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mocy. Niezależnie od pory dnia czy nocy, nie było 
najmniejszego problemu ze zmobilizowaniem ludzi 
i sprzętu do walki z żywiołem. Bez zbędnych słów 
i pytań po co? dla kogo? za ile? nasi mieszkańcy sta-
wali do pracy przy sypaniu wałów ziemnych, układa-
niu worków, sypaniu piasku, kierowaniu ciężarówka-
mi i maszynami budowlanymi. Nikogo nie trzeba było 
namawiać, ani przekonywać – sami zgłaszali się do 
pomocy. Nawet liczba przestępstw i wykroczeń spadła 
w tym czasie niemal do zera.
Trudno znaleźć słowa podziękowania i szacunku dla 
takiej postawy. Na stronach Faktów przedstawiamy 
listę tych, którzy poświęcili swój czas, energię i pie-
niądze dla ratowania innych. To długa lista, i praw-
dopodobnie niepełna. Wśród organizacji tam wymie-
nionych są te, które zasługują na szczególną uwagę. 
Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna, 
a przede wszystkim Państwowa Straż Pożarna, któ-
ra swoją sprawnością i poświęceniem wyróżnia się 
w sposób naprawdę niezwykły. Są tam także harcerze, 
którzy dosłownie „na telefon” błyskawicznie organi-
zowali się do każdego rodzaju pracy. Wszystkim za-
angażowanym składam serdeczne podziękowania. 
W dwudziestą rocznicę odrodzenia samorządności 
w naszym kraju pokazaliśmy jak słuszną drogę obra-
liśmy wtedy i jak sprawny jest system decydowania 
ludzi o własnych losach w lokalnych społecznościach, 
wśród sąsiadów, znajomych, przyjaciół.

Z wyrazami szacunku

Drodzy Mieszkańcy,
Mamy za sobą ciężkie chwile zagrożenia 
powodziowego. Poziom wody w naszych 
rzekach, niespotykany od bardzo wielu 

lat, niektórym z nas wyrządził szkody materialne. Jed-
nak jako Miasto i jako samorządowe społeczeństwo 
obywatelskie wyszliśmy z opresji obronną ręką.
Jestem dumny z tego, że mogłem uczestniczyć oso-
biście w działaniach zabezpieczających Nowy Dwór 
Mazowiecki przed powodzią. To prawdziwy zaszczyt 
mieszkać i pracować ramię w ramię z sąsiadami, orga-
nizacjami społecznymi, instytucjami i przedsiębiorca-
mi, którzy swoją postawą udowodnili, że w trudnych 
sytuacjach są razem, gotowi do niesienia każdej po-
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Ci, kTóryM DZiękuJeMy:
Strażacy (PSP, OSP, WSP JW Pomiechówek) z terenu 
powiatu nowodworskiego – 110 osób,
Strażacy z innych powiatów – 177 osób:
kompania Mława – 62 osoby,
kompania Wołomin – 42 osoby,
kompania Mazowsze 9 (Siedlce) – 73 osoby,
Podchorążowie Szkoły Głównej Służby Pożarnej – 84 
osoby,
Żołnierze Wojska Polskiego:
Brygada kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazo-
wieckiego – 25 osób,
Mazowiecka Brygada Saperów kazuń Nowy – 30 osób,
JW 22 29 Nowy Dwór Mazowiecki – 20 osób.
Przedsiębiorcy / osoby prywatne – użyczony sprzęt:
Goleniewski Michał – samochód Nissan Patrol + quad,
„M i W Janczewscy” zakład cukierniczy – samochody 
dostawcze: Ford Transit, Fiat Ducato,
Nowakowski Tomasz – samochód dostawczy Fort Trans-
it, woda butelkowana, wyżywienie,
Bisialski krzysztof – wyżywienie,
Tośka Wiesław – samochód dostawczy Mercedes Sprinter,
Zygmuntowicz Daniel – samochód dostawczy Polonez 
Truck,
„Zakład robót inżynieryjnych” Grzybowski Grzegorz – 
koparko-ładowarka JCB + wywrotka MAN,
„Carlvilla spółka z o. o.” Sumiła roman – piasek, łado-
warka FADrOMA + wywrotka MerCeDeS,
„P.P.H.u. ANeTkA” Cieślińska Aneta – wywrotka 
MerCeDeS,
Firma „Lukullus” Szymański Wojciech – wyżywienie, 
wędliny,
Sklep Mięsny Jerzy Plackowski – wyżywienie, wędliny,
Firma inter Cars S.A. Cząstków Mazowiecki – oddelego-
wanie pracowników do napełniania worków piaskiem + 
samochód ciężarowy kAMAZ + worki z piaskiem,
Firma budowlana krzysztof klimko – sprzęt i ludzie,
Sklep Monika kowalska – żywność,
Firma „SDS instalacje” korczyński Zdzisław – przeka-
zanie geowłókniny,

„Piekarnia Nowakowski” elżbieta Zajezierska, Michałó-
w-reginów – pieczywo,
„Piekarnia kOBuS” sp. z o.o. kobyłka – pieczywo,
Warszawianka Centrum kongresowe Hotel Wellness & 
SPA – wyżywienie,
Dom Weselny “reLAX” Nowy Dwór Mazowiecki – 
wyżywienie,
Zajazd „Wilczy Jar” Stanisław Harat, Strubiny – wyży-
wienie,
Firma „SANTrO” Jacek Trojanowski – agregat prądo-
twórczy.
WOLONTAriuSZe
Pomoc w napełnianiu worków piaskiem na terenie ko-
mendy Powiatowej PSP oraz  przy akcjach informacyj-
nych, pracach porządkowych i innych:
Firma inter Cars S.A. Cząstków Mazowiecki – 50 osób,
Młodzieżowy Ośrodek rehabilitacji kazuń Bielany – 12 
osób,
Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim – 
kilka zmian po 10 osób,
Piłkarze Świt ii oraz młodzieżowe drużyny piłkarskie, 
członkowie sekcji bokserskiej, radni, harcerze, grupy wo-
lontariackie z Zespołów Szkół w Modlinie Twierdzy i Mo-
dlinie Starym, Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Pol-
skiego, Zespołu Szkół nr 1 oraz osoby prywatne, zgłaszające 
się indywidualnie w łącznej liczbie około 300 osób.
Placówki oświatowe podlegające Burmistrzowi Miasta 
organizujące wyżywienie: 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego ul. Młodzie-
żowa 1,
Publiczne Gimnazjum Nr 2 ul. Młodzieżowa 3, 
Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Młodzieżowa 1.

Dziękujemy również tym, którzy przez nieuwagę lub 
pomyłkę zostali pominięci, a także wszystkim mieszkań-
com naszego miasta, którzy zachowali godną podziwu 
postawę spokoju i powagi oraz okazywali chęć pomocy 
i zrozumienie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Jacek kowalski
Burmistrz Miasta
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–  uchwalenia statutu Nowodworskiego Ośrodka kultury;
–  uchwalenia „Lokalnego Programu rewitalizacji 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”;
–  wyrażenia woli do przyjęcia darowizny nierucho-

mości będących własnością Skarbu Państwa;
–  wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nierucho-

mości (ul. Okunin);
–  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stano-

wiących własność gminy-miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki (ul. Okunin);

–  wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowią-
cej własność osób fizycznych (ul. 29 Listopada);

–  wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości (ul. Na Skraju 12);

–  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty, w przypadku sprzedaży lokalu miesz-
kalnego nr 24 w budynku wielorodzinnym nr 285 
przy ulicy Malewicza w Nowym Dworze Mazo-
wieckim wraz z ułamkową częścią gruntu;

–  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty, w przypadku sprzedaży lokalu miesz-
kalnego nr 5 w budynku wielorodzinnym nr 283 
przy ul. Malewicza w Nowym Dworze Mazowiec-
kim wraz z ułamkową częścią gruntu;

–  utworzenia w mieście Nowy Dwór Mazowiecki od-
rębnego obwodu głosowania;

–  zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, 
utworzonych na terenie Miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki.

W piątek, 30 kwietnia odbyła się XLVii 
sesja rady miejskiej. Obrady zaczęły 
się minutą ciszy dla uczczenia pamię-
ci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. 

Na wniosek przewodniczącego rady krzysztofa Bi-
sialskiego, tak będą zaczynały się wszystkie sesje do 
końca tej kadencji. 
Po tym uroczystym akcencie burmistrz przedstawił 
zebranym informację na temat możliwości pozyska-
nia środków zewnętrznych w 2010 r. Mówił m.in. 
o kontynuacji tzw. „schetynówki” (ul. Mieszka i), 
rewitalizacji Parku Wybickiego, uzbrojeniu dzielni-
cy przemysłowej (Miasto otrzymało 900 tys. zł na 
dokumentację techniczną przedsięwzięcia) i planach 
termomodernizacji budynków użyteczności publicz-
nej (urzędu Miejskiego, Publicznych Przedszkoli nr 
1, 3 i 4, ZS nr 2, PG nr 2, SP nr 5, Gimnazjum i Szko-
ły Podstawowej nr 3). W sprawie termomodernizacji 
został już, wspólnie ze Starostwem, złożony wnio-
sek do NFOŚiGW. Na jesieni br. będzie także szansa 
uzyskania środków z ue na ten cel.
Następnie głos zabrał lek. med. Andrzej kudelski – 
Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w No-
wym Dworze Mazowieckim. Według programu sesji 
miał mówić o zagrożeniach na terenie miasta, ale – 
jak sam stwierdził – w Nowym Dworze nic szcze-
gólnego się nie dzieje. Jedyne niepokojące zjawisko 
to systematyczny wzrost pokąsań przez psy – często 
bezpańskie. Z problemem tym boryka się nie tylko 
nasze miasto, ale większość miejscowości w Polsce. 
radnych szczególnie zainteresowała kwestia badań 

wody pitnej. W tym miejscu, prezes ZWik, przy-
pomniał, że raporty o stanie wody publikowane są 
na stronie internetowej spółki. Niedługo pojawią się 
także w „Faktach…”.
kolejny punkt obrad stanowiła informacja na temat 
funkcjonowania gminnych przedszkoli – ich proble-
mów i potrzeb. W związku z pogorszeniem stanu fi-
nansów publicznych wywołanym kryzysem placówki 
oświatowe dostaną w tym roku mniej pieniędzy na 
wakacyjne remonty. Powróciła sprawa rozbudowy 
przedszkola w Twierdzy Modlin. Przewodniczący 
rady krzysztof Bisialski ogłosił, że trwają rozmo-
wy ze Zdzisławem Szmytkowskim – dyrektorem ZS 
w Twierdzy dot. przesunięcia zerówek do jego szkoły.
Po tym radni przystąpili do uchwalenia absoluto-
rium. Odczytano sprawozdanie z wykonania budżetu 
i uchwały riO. Grażyna Nadrzycka, przewodnicząca 
komisji rewizyjnej, przedstawiła wniosek komisji 
w sprawie absolutorium. Wszyscy członkowie ko-
misji byli za jego przyznaniem. Potem wypowiadali 
się przedstawiciele poszczególnych klubów radnych. 
Posypały się podziękowania dla burmistrza, prze-
wodniczącego rady, skarbnika miasta, kierowników 
miejskich jednostek organizacyjnych i pracowników 
urzędu miejskiego. Wszyscy obecni na sesji radni 
zagłosowali za przyznaniem absolutorium burmi-
strzowi.
Na sesji podjęto także uchwały w następujących 
sprawach:
–  zmian w budżecie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

na rok 2010;

ostatniego dnia kwietnia Burmistrz Miasta jacek kowalski otrzymał absolutorium. za jego przyznaniem 
jednomyślnie zagłosowali wszyscy radni. 

Jednogłośne absolutorium

TeksT i FoTo MartyNa korDuleWSka
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ne – 31,24% zrealizowanych dochodów ogółem, udział 
w podatku dochodowym – 27,65%, dotacje – 21,95%, 
dochody z majątku powiatu – 7,23%, pozostałe do-
chody własne – 5,72%, wpływy z opłat – 4,5% oraz 
wpływy z innej pomocy finansowej – 1,71%. Wydatki  
budżetowe zamknęły się kwotą 54 576 552,08 zł i zo-
stały wykonane w 96,7%. 
W 2009 roku powiat otrzymał subwencję oświatową 
w kwocie 11 511 966,00 zł, subwencję równoważącą 
w wysokości 539 389,00 zł oraz środki na inwestycje na 
drogach publicznych w kwocie 2198,00 zł. 
Na wydatki inwestycyjne w 2009 roku powiat przezna-
czył kwotę 15 499 743,66 zł, co stanowi 95,3% realiza-
cji planu rocznego. Środki inwestycyjne zostały wydat-
kowane m.in. na następujące zadania:
•  przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1651 m 

w miejscowości Zakroczym i na odcinku 1291 m 
Swobodnia – Wojszczyce na kwotę 3 148 211,39 zł,

•  przebudowa i modernizacja drogi powiatowej na od-
cinku 965 m i 165 m Sowia Wola – Augustówek – 
Czosnów na kwotę 1 059 308,65 zł,

•  przebudowa drogi powiatowej ruszkowo – Studzian-
ki – Nuna na odcinku 2962 m na kwotę 885 406,08 zł,

•  przebudowa drogi powiatowej na odcinku 1822 m 
w Nasielsku z przebudową mostu na rzece Nasielnej 
na kwotę 4 459 578,66 zł,

•   przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych na 
łączną kwotę 530 576,62 zł w miejscowościach Ce-
gielnia Psucka i Łomna oraz wykonanie dokumentacji 
dla ul. Czarnieckiego w Nowym Dworze Mazowiec-
kim oraz w miejscowości Studzianki i Psucin,

•  termomodernizacja budynku garażowo-warszta-
towego komendy Powiatowej Państwowej Straży 

W dniu 29 kwietnia 2010 r. rada Powiatu Nowo-
dworskiego obradująca pod przewodnictwem 

Zdzisława Szmytkowskiego udzieliła absolutorium 
Zarządowi Powiatu za realizację budżetu w 2009 roku. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, za udzieleniem abso-
lutorium głosowało 13 radnych, przeciw było 2 radnych. 
Na początku sesji rada poprzez aklamację przyjęła 
uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy 
samolotowej pod Smoleńskiem wyrażając im hołd mi-
nutą ciszy. 
Głównym punktem obrad było rozpatrzenie sprawo-
zdania Zarządu Powiatu z realizacji budżetu powiatu 
za 2009 r. Opinia komisji rewizyjnej przedstawiona 
przez przewodniczącego Bogdana ruszkowskiego była 
pozytywna. Opinia regionalnej komisji Obrachunko-
wej, którą przedstawił starosta k. kapusta także była 
pozytywna. Dochody budżetu powiatu osiągnęły kwotę 
45 590 402,69 zł i zostały wykonane w 99,69%. Na do-
chody złożyły się następujące środki: subwencje ogól-

W dniu 22 kwietnia 2010 r. w Nasielskim Ośrodku 
kultury odbył się konkurs powiatowy V Ogól-

nopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. impreza 
o charakterze edukacyjno-rozrywkowym realizowana 
jest od kilku lat. Głównym jej celem jest aktywizacja 
środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowot-
nych oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do poszuki-
wań nowych form wyrazu.
Organizatorem Festiwalu była Powiatowa Stacja Sani-
tarno-epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowiec-
kim przy współpracy z Nasielskim Ośrodkiem kultury. 
Honorowy patronat nad festiwalem objęli: starosta no-
wodworski, burmistrz Nasielska, dowódca 2 Brygady 
Saperów w kazuniu oraz Tygodnik Nowodworski.
Do konkursu przystąpiło: jedno przedszkole, 6 szkół 
podstawowych i 10 szkół gimnazjalnych z terenu po-
wiatu nowodworskiego, przedstawiając w swoich pio-
senkach walory treściowe o zdrowiu oraz muzyczne 
i artystyczne.

W kategorii przedszkoli statuetkę zdobyło Publiczne 
Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Szko-
ła Podstawowa im. Obrońców Modlina przy Zespole 
Szkół w Modlinie Twierdzy, natomiast w kategorii 
gimnazjum zwyciężył Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja 
kopernika w Cieksynie. Laureatom konkursu nagrody 
wręczyła wicestarosta powiatu p. Anna kaczmarek oraz 
przedstawiciele samorządów gminnych.
Zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii szkół pod-
stawowych i gimnazjów przechodzą do kolejnego 
etapu wojewódzkiego, który odbędzie się w maju  
w Siedlcach. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. konsty-
tucji 3 Maja w Nasielsku otrzymało specjalną nagrodę, 
którego fundatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-
epidemiologiczna, natomiast specjalne wyróżnienie Ty-
godnika Nowodworskiego otrzymała Paulina Serwatka 
z Publicznego Gimnazjum im. św. S. kostki w Zakro-
czymiu. 

Zarząd Powiatu uzyskał w dniu 28 kwietnia br. 
absolutorium za realizację budżetu powiatu 
w 2009 roku. Mimo trudności finansowych 

samorząd powiatowy wykonał założony plan do-
chodów i wydatków. Dużo środków inwestycyjnych, 
w tym pozyskanych ze źródeł zewnętrznych, prze-
znaczyliśmy na inwestycje drogowe. udzieliliśmy 
wsparcia finansowego szpitalowi powiatowemu na 
realizację zadań modernizacyjnych i zakupy sprzę-
tu diagnostyczno-medycznego. Pragnę podziękować 
burmistrzom i wójtom miast i gmin powiatu nowo-
dworskiego oraz legionowskiego za pomoc finanso-
wą dla szpitala powiatowego. Podziękowania kieruję 
także dla kierowników wydziałów, powiatowych 
jednostek organizacyjnych i pracowników starostwa 
za należyte wykonywanie obowiązków zawodowych 
i pracę na rzecz społeczności powiatowej.

Szanowni 
Państwo
sTarosTa krzySztoF kaPuSta

TeksT r. DąBroWSka FoTo W. Majchrzak

TeksT i FoTo W. Majchrzak

Festiwal piosenki o zdrowiu

Sesja absolutoryjna Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na kwo-
tę 238 057,44 zł,

•  modernizacja placówek oświatowych powiatu na 
kwotę 107.989,00 zł,

•  opracowanie dokumentacji na utworzenie pracowni 
tomografii komputerowej połączone z budową po-
mieszczeń pod tę pracownię oraz doposażenie zakła-
dów diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt 
diagnostyczny w SZP ZOZ na kwotę 97 600,00 zł,

•  zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala 
powiatowego na łączną kwotę 657 167,98 zł, w tym 
zakup defibrylatora, kardiomonitorów, sprzętu rehabi-
litacyjnego dla przychodni rehabilitacyjnej oraz utwo-
rzenie pracowni i zakup aparatu rTG w Przychodni 
Specjalistycznej.

W innych sprawach rada przyjęła uchwały dotyczą-
ce: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 
terenie powiatu nowodworskiego, nadania statutu Po-
wiatowemu urzędowi Pracy w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, przyjęcia „Programu na rzecz reintegracji 
rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowaw-
czych POWróT na rok 2010 oraz wydzierżawienia 
pomieszczeń w Przychodni Specjalistycznej przy  
ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. 
radni przyjęli także do akceptującej wiadomości: infor-
mację o stanie mienia należącego do powiatu, sprawo-
zdanie z pracy komendy Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim i podległych komisariatów oraz 
posterunków w 2009 roku, sprawozdanie z działalności 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze 
Mazowieckim za rok 2009 oraz sprawozdanie z pracy 
komisji rewizyjnej za 2009 rok.
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Taniec to dla mnie: 
pasja oraz sposób wyrażania emocji i uczuć.

Moje początki w danej dyscyplinie: 
Moja kariera taneczna rozpoczęła się w No-
wym Dworze Mazowieckim, gdy byłam w i kla-
sie Szkoły Podstawowej nr 5 w Studiu tańca 
Duet. zaczynałam od stylów disco dance i hip 
hop. Po zdobyciu pierwszego tytułu Mistrza 
Świata w solo disco dance w wieku 11 lat 
stwierdziłam, że czas poznać inne – ciekawsze 
techniki tańca. Wtedy też po raz pierwszy ze-
tknęłam się z tańcem jazzowym i modern.

Moje największe sukcesy: 
zdobycie ponad 20 tytułów indywidualnego 
Mistrza Polski w stylach tanecznych: Disco 
Dance, Freestyle, Disco Show, Street Dance 
Show, hip hop, Show Dance, jazz Dance, 

Piłka nożna to dla mnie:
praca i ulubione zajęcie.

Moje początki w danej dyscyplinie: 
W 2000 r. zacząłem uczęszczać na treningi do 
trenera Wojciecha Stecyny.

Moje największe sukcesy: 
mistrzostwo warszawy 2002/2003,
v-ce mistrzostwo polski 2003/2004, 
mistrzostwo woj. mazowieckiego coca-cola 
cup 2006, 
awans z iii ligi do ii z MkS Świt, król strzelców 
iii ligi.

Modern Dance oraz tytułów Międzynarodo-
wych:
Mistrza Świata Disco Dance Senica-Słowacja  
2005 chor. M. Szulc
Mistrza europy Dance Show Moskwa-rosja 
2005 chor. M. Szulc
Mistrza europy Dance Show Dunaujvaros-Wę-
gry 2006 chor. P. Galiński
Wice Mistrza Świata Modern Dance New york-
uSa 2007, chor. i. orzełowska
Mistrza Świata jazz Dance oslo-Norwegia 
2008, chor. P. Galiński
Mistrza Świata Modern Dance Mikołajki-Pol-
ska 2008, chor i. orzełowska
Pucharu Świata jazz Dance Mikołajki-Polska 
2008 chor. P. Galiński
Pucharu Świata jazz Dance Niagara Falls-ka-
nada 2009 chor. P. Galiński
2 m-ca Pucharu Świata Modern Dance Miko-

Moje marzenia i plany na przyszłość: 
granie w lidze zagranicznej oraz godne repre-
zentowanie barw legii Warszawa i reprezenta-
cji Polski.

Mój wzór do naśladowania 
(i dlaczego właśnie ta osoba?): 
nie posiadam wzoru, po prostu w czasie me-
czów oglądam grę i zachowanie piłkarzy na 
mojej pozycji (napastnik).

Poza piłką nożną zajmuję się: 
przygotowaniami do matury, grami komputero-
wymi i spędzanie wolnego czasu z najbliższymi.

łajki-Polska 2009, chor. r. Śliżewski. Wszyst-
kie te tytuły zdobyłam jako solistka.

Moje marzenia i plany na przyszłość: 
Po napisaniu matury i zdaniu egzaminu dojrza-
łości zamierzam wyjechać i szkolić się u naj-
lepszych choreografów na świecie. od zawsze 
marzyłam, by tańczyć w najbardziej prestiżo-
wych teatrach na świecie lub z największymi 
gwiazdami sceny muzycznej. chciałabym, by 
kiedyś mój taniec wprawił ludzi w osłupienie 
tak, by nie byli w stanie klaskać. Myślę, że ta-
niec będzie moim sposobem na życie. Poza 
tym moim marzeniem jest nauczyć się śpiewać 
i grać na jakimś instrumencie!

Mój wzór do naśladowania 
(i dlaczego właśnie ta osoba?): 
Mam dwa wzory do naśladowania. Moim zda-
niem pierwszą osobą jest najlepsza choreo-
grafka i tancerka na świecie – Mia Michaels, 
która swoimi choreografiami zawsze przypra-
wia mnie o dreszcze, a czasem o łzy. Drugą 
osobą jest ktoś, kto w sumie nie ma zbyt dużo 
wspólnego z tańcem – lady GaGa. Nie mówię 
tu o naśladowaniu przez ubiór, ale o tym jaki 
ma wpływ na emocje u innych, o jej poświę-
ceniu dla pasji i pokazaniu jak daleko człowiek 
jest w stanie się posunąć, by osiągnąć sukces. 
jest bardzo odważną osobą.

Poza tańcem zajmuję się: 
Poza tańcem jestem normalnym, przeciętnym 
człowiekiem, chodzę do szkoły, do kościoła, 
na imprezy i zamierzam dobrze napisać test 
gimnazjalny! kiedy tylko mogę spędzam czas 
z przyjaciółmi i rodziną.

Pragnę dodać, że swoje marzenia taneczne 
mogę realizować między innymi dzięki otrzymy-
wanemu Stypendium z urzędu Miasta w No-
wym Dworze Mazowieckim, za co dziękuję. 

Michał kucharczyk
Data uroDzenia: 20.03.1991

uprawiana Dyscyplina 
sportowa/artystyczna: 

PiŁka NożNa

adrianna PaTłaszyńska
Data uroDzenia: 12.01.1994
uprawiana Dyscyplina  
sportowa/artystyczna: taNiec

Sylwetka
stypendysty

Sylwetka
stypendysty
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walka z wielką wodą

mów. W związku z tym Burmistrz Miasta Jacek kowalski 
przygotowuje ewakuację ulicy Mieszka i. każda osoba 
przebywająca w tym miejscu jest osobiście informowana 
o takiej możliwości. Zastępy strażaków, funkcjonariusze 
policji i straży miejskiej oraz mieszkańcy wspomagani są 
przez wolontariuszy i harcerzy przy sypaniu piasku i ukła-
daniu worków. W tych pracach oraz przy dostarczaniu 
żywności dla pracujących bierze udział Przewodniczący 
rady Miejskiej krzysztof Bisialski. W Modlinie Starym 
przygotowywany jest budynek Zespołu Szkół nr 3 na przy-
jęcie ewakuowanych mieszkańców. ulica Mieszka i zosta-
je zamknięta dla ruchu samochodów. Poruszają się po niej 
jedynie samochody służb ratowniczych, ciężarówki z pia-
skiem i ziemią oraz ciężki sprzęt budowlany. Jest już późny 
wieczór, piątek, ale okoliczni przedsiębiorcy okazali się nie-
zawodni. Zadysponowali sprzętem, zwołali pracowników 
i pojawili się na miejscu osobiście.
Woda przedostaje się już w pobliże domów i do piwnic. Pra-
cownicy urzędu Miejskiego osobiście odwiedzają każdy 
dom i wręczają karty ewakuacyjne, jednak żaden z miesz-
kańców nie decyduje się na opuszczenie swojego domu. 
Ludzie walczą do końca.
Nocą gaśnie światło. Okazuje się, że został zerwany kabel 
elektryczny w Bronisławce i służby energetyczne nie mają 
do niego dostępu. Naprawa z pokładu łodzi ratunkowej trwa 
około godziny. Późną nocą poziom wody przestaje rosnąć. 
Prognozy płynące z zapory w Dębem są pocieszające. 
Wszyscy oddychają z ulgą.
22 MAJA 2010 – SOBOTA
Cały dzień trwają obserwacje wałów na Wiśle. Woda pod-
nosi się systematycznie aż do poziomu maksymalnego, 
który wyniósł 891 cm, czyli 191 cm ponad stan alarmowy 
około godz. 19. Wały trzymają się dobrze, jednak zaczyna-
ją podsiąkać w różnych miejscach i czasem na znacznych 
obszarach tereny w pobliżu wałów. Przy ulicy Łęcznej 
układane są worki z piaskiem. Około godziny 22. zaczyna 
podsiąkać wał przy ulicy Wojska Polskiego na styku z drogą 
wojewódzką. Woda zaczyna płynąć jezdnią. Na powierzch-
ni około trzech tysięcy metrów kwadratowych uszczelniany 
jest w tym miejscu wał przy pomocy geowłókniny i wor-
ków z piaskiem. Cały czas występują podsiąki wody w po-
bliżu wałów na Wiśle i Narwi, w większości przypadków 
niegroźne dla samego wału.
W związku z możliwością osłabienia drogi wojewódzkiej nr 
631 (ul. Wojska Polskiego, obwodnica Nowego Dworu Ma-
zowieckiego) i samego wału do niej przylegającego podjęta 
jest decyzja o wstrzymaniu ruchu samochodów na tej dro-
dze. W tym dniu wieczorem zapada także decyzja o zawie-

szeniu zajęć w szkołach i przedszkolu na Osiedlu Młodych 
od poniedziałku. Na wałach nie odnotowuje się żadnych 
groźnych zjawisk, jednak prognozowany niezwykle długi 
czas utrzymywania się wysokiej fali na Wiśle wzbudza wąt-
pliwości czy na pewno wytrzymają.
23 MAJA 2010 – NieDZieLA
Całodobowe patrolowanie straży pożarnej i straży miejskiej 
oraz zgłoszenia mieszkańców ujawniają lokalne podsiąki 
wody w pobliżu wałów przeciwpowodziowych na Wiśle 
i Narwi. kierowani są tam ludzie i worki z piaskiem do za-
bezpieczania. Woda zaczyna opadać bardzo powoli i osiąga 
882 cm. Około godziny 22. zostają zakończone akcje umac-
niania wałów na Wiśle. Pozostaje monitorowanie i czeka-
nie, jednak nie bezczynne. Na terenie Państwowej Straży 
Pożarnej cały czas napełniane są worki piaskiem.
24 MAJA 2010 – PONieDZiAŁek
Przy Targowisku Miejskim występuje znaczny podsiąk 
wody gruntowej. Chociaż wał na Narwi wydaje się bez-
pieczniejszy z powodu niedawnej modernizacji prace przy 
umacnianiu i wypompowywaniu wody trwają następne dwa 
dni. Od rana korki na głównych ulicach z powodu ciężaró-
wek, które, nie mogąc przejechać obwodnicą, łamią zakazy 
wjazdu do miasta. Sprawne działanie policji pozwala na 
skierowanie ruchu ciężarowego poza Nowy Dwór Mazo-
wiecki i częściowe udrożnienie przejazdu.
Woda w Wiśle w dalszym ciągu utrzymuje wysoki poziom. 
Tego dnia opadła tylko do 849 cm czyli prawie półtora me-
tra ponad stan alarmowy. Na terenie PSP rośnie ilość napeł-
nionych worków z piaskiem z obawy przed przemiękaniem 
wałów i koniecznością ich umacniania. Do napełniania 
worków skierowani są wolontariusze, którzy odpowiadają 
na apel Burmistrza. Do godziny 24. przy telefonie dyżurują 
urzędnicy, którzy zapisują chętnych do pomocy. Wieczorem 
pięćset takich worków skierowanych jest poza miasto do 
Bożej Woli na podsiąkający teren przy Osiedlu Młodych.
Wieczorem napływa sygnał z powiatu legionowskiego 
o możliwości przerwania wału na Narwi w miejscowości 
Góra. Analiza sytuacji wskazuje na możliwość zalania czę-
ści Okunina. Przygotowywana jest akcja zabezpieczająca 
i ewakuacyjna. Do powiadamiania mieszkańców, transportu 
worków i prac obronnych mobilizowani są strażacy, wolon-
tariusze i harcerze. Na szczęście alarm został odwołany.
25 MAJA 2010 – WTOrek
Cały czas utrzymuje się wysoki stan wody w Wiśle (836 
cm). Na terenie straży jest już kilkanaście tysięcy worków 
z piaskiem. Do ich napełniania cały czas napływają ochot-
nicy z całego miasta, młodzież ze szkół i sekcji sportowych. 
Prosto z sesji rady Miejskiej do tej pracy przyłączają się 
radni.
Trwa stałe monitorowanie wałów, badanie jakości wody 
pitnej, zagrożenia epidemiologicznego, doniesień z gmin 
ościennych i południa Polski.
26 MAJA 2010 – ŚrODA
W dalszym ciągu pompowana jest woda przesiąkająca przy 
targowisku. Wszystkie wały są monitorowane i systema-
tycznie oceniane przez specjalistów. Woda w Wiśle opada 
coraz szybciej, jednak utrzymuje się na poziomie jednego 
metra powyżej stanu alarmowego.
27 MAJA 2010 – CZWArTek
Poziom wody w Wiśle osiąga stan 768 cm. Sytuacja wydaje 
się już opanowana. Zapada decyzja o uruchomieniu szkół 
i przedszkola. Według obliczeń Państwowej Straży Pożar-
nej na terenie powiatu nowodworskiego zużyto ponad 140 
tysięcy worków z piaskiem.
28 MAJA 2010 – PiąTek
O godz. 18. alarm przeciwpowodziowy zostaje odwołany.

Na podst. opracowania Powiatowego Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Obrony Ludności, Stanowiska Kierowania Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Miejskiego Stanowiska Zarządzania 
Kryzysowego w Nowym Dworze Mazowieckim

19 MAJA 2010 – ŚrODA 
g. 16.00 – Posiedzenie Powiatowego Zespołu reagowania 
kryzysowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
władz samorządowych, gminnych i powiatowych oraz re-
prezentanci wszystkich służb, związanych z działaniami 
kryzysowymi. łącznie z wojskiem. Doniesienia z południa 
Polski sprawiły, że w naszym mieście spodziewano się wy-
sokiego stanu wody w rzekach, a z pewności w Wiśle, której 
fala kulminacyjna zatapiała kolejne miasta i miejscowości. 
Na wodowskazie w Modlinie stan bezpieczny wody na rze-
ce Wiśle oznaczony jest na poziomie do 650 cm. Powyżej 
mamy do czynienia ze stanem ostrzegawczym, a stan alar-
mowy jest osiągany przy przekroczeniu wysokości wody 
powyżej 700 cm. Obecny stan wody w Wiśle to 541 cm. Na 
posiedzeniu PZrk podsumowano istniejące zasoby i moż-
liwości reagowania przeciwpowodziowego. W mieście mie-
liśmy zapas siedmiu tysięcy worków. kolejne dwadzieścia 
pięć tysięcy było do dyspozycji w innych instytucjach na 
terenie powiatu nowodworskiego.  Niestety okazało się, że 
z Państwowej Straży Pożarnej 30 tysięcy worków odjechało 
do krakowa razem z pompą wysokiej wydajności i załogą.
O godz. 18.00 Starosta wydaje Zarządzenie (nr 33/2010) 
wprowadzające stan pogotowia przeciwpowodziowego na 
terenie powiatu nowodworskiego.
20 MAJA 2010 – CZWArTek
Przy stanie wody w Wiśle na poziomie 583 cm Starosta 
wprowadza alarm przeciwpowodziowy dla gmin Czosnów, 
Leoncin, Nowy Dwór Mazowiecki i Pomiechówek. Powia-
towe Centrum Zarządzania kryzysowego (PCZk) całodo-
bowo udziela informacji i koordynuje działania na terenie 
całego powiatu. Miasto włącza się w prace PCZk. Niepo-
kojąco podnosi się stan wody w Narwi.
21 MAJA 2010 – PiąTek
g. 9.00 – Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
kryzysowego. Na Wiśle został przekroczony stan alarmo-
wy (700 cm). Wysokość wody wynosi już 749 cm.
W związku ze stałym spustem wody z zapory w Dębe 
znacznie wzrasta stan wody na rzece Narwi. Mieszkańcy 
ulicy Mieszka i przygotowują się do obrony przed nadcho-
dzącym żywiołem. rozdawane są worki i sypany piasek. 
kontakt z dyrekcją zapory w Dębe i zapewnienia o wstrzy-
maniu spuszczania wody brzmią uspokajająco, jednak akcja 
zabezpieczająca jest kontynuowana. Tym bardziej, że po-
sesje w Bronisławce są już podtapiane, a w Narwi poziom 
wody cały czas wzrasta. W związku ze stale podnoszącym 
się poziomem wody Burmistrz występuje do wojewody 
o zamknięcie zapory w Dębe. Niestety wojewoda ma inne 
wytyczne i obserwujemy wodę stale zbliżającą się do do-
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Ofiarom Katynia

młodzież szkolna, kombatanci, Grupa rekonstrukcji 
Historycznej „kampinos”, stowarzyszenie 1. Pułku 
Strzelców konnych z Garwolina oraz licznie przyby-
li mieszkańcy miasta i okolic.
uroczystości rozpoczęto mszą św. koncelebrowaną 
w kościele św. Michała Archanioła, którą pod prze-
wodnictwem ks. kan. Stanisława Wawrzyniaka z Ce-
lestynowa odprawili proboszcz parafii ks. Bogdan 
Sankowski oraz ks. ppłk Andrzej Jakubiak – kapelan 
WP. W kazaniu ks. Sankowski mówiąc o zbrodni 
dokonanej przez NkWD na polskich elitach 70 lat 
temu, nawiązał do tragicznych wydarzeń pod Smo-
leńskiem sprzed kilkunastu dni. Po liturgii i odśpie-
waniu „Boże coś Polskę” ks. Jakubiak podzielił się 
wrażeniami ze swojego niedawnego pobytu w Mo-
skwie i udziału w identyfikacji ciał osób, które zgi-
nęły w katastrofie. To poruszające, a zarazem wstrzą-
sające świadectwo zostało wysłuchane w atmosferze 
powagi i zadumy.
Po relacji ks. kapelana z okolicznościowym progra-
mem wystąpiła młodzież z nowodworskiego Zespo-
łu Szkół nr 2 pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej. 
W pokazie multimedialnym zaprezentowano fo-
tografie i odczytano nazwiska oficerów Batalionu 
elektrotechnicznego, a także spoza batalionu, zamor-
dowanych w katyniu i Charkowie.
Z kościoła wszyscy uczestnicy przeszli na skwer 
przed urzędem Miejskim, gdzie posadzono „Dąb Pa-
mięci” upamiętniający zamordowanego w Charko-

wie kpt. Zbigniewa Tomasiniego, który pełnił służbę 
w Batalionie elektrotechnicznym w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Pod „Dębem Pamięci” umieszczono 
tabliczkę epitafijną. Po odczytaniu życiorysu kpt.  
Z. Tomasiniego przez jednego z uczniów, dyrektor Ze-
społu Szkół nr 2 ewa Malasiewicz, poinformowała, że 
szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „ka-
tyń – ocalić od zapomnienia”, objętym patronatem 
Prezydenta rP. Celem programu jest upamiętnienie 
do 2010 roku wszystkich znanych z nazwiska ofiar 
zbrodni katyńskiej. Formą upamiętnienia jest sadze-
nie Dębów Pamięci dedykowanych imiennie każdej 
z tych osób. Córka kapitana podziękowała za uho-
norowanie jej ojca i do miejsca, w którym miał być 
posadzony „Dąb Pamięci” wsypała ziemię przywie-
zioną z katynia i Charkowa. Następnie odbył się apel 
pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty.
W czasie spotkania z udziałem zaproszonych gości 
i rodzin pomordowanych oficerów wszystkich obda-
rowano książką ppłk. rez. A. kabaty zatytułowaną 
„Pamięć o katyniu w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Oficerowie Batalionu elektrotechnicznego za-
mordowani w katyniu i Charkowie”. Mecenasem 
publikacji był burmistrz miasta Jacek kowalski. 
Prezes Zarządu Głównego ZOr rP płk Stanisław 
Tomaszkiewicz wyróżnił burmistrza Nowego Dworu 
Mazowieckiego Srebrnym Medalem Za Zasługi dla 
ZOr rP. Były wzruszające rozmowy, wspomnienia, 
podziękowania oraz wspólne fotografie.

W uroczystościach uczestniczyły rodzi-
ny pomordowanych oficerów w ka-
tyniu i Charkowie, wywodzących 
się ze stacjonującego w tym mieście 

Batalionu elektrotechnicznego: krystyna Tomasini 
Dostatnia – córka kpt. Zbigniewa Tomasiniego oraz 
jej córka i wnuk, Maria Dybaczewska – córka mjr. 
Piotra Dybaczewskiego oraz Bohdan Sobiewski – 
syn kpt. Franciszka Sobiewskiego. 
Przybyli również m.in.: krystyna Brydowska – wi-
ceprezes Federacji rodzin katyńskich, Jacek Polań-
czyk – dyrektor departamentu orzecznictwa urzędu 
ds. kombatantów i Osób represjonowanych, płk 
w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz – prezes ZG 
ZOr rP, płk Mieczysław rejman – przedstawiciel 
szefa Sztabu Generalnego, płk dr Piotr Jurek – za-
stępca dowódcy 3. Warszawskiej Brygady rakie-
towej Obrony Powietrznej, płk Jarosław Dębski – 
przedstawiciel dyrektora Departamentu Wychowania 
i Promocji Obronności MON oraz przedstawiciele 
władz lokalnych: krzysztof kapusta – starosta nowo-
dworski, Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący 
rady Powiatu, Jacek kowalski – burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego i  krzysztof Bisialski – prze-
wodniczący rady Miejskiej.
kompanię honorową wystawiła 2. Mazowiecka 
Brygada Saperów w kazuniu, a sztandar wojskowy 
60. wieliszewski dywizjon rakietowy z Olszewnicy 
Starej. W uroczystości uczestniczyli także harcerze, 

25 kwietnia 2010 r. odbyły się doroczne uroczystości katyńskie. tegoroczne obchody miały szczególny przebieg 
– dotyczyły tragedii sprzed 70 lat i tej z 10 kwietnia 2010 roku. odbywały się w cieniu żałoby, nostalgii i zadumy. 
organizatorami były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego oraz okręg Mazowiecki związku 
oficerów rezerwy rP im. Marszałka józefa Piłsudskiego.
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Dzień Pamięci Ofiar katynia

Poświęcenie „Dębu Pamięci”

TeksT i FoTo (Dz)

TeksT i FoTo (SŁ)

Zaproszenie do udziału w uroczystościach 
otrzymał Okręg Mazowiecki Związku Ofi-
cerów rezerwy rP im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, który reprezentowany był przez płk. 
Dariusza Zielonkę.
Mszę św., w zastępstwie tragicznie zmarłego bisku-
pa polowego gen. dyw. prof. Tadeusza Płoskiego, 
koncelebrował w katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Józef ko-
walczyk. Wygłosił on homilię, której nie zdążył wy-
głosić w katyniu biskup polowy. Po mszy świętej 
uroczystości przeniosły się pod Grób Nieznanego 
Żołnierza. Zmiana posterunku honorowego poprze-
dziła uroczyste złożenie wieńców przez kilkanaście 
delegacji, w tym sejmu, senatu, kancelarii prezyden-
ta rP , kancelarii premiera rP, prezydenta Warsza-
wy, innych organizacji i stowarzyszeń. W Ogrodzie 
Saskim dla upamiętnienia Ofiar Zbrodni katyńskiej 
posadzono „Dąb Pamięci”. Następnie uczestnicy 
uroczystości udali się na Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach, gdzie po modlitwie ekumenicznej zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze w Dolince katyńskiej 
– kwaterze A 26.
Zaplanowany na godz. 20.00 w Teatrze Wielkim 
– Operze Narodowej spektakl muzyczno-wizualny 
„Pamiętam katyń 1940” przeniesiono na inny ter-
min w związku z żałobą narodową. 

uroczystości, których organizatorem była mgr 
Mirosława Grzegorczyk, dyrektor Zespołu 
Szkół w Wykrocie k. Myszyńca (powiat ostro-

łęcki), wpisują się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrod-
ni katyńskiej, który zgodnie z decyzją Sejmu przypada 
13 kwietnia i po raz trzeci obchodzony był w tym roku.
Wśród przybyłych gości byli m.in.: syn oficera Boh-
dan Sobiewski, przedstawiciele władz samorządowych, 
w tym wiceprzewodniczący rady Powiatu Ostrołęckie-
go Tadeusz Lipka, prezes Okręgu Mazowieckiego ZOr 
ppłk rez. Alfred kabata, wiceprezes Okręgu Mazowiec-
kiego por. rez. Sławomir Łazor, dyrektorzy szkół z gminy 
Myszyniec, duchowieństwo oraz przedstawiciele nadle-
śnictwa. Obecni byli również nauczyciele emeryci, grono 
pedagogiczne oraz mieszkańcy Wykrotu. Szkoła wysta-
wiła poczet sztandarowy. 
uroczystości rozpoczęła msza św. polowa w intencji po-
mordowanych oficerów w katyniu oraz ofiar katastrofy 
z 10 kwietnia, którą na terenie szkoły odprawił dziekan 
dekanatu Myszyniec ks. kan. Zbigniew Jaroszewski. 
W kazaniu o tematyce głęboko religijnej i patriotycznej 
złożył hołd wszystkim zabitym na „nieludzkiej ziemi” 
oraz ofiarom katastrofy z 10.04.2010 r. Po liturgii i od-
śpiewaniu „Boże coś Polskę” ks. dziekan poświęcił „Dąb 
Pamięci”. 

W części artystycznej młodzież pod kierunkiem pań 
elżbiety Gwiazdy i Małgorzaty Parzych zaprezentowała 
montaż słowno-muzyczny zatytułowany „katyń… oca-
lić od zapomnienia”. Wielu słuchających nie mogło ukryć 
wzruszenia. Dziękując młodzieży za występ dyrektor 
Grzegorczyk podkreśliła, że szkoła uczestniczy w ogól-
nopolskim programie „katyń – ocalić od zapomnienia”, 
któremu patronuje Prezydent rP. 
Syn kapitana Sobiewskiego ze łzami w oczach dzięko-
wał za zaproszenie na uroczystość poświęconą pamięci 
ojca oraz podkreślił, że chce uczcić pamięć wszystkich 
ofiar tamtej zbrodni. Zabierając głos prezes Okręgu  
Mazowieckiego ZOr ppłk Alfred kabata, który prze-
kazał szkole opracowany przez siebie biogram zamor-
dowanego w Charkowie oficera, podkreślił, że kpt.  
Franciszek Sobiewski był jednym z kilkudziesięciu  
oficerów zamordowanych w katyniu i Charkowie, któ-
rzy pełnili służbę w Batalionie elektrotechnicznym, sta-
cjonującym w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 
1921–1939. Porucznik rez. S. Łazor odczytał list burmi-
strza Nowego Dworu Mazowieckiego do uczestników 
uroczystości. List, książki o modlińskiej twierdzy i inne 
pamiątki przekazano dyrektor szkoły M. Grzegorczyk.
uroczystości zakończono odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego.

13 kwietnia 2010 r. w Warszawie odbyły się obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zorganizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, 
radę ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego, Federację rodzin katyńskich oraz Narodowe 
centrum kultury.

W cieniu katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, w atmosferze żałoby 
narodowej, powagi oraz zadumy delegacja okręgu Mazowieckiego  
związku oficerów rezerwy rP im. Marszałka józefa Piłsudskiego wzięła  
udział 13 kwietnia 2010 r. w uroczystościach poświęcenia „Dębu Pamięci” upamiętniającego 
zamordowanego w charkowie kapitana Franciszka Sobiewskiego, oficera Batalionu 
elektrotechnicznego, który urodził się w ostrołęce. 
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„Dąb 
Pamięci”

formacje o oficerach, którym zostały poświęcone 
„Dęby Pamięci” – aleksandrze ciechanowskim 
i zbigniewie tomasinim. Szukali materiałów w  
zbiorach Biblioteki Narodowej, archiwum akt 
Nowych, archiwum Państwowego Miasta Sto-
łecznego Warszawy – oddział w Grodzisku Ma-
zowieckim. również dzięki pomocy pani teresy 
kaszyńskiej, pani krystyny Dostatniej, panów: 
alfreda kabaty, edwarda raka, księdza prałata 
czesława żyły oraz życzliwości władz urzędu Mia-
sta Nowy Dwór Mazowiecki udało się pozyskać 
wiele cennych informacji. rozmowy z wieloma 
osobami wskrzesiły pamięć o bohaterach. Dzię-
ki temu uczniowie poznali niezwykłe fakty z życia 
aleksandra ciechanowskiego i zbigniewa toma-
siniego. Wszelkie udokumentowane informacje 
są przesyłane do centrali akcji „katyń – ocalić od 
zapomnienia” i umieszczane na stronie projektu 
www.katyn-pamietam.pl/heros/78.html. 
uczniowie Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Długiej 
posadzili już drugi „Dąb Pamięci”...
W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły mieli za 
zadanie zebrać materiały dotyczące aleksandra 
ciechanowskiego, majora w stanie spoczynku. 
19 kwietnia 2009 podczas uroczystości upamięt-
niającej 69. rocznicę mordu katyńskiego posadzi-
li na skwerze w parku miejskim, pierwszy „Dąb 
Pamięci”. W bieżącym roku szkolnym uczniowie 

zespołu poznawali tragiczną w swym wymiarze 
biografię kapitana zbigniewa tomasiniego. 25 
kwietnia 2010, podczas uroczystości upamięt-
niającej 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, posadzili 
dąb upamiętniający tego bohatera. 
„katyń – ocalić od zapomnienia” – to piękna 
i szlachetna akcja. Wymaga od uczniów większej 
dojrzałości patriotycznej, obywatelskiej. Czy łatwo 
było zachęcić młodych ludzi do wzięcia udziału 
w tym projekcie?
Nie można zrozumieć współczesności bez od-
niesienia do przeszłości, do skarbnicy narodowej 
tradycji. Staramy się o tym przekonywać naszych 
uczniów, nie tylko na lekcjach. W ubiegłym roku 
uczniowie naszej szkoły zajęli i miejsce w woje-
wództwie mazowieckim w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych w programie „Moja mała ojczyzna”, 
w ramach którego zaprezentowali album poświę-
cony zbigniewowi tomasiniemu. Społeczność 
zespołu Szkół nr 2 jest zaszczycona, że poprzez 
udział w akcji mogła uczcić pamięć jeszcze jedne-
go Polaka zamordowanego w katyniu. 
te wyjątkowe lekcje patriotyzmu, budowania tożsa-
mości narodowej nie byłyby w pełni możliwe, gdyby 
nie pomoc, życzliwość i zrozumienie wielu osób, 
którym, korzystając z okazji, raz jeszcze w imieniu 
młodzieży i własnym serdecznie dziękuję.
Dziękujemy za rozmowę. 

Proszę przybliżyć ideę akcji „katyń  
– ocalić od zapomnienia”.
ogólnopolska akcja „katyń – ocalić od zapomnie-
nia” trwa od 2007 roku. Ma ona utrwalić pamięć         
o ofiarach „mordu katyńskiego”. jedną z form 
realizacji tej idei jest posadzenie 21 473 „Dębów 
Pamięci”, poświęconych imiennie ofiarom NkWD. 
jeden dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. 
uczestnicy Projektu zobowiązują się do opieki 
nad dębem oraz upamiętnienia na terenie szkoły 
oficera – ofiary zbrodni. Patronat nad tą akcją – od 
początku jej istnienia – objął pan lech kaczyński. 
10 kwietnia przekonaliśmy się, jak wielce symbo-
liczny stał się ten patronat – prezydent rzeczpo-
spolitej Polskiej wraz z małżonką i dziewięćdzie-
sięcioma czterema osobami zginął w katastrofie 
lotniczej pod Smoleńskim, udając się na uroczy-
stości w lesie katyńskim... 
Jest pani koordynatorem projektu w szkole. Nad 
czym pracowali uczniowie pod pani kierunkiem?
Młodzież zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim już po raz drugi bierze udział 
w projekcie edukacyjnym „katyń – ocalić od za-
pomnienia”. to niezwykle ciekawa, choć niekiedy 
żmudna, praca badawcza. uczniowie rozpoczęli 
pracę od przypomnienia najważniejszych infor-
macji o zbrodni katyńskiej. Następnie pogłębiali 
wiedzę na ten temat, jak również zdobywali in-

Przeszłość zachowana  
w pamięci staje się częścią 
teraźniejszości.

T. Kotarbiński
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TeksT i FoTo aNeta Pielach- PierŚcieNiak

Stanowcze NIe

ta Westwalewicz uczennica Zespołu Szkół nr 3 (kl. ii 
gimnazjum), Dawid kąpielewski z Zespołu Szkół nr 4 
i krystian kowalski uczeń Szkoły Podstawowej nr 7. 
Wyróżnienia od wydziałów urzędu miejskiego otrzy-
mali Piotr Pawełas – uczeń klasy i Szkoły Podsta-
wowej nr 7 i izabela Mądzik z klasy ii c gimnazjum 
w Twierdzy Modlin. komisja Porządku Publicznego, 
Zdrowia i Spraw Społecznych rady Miejskiej wy-
różniła Sandrę Sawicką z klasy V b ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5, a komisja Oświaty kultury i Sportu 

wyróżniła licealistkę z Zespołu Szkół nr 4 – Tamarę 
Zmyśloną. Nagrodę komendanta Straży Miejskiej 
otrzymał także uczeń liceum z Zespołu Szkół nr 4 – 
Michał Wiśniewski. 

6 maja do urzędu miejskiego zostali zaproszeni wszy-
scy laureaci konkursu. Nagrody wręczyli im osobiście 
Burmistrz Miasta Jacek kowalski, Przewodniczący 
rady Miejskiej krzysztof Bisialski i komendant Stra-
ży Miejskiej Piotr rogiński. 

konkurs adresowany był do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów w wieku od 6 
do 16 lat. Technika wykonania prac była do-
wolna natomiast format nie większy niż A2. 

uczestnicy podzieleni byli na cztery grupy: klas młod-
szych (0–iii), średnia (klasy iV–Vi), grupa starsza (kla-
sy gimnazjalne i LO), a iV grupę stanowili uczniowie 
niepełnosprawni. 
Najpierw odbyły się eliminacje w szkołach. Tam wy-
łonione były prace, które zostały przesłane do urzędu 
miejskiego. Tym samym 53 prace z etapu wewnątrz- 
szkolnego trafiły do drugiego etapu konkursu. 21 z nich 
zostało nagrodzonych.
Jury w składzie iwona Zielińska, Aneta Lodzik, Anna 
Dąbrowiecka, elżbieta Cychowska, Teresa Łapińska 
i Marek Olszewski przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:
W grupie pierwszej i miejsce zdobyła klaudia kuczera 
z klasy iii a ze Szkoły Podstawowej nr 5. ii miejsce za-
jęła Patrycja Mizerska – uczennica klasy iii Szkoły Pod-
stawowej nr 4, a na trzecim miejscu uplasowała się Łucja 
Stulczewska z klasy ii a ze Szkoły Podstawowej nr 5.      
Laureaci grupy ii to: i miejsce – Marta rybarska z kla-
sy V a ze Szkoły Podstawowej nr 5, ii miejsce – ewe-
lina Suchodolska z klasy iV a z Zespołu Szkół nr 4,  
iii miejsce – urszula Szyc uczennica klasy V b ze Szko-
ły Podstawowej nr 5. 
W grupie iii zwyciężyła Aleksandra Otowska reprezen-
tująca gimnazjum z Zespołu Szkół nr 3. Drugie miejsce 
przypadło w  udziale dwóm uczennicom, tj. Magdzie 
Palczowskiej z Zespołu Szkół nr 4 i klaudii Bączek 
z gimnazjum w Twierdzy Modlin. Jury postanowiło nie 
przyznawać w tej kategorii miejsca trzeciego. 
Zwycięzcą grupy czwartej wybrany został Arkadiusz 
krzemiński uczeń klasy iii Szkoły Podstawowej nr 
7. ii miejsce zajął Michał Sawicki ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5, a iii miejsce Marcin Sasin także ze 
szkoły nr 7. 
Jury przyznało także kilka wyróżnień. Otrzymali je 
Anna Pudło z Zespołu Szkół nr 4 (kl. iV a), Wiolet-

Nowodworska straż miejska oprócz zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku 
na terenie miasta organizuje też szereg działań o charakterze profilaktycznym. Są to m.in. konkursy 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. jeden z nich pn. „Stanowcze Nie dla alkoholu 
i papierosów” został właśnie rozstrzygnięty. 
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Jednak impreza „Bezpiecznie na rowerze” to 
nie tylko konkurs dla uczniów klas czwartych, 
połączony z możliwością zdobycia karty ro-
werowej. To przede wszystkim festyn rowe-

rowy, którego celem jest pokazanie mieszkańcom 
miasta, że rower jest nie tylko środkiem transportu, 
lecz również sposobem na aktywne spędzanie wol-
nego czasu.
Celem przedsięwzięcia jest jednocześnie podnosze-
nie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych 
uczestników ruchu drogowego, poprzez popularyza-
cję przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach, pokazanie, że bardzo dobra znajomość za-
sad bezpieczeństwa ruchu drogowego i umiejętność 
udzielenia pierwszej pomocy ma ogromny wpływ 
nie tylko na nasze zdrowie, ale także na zdrowie i ży-
cie innych uczestników ruchu. 
W tym roku impreza odbyła się pod patronatem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmi-
strza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Współorga-
nizatorami, obok SP 5 i Stowarzyszenia Przyjaciół 
Piątki byli: Wydział ruchu Drogowego komendy 
Stołecznej Policji w Warszawie, Wydział ruchu 
Drogowego komendy Powiatowej Policji w Nowym 
Dworze Mazowieckim, komenda Powiatowa Straży 
Pożarnej.
Na wszystkich, którzy tego dnia zawitali do Piątki 
czekało mnóstwo atrakcji. Można było zdobyć atrak-
cyjne nagrody w licznych konkursach sportowo-re-
kreacyjnych, które sprawdzały również wiedzę o za-
sadach bezpieczeństwa na drodze. 
Tego dnia do SP 5 zawitała też grupa zrzeszająca pa-
sjonatów starych rowerów. „Bicykliści” przybliżyli 
wszystkim historię roweru, pokazywali, jak należy 
wsiadać na bicykle (co okazało się niełatwą sztu-
ką!). Chętni mogli wziąć udział w szkoleniach jazdy 
na bicyklach, welocypedach, przejażdżkach trycy-
klem oraz innych zabawach integracyjnych w starym 
stylu. 
Była też szansa wzięcia udziału w zajęciach, prowa-
dzonych przez przeszkolonych odpowiednio nauczy-
cieli, umożliwiających praktyczne przećwiczenie 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – co 
jest bardzo ważną umiejętnością. 
Bardzo efektowny był pokaz umiejętności strażaków, 
którzy rozcinali wrak samochodu, po czym wyciąga-
li z niego poszkodowanego, a następnie gasili pożar. 
Natomiast pani ze straży miejskiej z użyciem ugoto-

zawrót 
głowy

W sobotę 24 kwietnia  
w Szkole Podstawowej 
nr 5 spotkali się 
uczniowie szkół 
podstawowych po to,  
by po raz trzeci zmierzyć 
się w konkursie 
„Bezpiecznie na 
rowerze”. 

TeksT a.P. FoTo e.a. leWaNDoWScy
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wanych na twardo jajek w bardzo obrazowy sposób 
pokazywała dzieciom i ich rodzicom, że zakładanie 
kasku rowerowego nie jest „modową fanaberią”, ale 
koniecznością, od której wielokrotnie zależy życie 
dziecka. Oprócz tego można było zrobić sobie zdję-
cie na policyjnym motorze, zdobyć autograf znanego 
boksera, krzysztofa „Diablo” Włodarczyka, który 
był gościem specjalnym tej imprezy. 
W międzyczasie uczestnicy konkursu, po napisaniu 
części teoretycznej (testu ze znajomości zasad ruchu 
drogowego), walczyli dzielnie na torze, prezentując 
swe praktyczne umiejętności jazdy na rowerze. 
Około godziny 14 konkurs był już rozstrzygnięty. 
Okazało się, że indywidualną zwyciężczynią zo-
stała uczennica SP 3 w Modlinie Twierdzy, Natalia 
Jończyk i to ona otrzymała główną nagrodę – rower 
ufundowany przez pana Dominika Podgórskiego, 
właściciela firmy „rower-Mot”.

Oto wyniki zmagań czwartoklasistów: 
klasyfikacja szkół:
1. SP3 NDM
2. SP  Zakroczym
3. SP 5 NDM
klasyfikacja indywidualna:
1. SP 3 NDM   Natalia Jończyk 
2. SP Zakroczym   klara  Lemiszewska 
3. ZSP Sowia Wola  Aleksander Tikunow 

W trakcie podsumowania imprezy wystąpiła znana 
aktorka, Dorota Stalińska. Jest ona założycielką Fun-
dacji Nadzieja i czynnie włącza się w propagowanie 
zasad bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na drodze. 
Pani Stalińska w bardzo żywiołowy sposób zapre-
zentowała zgromadzonym, o czym powinien pamię-
tać młody uczestnik ruchu drogowego, by uniknąć 
wypadku. 
Na koniec wszyscy uczniowie wyposażeni w liczne 
odblaski, podarowane przez panią Stalińską i spon-
sorów pozowali do wspólnego zdjęcia.
impreza nie odbyłaby się pewnie, gdyby nie aktyw-
ny udział rodziców, działających w „Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Piątki”, pana Grzegorza Powały, dyrekcji 
i nauczycieli SP 5. Dzięki wspólnemu działaniu mło-
dzież miała okazję aktywnie i atrakcyjnie spędzić 
sobotnie przedpołudnie i jednocześnie zdobyć po-
żyteczną wiedzę, która miejmy nadzieję zaowocuje 
zwiększeniem ich bezpieczeństwa na drodze. 
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Piknik rozpoczęto spotkaniem dowództwa 
jednostki z przybyłą młodzieżą i omó-
wieniem przebiegu całego przedsięwzię-
cia. Pokaz sprzętu inżynieryjnego, tresu-

ry psów szkolonych specjalnie do wyszukiwania 
materiałów wybuchowych oraz rozgrywanie kon-
kurencji sportowo-rekreacyjnych realizowano 
bez żadnych zakłóceń. Oficerowie i instruktorzy 
wyznaczeni do prowadzenia zajęć przez dowód-
cę brygady płk. Waldemara Zakrzewskiego sta-
nęli na wysokości zadania. Pomocy udzielali im 
opiekunowie – nauczyciele wymienionych szkół, 
między innymi: prof. Czesław Stępiński, krystyna 
Węcławiak, Mirosława Pajek oraz robert Jankow-
ski i Aleksandra Stasiak z LO w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Mury koszar ożyły! Wypełniły się gwarem, śmie-
chem i zdrową rywalizacją sportową. Największym 
wzięciem wśród młodzieży cieszyła się tresura 
psów, pokaz „inteligencji” inspektora służącego 
do bezpiecznego przenoszenia ładunków wybucho-
wych oraz strzelanie z laserowego symulatora strze-
lań, w której to konkurencji zwyciężyła uczennica 
Marta Prus.
Nie sposób jest wymienić wszystkich zwycięzców 
poszczególnych konkurencji sportowych. Należy 
jednak wspomnieć osoby, które odbiegały od prze-
ciętności i tak wspomniana już Marta Prus – zwy-
ciężyła w biegu na dystansie 100 m, najbardziej 
usportowiony Dawid kąpielewski zajął i miejsce 
w podnoszeniu ciężarka 17,5 kg na czas. Dodatkowo 
Dawid zajął ii miejsce w rzucie piłką lekarską i czo-
łowe lokaty w biegach na 100 i 60 metrów. W sprin-
cie brylowali Justyna Banach i Michał kilian.
konkurs wiedzy pt. „Tradycje i współczesność 2. 
Mazowieckiej Brygady Saperów” kolejno wygrali: 
Anna Misiun, Jakub Maziejuk, Martyna Piotrowska 
i konrad Mazurkiewicz. W tym szczególnym dniu, 
ważnym zarówno dla uczestników, jak i organiza-
torów, dopisywała słoneczna pogoda, a grochówka 
wojskowa ufundowana przez Towarzystwo Przyja-
ciół Twierdzy Modlin smakowała wszystkim, bez 
wyjątku!
Dużo radości i zadowolenia sprawił moment wrę-
czania nagród rzeczowych sfinansowanych przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej. Niewątpliwą 
atrakcją ceremonii zamknięcia imprezy była obec-
ność autora książki pt. „Twierdza Modlin w latach 
1830–1915” – Piotra Oleńczaka. Podobnie jak na-
grody rzeczowe, książki z dedykacją autora, prze-
kazane przez Burmistrza Miasta Nowego Dworu 
Mazowieckiego – Jacka kowalskiego wręczano 
młodzieży w formie wyróżnień za uczestnictwo 
w pikniku. W imieniu TPTM, współorganizato-
ra „Dnia Otwartych koszar”, serdecznie dziękuję 
dowódcy 2. MBSap – płk. Waldemarowi Zakrzew-
skiemu oraz mjr. Przemysławowi Brukiewie i kpt. 
Dariuszowi urbanowi za zorganizowanie i przepro-
wadzenie imprezy. Dziękuję również pracownikom 
Wydziału Promocji i komunikacji Społecznej Jac-
kowi kosiorkowi i Sebastianowi Bańburze za przy-
gotowanie plakatów i dyplomów uznania.

Licealiści u saperów

W dniu 30 kwietnia 2010 roku gościnne mury 2. Mazowieckiej Brygady 
Saperów w kazuniu przyjęły 120-osobową delegację młodzieży z zespołu 
Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin twierdza oraz lo w 
Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach „Dnia otwartych koszar” 
uczniowie wymienionych szkół zapoznali się z bogatą historią i życiem 
współczesnym Brygady – jednostki WP wielce zasłużonej dla Wojsk 
inżynieryjnych MoN.

TeksT i FoTo GrzeGorz SokoŁoWSki, PrezeS toWarzyStWa PrzyjacióŁ tWierDzy MoDliN
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W czwartek, 29 kwietnia u komendanta Straży 
Miejskiej, Piotra rogińskiego gościły trzy mło-

de ekostrażniczki. 
Dziewczynki przez miesiąc dbały o czystość na pla-
cu zabaw przy ul. Obwodowej. Według założeń akcji, 
po tym okresie, komendant SM oficjalnie zatwierdza 
legitymację ekostrażnika. Nie oznacza to jednak, że 
teraz dziewczęta spoczną na laurach. 

Dalej dbać będą o porządek w wybranym przez siebie 
rejonie. Przy okazji wizyty w urzędzie Miejskim eko-
strażniczki dostały od władz miasta drobne upominki.
Gratulujemy dziewczętom obywatelskiej postawy 
i mamy nadzieję, że będą stanowić wzór dla swoich 
rówieśników i nie tylko.
O całej akcji i innych osiągnięciach ekostrażników na 
bieżąco informujemy w „Faktach”. 

ekostrażniczki
ciężka praca popłaca – przekonały się o tym dziewczęta zaangażowane w program 
ekostrażnik. Władze miasta nagrodziły ich całomiesięczny trud.

TeksT i FoTo Na PoDStaWie WWW.NoWyDWorMaz.Pl

Podczas podsumowania Vi edycji polskiej edycji 
Międzynarodowego konkursu Poetycko-Pla-

stycznego Poem express wśród laureatów znalazł 
się również reprezentant naszego Ośrodka i mia-
sta Sławek rynkun. Sławek rynkun od kilku lat 
uczęszcza na zajęcia plastyczne do naszej sekcji 
prowadzonej przez Piotra Pawłowskiego. Pod jego 
okiem kształci swój talent plastyczny, ale również 
wrażliwą wyobraźnię.
Serdecznie gratulujemy Michałowi i jego instrukto-
rowi, zwłaszcza, że jest to już drugie wyróżnienie 
jakie uzyskał Sławek w tym konkursie (wyróżnienie 
otrzymał także w roku 2008), a biorąc pod uwagę 
fakt, że w ubiegłym roku wyróżnienie w konkursie 
Poem express otrzymał brat Sławka, Michał, to już 
możemy mówić o tradycji rodzinnej. 
Gratulujemy.

21 kwietnia 2010 r. w Filii nr 2 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej na Osiedlu Młodych, od-

było się spotkanie autorskie z Józefem Chorądzikie-
wiczem. Pan Chorądzikiewicz jest autorem tomiku 
poezji pt. „Ścieżkami idę...”.
Serdecznie dziękujemy autorowi, młodzieży, która 
przygotowała program artystyczny i wszystkim go-
ściom przybyłym na spotkanie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali tomiki poezji z de-
dykacją od autora.

22  kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim w Modlinie Twierdzy 

odbyło się szkolenie nauczycieli z powiatu nowo-
dworskiego prowadzone przez instruktorów CPr 
AeD Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy. Program edukacyjny zatytułowany „ratujemy 
i uczymy ratować” został uruchomiony w 2006 r, 
a od roku 2008 roku honorowy patronat nad jego re-
alizacją objęło Ministerstwo edukacji Narodowej. 
kurs skierowany był do osób uczących najmłod-
szych, czyli nauczycieli szkół podstawowych. re-
alizacja zaplanowanych działań odbyła się dzięki 
dyrekcji szkoły oraz wolontariuszom Pokojowego 
Patrolu. Pedagodzy, którzy zgłosili swój udział 
w tym przedsięwzięciu, zdobywali wiedzę w zakre-

sie pierwszej pomocy, tj. wezwania pomocy, zacho-
wania w razie utraty przytomności oraz resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej. 
Fundacja, oprócz szkolenia nauczycieli, zapewniła 
także podstawowe pomoce naukowe do prowadze-
nia lekcji udzielania pierwszej pomocy. Po szkoleniu 
placówki oświatowe, biorące udział w programie, 
otrzymały: podręczniki dla nauczycieli, książeczki 
dla dzieci, fantomy „LittleAnia”, telefony tekturo-
we dla dzieci oraz bajki.
Dzięki przeszkolonym pedagogom dzieci będą mo-
gły uczyć się najprostszych zasad udzielania pierw-
szej pomocy: od prawidłowego wezwania służb 
medycznych po podstawowe czynności przy osobie 
poszkodowanej. 

Sławek Rynkun 
laureatem Poem express

Spotkanie autorskieRatować i uczyć ratować

TeksT i FoTo Nok

TeksT i FoTo MBP

Niezwykle miła uroczystość miała miejsce  
18 kwietnia 2010 roku w Śródmiejskim Domu 
kultury. 

o tym, jak ważną sprawą we współczesnej szkole jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie uczniów, nie 
trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą o tym nauczyciele, dyrektorzy szkół, inni pracownicy oświaty 
oraz rodzice i sami uczniowie. Media coraz częściej podają informacje o skutecznych i sprawnych 
działaniach pedagogów podczas udzielania pierwszej pomocy na terenie placówek oświatowych.  
W szkołach organizowane są zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne dla nauczycieli. 

TeksT i FoTo kluB DzieNNikarSki
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Zespoły przygotowała instruktor ilona Skrętna 
(scenariusze, reżyseria, kostiumy, scenogra-
fia). Przez półtorej godziny licznie zgroma-

dzona widownia mogła oglądać barwne widowisko. 
Zespół teatru tańca „Op-Art.” pokazał  miniatury ta-
neczne do utworów Stinga, enigmy oraz melodii fil-
mowych. Zespół dzieci najmłodszych „Stokrotki” (6-9 
lat)  porwał widownię tańcem do utworu „equador”. 
Teatr żywego planu „uwaga” zaprezentował spek-
takl „Mały książę” na podstawie utworu Antoine’a  
Saint-exupery’ego. W teatrze  jednego aktora wy-
stąpiły: Justyna Skonieczna z tekstem „Z pamiętnika 
Baśki” poruszającym problemy narkomanii wśród 
młodzieży;  Agata Antkowiak brawurowo pokaza-
ła monodram „Panna ewa” na postawie powieści 

To motto cyklicznych już obchodów rocznicy 
uchwalenia konstytucji 3 Maja. Na terenie 
Nowego Dworu Mazowieckiego, dokładnie 

w dzielnicy Okunin odbyły się one już po raz siódmy. 
Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter. 

Zbiegły się w czasie trzy ważne dla naszego kraju wy-
darzenia: Święto Flagi Państwowej, rocznica uchwale-
nia konstytucji 3 Maja i nienotowana w historii nowo-
żytnej tragedia Smoleńska.
Modlitwa, polska muzyka, stosowna poezja – to pa-
naceum, sposób na godne istnienie, na zjednoczenie 
i utrwalenie tego, co polskie. 
i tak mieszkańcy osiedla Okunin wspólnie z władza-
mi Nowego Dworu Mazowieckiego zorganizowali 
kolejną uroczystość. Trudno słowami oddać atmo-
sferę tego dnia – mimo deszczu (wprawdzie majo-
wego) ponad 100 uczestników rzęsistymi oklaskami, 
o ukradkowych łzach nie wspomnę, oceniło zasadność 
uroczystości. Przedsięwzięcie skromne, aczkolwiek 
wymowne. Trudno dziękować personalnie, żeby ko-
goś nie pominąć, przeto dziękuję wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób pomogli i  uczestniczyli w orga-
nizacji tej uroczystości. 
Dziękuję uczestnikom i wykonawcom. kultywujmy to 
co piękne, godne i polskie.

Premiery 2010

3 maja w Okuninie

9 maja 2010 r. o godz. 17:00 w hali NoSir swój dorobek artystyczny 
zaprezentowały sceniczne koła zainteresowań klubu Garnizonowego kazuń. 

„Mała świadomość historyczna, a zarazem duży potencjał patriotyczny, wiara  
i patriotyzm to ogromne wartości… Pielęgnujmy je, to wielki zbiorowy obowiązek”.

TeksT i FoTo kluB GarNizoNoWy kazuń

TeksT taDeuSz SoSińSki FoTo SeBaStiaN BańBura

Święto rodziny to czas wspólnej radosnej zabawy, 
składania życzeń i obdarowywania rodziców wła-

snoręcznie wykonanymi upominkami.
Dzieci z grupy Vii „elfy” z Publicznego Przedszkola 
Nr 5 zaprosiły swych ukochanych rodziców na wspa-
niałą uroczystość. 
Po życzeniach i piosenkach wspólnie z nimi bawiły się 
na tarasie i w ogrodzie.
kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców dodawały energii do wesołych zabaw 
z chustą animacyjną, balonami oraz piłkami.

Wszystkim rodzicom bardzo dziękujemy za wspaniałą 
zabawę i serdeczną atmosferę.

Dzień Rodziny w PP 5
TeksT i FoTo WychoWaWcy Gr. Vii „elFy”

k. Makuszyńskiego, z kolei Magdalena Chojna w in-
teresujący sposób ukazała bezsens biurokracji pre-
zentując tekst pt. „Pędzelki”. Wiersze: „Zostawcie 
nam”  M. Grechuty  oraz „Mój Ojciec” Z. Herberta 
powiedział Adam Balcerzak. Na zakończenie kie-
rownik klubu Garnizonowego Andrzej Świder go-
rąco podziękował wykonawcom, Pani ilonie, oraz 
Dyrektorowi NOSir Dariuszowi Wąsiewskiemu za 
udostępnienie hali.
Program  Premiery to impreza odbywająca się raz do 
roku, która zawsze cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem. każdorazowo biorą w niej udział wszystkie 
dzieci należące do zespołów artystycznych klubu 
garnizonowego. W tym roku oglądaliśmy 50 mło-
dych wykonawców.

W Przedszkolu nr 5 Dzień Matki i Dzień ojca 
obchodzone są jako Dzień rodziny. to zawsze 
okazja do wspólnej zabawy z obojgiem 
rodziców. 
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W trakcie obrad pracowały komisje 
sejmikowe. Zajmowały się one 
problemami bezpieczeństwa dzieci, 
agresją w szkole, wpływaniem ro-

dziców na kształtowanie zachowań dzieci, proble-
mami szkolnymi dzieci, wypoczynkiem i czasem 
wolnym dzieci.
Młodzi parlamentarzyści przekonywali, że plecaki 
nie powinny być tak ciężkie, bo powodują skrzy-
wienie kręgosłupa, a klasy powinny być wyposażo-
ne w szafki do przechowywania podręczników, aby 
uczniowie nie nosili ich wszystkich codziennie.
Dzieci debatowały, by nie zmieniać każdego roku 
podręczników i ujednolicić podręczniki w klasach 
równoległych tak, żeby rodzeństwo mogło korzy-
stać z tych samych podręczników przez kolejne 
lata, bo podręczniki są bardzo drogie. 
Młodzi parlamentarzyści postulowali utworzenie 
w mieście Poradni rodzinnej pomagającej rodzi-
nom w rozwiązywaniu ich problemów, by mogli 
lepiej zajmować się dziećmi. Dzieci chcą wycho-
wywać się w rodzinach szczęśliwych, pełnych 
miłości. Wystąpiły z postulatem do władz miasta 
o utworzenie nowoczesnego parku zabaw dla dzieci 
w różnym wieku. Nie tylko z piaskownicą, karuzelą 
i zjeżdżalnią, ale też ze ścianką do wspinania, tu-

nelami do zjeżdżania, linkami wspinaczkowymi, 
boiskiem do piłki siatkowej i koszykowej, torem 
rowerowym – byłby to park, w którym odpoczywa-
łyby dzieci z rodzicami. 
Dzieci chcą także zlikwidować agresję w szkole. 
Dlatego podczas Sejmiku apelowały o zwiększenie 
liczby dyżurujących nauczycieli w różnych miej-
scach w szkole. Wnioskowały o spowodowanie 
częstszego patrolowania okolic szkoły przez straż 
miejską i policję.
Odwołując się do prawa dziecka do opieki zdrowot-
nej posłowie wnioskowali o zatrudnienie w szkole 
pielęgniarki, stomatologa i psychologa – „takiego 
lekarza od dziecięcej duszy”.
W debacie uczestniczyli dorośli eksperci i przedsta-
wiciele władz miasta w tym burmistrz p. Jacek ko-
walski, zastępca burmistrza p. Jacek Gereluk, prze-
wodniczący rady Miejskiej p. krzysztof Bisialski, 
komendant Straży Miejskiej – p. Piotr rogiński; 
kurator Sądu rodzinnego – p. Teresa Tworus, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
p. Halina kornacka, sympatyk i przyjaciel dzie-
ci – p. Zofia Misiak. Wydział Spraw Społecznych  
urzędu Miejskiego reprezentowała p. Teresa Ła-
pińska, zaś prezentację nt. „Szkoła bez przemocy” 
omówiła młodszy strażnik – p. Małgorzata Wójcik. 

Goście zgodzili się ze wszystkimi wnioskami dzieci 
parlamentarzystów i obiecali, że będą one rozpatry-
wane przez poszczególne instytucje.
W debacie uczestniczyły też dzieci – delegacje 
z Ognisk TPD w powiecie wraz z opiekunami, wy-
chowawcy Towarzystwa na czele z prezes Zarządu 
Powiatowego TPD p. elżbietą Gauzą.
Cieszyliśmy się z udziału w debacie sejmikowej  
p. elwiry kurzajewskiej – z Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego TPD.
Sejmik Dziecięcy powstał w ramach Ogólnopol-
skiego Programu „Z Podwórka do Parlamentu”. 
uczestniczy w nim grupa 23 dzieci z Ogniska Wy-
chowawczego TPD Nowy Dwór Mazowiecki z ul. 
Boh. Modlina i z ul. Szkolnej.

Sejmikiem opiekuje się pedagog p. Alicja Szumań-
ska.

Obradom przewodniczyli:
Marszałek : Dorota Borowska
Wicemarszałek: Paweł Głażewski
  Daniel Pietrow
Sekretarzem obrad 
została   Paulina Jarosławska

bez przemocy
W Sali obrad rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 21.04.2010 
odbyła się debata i Miejskiego Sejmiku Dziecięcego w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

TeksT i FoTo tPD



FAKTY NOWODWORSKIE Xiii/V 201018 eduKAcjA

Do konkursu zgłoszone zostały dwie 
7-osobowe drużyny czwartoklasistów. 
Zespoły w czasie swojej półrocznej pra-
cy przygotowywały problemy długoter-

minowe: pierwszy – „Latanie jest w planie”, drugi 
– „Podróże w naturze”.
Zadanie pierwsze polegało na skonstruowaniu 6 po-
jazdów latających, które miały wykonać 6 różnych 
zadań, w tym np. lot powolny, lot ze zrzuceniem cze-
goś do celu, lot z lądowaniem i wzlotem. Na scenie 
musiał pojawić się kontroler lotów, a całość miała 
mieć formę przedstawienia o oryginalnej fabule. Hi-
storia została wymyślona i zrealizowana przez dzie-
ci. One też były autorami niezbędnych rekwizytów. 
Dzieci wpadły na pomysł, że bohaterami ich scena-
riusza będą postacie ulubionych książek i filmów: 
Harry Potter, Fiona, kaczor Donald, Luis, którzy 
pomogą śniącemu o szóstce z klasówki bohaterowi 
rozprawić się za pomocą pojazdów latających z piąt-
ką z minusem. Na scenie więc pojawiła się m.in. ta-
jemnicza krewetka, niezwykły las kwiatów gigantów 
i „wystrzeliwator latający zrzucający zatrzymywator 
unieruchamiający”.
Drużynę reprezentowali: Bartosz Buraczyński, 
Adam Chudzyński, karolina kowalewska, Zuzanna 
Małajny, Michał Olędzki, Michał Pamięta i krzysz-
tof Piórkowski.
Problem „Podróże w naturze” polegał na skonstru-
owaniu pojazdu odwiedzającego wymyślone przez 
dzieci środowisko. i tak Michael Jackson podróżował 
swym niezwykłym pojazdem po Hawajach, ciągnąc 
przyczepę, która zmieniła się na polu kempingowym 
w niezwykły domek hawajski. Na trasie podróży po-
jawiły się pingwiny, które postawiły przed bohaterem 
do wykonania 4 zadania: poprawienie stanu środo-
wiska (został więc ekologiem), pokonanie fizycznej 
przeszkody (znalazł choinkę i prezenty, które rozdał 
dzieciom), wykonanie „pingwiniego kroku” (wymy-

ślił nowy taneczny krok), naprawę usterki technicz-
nej pojazdu (z pojazdu odpadły płyty piosenkarza, 
za które w zamian dostał nagrodę). MJ świetnie po-
radził sobie z zadaniami, otrzymał platynową płytę 
i tytuł króla tańca. 
Problem realizowali: Natalia Cios, Wiktoria Ogo-
nowska, Adrian Sobótka, Patrycja Szwarc, Dominik 
Waluszko, Michał Wieremiejczyk, Julia Wojcie-
chowska. 
Drugim etapem konkursu było rozwiązanie w czasie 
4 minut przygotowanego przez jurorów problemu 
spontanicznego. Tu oceniane było m.in. nietypowe 
rozwiązanie zadania, szybkość jego wykonania, 
przede wszystkim umiejętność współpracy w ze-
spole.
W Warszawie, w czasie eliminacji regionalnych (6 
marca 2010) dzieciaki z „Piątki” w problemie „Lata-
nie jest w planie” nie miały sobie równych i zakwali-
fikowały się do finału ogólnopolskiego. radości nie 
było końca, ponieważ i drugi zespół z problemem 
„Podróże w naturze” dostał przepustkę do finałów 
w Gdańsku. 
W pierwszym etapie tegorocznej Odysei umysłu 
wzięło udział 212 drużyn dzieci i młodzieży z całej 
Polski. W finale w Filharmonii Gdańskiej wystarto-
wały 102 drużyny.
Finał Ogólnopolski, który odbył się właśnie w Gdań-
sku w dniach 27–28 marca 2010, przyniósł wiele 
emocji. Dzieci rywalizowały z Odyseuszami z całej 
Polski i odniosły kolejny sukces. Drużyna rozwią-
zująca problem „Latanie jest w planie” zajęła dru-
gie miejsce i zdobyła tytuł Wicemistrzów Polski; 
otrzymała tym samym prawo reprezentowania Polski 
w eurofestiwalu odbywającym się w Zubrenoku na 
Białorusi. 
eurofestiwal w Zubrenoku miał miejsce w dniach: 
22.04–27.04. Jego uczestnikami byli Odyseusze 
z Białorusi, rosji, kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, 

Szwajcarii, estonii, rumunii, uSA, Polski i Węgier, 
– w liczbie około 1000 osób. 
Tam nowodworzanie zaprezentowali rozwiąza-
nie swojego problemu, zajmując pierwsze miejsce 
w i kategorii wiekowej; pokonali zdecydowanie 
m.in. rosjan. Wraz z drużynami kumpelskimi pocho-
dzącymi z Sankt Petersburga i  Satki z rosji w ciągu 
dwóch dni przygotowały mix problem, wymyślając 
sposób na komunikowanie się między ludźmi na 
świecie; urzeczywistniając plany pozostające do tej 
pory tylko w marzeniach konstruktorów i wynalaz-
ców. W historii wymyślonej przez dzieci komunika-
cję między mieszkańcami Ziemi, przede wszystkim 
krainy o wdzięcznej nazwie: Polarus zakłócił wulkan. 
Z powodu jego wybuchu niemożliwe stało się poru-
szanie po świecie. W związku z tym została wymyślo-
na maszyna teleportująca uczestników rozmowy tele-
fonicznej. Przedstawienie było okraszone humorem, 
zakończyło się wspólnym radosnym tańcem.
Pobyt na Białorusi był bardzo dobrą lekcją patrio-
tyzmu. Dzieci – jako jedyne z województwa mazo-
wieckiego – reprezentowały nie tylko swoją szkołę, 
ale miasto i region, przede wszystkim Polskę. 
Jako Polacy przyjmowani byliśmy przez wszystkich 
z ogromną życzliwością i otwartością. Mieliśmy 
okazję zobaczyć, w jakich warunkach uczą się bia-
łoruskie dzieci, poznać zwyczaje mieszkańców Bia-
łorusi, ich narodowe potrawy, zwiedzić miasteczka, 
obejrzeć zabytki architektury oraz zachwycić się 
największym i najpiękniejszym w tych okolicach je-
ziorem Narocz. 
Ważnym doświadczeniem dla dzieci i  nas trenerów 
okazało się także nawiązanie przyjaźni i wymiana 
doświadczeń z Odyseuszami z innych krajów uczest-
niczących w eurofeście 2010.
udział w konkursie i tę wyprawę na pewno wspomi-
nać będziemy jeszcze długo.
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 – uczestnicy 
międzynarodowego konkursu Odyseja umysłu 2010 
i ich trenerki serdecznie dziękują p. Jackowi ko-
walskiemu – burmistrzowi, p. Jackowi Gerelukowi, 
wiceburmistrzowi Miasta Nowy Dwór Maz., panu 
Jerzemu kowalikowi, dyrektorowi SP 5, a także Sto-
warzyszeniu „Przyjaciół Piątki”, sponsorom: panu 
robertowi Tomaszewskiemu, prezesowi firmy Nova 
Oil, zarządom Banku Spółdzielczego, Mazowieckiego 
Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Maz., panu 
robertowi Milewskiemu oraz rodzicom za pomoc 
w realizacji wyjazdu dzieci do Gdańska oraz na Bia-
łoruś i umożliwienie im udziału w tym niezwykłym, 
rozwijającym kreatywne myślenie konkursie.

Odyseja Umysłu 2010
Wicemistrzostwo Polski i i miejsce na eurofestiwalu w zubrenoku na 
Białorusi dla odyseuszy z „Piątki”!
Dużym sukcesem zakończył się udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 5  
z Nowego Dworu Maz. w polskiej edycji międzynarodowego konkursu 
odyseja umysłu 2010. 

TeksT Violetta rzeSzot, Wioletta WaluSzko FoTo arkaDiuSz PaMięta
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Młodzież wraz z opiekunkami przyby-
ła do naszego miasta w niedzielę 18 
kwietnia ok. godziny 20:00. Po krót-
kim powitaniu polscy uczniowie za-

brali gości do swoich domów.
W poniedziałek 19 kwietnia niemiecka młodzież 
mogła zobaczyć jak wyglądają lekcje w polskiej 
szkole. Najbardziej podobały im się zajęcia z jęz. 
niemieckiego, pewnie dlatego, że tylko w nich mogli 
w pełni uczestniczyć. Po oficjalnym powitaniu przez 
Dyrektor LO im. Wojska Polskiego odwiedziliśmy 
Starostwo Powiatowe, gdzie goście otrzymali drob-
ne upominki, mające przypominać im Nowy Dwór 
Mazowiecki. Starosta chętnie odpowiadał na pytania 
uczniów i nauczycieli przybliżając im wiedzę o mie-
ście oraz jego okolicach, w których mieli przebywać 
przez najbliższe 5 dni. Po wspólnym posiłku w piz-
zerii udaliśmy się do szkoły, gdzie zorganizowa-
ne zostały gry integracyjne mające na celu bliższe 
poznanie się młodzieży. Następnie wśród radości 
i śmiechu zmęczeni udaliśmy się do domów.
Wtorek był równie intensywnym dniem, co po-
niedziałek. rano udaliśmy się na wycieczkę do 
Warszawy gdzie zwiedzaliśmy Zamek królewski. 
Oprowadz,ało nas dwóch przewodników – jeden 
przeznaczony był dla grupy niemieckiej, a drugi dla 
polskiej. Mogliśmy podziwiać najpiękniejsze kom-
naty królewskie, sale balową, tronową oraz wiele 
ciekawych wystaw. To właśnie tam zobaczyliśmy 2 

mistrzowskie obrazy rembrandta, które w odczuciu 
zwiedzających były jednymi z najpiękniejszych oka-
zów w całej kolekcji muzealnej. Dowiedzieliśmy się 
także dużo o historii samego Zamku oraz losach War-
szawy. Dawniej pełnił on funkcję rezydencji królów 
i siedzibę Sejmu rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Dziś jest muzeum oraz centrum kultury i sztuki. Zo-
stał wpisany wraz ze Starym Miastem na Światową 
Listę Dziedzictwa uNeSCO. 
Następnie zorganizowane zostały podchody po Sta-
rówce. Zostaliśmy podzieleni na 3 grupy, w każdej 
było 2 polskich oraz 4 niemieckich uczniów, zaś 
punktami kontrolnymi zostali nasi szkolni koledzy.  
Po 1,5-godzinnej zabawie spotkaliśmy się w Ogrodzie 
Saskim skąd ruszyliśmy z powrotem do autokaru. 
Wspólnie spędzony czas bardzo zbliżył nas do siebie.
W środę zwiedziliśmy Pałac Letni króla Jana iii 
Sobieskiego i jego żony Marysieńki w Wilanowie. 
Obejrzeliśmy mnóstwo portretów możnowładców. 
Niestety ogrody wilanowskie były przebudowywane, 
więc nie mogliśmy podziwiać ich słynnego piękna. 
Następnym punktem programu był Pałac kultury 
i Nauki w Warszawie, a dokładnie jego XXX piętro. 
Po wjechaniu na górę wszyscy byli urzeczeni pano-
ramicznym widokiem Warszawy. Po uwiecznieniu 
go na zdjęciach niechętnie powróciliśmy na ziemię.  
Następnie podążyliśmy do Centrum Handlowego 
Złote Tarasy, gdzie nasi goście wpadli w wir zakupów.
W czwartek zwiedzaliśmy Twierdzę Modlin, a tak-

że Pomiechówek. Najpierw mogliśmy podziwiać 
panoramę Modlina z Wieży Czerwonej. Po kilku 
pamiątkowych zdjęciach na tle Spichlerza ruszyli-
śmy w kierunku reduty Napoleona, zwanej przez 
mieszkańców Barbakanem. Po wysłuchaniu krótkiej 
historii tego zabytku odbyliśmy krótką, lecz bardzo 
wyczerpującą wspinaczkę na wał korony utrackiej. 
Po wejściu na górę większość grupy była tak bardzo 
zmęczona, że z jękiem ledwo szła przed siebie. Na-
stępnie odwiedziliśmy Cmentarz Wojenny, na którym 
pochowani zostali żołnierze różnych narodowości, 
m.in. polskiej oraz niemieckiej. Chodziliśmy także 
tunelami ciągnącymi się blisko cmentarza. Było to 
bardzo ekscytujące przeżycie. Następnie pojechali-
śmy do Pomiechówka by i tam zwiedzić obiekty woj-
skowe. Po powrocie wzięliśmy udział w zawodach 
sportowych, a później wspólnie oglądaliśmy zdjęcia 
z naszych wędrówek. 
W piątek o 5 rano goście z wielkim smutkiem wy-
ruszyli do Warszawy skąd dalej jechali do swojego 
miasta. Był to najsmutniejszy dzień w całym naszym 
wspólnym tygodniu.
Mamy nadzieję, że kontakt z naszymi nowymi zagra-
nicznymi kolegami nie zostanie zerwany, tym bar-
dziej, że już 5 września wybieramy się na rewizytę 
do niemieckiego Niederolsche.
Bogaty program wymiany mógł być zrealizowany 
dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży.

Wymiana polsko-niemiecka. W dniach 18–23 kwietnia 2010r. odbyła się po raz 4 
wymiana polsko-niemiecka uczniów. Nowodworskie liceum współpracuje ze szkołą 
w Niederolsche już od 2002 roku. organizatorem tej współpracy jest nauczyciel 
germanista pani mgr agnieszka Nowakowska.

TeksT i FoTo lo
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Po długiej, ok. 15-godzinnej podróży mo-
gliśmy powitać naszych przyjaciół nie-
mieckich, w poniedziałek 3 maja ok. godz. 
19. Choć był to dzień świąteczny, to nie 

zabrakło naszych uczniów i nauczycieli, aby powi-
tać serdecznie gości. Po krótkim oprowadzeniu po 
naszej placówce goście udali się do miejsca nocle-
gu w Gawłowie – gospodarstwa agroturystycznego 
„koziołek”. Podczas pobytu grupie niemieckiej 
towarzyszyły nauczycielki języka niemieckiego p. 
Marta Żurawińska i p. Magdalena Nowicka. W trak-
cie całej wymiany szkolnej grupa niemiecka miała 
kontakt z grupą polskich uczniów, co miało służyć 
integracji i przełamywaniu barier językowych, jak-
że istotnych w dobie zjednoczonej europy.
We wtorek 4 maja udaliśmy się wspólnie z grupą 
polskich uczniów do Warszawy. W przełamywaniu 
barier językowych pomagały nauczycielki języka 
niemieckiego p. ewa kędzierska i p. Magdalena 
Nowicka. Chcieliśmy przybliżyć gościom z Nie-
miec naszą polską stolicę i pokazać „w pigułce” 
jej zabytki. uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w lekcji historii na Zamku królewskim, gdzie prze-
wodnik przybliżył historię i architekturę tego obiek-
tu. Następnie udaliśmy się na spacer po warszaw-
skiej Starówce. kolejnym punktem programu był 
Pałac kultury i Nauki oraz podziwianie panoramy 
miasta z tarasu widokowego na XXX piętrze. No 
i wreszcie wyczekiwany moment – zakupy w cen-

trum handlowym – bo jak tu wrócić bez drobiazgów 
dla najbliższych.
Na środę 5 maja zaplanowaliśmy wycieczkę do od-
dalonego o ok. 30 km Pułtuska – małego, ale jakże 
urokliwego miasteczka nazywanego często „We-
necją Mazowsza” ze względu na swoje położenie. 
O historii Pułtuska i jego zabytkach barwnie opo-
wiadał przewodnik, a w rolę tłumaczy wcieliły się 
p. ewa kędzierska i p. Marta Żurawińska. Zwiedzi-
liśmy Dom Polonii – byłą siedzibę biskupów płoc-
kich. Przeszliśmy najdłuższym rynkiem w europie 
(ponad 400 m), obejrzeliśmy wieżę gotycką i miesz-
czące się w niej Muzeum regionalne. Mogliśmy 
również podziwiać zabytkowe kamieniczki z XVii 
i XViii w. oraz zabytkową Bazylikę kolegiacką 
i przylegającą do niej dzwonnicę. Po zwiedzaniu 
przyszedł czas na przejażdżki gondolami po Narwi. 
Na wieczór zaplanowano wspólną dyskotekę, jakże 
wyczekiwaną przez młodzież. Zabawa była po pro-
stu „przednia”.
W czwartek 6 maja uczniowie niemieccy mie-
li okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych:  
na języku angielskim u p. Małgorzaty Pawełas  
i p. Małgorzaty Grabowskiej, na lekcji matematy-
ki u p. Piotra Laszuka oraz na zajęciach z origami  
u p. Joanny Wrzosek. Następnie odbyły się towa-
rzyskie mecze sportowe piłki siatkowej oraz nożnej. 
Na wieczór zaplanowane było ognisko pożegnalne 
z zabawami integracyjnymi, jednak pogoda spłatała 

figla. Postanowiliśmy więc zorganizować dysko-
tekę w Gawłowie, dokąd dojechała również grupa 
polska. Młodzież bawiła się wyśmienicie w rytm 
muzyki niemieckiej i polskiej, aż nadeszła chwi-
la pożegnania. Pani dyrektor Małgorzata Mikusek 
skierowała do gości ciepłe słowa podziękowania za 
wspólnie spędzony czas, przekazaliśmy upominki 
uczniom oraz ich opiekunom. Nie obyło się oczy-
wiście bez wspólnych fotek, wymiany adresów. Go-
ście z Niemiec zaprosili nas do siebie w przyszłym 
roku szkolnym, na co z utęsknieniem czekają nasi 
uczniowie.
W piątek we wczesnych godzinach rannych grupa 
niemiecka wyruszyła w drogę powrotną do Leine-
felde.

Partnerzy z Leinefelde w PG 2
W dniach od 3 do 7 maja 2010 Publiczne Gimnazjum nr 2 gościło przyjaciół z Niemiec z zaprzyjaźnionej już od 
jedenastu lat szkoły partnerskiej Staatliche regelschule konrad hertrich z leinefelde w turyngii.

TeksT i FoTo eWa kęDzierSka PG 2
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Organizatorzy warsztatów: Anna Warchoł, Wanda To-
maszewska, Małgorzata kulesza, Aneta Lodzik, Beata 
Gmurzyńska i Maria Boczek serdecznie dziękują za 
przybycie i twórcze zaangażowanie wszystkim druży-
nom i opiekunom. Miła i życzliwa atmosfera sprzy-
jała wspólnemu realizowaniu zadania i dzieleniu się 
doświadczeniem. Cenny był zwłaszcza warsztatowy 
charakter spotkania pozbawiony rywalizacji, oceny, 
sprzyjający bliższemu poznaniu uczniów i nauczycieli. 
Cieszymy się, iż zaproszenie przyjęły wszystkie szkoły 
nowodworskie. Zapraszamy za rok.

eduKAcjA

Mistrzostwa były częścią programu aktyw-
nej edukacji matematycznej „Gramy – ma-
tematykę znamy”, którego realizacja jest 

dofinansowywana ze środków m.st. Warszawy.
uczniowie   klas   2,  3  i 4  szkół  podstawowych  
sprawdzali swoją znajomość tabliczki mnożenia 
grając  matematycznymi kartami w gry: „krzyżak”, 
„Szeryf”, „Prymus”,  „Olimpijczycy”  i  „ekspres”.  
Wszystkie  gry  pochodzą z  książek  „Gry  i zabawy  
z  tabliczką  mnożenia” Andrzeja Grabowskiego, któ-
ry jest też pomysłodawcą mistrzostw i twórcą kart. 
idea zawodów łączy w sobie ćwiczenie znajomości 
podstaw matematyki ze sportową rywalizacją. 

Zwycięskie zmagania z tabliczką mnożenia
W dniach 24–25 kwietnia 2010 roku odbyły się 10. Mistrzostwa Warszawy w tabliczce Mnożenia. Wzięło w nich udział 370 
uczniów z 33 szkół podstawowych województwa mazowieckiego. jest to dwudniowe święto szybkiego mnożenia.

27 kwietnia 2010 roku, w Szkole Podstawowej nr 7 im. orła Białego w Nowym 
Dworze Mazowieckim, jak co roku, odbyły się warsztaty twórcze w ramach 
realizacji Programu edukacji Gminnej. 

TeksT i FoTo MaŁGorzata kuleSza, juStyNa PaSzkieWicz, MaŁGorzata koŁacz

Wzięły w nich udział czteroosobowe drużyny 
klas iii i V ze wszystkich nowodworskich 
szkół podstawowych. Celem spotkania było 

stworzenie logo Nowego Dworu Mazowieckiego. in-
spiracją do podjęcia działania stała się propozycja Bur-
mistrza Miasta. Prowadząca warsztat, pani Aneta Lo-
dzik, wyjaśniła zasady konstruowania logo, wskazała 
na sposoby doboru elementów symbolicznych, kształtu 
i kolorystyki. uczniowie korzystali z materiałów po-
mocniczych przygotowanych na podstawie udostępnio-
nego przez urząd Miejski projektu zajęć.
Po dwugodzinnej pracy twórczej, z wykorzystaniem 
dostępnych materiałów, powstały ciekawe i zaskakują-
ce projekty. każda z grup, podczas prezentacji, miała za 
zadanie wyjaśnić zasadność użycia wybranej kolorysty-
ki i użytych symboli. Wszystkie prace zostały przekaza-
ne na ogłoszony przez Burmistrza Miasta konkurs.
Warsztatom przyglądała się Dyrektor SP 7 pani urszula 
kamińska, która gratulowała drużynom i wręczyła pa-
miątkowe dyplomy.

Moja mała Ojczyzna
TeksT i FoTo aNeta loDzik MaŁGorzata kuleSza

Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali na za-
wodach uczniowie szkół podstawowych „4” i „7”. 
Sprawdzili swoją znajomość tabliczki mnożenia oraz 
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zadanio-
wych wymagających podejmowania trafnych, szyb-
kich decyzji. 
Większość zawodników reprezentacji obydwu szkół 
wzięła udział w finałach i została sklasyfikowana 
wśród najlepszych 5 zawodników swojej kategorii 
wiekowej oraz nagrodzona stając na podium. 
Spośród startujących wyłoniono najszybszą zawod-
niczkę w grze na czas „krzyżak” – Jessicę Popław-
ską, a ii miejsce zajęła Sylwia Wieczorek. Wśród na-

gród, które odebrali zwycięzcy znalazły się medale, 
puchary, gry planszowe i ... koty.
udział w 10. Mistrzostwach Warszawy w Tablicz-
ce Mnożenia przyniósł szkołom nowodworskim 
wielki sukces. Odbieraliśmy gratulacje od niejed-
nokrotnych finalistów i laureatów Mistrzostw Pol-
ski opiekunów i zawodników Szkoły Podstawowej 
nr 220 w Warszawie. reprezentacja SP4 zajęła ii 
miejsce w klasy-fikacji generalnej szkół, a repre-
zentacja SP 7 miejsce iii. ustąpiliśmy miejsca tyl-
ko Garwolinowi, który w tym roku będzie bronił 
tytułu Mistrza Polski. Szkoły warszawskie zosta-
wiliśmy w tyle.
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Naradę poprzedziło spotkanie uczniów 
mające na celu poinformowanie uczest-
ników o zaplanowanej dyskusji oraz 
dające szansę na wcześniejsze przygoto-

wanie projektów, które można by było przedstawić 
zgromadzeniu. 
Dysputa rozpoczęła się od przedstawienia zebranym, 
wcześniej ustalonego przez opiekuna Su i członków 
zespołu, porządku debaty, który rysuje się następu-
jąco:
•  Określenie, czym jest samorząd uczniowski oraz 

jakie są jego zadania i kompetencje.
•  Wyjaśnienie znaczenia i etymologii słowa debata.
•  Poinformowanie o wybranym wcześniej modelu 

prowadzenia dyskusji.
•  Wspólne ustalenie zasad obowiązujących podczas 

wymiany zdań.
•  ustalenie planu rozmowy.
•  Dokonanie wyboru przewodniczącego debaty (mo-

deratora) oraz sekretarza.
Początkowo dyskusja przebiegała zgodnie z wyżej 
przedstawionym programem. Przewodniczący sa-
morządu szkolnego poinformował zebranych, jakie 
kompetencje ma samorząd uczniowski i czego się od 
niego oczekuje. Członkowie zespołu wyjaśnili też, 
na czym będzie polegać debata i jakie są ich ocze-
kiwania. uczestnicy zostali zaznajomieni z tematem 
debaty, który znajdował się na planszach umieszczo-
nych na „Okrągłym Stole”, przy którym odbywały 
się rozmowy. równorzędny udział szerokiego grona 
uczestników zapewniała interaktywna prezentacja 
multimedialna, która przez cały czas spotkania uka-

zywała najważniejsze punkty, cele i wnioski dysputy. 
Zebrani wspólnymi siłami ustalili 10 najważniej-
szych zasad tej debaty oraz najważniejsze zagad-
nienia, które należy poruszyć w celu udoskonalenia 
pracy samorządu. Zgodnie z ustalonymi zasadami 
obradom przewodniczył moderator, wybrany przez 
zgromadzenie, który udzielał głosu zainteresowanym 
i dbał o porządek debaty. Zadaniem powołanego se-
kretarza było zapisywanie przebiegu wydarzeń oraz 
wniosków do realizacji w dalszej pracy Su. ustale-
nia te pozwoliły na rozpoczęcie właściwej dyskusji. 
Obrady zostały podzielone na dwie części:
1. Nasze pomysły:
•  zmiana ordynacji wyborczej do samorządu szkol-

nego,
•  usprawnienie komunikacji pomiędzy członkami Su,
•  usprawnienie akcji „Szczęśliwy Numerek”, któ-

ra zwalnia ucznia z danym numerem w dzienniku 
z odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek 
konkretnego dnia,

•  ustalenie wstępnego harmonogramu imprez oko-
licznościowych i sposobów ich organizacji,

•  propozycja pikiet i happeningów tematycznych.
2. Dobre praktyki:
•  organizowanie „Wieczorków poetyckich” i „Nocy 

filmowych”,
•  prace podejmowane przez szkolny wolontariat 

w Domu Opieki Społecznej,
•  przedświąteczne zbiórki żywności dla ubogich ro-

dzin,
•  zbiórki na potrzeby schroniska dla zwierząt,
•  organizowanie pikiet i happeningów, 

•  organizowanie imprez okolicznościowych, np. 
„Szkolne Oskary” itp.

Program debaty został w pełni zrealizowany. uczest-
nicy brali aktywny udział w obradach, zadawali pyta-
nia, dzielili się swoimi pomysłami i spostrzeżeniami 
oraz dyskutowali. Nauczyciele, w tym także dyrek-
tor, chętnie zabierali głos odnośnie naszych przemy-
śleń i służyli dobrymi radami. Wspierali uczniowskie 
inicjatywy w sprawie usprawnienia działalności 
samorządu szkolnego i komunikacji pomiędzy jej 
członkami.
Na zakończenie debaty wcześniej wybrany sekretarz 
dokonał podsumowania dyskusji. 
Postanowiliśmy:
•  zmienić sposób i termin organizacji wyborów w na-

szej szkole,
•  poprawić komunikację między członkami Su,
•  zachęcić rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły,
•  zakładać komitety zajmujące się planowaniem i or-

ganizowaniem imprez okolicznościowych,
•  rozszerzyć działalność szkolnego wolontariatu,
•  rozpocząć organizację programu o roboczym tytule 

„Mam Talent”,
•  przyznawać nagrodę „Osobowość roku”.
Wnioski wypływające z tej dyskusji są zaskakują-
ce. Wcześniej nie spodziewałyśmy się tak żywego 
udziału zebranych uczniów. Cieszymy się, że mie-
liśmy możliwość przeprowadzenia tej debaty, gdyż 
uzmysłowiła nam ona problemy związane z dotych-
czasową działalnością Su i dała szansę na ich likwi-
dację. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się 
udoskonalić naszą współpracę.

z debaty
25 marca 2010 r. o godz. 15.00 w zespole Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modlinie twierdzy odbyła się debata Samorządu 
uczniowskiego na temat „jakie działania szkolne i lokalne są warte 
zrealizowania przez samorząd uczniowski – nasze pomysły i dobre 
praktyki?”. W dyskusji udział wzięli członkowie samorządu uczniowskiego, 
przedstawiciele samorządów klasowych, opiekun Su mgr renata Sawicka, 
dyrektor szkoły mgr zdzisław Szmytkowski, członkowie szkolnego klubu 
Dziennikarskiego wraz z opiekunem mgr krystyną Węcławiak oraz 
nauczyciele i uczniowie zainteresowani debatą.

TeksT i FoTo MoNika GarBarczyk, Maja zoch nauczyciel Prowadzący MGr kryStyNa WęcŁaWiak
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uczestnicy musieli wykazać się nieszablonową 
wiedzą, znacznie wykraczającą poza wiadomo-

ści szkolne. konkurs składał się z kilku etapów i jak 
co roku służył rozbudzeniu aktywności dzieci, umoż-
liwił też uczniom zdolnym wykazanie się posiadaną 
wiedzą i umiejętnościami. Tego rodzaju konkurs to 
także dobra zabawa intelektualna, bo łączy rywaliza-
cję z wiedzą, tematy poważne z rozrywką.
W tym roku największą liczbę punktów – i co za tym 
idzie tytuł OMNiBuSA – zdobyła Weronika konar-
ska uczennica klasy ii b. 

Najwięcej frajdy z wizyty miały jak za-
wsze dzieci. Przedszkolaki z piątki wśród 
salw śmiechu, pisku i wybuchów radości 

oglądały wóz strażacki i uczestniczyły w poka-
zie. Dzieci miały wyjątkową okazję zobaczenia 
z bliska wozu strażackiego, a także zapoznania 
się ze sprzętem, w jaki jest on wyposażony. 

Z wielkim zainteresowaniem słuchały opowie-
ści strażaków o ich trudnej pracy. Jednak naj-
większą atrakcję stanowił pokaz lania wody. 
Niezapomnianych wrażeń dostarczyła również 
możliwość wejścia do kabiny wozu strażackiego 
i przymierzenia hełmu. 

Spotkanie ze strażakami sprawiło ogromną ra-
dość wszystkim przedszkolakom, za co bardzo 
serdecznie strażakom dziękujemy!!!
Dzieci z grupy iV „Jagódki”

OMNiBuS w Modlinie

Strażacy maluchom

W środę – 28 kwietnia 2010 r. – uczniowie klas ii i iii Szkoły Podstawowej nr 4, po raz czwarty przystąpili do konkursu pod 
hasłem „oMNiBuS – MiStrz WieDzy i iNtelektu”. konkurs przygotowała p. aldona kolanek. 

7 maja 2010 roku Publiczne Przedszkole nr 5 na osiedlu Młodych  
odwiedzili strażacy z komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 

TeksT eWa ruDNicka FoTo aNNa ParulSka

TeksT i FoTo MaGDaleNa zyGMuNtoWicz

Michał Ostapowicz i Przemysław Mordak zostali lau-
reatami Ogólnopolskiego konkursu „Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514 od Cedyni 
do Orszy” w roku szkolnym 2009/2010. uczniów do 
konkursu przygotowała p. Monika Danek.
uprawnienia laureatów:
–  Zwolnienie z części humanistycznej egzaminu gim-

nazjalnego, co jest równoznaczne z uzyskaniem naj-
wyższego wyniku z tej części egzaminu.

–  uzyskanie końcowej oceny celującej z historii.
–  Przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej 

niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej 
szkoły.

Laureaci kuratoryjnego 
konkursu z historii
TeksT i FoTo aNeta loDzik, MaŁGorzata kuleSza

Otrzymała ona dyplom oraz nagrodę w postaci kon-
soli z grami. Pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni 
dyplomami i upominkami. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy. 
konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci 
i przebiegał w bardzo miłej atmosferze. emocji także 
nie brakowało. Szczególnie wtedy, gdy pytania były 
skierowane do nauczycieli i publiczności, a każda 
prawidłowa odpowiedź była nagradzana słodyczami.
Do zobaczenia za rok. Tym razem już na jubileuszo-
wym – piątym – spotkaniu.
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Przedszkolaki z grupy piątej wzięły udział w lekcji pt. 
„Zanim wymyślono pieniądz – poznanie historii monet, 
banknotów, uświadomienie znaczenia i wielkości pie-
niądza”.
Wychowawczyni Julita Stolarska-Szutran wcześniej 
przygotowała dzieci do konkursu związanego z histo-
rią pieniądza. Przedszkolakom zostały udostępnione 
zbiory numizmatyczne dziadka jednej z dziewczynek. 
Dzieciom zadawane były różne pytania, np. Jak nazy-
wają się polskie pieniądze? Metalowy krążek, którym 
możesz zapłacić za zakupy to...? Jak nazywa się stro-
na monety z orzełkiem? Gdzie najpierw pojawiły się 
pieniądze? Jak nazywa się zakład gdzie wytwarzane są 
monety i banknoty? 
Na każde z nich dzieci odpowiadały z wielką ochotą, 
chcąc wykazać się wcześniej zdobytą wiedzą. Najczę-
ściej ręce do góry podnosiły Ola, klaudia, kuba, To-
mek, Marcel, Maciek, Oliwia, karolina, Julka, Sandra 
i kornelka. 
Po konkursie dzieci miały możliwość zapoznania się ze 
zbiorami numizmatycznymi.
Do wglądu były banknoty i monety niemal z całego 
świata. Największe zainteresowanie wśród przedszko-
laków wzbudzały nominały arabskie, chińskie, afrykań-
skie, czy też z dalekiej Polinezji. 
Na zakończenie zajęć dzieci zostały obdarowane 
skromnymi upominkami numizmatycznymi.

Numizmaty
w przedszkolu
TeksT aNeta Pielach-PierŚcieNiak FoTo urząD MiejSki

Po raz kolejny dzieciaki z przedszkola  
w Modlinie Starym wzięły udział w ciekawych 
zajęciach edukacyjnych. tym razem poznawały 
historię pieniądza. 

• Co lubisz najbardziej  
na lekcjach angielskiego?
Iza: kiedy w środy przynosimy gry angielskie. 
Weronika: Zabawy i jak śpiewamy po angielsku.
Kamilka: Zabawy, piosenki i odgrywanie scenek.
Maciek: uczyć się nowych słów.
Filip: Wkurzać panią. 
• Jakie jest Twoje ulubione  
słowo angielskie?
Robert: Dragon.
Kamila: Hamster, enjoy, toilet, rooster.
Oliwka: Cook, slippers, chicken.
• Co będziesz robić, kiedy już będziesz 
znać angielski i będziesz duża?
Iza: Pojadę razem z kolegami i koleżankami z pracy 
w delegację.
Natalka P.: Wyjadę za granicę albo będę uczyć angiel-
skiego innych. 
Kuba: Zostanę tłumaczem.
• Czego ostatnio uczyliście  
się na angielskim?
Tomek: Wierszyka o tym, w czym się jest dobrym. 
Na pamięć!
Wercia: O hobby i co można kolekcjonować.

Ola: Powtarzaliśmy nazwy miesięcy i kierunki.
Kuba: Liczebników porządkowych. 
• Skoro tak lubisz zabawy, to powiedz jaka 
jest zabawa, którą najbardziej lubisz na 
lekcjach Pani Beaty?

Filip: Bingo!
Natalka J.: Scrabble na tablicy i godzilla.
Olga: Wisielec, tornado i krokodyl.
Patrycja R.: krzesełka i krokodyl.
• A jaką piosenkę angielską  
najchętniej śpiewasz?
Kamila: Words, words, words i jeszcze 
What do you collect?
Maciek: Where’s the bookshop?
Natalia: Miss idea’s cool.
Pati C.: What’s in the Ark?
• A jaka jest Pani Beata?
Olga: Nauczycielką na medal.
Natalka P.: Śmieszna, wesoła, 
miła i bardzo dobrze uczy. 
Filip: Spoko!
Natala J.: Supeeeer!
Patrycja C.: Silly cucumber (głupiutkim ogórkiem). 
Kamila: Żartobliwa.

już drugi rok 
pani Beata Sip 
prowadzi szkołę 
języka angielskiego 
early Stage w 
Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
Przeprowadziliśmy 
wywiad z jej 
uczniami.

TeksT reD. FoTo early StaGe
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Liczby są okrutne. W Polsce aż 25 000 dzie-
ci dorasta w państwowych domach dziec-
ka. Jednak spośród tej rzeszy tylko 2% to 
sieroty naturalne (dane z Fundacji Święte-

go Mikołaja, rok 2009). reszta, choć zaniedbywana 
czy porzucona przez rodziców, nie może trafić do 
adopcji. Lista przyczyn, jak to w życiu, jest długa, 
jednak często rodzice po prostu na adopcję się nie 
zgadzają. Właśnie takie dzieci przyjmują pod swój 
dach rodziny zastępcze. Dlaczego to robią? Często 
z powodu więzów pokrewieństwa, jednak sporo 
wśród nas ludzi, którzy pomagają dzieciom zupełnie 
obcym. Chcą uchronić je przed domem dziecka i za-
pewnić lepszy start i dać to, czego każdy potrzebuje 
najbardziej: ciepło rodzinne.
Grupa takich osób spotkała się w 2007 roku na kursie 
dla kandydatów na rodziców zastępczych. rok póź-
niej zarejestrowała Stowarzyszenie rodzicielstwa 
Zastępczego Powiatu Nowodworskiego GNiAZDO. 
Cel istnienia GNiAZDA od początku był jasny: po-
moc dzieciom i ich opiekunom. A jest co robić. ro-
dziny zastępcze, które podejmują się bardzo ważnej 
społecznie misji, napotykają trudności prawne i or-
ganizacyjne. Muszą się też mierzyć się z problemami 
emocjonalnymi i wychowawczymi, które wychodzą 
poza zwykłe doświadczenie matki czy ojca. Czasem, 
na szczęście coraz rzadziej, także z niezrozumie-
niem, barierami i krzywdzącymi mitami. 
Dziś już chyba nikt nie kwestionuje społecznej potrze-
by tworzenia rodzin zastępczych. Jednak życzliwa po-
stawa władz i administracji to za mało. Żeby zachęcić 
kolejne osoby do zakładania rodzin zastępczych po-
trzeba konkretnych działań. Przede wszystkim trzeba 
wspierać te, które już są: ułatwiać dostęp do lekarzy 

specjalistów, zapewnić konsultacje terapeutyczne, 
grupy wsparcia i pomoc w nauce, organizować inte-
gracyjne zabawy i wyjazdy. Wreszcie pomóc dora-
stającym dzieciom bezpiecznie wejść w samodzielne 
życie. 
Tymi sprawami chce się zajmować stowarzyszenie 
GNiAZDO. Współpracuje z Powiatowym Centrum 
Pomocy rodzinie, Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną i wolontariatem szkolnym w LO im. Wojska 
Polskiego. Stara się o dotacje, szuka sponsorów. Pra-
cy jest dużo, pomysłów i potrzeb jeszcze więcej. Do 
najpilniejszych należą diagnozowanie dzieci, miesz-
kania chronione dla dorosłych wychowanków rodzin 
zastępczych oraz warsztaty umiejętności wychowaw-
czych dla rodziców.
GNiAZDO działa nie tylko na naszym powiato-
wym podwórku. Jest jednym z założycieli tworzą-
cej się ogólnopolskiej koalicji na rzecz rodziciel-
stwa Zastępczego, która zrzesza już kilkadziesiąt 
stowarzyszeń i fundacji. W przyszłym roku czeka 
nas reforma systemu opieki zastępczej. Życie po-
każe, czy nowe rozwiązania ułatwią, czy też utrud-
nią życie rodzinom zastępczym. Zobaczymy. Na 
razie róbmy swoje. Wszystkich, którzy chcieliby 
nam w tym pomóc zapraszamy na stronę www.
stgniazdo.pl. oraz na spotkania stowarzyszenia 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzi-
bie PCPr o godzinie 18.00. 
każde dziecko powinno wychowywać się w rodzinie. 
To w rodzinie uczy się pozytywnych zachowań po-
trzebnych potem w dorosłym życiu: odpowiedzialno-
ści, uczciwości, poczucia obowiązku, więzi z ludźmi. 
Takich wartości nie zapewni nawet najlepsza pla-
cówka państwowa. Ze względu na dużą liczbę dzieci 

opiekunowie nie są w stanie zaspokoić ich potrzeby 
miłości, przynależności i bezpieczeństwa.
Według Fundacji Świętego Mikołaja w państwowych 
placówkach przebywa obecnie około 25 000 dzieci. 
Wszystkie cierpią z powodu poczucia odrzucenia, 
obojętności, anonimowości. Tylko 2% z nich to sieroty 
naturalne, reszta to sieroty społeczne. 94% ma opóź-
nienia rozwojowe, a 74% opóźnienia edukacyjne. 
Żeby zmienić te statystyki niezbędna jest wytężona 
praca ludzi dobrej woli, organizacji pozarządowych, 
a przede wszystkim tych organów administracji, któ-
re mają służyć dziecku i rodzinie. 
Niezbędne są działania profilaktyczne w rodzinach 
naturalnych, działania na rzecz likwidacji państwo-
wych domów dziecka i pomoc rodzinom zastęp-
czym, do których często trafiają dzieci chore, z za-
burzeniami rozwoju, zawsze wymagające „leczenia 
duszy”. rodzina zastępcza daje im szansę na lepszą 
przyszłość.
rozwój opieki zastępczej to szansa dla nas wszyst-
kich na zmniejszenie obszarów patologii, ubóstwa 
i złych wzorców dla kolejnych pokoleń. Szansa, że 
kiedy dzieci dorosną, nie staną w kolejce po zasiłek 
i nie wejdą w konflikt z prawem.
W naszym powiecie jest 150 dzieci i młodzieży 
objętych rodzinną opieką zastępczą. 16 z nich wy-
chowuje się w 2 rodzinnych domach dziecka, reszta 
w różnych formach rodzin zastępczych.
Wspieranie rodzin zastępczych jest korzystne 
z punktu widzenia budżetu powiatu. kwota, którą 
powiat płaci za miesięczne utrzymanie dziecka wy-
chowywanego przez rodzinę zastępczą jest 3 do 4 
razy mniejsza od kwoty, którą płaci za dziecko prze-
bywające w placówce państwowej.

Jest takie GNIAZDO...
jeszcze niedawno mało kto rozumiał, czym właściwie jest rodzina zastępcza. Na szczęście ten stan 
powszechnej niewiedzy powoli się kończy. Parę lat temu Sejm rP docenił ludzi przyjmujących do swoich 
rodzin cudze, poharatane przez życie dzieci: rok 2009 ogłosił rokiem rodzinnej opieki zastępczej,  
a 30 maja ustanowił Dniem rodzicielstwa zastępczego. od 3 lat obchodzimy to święto również w naszym 
powiecie. 

TeksT i FoTo elżBieta StrzaŁkoWSka, StoWarzySzeNie roDzicielStWa zaStęPczeGo PoWiatu NoWoDWorSkieGo GNiazDo
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Otwórz Serce
co jakiś czas na łamach „Faktów Nowodworskich” informujemy Państwa o działalności 
komitetu Społecznego Nasze zdrowie. Prowadzi on akcję społeczną otwórz Serce, 
która zbiera fundusze na rzecz oddziału dziecięcego nowodworskiego szpitala. 

TeksT aNeta Pielach-PierŚcieNiak FoTo Sr

Dwudziestego czwartego kwietnia odby-
ła się kolejna zbiórka pieniędzy. Miała 
ona miejsce podczas koncertu jubile-
uszowego z okazji pierwszej rocznicy 

działalności komitetu Społecznego Nasze Zdrowie. 
Warto zaznaczyć, że działalność organizacji hono-
rowym patronatem objął burmistrz miasta Jacek 
kowalski. 
Przewodnicząca komitetu Grażyna Wyględowska 
podziękowała wszystkim darczyńcom oraz pracują-
cym na rzecz komitetu osobom, a także wszystkim 
którzy wspierają akcję charytatywną Otwórz Serce. 
Wszystkie te osoby, wśród których nie zabrakło 
władz samorządowych Nowego Dworu, starostwa 
powiatowego, Leoncina, przedstawicieli firm i in-
stytucji prywatnych, zostały uhonorowane pamiąt-
kowymi statuetkami. 
W trakcie koncertu odbyła się aukcja przedmiotów 
ufundowanych przez sponsorów oraz zbiórka pu-
bliczna do skarbonki. 
uzyskane środki w kwocie ok. 4000 zł zasiliły konto 
komitetu Społecznego i w całości będą przekazane 
na rzecz oddziału noworodkowo-dziecięcego szpi-
tala powiatowego. Gwiazdą kwietniowego koncertu 
był Bohdan Łazuka, który jak zawsze rozśmieszał 

publiczność do łez. Oprócz niego na scenie zapre-
zentowały się wokalistki Joanna radzikowska i Jo-
anna Berdyn. 
W ponadrocznej działalności komitetu udało się 
pozyskać od ludzi dobrej woli prawie 23 tys. zło-
tych. Z tych środków został już zakupiony sprzęt do 
oddziału dziecięcego, m.in. aparat ekG oraz lampa 
uV pozwalająca zniwelować skutki żółtaczki u no-
worodków. Wyremontowane zostały także 3 sale 
dla dzieci, o czym szerzej pisaliśmy w „Faktach”. 
Firmy prywatne przekazały na rzecz akcji wiele po-
mocy rzeczowej szacowanej na kwotę ok. 60 tys. zł. 
W kwietniu, dzięki pomocy władz samorządowych 
Nowego Dworu Mazowieckiego, rozpoczęła dzia-
łalność Szkoła rodzenia.  

Pieniądze na rzecz komitetu można wpłacać cały 
czas na poniższe konta:

 
MBS oddział Nowy Dwór Mazowiecki: 
78 8009 1062 0015 6361 5007 0001
lub 60 8011 0008 0001 0036 1606 0001
Społeczny komitet Nasze Zdrowie, ul. Miodowa 2 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
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„NAJPiękNieJSZy WySTróJ POSeSJi”
PrZePrOWADZANeGO PrZeZ ZArZąD 
OSieDLA Nr 5 „Nowodworzanka”

1. konkurs organizowany jest corocznie.

2.  konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 
– Domki jednorodzinne 
– Wspólnoty.

3.  Ocenie podlegać będą:
–  urządzenie i wygląd terenu zielonego (drzewa, 

trawniki, klomby, rabaty,okna i balkony)
–  Wystrój zewnętrzny (także prezentowany 

w okresie świąt)
–  Zagospodarowanie i czystość działki oraz terenu 

przyległego (chodnik, skarpa itp.)
– Ogólne wrażenia estetyczne.

4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie 
pisemnej lub telefonicznej deklaracji o chęci 
wzięcia w nim udziału do dnia 15.06.2010.

5. konkurs trwa do 31.12.2010.

6.  Podczas trwania konkursu niezależna komisja 
konkursowa powołana przez organizatora będzie 
dokonywała wizji lokalnej zgłoszonych obiektów 
min. 3 razy, w trakcie której będzie dokonywała 
oceny poprzez przyznawanie punktów.

7.  O terminach oceny uczestnicy będą powiadamiani 
przez organizatorów.

8.  Wynikiem konkursu będzie uzyskanie 
jak największej liczby punktów w trakcie 
dokonywanych wizji lokalnych przez komisję 
konkursową.

9.  Przy uzyskaniu tej samej sumy punktów 
o kolejności decyduje ilość przyznawanych 
najwyższych ocen.

10.  Z przeprowadzonego konkursu komisja 
konkursowa sporządzi stosowny protokół 
wyników konkursu.

11.  Ogłoszenie wyników nastąpi na zebraniu 
mieszkańców Osiedla po 31.12.2010.

12.  Zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami 
rzeczowymi i dyplomami.

Zarząd Osiedla nr 5 zaprasza mieszkańców osiedla do 
wzięcia udziału w ii edycji konkursu pod nazwą
„NAJPiękNieJSZy WySTróJ POSeSJi”.
regulamin konkursu podobny jak podczas  
trwania i edycji.
rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2011 roku.
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 15 czerwca 
2010 r. 
pod numerami telefonów:
602341064
22 7757769
Zarząd Osiedla nr 5

„Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki” przy wsparciu 
Firmy „eko Harpoon Technologie ekologiczne”
oraz współpracy (i na terenie) Szkoły Podstawowej  
nr 5 w Nowym Dworze Maz. przy ul. Chemików 1a
kONTyNuuJe ZBiórkę ZuŻyTeGO SPrZęTu
A OTO WykAZ ODPADóW, kTóre MOŻNA 
SkŁADAĆ W WyZNACZONyM MieJSCu 
W PrZeZNACZONyCH DO TeGO CeLu PALeTACH 
NA TereNie SZkOŁy PODSTAWOWeJ Nr 5:
• Źródła światła zawierające rtęć
• Sprzęt oświetleniowy
• Sprzęt komputerowy
• Sprzęt audiowizualny
• Sprzęt biurowy
• Sprzęt AGD 
• Małogabarytowe urządzenia gospodarstw domowego 
•  Wielkogabarytowe urządzenia np. lodówki, kuchnie 

gazowe
•  Narzędzia elektryczne i elektroniczne, w tym 

stacjonarne narzędzia przemysłowe 

• Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 
•  Przyrządy medyczne z wyjątkiem wszystkich 

wszczepianych i skażonych produktów: 
•  Przyrządy do nadzoru i kontroli 
• Automaty dystrybucyjne 
• Sprzęt rTV
• Sprzęt telekomunikacyjny
• Sprzęt energetyczny
• Baterie i akumulatory wszelkiego typu i rodzaju 
• elektronika inna. 
Mamy nadzieję, że organizując akcję zbiórki zużytego 
sprzętu przyczynimy się do zmniejszenia degradacji 
środowiska naturalnego oraz pomożemy Państwu 
w pozbyciu się kłopotliwych odpadów.
Najlepiej w godzinach od 8.00 do 19.00 

W przypadku większej ilości proszę o kontakt  
tel. 508737099 lub 0227755075
www.stowarzyszenieprzyjaciolpiatki.cba.pl

SerDeCZNie ZAPrASZAMy DO 
SkOrZySTANiA

Konkurs 
na najpiękniejszy 
wystrój posesji

Zbieramy zużyty sprzęt

       Zespół Szkół nr 2 
                                                                                                 ul. Długa 10 

                                                 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki 
                                                    tel. 0 - 22 775 – 25 – 43 

                                                    fax 775 – 23 – 15 
                                                   e-mail zs2@nowydwormaz.pl 
                                                     www.zs2.nowydwormaz.pl 

          
w roku szkolnym 2010 / 2011 

 
      proponuje: 

 
4-letnie Technikum 

 
 zawód technik ekonomista 
 zawód technik handlowiec 
 zawód technik obsługi turystycznej  

 
3-letnie Liceum Profilowane  

 
 profil ekonomiczno-administracyjny 
 profil usługowo-gospodarczy 
 profil zarządzanie informacją 
 profil socjalny (  NOWOŚĆ! ) 

 
     2-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową 

  
 zawód sprzedawca 

         
Zapraszamy 

 

Regulamin konkursu



FAKTY NOWODWORSKIE Xiii/V 201028 KAeLeNdARiuM iMpRez

Stowarzyszenie instruktorów i Trenerów 
kajakarstwa serdecznie zaprasza do uczestnictwa 

w Międzynarodowym Spływie kajakowym Grunwald 
2010, który odbędzie się w dniach 18–27 czerwca  
2010 r. rzeką Wisłą na trasie kozienice–Góra kalwaria–
Warszawa–Nowy Dwór Mazowiecki–Czerwińsk. 
Organizator: Stowarzyszenie instruktorów i Trenerów 
kajakarstwa
Przy wsparciu: urzędu Marszałkowskiego woj. 
Mazowieckiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki,
Polskiego Związku kajakowego, PTTk i lokalnych 
Samorządów (kozienic, Góry kalwarii, Nowego Dworu 
Mazowieckiego i Czerwińska).
Komandor spływu: Tomasz Malinowski, malinowskit@
wp.pl, 503 365 640.
Planowany koszt: 199 zł od osoby pełnoletniej, 149 zł 
od osoby niepełnoletniej, + 99 zł od osoby za miejsce 
w kajaku organizatora (za cały spływ).
Wyczerpujące informacje wkrótce na: www.grupakajaki.pl

Zakopower i Tercja Pikardyjska
wystąpią podczas
Biesiady rozśpiewanych Narodów.
17 lipca br. na Stadionie Miejskim

Serdecznie zapraszamy
na tą muzyczną prezentację kultury polskiej 
i ukraińskiej w nowoczesnym ujęciu.
WSTęP WOLNy
 
Szczegóły na www.nowydwormaz.pl

Władze Samorządowe Nowego Dworu 
Mazowieckiego
Nowodworski Ośrodek kultury

Spływ Kajakowy

Zakopower i Tercja 
Pikardyjska

Twierdza Bliska Sercu

Ten rajd oraz następny, już w całości organizo-
wany był w Nowym Dworze Mazowieckim 
oraz Żelazowej Woli. Były one rundami Mi-

strzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. 
Po trzyletniej przerwie, w roku 2003, wznowiono or-
ganizację imprez pod nazwą iii Nowodworski rajd 
Pojazdów Zabytkowych. 
rajd iii i iV organizowane były jako rundy Mi-
strzostw Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku 
Motoroweo. 
W  roku 2004 ostatecznie odstąpiono od organiza-
cji rund regulaminowych, kładąc głównie nacisk na 
szczególne piękno i „duszę” pojazdów wyprodukowa-
nych przed rokiem 1945. 
Ze względu na obecność załóg zagranicznych, imprezy 
przyjęły nazwę Nowodworski Międzynarodowy rajd 
Pojazdów Zabytkowych z bazą w Goławicach ii. 
Jedynie w roku 2009, ze względu na to, że rajd został 
wytypowany jako wizerunkowa impreza obchodów 
100-lecia Automobilklubu Polski, rajd nosił nazwę 
iX Warszawsko-Nowodworski Międzynarodowy 
rajd Pojazdów  Zabytkowych. 
Przez wszystkie te 10 lat, impreza objęta była hono-
rowym patronatem oraz sponsorstwem strategicznym 
przez burmistrza miasta oraz radę Miejską.   

W tym roku rajd Pojazdów Zabytkowych odbędzie 
się w ramach Xi Dni Nowego Dworu Mazowiec-
kiego. Zapraszamy wszystkich miłośników tych aut  
12 czerwca na konkurs elegancji Pojazdów Zabyt-
kowych. Zaczynamy o godz. 14:30. 

Historia rajdów 
Nowodworskich
TeksT eWa Parol-BartNicka FoTo urząD MiejSki

obecność pojazdów zabytkowych w Nowym Dworze Mazowieckim datuje się od 
roku 1998, kiedy to połowa imprezy odbywała się w twierdzy Modlin i okolicach 
jako XXiV Warszawski rajd Pojazdów zabytkowych.

1 maja 2010 Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin 
rozpoczyna 10 edycję akcji społecznej pt. „Twierdza 

Bliska Sercu”. 
Począwszy od tego dnia każdy turysta będzie miał 
możliwość podziwiania pięknego krajobrazu Twierdzy 
Modlin z tarasów widokowych Wieży Tatarskiej, aż do 
później jesieni. 
Dyżury w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10:00-18:00 
Symboliczny koszt 3 zł/os.
Zgłoszenia grup pod numerami telefonów:
503-999-673
713-04-65 
Zapraszamy!
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W tym roku mistrzostwa były bardzo 
silnie obsadzone i kacper nie marzył 
nawet o zwycięstwie. Nieśmiało mówił 

o medalu... choćby brązowym. Losowanie drabin-
ki turniejowej również nie ułożyło się dla kacpra 
pomyślnie. Do półfinału przeciwnicy byli w jego 
zasięgu. Jednak w półfinale czekała na niego tur-
niejowa „1”, czwarty skrzat w Polsce – Bartosz 
klukowski z rkS Okęcie W-wa, z którym kacper 
dotychczasowy bilans spotkań miał 0-2. 
Nadszedł półfinał.  
kacper wyszedł na kort  skoncentrowany i zmoty-
wowany, jednak po chwili zrobiło się 0:3 dla prze-
ciwnika. Zrezygnowany kacper zszedł na przerwę 
i pytającym wzrokiem spojrzał na swojego ojca- 
-trenera. Ten udzielił mu kilka szybkich rad, dał 
„sportowego kopniaka” i od tej chwili obraz me-
czu zmienił się diametralnie. 
kacper swoją ofensywną i mądrą taktycznie grą 
nie oddał rywalowi do końca meczu nawet jedne-
go gema!!! 
Wynik półfinału Mistrzostw Mazowsza brzmiał 
zatem 6/3 6/0 dla kacpra!!! 
Trenerzy innych zawodników z niedowierzaniem 
czytali cyferki na turniejowej drabince. 
Na tym jednak nie koniec. 
Zgodnie z oczekiwaniami do finału awansowała 
turniejowa „2” robert  Liubys. Tym razem to był 
7 skrzat Polski. 
Wiara w siebie była u zawodnika NOSir-u tak sil-
na, że robert również nie dał rady biegającemu, 
jak nigdy po korcie kacprowi. Winnery, smecze, 
woleje, loby, serwis – wszystkie te elementy te-

nisowego rzemiosła funkcjonowały w finale bez 
zarzutu i nasz zawodnik zdobył tytuł tenisowego 
Mistrza Mazowsza 2010 w kat. do lat 12!!! 
Jakby tego było mało do tytułu singlowego dołożył 
również tytuł deblowy grając w parze z finałowym 
przeciwnikiem.
Obecnie (lista nr 5/2010) kacper zajmuje 26. po-
zycję w rankingu Polskiego Związku Tenisowego, 
po Mistrzostwach i Turnieju w Częstochowie, 
gdzie odpadł dopiero w półfinale. Na przyszłomie-
sięcznej liście rankingowej powinien uplasować 
się na miejscu 19-tym. Zatem, kacper jest coraz 
bliżej celu, jaki założył sobie na początku bieżą-
cego roku. Mianowicie pierwsza 10-tka rankingu, 
tym bardziej, że sezon letni dopiero się rozpoczął. 
Brawo kacper 
Gratulujemy!!!

kacper Mistrzem
TeksT i FoTo Na PoDStaWie WWW.NoWyDWorMaz.Pl

Stało się. 11-letni kacper żuk, zawodnik NoSir Nowy Dwór Mazowiecki, wygrał 
Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Skrzatów. zawody odbyły się na kortach 
ursynowskiego klubu tenisowego „tie Break” w dniach 15–16 maja. 

Jest to jeden z trzech biegów na świecie organizowa-
nych przez tereny ogrodu zoologicznego. W stawce 

1000 zawodników i zawodniczek, którzy rozpoczę-
li bieg na dystansie 10 kilometrów znalazło się 11 
uczestników z nowodworskiego JOGGerA.
rewelacyjny występ zanotowała szesnastoletnia Pau-
lina Ślusarczyk, która w kat. OPeN zdobyła 4. miej-
sce, wygrywając kat. do 20 lat. Przegrała tylko z za-
wodniczkami znanymi z tras biegowych całej Polski, 
a wśród nich Marią Cześnik olimpijką z Pekinu, startu-
jącej tam w triatlonie. Bardzo dobrze wypadli również 
Tomasz Pietrzykowski, Hubert Liberadzki i Maciej 
Jajszczak plasując się w ścisłej czołówce tego biegu. 
Wszyscy uczestnicy startujący w okolicznościowych 
koszulkach na mecieotrzymywali piękne stylizowane 
medale.

udział w biegu na dystansie 2400 m wzięło 41 
dziewcząt i 31 chłopców. Najlepsi otrzymali z rąk 

dyrektora NOSir-u okazałe puchary, a wszyscy koń-
czący bieg otrzymali okazjonalne dyplomy. Podzięko-
wanie należy się za pomoc w organizacji biegu policji, 
straży miejskiej i pogotowiu. 

Wyniki najlepszych biegaczy:
Dziewczęta: 
1. Agnieszka Szymańska – LO, 
2. Monika Choinka – SP 4, 
3. Martyna konsalik – SP 5
Chłopcy:  
1. kamil kędzior – PG 4, 
2. Michał Dąbski – LO, 
3. Maciej Jajszczak – PG 1.

Do zobaczenia za rok. 

Paulina coraz wyżej

Polska biega w NDM

TeksT i FoTo MariaN koŚcielNiak

TeksT MariaN koŚcielNiak

1 maja po raz drugi został zorganizowany bieg 
dookoła warszawskiego zoo. 

Biegacze ponownie wystartowali przy urzędzie 
Miejskim w Nowym Dworze uczestnicząc 
w ogólnopolskiej akcji „PolSka BieGa”. 
organizatorem był Nowodworski ośrodek 
Sportu i rekreacji przy patronacie Burmistrza 
Miasta i Przewodniczącego rady Miejskiej. 
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oto wyniki zawodów:

ii runda
szkoły Podstawowe

Klasy i–ii     
DzieWczęta: 
1. Sara elkosh – SP 5, 
2. Dominika Boczkowska – SP 7, 
3. Milena Borowska – SP 4
chŁoPcy: 
1. Patryk Młynarek – SP 7, 
2. kacper Dębski – SP 4, 
3. oskar Sawicki – SP 5
 
Klasy iii–iV  
DzieWczęta: 
1. julia Młodawska – SP 7, 
2. ola Mazurek – SP 7, 
3. Martyna konsalik – SP 5
chŁoPcy: 
1. Piotr Przygoda – SP 7, 
2. hubert Michalik – SP 5, 
3. ernest cieślak – SP 4
 
Klasy V–Vi  
DzieWczęta: 
1. justyna Boniecka – SP 5, 
2. angelika Brzózka – SP 4, 
3. ada Gołębiewska – SP 4
chŁoPcy: 
1. hubert Szczepański – SP 5, 
2. Piotr Wodyński – SP 3, 
3. Michał zaworski – SP 3
 
Gimnazja

DzieWczęta: 
1. Paulina Ślusarczyk – PG 3, 
2. Magda Bajorek – PG 2, 
3. Magda kowalska – PG 2
chŁoPcy: 
1. kamil kędzior – PG 4, 

To właśnie w przepięknej dolinie Wkry na 17-ki-
lometrowej pętli z licznymi podjazdami rozegrała 

się rywalizacja. Pierwsi ruszyli szosowcy startujący 
w klasie SuPer PreSTiGe na najdłuższą trasę liczą-
cą 102 km. Bezpośrednio za nimi pojechali uczestni-
cy Maratonów rowerowych rozgrywanych na szosie 
na dwóch dystansach 68 i 34 km. W tych zawodach 
można startować na dowolnych rowerach (poza szo-
sowymi).
 
Pomiechówek, bardzo gościnne dla wszystkich cykli-
stów miejsce, przywitał nas silnym wiatrem. Ponad 
130 uczestników musiało się z nim zmagać na całej 
trasie. 
 
Specjalne gratulacje należą się paniom – zwyciężczy-
ni klasyfikacji kobiet SuPer PreSTiGe – 102 km, 
urszuli Luboińskiej z AGr WeLODrOM i Jolancie 
Sobczyńskiej z Żyrardowskiego Towarzystwa Cykli-
stów triumfującej na dystansie LONG w Maratonie 
rowerowym – 68 km.
 
Na najdłuższym dystansie w SuPer PreSTiGe 
w klasyfikacji open miejsca na podium zajęli:
1. Adrian Jach z BikeWOrLD.PL 
2. roman Bladowski z kS Lechia Gdańsk 
3. Tomasz Hrycyk z BikeWOrLD.PL 

A w Maratonie rowerowym „pudło” obsadzili:
1.  Tomasz Adamiak z ŻyrArDOWSkieGO TOWA-

rZySTWA CykLiSTóW 
2.  Tomasz Wasilewski z ŻyrArDOWSkieGO TO-

WArZySTWA CykLiSTóW 
3.  Dariusz Wieczorek  – niezrzeszony. 
 
Najbardziej utytułowanym uczestnikiem imprezy był 
Lechosław Michalak. Zwycięzca w wyścigu Dookoła 
Polski w 1977 roku, 16-krotny Mistrz Polski szosowy 
i torowy. Były reprezentant Polski. Trzykrotny uczest-
nik Wyścigu Pokoju. Poza klasą sportową błysnął 
elokwencją i czarem osobistym udzielając na gorąco 
wywiadu. Trzeba było być na miejscu, żeby odczuć tę 
atmosferę wielkiego kolarstwa sprzed lat.
 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy zapraszając na 
ciąg dalszy 8 sierpnia do Skierniewic. 

Grand Prix w NDM
TeksT i FoTo MariaN koŚcielNiak

ŻTC Bike rACe
TeksT i FoTo żtc Bike

Pod koniec kwietnia i na początku 
maja rozegrano ii i iii rundę biegów 
przełajowych o Grand Prix Nowego 
Dworu w biegach przełajowych.  
W obu rundach wzięło razem udział 
481 uczniów i uczennic ze szkół 
podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich. 

Pierwsza edycja tegorocznego cyklu szosowego 
w klasie SuPer PreStiGe i Maratonów 
rowerowych za nami. Start honorowy odbył się 
w gościnnym Nowym Dworze Mazowieckim, 
skąd kolarze przejechali w asyście policji na start 
ostry do Pomiechówka. 

2. Filip Prasał – PG 2, 
3. Maciej jajszczak – PG 1
 
szkoły Średnie

DzieWczęta: 
1. agnieszka Szymańska – lo, 
2. ewelina adamska – zS Pom., 
3. justyna Banach – lo
chŁoPcy: 
1. jacek Niezgoda – zS Pom., 
2. tomasz Pietrzykowski – lo, 
3. Michał Dąbski – lo

iii runda
szkoły Podstawowe

Klasy i –ii    
DzieWczęta: 
1. Sara elkosh – SP 5, 
2. justyna klonowska – SP 4, 
3. Dominika Snopkiewicz – SP 5 
chŁoPcy: 
1. Patryk Młynarek – SP 7, 
2. Mateusz rydz – SP 4, 
3. kacper Dębski – SP 4
 
klasy iii–iV 
DzieWczęta: 
1. Martyna konsalik – SP 5, 
2. Patrycja Sazonowicz – SP 5, 
3. ewa Małkiewicz – SP 4
chŁoPcy: 
1. ernest cieślak – SP 4, 
2. kacper olejniczak – SP 4, 
3. Patryk robak – SP 3
 
klasy V–Vi  
DzieWczęta: 
1. justyna Boniecka – SP 5, 
2. ada Gołębiewska – SP 4, 
3. angelika Brzózka – SP 4
chŁoPcy: 
1. Piotr Wodyński – SP 3, 
2. hubert Szczepański – SP 5, 
3. ryugo kimura – SP 3
 
Gimnazja

DzieWczęta: 
1. Paulina Ślusarczyk – PG 3, 
2. Magda Bajorek – PG 2, 
3. Daria Pietrasik – PG 2
chŁoPcy: 
1. kamil kędzior – PG 4, 
2. Michał krzymiński – PG 2, 
3. Patryk Sosiński – PG 2
 
szkoły Średnie

DzieWczęta: 
1. agnieszka Szymańska – lo, 
2. angelika Ślusarczyk – zSz Nr 1, 
3. julita Łuszczynska – lo
chŁoPcy: 
1. tomasz Pietrzykowski – lo, 
2. Michał Dąbski – lo, 
3. krzysztof Łukasik – lo
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POLLENA R

Gazeta

NOWODWORSKA

12 czerwca 2010 r. (sobota)

godz. 10.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
godz. 11.00 – Piknik Rodziny Reckitt Benckiser Production 
godz. 15.00 – Mecz piłki nożnej Parlamentarzyści – Samorządowcy 
godz. 14.30 – Konkurs Elegancji Pojazdów Zabytkowych
godz. 16.00 – Nowodworski Ośrodek Kultury – występ grupy
wokalnej „SUNLIGHTS” z Klubu Garnizonowego Modlina Twierdzy
godz. 18.30 – Koncert zespołu Drinking Stones
godz. 19.30 – Koncert  Ireny Jarockiej
godz. 20.30 – Koncert Sasha Strunin
godz. 21.30 – Gwiazda Wieczoru Danny  
 

13 czerwca 2010 r. (niedziela)

godz. 16.30 – Koncert zespołu Way No Way  
godz. 18.00 – Koncert zespołu PIN
godz. 19.30 – Koncert zespołu KAVAA
godz. 21.00 – Gwiazda wieczoru Feel
godz. 22.30 – Pokaz Sztucznych Ogni  

Konferansjerkę poprowadzi szymon KusareK 

Imprezy towarzyszące:
od godz.14.00 – 20.00 – Miasteczko rozrywki dla dzieci (wstęp bezpłatny)
                                      – Stoiska wystawowe, promocyjno-handlowe
                                      – Ogródki gastronomiczne


