 
W kategorii dzieci:
Klasy 0-III laureatkami zostały trzy Julie:
I miejsce – Julia Grzybowska – SP nr 4 z Modlina 
Twierdzy
II miejsce – Julia Kaźmierczak – SP w Zakroczy-
miu
III miejsce – Julia Trzaskoma – SP nr 7 w No-
wym Dworze Mazowieckim
Klasy IV-VI:
I miejsce – Joanna Kostro Olechowska – SP  
w Pomiechówku
II miejsce – Daria Malinowska – SP w Dębin-
kach
III miejsce – Patrycja Winniak – SP w Pomie-
chówku

Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Magdalena Podgórna - PG w Starych 
Pieścirogach
II miejsce – Paulina Letkiewicz – PG w Zakro-
czymiu
III miejsce – Kinga Bugaj - PG w Pomiechówku
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Paweł Ziółkowski – NOK
II miejsce – Patrycja Antosiewicz – Gmina Za-
kroczym
III miejsce – Ewelina Frączak – Gmina Zakro-
czym
Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody  
rzeczowe w postaci: tabletów, e-czytników, ksią-
żek, sprzętu turystycznego, aparatów fotograficz-
nych, odtwarzacza CD, hulajnogi.  
Imprezę zakończył koncert laureatów X edycji 
Wiolinowego Klucza.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
oraz opiekunom którzy przygotowali wokalistów 
do przeglądu. Zapraszamy za rok.

Wiolinowy Klucz za nami…
TEKST I fOTO Nok

Za nami X Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej „ wiolinowy klucz  ”. impreza cieszy się coraz większą popularnością, 
dlatego w tym roku rozszerzony został przedział wiekowy w kategorii najmłodszych uczestników o klasy „0”. Do przeglądu 
zgłosili się wykonawcy  z Nowego Dworu Mazowieckiego, Pomiechówka, cząstkowa Mazowieckiego, Zakroczymia, cieksyna, 
Nasielska i kaliszek. Zespół bubliczki wywodzący się z Brus z lu-

dowej kapeli Krebane porwał publiczność do 
tańca. Nowatorska fuzja folkloru kaszubskiego  
i polskiego z silnymi wpływami muzyki bałkań-
skiej i żydowskiej oczarowała publiczność. Nie-
zwykle energetyczna grupa folkowa zachwyciła 
swoją niesamowitą energią oraz spontaniczno-
ścią na scenie. Po koncercie można było zakupić 
krążek pod tytułem Oppa, oraz porozmawiać  
z artystami. 
Około godziny 20:30 na scenie pojawił się olsz-

tyński zespół Enej, który swoją karierę zyskał 
m.in. dzięki  zwycięstwie w I edycji Must be the 
music, oraz zdobyciu Superpremiery i nagrody 
publiczności na tegorocznym festiwalu w Opolu.  
Młodzi muzycy słynący z tego że potrafią po-
rwać swoją publiczność do wspólnej zabawy nie 
zawiedli sporej grupy fanów. Przy melodyjności 
akordeonu  i ukraińskiej nucie publika odśpiewa-
ła Radio hellow i inne rajskie hity. 
Po koncercie artyści z entuzjazmem wyszli do 
publiczności, można było otrzymać autograf, 

zakupić płytę lub zrobić pamiątkowe zdjęcie  
z muzykami. 
nowodworski Ośrodek Kultury serdecznie 
dziękuje za zaangażowanie oraz współpracę 
policji, straży miejskiej oraz straży pożarnej, 
która dbała o bezpieczeństwo mieszkańców  
i uczestników biesiady. 

Wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie  
i rewelacyjną zabawę.

w piątkowy wieczór 6 lipca br. ponad tysiąc osób bawiło się przy folkowych rytmach w amfiteatrze w Parku Miejskim w Nowym 
Dworze Mazowieckim.  Podczas iV Biesiady Rozśpiewanych Narodów wystąpił zespół Bubliczki oraz enej.  

TEKSTI fOTO Nok

Biesiada z enejem i Bubliczkami
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Za oknami było tego dnia pochmurno, desz-
czowo i smutno, jednak w każdej sali przed-

szkolnej dla najmłodszych „świeciło słońce”.  
Nie zabrakło uśmiechów na dziecięcych twa-
rzach. Wszyscy pracownicy postarali się o to 
aby ten dzień był bogaty w niespodzianki i atrak-
cje. Już od rana, w każdej sali czekały na dzieci 
ukryte prezenty. Pani dyrektor witała je częstując 
słodkim upominkiem. Każda wychowawczyni 
w grupach organizowała różne konkursy, tańce, 
zabawy integracyjne i  wiele innych ciekawych 
zajęć. Zorganizowany był także smaczny poczę-
stunek: smażone kiełbaski, owoce, wata cukrowa 
i wiele innych słodkości.

Bogaty plan zabaw i atrakcji przygotowany  
w Publicznym Przedszkolu nr 1 trzeba było jed-

nak ograniczyć i przenieść do sal. U Smerfów 
było jak zawsze smerfnie. Nawet panująca w tym 
dniu deszczowa pogoda nie mogła zakłócić ob-
chodów tego radosnego święta. 
Wychowawczynie dzieci z grupy SMERFy za-
dbały by przez cały dzień gościł uśmiech na 
twarzach świętujących. Całą salę wypełniały 
na przemian taneczne koła i węże. Z głośników 
płynęły wesołe piosenki, które śpiewali wszy-
scy uczestnicy zabawy. Największym przebojem 
dnia była tradycyjnie, chyba najbardziej popular-
na piosenka Maiki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci 
nasze są”. Dzieci lubią gdy w przedszkolu jest 
wesoło, mogą wtedy czuć się swobodnie. Liczne 
konkursy, wspólne zabawy i gry zręcznościowe 
sprawiły, że zapomniano o złej pogodzie. W Dniu 
dziecka nie mogło zabraknąć prezentów. Już od 

rana na środku sali stały duże dwa pakunki. Ileż 
było radości i zamieszania gdy przyszedł czas 
rozpakowania tajemniczych prezentów. Grupa 
otrzymała bogato wyposażony kącik kuchenny 
oraz „warsztat młodego mechanika”. 
Panie kucharki stanęły na wysokości zadania. 
Tego dnia oprócz wyśmienitych świątecznych 
posiłków serwowano przekąski z grilla, na sto-
łach królowały cukierki, lizaki, ciastka, owoce, 
a także, każdy do woli mógł się  najęć waty cu-
krowej. Liczne zdjęcia ze wspólnej zabawy będą 
piękną pamiątką. Aż szkoda, że tak szybko się 
dorasta.

Ten dzień dostarczył wszystkim wiele radości.

dzień dziecka w PP nr 1
TEKST I fOTO AliNA kASZyńSkA, joANNA SochA

Dnia 1 czerwca 2012 roku przedszkolu nr 1 obchodziliśmy bardzo ważne święto – MięDZyNARoDowy DZień DZieckA.

www.nowydwormaz.pl

Po raz drugi w ośrodku odbyły się no-
wodworskie Inspiracje teatralne.  

W kategorii szkół podstawowych zapre-
zentowała się grupa teatralna ze Szkoły Nr 
5 prowadzona przez Panią Jolantę Szcze-
pańską . Spektakl nosił tytuł „PORADY 
WRóŻKI DObRA RADA” i opowiadał  
o wróżce pomagającej dzieciom radzić so-
bie z życiowymi problemami przez co świat 
dziecka staje się lepszy i prostszy .Nato-
miast uczniowie szkoły nr 4 pod opieką 
Pani Anny Kamińskiej wystawili przedsta-
wienie pt „JAK WYGInęLI KRóLEWI-
CZE”. Zabawna i pełna humoru opowieść  
o poszukiwaniu królewicza z bajki z odnie-
sieniami do współczesnej rzeczywistości. 
Głosami rówieśników „Złoty nIt” zdoby-
ła grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej  

nr 4 z Modlina twierdzy. W kategorii szkół 
gimnazjalnych młodzi aktorzy zaprezentowali 
spektakle wyraźnie zaznaczając motto prze-
glądu „Dobro, zło cokolwiek to znaczy...”. 
Spektakl pt „DZIEŃ SĄDU” w wykonaniu 
Gimnazjum nr 2 bardzo teatralnie opowiedział 
o spotkaniu podczas sądu ostatecznego gdzie 
nasze dobre i złe uczynki zostaną policzone. 
Reżyserem i opiekunem grupy jest Pani Mał-
gorzata Pawełas. Gimnazjum nr 1 w dosadny 
i wymowny sposób w spektaklu pt „tYLKO 
JEDEn RAZ” zaprezentowało problemy mło-
dych ludzi i ich zagubienie we współczesnym 
świecie, gdzie narkotykom należy mówić nie. 
Opiekunem i reżyserem grupy jest Pani Mo-
nika Graczyk. Rówieśnicy i zarazem jurorzy 
jednym punktem wyżej ocenili przedstawienie 
wystawione przez teatr z Publicznego Gim-

nazjum nr 2 przyznając mu statuetkę „Zło-
tego nIt-u”. Gratulujemy laureatom „Zło-
tych Nitów” ,a wszystkim grupom teatralnym 
oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za 
udział w Przeglądzie i zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji.

NiT w NoK
TEKST I fOTO Nok

w czwartek 14 czerwca 2012 r. do Nowodworskiego Ośrodka kultury zawitali młodzi wielbiciele teatru, uczniowie 
nowodworskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
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Zaprezentowano na nim logo „Przyjaciół Sió-
demeczki”, nagrodzono jego pomysłodaw-

cę - Alicję Dudek oraz wyróżniono wszystkich 
uczestników konkursu na logo Stowarzyszenia. 
Członkowie Stowarzyszenia zapewnili dzieciom 
i rodzicom wszelkiego rodzaju atrakcje, oraz 
mnóstwo wspaniałych nagród, pozyskując środki 
i oferty prezentacji od życzliwych naszej szkole 
sponsorów, przedstawicieli Policji, Straży Pożar-
nej, przedstawicieli lokalnej przedsiębiorczości. 
Były konne pokazy kaskaderskie, przejażdżki 
dorożkami z zaprzęgiem kucyków, na placu obok 
szkoły stanęła ogromna dmuchana zjeżdżalnia, 
dająca dzieciom mnóstwo frajdy. Odbył się tak-
że pokaz tresury psów policyjnych i prezentacja 
sprzętu gaśniczego Straży Pożarnej. Swoje sto-
isko z gadżetami i ważnymi informacjami miało 
także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Na sali forum pojawiło się stanowisko Studia 
Filmu i Fotografii Recam Arts, gdzie każdy mógł 
zrobić sobie nieodpłatnie pamiątkowe, rodzinne 
zdjęcie, a następnie przejść kurs profesjonalnej 
fotografii. Nagrodzono także tatę Amelki Nur-
czyńskiej- pana Tomasza za zdjęcie, które zajęło 
I miejsce w konkursie fotograficznym „Pokaż 
twarz kibica”. Wizażystki malowały dzieciom 
twarze, co cieszyło się ogromną popularnością.
Komenda Powiatowa Policji zorganizowała 

konkurs dla miłośników krzyżówek, a prawidło-
we odpowiedzi brały udział w losowaniu wielu 
atrakcyjnych upominków zwiększających bez-
pieczeństwo dzieci w wodzie i na drodze. Nagro-
dą główną w tym konkursie był wspaniały, biały 
rower, którego szczęśliwym posiadaczem stał 
się Krzysztof Marszałek - uczeń naszej szkoły. 
Nauczyciele także stanęli na wysokości zada-
nia prezentując bogatą ofertę zajęć, zabaw, gier  
i warsztatów. Niesłabnącym zainteresowaniem 
zarówno dzieci, jak i dorosłych cieszyła się lo-
teria fantowa oraz podchody wewnątrz i wokół 
szkoły – harcerska zabawa w poszukiwanie 
wskazówek, rozwiązywanie zadań i zdobywanie 
punktów. Odbyły się liczne konkurencje sporto-
we na boisku szkolnym i rzuty lotkami do tarczy - 
wewnątrz budynku. Świetne nagłośnienie umoż-
liwiło przeprowadzenie aerobicu przy muzyce,  
w którym brało udział także szanowne grono 
pedagogiczne, udowadniając, że ma kondycję, 
wyczucie rytmu oraz niesamowitą koordynację 
i zmysł spostrzegawczości, powtarzając po in-
struktorce najtrudniejsze nawet układy chore-
ograficzne.
Wiele emocji wzbudziło przyznawanie miejsc  
i wręczanie nagród za ortograficzne potyczki 
rodzinne „Ortofrajda” - bezbłędnie piszącym ro-
dzicom i dzieciom. Na dolnym korytarzu odbyło 

się wiele konkurencji matematycznych: zespo-
łowych i indywidualnych, a dla artystycznych, 
twórczych dusz prowadzone były warsztaty te-
atralne, plastyczne, malowanie przy sztalugach, 
gdzie najczęściej gościli najmłodsi uczestnicy 
festynu.
Rodzice mieli okazję poznać „siódemkowe” 
talenty, mogli podziwiać galerię prac uczniów 
naszej szkoły, wysłuchać piosenek w wykona-
niu finalistek szkolnej edycji konkursu piosenki 
„Wiolinowy Klucz”: Martusi Sawickiej i Marysi 
Paczuskiej.
Po tak wielu atrakcjach apetyty dopisywały 
wszystkim - panie kucharki częstowały pysznymi 
racuszkami, a przed szkołą miłośników grilla za-
pachem kusiły rumiane kiełbaski.
Impreza była naprawdę udana, o czym świad-
czyły uśmiechnięte buzie dzieci i ich rodziców. 
Wielkie brawa należą się rodzicom pomagającym 
w przygotowaniu zarówno poczęstunku (ach, te 
babeczki z truskawkami....) dla organizatorów, 
jak też wspierających nauczycieli w ich przedsię-
wzięciach. Mamy nadzieję na owocną współpra-
cę z  „Przyjaciółmi Siódemeczki”, którym gorąco 
w imieniu własnym i całego grona pedagogiczne-
go, uczniów SP7 wraz z rodzinami - serdecznie 
dziękuję.

Piknik rodzinny w SP7
TEKST I fOTO ANeTA loDZik

2 czerwca w niecodzienny sposób obchodzono w Szkole Podstawowej nr 7 Dzień Dziecka. we współpracy z nauczycielami  
nowo-powstałe Stowarzyszenie „Przyjaciele Siódemeczki” zorganizowało piknik rodzinny. 

Spektakl został wystawiony przez rodziców dla 
dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Mimo tego, iż aktorów było niewielu, wszystkie 
role zostały obsadzone.
Rodzice stanęli na wysokości zadania. Wła-
snoręcznie przygotowali stroje i scenografię do 
przedstawienia, wykazując się niesamowitym 
zaangażowaniem i rzetelnością. Wszystko mia-
ło miejsce w ogródku, gdzie pewien dziadek –  
p. Jarosław Gromadka,  zasadził rzepkę. Niestety 
mimo wielkich chęci i niesamowitej siły nie był 
w stanie samodzielnie jej wyciągnąć. Postanowił 
więc zawołać na pomoc babcię – p. Małgorzata 
Gromadka. Wbiegła na scenę w fartuszku, z mali-
nowymi policzkami  i  z chustką na głowie. Razem 
też nie dali rady. Na szczęście z pomocą przyszli 
im: wnuczek w czapce z daszkiem i obdartym ko-
lanem – p. Małgorzata Kalinowska, mruczek, bia-
ły piesek w czarne łatki – p Marta Filipiak , kicia, 
czarna kotka – p. Marta Bieniada, kurka z czerwo-
nym dziobem – p. Małgorzata Muszyńska, gąska 
z białymi piórami, której nikt nie mógł poznać 
– p. Monika Gmurczyk, czerwononogi długonos 
bociek – p. Marta Stawicka, zielona żabka – p. Ka-
tarzyna Koniec, a na ostatku z uśmiechem na buzi 
czarna kawka – p. Beata Szulecka. 

Ich fantazja zaowocowała pięknym efektem koń-
cowym – „wszyscy na siebie poupadali”. Nad 
całością czuwał narrator – p. Agnieszka Paja, 
przebrana za stracha na wróble. Mimo wysiłku  
i trudu włożonego w przygotowanie całego spek-
taklu, dzieci bez większych problemów rozpozna-
ły wśród aktorów swoich rodziców.
Mali widzowie nie kryli zachwytu na widok kre-
owanych postaci. Największym podziękowaniem 
za trud włożony w przygotowanie do przedstawie-
nia były otwarte buzie dzieci na widok całej insce-
nizacji. Z ochotą pomagały rodzicom w wypowia-
danych kwestiach. Rozpromienione i zachwycone 
widowiskiem zasypały rodziców gradem braw  
i okrzyków radości.
Wychowawczynie grupy I Martyna Miecznikow-
ska i Katarzyna Sobieszek oraz Pani Dyrektor PP1 
serdecznie dziękują rodzicom za ich trud i zaan-
gażowanie oraz owocną współpracę w realizacji 
przedstawienia. 

mała scena, Wielcy aktorzy czyli 
przestawienie teatralne w PP1
TEKST I fOTO MARTyNA MiecZNikowSkA Z PP NR1

W pierwszej części w każdej klasie pod okiem 
nauczyciela wybierano najlepszą zawod-

niczkę i najlepszego zawodnika w pięciu kon-
kurencjach. Można było zdobyć tytuł królowej  
i króla: skoczności, zręczności, celności, skakan-
ki i siły. Przez ok. 90 min uczniowie wykazywali 
się swoimi umiejętnościami i walczyli o tytuł. 
Można było zostać królową lub królem tylko  
w jednej kategorii. Można było również spraw-
dzić się w roli rysownika-malarza. Na korytarzu 

ustawione były stanowiska malarskie i ci, którzy 
już skończyli walkę o tytuł sportowca, oddawali 
się plastycznej aktywności twórczej.
Liderzy z poszczególnych konkurencji tworzyli 
10-osobową drużynę klasy, które wystartowały  
w rywalizacji międzyklasowej, w kilku nietypo-
wych konkurencjach sportowych. 
Najlepszą klasą wśród klas pierwszych został ze-
spół klasy I d, a wśród klas drugich równorzędne 
pierwsze miejsce zajęły klasy II b i II c. Klasy 

trzecie reprezentowała klasa III b, która jako je-
dyna była w tym dniu obecna w szkole. Ucznio-
wie walczyli między sobą o tytuł królowej i króla 
sportu, ale nie rywalizowali drużynowo.
Na koniec wręczono pamiątkowe dyplomy oraz 
piłki dla klas, ufundowane przez pana henryka 
Parzykowskiego, za które serdecznie DZIĘKU-
JEMy. 
Mimo niesprzyjającej aury za oknem, pogoda du-
cha nie opuściła nas w tym dniu.

dzień Sportu na dzień dziecka
TEKST I fOTO  SP 7

Dnia 4 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim miało miejsce przedstawienie teatralne pod 
tytułem „Rzepka”. chodzi oczywiście o prosty ale jakże doskonale wszystkim znany wiersz juliana Tuwima.

Tradycyjnie Dzień Dziecka uczciliśmy w Szkole Podstawowej nr 7  na sportowo. od rana pogoda popsuła nam plany, ale nie humor.  
Z powodu ulewnego deszczu nie mogliśmy bawić się na powietrzu. Rozpoczęliśmy więc na sali forum, gdzie uczniowie  
i wychowawcy klas i-iii poznali plan dnia. 
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Soczewka to mała, ale urocza miej-
scowość niedaleko Płocka, leżą-

ca nad jeziorem, na skraju parku kra-
jobrazowego – blisko domu, a jednak  
z dala od najbliższych. Po drodze do ośrodka 
wypoczynkowego „Mazowsze” zatrzymali-
śmy się w płockim ZOO, gdzie dzieci spędziły  
prawie 3 godziny. Wrażeń było co niemiara. 

Po dotarciu na miejsce, roz-
lokowaniu dzieci w pokojach  
i pysznym obiedzie był czas na 
przypomnienie zasad zacho-
wania na wycieczce, zaprezen-
towanie odznak i dyplomików  
o które będą się starały. Wszyscy  
z ciekawością zwiedzali ośro-
dek, badali teren do zabaw, 
po czym udali się spacerkiem 
nad jezioro. Po kolacji na bo-
isku pobliskiej szkoły rozegra-
ny został mecz piłki nożnej,  
w iście mundialowym klima-
cie. 

Następny dzień – 5 czerwca , 
obfitował w same niespodzian-
ki i atrakcje. Przed śniadaniem 
rozgrzał śpiochów poranny 
trening prowadzony przez  
p. Kasię, potem były zajęcia 
edukacyjne w wielkiej sali posiedzeń, a na-
stępnie podpatrywanie przyrody, tropienie w 
grupach i poszukiwanie w trawie nad jeziorem 
„Czegoś pięknego, brzydkiego, miłego w do-
tyku...” itp. 

Efekty prac zespołów były niesamowite. Iskierki  

z zaangażowaniem brały udział w wielu cie-
kawych zabawach dydaktycznych, wykazując 
przy tym umiejętność współpracy, wiedzy 
przyrodniczej i umiejętności plastycznych.

Wspaniałe, szalone mamy; p.Magda, p.Kasia  
i p. Agnieszka, nie szczędząc sił, wykorzystu-
jąc własne pomysły i materiały przygotowa-

ne dla pierwszaków przez p. Dominika – tatę 
Oli, zorganizowały dla dzieci zabawę w leśne 
podchody. Prawie dwugodzinne poszukiwanie 
tropów, strzałek, rozwiązywanie zadań spra-
wiło maluchom wiele radości, podobnie jak 
lody śmietankowe – nagroda za dzielne zno-
szenie trudów tej wyprawy. 

Wieczorem była przejażdżka bryczką, roz-
grywki w dwa ognie, ognisko przy którym 
każdy sam piekł kiełbaski oraz dyskoteka. 
Nie było czasu na tęsknotę za rodzicami. 
Każdy dzień wypełniony był zajęciami „po 
brzegi”. Surowa Komisja Czystości spraw-
dzała zarówno czystość osobistą, jak  
i porządek w pokojach i przyznawała punkty. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody. 
Ostatniego dnia po zajęciach 
plastycznych, wychowaw-
czyni przy aprobacie bądź 
sprzeciwie grupy przyznawała 
odznaki i sprawności, każdy 
otrzymał pamiątkowy dyplom 
uczestnika Zielonej Szkoły  
w Soczewce. 

Jeszcze tylko pożegnalny spa-
cer wśród drzew, poszukiwa-
nie „zielonego przyjaciela”, 
sesja zdjęciowa na gałęzi, 
zakupy w wiejskim sklepiku, 
zabawy na boisku, pyszny 
obiad... i stęsknieni rodzice 
przywitali swoje uśmiech-
nięte, o wiele bardziej samo-
dzielne Iskierki.

Dziękuję bardzodzielnej opie-
ce: pani Madzi, Kasi i Agnieszce za ogromne 
zaangażowanie i serce jakie włożyły w opiekę 
nad moją dynamiczną gromadką.

zielona Szkoła w Soczewce
TEKST I fOTO ANeTA loDZik

Pierwszy tydzień czerwca przyniósł niezapomniane przeżycia iskierkom z id ze Szkoły Podstawowej nr 7 . Po raz pierwszy  
bowiem rozstały się z rodzicami na całe 3 dni, po to, by w gronie przyjaciół bawić się i uczyć na Zielonej Szkole. 

Następnego dnia dotarliśmy Edynburga. Za-
mek wzniesiony na wulkanicznych skałach 

nikogo nie pozostawił obojętnym. Mimo, iż to 
miasto zwiedzaliśmy w deszczu, to wszyscy 
byliśmy pod jego urokiem. Z zainteresowaniem 
uczestniczyliśmy również w pokazach optycz-
nych w Camera Obscura. Dowiedzieliśmy się 
również, że szkocka krata ma swoją nazwę –  
TARTAN.
Szkocję zapamiętamy przede wszystkim jako kra-
inę pięknych  krajobrazów. Jeziora, góry, leżący 
na nich śnieg i kolorowe liście drzew wyglądały 
bajecznie. Wszyscy wypatrywaliśmy Nessie – po-
twora z Loch Ness, ale niestety nigdzie jej nie mo-
gliśmy dostrzec. Może ukryła się w wodach jezio-
ra przed chłodem. Pogoda nas nie rozpuszczała. 

Codzienny deszcz i odczuwalne 3 stopnie ciepła  
w Szkocji były dla nas zaskoczeniem!!!
Jednym z kulminacyjnych punktów wycieczki 
okazała się wizyta na stadionie Old Trafford w 
Manchesterze. Wszyscy poznaliśmy historię tego 
miejsca, mogliśmy wejść do szatni i innych po-
mieszczeń. Okazało się, że fanami sportu są nie 
tylko mężczyźni.
Z Manchesteru przyjechaliśmy do Oxfordu,  
kolejnego uniwersyteckiego miasta.
Spacer po starej części miasta przeniósł nas  
w scenerię harrego Pottera, ale na miotle nie uda-
ło się polatać. 
Ostatniego dnia zwiedziliśmy stolicę Zjednoczo-
nego Królestwa – Londyn.  Obejrzeliśmy budynki 
parlamentu, Pałac Buckingham, Tower of London 

oraz weszliśmy do Teatru Szekspirowskiego. 
Wycieczka miała na celu doskonalenie umiejętno-
ści  komunikowania się w języku angielskim oraz 
poznanie ciekawostek regionu. Wszyscy ucznio-
wie przekonali się jak ważna jest znajomość  
języka obcego i umiejętność porozumiewania się 
w nim. Warto nadmienić, że wszyscy uczestni-
cy wycieczki wykazali się zdyscyplinowaniem, 
punktualnością i ciekawością świata. Mamy na-
dzieję, że takie wyjazdy wpłyną na motywację 
do nauki języków obcych. Wyjazd zorganizowa-
ła Pani Małgorzata Grabowska, zaś opiekunami 
były Panie Renata Szczepańska, Ewa Kędzierska 
i Małgorzata Pawełas.

Szkockie klimaty
TEKST I fOTO oPiekUNiowie

w dniach 14 – 22 maja 2012 grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim uczestniczyła w 
wycieczce do Szkocji i wielkiej Brytanii. Poznanie zaczęliśmy od uniwersyteckiego miasta cambridge. Płynąc po rzece  
cam mogliśmy podziwiać średniowieczne gmachy uniwersytetów. 
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Realizację programu rozpoczęła prelekcja 
opiekunów na temat bezpiecznego zacho-

wania się podczas podróży oraz zajęć. Do cie-
kawych form spędzania czasu w nadmorskim 
regionie należały: obserwacja krajobrazu  
i interesujących miejsc, o których mówił prze-
wodnik, zajęcia rekreacyjne, a także opraco-
wanie w grupach tras podróży z wykorzysta-
niem materiałów edukacyjnych, połączone  
z uzupełnianiem kart pracy.
Wielką atrakcją okazała się wycieczka do Sło-
wińskiego Parku Narodowego, gdzie ucznio-
wie przejechali meleksami z miejscowości 
Rąbka do wyrzutni rakiet z II wojny świato-
wej.
Niezwykłym przeżyciem dla uczniów była 
wędrówka oraz zabawy po jedynych w Euro-

pie wydmach. Poznawali florę i faunę nadmor-
skiego terenu, a także ważne fakty historycz-
ne. Na zajęciach popołudniowych uzupełniali 
karty pracy, tematycznie związane z zagroże-
niami i ochroną środowiska przyrodniczego. 
Wykonali również  plastyczną pracę zespoło-
wą pt. „Zagrożenia i ochrona wód”. Kolejny, 
trzeci dzień przyniósł nowe wydarzenia zwią-
zane z wizytą w Muzeum Słowińskiego Parku 
Narodowego, gdzie uczniowie dowiedzieli się 
o walorach przyrodniczych wydm i sposobach 
ochrony roślinności oraz zbiorników wod-
nych. Zwiedzając Muzeum Wsi Słowińskiej  
w Klukach obserwowali kopanie torfu, a także 
samodzielnie podejmowali tę pracę. Ucznio-
wie, w czasie pobytu na Zielonej Szkole, 
wspinali się na wieżę widokową w Klukach, 

skąd podziwiali jezioro Łebsko. 
Pobyt w Smołdzinie zakończył się wspólną 
biesiadą przy ognisku, podczas której podsu-
mowano realizację programu w formie kon-
kursu ekologicznego.
Uczniowie pełni wrażeń i dobrego humoru, 
szczęśliwie powrócili do domów.
Dyrektor Zespołu i uczestnicy Zielonej Szkoły 
dziękują: przewodniczącemu Rady Miejskiej 
p. Krzysztofowi Bisialskiemu, burmistrzowi 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki, p. Jackowi 
Kowalskiemu oraz wiceburmistrzowi p. Jac-
kowi Gerelukowi za dofinansowanie naszego 
wyjazdu. 

uczniowie z Twierdzy  
w Słowińskim Parku Narodowym
TEKST I fOTO koło DZieNNikARSkie AlekSANDRA wiśNiewSkA

Tradycją Zespołu Szkół z Modlina Twierdzy stały się wyjazdy na Zieloną Szkołę. w tym roku szkolnym w maju i czerwcu  
wyjechali w okolice Słowińskiego Parku Narodowego do Smołdzina. w przedsięwzięciu brało udział 95 uczniów, którymi 
opiekowali się nauczyciele każdej grupy wiekowej.

www.nowydwormaz.pl20 21

Dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji np.: 
dmuchanego zamku, loterii fantowej, salonu 

makijażu. Na głodnych czekały stoiska z pysznym 
jedzeniem. Można było zjeść kiełbaski z grilla, ka-
napki ze smalcem, ciasto, popcorn , napić się kawy 
, herbatki lub soków.
To był dzień pełen uśmiechów i radości. Rodzi-
ce wspaniale bawili się ze swoimi pociechami  
uczestnicząc we wspólnych zabawach, tańcach 
i konkursach. Każdy spędzał ten popołudniowy 
czas nie myśląc o codziennym pośpiechu i obo-
wiązkach. 
Tak przyjemna atmosfera sprawiła, że był to dzień 
bardzo  udany  zarówno dla rodziców, dzieci i pra-
cowników przedszkola. 

Festyn rodzinny w PP nr 1 
„Wesoła Jedyneczka”
TEKST I fOTO joANNA SochA

Pani Jadwiga ukończyła studia w Wyższej 
Szkole Muzycznej w Warszawie, potem 

była na kilkumiesięcznym stypendium w hart-
ford- Connecticut USA. Następnie przez wiele 
lat współpracowała z orkiestrą Operetki War-
szawskiej ( obecnie jest to Teatr Roma). W latach 
dziewięćdziesiątych Pani Jadwiga grała koncerty 
w hotelach zagranicznych jako solistka. Wystę-
powała w Kuwejcie, Emiratach Arabskich, na 
Cyprze oraz na pasażerskim statku Royal Viking 
Sky. Następnie wróciła do Polski i obecnie współ-
pracuje z Warszawską Operą Kameralną.
Niektóre dzieci widziały harfę po raz pierwszy 
ale część dzieci od razu rozpoznała, co to za in-
strument - tym nasz gość był bardzo zdziwiony. 
Pani Jadwiga opowiedziała dzieciom z jakich 
elementów skała się harfa, jak się nazywają jej 
poszczególne części i ile strun ma harfa. Po czym 
rozpoczął się koncert. Od pierwszych chwil gdy 
tylko Pani Jadwiga zaczęła grać dzieci wsłuchi-
wały się w dźwięki harfy. Najpierw zaprezento-
wała „Greensleaves” – staro angielską melodię 
która jest typowa dla harfy i pięknie brzmiące  
w niej arpeggia. Potem „Serenada” Enrico To-
selli, „Zimę” z Czterech Pór Roku Antonio Vi-
valdiego oraz „Jesienne liście” Josepha Kosmy. 
Na zakończenie odegrała „Ballade Pour Adeli-

ne”, którą napisał francuski kompozytor Paul de 
Seunewille. Po każdej melodii rozbrzmiewały 
gromkie brawa przedszkolaków. Artystka poka-
zała także, że na tak pięknym i wytwornym in-
strumencie można zagrać także prostą piosenkę 
„Wlazł kotek na płotek”. Dzieci radośnie zaśpie-
wały piosenkę przy akompaniamencie harfy. Po 
koncercie maluchy zadawały harfistce wiele py-
tań,  a miły gość sprawdził co dzieci pamiętają ze 
wstępu o harfie.
Długie brawa na zakończenie i bukiet róż był po-
dziękowaniem dla Gościa, za wspaniały występ  
i pokazanie dzieciom chociaż „skrawka filharmo-
nii”.

Dziękujemy Pani Jadwigo!

Harfa dla przedszkolaków
TEKST I fOTO  AGATA DeRęGowSkA-BieleckA

Dnia 18 czerwca w ogrodzie przedszkolnym odbył się Festyn Rodzinny. Na każdego czekało mnóstwo atrakcji. Przybyli goście mogli 
podziwiać umiejętności swoich pociech, które z radością zaprezentowały na scenie układy taneczne przygotowywane z panią 
Grażynką – instruktorką tańca. 

13 czerwca był  szczęśliwym dniem dla przedszkolaków z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Modlinie Starym.  
A to za sprawą odwiedzin wspaniałego gościa! Była nim harfistka p. jadwiga Nahorecka, która dała koncert muzyki na harfie.
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Przedszkolaki z każdej grupy w pięknych, 
kolorowych strojach zaprezentowały bogaty 

program artystyczny. 
Tańcem, wierszem i śpiewem zachwyciły swoich 
rodziców. Występ dzieci z grupy Smerfy utrzy-
many był w wakacyjnej scenografii przedsta-
wiającej słońce, kolorowy latawiec, żaglówki, 
palmy, kwiaty. Dzieci przebrane były za ptaki. 
Wszystkie przedstawiane przez nie utwory mó-
wiły o ptakach - pięknych kolorowych, rozśpie-
wanych symbolach lata. 
Szczególnie ważny był to jednak dzień dla dzieci 
z grupy „0”. One bowiem żegnały  nasze przed-
szkole. Po wakacjach przywita je już nie „Weso-
ła Jedynaczka” ale szkoła. W występ starszaki 
włożyły wiele trudu. W ten sposób dziękowały 
swoim paniom za wysiłek, cierpliwość i zdo-
byte umiejętności. W trakcie imprezy panowała 
wesoła atmosfera, nie zabrakło jednak także łez 
– oczywiście wzruszenia. Na zakończenie star-
szaki otrzymały pamiątkowe upominki i dyplomy 
ukończenia  przedszkola.
Dyrektor przedszkola jak i wychowawczynie 
grupy podziękowały rodzicom za współpracę  
i pomoc w realizacji wielu przedszkolnych przed-
sięwzięć. Najaktywniejszym rodzicom we współ-
pracy na rzecz grup wręczono wyróżnienia. Nie 
mniej serdecznie rodzice dzieci podziękowali 
wychowawczyniom za opiekę i wysiłek wkłada-
ny w wychowanie ich dzieci. Wychowawczynie 
grup życzyły swym wychowankom wielu nie-
zapomnianych wakacyjnych wrażeń, dobrego 
wypoczynku i ciekawych wspomnień a przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji.
Pani dyrektor  nie szczędziła ciepłych słów 
wszystkim występującym w tym dniu grupom., 
dziękując nauczycielom i dzieciom za piękne 
występy, a rodzicom zaangażowanym w życie 
przedszkola za całoroczną współpracę. 

uroczyste 
zakończenie roku 
szkolnego w „Wesołej Jedyneczce”
TEKST I fOTO ReD. NA PoDST. MATeRiAłów joANNy Sochy i AliNy kASZyńSkiej 

„wakacje, znów będą wakacje” chciałoby się zaśpiewać wraz z kabaretem oTTo patrząc na otaczającą zieleń i piękno 
kolorowych kwiatów, zewsząd słysząc śpiew ptaków. w takim właśnie letnim nastoju dzieci z Publicznego Przedszkola 
nr 1 przywitały nadchodzące wakacje i zakończyły rok szkolny. 

zakończenie  
roku szkolnego  

w „Słonecznej Krainie”
TEKST I fOTO elŻBieTA lewANDowSkA NAUcZycielkA PP3

20 czerwca odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 3. Uroczystość zakończenia  
roku szkolnego, czy raczej przedszkolnego, skupiła rodziców wszystkich przedszkolaków. 

Wielu z nich było tego dnia w murach pla-
cówki po raz ostatni. 1 września pójdą 

do szkoły. Dzieci żegnały przedszkole, swoich 
młodszych kolegów i koleżanki oraz swoje panie. 
Recytując, śpiewając i tańcząc, zaprezentowały 
zdobyte  w ciągu roku szkolnego umiejętności. 
I tak Krasnale, Misie pożegnały się z przedszko-
lem w wiosenno-letniej scenerii, Biedronki za-
prosiły swoich gości w podróż do afrykańskiej 
dżungli, rozśpiewane i roztańczone Pszczółki 
przedstawiły  program artystyczny na letniej łące, 
Wróbelki pokazały w swoim przedstawieniu, że 
wiosna ma wśród nich prawdziwych przyjaciół, 
Plastusie zaprosiły swoich rodziców w morską 
podróż do Afryki, Grenlandii, Japonii i Ameryki. 
Dzieci  włożyły wiele pracy w swoje występy, co 
zaproszeni na uroczystości rodzice docenili i wie-
lokrotnie nagrodzili gromkimi brawami. Nie bra-
kowało łez wzruszenia u rodziców, gdy widzieli 
swoje pociechy występujące na scenie. Przed-
szkolaki z rąk pani dyrektor Elżbiety Kołodziej-
skiej otrzymały pamiątkowe dyplomy zaś star-
szaki, które opuszczały w tym dniu przedszkolne 
progi, słowniki szkolne oraz piękne piórniki, któ-
re na pewno przydadzą się im w szkole. Rodzice 
zaś przyjęli podziękowania od wychowawczyń 
za współpracę, życzliwość i okazywaną pomoc. 
Ze łzami w oczach, ale i z uśmiechem na twa-
rzy panie pożegnały się z dziećmi życząc miłych 
i bezpiecznych wakacji oraz sukcesów na nowej 
drodze obowiązków szkolnych. W salach oddzia-
łów na wszystkich czekały słodkie poczęstunki, 

podczas których wspominano cały rok wspólnej 
pracy i  robiono pamiątkowe zdjęcia.
W imieniu pani dyrektor, wszystkich pań, młod-
szych kolegów i koleżanek, życzę naszym sze-
ściolatkom w nowej szkole wiele sukcesów. Aby-
ście zawsze znajdywali prawdziwych przyjaciół  
i przyjaznych nauczycieli. By Wasze sukcesy ro-
sły wraz z Wami. By byli z Was dumni wszyscy, 
którzy Was kochają. Nie zapominajcie również 

kolegów ze swojego przedszkola, które zawsze 
możecie odwiedzić. Pamiętajcie, że spędziliście 
tu swoje pierwsze lata. Będzie nam Was brako-
wało. A na rozpoczynające się niedługo wakacje 
życzymy Wam dużo słońca i wspaniałych przy-
gód.
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W Festiwalu wzięły udział dzieci z nowodwor-
skich przedszkoli. Publiczne Przedszkole  

nr 1 reprezentowane było przez młodych artystów 
z grupy SMERFy. Szanownej publiczności i juro-
rom SMERFy zaprezentowały piosenkę „Kolorowe 
dzieci” wykonaną przez solistkę Adelę Cydzik, oraz 
piosenkę „Konik polny” wykonaną przez dziesię-
cioosobowy zespół. Mimo młodego wieku nasza 

solistka zachwyciła widzów i jurorów znakomitą in-
terpretacją utworu oraz barwą swego głosu. Wysoko 
oceniono również występ zespołu. Nie było to tylko 
zaśpiewanie przez dzieci piosenki, poszczególni arty-
ści odegrali role przypisane przyjaciołom konika po-
lnego z kwietnej łąki. Młodzi artyści w swym dwu-
letnim dorobku artystycznym odnotowali już wiele 
sukcesów, występując na scenie swego przedszkola 

w pełnym ponad dwudziestoosobowym zespole.  
Za występ w Międzyprzedszkolnym Festiwalu Pio-
senki Tematycznej SMERFy otrzymały wyróżnie-
nie. Sukces młodych artystów jest również sukce-
sem ich wychowawczyń które włożyły wiele pracy  
w przygotowanie występu. Możemy liczyć na dalsze 
koncerty naszych utalentowanych artystów, przez 
kolejne lata przedszkolnej edukacji. 

Smerfy wyśpiewały wyróżnienie!
TEKST I fOTO AliNA kASZyńSkA NAUcZyciel PP1

w pięknej sali widowiskowej Nowodworskiego ośrodka kultury w dniu 15 czerwca 2012 r. odbył się Międzyprzedszkolny 
Festiwal Piosenki Tematycznej. 

Ten niecodzienny konkurs polegał na wyty-
powaniu najładniejszego zeszytu do religii. 

Pomysłodawcami  byli katecheci - p. Ka-
sia Dobruk i ks. Radosław Lipiński, zaś  
w klasach starszych  p. Alina Kosińska.  
W klasach I – III katechetów wspierały dwie 
zacne nauczycielki p. Iza Ryńska – Pielu-
chowska i Aneta Lodzik, które stanowiły 
filar komisji jury.Na tym etapie kształcenia, 
spośród wielu pięknie i estetycznie prowa-
dzonych zeszytów wyłoniono trzy najpięk-
niejsze oraz przyznano trzy wyróżnienia.  
W kategoriach klas I laureatką została Weronika S., 
zaś wyróżnienie zdobyła Julia G z Id. W kategorii  

klas II zwyciężył zeszyt  hani B. IIc, a wyróżnienie  
zdobył zeszyt Bartka F. z IId. Natomiast w katego-

rii klas III tytuł „zeszyt z duszą” otrzymał zeszyt  
Gabrysi P. z IIIe, zaś wyróżniony został zeszyt  

Weroniki B. z IIIb
Dziękujemy wszystkim dzieciom za niezwykle 

staranne i estetycznie prowadzone ze-
szyty. Wiele z nich zawiera piękne ry-
sunki, niezwykle kształtne litery, które 
zachwycają każdego oglądającego. Są 
również odzwierciedleniem ogromnej 
pracy, a przede wszystkim serca, jakie 
wkładają w ich estetykę i wygląd właści-
ciele. Życzymy wam, aby wasze zeszytu  
z każdej dziedziny edukacji były zawsze  
tak czytelną wizytówką wzorowej uczniow-

skiej postawy.

Konkurs „zeszyt z duszą” w Szkole Podstawowej nr 7
TEKST I fOTO Nok

Nauczyciele z „Siódemeczki” postanowili  skorzystać z ostatnich, przedwakacyjnych, edukacyjnych poczynań swoich 
podopiecznych i w czerwcu zorganizowali konkurs „Zeszyt z duszą”.  

Gra rozwija u uczniów logiczne myślenie, uczy 
koncentracji i przewidywania oraz przestrzega-

nia zasad fair play.
W Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w 
Nowym Dworze Mazowieckim od 11.04.2012 roku 
toczyły się rozgrywki szachowe.  

Wystartowało w nich 16 uczniów z klas III. Do 
ćwierćfinału zakwalifikowało się 12 uczniów. Do 
półfinału przystąpiło 8 osób. Spośród półfinalistów 
15 czerwca wyłoniono finalistów.
I miejsce – Michał Śmigielski z klasy III b
II miejsce – Jakub Kanarek z klasy III b

II miejsce – Joanna Liwska z klasy III b
Rozgrywki nadzorowały panie: Krystyna Dobrzyń-
ska (główny organizator) i Karolina Radomska 
(współorganizator).

Szach mat?
TEKST kRySTyNA DoBRZyńSkA, fOTO kARoliNA RADoMSkA

Szachy dawna gra wywodząca się z indii wywołuje ciągłe zainteresowanie u uczniów klas iii. 

By poznać co się kryje za tym tajemniczym 
słowem, dzieci z grupy SMERFy Publicz-

nego Przedszkola nr 1 skorzystały z zaproszenia 
Komendanta nowodworskiej Straży Miejskiej.  
O umówionym czasie przedszkolaki przybyły do 
budynku Urzędu Miejskiego.  Pod opieką przy-
dzielonych grupie, funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej rozpoczęto wizytę. Na wstępie  dzieci do-
wiedziały się jakie są zadania Straży Miejskiej w 
naszym mieście, ilu jest strażników, jakie jest ich 
wyposażenie i jak pełni się służbę. Przedszkolaki 
zwiedziły pomieszczenia służbowe gdzie pracują 
Strażnicy a następnie przeszły do pokoju, w któ-
rym jest „serce” nowodworskiego monitoringu. 
Tu dopiero dzieci zrozumiały co to znaczy mo-
nitoring. Na kilku monitorach podzielonych na 
mniejsze obrazy widać prawie wszystkie ważniej-
sze miejsca w naszym mieście. SMERFy popro-

siły oczywiście by pan operator pokazał im obraz 
z kamery najbliższej ich przedszkola. Mały obraz 
podglądu z kamery umieszczonej na skrzyżowa-
niu w pobliżu przedszkola został powiększony na 
cały ekran monitora. Kamera została obrócona na 
przedszkolny plac zabaw. Dzieci mogły zobaczyć 
jak ich koledzy i koleżanki z innych grup bawią 
się na placu zabaw i co dzieje się na chodniku 
i ulicy. Następnie pan operator pokazał obraz  
z innej kamery, dzieci poznały od razu, że jest 
to nasz miejski park. Bystre oko przedszkolaka 
na monitorze  zauważyło, że pan puścił psa na 
trawnik, ktoś inny rzucił papier na chodnik a kie-
rowcy parkują samochody na chodniku i trudno 
dziecku przejechać na rowerku itd. Chyba do-
brze, że to nie dzieci obsługują nasz monitoring 
bo Straż Miejska wystawiałaby znacznie więcej 
mandatów. Dzieci dowiedziały się, że w nagłych 

wypadkach gdy pan operator zauważy, że dzieje 
się coś złego natychmiast przez radiotelefon po-
wiadamia patrol Straży Miejskiej a nawet dzwoni 
do Policji, Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratun-
kowego. Obraz z kamer jest rejestrowany. Dzieci 
stwierdziły, że przy kamerach powinny być gło-
śniki, wtedy pan operator mógłby krzyknąć do 
mikrofony na śmiecących czy źle parkujących. 
Następnie dzieci spotkały się z panem Komen-
dantem Straży Miejskiej Piotrem Rogińskim. Pan 
Komendant odpowiadał na ich pytania. Prosił 
dzieci by w trudnych sytuacjach  zawsze zwraca-
ły się o pomoc do naszych Strażników Miejskich 
jak do najlepszych swoich przyjaciół, życzył uda-
nych i bezpiecznych wakacji. Dzieci otrzymały 
od Pana Komendanta upominki na pamiątkę tak 
miłej wizyty. 

Przedszkolaki poznają monitoring
TEKST I fOTO AliNA kASZyńSkA NAUcZyciel PP1

W konkursie brali udział uzdolnieni muzycznie 
uczniowie Gimnazjum nr 1, 2 i 3 w Nowym 

Dworze Mazowieckim. Uczestnicy w pierwszym 
etapie zaśpiewali piosenkę w języku obcym. Do fina-
łu zakwalifikowało się 5 najlepszych wykonawców. 
Zwycięzcą okazała się uczennica naszej szkoły Alek-
sandra Majewska, drugie miejsce - Marcin Gerasik  
a trzecie – Joanna Bednarek – też z naszej szkoły

Poziom konkursu był wysoki, uczestnicy oceniani 
byli przez profesjonalne jury w składzie:
1. Mikołaj Zwoliński - gitarzysta klasyczny;
2. Karolina Wilk - konsultant firmy Polanglo dystry-
butor OXFORD;
3. Krzysztof Szarzyński - właściciel firmy kompute-
rowej TORRO;
4. Paulina Kalicka – przewodnicząca SU.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Radę Rodziców, firmę Polanglo oraz firmę 
TORRO.

W drugiej części obchodów Dnia Dziecka odbyły się 
zawody sportowe.

ii edycja młodego idola w PG1
TEKST I fOTO PG1

Na pytanie dziecka czym jest ta tajemnicza czarna kula przytwierdzona do słupa, rodzice najczęściej odpowiadają krótko – 
monitoring. Monitoring to tajemnicze słowo szczególnie dla czterolatka

1 czerwca w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbył się 7 edycja konkursu wokalno-językowego „Młody idol”, zorganizowanego  
przez english club,  oraz koło muzyczne.
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Odznaczeni zostali:
- ppłk w st. spocz. pil. Jerzy Kużmiński,

- ppłk w st. spocz. Jan Mrówka,
- mjr w st. spocz. mgr inż. pil. Wawrzyniec Siewruk.

Dekoracji wyróżnionych dokonali Z-ca Szefa 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warsza-
wie ppłk Cyckowski oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiec-
kim Bogdan Jeziorski. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni Goście w tym radni Rady Miejskiej: 
Mirosława Boroń, Stanisław Wiśniewski, i Ta-
deusz Sosiński, a także Kierownik Centralnych 
Warsztatów Uzbrojenia i Elektroniki w Modlinie 
ppłk Karol Bocheński, Dyr. Muzeum płk dr. Wła-
dysław Wyruch oraz Przewodniczący Oddziału 
Modlińskiego SSLWRP płk mgr inż. pil. Euge-
niusz Politowski.
W uroczystości wzięli również udział człon-
kowie Oddziału Modlińskiego SSLWRP wraz  
z żonami oraz Panie – podopieczne Oddziału.  
W miłej atmosferze wznoszono toasty szampa-
nem oraz dzielono się okazałym tortem z napi-
sem „Za zasługi dla obronności”
Splendoru uroczystości dodawała atmosfera Mu-
zeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin 
w tym kącik traktujący o historii Polskiego Lot-
nictwa.
Wśród gości, oprócz przedstawicieli lokalnej TV 
i prasy, były również Panie Edyta Mikołajczyk 
i Magdalena Bojarska z Biura Prasowego Portu 
Lotniczego Warszawa- Modlin.

Seniorzy Lotnictwa odznaczeni 
złotem
TEKST I fOTO loT TRZech RZek

Choć reprezentacja naszego kraju zakończyła 
swą przygodę z turniejem wcześniej niż się 

spodziewano, to Polska, a w tym modlińska twier-
dza, nadal czerpały z niego korzyści. 19 czerwca 
do siedziby Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Trzech Rzek zawitało czterdziestu dziennikarzy 
z Polski, Ukrainy, Rosji i Anglii.
Wizyta była jednym z elementów Study Tour 
po Mazowszu. W jej trakcie uczestnicy po-
znali pod okiem Janiny Bystrek – przewodni-
ka PTTK i członka LOT Trzech Rzek historię 
naszej fortyfikacji. Dziennikarze przemierzyli 
Twierdzę samochodami terenowymi, podzi-
wiali widoki z Wieży Czerwonej oraz odwie-
dzili Centrum Informacji Turystycznej wraz  
z Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 

Modlin. Jak mówili – odwiedziny w Nowym 
Dworze Mazowieckim wywarły na nich niesa-
mowite wrażenie.
W związku z EURO do CIT przy Ledóchowskiego 
164 docierało wielu turystów m.in. z  Niemiec, Ro-

sji i Czech, którzy w przerwach między meczami 
postanowili zapoznać się z atrakcjami północnego 
Mazowsza. Mamy nadzieję, że po jeszcze do nas 
powrócą z rodzinami i znajomymi.

Twierdza w grze
TEKST I fOTO loT TRZech RZek

11 czerwca 2012 r. w Muzeum kampanii wrześniowej i Twierdzy Modlin odbyła się uroczystość uhonorowania „Złotymi Medalami 
za Zasługi dla obronności kraju” członków oddziału Modlińskiego Stowarzyszenia Seniorów lotnictwa wojskowego RP. 

w trakcie euro 2012 a dokładnie 19 czerwca Twierdzę Modlin odwiedziła grupa czterdziestu dziennikarzy akredytowanych  
na UeFA eURo 2012.
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„KURAKAS TRIO” tworzą trzej znakomi-
ci muzycy:

1. Mirko Fernandez Sanchez – muzyk – samouk, 
przewodnik i popularyzator kultury południo-
woamerykańskich Indian. Przyjechał do Polski  
w 1980 roku. Skończył studia i na stałe zamiesz-
kał w naszym kraju;
2. Rafael Alfaro Alvarado – muzyk – samouk, 
pochodzi z Peru. Do Polski przyjechał na stałe  

w 1993 roku;
3. Maciej Malec – wirtuoz gry na puzonie, absol-
went Akademii Muzycznej w Łodzi.

Głównym założeniem peruwiańsko-polskiej gru-
py muzycznej Trio Kuraka jest prezentowanie 
muzyki, tradycji, historii, obyczajów, geografii 
i szeroko pojętej kultury ludów Ameryki Łaciń-
skiej. Zespół podczas koncertu wykorzystuje 

wiele instrumentów charakterystycznych dla 
tamtego kraju kulturowego, takich jak: zaponias, 
quena, chajchas, bombo, charango, bogosy czyli 
fletnia pana.
Podczas koncertu wysłuchaliśmy najpopular-
niejszych melodii z Boliwii, Peru, Ekwadoru czy 
Meksyku. Były to: El Mariachi, Corazon Espina-
do, Lambada, La Bamba, Mambo No 5, Guan-
tanamera.

„KuraKaS Trio” w PG1
TEKST I fOTO PG 1

już po raz trzeci mieliśmy okazję wziąć udział w koncercie, zorganizowanym przez łódzkie Biuro koncertowe „wiRTUoZ”, 
zatytułowanym MUZykA AMeRyki śRoDkowej.

Następnie odbyła się część warsztatowa spo-
tkania, którego tematem była Książka na 

wakacje. Orliki przyniosły swoje ulubione książki  
i w kilku zdaniach zachęcały swoich kolegów do 
ich przeczytania. Potem w zespołach powstawały 
Top Listy. Każda grupa stworzyła swoją własną 
oryginalną listę książek na wakacje i nadała jej wa-
kacyjną oprawę.
Następnie autorka opowiadań i wierszy dla dzieci 
pani Małgorzata Afek przeczytała Orlikom opowia-
danie pt. Wiosenne porządki. Dzieciaki słuchały  

z uwagą i skupieniem, i obiecały wykonać do opo-
wiadania ilustracje. Potem każde z nich otrzymało 
imienny autograf od autorki. 
Na zakończenie spotkania był słodki poczęstunek, 
pani Kasia wręczyła uczniom pamiątkowego misia 
i kolejną cudowną książkę. My również złożyliśmy 
swoje podziękowania i życzyliśmy jak największej 
liczby czytelników.
Wyposażeni w Top listę książek do czytania w wa-
kacje, wróciliśmy do szkoły z kolejnym pamiątko-
wym misiem, siódmą klasową książką, dodatkowo 

każde dziecko otrzymało pamiątkową książeczkę  
z  imienną dedykacją, a pani wychowawczyni słod-
kiego misia z literką G. 
Cykl spotkań mamy nadzieję kontynuować w przy-
szłym roku szkolnym. 
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom, a w szcze-
gólności p. Beatce, p. Iwonce i  p. Uli za zorganizo-
wanie warsztatów bibliotecznych i sponsorowanie 
pamiątkowych misiów i książek.

orliki na ostatnim przed wakacjami spotkaniu z biblioteką
TEKST I fOTO GRAŻyNA NURcZyńSkA

15 czerwca 2012 byliśmy na siódmym ostatnim spotkaniu w bibliotece. Na początek pani dyrektor Miejskiej Biblioteki 
wręczyła pierwszakom pamiątkowy dyplom, za aktywny udział w akcji i życzyła dzieciom słonecznych wakacji. 

Mateusz Oszust z (IIIb) uzyskał dyplom wyróż-
nienia II stopnia, Anna Kramarska (IIa) otrzy-

mała dyplom wyróżnienia za bardzo dobry wynik.
Dyplomy wyróżnienia uzyskali również uczniowie: 
Bartosz Grzyb (IIa), Anna Paszcza (IIb), Mateusz 
Spalik (IIIc), Berenika Korzeń (IIa).
Dyplomy uznania: Piotr Krukowski (IIa), Klaudia 
Król (IIIa), Bartłomiej Gańko (IIb). 
Konkurs EURKA odbył się 12.03.2012 roku, składał 
się z 30 pytań zamkniętych ze wszystkich dziedzin  

z fizyki oraz jednego opisowego, w którym ucznio-
wie mieli odpowiedzieć na pytanie: „Którego od-
krywcę w dziedzinie fizyki uważasz za najwybitniej-
szego i dlaczego?”.
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Fizyczne sukcesy PG2
TEKSTI fOTO ANeTA RoZMARyNowSkA SZkolNy oRGANiZAToR koNkURSU

w tegorocznym ogólnopolskim konkursie z fizyki „eURekA” uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Ryszarda kaczorowskiego  
w Nowym Dworze Mazowieckiem uzyskali bardzo dobre wyniki.
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Naszą szkołę reprezentowali aktorzy:

1.Anna Chrostowska
2.Marta Gołębiowska
3.Dominika Kurowska
4.Ewelina Cykota
5.Gabriela Wasiak
6.Anna Olszanka
7.Piotr Ciesielski
8.Rafał Dębski.

Licznie zgromadzonej publiczności i jury zapre-
zentowaliśmy przedstawienie wokalno - muzyczne  
„Wszystko w życiu się zmienia”.
Pomimo, iż byliśmy poza podium, pozostało w nas 
wiele wiary we własne możliwości oraz talent.
Z  Gościńca Julinek  zabraliśmy wspomnienia cu-
downych występów wszystkich drużyn, smak po-
częstunku i słodko - słone nagrody dla wszystkich 
aktorów!

Za rok na pewno pojedziemy po raz kolejny!!!

zespół Szkół Specjalnych na konkursie w Julinku
TEKST I fOTO ewA GościMSkA

30 maja  2012 roku po raz XVi w Gościńcu julinek odbył się Festiwal Twórczości Artystycznej organizowany przez Specjalny ośrodek 
Szkolno - wychowawczy w lesznie.

6 lipca zwiedzali Warszawę z okien autokaru i słu-
chali ciekawostek związanych z obiektami War-

szawy: stadion, hotel Bristol, ul. Nowy Świat, Pałac 
Prezydencki, Wytwórnia Papierów Wartościowych, 
Stare Miasto i inne.
Z wielkim zainteresowaniem zwiedzali Muzeum 
Wojska Polskiego, podziwiali zbroję rycerzy, rodzaje 
tarcz, sztandary. Zadawali wiele pytań dotyczących 
historii Charkowa, Miednoje, Katynia.
W drodze powrotnej autokar zatrzymał się przy 
McDonaldzie, gdzie wychowankowie otrzymali 
pyszne lody, które smakowały w upalny dzień.
Kolejny wyjazd był do Warszawy do kina na film 

„Epoka lodowcowa 4”. W autokarze wychowanko-
wie śpiewali wiele piosenek a szczególnie domino-
wała jedna:
„Modlin to miasto milsze nad inne,
młodzieży naszej miasto rodzinne,
tu właśnie chcemy spokojnie żyć,
pracować, kochać marzyc i śnić”...itd
która to jest piosenką naszego Ogniska. 
Najradośniejszym dniem był 11 lipca, ponieważ do 
naszego Ogniska przyjechali wychowankowie TPD 
z Nowego Dworu Maz. Pokazaliśmy im naszą pięk-
nie położoną nad skarpą Szkołę nr 3, teren zabaw, 
boiska, „Taras widokowy” którym się opiekują wy-

chowankowie oraz przepiękny widok na łąki, Narew 
i Nowy Dwór Maz. Dużo radości sprawiło piecze-
nie na grillu kiełbasek i szaszłyków. Na deser były 
smaczne lody i dużo napoju w ciepły dzień.
Na zakończenie dwie wychowanki naszego ogniska 
Dorota Borowska i Klaudia Jaroslawska zostały wy-
różnione pięknymi albumami „Polska - 1000 miejsc, 
które musisz zobaczyć”  za wzorową postawę w okre-
sie wieloletniego pobytu w Ognisku, za angażowanie 
się i pomoc w odrabianiu lekcji oraz organizację za-
jęć w Ognisku  dla najmłodszych wychowanków. 
Jak wesoło się bawili uczestnicy zajęć niech świad-
czą załączone zdjęcia.

Wesołe wakacje w Środowiskowym ognisku 
Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół dzieci 
w modlinie Starym w 2012 r.
TEKST I fOTO wychowAwcy i wychowANkowie

Zajęcia w ognisku trwały przez 2 tygodnie po zakończeniu roku szkolnego. wychowankowie, którzy nie wyjechali na wakacje 
przychodzili do ogniska. Bawili się na terenie zabaw, rozwijali swoje zdolności plastyczne, malowi, grali w piłkę, wykonywali zabiegi 
pielęgnacyjne wśród roślin, budowali konstrukcje z klocków „lego”, wyjeżdżali na wycieczki do warszawy.

W dniu 02.07.2012r nasze Dzieci z „Ogniska” 
TPD uczestniczyły w warsztacie teatralnym 

„Wielkie koło” w Nowodworskim Ośrodku Kul-
tury. Wychowankowie  mieli możliwość „wejścia”  
w rolę aktor- widz, nabyć istotnych informacji praw-
dziwej postawy aktorskiej z uwzględnieniem ruchu 
scenicznego, pantomimy, mimiki twarzy, elementów 
tańca. To było cenne doświadczenie zwłaszcza dla 
nieśmiałków- to niezła dawka walki z tremą- to nie 
takie straszne jak się wydaje ;).
Prawdziwej lekcji historii doświadczyliśmy zwie-
dzając Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
Placówka ta przeniosła nas w odległe czasy wojen-
ne, czuliśmy tą atmosferę poprzez oglądanie takich 
eksponatów jak: mundury, pistolety, motocykle, in-
formacje o zbrodni katyńskiej upamiętnione na kar-
tach prasy . Przed muzealnym budynkiem  mogliśmy 
obejrzeć pomniki pilotów, ekspozycje samolotów, 
czołgi. W ciągu jednego dnia nie byliśmy w stanie 
zapoznać się ze wszystkimi - dwustu pięćdziesięcio-
ma eksponatami.
Wakacje to czas rozrywki, które urozmaiciliśmy 
poprzez wyjazd do kina w Warszawie na bajkę pt. 
„Epoka Lodowcowa 4” – wędrówka kontynentów. 
Przygody sławetnej wiewióry i jej przyjaciołach, któ-
rzy znowu pojawili się razem przemieszczając kon-

tynenty w poszukiwaniu przysmaku- żołędzi.
W pełni humoru i uśmiechu wróciliśmy do „ogniska” 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Od lat „Ognisko” TPD w Nowym Dworze Mazo-
wieckim zaprzyjaźnione jest z „Ogniskiem” TPD 
przy, ul. Szkolnej w Modlinie. Ta przyjaźń trwa do 
dziś poprzez integracje, odwiedziny, z których sko-
rzystaliśmy w upalne środowe przedpołudnie. Nie 
zabrakło śpiewu, konkursów sportowych a z tym 
osiągnięć naszych wychowanków – zdobycie dy-
plomów. Impreza zakończyła się wspólnym grillo-
waniem.
W imieniu kadry wychowawców, dzieci z Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, pragniemy podziękować naszym Przyjacio-
łom z  Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury, wychowawcom 
i wychowankom z „Ogniska” TPD z Modlina,  panu 
kierowcy za  bezpieczne i szczęśliwe podróżowanie. 
Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Urzę-
dowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za wsparcie 
materialne, które umożliwiło uatrakcyjnienie wakacji 
naszym podopiecznym. 
Dziękujemy
Dzieci z TPD Nowy Dwór Mazowiecki

„Jedziemy na wycieczkę bierzemy misia w 
teczkę…” – czyli wakacyjne podróże dzieci z TPd  
z Nowego dworu mazowieckiego.
TEKST I fOTO TPD

Początek wakacyjnych wojaży w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim był bardzo obfity w zdobywaniu 
wiedzy kulturalno- oświatowej.

Letnie wakacje to czas przygotowań na spon-
taniczne jak i również zaplanowane podróże. 

Warto wówczas do podróżnego plecaka oprócz 
stroju kąpielowego dołączyć parę ważnych infor-
macji na temat bezpieczeństwa podczas wojaży,  
a także priorytetowe wskazówki dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy. Faktem jest, iż podróże kształcą  
a w nieoczekiwanym dla nas czasie wszystko może 
się zdarzyć i każdy z nas może stać się bohaterem.
Bagaż Dzieci z „Ogniska” T.PD oraz młodzieży  
z Warsztatu Terapii Zajęciowej został obszernie wy-
posażony w instrukcje bezpiecznego poruszania się 
pieszego na drodze.
Wakacje wiążą się z wypoczynkiem głównie  
w malowniczych terenach, gdzie dominują akwe-
ny wodne, jeziora, morza, oceany.
Dzięki instruktażom Ratowników Medycznych,  
przedstawicieli z Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Nowego Dworu Mazowieckiego, wychowanko-
wie T.P.D oraz Uczestnicy z W.T.Z mogli wczuć 
się w rolę: potrzebujący-ratujący, wykonując ma-

saż serca, wprowadzając prawidłowo oddechy 
przy użyciu niezbędnej pomocy dydaktycznej- 
fantomach.
Niesamowitą radość oraz zainteresowanie nie tyl-
ko ze strony chłopców sprawił pokaz wyposażenia 
nurka( z uwzględnieniem sprzętu do nurkowania, 
zasad prawidłowego nurkowania) a także prezenta-
cja stroju strażaka.
Z pewnością każdy z nas pamięta sławetny waka-
cyjny serial „Bay Watch”. Chociaż nie na plaży w 
Południowej Kalifornii, lecz na basenie miejskim 
wychowankowie T.P.D mogli wcielić  się  w rolę 
Mitcha pokonując przeszkody w nowodworskim 
basenie…bezcenne;)
W imieniu Dzieci, młodzieży z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 
pani kierownik W.T.Z,   pani kierownik T.P.D  
a także kadry terapeutycznej, wychowawczyń, 
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla 
funkcjonariusza Policji – starszego sierżanta – 
Szymona Koźniewskiego, Ratownikom Medycz-

nym za bezcenne wiadomości teoretyczne i prak-
tyczne. Dzięki Wam będziemy bardziej rozważni 
i uważni, a nasze oczy
 i uszy z pewnością będą  „szeroko” otwarte na po-
trzeby innych ludzi w kryzysowych sytuacjach.
Życzymy Wam oraz sobie aby takich sytuacji nie 
było. Bądźmy bezpieczni.

Dziękujemy.

Gorące klimaty  
w Towarzystwie Przyjaciół dzieci
TEKST I fOTO TPD

Na przełomie czerwca i lipica br. słupek rtęci na naszych termometrach dał się we znaki.
Gorące klimaty zawitały również w „ognisku” T.P.D w Nowym Dworze Mazowieckim a to za sprawą przypływu wakacyjnych atrakcji.
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Wiatr na koniec sezonu dla 
młodych orłów
TEKST I fOTO ANeTA PielAch – PieRścieNiAk, ToMASZ ToMASiAk

w czerwcu na orliku na osiedlu Młodych odbył się mecz kończący sezon 2011/2012 rozegrany pomiędzy reprezentacją Młodych 
orłów rocznik 2001/2003 a ich rodzicami Nieco Starszymi orłami.

Przed meczem młodzi piłkarze otrzymali 
medale pamiątkowe i nowe stroje ufun-

dowane przez Grupę Elos. Wręczyli je Prezes 
Stowarzyszenia „Przyjaciele Siódemeczki” 
Joanna Kańduła i trener Adrian Zaremba.  
Grupa Eolos zaangażowana jest w przed-
sięwzięcia ekologiczne związane z budową  
i eksploatacją farm wiatrowych i jest nowym 
sponsorem Młodych Orłów.  Już w pierw-
szych minutach po gwizdku Młode Orły wy-
szły na dwubramkowe prowadzenie. Po faulu 
w polu bramkowym  podyktowano rzut kar-
ny. Do jego wykonania wytypowano jednego  
z bardziej doświadczonych zawodników Mło-
dych Orłów, jednak czy to nerwy czy trema 
spowodowały, że chybił. Po tym zaskakują-
cym początku Nieco Starsze Orły przeorga-
nizowały swoje szeregi i ruszyły do ataku. 
Tatusiowie wytrzymali presję i po kolejnych 
dziesięciu minutach doprowadzili do remisu 
2:2. Grając na fali euforii Nieco Starsze Orły 
strzeliły kolejne dwa gole. Po interwencji 
trenera Orły ruszyły do kontry. Zmiana tak-

tyki na bardziej agresywną była skuteczna  
i znowu był remis 4:4.  Od pierwszych minut 
drugiej połowy Młode Orły ruszyły wściekle 
do ataku. Nieco Starsze Orły przez jakiś czas 
wytrzymywały napór. Jednak po 15 minutach  
w ich szeregi zaczął wdzierać się chaos i za-
częli popełniać błędy w obronie. Przewaga 
młodszych stawała się coraz bardziej widocz-
na i mecz zakończył się wynikiem 9:5 dla 
Młodych Orłów. 
Kilka dni później piłkarze wzięli udział  
w V Turnieju Nadstal Cup - turnieju dziecię-
cej piłki nożnej. Co roku rozgrywany jest na 
stadionie KS Nadstal w Krzakach Czaplin-
kowskich w gm. Góra Kalwaria. Ze względu 
na odbywające się w Polsce EURO w tym 
roku był on rozgrywany w konwencji „Mini 
Mistrzostw Europy”.  Na boiskach walczyło 
16 drużyn, z których każda wcześniej losowa-
ła państwo, w którego barwach występowała. 
Nasi wylosowali Niemców. 
Zaczęli imponująco. W pierwszym spotkaniu 
stosunkiem 1:0 pokonali zespół Portugalii 

(KS Nadstal II Krzaki Czaplinkowskie red.) 
Jednak ten wynik nie odzwierciedla w pełni 
tego, co działo się na boisku. Nasi od począt-
ki przeważali nad rywalami, mieli kilka po-
ważnych sytuacji bramkowych. Przeciwnicy 
ani razu poważnie im nie zagrozili i mimo,  
że zwyciężyli po spotkaniu odczuwali niedo-
syt. 
Drugi mecz w grupie Młode Orły grały  
z holandią (MKS Varsocia II WARSZAWA 
red.) Ten przeciwnik był już znacznie bar-
dziej wymagający, ale nasi długo nie ustę-
powali im pola. Ostateczny rezultat 2:0 dla 
holandii troszkę podłamał nowodworzan  
i w drużynie dało się słyszeć słowa zwątpie-
nia w awans. Jednak w trzecim meczu, po 
budujących rozmowach z trenerem, chłopcy  
z wiarą stanęli do walki na boisku. Przy za-
ciekłym dopingu kibiców, mecz z Danią aż do 
ostatnich chwil wydawał się być zwycięskim. 
Niestety, w ostatnich sekundach przeciwni-
kom udało się wyrównać. 
Wszyscy liczyli na wyjście z grupy, jednak 

mistrzostwa szkół  
w tenisie ziemnym
TEKST I fOTO ANDRZej DRewNowSki

27.06.2012r. na kortach tenisowych NoSiR odbyły się Mistrzostwa Nowego Dworu 
Mazowieckiego szkół podstawowych i gimnazjalnych w tenisie ziemnym. 

www.nowydwormaz.pl

słabszy układ bramek spowodował, że chłop-
com pozostało tylko walczyć o miejsca od  
9 w dół. I tu dopiero były prawdziwe emocje. 
Pierwszy i drugi mecz wygrali odpowiednio 
5:0 i 1:0. Ulegli dopiero w trzecim spotkaniu, 
zajmując ostatecznie 10. miejsce. 
„Wszyscy stanęli na wysokości zadania.  
Jestem zadowolony z każdego z nich, zwłasz-
cza, że dla niektórych był to pierwszy taki 
turniej. Dobrą postawę zaprezentowali także 
ci, którzy niedawno dołączyli do drużyny tj. 
chłopcy z młodszego rocznika” mówi Adrian 
Zaremba, trener Młodych Orłów. Podkreśla 
też osobisty sukces jednego z naszych zawod-
ników – Krystiana Brendy, który w konkursie 
żonglerki zajął 4-te miejsce (na 16 zawodni-
ków red.). Odbił 51 piłek pod rząd.  
Chłopcom licznie kibicowali rodzice, którzy 
jednocześnie dziękują panu Janowi Domosław-
skiemu – prezesowi firmy Translud za pomoc  
i transport zawodników i kibiców na turniej.

Lista zawodników UKS Młode Orły
Piotr Pawełas, Kacper Dudek, Maksymilian 
Pochmara, Rafał Mańkowski, Krystian Bren-
da, Daniel Łojewski, Jakub Pielach, Mikołaj 
Tomasiak, Szymon Antoniuk, Patryk Mły-
narek, Jan Sadowski, Bartek Fabryc, Wiktor 
Liszkiewicz, Jakub Przygoda, Bartek Ducki, 
Szymon Smoliński, Kacper Kowalski, Mi-
kołaj Jeżewski, Mateusz Maluchnik, Miłosz 
Pieluchowski. 

W kategorii szkół podstawowych dziewcząt 
zwyciężyła JULIA MOŁDAWSKA, któ-

ra w półfinale pokonała Sarę Elkosh, a w meczu 
finałowym, po zaciętym pojedynku, zwycięży-
ła w trzech setach rok starszą Natalię Jończyk 
6/7,6/3,7/3. Wśród chłopców mistrzem został 
JAN BONIECKI, który w finale pokonał Micha-
ła Januszewskiego. W kategorii szkół gimnazjal-
nych dziewcząt w finale wyrównany pojedynek 
stoczyły Dagmara Ochtyra i Natalia Traczyk. 
Zwyciężyła DAGMARA w stosunku 7/6, 6/4. 
Wśród chłopców mistrzem Nowego Dworu zo-
stał JAKUB NOWAKOWSKI, który w półfinale 
zwyciężył tylko „dwoma piłkami” w tie-break’u 
Rafała Daniszewskiego, a w meczu finałowym 
niespodziewanie łatwo pokonał faworyta Bartło-
mieja Chojnę 6/3,6/4. B. Chojna we wcześniej-
szym pojedynku o mały włos nie uległ Maciejowi 
Frączakowi, któremu pękł naciąg i rozegrał ten 
mecz nie swoją rakietą. Podczas ceremonii za-
kończenia zawodów  przedstawiciel NOSiR wrę-
czył tenisistom puchary i dyplomy.

WyNIKI:

Szkoły podstawowe:
Dziewczęta:

Półfinały: 
J.Młodawska – S.Elkosh 6/4,7/5
N.Jończyk – A.Śniada 6/3,6/3
Finał:
J.Młodawska - N.Jończyk 6/7,6/3,7/3

Chłopcy:
Półfinały:
J.Boniecki – J.Pawełas 6/3,6/3
M.Januszewski – K.Korczyński 7/5,6/4
Finał:
J.Boniecki - M.Januszewski 6/3,6/3

Szkoły gimnazjalne:
Dziewczęta:
Półfinały: 
N.Traczyk – A.Fidler V/O
D.Ochtyra – J.Ciemiecka 6/3,6/3
Finał:
D.Ochtyra - N.Traczyk 7/6,6/4

Chłopcy:
Półfinały: 
J.Nowakowski – R.Daniszewski 5/7,7/6,8/6
B.Chojna – M.Frączak 4/6,7/6,7/4
Finał:
J.Nowakowski - B.Chojna 6/3,6/4
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Juniorzy młodsi i juniorzy zdobyli dwa tytuły 
mistrzowskie i jeden wicemistrzowski. Mi-

strzostwo Polski wywalczyła  Zuzanna WAŃ-
CZyK w biegu sprinterskim oraz sztafeta w skła-
dzie Justyna SELWON, Dagmara DOMINIAK, 
Zuzanna WAŃCZyK, srebrny medal  i  tytuł 
wicemistrza Polski w biegu sprinterskim zdobył 
Wojciech DUDEK. 
Mistrzostwa Polski były jednocześnie 5 i 6 run-
dą eliminacyjną do Mistrzostw Europy Juniorów 
które odbędą się w dniach 28.06 – 01.07.2012 r. 
w Bugeat ( Francja ). 
Poprzednie rundy eliminacji odbyły się podczas 
Klubowych Mistrzostw Polski  w dniach 18 – 19 

maja w Tomaszowie oraz 25 – 26 maja podczas 
Pucharu Bałtyku w Wejherowie.
Warunkiem podstawowym kwalifikacji do MEJ 
po przebrnięciu sześciu rund eliminacji  był test 
biegowy na bieżni, 3000 m dla juniorek młod-
szych i 5000 m dla juniorów.
Zuzanna WAŃCZyK i Wojciech DUDEK  speł-
nili wszystkie warunki i decyzją Zarządu Polskie-
go Związku Orientacji Sportowej zostali powoła-
ni do Reprezentacji Polski na MEJ.
Polska będzie reprezentowana w MEJ przez 12 
zawodników. 
Gratulujemy kwalifikacji i liczymy na medale na 
Mistrzostwach Europy Juniorów.

Bieg po schodach został włączony do Pucharu 
Świata „WORLD CUP MASTERS RACES 

2012”. Na starcie pojawili się biegacze świato-
wej czołówki, specjalizujący się w bieganiu po 
schodach. W zawodach tych wzięły udział dwie 
mieszkanki Nowego Dworu – zawodniczka JOG-
GERA Monika Zarzycka i Katarzyna Żurek re-
prezentująca WKB Meta Lubliniec. O tej drugiej 
biegaczce pisaliśmy już kilkakrotnie na łamach 
Faktów. Informowaliśmy o jej sukcesach w bie-
gach ekstremalnych organizowanych w Lublińcu 
m.in. w Biegu Komandosa i Biegu Katorżnika. 
Prawie 400 zawodników i 59 zawodniczek miało 
do pokonania 37 pięter. Wszyscy wzięli udział  
w eliminacjach, startując w 15 sekundowych od-
stępach. Do finału kwalifikowało się po 12 naj-
lepszych zawodniczek i zawodników. Czołowe 
dwunastki ustawione czwórkami wg. uzyskanych 
czasów z eliminacji walczyły o kolejność w fi-
nale. 

W biegu eliminacyjnym 6 m-ce w czasie 6:21,87 
sekundy zajęła Monika Zarzycka a 10 m-ce Ka-
sia Żurek z czasem 6:54,80 sekundy. Awans do 
finału był pięknym osiągnięciem. Jeszcze lepiej 
było w niezwykle emocjonującym biegu finało-
wym. W bezpośredniej walce 5 miejsce wywal-
czyła Monika Zarzycka poprawiając swój wynik 
z eliminacji na 6:09,38 sek a 9 miejsce Katarzyna 
Żurek w czasie 7:12,24 sek. Monikę pokonały 
trzy Polki i zawodniczka z Włoch, która zdobyła 
drugie miejsce. W kategorii mężczyzn zwycię-
żył Włoch przed dwoma zawodnikami z Czech. 
Finaliści wyróżnieni zostali pięknymi medalami  
i nagrodami. Ta piękna impreza miała aspekt 
charytatywny. Mianowicie kwota zebrana z opłat 
startowych została przekazana Stowarzyszeniu 
SOS Wioski Dziecięce na wypoczynek wakacyj-
ny dla dzieci i młodzieży. Jeszcze raz brawa dla 
naszych dziewcząt.

Bieg po schodach – sukcesy nowodworzanek 
TEKST I fOTO eMkA

w sobotę 19 maja w jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych biurowców warszawy „RoNDo 1” przy Rondzie oNZ 
został przeprowadzony ii BieG NA SZcZyT RoNDA 1. Z sukcesami wzięły w nim udział dwie mieszkanki Nowego Dworu 
Mazowieckiego – katarzyna Żurek i Monika Zarzycka.  

Trasa wytyczona została na przepięknej trasie 
wokół jeziorka na Kępie Potockiej w pobliżu 

Centrum Olimpijskiego. Długość trasy: 42,195 km 

/7,195+10+10+5+5+5/ pokonywało sześciu za-
wodników z każdego zespołu. Zawody ukończy-
ło 404 zespoły z całego kraju oraz kilka zespołów 
zagranicznych. W składach poszczególnych dru-
żyn uczestniczyło wielu znakomitych biegaczy, 
reprezentantów kraju i olimpijczyków. Sztafetę 
wygrał zespół ASICS POLSKA PRO TEAM,  
w składzie którego były takie nazwiska jak Ochal, 
Fehlau, Kaczmarek, Kozłowski, Gardzielewski  
i Chabowski. Doskonale spisał się zespół nowo-
dworskiego JOGGERA NOSiR, który uplasował 
się w stawce ponad 400 zespołów na 12 miejscu w 
czasie 2:51,09,24 sekundy. Oto wyniki i dystanse 
które pokonywali nasi zawodnicy: hubert Libe-
radzki - 28,25 /7,195 km/, Piotr Ochman - 40,53 

/10 km/, Krzysztof Jastrzębski - 44,38 /10 km/, 
Tomasz Pietrzykowski - 19,48 /5 km/, Tomasz 
Ołdak - 19,37 /5 km/ i Maciej Jajszczak 17,46 /5 
km/. Warto jeszcze dodać, że hubert Liberadzki 
w gronie 404 zawodników startujących na odcin-
ku 7,195 uzyskał 14 rezultat. Jeszcze lepiej spisał 
się Maciej Jajszczak, który w grupie 1212 biega-
czy, którzy mieli do pokonania 5 km zajął fan-
tastyczne 11 miejsce. Każdy zawodnik kończący 
swoją zmianę nagradzany był pięknym medalem. 
Cieszy postawa nowodworskich biegaczy, którzy 
w wielu imprezach należą do najlepszych.

Sztafeta maratońska JoGGera w czołówce krajowej
TEKST I fOTO eMkA

w niedzielę 26 maja w warszawie rozegrana została kolejna edycja  sztafety maratonskiej AccReo ekiDeN 2012. 

Kolejny sukces 
TEKST jóZeF kMiecińSki

Rozegrane w Poznaniu w dniach 1 – 3 czerwca Mistrzostwa Polski w Biegu na orientację  
były bardzo udane dla zawodników PUkS Młode orły. 


