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Listopad tuż tuż, a wraz z nim nadchodzą dwa 
ważne dla nas wszystkich święta – Dzień Wszyst-
kich Świętych i Święto Niepodległości.

Jak co roku w okresie Wszystkich Świętych 
zmieniamy organizację ruchu w rejonie cmen-
tarza parafialnego w centrum miasta. Dokładną 
informację o wprowadzonych zmianach wraz  
z mapką zamieściliśmy w dziale ogłoszenia.  
Te dni to okres wzmożonego ruchu pieszych i aut 

w okolicach cmentarzy. Apeluję do wszystkich  
o szczególną ostrożność. Wielu z nas wyjeżdża w 
odległe strony na groby bliskich. Bądźcie uważni 
tak by szczęśliwie wrócić domu.

W tym roku przypada 95-ta rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 11 listopada zapra-
szam na jej obchody które odbędą się zarówno  
w mieście jak i w Twierdzy Modlin.

O godz. 10:00 w kościele w centrum miasta od-
będzie się uroczysta msza święta, po której prze-
maszerujemy pod Pomnik Poległych w Obronie 
Ojczyzny gdzie zapalone zostaną znicze i złożo-
ne kwiaty. Po południu o godz. 16:00 na cmenta-
rzu fortecznym odbędzie się msza polowa.

Serdecznie zapraszam na te uroczystości.

Bądźmy tam razem i oddajmy hołd walczącym za 
wolność Polski!

FAKTY NOWODWORSKIE

Drodzy czytelnicy, 

W punkcie „Sprawozdanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej - Ocena zasobów pomocy społecz-

nej 2013r.” na pytania radnych odpowiadała Dyrek-
tor Ośrodka – Halina Kornacka. 
Radni otrzymali obszerny dokument  przygotowany 
przez Dyrektor Ośrodka, w którym przedstawiona 
jest ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu  
o analizę sytuacji społecznej i demograficznej za  
2012 r. Dodatkowo, odpowiadając na pytania rad-
nych, p.  Halina Kornacka wyjaśniła, że  ocena nie 
przewiduje wniosków końcowych tylko jest pod-
stawą do planowania działalności jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej oraz planowania bu-
dżetu na rok następny. Z pomocy społecznej korzysta  
w mieście 900 rodzin tj. ok. 2000 osób. Komisje  
zaopiniowały pozytywnie  przedstawiony materiał. 
Ściągalność podatków 
Radni otrzymali pisemną informację  na temat ścią-
galności podatków w 2013r. przygotowaną przez 
Wydział Finansowy. 
Czytamy w niej, że w okresie od stycznia do lipca 
2013 wydano 14 509 decyzji wymiarowych to jest 
więcej o 1773 decyzji w porównaniu z rokiem 2012 
(dot. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego).  
Po głównym wymiarze podatku jaki miał miejsce  
w lutym 2013 r. wystawiono 1506 decyzji. Do osób, 
które nie dokonały zgłoszenia do opodatkowania  
nabytych nieruchomości kierowane są wezwania do 
złożenia informacji. W omawianym okresie wysłane 
zostały 272 wezwania do złożenia informacji podat-
kowych za nieruchomości nabyte w latach 2007-
2009 (głównie nabyte lokale mieszkalne). Skutkiem 
niniejszych wezwań jest złożenie przez większość 
wezwanych wymaganych prawem deklaracji, wsz-
częcie postępowania podatkowego, wystawienie 
decyzji na podatek od momentu nabycia (do 5 lat 
wstecz). Główny wymiar podatku od osób fizycz-
nych wynosi 2 737 629 zł. Poza głównym wymia-
rem dokonano przypisu  należności podatkowych 
dla osób fizycznych w wysokości 206 506 zł. Do-
tychczas wystawiono 1535 upomnień oraz 29 tytu-
łów wykonawczych. Następnie na  nieuregulowane 
należności pomimo otrzymanych upomnień będą 
wystawiane dalsze tytuły wykonawcze do komorni-

ków Urzędów Skarbowych. Jeśli chodzi o podatek 
od środków transportowych w toku postępowania 
podatkowego wystosowano wezwania do złożenia 
deklaracji na podatek od środków transportowych. 
Wszczęto też postępowania z urzędu w sprawie okre-
ślenia zobowiązania w podatku od środków transpor-
towych. Główny wymiar podatku od środków trans-
portowych od osób fizycznych wynosi 180 060,61 zł, 
a od  osób prawnych – 3 546 842,14 zł. Wystawiane 
są upomnienia na należności nie uregulowane w ter-
minie. Wystawiono 225 upomnień dla podatników, 
którzy nie dokonali zapłaty. Osobom, które pomimo 
wysłanego upomnienia nadal uchylają się z zapłatą 
podatku – wystawiane są tytuły wykonawcze do 
Komornika Urzędu Skarbowego. W mandatach zo-
bowiązania wynoszą  459 703,05 zł. 
Merytoryczne komisje Rady  przyjęły informację bez 
uwag z tym, że Komisja Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego  zgłosiła potrzebę dalszego monitorowania  
ściągalności podatków ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na ściągalność  podatku od nieruchomości.  
Nowodworska Karta Familijna
Krótką dyskusje radni odbyli nad projektem uchwa-
ły w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki Programu „Nowodworska Karta 
Familijna”. 
Program ten jest jednym z elementów realizowa-
nej samorząd polityki społecznej. Jego celem jest 
stworzenie specjalnej oferty umożliwiającej szerszy 
dostęp do dóbr kultury i sportu członkom rodzin 
wielodzietnych – mieszkańców Nowego Dworu Ma-
zowieckiego. Uchwała umożliwia również tworze-
nie narzędzi współpracy z podmiotami prywatnymi  
w przedmiotowym zakresie na zasadach partner-
skich. Celem programu jest również kształtowanie 
pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych. 
Radny Tadeusz Sosiński  zapytał czy można w tej 
karcie uwzględnić wniosek Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska dot. 
wprowadzenia ulg wynikających z opłat śmiecio-
wych dla rodzin wielodzietnych. Poza tym zwrócił 
się o podanie uzasadnienia co do wartości liczbo-
wych ulg wymienionych w uchwale.
Burmistrz Jacek Kowalski wyjaśnił, że  projekt karty 

jest otwarty, aby ściągnąć jak najwięcej partnerów do 
współpracy i pomocy rodzinom wielodzietnym. Pro-
gram będzie kosztował, ale zakłada się, że większość 
rodzin, która będzie korzystała z karty nigdy z tych 
usług nie korzystała. Niewiele więc miasto i jednost-
ki stracą z już posiadanych wpływów, a zwiększy się 
dostępność dla rodzin, które z atrakcji miasta nie ko-
rzystają.  Jeżeli chodzi o wniosek komisji to musi być 
podjęta inna uchwała, są już robione obliczenia. 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 
przez merytoryczne komisje Rady, oprócz Komi-
sji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która 
wstrzymała się z opinią. (szerzej o Karcie piszemy  
w Temacie Numeru). 
W czasie sesji uchwalono też zmiany w Regulaminie 
Stypendialnym w Gminie. 
Zmiana polega na rozszerzeniu treści o zapis umożli-
wiający uzyskanie jednorazowego stypendium arty-
stycznego przez uczniów szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki, 
nie będących jej mieszkańcami. Zmianę uzasadnia 
fakt, że uczniowie ci, mimo że nie są mieszkańcami 
Nowego Dworu w konkursach, przeglądach arty-
stycznych etc. reprezentują szkoły prowadzone przez 
miasto. 
Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły m.in.: 
Radny Tadeusz Sosiński zwrócił się o udzielenie wy-
jaśnień w sprawach:
- przebicia lasu Księża Góra od ul. Leśnej do ul. Prze-
mysłowej,
- chodnika w pasie ul. Boh. Modlina i ul. Okunin,
- udziału miasta w cmentarzu pod Dębinką,
- dokończenia ul. Przemysłowej do ul. Granicznej;
Radny Włodzimierz Oleksiak zapytał jaka jest sy-
tuacja na lotnisku poprosił o konkretną odpowiedź  
na apel dot. budowy marketu w Modlinie Twierdzy.
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Plackowski  poru-
szył  sprawę budowy hali sportowej na Osiedlu Mło-
dych – w związku z nową koncepcją hala miała być 
samowystarczalna energetycznie i  miasto miało apli-
kować o środki zewnętrzne. „Jakie kroki poczyniono 
w tej sprawie? Jeżeli pozyskanie środków sprawia 
kłopoty  to może wrócić do starej koncepcji i rozpo-
cząć budowę własnymi środkami” – proponował.

TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk FOTO SebAStiAn bAńbUrA 

Dziś (11.10) odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, połączoną z otwarciem 
zmodernizowanej i rozbudowanej Szkoły Podstawowej nr 7 w nowym Dworze Mazowieckim. Dzięki 
zakończeniu inwestycji, wszystkie klasy 1-6 mogą od tego roku szkolnego uczyć się w jednym budynku. 

Najlepiej razem! - ślubowanie i uroczyste otwarcie SP7!

WIęCEJ NA STR. 10-11

TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk FOTO StrAż MiejSkA

Z końcem września na nowodworskim lotnisku został utworzony nowy posterunek Straży Miejskiej. Strażnicy 
będą pomagać innym służbom lotniskowym w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa pasażerów na 
terenie wokół lotniska. będą też mieli łatwiejszy dojazd do twierdzy Modlin, gdzie w związku z ponownym 
uruchomieniem portu lotniczego Warszawa – Modlin spodziewana jest większa ilość interwencji. 

Będzie bezpieczniej – nowy posterunek Straży miejskiej 
na lotnisku!

WIęCEJ NA STR. 11

TEKST I FOTO WYDZiAŁ PrOjektÓW inFrAStrUktUrAlnYch

W ostatnim czasie, zostało ukończonych wiele inwestycji istotnych 
dla Miasta nowy Dwór Mazowiecki, i co powinno cieszyć, część z nich 
z zewnętrznym dofinansowaniem. inwestycje zrealizowane zostały 
przez Wydział Projektów infrastrukturalnych Urzędu Miejskiego. ich 
prezentacja pozwoli przybliżyć zakres wykonanych prac, które wpływają 
na poprawę jakości codziennego życia wszystkich mieszkańców, w tym 
także tych najmłodszych. 

Zakończenie inwestycji – Wydział Projektów infrastrukturalnych
Nowodworska Karta Familijna – Wydział edukacji i Spraw 
Społecznych

WIęCEJ NA STR. 8-10

24 września odbyła się sesja rady Miejskiej. Podczas obrad radni zajmowali się przygotowaniem placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego, kosztami ich utrzymania oraz realizacją akcji letniej (pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu 
Faktów). Ponadto tematami obrad były m.in. wykonanie budżetu miasta za i półrocze, podjęcie uchwały w sprawie 
nowodworskiej karty Familijnej, sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej - Ocena zasobów pomocy społecznej 2013r. 

Po kilku miesiącach przygotowań rada Miejska w nowym Dworze Mazowieckim,  uchwałą z dnia 24 września 
podjęła decyzję o wprowadzeniu na terenie miasta nowy Dwór Mazowiecki programu „nowodworska karta 
Familijna”, który umożliwia szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu rodzinom wielodzietnym. 

TEKST WYDZiAŁ eDUkAcji i SPrAW SPOŁecZnYch

Nowodworska Karta Familijna

WIęCEJ NA STR. 12

Od listopada ruszyły zajęcia z języka angielskiego dla nowodworskich przedszkolaków - taką decyzję podjął 
burmistrz jacek kowalski. Zajęcia w całości sfinansowane zostaną z budżetu miasta. 

TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk 

miasto sfinansuje angielski dla przedszkolaków!

WIęCEJ NA STR. 12
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Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Jeziorski  popro-
sił o wyjaśnienie:
– czy prawdziwa jest  informacja, podana w telewi-
zji odnośnie lotniska w Modlinie, że Skarb Państwa 
przymierza się do powołania holdingu z czterech 
podmiotów.
–  czy jest odpowiedź zarządcy  na wniosek dotyczący 
upiększenia przejścia dla pieszych pod wiaduktem. 
Radna Mirosława Zawartko  zapytała czy jest szansa 
na wykonanie w tym roku chodnika przy ul. Morawi-
cza przez Starostwo. 
Radny Wawrzyniec 
Siewruk zapytał jaki jest 
stan finansowy Spółki 
„Mazowiecki Port  Lot-
niczy Warszawa-Modlin”  
po 9 miesiącach. Jakie 
będą źródła finansowa-
nia lotniska, jeśli Ryanair 
będzie latał po kosztach  
i nie będzie z tego zysku.
Radny Stanisław Wi-
śniewski  zwrócił się  
o wyjaśnienie kiedy bę-
dzie wykonane przyłącze 
wody i  kanalizacji do 
budynku przy ul. Mo-
dlińskiej 11, elewacja bu-
dynku ul. Legionów 18  
i naprawiony chodnik 
przy ul. Modlińskiej. 
Radny Włodzimierz 
Oleksiak  zwrócił się  
z pytaniem – co dzieje 
się z muzeum w Modli-
nie Twierdzy, które przez 
dłuższy czas praktycznie 
nie działa. Była infor-
macja w lokalnej prasie,  
że muzeum tym zajmie 
się Powiatowa Miejska Biblioteka Publiczna – „Czy 
tak będzie?” – dopytywał . 
Odpowiedzi i wyjaśnień udzielał Burmistrz Jacek 
Kowalski:
• dot. Księżej Góry: dokumentacja jest gotowa, ale 
nie ma gruntu i  środków na  realizację tego zadania. 
Ze względu na roboty ziemne i różnicę poziomów 
jest to bardzo kosztowna inwestycja. Miasto szuka 
środków zewnętrznych na realizację zadania, wła-
snych nie wystarczy;
• dot. chodnika przy ul. Boh. Modlina:  Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie ma żadnych środ-
ków na realizację tego zadania, ani na wykonanie in-
nych. Jeżeli nie będzie środków zewnętrznych miasto 
w ramach własnych środków postara się wybudować 
chodnik, ale tylko na pewnych odcinkach;
• cmentarza: są 2 ha terenu na miejscu planowanego 
cmentarza w miejscowym planie zagospodarowania 
miasta i Rada wspólnie z burmistrzem będzie musia-
ła podjąć decyzję czy będzie to cmentarz komunalny, 
czy też zadanie zostanie przekazane do realizacji któ-
rejś  z parafii. Trzeba jednak prace rozpocząć, więc są 
już rozpoczęte  uzgodnienia  z odpowiednimi organa-
mi w celu realizacji cmentarza w tym miejscu.
• dot. ul. Przemysłowej: bardzo drogie zadanie, nie 
ma środków na realizację. Na razie wykonywane są 
te odcinki, które są niezbędne do lokalizacji nowych 
podmiotów gospodarczych na terenie miasta. Ważne 
jest, żeby ruch ciężarowy z ul. Okunin tam przenieść. 
Na dzień dzisiejszy niestety nie stać miasta na re-
alizację całego zadania. Dokumentacja jest gotowa, 
więc będą starania o pozyskanie środków unijnych. 
• dot. lotniska:  Na lotnisko wraca tylko Ryanair i za-
mierza zwiększyć częstotliwość przelotów, jak rów-
nież będą dodatkowe dwa letnie kierunki. Rozmowy 
trwają również  z innymi liniami, aby od wiosny 
ruszyły przeloty wczasowe czarterowe. Na razie zi-
mowe przeloty będzie miał tylko Ryanair, więc musi 
być wprowadzony program restrukturyzacyjny co 
wiąże się ze zwoleniami części pracowników obsłu-

gujących lotnisko, głównie tych, którzy mieli umowy 
czasowe. Jeśli uda się od wiosny zwiększyć ruch na 
lotnisku ci pracownicy będą mogli do pracy wrócić. 
• dot. budowy marketu w Modlinie: miasto nie zaj-
muje się inwestycjami tego typu, jest to domena biz-
nesu. Poza tym pozwolenie na budowę wydaje staro-
stwo, więc władze miasta dowiadują się o budowie 
takich obiektów w momencie, kiedy przychodzi do 
uzgodnień jeśli obiekt ma być położony przy drodze 
gminnej. Były ogłoszone dwa przetargi na sprzedaż 

nieruchomości w Twierdzy, na których można by 
wybudować  obiekt handlowy  i nikt się nie zgłosił.  
• dot. hali sportowej: konkurs wniosków o pozyska-
nie środków jest przekładany przez NFOŚ już od 10 
miesięcy. Miasto jest gotowe z wnioskiem o aplika-
cję, ale również jest gotowe do ogłoszenia przetargu 
w formie dialogu konkurencyjnego. Hala sportowa 
według starego projektu nie mieści się na terenie. 
Który projekt będzie realizowany  -  to wyniknie 
podczas przetargu.
• dot. holdingu: nie ma w planie tego holdingu lotni-
ska w Modlinie, mówi się tylko o lotnisku Chopina. 
• dot. chodnika przy ul. Morawicza:  miasto może 
pomóc Starostwu i dofinansować to zadanie, ale  
Starostwo będzie  realizowało inwestycję  dopiero   
w przyszłym roku.
• dot. kondycji finansowej lotniska:  sytuacja jest 
zadawalająca, płynność finansowa spółki nie jest 
zagrożona. Lotnisko nie straciło certyfikatu, więc 
cały czas funkcjonowało.  Gdy na wiosnę budżet był 
tworzony, już wtedy było założenie, że na lotnisko 
wróci tylko  Ryanair. Obliczenia  są cały czas robione    
i na tej podstawie jest wyliczone, że lotnisko spina się 
finansowo. Oczywiście spółka będzie musiała zin-
tensyfikować prace nad przychodami nie lotniczymi.  
Rajner nie lata poniżej kosztów i to nieprawda, że nie 
będzie zysku. Lotnisko nie może ustalić stawki, która 
nie pokryje mu kosztów. Źródła finansowania lot-
niska to przychody od klientów, od linii lotniczych, 
pasażerów, podmiotów prowadzących działalność na 
lotnisku oraz środki unijne. Nie przewiduje się finan-
sowania przez wspólników. 
• dot. ul. Legionów i Modlińskiej:  środków na re-
monty budynków komunalnych jest niewiele, ale 
co roku robionych jest kilka większych remontów 
oraz drobne naprawy m.in. została podłączona woda  
i kanalizacja do budynku Legionów 18 i to samo bę-
dzie wykonane w budynku Modlińska 11. Wcześniej  
w tych obu budynkach zostały wymienione okna. 
Odnośnie ul. Modlińskiej – jest duży projekt obejmu-

jący ul. Warszawską oraz ul. Modlińską i w ramach 
tej inwestycji będzie robiony również chodnik. W 
przyszłym roku projekt zostanie uruchomiony. 
W sprawie muzeum w Modlinie Twierdzy wyja-
śnień udzielił Sekretarz Miasta Jacek Gereluk. Jak 
powiedział, jeszcze nie wiadomo czy biblioteka po-
prowadzi muzeum. Rozmowy z p. Wyruchem były 
prowadzone w tym kierunku, że Stowarzyszenie, 
które obecnie prowadzi muzeum, będzie sukcesyw-
nie przekazywać eksponaty  i prowadzenie muzeum 

miastu. Na dzień dzisiej-
szy nic jeszcze nie jest 
postanowione, (…) mu-
zeum działa normalnie, 
dyżury pełnią członkowie 
Stowarzyszenia Kampa-
nii Wrześniowej i Twier-
dzy Modlin. „Na razie 
rozmowy są zawieszone” 
– dodał Sekretarz. 
  
Sprawy różne poruszane 
podczas posiedzenia do-
tyczyły m.in. 
Radny Wawrzyniec 
Siewruk  zgłosił wnio-
sek o zmianę zapisu   
w § 1 Uchwały Nr XXVI
/303/12 Rady Miejskiej 
w sprawie ustalenia 
terminu, częstotliwości  
i trybu uiszczania opłaty 
za  gospodarowanie od-
padami komunalnymi.  
Zaproponował wydłu-
żenie terminu płatności 
do 20 każdego miesiąca 
co pozwoli zarządcom 
wspólnot mieszkanio-
wych na terminowe prze-

kazywanie opłat do Urzędu Miejskiego. 
Radny Tadeusz Sempławski odniósł się do sprawy 
przekazania budynku dla potrzeb OSP-RW w Modli-
nie Twierdzy. Rada Miejska wystosowała w tej spra-
wie stanowisko do odpowiednich władz nadrzęd-
nych, które poparła Poseł Pani Jadwiga Zakrzewska.  
Komisje zapoznały się z odpowiedzią udzieloną Pani 
Poseł przez MON. Jego zdaniem treść tej odpowiedzi 
jest bardzo niejasna.  
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 4 Krystyna Na-
siadka zapytała na jakim etapie jest sprawa wykupu 
lub przejęcia od wojska pasa  terenu przy ul. Inżynier-
skiej na potrzeby zrobienia tam miejsc parkingowych 
oraz kiedy będzie monitoring na osiedlu, szczególnie  
przy ul. Sempołowskiej. 
Odpowiedzi i wyjaśnień  dotyczących powyżej zgło-
szonych spraw udzielał Burmistrz Jacek Kowalski: 
• dot. obiektu dla OSP-RW:  odpowiedź wysłana do 
Poseł  Jadwigi Zakrzewskiej nie jest adekwatna do 
tego co jest robione. Są już podjęte czynności w celu 
bezpłatnego przekazania obiektu  miastu i wygasze-
nia zarządu MON. Właściwie można by już podpisy-
wać protokół przekazania, potrzebna jest tylko zgoda 
Ministra Obrony Narodowej. 
• dot. terenu przy ul. Inżynierskiej:  teren nie nale-
ży już do wojska tylko do Spółki ZRB, która tylko  
w formie sprzedaży może zbyć nieruchomość  na 
rzecz miasta. Niestety obecna oferta nie jest do zaak-
ceptowania przez miasto, cena jest za wysoka. 
• dot. monitoringu: Rada podjęła uchwałę dot. I etapu 
tj. budowy sieci dostępu do bezprzewodowego In-
ternetu, następnym etapem będzie monitoring. Kon-
sultacje i ustalenia dot. rozmieszczenia kamer są już 
przeprowadzone. 

Podjęte podczas posiedzenia uchwały dostępne są na 
BIP-ie w zakładce Uchwały Rady Miejskiej. 

Pamiętamy o poległych!
TEKST DAriUSZ tAbęcki FOTO Arch. U.M. 

Nadzór nad tymi miejscami sprawuje miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki a zadania z tego 

zakresu wykonuje Wydział Gospodarki Komu-
nalnej. Należą do nich m.in. prace porządkowe 
na mogiłach poległych w obronie Ojczyzny, 
pomnikami poświęconymi ich pamięci i miej-
scami uświęconymi krwią Polaków. Jednym  
z takich miejsc jest pamiątkowy krzyż na tyłach 
pawilonów przy Placu Solnym, gdzie w okresie 
okupacji hitlerowcy w publicznej egzekucji stra-
cili nowodworzan. Przed świętem Wszystkich 
Świętych zapalane są w tych miejscach znicze  
i składane kwiaty. 

W Nowym Dworze Mazowieckim znajdują się 
też dwa cmentarze gdzie spoczywają żołnierze 
polegli w obronie Ojczyzny. Są to cmentarz para-
fialny parafii św. Michała Archanioła oraz cmen-
tarz forteczny (wojenny) w Twierdzy Modlin. 
Cmentarz w Twierdzy Modlin stanowi wyjąt-
kowy obiekt z uwagi na swój charakter, dzieje 
i przeznaczenie. Ściśle związany jest z istnieją-
cą twierdzą stanowiąc jej jakże ważny element. 
Cmentarz  jest interesującym obiektem ze wzglę-
du na to, że był nekropolią wojskową położoną 
na terenie Modlina Twierdzy aktualnie poza jej 
ścisłą strefą, a więc na terenie otwartym. Służył 
na pochówki dla załogi twierdzy jak i ich rodzin, 
a także pracowników cywilnych, w czasach po-
koju jak również dla poległych w czasie wojny. 

Stąd charakter mogił i nagrobków był bardzo  
zróżnicowany, od mogił żołnierskich, również 
zbiorowych do pomników oryginalnych od-
zwierciedlających zmienność stylów i osobistych 
upodobań. Wiązała się z tym również duża róż-
norodność form i materiałów z jakich tworzono 
od drewnianych prostych krzyży, poprzez żelazo, 
żeliwo, cement, beton, cegłę po granit, piaskow-
ce i marmur. Wiele grobów posiadających krzyże 
czy nagrobki pozostaje anonimowa.
Teren cmentarza fortecznego ulokowany został 
w północno - zachodniej części za zewnętrznym 
pasem fortyfikacji przy drodze wychodzącej                    
z Modlina Twierdzy prowadzącej do drogi krajo-
wej nr 62. Kształt cmentarza jest w formie litery 
L, dłuższym ramieniem rozciągnięty w kierunku 
północno – południowym  i krótszym od naroż-
nika południowo – zachodniego. Posiada charak-
terystyczne dla terenów wojskowych ogrodzenie  
z drutu kolczastego wpiętego rzędami na wyso-
kich cmentarnych prostokątnych, betonowych 
słupkach. Jedyna brama wyjściowa usytuowana 
jest od strony zachodniej tj. ulicy Generała Bema. 
Układ przestrzenny rozdziela cmentarz na część 
starszą i nowszą. Brak obecnego cmentarza na ma-
pie z 1839 roku wskazuje, że mógł on powstać po 
zakończeniu budowy pierścienia zewnętrznego.
We wrześniu 1997 roku na cmentarzu wojennym  
w Modlinie Twierdzy zakończono prace restaura-
cyjne i 11 października 1997 r. nastąpiło uroczyste 

powtórne poświęcenie cmentarza oraz odsłonięcie 
Pomnika Żołnierzy Polskich Poległych w 1920  
i 1939 roku.
Również na terenie cmentarza parafialnego przy 
ul. Słowackiego w Nowym Dworze Mazowiec-
kim znajdują się mogiły żołnierzy poległych  
w obronie Ojczyzny. Według zapewnień służb 
Wojewody Mazowieckiego, w przyszłym roku 
miasto ma otrzymać środki finansowe na renowa-
cję jednej zbiorowej kwatery mogił wojskowych. 
Poprawi to znacznie walory estetyczne istnie-
jących pomników, a także będzie świadczyło,  
że nie zapominamy o ludziach, którzy walczyli  
o naszą wolność.
Dlatego też mając na uwadze zbliżające się uro-
czystości związane ze zbliżającymi się dniami 
Wszystkich Świętych, Dniem Zadusznym oraz 
Świętem Niepodległości apelujemy o oddanie 
hołdu osobom, które ofiarowały życie za naszą 
wolność.

Mając na uwadze zbliżające się ważne dla nas wszystkich święta 1 i 11 listopada przedstawiamy  dziś Państwu zagadnienia 
dotyczące nadzoru i opieki nad cmentarzami komunalnymi i miejscami pamięci narodowej. 
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Nowe miejsca parkingowe w Twierdzy modlin!
TEKST reDAkcjA FOTO kArOl bielec

36 nowych miejsc parkingowych powsta-
ło u zbiegu ulic Stanisława Moniuszki  

i Adama Mickiewicza w Twierdzy Modlin.  
W październiku ogłoszony został przetarg na wy-
konanie inwestycji a roboty zakończyły się pod 
koniec miesiąca. Zadanie wykonał Zakład Robót 
Inżynieryjnych Grzegorz Grzybowski z Nowego 
Dworu Mazowieckiego. 
O realizację tego zadania wielokrotnie wniosko-

wał do burmistrza radny Karol Bielec. „Dzięki 
przychylności naszych władz, burmistrza i prze-
wodniczącego Rady oraz Wydziału Gospodarki 
Komunalnej udało się dosyć szybko przekształ-
cić zaniedbane miejsce w ładny parking, na kil-
kadziesiąt samochodów” mówi, nie kryjąc zado-
wolenia radny Bielec. 
Wyraził też nadzieję, że niektórzy mieszkańcy 
odciążą ulicę dwukierunkową (Moniuszki red.)  

i zaczną stawiać swoje pojazdy na nowym parkin-
gu, co z kolei poprawi bezpieczeństwo i zwiększy 
przepustowość drogi. 
Całość zadania sfinansowana została z budżetu 
miasta. Koszt robót to ponad 101 tys. zł. 
Radny Bielec wierzy, że to nie ostatnia inwestycja 
w tym rejonie Twierdzy. „Mam nadzieję, że ulica 
Moniuszki też będzie wyremontowana” dodaje.

Miejska przestrzeń Publiczna wzbogaciła się o nowe miejsca parkingowe. inwestycję zrealizowano w twierdzy Modlin. 
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XXXVi sesja rady Powiatu Nowodworskiego

Na początku radni podjęli uchwałę w sprawie 
wstąpienia p. Marka Tyca na radnego po-

wiatu w miejsce wygasłego mandatu p. Bogdana 
Ruszkowskiego, w związku z jego wyborem na 
stanowisko burmistrza Nasielska. Nowo wstę-
pujący radny złożył ślubowanie. Pan Marek Tyc 
będzie pracował w dwóch komisjach: w Komisji 
Rewizyjnej na funkcji wiceprzewodniczącego  
i w Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
jako członek.
W wyniku przeprowadzonych rozmów Zarządu 
Powiatu z władzami gminy Czosnów radni pod-
jęli uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii 
drogi powiatowej nr 2403W biegnącej od Kazunia 
Polskiego do Czeczotek z powodu niespełnienia 
kryteriów drogi powiatowej. Jednocześnie radni 
wyrazili zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej  
i finansowej w 2014 r. gminie Czosnów dot. prze-
budowy tej drogi przekwalifikowanej na drogę 
gminną w wysokości 150.000.00 zł i w postaci 
dokumentacji projektowej o wartości 64.660.00 zł  
ze środków budżetu powiatu nowodworskiego.
W związku z otrzymaną pomocą finansową  
w postaci dotacji celowej radni podjęli uchwałę 
w sprawie powierzenia przez powiat zadania in-

westycyjnego gminie Nasielsk dot. przebudowy 
drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Na-
sielsk zabezpieczając w budżecie 2013 r. środki 
finansowe w kwocie 1.393.132.00 zł.
Ważną uchwałą dla procesu uzgadniania decyzji 
w wymiarze ogólno powiatowym jest przyjęcie 
uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji społecznych z mieszkańcami po-
wiatu nowodworskiego. Konsultacje społeczne 
będą przeprowadzane w szczególności w spra-
wach dotyczących strategii rozwoju powiatu, 
wieloletnich planów inwestycyjnych, pojedyn-

czych inwestycji powiatowych o dużym znacze-
niu dla mieszkańców oraz planów i programów 
sektorowych w dziedzinach obejmujących zada-
nia powiatu. Z inicjatywą przeprowadzenia kon-
sultacji mogą występować: Rada Powiatu, Za-
rząd Powiatu, Starosta Nowodworski oraz grupa 
mieszkańców powiatu w liczbie co najmniej 300 
osób spełniających warunki określone w niniej-
szej uchwale.
W innych sprawach radni m.in. dokonali zmian 
w budżecie powiatu na 2013 r. i w wydatkach 
PFRON oraz przyjęli do akceptującej wiadomo-
ści informacje i sprawozdania w sprawach: wy-
konania budżetu powiatu za I półrocze 2013 r., 
przygotowania placówek oświatowych do nowe-
go roku szkolnego 2013/2014 a także oceny zaso-
bów pomocy społecznej za rok 2012 dla powiatu 
nowodworskiego.
Ostatnim punktem porządku obrad było głoso-
wanie radnych w sprawie odwołania starosty no-
wodworskiego. Wnioskodawcy nie osiągnęli za-
mierzonego celu, ponieważ w głosowaniu tajnym 
nie uzyskali większości wymaganej w ustawie  
o samorządzie powiatowym.

TEKST WAlDeMAr MAjchrZAk FOTO  nOk nASielSk

W dniu 26 września br. w obecności 19 radnych ( 100% frekwencja ) obradowała rada Powiatu nowodworskiego. 

STAROSTA krZYSZtOF kAPUStA

Inwestowanie w służbę zdrowia przynosi dwoja-
kie korzyści. Poprawia się poziom opieki zdrowot-
nej mieszkańców i kondycja finansowa firmy, któ-
ra na bieżąco może regulować należności wobec 
dostawców sprzętu i usług oraz gromadzić środki 
na przyszłe inwestycje. Polityka sukcesywnego 

wspierania nowodworskiej służby zdrowia przez 
powiat zaowocowała poprawą poziomu gospoda-
rowania oraz znaczącym wzrostem oceny wiary-
godności firmy. Dowodem na to jest przyznanie 
Nowodworskiemu Centrum Medycznemu Złote-
go Certyfikatu Rzetelności 2013, za co serdecznie 
gratuluję dyrekcji i całej załodze. W tym nume-
rze miesięcznika samorządowego także ralacja  
z wrześniowej sesji Rady Powiatu Nowodwor-
skiego. Zapraszam Państwa do lektury powiatowej 
strony Faktów.

Szanowni 
Państwo

Złoty certyfikat rzetelności 2013 dla 
Nowodworskiego centrum medycznego 
w Nowym dworze mazowieckim

Jednym z punktów programu Kongresu było 
wręczenie Złotych Certyfikatów Rzetelności 
2013. Program Rzetelna Firma to największy 
program wśród polskich przedsiębiorców. Przy-
stąpiło do niego już około 48 tys. firm. Ilość ta 
sukcesywnie co miesiąc zwiększa się o około  
1,5 tys. firm.
W roku bieżącym 300 firm – uczestników pro-
gramu otrzymało Złoty Certyfikat Rzetelności. 
Certyfikat taki otrzymuje firma, która przez mi-
nimum 12 kolejnych miesięcy reguluje swoje zo-
bowiązania w terminie.
W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt,  
że przy powszechnie przyjętym terminie płatno-
ści wynoszącym 30 dni, średni czas płatności za 

faktury w Polsce wynosi 4 miesiące i 9 dni.
Złote Certyfikaty Rzetelności wręczane były  
w kilku miejscach w Polsce. W dniu  
3 października 2013 roku w Warszawie 
otrzymało je 94 firmy z całego kraju, co 
godne podkreślenia wśród nich znalazły się 
tylko 2 jednostki służby zdrowia: Nowo-
dworskie Centrum Medyczne w Nowym 
Dworze Mazowieckim i Szpital Wojskowy  
w Bydgoszczy.
Dla Nowodworskiego Centrum Medycznego 
jest to drugie z rzędu takie wyróżnienie.

TEKST I FOTO ncM

W dniu 3 października 2013 r. w hotelu Marriott w Warszawie odbył się ii kongres 
rzetelnych Firm organizowany przez rzetelną Firmę Sp. z o.o. pod patronatem 
krajowego rejestru Długów. 

Opisując Modlińską Twierdzę należy się wy-
jaśnienie, że to nie Napoleon był prekur-

sorem i pomysłodawcą, aby u zbiegu Narwi  
i Wisły wybudować warowną twierdzę. 

Pierwsi projektują Rosjanie 
Z takimi zamiarami nosili się już od 1791 r. Ro-
sjanie uznając, że zbieg Wisły i Narwi jest waż-
nym strategicznie miejscem. Autorem projektu 
twierdzy był inżynier van Suchtelen z pochodze-
nia Holender.
Twierdza miała nosić nazwę pobliskiego mia-
steczka Zakroczym. Projekt zakładał, że twierdza 
będzie bardziej niż obecnie oddalona od rzek; 
miała być to twierdza typu bastionowego, z wy-
suniętymi w kierunku zachodnim fortami. Projekt 
ten jednak nie został wcielony w życie.

W czasach Napoleońskich 
Przypomnijmy, że w 1807 r., za sprawą Napo-
leona, utworzona zostaje namiastka Państwa 
Polskiego – Księstwo Warszawskie.  Napoleon, 
znany z tego, że był wytrawnym strategiem woj-
skowości, wiedział, że do prowadzenia skutecz-
nej ofensywy „Wielkiej Armii” niezbędne będzie 
stworzenie zaplecza logistycznego dla działań 
wojennych.
Postanowił, doceniając położenie Modlina, wy-
budować tutaj twierdzę mającą pierwotnie służyć 
jako magazyn żywności. W zamyśle Napoleona 
miała to być twierdza tymczasowa, zlokalizowa-
na na dwóch kępach, które ówcześnie znajdowały 
się u ujścia Narwi do Wisły. Decyzję o budowie 
twierdzy w Modlinie, Napoleon podjął w grudniu 
1806 r. Rozkaz o zaprojektowaniu i wybudowa-
niu twierdzy otrzymał szef inżynierii „Wielkiej 
Armii”, generał Prosper de Chasseloup-Laubat.
Podczas rozpoznawania terenu generał dostrzegł 
lepszą od proponowanej przez Napoleona lokali-
zację tu, gdzie istnieje współcześnie. Przystąpił 
do projektowania i na początku 1807 r. rozpoczę-
to budowę. Jak podają źródła historyczne, budo-
wa twierdzy była prowadzona w niezbyt szybkim 
tempie. Mimo tego już w końcu kwietnia 1809 r. 
twierdza uzyskała wstępną gotowość bojową.
Kolejne lata to rozbudowa twierdzy. W 1810 r.  
Napoleon zmienia koncepcję przeznaczenia 
twierdzy, z tymczasowego magazynu żywności 
na obóz warowny. Zmienia również wykonawcę 
twierdzy. Miejsce Chasseloup’a zajmuje znako-
mity fachowiec, Jean Mallet de Granville. Jak 
wynika z raportów, we wrześniu 1811 r. przy 
pracach nad rozbudową twierdzy uczestniczyło  
19 tys. ludzi. Rok później, w obliczu nieunik-
nionej już wojny francusko-rosyjskiej, prace  
w twierdzy przybrały jeszcze większego roz-
machu, jednak mimo to nie udało się ukończyć  
w całości wszystkich umocnień.
Wyprawa na Moskwę zakończyła się klęską  
Napoleona i siły rosyjskie rozpoczęły kontratak 
spychając „Wielką Armię” na zachód. Do Mo-
dlina armia rosyjska w ilości 36 tys. żołnierzy 
dotarła 5 lutego 1813 r. Z istniejących ówcześnie 
twierdz, Modlin bronił się najdłużej. 
Pod naporem armii rosyjskiej poddał się dopiero 
1 grudnia 1813 r.
Jako ciekawostkę należy podać, że w omawia-
nym okresie, w związku z napływem siły ro-
boczej do budowy twierdzy, ówczesne władze 
poważnie rozważały możliwość nadania Modli-
nowi statusu miasta. 

Ostatecznie jednak nie zdecydowały się na ten 
krok. 

Reduta Napoleona
Reduta „Napoleona” jest jedną spośród czterech 
zachowanych budowli murowanych, pochodzą-
cych z czasów Księstwa Warszawskiego. Jest 
to kwadratowa wieża artyleryjska – działobitnia  
z dziedzińcem pośrodku, budowana na wzór fran-
cuskich wież nadmorskich. Działobitnie zaczęto 
wznosić na zapleczu Korony „Utrackiej” w czasie 
rozbudowy Twierdzy Modlin w 1811 r., jednak  
z chwilą rozpoczęcia przez Napoleona wyprawy 
na Rosję prace przy reducie przerwano.
Dalsze prace podjęto już w czasie panowania Ro-
sjan w twierdzy w latach 1814-1815. Pomiesz-
czenia parterowe budynku przeznaczone były na 
magazyny żywności, amunicji i wody dla załogi 
liczącej około 300 żołnierzy.
Pomieszczenia zewnętrzne były częścią bojową, 
w której można było pomieścić 20 armat i dodat-
kowo 12 armat na sklepionym tarasie budynku. 
Rolą załogi reduty była obrona międzypola od 
prawego skrzydła Korony Utrackiej do lewego 
Korony Środkowej.

Brama Północy
W latach 1809-1811, budując twierdzę, wkompo-
nowano w wał ziemny między bastionem numer 
II i III bramę komunikacyjną – Bramę Północy, 
zwaną również Płocką lub Księstwa Warszaw-
skiego. Brama została wzniesiona jako budowla 
dwukondygnacyjna z centralnym wjazdem skle-
pionym łukowo, bronionym z otworów artyleryj-
skich po lewej i prawej stronie. Była to w tym 
czasie jedyna brama w twierdzy, która łączyła 
drogi z Warszawy przez Jabłonnę i Nowy Dwór  
z drogą w kierunku Płocka.
Bardzo ciekawym i unikatowym elementem 
architektonicznym, zachowanym do dziś, jest 
zwornik kamienny w kształcie trapezu, umiesz-
czony w łuku zamurowanej bramy od strony 
zewnętrznej, na którym znajduje się płaskorzeź-
ba orła Księstwa Warszawskiego z kluczami  
w szponach i napisem „Brama Północy” oraz rok 
powstania – 1811.
Brama spełniała swe funkcje do czasu wielkiej 
rozbudowy twierdzy w latach 1832-1841. Wtedy 
to w obwodzie wewnętrznym powstały następne 

dwie bramy zwiększające płynność komunikacji, 
a Brama Północy została zamurowana i stała się 
działobitnią podwałową z trzecim otworem arty-
leryjskim, umieszczonym centralnie w zamuro-
wanym świetle bramy.
Brama Północy, obok oskarpowania I bastionu, 
działobitni Napoleona i prochowni wewnątrz 
bastionu nr III, jest najstarszym zabytkiem mu-
rowanym w Twierdzy Modlin, pamiętającym 
jej narodziny. Obecnie znajduje się w zasobach 
Agencji Mienia Wojskowego i jest obiektem 
ogólnodostępnym dla turystów.

Centrum Informacji Turystycznej
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek 
tel./fax 022 713 32 79
+48 664 775 326
e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl
komunikator gg: 3162045

Czynne poza sezonem:
Poniedziałek – sobota od 9:00 – 17:00  
W niedziele nieczynne

Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin
ul. Baśki Murmańskiej 164
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Godz. otwarcia
Wtorek, Czwartek 11:00–16:00

Sobota Niedziela 10:00–16:00

Bilety do Muzeum
Normalne: 5 zł Ulgowe 2,5 zł
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Jak powstała Twierdza modlin!
twierdza Modlin jest jedną z największych na świecie fortec, którą można porównać jedynie z Verdun. to również 
jedyny w swoim rodzaju przykład francusko polsko-rosyjskiej myśli fortyfikacyjnej o ciekawej przeszłości, którą 
pragniemy Państwu w tym artykule przybliżyć. Zapraszamy więc na krótką lekcję historii. 
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Zakończenie inwestycji

Targowisko Miejskie

W okresie wakacyjnym, przebudowane zostało 
również Targowisko Miejskie w ramach projek-
tu pod nazwą „Przebudowa stałego Targowiska 
Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”  
w ramach działania „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wykonawcą robót była firma P&K Jaczewscy 
Jaczewski Paweł z Korytnicy. Roboty zostały 
wykonane w okresie od 13.06.2013r. do dnia 
28.08.2013r. Całkowita wartość robót wyniosła 
1 091 430,89 zł brutto. Miasto Nowy Dwór Ma-

zowiecki na ten cel otrzymało dofinansowanie  
w wysokości 75% wartości inwestycji.
Przedmiotem inwestycji było zamierzenie budow-
lane obejmujące przebudowę stałego targowiska 
miejskiego, na którą złożyło się wzniesienie zada-
szenia – stalowej wiaty 
o wymiarach 104x15m i wysokości 6,1m oraz wy-
konanie w jej obrębie wymiany utwardzeń terenu.
Zadaszenie targowiska wykonane zostało w for-
mie szeregu powtarzalnych ram stalowych, na 
których zamontowane zostało pokrycie z poliwę-
glanu komorowego. Obiekt zaopatrzono w energię 
elektryczną z istniejącej wewnętrznej sieci elek-
trycznej oświetleniowej, przebudowanej w trakcie 

prowadzenia inwestycji. Wody opadowe odprowa-
dzane zostały do istniejących studni chłonnych.
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój 
lokalnej przedsiębiorczości, poprzez podniesienie 
standardów istniejącego targowiska i rozwój jego 
infrastruktury.  Przebudowane targowisko zostało 
podzielone na sekcje, w których będą sprzeda-
wane towary danego rodzaju, a produkty rolno- 
spożywcze będą zajmować co najmniej połowę 
powierzchni handlowej targowiska. Funkcjono-
wanie targowiska zostało zorganizowane tak, aby 
umożliwić sprzedającym dostęp do zadaszonych 
punktów sprzedaży w sposób określony w regula-
minie targowiska. 

Zakończenie inwestycji w Zespole Szkół nr 2

Pod koniec września  zakończyła się inwestycja  
w Zespole Szkół nr 2 – budynku użyteczno-
ści publicznej przy ul. Długiej 10, wykonanej  
w ramach projektu „unijnego” pt.: „Termomo-
dernizacja dziewięciu budynków użyteczności 
publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” 
oraz projektu z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW) pt. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej Zespołu Szkół nr 2, 
Publicznego Przedszkola nr 4 i Urzędu Miej-
skiego w Nowym Dworze Mazowieckim” 
Dofinansowanie, w wysokości 70% wartości 
inwestycji, pochodzi z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, 27 % z środ-
ków NFOŚiGW oraz 3 % z budżetu miasta. 
Umowa na wykonanie tego zadania została 
podpisana w dniu 22 marca 2013 roku z firmą 
Zakład Budownictwa Ogólnego KARBUD 
Wojciech Karlicki z Sochaczewa. 
Roboty zostały wykonane w okresie od 22.03.2013 
r. do dnia 16.09.2013 r. Przedmiotem inwestycji było 

dostosowanie termoizolacyjności przegród zewnętrz-
nych budynku do obowiązujących przepisów. Zakres 
robót obejmował docieplenie ścian zewnętrznych i 

stropodachu nie wentylowanego, płukanie instalacji 
grzewczej wraz z robotami towarzyszącymi. 

Realizacja inwestycji będzie 
pozytywnie oddziaływać na 
efektywność energetyczną bu-

dynku Zespołu Szkół nr 2.  
W wyniku przeprowa-
dzonych prac termomo-
dernizacyjnych zmniejszy 
się zapotrzebowanie na 
energię cieplną w szkole, co przełoży się na 
zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. 
Aby całe przedsięwzięcie zostało wykonane 
rzetelnie zgodnie z zasadami wiedzy technicz-
nej w ramach powyższego zadania podpisano 
umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego 
nad robotami budowlanymi. Ustanowienie in-
spektora nadzoru inwestorskiego na budowie 
pozwoliło Miastu jako inwestorowi, zabezpie-
czyć swoje interesy związane z budową. Takie 
postępowanie w dużym stopniu ogranicza ry-
zyko nienależytego wykonania robót budow-
lanych przez wykonawcę. 

Zakończenie inwestycji w Zespole Szkół nr 3

W ramach tego samego projektu „unijnego” pt.: 
„Termomodernizacja dziewięciu budynków użytecz-
ności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, 
z którego prowadzona była termomodernizacja  przy 
Zespole Szkół nr 2, prowadzono równolegle prace w 
Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkolnej 3. Inwestycja 
polegała na przebudowie istniejącej kotłowni olejo-
wej na kotłownię opalaną pelletem wraz z moder-
nizacją instalacji c.o. oraz modernizację instalacji 
elektrycznej. 
Pellety są najczystszym ze wszystkich znanych  
i stosowanych obecnie paliw. Dzięki optymalnemu 
procesowi spalania w przystosowanych do tego celu 
urządzeniach grzewczych, emisje gazów szkodli-
wych są minimalne, a emisje CO2 uznaje się za rów-
ną zero, gdyż służy do odnowienia zasobów biomasy 
w biosferze. Produkt ten jest wolny od pyłów i nie 

zawiera substancji toksycznych, czy też innych za-
nieczyszczeń. Tak więc sama modernizacja systemu 
ogrzewania ze zmianą nośnika energii na pellet oraz 
zagospodarowanie wytworzonych w trakcie spalania 
tego paliwa popiołów, stanowi przykład innowacyj-
nego rozwiązania - i to na skalę regionu. 
W dniu 21 maja 2013 roku Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki podpisało umowę z firmą NOVUM 
Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Krosna. 
Roboty zostały wykonane 
w okresie od 21.05.2013r. do dnia 30.08.2013r. W 
ramach podpisanej umowy na roboty budowlane 
wykonano: 

• demontaż, spalającej olej opałowy lekki, istniejącej 
kotłowni wraz z całym osprzętem i orurowaniem, w 
tym dwa kotły centralnego ogrzewania, oraz montaż 
nowych dwóch kotłów na pellet wraz z całą instala-
cją,

• przebudowę istniejącej kotłowni spalającej olej 
opałowy lekki na kotłownię opalaną pelletem wraz 
z modernizacją i dostosowaniem instalacji elektrycz-
nej;
• dostosowanie istniejącego pomieszczenia, gdzie 
przechowywany był węgiel,  do przechowywania 
i użytkowania pelletu jako paliwa do ogrzewania 
obiektu (budowa dwóch nowych zbiorników (silo-
sów) na zapasy pelletu);
• modernizację instalacji centralnego ogrzewania  
w budynku szkoły polegającą na wymianie grzej-
ników, częściowej wymianie rurociągów, montażu 
zaworów termostatycznych oraz płukaniu i regulacji 
instalacji. 
• modernizację instalacji wod. – kan. poprzez wymia-
nę leżaków kanalizacji sanitarnej w piwnicy budyn-
ku, uszczelnienie wpustów podłogowych w kuchni, 
przeniesienie wodomierza wody zimnej, wymianę 
przewodów instalacji wody ciepłej i zimnej w piwni-

cy oraz zabezpieczenie ppoż magazynu pelletu;
• modernizację instalacji elektrycznej w budynku 
szkoły polegającą m.in. na wymianie: instalacji 
oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, gniazd, roz-
dzielnicy głównej, rozdzielnic piętrowych, opraw 
oświetleniowych i innych.
Nad wymienionymi pracami pełniony był nadzór in-
westorski, dzięki któremu powierzone prace zostały 
wykonane rzetelnie i w wyznaczonym terminie.  
Przebudowa kotłowni, w związku z szerokim zakre-
sem prac i złożonością przedsięwzięcia wymagała 
zapewnienia stałego kontaktu 
z projektantem i usuwania na bieżąco wszelkich koli-
zji wynikających ze stopnia skomplikowania obiektu 
a także akceptacji zastosowanych materiałów i urzą-
dzeń. Decyzje te są elementem prawa autorskiego 
architekta i projektantów oraz należą do zakresu obo-

wiązków projektanta.
Wykonane w szkołach prace przyczynią się do 
zwiększenia bezpieczeństwa oraz w głównej mie-
rze pozwolą na większą oszczędność energetycz-
ną. Przeprowadzone inwestycje zmniejszą koszty 
funkcjonowania budynków użyteczności publicz-
nej, głównie z tytułu zmniejszenia zużycia energii 
cieplnej, koniecznej do ich ogrzania. Dodatkowo na 
poprawę czystości powietrza wpłynie wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, nie emitujących do at-
mosfery szkodliwych substancji, będących efektem 
spalania kopalin.
Zakończone inwestycje w Zespole Szkół nr 2 i 3 sta-
nowią element większego założenia przyjętego przez 
miasto Nowy Dwór Mazowiecki tj. zmniejszenia za-
nieczyszczenia powietrza w regionie poprzez poprawę 
efektywności energetycznej obiektów użyteczności 

publicznej w mieście w wyniku przepro-
wadzenia kompleksowej termomoderni-
zacji wraz z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Realizacja tego założenia jest 
możliwa dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków zewnętrznych tj. z Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. Trwające projekty pod tytułem 
„Termomodernizacja dziewięciu budynków użytecz-
ności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” 
oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Zespołu Szkół nr 2, Publicznego Przed-
szkola nr 4 i Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim” prowadzone są przez Wydział Pro-
jektów Infrastrukturalnych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 

Po podjęciu decyzji przez władze miasta o roz-
budowie Szkoły Podstawowej nr 7 zlokalizowa-
nej przy ul. Młodzieżowej na Osiedlu Młodych 
rozpoczęły się prace mające na celu powięk-
szenie obiektu, a także modernizację istniejącej 
części szkoły. Głównym założeniem było mak-
symalne wykorzystanie powierzchni pierwotne-
go obiektu, przy jednoczesnym zaprojektowa-
niu nowej części kompleksu, w taki sposób aby 
uwzględnić potrzebę pozostawienia optymalnej 
powierzchni biologicznie czynnej – wykorzy-
stanej jako przestrzeń rekreacyjna, sportowa, te-
reny zielone oraz plac zabaw i „zielona klasa”.

Projekt rozbudowy obejmował wykonanie na-
stępujących prac:

• budowę skrzydła z salami lekcyjnymi wraz z 
pełnym wyposażeniem. Zrealizowano również 
nadbudowę drugiego piętra na istniejącym bu-
dynku,
• budowę nowego skrzydła o czterech kondy-
gnacjach naziemnych 
i budynku o trzech kondygnacjach,
• przebudowę terenu wokół Szkoły i Przedszkola 
likwidując w części istniejący podział pomiędzy 
działkami Szkoły i Przedszkola, zachowano część 
ogrodzenia, zorganizowanie „zielonej klasy”  
w atrium powstałym pomiędzy skrzydłami 

Szkoły i Przedszkola,
• Wykonano generalny remont pomieszczeń ist-
niejącego budynku szkoły z dostosowaniem do 
aktualnych przepisów p. poż.
• Budynek został w całości dostosowany dla 
osób niepełnosprawnych,
• Prace związane z termomodernizacją istnieją-
cych budynków szkoły i przedszkola,
• Przewidziano drogę pożarową na terenie dział-
ki inwestora w części szkolnej oraz uzyskano 
służebność działki spółdzielni mieszkaniowej 
gdzie przeprowadzono fragment drogi pożaro-
wej, wzdłuż południowej granicy działki inwe-
stora.



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

tEMAt NUMERU

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE tEMAt NUMERU

TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk FOTO SebAStiAn bAńbUrA 

Najlepiej razem! – ślubowanie i uroczyste otwarcie SP7!

Mając na uwadze ciągły rozwój dzielnicy mia-
sta, w której znajduje się placówka tj. Osiedla 

Młodych, rozbudowa budynku szkoły oraz przyle-
głego do niej przedszkola była dla miasta inwestycją 
o strategicznym znaczeniu. Stały napływ ludności do 
tej dzielnicy, w tym także ludzi młodych z małymi 
dziećmi, budujące się cały czas nowe budynki wie-
lorodzinne, a także wysoki poziom nauczania jaki 
zapewnia Szkoła Podstawowa nr 7 spowodowały, 
że dotychczasowe warunki lokalowe były niewystar-
czające. 
W 2010 roku władze miasta podjęły decyzję o roz-
budowie obiektu, a także modernizacji jego starej 

części. 
Od września 2013 roku wszystkie klasy 1-6 roz-
poczęły naukę w jednym budynku (dotychczas 
klasy 4-6 uczęszczały na zajęcia do budynku 
gimnazjum nr 2). 
11 października oficjalnie przekazano obiekt w za-
rząd dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Agnieszce Pindel. 
Na początku uroczystości przypomniano historię 
powstania szkoły, jej pierwszych dyrektorów oraz 
wymieniono najważniejsze osiągnięcia i tytuły jakie 
uzyskała placówka m.in. tytuł Szkoła z klasą. Pierw-
szoklasiści, wspierani przez chór szkolny i starszych 
kolegów przedstawili wspaniały program artystycz-

ny. Dużo  emocji wzbudziły zawody pakowania 
plecaka na czas nagrodzone, tak jak inne elementy 
programu, gromkimi brawami. 
Po symbolicznym przecięciu wstęgi ks. proboszcz 
poświęcił obiekt a dyrektor szkoły  Agnieszka 
Pindel dokonała pasowania na ucznia „magicz-
nym ołówkiem”. 
Na koniec przyszedł czas na przemówienia i pre-
zenty. 
Burmistrz pogratulował dzieciom wspaniałego wy-
stępu i stwierdził: skoro tyle zdążyłyście się nauczyć 
w pięć tygodni to strach pomyśleć czego dokonacie 
przez kolejne lata nauki.  
Kto dziękuje dwa razy prosi takie stwierdzenie pa-
dło z ust prowadzącej program artystyczny i jak 
się nie okazało, nie były to puste słowa.  Dziękując 
władzom miasta za wspaniały obiekt jednocześnie 
zwróciła się w imieniu wszystkich uczniów z prośbą 
o budowę hali sportowej. Burmistrz z kolei zapewnił,  
że w najbliższych miesiącach ta budowa ruszy.  
Za taką deklarację otrzymał gromkie brawa od 
wszystkich zgromadzonych na sali osób. 
Podczas piątkowej uroczystości obecni byli m.in. 
wicemarszałek województwa Mazowieckiego  

Straż Miejska będzie miała posterunek w spe-
cjalnie przeznaczonym na ten cel baraku, któ-

ry ustawiony będzie przy drogach rozjazdowych 
do portu. 
Oddelegowani tam do pracy strażnicy będą,  
zgodnie ze swoimi kompetencjami, dbać o ład  
i porządek na terenie otaczającym terminal. Tym 
samym będą wspierać pozostałe służby lotnisko-
we w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnych.  

Już wcześniej w związku z dużą ilością pasaże-
rów dochodziło na terenie lotniska do różnego 
rodzaju zakłóceń porządku. Były to m.in. oso-
by nietrzeźwe jak również kierowcy parkują-
cy swoje pojazdy na terenie Twierdzy Modlin  
w miejscach niedozwolonych. Teraz, nowodwor-
scy strażnicy będą mieli łatwiej interweniować 
bo nie będą musieli przeprawiać się przez często 
zakorkowany most na Narwi. 
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Będzie bezpieczniej – nowy posterunek Straży miejskiej na lotnisku!

Wiesław Raboszuk, burmistrz Nowego dworu Jacek 
Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Bisialski, Wiceprzewodniczący Jerzy Plackowski  
i Bogdan Jeziorski, radni Rady Miejskiej, Pro-
boszcz parafii św. Piotra i Pawła ks. dziekan  

dr Krzysztof Czyżyk, Starosta Krzysztof Kapu-
sta, Komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński, 
Przewodnicząca nowodworskiego oddziału ZNP 
Agata Busłajew, prezesi i dyrektorzy jednostek miej-
skich oraz instytucji współpracujących ze szkołą.  

Na uroczystość przybyło też liczne 
grono rodziców i krewnych pierwszo-
klasistów. 

W trakcie rozbudowy zastosowano następujące 
rozwiązania dydaktyczne:
• 20 sal lekcyjnych o powierzchni po ok. 60 m2 
każda, pogrupowanych po dwie połączone ze 
sobą zapleczem sal o powierzchni ok. 30 m2 
każde; - sala dla 30 osób
• Sala komputerowa dla 30 osób;
• Sala do nauki języków obcych dla 30 osób ;
• Biblioteka z czytelnią i centrum multimedial-
nym o łącznej powierzchni ok. 200 m2;
• Pokój nauczycielski o powierzchni ok. 50 m2 
wraz z zapleczem socjalnym 
i sanitariatem;
• Gabinet dyrektora i wicedyrektorów połączo-

ne z sekretariatem, pokoje wyposażone w łącza 
internetowe;
• Gabinety pedagoga, psychologa i logopedy  
o powierzchni o ok. 15 m2 każdy;
• Gabinet lekarski;
• Szatnia dla nauczycieli;
• Łazienki, w tym jedna łazienka przystosowana 
dla osób niepełnosprawnych z pomieszczeniem 
umożliwiającym umycie dziecka;

11 października  odbyła się uroczystość ślu-
bowania uczniów klas pierwszych, połączona  
z otwarciem zmodernizowanej i rozbudowanej 
Szkoły Podstawowej nr 7 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzięki po-
myślnemu zakończeniu inwestycji, wszystkie 
klasy 1-6 mogą od tego roku szkolnego uczyć 
się w jednym budynku. Dotychczas klasy 4-6 
uczęszczały na zajęcia do budynku Publiczne-
go Gimnazjum nr 2. Dzięki realizacji inwesty-
cji poprawie uległ komfort uczniów w trakcie 
prowadzonych zajęć ale także w czasie wolnym 
pomiędzy nimi. Wprowadzone w szkole udo-
godnienia wpływają zarówno na pracę nauczy-
cieli jak i naukę uczniów ale przede wszystkim 
otwierają drogę do edukacji bez barier uczniom 
niepełnosprawnym. Nowoczesne sale kompute-
rowe czy pomieszczenia biblioteki zapewniają 
szeroki wachlarz dostępu do wiedzy w każdej 
dziedzinie nauki. Dlatego też wykonana rozbu-
dowa jest dobrym przykładem kierunku w jakim 
powinny iść nowoczesne szkoły.

(Więcej o otwarciu SP7 poniżej)
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miasto sfinansuje angielski dla przedszkolaków!

Dwa miesiąca trwała przerwa w realizacji 
zajęć dodatkowych w miejskich przedszko-

lach. Spowodowana została zmianami wpro-
wadzonymi w czerwcu przez rząd w ustawie  
o systemie oświaty oraz niektórych in-
nych ustaw. Zgodnie z nimi, przedszko-
la nie mogą pobierać opłaty wyższej niż  
1 zł za każdą godzinę przekraczającą ustalony 
przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki. 
Na podstawie ww. zapisów, gminy otrzymały do-
tację na zadanie własne jakim jest prowadzenie 

przedszkoli, ale pozostałe przepisy w ustawie 
spowodowały wstrzymanie zajęć dodatkowych 
dla dzieci. Dotychczas każdy rodzic, który chciał 
by jego dziecku w przedszkolu miało zajęcia  
z angielskiego czy akrobatyki ponosił dodatkowe 
opłaty. Z zajęć tych jednak nie mogły korzystać 
wszystkie dzieci ale tylko te, których rodziców 
stać było na poniesienie  dodatkowych kosztów. 
Po wprowadzeniu zmian w ustawie takie praktyki 
stały się niemożliwe bo stały one w sprzeczności 
z ich ideą tj. założeniem wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów już od najmłodszych lat. 

W październiku burmistrz podjął decyzję o sfinan-
sowaniu przedszkolakom zajęć z języka angiel-
skiego. Na ich prowadzenie miasto przeznaczy 
do końca roku ok. 9 tys. zł. Lekcje będą prowa-
dzone przez nauczyciela zatrudnionego w formie 
umowy o pracę przez poszczególne przedszkola 
w wymiarze proporcjonalnym do liczby zajęć  
w placówce. Lekcje z języka będą  odbywały 
się raz w tygodniu dla każdej grupy w wymiarze  
30 min. Będą na niego uczęszczały dzieci w wieku 
4-6 lat, w tym uczniowie klas „O” w szkołach. 
Przez dwa miesiące miasto szukało też rozwiązań 

prawnych, które umożliwiłyby prowa-
dzenie innych zajęć dodatkowych dla 
dzieci, a jednocześnie byłyby zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 
Miasto poprosiło o przygotowa-
nie opinii prawnej nt. możliwości 
finansowania zajęć dodatkowych  
z dobrowolnych składek Rady Ro-
dziców. Wynika z niej, że te, których 
realizacja będzie wymagała kwalifi-
kacji dodatkowych, nieposiadanych 
przez kadrę danej placówki będą 
możliwe do realizacji przez specja-
listów zewnętrznych finansowanych  
z tych składek. 
Aktualnie przedszkola opracowują 
ofertę ich realizacji w swoich pla-
cówkach. 
Zaznaczyć należy, że niektóre zajęcia 
dodatkowe będą prowadzone przez 
nauczycieli przedszkola w godzinach 
realizacji podstawy programowej. 
Zajęcia będą dostępne dla wszystkich 
dzieci uczęszczających do przed-
szkola.

Welcome!

Happy 
Kids!

Mother
Father

Play, learn
and grow
together
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Nowodworska Karta Familijna
Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, 

słów kilka o pierwszym etapie prac. 

W maju br. burmistrz zdecydował o rozpoczę-
ciu prac nad projektem programu, który umoż-
liwiłby rodzinom wielodzietnym większy do-
stęp do oferty kulturalnej i sportowej miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki. Chociaż sama idea 
nie jest niczym nowym to program należało 
oprzeć na konkretnych oczekiwaniach miesz-
kańców. Chcąc poznać opinię na ten temat, 
zespół zadaniowy składający się z przedsta-
wicieli komórek organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego, których program merytorycznie 
dotyczy, opracował ankietę mającą na celu 
zbadanie potrzeby wprowadzenia programu 
oraz konkretnych oczekiwań mieszkańców. 
Postawiliśmy na bezpośredni kontakt przepro-
wadzając badanie podczas imprez miejskich. 
Wśród mieszkańców, którzy wzięli udział 
w badaniu niespełna 70% ankietowanych 

wskazała potrzebę wprowadzenia programu. 
Odpowiednio 50% i 42% biorących udział  
w badaniu wskazało potrzebę wprowadzenia 
ulg w obszarach sport i kultura. Wychodząc 
naprzeciw tym oczekiwaniom po konsulta-
cjach z dyrektorem Nowodworskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, Panem Dariuszem 
Wąsiewskim i dyrektorem Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury, Panem Krzysztofem Borow-
skim przyjęto najbardziej optymalne rozwią-
zanie uwzględniające 50% zniżkę na płatną 
ofertę NOSiR i NOK. 

„Program zawierający podstawową ofertę 
wprowadzany jest, już w tym roku. Chce-
my w ten sposób sprawdzić jakie jest za-
interesowanie naszą propozycją i bazując 
na zdobytym doświadczeniu wprowadzić 
szerszy zakres i bardziej optymalne roz-
wiązania w roku 2014.” – mówi burmistrz, 
Jacek Kowalski. Warto dodać, że projekt  

w przyszłości daje możliwość współpracy  
z partnerami nie powiązanymi strukturalnie  
i kapitałowo z samorządem. 

W chwili obecnej został określony wzór wnio-
sku umożliwiający przystąpienie do programu. 
Znajdziecie go Państwo na naszej stronie in-
ternetowej (www.nowydwormaz.pl) i w Punk-
cie Obsługi Interesanta (pok. 101) Urzędu 
Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30. Tam 
też należy składać wnioski. Karty wydawane 
będą partiami w zależności od ilości składa-
nych wniosków. 

Mamy nadzieję, że program spełni Państwa 
oczekiwania a wzbogacona przyszłoroczna 
oferta będzie spójna z oczekiwaniami miesz-
kańców. 

Na plenerowej uroczystości obecny był  Jacek 
Kowalski – burmistrz Nowego Dworu a także 

inni zaproszeni goście m.in. starosta Krzysztof Ka-
pusta. Spotkanie rozpoczął jedyny jak dotąd Prezes 
Pestki Stanisław Kędziora. Powitał gości, podzięko-
wał za przybycie i krótko omówił historię powstania 
Ogrodu i jego działalność. Jak powiedział „działka to 
nie tylko miejsce pracy ale też miejsce relaksu, wy-
poczynku,  tworzenia osobistych pasji i zaangażowa-
nia społecznego”. Wspomniał też, ostatnie działania 
instytucji państwowych, które budzą niepokój dział-
kowców i ich walkę o obywatelski projekt ustawy  
o ogrodach działkowych. 
Po wystąpieniu prezesa przyszedł czas na wręczenie 
najaktywniejszym działaczom Ogrodu pamiątko-

wych dyplomów i drobnych upominków. Wręczała 
je razem z p. Kędziorą p. Janina Grabowska.  
Potem gratulacje i upominki z okazji jubileuszu 
przekazali działkowcom zaproszeni goście . 
W czasie uroczystości był też czas na część 
artystyczną, o którą zadbali Patrycja Długa-
szewska i Bartosz Kłosowski z Zespołu Szkół 
w Twierdzy Modlin oraz Dominika Bednar-
ska z PG1. Uczniami opiekuje się p. Darek  
Kłosowski. 
Dla działkowców wystąpił również zespół  
z GCKiS w Jabłonnie. 
Uczestnicy mogli też podziwiać pracę lokalnego 
rzeźbiarza, poety i pisarza p. Edwarda Raka, który 
jest członkiem Ogrodu. Wykonał w drewnie obraz 

Matki Bożej. 
Po części oficjalnej na wszystkich czekała  
gorąca zupa i potrawy z grilla. 
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35 lat mija w tym roku od powstania rodzinnego Ogrodu Działkowego Pestka w nowym Dworze Mazowieckim. jubileuszowa 
uroczystość odbyła się 7 września na terenie Ogrodu. Dodatkową okazją do świętowania był przypadający we wrześniu Dzień 
Działkowca. 

Podczas spotkania odbyło się ogólnopolskie sym-
pozjum połączone ze szkoleniem, którego tema-

tem było „Savoir - vivre wobec osób niepełnospraw-
nych – jak to się robi”. 
Na początku powitano przybyłych na uroczystość 
gości, wśród których obecne były władze miasta w 
osobach burmistrza Jacka Kowalskiego, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego, 
Wiceprzewodniczącego Rady Jerzego Plackowskie-
go. Następnie wyświetlono prezentację multimedial-
ną nt. historii i działalności Koła. Oprawą artystyczną 
zajął się zespół „Słoneczni”. 
Nie zabrakło przemówień organizatorów i gości,  
w których podkreślano wagę istnienia tego typu or-
ganizacji w życiu osób niepełnosprawnych oraz ich 
rodzin. Zwrócono uwagę na możliwość wymiany 

doświadczeń, wsparcia i zagospodarowania czasu 
wolnego tych osób. 
Specjalne odznaki otrzymali darczyńcy, którzy od 
lat wspierają Koło.  Otrzymali je m.in. Państwo 
Plackowscy – właściciele sklepu mięsnego na Osie-
dlu Młodych, Bogdan Świątek – właściciel lokalu 
RELAX, Państwo Szymańscy z firmy Lukullus, 
Państwo Hojna – właściciele apteki i gabinetu le-
karskiego, a także przedstawiciele władz miasta  
i powiatu. 
W czasie wystąpień wspomniano zmarłą Urszulę 
Bakun – założycielkę Koła, jego wieloletnią dzia-
łaczkę. 
Po części oficjalnej odbyło się szkolenie, na którym 
mówiono o tolerancji, dialogu i relacjach społecz-
nych, istotnych wobec osób niepełnosprawnych. 

Tu informację przedstawiła Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego  
p. Agnieszka Sejda. Omówiła sytuację osób nie-
pełnosprawnych w mieście na przykładzie dzia-
łań urzędu. Zwieńczeniem obchodów była msza  
św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła. 

25 lat nowodworskiego Koła TPd
TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk FOTO tPD

jubileusz 25-lecia działalności świętuje w tym roku koło Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej ruchowo przy tPD. 
Uroczystość z tej okazji miała miejsce 14 września na hali widowiskowo - sportowej nOSir. Patronat honorowy nad obchodami 
objęła małżonka prezydenta rP p. Anna komorowska. 

35 lat Pestki!
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Hufiec ZHP w Nowym dworze mazowieckim
Ponad 300 harcerzy gościło 21 września w Parku Miejskim im. józefa Wybickiego. tego dnia odbył się „harcerski Start”, 
czyli impreza inaugurująca kolejny rok działania nowodworskiego hufca ZhP.

Przygotowania do „Harcerskiego Startu” rozpo-
częły się na wiele miesięcy przed 21 września. 

Organizacją imprezy zajął się specjalnie powołany 
zespół, w którego skład weszli instruktorzy i dru-
żynowi hufca. Za sprawą młodych ludzi w parku 
miejskim powstało miasteczko harcerskie. W kilku 
namiotach odbywały zajęcia dla wszystkich chęt-
nych dzieci, młodzieży i dorosłych, nie tylko tych 
zrzeszonych w Związku Harcerstwa Polskiego.
Punktualnie w samo południe, o godz. 12.00 w par-
ku odbył się apel hufca. W uroczystości wzięli udział 
p. Jacek Kowalski – burmistrz miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki, Krzysztof Bisialski – przewodniczący 
Rady Miejskiej, Jerzy Plackowski – wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej, Ryszard Gumiński- Członek 
Zarządu Powiatu Nowodworskiego, Beata Duch-
Kosiorek – sekretarz gminy Łomianki, płk rez. Al-
fred Kabata – prezes Związku Oficerów Rezerwy 
RP, liczne grono instruktorów i seniorów hufca,  
a także ponad 300-osobowa grupa zuchów i harce-
rzy Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Podczas apelu w szeregi nowodworskiego hufca 
został włączony Szczep 462 Drużyn Harcerskich  
i Gromad Zuchowych z Łomianek. Warto zauważyć, 
że w przeciągu kilku dni do hufca włączone zostanie 
również środowisko harcerzy działające w gm. Iza-
belin, tym samem Hufiec ZHP w Nowym Dworze 
Mazowieckim stanie się jednym z trzech najwięk-
szych podwarszawskich hufców ZHP.
Po apelu i części oficjalnej przyszedł czas na zabawę. 
Nowodworscy harcerze przygotowali dla wszyst-
kich chętnych dwie gry miejskie – rodzinną pt. „Har-
cerskie Tropy” i indywidualną pt. „Nowodworskie 
Dzieje”. Zabawa polegała na odnalezieniu punktów 
patrolowych, umieszczonych w różnych częściach 
miasta i wykonaniu rozmaitych zadań, w możliwie 

najkrótszym czasie. Wszyscy biorący udział w grach 
otrzymali upominki sponsorowane przez UM w No-
wym Dworze Mazowieckim i Komendę Hufca ZHP 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
W czasie kiedy trwały gry, przedstawiciele komendy 
nowodworskich harcerzy i władz samorządowych 
dokonali otwarcia nowej siedziby hufca, która od 
początku września znajduje się przy ul. Paderew-
skiego 22. Podczas tej części uroczystości, miała 
miejsce historyczna chwila. Z rąk Komendantki 
Chorągwi Stołecznej ZHP hm. Pauliny Gajownik, 
Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP otrzymał hm. Mi-
chał Frączak, były komendant i wieloletni instruktor 
nowodworskiego hufca. Z okazji otwarcia nowej 
siedziby cukiernia M. Szarow z Modlina Twierdzy 
bezinteresownie przygotowała tort. Po powrocie do 
parku, na chętnych czekała tradycyjna grochówka i 
pączki. Imprezę zakończyło wspólne ognisko, które 
odbyło się na nadnarwiańskiej plaży. Społeczność 
Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim dzię-
kuje burmistrzowi miasta p. Jackowi Kowalskiemu 
oraz naczelnikowi i pracownikom Wydziału Promo-
cji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego za 
pomoc przy organizacji przedsięwzięcia.

Podczas wieczornej mszy świętowano powstanie 
parafii a młodzież z pobliskiej szkoły otrzyma-

ła bierzmowanie. Na nabożeństwie obecne były 
władze miasta w osobach burmistrza Jacka Kowal-
skiego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
Jerzego Plackowskiego, liczne grono wiernych, 

księża, którzy w poprzednich latach pracowali  
w tut. parafii, zaproszeni goście i księża okolicznych 
parafii. Mszę odprawiał, a także udzielił sakramentu 
bierzmowania Bpa Marek Solarczyk. 
Na koniec mszy na ręce ks. proboszcza Krzyszto-
fa Czyżyka składano gratulacje i słowa uznania za 

działalność na rzecz duchowego rozwoju wiernych. 
Życzono dalszych lat w zdrowiu i Bożego Błogo-
sławieństwa w pokonywaniu trudności i nowych 
wyzwań. 
Na wychodzących z kościoła parafian czekała nie-
spodzianka – pyszna wojskowa grochówka i pączki!

TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk FOTO UrZąD MiejSki, MAZOWiecki GOniec lOkAlnY 

17 września w kościele na Osiedlu Młodych odbyła się uroczysta msza święta połączona z bierzmowaniem młodzieży. 
Okazją był obchodzony jubileusz 25-lecia powstania parafii.

Nowy lokal dla harcerzy Hufca był potrzebny 
od dawna. 10 lat temu na ich potrzeby Starosta 

użyczył budynek byłego wojskowego aresztu przy 
ul. Harcerskiej 1. Blisko stuletni obiekt potrzebo-
wał generalnego remontu. Harcerska społeczność 
własnymi siłami wyremontowała salę kominkową, 
łazienkę i pomieszczenie komendy. Przy skrom-
nym nakładzie środków finansowych i społecznej 
pracy instruktorów budynek zaczął tętnić życiem. 
Niestety wymagał nakładów finansowych, co spo-
wodowało przekazanie budynku miastu w celu wy-
konania prac remontowych. Problemy z cieknącym 
dachem, nieszczelnymi oknami, brakiem przyłą-
cza ciepła zmusiły do zaprzestania z korzystania z 
obiektu. Miasto wykonało kosztorys prac, który z 
uwagi na zabytkowy charakter obiektu uwzględniał 
wskazówki konserwatora.  Chociaż harcerze nie 
mieli stałego miejsca spotkań, to nawet na chwilę 

nie zaprzestali swojego działania. Dzięki uprzej-
mości p. Krzysztofa Borowskiego mogli korzystać  
z pomieszczeń NOK-u. 
Komenda Hufca odbyła szereg spotkań z władzami 
samorządowymi miasta i powiatu, urzędnikami i 
dyrektorami miejskich instytucji dot. pozyskania  
stałego, skromnego i bezpiecznego miejsca spotkań.  
Z uwagi na fakt, że koszty remontu przewyższały 
wartość nieruchomości prawie czterokrotnie, Ko-
menda Hufca postanowiła odstąpić od rozwiązań, 
które zakładałyby remont budynku i poszukać in-
nych. 
W tym roku udało się. Dzięki pomocy wielu osób, 
nowodworscy harcerze od pierwszych dni września, 
mogą korzystać z lokalu znajdującego się przy ul. Pa-
derewskiego 22. Nowa siedziba składa się z dwóch 
pokoików, kuchni, korytarza i WC. Remont lokalu 
sfinansował Urząd Miejski w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, i harcerze, którzy pokryli koszty związa-
ne z wymianą stolarki okiennej.
Komenda Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazo-
wieckim składa serdeczne podziękowania za zrozu-
mienie i okazaną pomoc osobom, bez których nie 
można byłoby mówić o sukcesie, jakim było pozy-
skanie siedziby z prawdziwego zdarzenia dla blisko 
400-osobowego stowarzyszenia, działającego na te-
renie powiatów nowodworskiego i warszawskiego-
zachodniego, jakim jest nowodworski hufiec ZHP.
Słowa podziękowania należą się przede wszystkim 
p.  Jackowi Kowalskiemu – burmistrzowi Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki, p. Jackowi Gerelukowi – 
sekretarzowi miasta i p. Januszowi Mikuszewskiemu 
– zastępcy burmistrza miasta i wielu innym, których 
ze względu na długi okres nie sposób wymienić. 

Składamy podziękowania na ręce grupy pracowni-
ków nowodworskiego Urzędu Miejskiego, którzy 
cierpliwie wysłuchiwali naszych próśb i w miarę 
swoich możliwości starali się pomóc. Dziękujemy 
p. Dariuszowi Tabęckiemu – naczelnikowi Wydzia-
łu Gospodarki Komunalnej, p. Andrzejowi Szakuro 
– naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego oraz p. Zeno-
nowi Klimczewskiemu – naczelnikowi Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej.
Jesteśmy wdzięczni za pomoc p. Annie Rutkowskiej 
– prezes Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o. 
o. w Nowym Dworze Mazowieckim, administra-
torom ZBK oraz pracownikom spółki Energetyka 
Nowy Dwór Mazowiecki. Słowa podziękowania na-
leżą się również Pani Ewie Borkowskiej – dyrektor 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej czyli 
naszemu najbliższemu sąsiedztwu za wyrozumiałość 
i okazaną pomoc. 

Dziękujemy!
Czuwaj!

Harcerze na nowym!
TEKST PWD. MAriUSZ ZiÓŁkOWSki ZAStęPcA kOMenDAntA hUFcA ZhP W WYM DWOrZe MAZOWieckiM. FOTO GAZetA nOWODWOrSkA

Po przeszło 10 latach starań, hufiec ZhP w nowym Dworze Mazowieckim doczekał się w pełni funkcjonalnej siedziby. lokal przy 
ul. Paderewskiego służy harcerzom od początku września.

Jubileusz parafii św. Piotra i Pawła
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TEKST I FOTO MAZOWiecki GOniec lOkAlnY

Piknik charytatywny w stylu PrL

Mazowiecki Goniec Lokalny z okazji swoich 
drugich urodzin, w niedzielę 22 września zor-

ganizował Festyn Charytatywny na rzecz Fundacji 
Trzciany w klimacie PRL. Celem imprezy była 
zbiórka pieniędzy na budowę Centrum Rehabilitacji 
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Trzcianach. Pod-
czas całego festynu nasi dziennikarze oraz lokalni 
przedsiębiorcy, którzy włączyli się do akcji, zbierali 
pieniądze do puszek. By było ich jak najwięcej nasza 
redakcyjna koleżanka, Katarzyna Czekała – Patoleta 
sprzedawała goździki, a w punkcie fotograficznym 
obsługiwanym przez Zuzannę Rusin, wykonywali-
śmy pamiątkowe zdjęcia. 
Na stoisku Muzeum PRL, które powstaje w Nowym 
Dworze Maz. zorganizowany został konkurs z pyta-
niami dotyczącymi minionej epoki. Chętni, musieli 
kupić los z pytaniem. Jeśli odpowiedzieli na nie 
prawidłowo, otrzymywali pamiątkowy kubek. Na 
stoisku zaprezentowane zostały najciekawsze eks-
ponaty muzeum, m.in. saturator, telewizory Wisła i 
Ametyst, radiomagnetofony, gramofony, aparaty fo-
tograficzne, maszyny do pisania i liczenia. Najwięk-
sze zdziwienie wśród najmłodszych wzbudzał brak 
pilotów do telewizora i pralka Frania. Dzieci chętnie 
zaglądały do środka, a nawet siadały na fotelach, przy 
kultowych cukierkach krówkach i lampie z materia-
łowym abażurem.
Na kolejnym stoisku, mistrz fryzjerstwa Krzysz-
tof Chodorski, właściciel sieci salonów Krzysztof,  
w zamian za datki do puszek obcinał włosy kobietom 
i mężczyznom. Choć odbywało się to bez moczenia 
włosów, nikt nie opuszczał krzesła niezadowolony. 
Było tak dużo chętnych, że mistrz przez kilka godzin 
nie miał chwili odpoczynku, dając tym samym świa-
dectwo swojego kunsztu i fachu.
Studio Urody Greta z Nowego Dworu Maz. pozy-
skiwało pieniądze wykonując różne zabiegi. Można 
było pomalować sobie paznokcie, zrobić hennę brwi, 
masaż pleców, zaplatać warkoczyki, a nawet ostrzyc 
włosy maszynką. MS Wellness Małgorzata Sem-
pławska doradzała jak prawidłowo odżywiać się, by 
na długo pozostać szczupłym i zdrowym. 
Drogeria Kosmeteria mieszcząca się przy ul. Zakro-

czymskiej zapraszała na pokazy makijażu i sprzeda-
wała kosmetyki. Eksperci udzielali wskazówek ma-
kijażowych, jak szybko i w prosty sposób poprawić 
swoją urodę. 
Członkowie Fundacji Trzciany obsługiwali sto-
iska gastronomiczne. Można na nich było ku-
pić kotlety mielone z ziemniakami i marchewką   
z groszkiem (ufundowane przez Hotel Royal), maka-
ron z serem i skwarkami (przekazała La Familia, a jej 
właścicielka pomagała w sprzedaży dań), hot dogi z 
profesjonalnego wózka, gofry oraz  pączki (przeka-
zała cukiernia Duet). Wyroby wędliniarskie, kaszan-
ki i kiełbasy przekazał radny Jerzy Plackowski oraz 
sklep mięsno - spożywczy Godlewski - Świderski z 
Legionowa.  Chleb ze smalcem i ogórkami kiszony-
mi przygotował Bar pod Jaworem z Zakroczymia. 
Zakupić można było także  Sery Korycińskie, swoj-
skie, wyrabiane tradycyjną metodą.
Dużą atrakcją był pokaz pod nazwą „Jacek piecze 
placek”. Na tym stoisku na oczach widzów Jacek 
Grabowski wypiekał najróżniejsze bułeczki, których 
zapach unosił się w całej okolicy. 
Wszystkie pozyskane w ten sposób pieniądze trafiały 
do puszek Fundacji Trzciany. 
Najmłodsi bezpłatnie korzystali z przygotowanych 
dla nich atrakcji, dmuchańców, które zapewniło Za-
cisze Anny Korcz, trampoliny, mini – kina i animacji 
przygotowanych przez przedszkole „Nutka”.
Na ulicy Kościuszki wszyscy chętni mogli obej-
rzeć samochody z czasów PRL, które są własno-
ścią Muzeum. Zbigniew Żabik z gminy Nasielsk 
specjalnie na festyn przybył zabytkowym busem, 
volkswagenem T1. 
Przez całą imprezę, mnóstwo atrakcji odbywało się 
na scenie. Wymyślne konkursy przeprowadzał głów-
ny prowadzący, prezenter i komik Konjo. Na telebi-
mie w przerwach wyświetlane były najśmieszniejsze 
kroniki filmowe oraz  prezentacje sponsorów, partne-
rów oraz  Fundacji Trzciany. 
W trakcie imprezy zostały nagrodzone najlepsze 
ekostrażniczki z Nowego Dworu Maz. Nagrody 
o wartości 150 zł wręczała Agnieszka Golejew-
ska, prezes firmy  AGA-MET, która jest głównym 

sponsorem ekostrażników. 
Zorganizowano także konkurs na najlepsze prze-
branie z PRL z nagrodami. I miejsce zdobyła Pani 
Wiesia z baru Apis - zestaw do kawy ufundowany 
przez Galerię Dzikie Wino,  II miejsce zdobył taj-
ny współpracownik SB - voucher dla dwóch osób 
na obiad lub kolację o wartości 100 zł ufundowany 
przez Restaurację Piano,  III miejsce zdobyły siostry 
w spódnicach w grochy - voucher dla dwóch osób 
na obiad lub kolację o wartości 100 zł ufundowany 
przez Restaurację Piano, przyznano także wyróż-
nienia. Nagrodzeni otrzymali książki o czasach PRL 
ufundowane przez Galerię Dzikie Wino oraz kosme-
tyki ufundowane przez firmę Galderma. Potem na 
scenie wystąpił zespół Zdready. Muzycy wykonali 
znane kawałki i przeboje z okresu PRL. W takim 
samym klimacie przebiegł występ zespołu Kiljanie 
(obecnie Drinking Stones).  To najstarszy zespół gra-
jący w Nowym Dworze Maz. 
Zgromadzona publiczność tańczyła pod sceną  
i bawiła się świetnie. 

było mleko prosto od krowy, świeżo pieczone drożdżowe bułeczki, kotlety mielone z groszkiem i marchewką, makaron smażony 
ze skwarkami, chleb ze smalcem i ręcznie zdobione czekoladowe babeczki. były pokazy makijażu i strzyżenia. 
nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Specjalnie dla nich liczne zabawy przygotowało przedszkole „nutka”, a także zorganizowano mini 
kino z bajkami reksio oraz bolek i lolek.  Wszystko w klimacie Prl. tak redakcja Mazowieckiego Gońca lokalnego świętowała 
swoje drugie urodziny. Patronat nad imprezą charytatywną na rzecz Fundacji trzciany objął burmistrz jacek kowalski. 

50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: 
Marianna i Mieczysław Kałużny, Danuta  

i Kazimierz Pruchniewicz, Janina i Stanisław 
Mróz oraz Krystyna i Sławomir Markowscy. 
W imieniu Prezydenta RP medale i dyplomy wrę-
czył dostojnym Jubilatom burmistrz Jacek Kowal-
ski. Wcześniej, w krótkim przemówieniu pogratu-
lował im tak wspaniałego jubileuszu, zaznaczył, 
że ich postawa powinna być wzorem do naślado-
wania dla młodego pokolenia. „Te wspólne 50 lat 
to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód 
wzajemnego zrozumienia i istoty związku mał-
żeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych 
pokoleń wstępujących w związki małżeńskie po-
wiedział burmistrz”.

Na koniec były życzenia i prezenty a uroczystość 
przypieczętowano  symboliczną lampką szampa-
na. 

Poczwórne złote gody!
TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk 
FOTO SebAStiAn bAńbUrA

kolejne cztery pary obchodziły w tym 
roku jubileusz złotych godów. 
27-ego września w nowodworskim 
Urzędzie Stanu cywilnego odbyła 
się uroczystość wręczenia im pamią-
tkowych medali i dyplomów. Podczas wieczoru założyciel Sceny ZAUŁEK, 

gospodarz zaułkowych wieczorów, Woj-
tek „CICHY” Gęsicki, wreszcie, na inaugurację  
4. sezonu Zaułka w Nowym Dworze Mazowieckim  
wystąpił  jako gość wieczoru. Na program recitalu 
Wojtka złożyły się teksty Krzysztofa Duszmana, 
Jana Kazimierza Siwka, Juliana Tuwima oraz jego 
własne. Muzykę do większości z nich bohater wie-
czoru napisał sam. Piosenki w interpretacji Wojtka, 
przetykane były zabawnymi komentarzami, aneg-
dotami, dialogami z publicznością, a także, wirtu-
ozerskimi wykonaniami na akordeonie, wiązanek 
melodii ludowych, biesiadnych, rozrywkowych, 
ale także klasycznych, w wykonaniu, towarzyszą-
cego Wojtkowi na estradzie, mistrza akordeonu 
Rafała Grzonki.
Wojtek Gęsicki – mistrz budowy nastroju, swo-
bodnie wiódł, ku obopólnemu zadowoleniu,  no-
wodworską  publiczność po  świecie swojej arty-
stycznej wrażliwości, naprzemian wprowadzając ją 
w zadumę, aby po chwili wywołać na twarzach pu-
bliczności śmiech, ukazując absurdy towarzyszącej 
nam rzeczywistości. A wszystko to z wielkim sma-
kiem, charakterystyczną dla jego twórczości nie-
zwykłą delikatnością i ogromną wrażliwością. 
Koncert Wojtka Gęsickiego i Rafała Grzonki za-
kończył się owacją na stojąco – bo ze Sceną ZA-
UŁEK zawsze bawimy się pięknie.

TEKST I FOTO nOk 

niesamowity bardzo kulturalny 
Wieczór ze Sceną ZAUŁek, miał miejsce 
w nowodworskim Ośrodku kultury  
w piątkowy wieczór 27. września br.

Licznie zgromadzona publiczność obejrzała de-
biut filmowy Marii Sadowskiej „Dzień Kobiet”, 

a po jego projekcji uczestniczyła w rozmowie z od-
twórczynią głównej roli – Katarzyną Kwiatkowską. 
Film bardzo spodobał się widzom i budził bardzo 
silne emocje, do tego stopnia, że publiczność, na 
bieżąco, podpowiadała postaci jak powinna się za-
chować! Uznanie dla twórców filmu publiczność 
wyraziła gromkimi brawami po zakończeniu pro-
jekcji.  Spotkanie z Katarzyną Kwiatkowską popro-
wadził, jak zwykle Stanisław Zawiśliński, redaktor, 
reżyser, scenarzysta, wydawca i wykładowca, który 
we właściwy sobie dowcipny i sympatyczny sposób 
rozmawiał z aktorką. Katarzyna Kwiatkowska w 
bardzo swobodny sposób odpowiadała na pytania 
zarówno ze strony prowadzącego, jak i z publicz-
ności. Opowiedziała  co sprawiło, że udało się jej 
wykazać zdolnościami parodystycznymi w jednym 
z programów rozrywkowych, jak to się stało, że 
dostała główną rolę w filmie „Dzień Kobiet” oraz 
odpowiedziała na pytania dotyczące samego filmu 
- budowy postaci, relacjach z innymi aktorami, spo-
sobu nakręcania poszczególnych scen itp. Atmosfera 
była bardzo miła i po raz kolejny nowodworska pu-
bliczność przekonała się, że  Nowodworski Ośrodek 
Kultury to dużo WIĘCEJ NIŻ KINO! Zapraszamy 
na kolejne spotkania.

TEKST I FOTO nOk  

Po wakacyjnej przerwie 20 września 
odbyło się wyczekiwane już spotkanie  
z cyklu Więcej niż kinO. 

Niesamowity Bardzo 
Kulturalny Wieczór

dzień Kobiet w NoK
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Historia kobiety po czterdziestce, której świat 
ogranicza się do codziennych obowiąz-

ków i życiowych schematów. Dzieci już dorosły  
i opuściły dom, a mąż coraz bardziej oddala się.  
Pewnego dnia przy obieraniu ziemniaków roz-
poczyna „słodko-gorzki” monolog opisujący 
jej życie. Owocem tych przemyśleń jest wyjazd 
do Grecji gdzie odmienia swoje życie i realizuje 
marzenia. Jest to sztuka o możliwościach bycia 
sobą  i samorealizacji w każdym wieku. Pomi-
mo, że pozornie skierowana jest do kobiet i wiele 
pań utożsamia się z bohaterką, to jednak jest to 
spektakl dla każdego. Pani Izabella Noszczyk  
w ciągu całego 1,5 godzinnego spektaklu pokaza-
ła najwyższy kunszt aktorski z „kury domowej” 
przekształciła się w pełną powabu i wdzięku ko-
bietę spełniającą ukryte marzenia. Jej Shirley jest  
autentyczna, dowcipna, ironiczna z pewnym dy-
stansem do siebie i  świata. Największym komple-
mentem dla aktorki były słowa, które padły z ust 
jednego z widzów „... Pani jest lepsza od Jandy...”, 
bo Krystyna Janda jako pierwsza w Polsce zagrała 
ten monodram. Natomiast nasza publiczność jak 
zawsze potrafi docenić prawdziwych artystów 
oraz ich przekaz nagradzając artystkę długimi 
brawami na stojąco. 

Shirley Valentine 
wg. izabelli Noszczyk
TEKST I FOTO nOk 

W sobotę 21 września  2013 r.,na scenie 
nowodworskiego Ośrodka kultury, 
mieliśmy ogromną przyjemność 
obejrzeć monodram angielskiego 
dramaturga Willy’ego russela,  
pt „ShirleY VAletine” w wykonaniu 
izabelli  noszczyk (znanej z roli Adeli 
Wyrwał z seriali  „ na Wspólnej”) aktorki 
teatru im S. jaracza z Łodzi. 

Tytułowa bohaterka Jarmilka jest rozkapryszo-
ną niemiłą Królewną, drwi i wyśmiewa się ze 

wszystkich . Za swoje zachowanie zostaje ukarana 
magicznym zaklęciem powodującym ciągłe pod-
skoki. Z opresji ratuję ją Królewicz Jerzy, a Jarmil-
ka od tej pory staje się miłą i dobrą Królewną, a na 
koniec zostaje żona dzielnego wybawcy. Twórcami 
i zarazem wykonawcami spektaklu jest małżeń-
stwo aktorskie Ewa Dobrowolska-Gmitrzuk i Jaro-
sław Gmitrzuk, którzy doskonale potrafią nawiązać 
kontakt z najmłodszą widownią. Wielką atrakcja 
tego przedstawienia jest kolorowa i plastyczna sce-
nografia, która powstaje przy pomocy dzieci oraz 
duże lalki – mapety. Do tego dochodzą jeszcze me-
lodyjne i radosne piosenki komentujące sceniczne 
wydarzenia. Podczas całego spektaklu na buziach 
naszej młodej widowni malował się uśmiech i za-
ciekawienie, a po zakończeniu duża grupa zaintere-
sowanych maluchów oglądała lalki i dekoracje.

TEKST I FOTO nOk 

każdy czasem bywa niegrzeczny  
i właśnie o skutkach bycia niegrzecz-
nym, opowiadał spektakl pt „Skacząca 
królewna”, który w sobotę 28 września  
2013 roku odbył się na naszej scenie  
w ramach cyklu POrAnek Z teAtreM. 

Licencję na filmy (za darmo!) udostępnili polscy 
dystrybutorzy: VISION, FILMOTEKA NARO-

DOWA i FILMOTEKA TVP. Urząd Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki zasponsorował popcorn i napoje, 
a nad całością czuwali rodzice z naszego Stowarzy-
szenia. Pani Prezes Joanna wyprodukowała ok. 1000 
pudełek popcornu, przy mikrofonie udzielał się Ma-
riusz Dudek (później zastąpiony przez Tomasza To-
masiaka), Pan Wiceprezes Adam dzielnie pomagał 
i fotografował, Kasia Kowalczyk dzieliła i rządziła 
(to ona sprawiła, że firma VISION wydała zgodę na 
wyświetlanie), a Michał Demczuk czuwał nad odpo-
wiednią sprawnością sprzętu audiowizualnego.
Każdy pokaz filmowy był poprzedzony 30 minu-
tową zabawą taneczną prowadzoną przez Martę 
Wilczyńską. Brali w niej udział zarówno duzi, jak  
i mali. Nasze kochane seniorki nie ustępowały kroku 
młodszej generacji. Tańczyły dziewczyny, ale nie za-
brakło również kilku fajnych chłopaków.
Codziennie od 12 do 28 sierpnia 2013 roku filmy 
oglądało od 70 do 120 widzów.
Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie i wspa-
niałe kulturalne zachowanie. Mamy nadzieję, że  
w przyszłym roku spotkamy się znowu na tere-
nie Zespołu Szkół nr 1 żeby potańczyć, poskakać,  
pojeść popcornu, popić soków a przede wszystkim 
pooglądać wspólnie filmy. Do zobaczenia !

TEKST I FOTO StOWArZYSZenie PrZYjAciele SiODeMecZki  

no i stało się. razem z komarami 
i meszkami zobaczyliśmy w sierpniu 
10 fantastycznych produkcji filmowych, 
w tym: Akademię Pana kleksa, Planetę 51, 
Pana Samochodzika, Wakacje z Duchami 
i inne. 

Taneczne Kino 
Plenerowe

Skacząca Królewna 
TEKST AnetA PielAch – PierścieniAk FOTO jAcek kOSiOrek

Seniorzy uczcili swoje święto!
17 października ok. 200-tu przedstawicieli starszego pokolenia bawiło się w lokalu relaks. Powodem do zorganizowania 
imprezy był obchodzony co roku w październiku światowy Dzień Seniora. 

Na uroczystościach obecni byli przedstawicie-
le władz miasta tj. burmistrz Jacek Kowalski, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, 
Wiceprzewodniczący Jerzy Plackowski, radni Rady 
Miejskiej, Starosta Krzysztof Kapusta, przedstawi-
ciele innych organizacji i związków działających na 
terenie miasta m.in. Stanisław Kędziora Prezes Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego Pestka i Przewodni-
cząca Amazonek Grażyna Kiljan. 

Na początku imprezę uświetnił występ zespołu Desa 
z Pomiechówka który specjalnie na tę okazję przy-
gotował program. 
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów p. Krystyna Ko-
can. Krótko przedstawiła osiągnięcia związku. Tra-
dycyjnie wyróżnieni zostali najaktywniejsi człon-
kowie organizacji. Z rąk przewodniczącej otrzymali 
specjalne dyplomy. 

Po części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście. 
Burmistrz i Przewodniczący Rady wręczyli p. Kry-
stynie Kocan bukiet róż i złożyli serdeczne życzenia 
wszystkim zebranym na sali osobom i członkom ich 
rodzin. Podkreślili jak ważna role spełnia organi-
zacja w życiu osób starszych i zadeklarowali chęć 
dalszej współpracy.  
Na koniec przyszedł czas na wspólny posiłek a po 
im na tradycyjna zabawę taneczną. 



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE NAsZE MIAstO

oSP – ratownictwo Wodne

Na zebranie przybyli licznie druhny i druhowie 
naszej jednostki oraz zaproszeni goście w 

osobie: Ksiądz Kapelan naszej jednostki Cezary 
Siemiński, Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski, 
Z-ca przewodniczącego Rady Miasta – Jerzy Plac-
kowski, Komendant Straży Miejskiej w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Piotr Rogiński oraz Pre-
zes Powiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych – Andrzej Hiszpański.
Na zaproszenie przybył także Pan Robert Lis – 
Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy NwOSG 
i Piotr Łapeta członek ZO NSZZ FSG przy 
NwOSG.
Po otwarciu i przywitaniu gości przez Prezesa dh. 
Mariusza Torbus przystąpiono do uroczystego 
wręczenia legitymacji. W tym dniu uroczyście 
otrzymali legitymacje członkowskie druh Jacek 
Kowalski oraz druh Robert Lis, stając się tym 
samym pełnoprawnymi członkami OSP – Ratow-
nictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim  
a także druh Piotr Łapeta.

Na zebraniu omówiono dotychczasowe dokonania 
jednostki, poczynione zakupy sprzętowe i plany na 
końcowe miesiące bieżącego roku. Burmistrz 
przedstawił sytuację dotyczącą obiektu prze-
znaczonego na remizę jednostki OSP-RW, która  
w planach ma być posadowiona na terenie Twier-
dzy Modlin.
Przedstawiono projekt rozwoju nowej sekcji Po-
szukiwawczo–Ratowniczej, dzięki której miesz-
kańcy powiatu będą mieli poczucie większego 
bezpieczeństwa, świadomość, że w sytuacji za-
ginięcia do poszukiwań przystąpi profesjonalnie 
przygotowana grupa z psami ratowniczymi.

Pozdrawiam
Sekretarz
OSP - Ratownictwo Wodne
Marcin Śmigas
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Współpraca Zor rP z Batalionem reprezentacyjnym WP i innymi 
jednostkami

Porozumienie podpisali: ze strony Batalionu Re-
prezentacyjnego WP – czasowo pełniący obo-

wiązki dowódcy mjr Leszek Szcześniak, natomiast 
ze strony Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. 
Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego. 
W uroczystości podpisania porozumienia uczestni-
czył także kpt. Marcin Kujawa – szef sztabu Bata-
lionu Reprezentacyjnego WP oraz członkowie ZOR 
RP: ppor. w st. spocz. Jerzy Tomasini, Bohdan So-
biewski i Urszula Przymus. 
W zawartym porozumieniu zapisano, że obie strony 
będą współpracować w celu:
• pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki 
obronnej państwa;
• upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i 

osiągnięć Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Pol-
skiego i Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospo-
litej Polskiej w społeczeństwie, szczególnie wśród 
młodego pokolenia;
• kształtowania w społeczeństwie, zwłaszcza 
młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służ-
by wojskowej oraz pozytywnego stosunku oby-
wateli do wypełniania powinności wojskowych  
i obronnych;
•wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;
•pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy rezerwy, 
weteranów i kombatantów z żołnierzami czynnej 
służby wojskowej.
Dzięki zawartemu porozumieniu dzieci i mło-
dzież ze szkół współpracujących ze Związkiem 
będzie mogła uczestniczyć w uroczystościach  
i w innych przedsięwzięciach organizowanych 
przez Batalion Reprezentacyjny WP, w tym  

w „dniach otwartych koszar”.
Kilka dni wcześniej, 24 września 2013 r., pre-
zes ZG płk rez Alfred Kabata, przy udziale wice-
prezesa Marcina Łady i przedstawicieli Okręgu 
Lubelskiego ZOR RP podpisał porozumienia  
o współpracy z płk. Piotrem Chudzikiem – szefem 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie 
oraz z płk. Dariuszem Sobotką – dowódcą Wielo-
narodowej Brygady w Lublinie. Podczas pobytu w 
Lublinie delegacja Związku spotkała się z Wojewodą 
Lubelskim – Jolantą Szołno – Koguc.  

TEKST (k) FOTO MArcin ŁADA i MŁ. chOr. PiOtr ZiętkA

W dniu 05.10.2013 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP – ratownictwo Wodne. tym razem zebranie 
odbyło się w Zespole Szkół w nowym Dworze Mazowieckim – twierdza Modlin.

27 września 2013 r. w Sali tradycji dokonano uroczystego podpisania porozumienia o współpracy batalionu 
reprezentacyjnego WP i Związku Oficerów rezerwy rzeczypospolitej Polskiej.
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RYSUNKI jASOn

Zapraszamy do obejrzenia wybranych prac plastycznych przedstawiające dane obiekty w miejscowości Modlin twierdza 
wykonane z „natury”. Autorem prac jest mieszkaniec Modlina twierdzy znany pod pseudonimem artystycznym jason. 

modlin Twierdza tak jak widać !!! Kolejna edycja akademii młodego człowieka

Zapraszamy zainteresowanych z Nowego Dworu 
Mazowieckiego i okolic. Zajęcia odbywają się  

w godzinach późno popołudniowych i trwają w za-
leżności od warsztatu od 1 do 2 godzin.
Akademia rozpoczęła sezon zimowo-jesienny od po-
czątku października, ale dla chętnych mamy jeszcze 
wolne miejsca.
Wakacje już za nami a przed nami czas podejmowa-
nia nowych wyzwań !!!
Zgodnie z regułą „dla każdego coś miłego” przygoto-
waliśmy następujące zajęcia:
WIEM CO JEM – czyli o zasadach zdrowego i racjo-

nalnego żywienia;
QUO VADIS? – czyli jak żyli i porozumiewali się 
ludzie w starożytności i jaki to ma wpływ na nas;
SPOTKANIA Z HISTORIĄ – czyli wyprawa do 
krainy wielkiej przygody, dzielnych bohaterów i nie-
samowitych bitew;
SZCZURY LĄDOWE NA START – czyli żeglar-
stwo dla raczkujących adeptów tego sportu;
WARSZTATY WIEDZY O WIEDZENIU – czyli co 
zrobić aby uczyć się mniej i mieć lepsze oceny;
O CZYM MÓWIĄ DOROŚLI W WIADOMO-
ŚCIACH – czyli podstawy ekonomii i finansów.
Z tematyką i harmonogramem zajęć można się zapo-
znać na stronie stowarzyszenia: www.sp7.waw.pl
Akademia Młodego Człowieka jest projektem ma-
jącym na celu promowanie wiedzy wśród dzieci  
i młodzieży szkolnej. Wobec powyższego, wzorem 
innych placówek szkolnych, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Siódemeczki  postanowiło zorganizować przy 
zespole szkół Akademię Młodego Człowieka, której 

celem jest prowadzenie kursów i warsztatów zainte-
resowań. Wierzymy, że stworzenie takiego ośrodka 
przy szkole zaktywizuje:
• uczniów, • nauczycieli, • środowisko rodziców oraz
• zwiększy zainteresowanie dzieci nauką i wiedzą jak 
również, • zwiększy sukcesy uczniów naszej szkoły 
w olimpiadach przedmiotowych.
Istotą Akademii jest aby wykorzystać potencjał lo-
kalnego środowiska poprzez zapraszanie do współ-
pracy pasjonatów z naszej okolicy zajmujących 
się ciekawymi dla dzieci i młodzieży dziedzinami. 
Oczywiście nie ograniczy to organizowania spotkań  
i wykładów z osobami spoza naszego powiatu, Pol-
ski czy zagranicy.

Misja Akademii Młodego Człowieka:  NAUKA, 
ZABAWA I PASJA – TO MOŻE BYĆ TO SAMO
AKADEMIA MŁODEGO CZŁOWIEKA jest 
wspierana i współfinansowana przez miasto NOWY 
DWÓR MAZOWIECKI.

TEKST I FOTO StOWArZYSZenie PrZYjAciÓŁ SiÓDeMecZki

,,owieczki ‘’ z PP2 świętowały dzień chłopaka

,,W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!”

Tego dnia w naszej grupie miało miejsce 
wielkie otwarcie KLUBU NIEZWYKLE 

UPRZEJMYCH CHŁOPAKÓW. Każdy chło-
piec, który chciał być członkiem klubu mu-
siał najpierw wykazać się wiedzą i wieloma 
sprawnościami. Dzieci zmierzyły się m.in.  
z bajkowymi zagadkami, quizem – ,,Wiem jak 
się zachować”, testem znajomości ,,magicz-
nych słów” oraz konkurencjami na szybkość, 
sprawność i wytrzymałość. Wszyscy próbę 
przeszli bez najmniejszego problemu gdyż dla 
uprzejmych i dzielnych chłopaków nie ma rze-
czy niemożliwych. Jednak największe emocje 
towarzyszyły podczas degustacji magicznych 
,,Ciasteczek życzliwości” oraz wypiciu „Elik-
siru uśmiechu”.

Następnie odbyła się uroczysta ceremonia 
przyjęcia, jako symbol przystąpienia do klubu 
p. Magda wręczyła każdemu chłopcu ,,Odzna-
kę Uprzejmego Chłopaka”. 
Później przyszedł czas na wesołą zabawę przy 

muzyce – dziewczynki zaprosiły chłopców 
do tańca. Dużo radości wszystkim dzieciom 
sprawił taniec ,,Kaczuszek”. Nie zabrakło tak-
że słodkiego poczęstunku. Był to dzień pełen 
wrażeń, uśmiechu i dobrej zabawy!

TEKST I FOTO M.ch.

Dla wszystkich miłośników świata nauki przez zabawę mamy dobrą wiadomość !!! „Akademia Młodego człowieka” 
działająca przy stowarzyszeniu PrZYjAciele SiÓDeMecZki w szkole podstawowej nr 7  zaprasza na bezpłatne warsztaty 
dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej !!!  jedyny koszt to poświęcony własny czas dzieciaków i rodziców oraz wpisowe do 
Akademii w wysokości 10 złotych. 

30 września  ,,Owieczki” świętowały  Dzień chłopaka. 

dzień chłopca w 1B z SP7 

Dziewczynki z klasy 1 b z pomocą jednej z mam 
p. Marty Mikosz przygotowali dla chłopców 

poczęstunek i drobne upominki. Zaangażowanie 
koleżanek było ogromne a chłopcy, którzy weszli 

do sali przygotowanej przez dziewczynki onie-
mieli i z zachwytu. Mała klasowa uroczystość 
przebiegała w miłej i wesołej atmosferze. Gdy 
zakończył się poczęstunek, chłopcy stwierdzili, że 

Dzień Chłopca powinien się odbywać kilka razy 
do roku. 

TEKST I FOTO kArOlinA rADOMSkA

30 września przypada Dzień chłopaka. Szczególnie uczczono je w klasie 1 b obchodzili swoje święto. 
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Pani redaktor opowiedziała uczniom w jaki 
sposób powstaje gazeta. Wyjaśniła również 

jak wygląda drukarnia, kim jest grafik kompute-
rowy i czym się zajmuje. Opowiedziała uczniom 
na czym polega jej praca. Pierwszaki były bardzo 
zainteresowane tym, co opowiadała Pani redaktor, 
zadawały wiele pytań. Stworzyły pod okiem Pani 
redaktor stronę do gazety. Poprzez swoje prace 
uczniowie zaprezentowali swoje zainteresowanie 
prasą o tematyce kulturalnej i sportowej. Spotkanie 
zakończone zostało wręczeniem uczniom balonów 
z logo Tygodnika Nowodworskiego oraz wykona-
niem pamiątkowej fotografii.

Jak się robi gazetę?
TEKST I FOTO kArOlinA rADOMSkA

20 września 2013 r. klasę ib w Zespole 
Szkół nr 1 w Szkole Podstawowej  
nr 7 odwiedziła Pani Maja Zakaszewska 
- redaktor naczelna tygodnika 
nowodworskiego. Pani redaktor przybyła  
na zaproszenie wychowawcy klasy Pani 
karoliny radomskiej. 

25 września przedszkole nr 2 odwiedził nie-
zwykły gość – cyrkowiec wraz ze swoim 

małym pomocnikiem psem Psotką.
Sala gimnastyczna zamieniła się w arenę cyrko-
wą, a na niej odbywały się niezwykłe rzeczy. Taki 
kolorowy i zaczarowany świat porwał i zauroczył 
wszystkie przedszkolaki. Występom towarzyszy-
ły salwy śmiechu i brawa, brawa!
Nasz kolorowo ubrany i umalowany gość zapre-
zentował talenty cyrkowe takie jak: kuglarstwo, 
żonglerkę, pantomima, chodzenie na szczudłach. 
Towarzysząca występom muzyka stwarzała od-
powiedni klimat. Sztuczki cyrkowe to wyzwanie 
lecz dla dzielnych przedszkolaków nie ma rze-
czy niemożliwych. Byli tacy, którzy spróbowali 
swoich sił w żonglowaniu, akrobatyce i tresurze 
psa Psotki. W nagrodę dzieci otrzymywały róż-
ne cudeńka zrobione z podłużnych, kolorowych 
balonów. Największym powodzeniem cieszyły 
się balonowe miecze a potem wszelkiego rodzaju 
zwierzątka. Dzieciaki były zachwycone wystę-
pem i na pewno chciały by, żeby tacy cyrkowi 
goście odwiedzały ich często. Zatem mówimy do 
zobaczenia na arenie cyrkowej.
Zachęcamy rodziców do zainteresowania się sztu-
ką cyrkową, gdyż pełni ona funkcję wychowaw-
czą. Dziedziny cyrkowe są wykorzystywane do 
tego, żeby nauczyć i żeby wykorzystywać swoje 
kompetencje ruchowe i psychofizyczne. Cyrk 
wszedł w dziedzinę pedagogiki. Zabawy cyrkowe 
pozytywnie wpływają na pracę ludzkiego mózgu 
między innymi poprawiają zdolność koncentracji. 
Tak więc kochani rodzice, bawcie się z dziećmi 
w cyrk!

Kolorowy świat cyrkowy
TEKST I FOTO M.n. – SZ.

,,Chodźcie dzieci na arenie wnet się zacznie 
przedstawienie...”

Bajka wg Joanny Porazińskiej opowiadała o pew-
nej kozie, która miała przykrą wadę - mianowi-

cie okropnie kłamała. Zbieg wydarzeń i zachowań 
głównej bohaterki sprawiły przykrość wielu oso-
bom, a wszystko przez próżność i kłamstwa. Jednak 
jak to w bajkach wszystko dobrze się kończy. Nasi 
milusińscy mieli okazję przyjrzeć się zachowaniom, 
które mogą wyrządzić przykrość innym w łatwy 
sposób   - przez kłamstwo. Bajka miała uświadomić 
najmłodszej widowni jak ważna jest prawdomów-
ność i przyznanie się do błędu. Była to dobra lekcja 
moralności. 
Dla najmłodszych dzieci było to pierwsze także 
spotkanie z teatrem. Małe „BIEDRONECZKI” za-
czarowane obserwowały akcję rozgrywającą się na 
scenie. Z wielkim zainteresowaniem i przejęciem 
pozostałe dzieci emocjonowały się zachowaniem 
głównej bohaterki.  Na końcu jednak morał był pro-
sty - kłamstwo ma krótkie nogi. Przedszkolaki już 
o tym wiedzą i postarają się zachować inaczej niż 
KOZUCHA, ponieważ skrzywdzić kogoś jest bar-
dzo łatwo, gorzej to naprawić. 
Atrakcje jednak na tym się nie skończyły. STAR-
SZAKI i SŁONECZKA po skończonym przesta-
wieniu, postanowiły zaprosić aktorów do przedszko-
la. Jednak jakie było ich zdziwienie gdy panowie, 
odtwarzający ruch kukiełek, przynieśli ze sobą skar-
by. Jeszcze większym zaskoczeniem okazało się dla 
nich co z tych niespodzianek można zrobić. Panowie 
z teatrzyku „PINOKIO” zaproponowali naszym mi-
lusińskim wykonanie własnych kukiełek z drewnia-
nych główek osadzonych na kiju i kolorowej wełny. 
Przy pomocy swoich pań oraz aktorów STARSZA-
KI i SŁONECZKA stworzyły przepiękne laleczki, 
które będą przypominać im bajkę pt. „Kozucha 
Kłamczucha”, ale przede wszystkim morał wypły-
wający z niej , że „kłamstwo ma krótkie nogi”.
Nasze przedszkolaki z niecierpliwością czekają na 
więcej przedstawień z życiowymi morałami.

Teatrzyk „KoZucHa 
KŁamcZucHa”
TEKST I FOTO MGr k. kUcZkOWSkA

każdy z nas wie, że kłamstwo nie 
popłaca, a wręcz przeciwnie przynosi 
wiele szkód. Wiedzą o tym młodsi i ci 
starsi. Ale w ramach przypomnienia 
i zapamiętania 17 września do 
Zespołu Szkół w nowym Dworze 
Mazowieckim - Modlin twierdza 
przybył teatrzyk kukiełkowy „PinOkiO”, 
aby zaprezentować przedszkolakom  
i dzieciom z klas „0” SP przedstawianie 
pt. „kozucha kłamczucha”.  

Tą zagadką wychowawczyni grupy Mali Od-
krywcy z Publicznego Przedszkola nr 1 rozpo-

częła zajęcia plastyczne pt. Liściasty jeż. To pierwsze 
zajęcia w tym roku, na których dzieci wykonywały 
prace plastyczne z „darów jesieni”. Liście, kasztany, 
żołędzie, jarzębina, szyszki a nawet dynie to mate-
riał, z którego tej jesieni grupa wykona jeszcze wiele 
ciekawych  prac. Jesień wcale nie musi być smutna. 
Na początku zajęć wychowawczyni grupy pokazała 
dzieciom zdjęcia jeży żyjących w naszych lasach.  
A także opowiedziała o ich zwyczajach, czym się od-
żywiają i gdzie je można spotkać. Następnie dzieci 
dokładnie obejrzały figurki rodziny jeży i przystąpiły 
do wykonywania prac plastycznych. Na wstępie po-
kolorowały nóżki i spiczasty ryjek jeża zakończony 
noskiem. Najtrudniej było dzieciom przykleić drob-
ne listki paproci – tak, by te przypominały nastro-
szone igły pokrywające jeża. Było to zadanie wyma-
gające dużej precyzji i staranności. Prace plastyczne 
wyszły ciekawie i oryginalnie. Bo przecież wiadomo 
każdy artysta ma swoje spojrzenie na to co tworzy. 
Na przedszkolnej wystawie prace prezentowały się 
wspaniale.

Liściasty jeż
TEKST I FOTO AlinA kASZYńSkA nAUcZYciel PP1

„kolczasta kulka i wąski ryjek. co się  
w ogrodzie wśród liści kryje? czy ty już 
wiesz, że jest to… jeż”. 

Pogoda nam nie sprzyjała, gdyż padał deszcz 
i było chłodno. Na szczęście nikt się tym nie 

przejmował dzięki wspaniałym atrakcjom jakie 
nam zapewniono. A było ich wiele: strzelanie  
z wiatrówki, dmuchawki, karabinu paintballowego, 
procy, łuku i rzucanie rzutkami, tzw.dart. 
Dostaliśmy specjalne karty, na których trzeba było 
zapisywać swoje punkty, które były wynikiem na-
szych umiejętności.
Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcą został mój 
kolega z klasy Filip Majewski, który miał aż 72 
punkty.
Następnie mieliśmy jeszcze kilka gier zespołowych 
wymagających ogromnej precyzji, ale które spra-
wiły nam wiele radości. Po zakończonej zabawie 
nadszedł czas na odpoczynek. Wszyscy usiedliśmy 
wokół ogniska, upiekliśmy kiełbaski i napiliśmy się 
gorącej herbatki.
Z wielkim smutkiem na twarzach wsiedliśmy do 
autokaru i wróciliśmy do swoich domów. To była 
pierwsza wycieczka w czwartej klasie i z pewno-
ścią była jedną z najciekawszych wycieczek na 
jakich byłam.

integracja klas iV  
z Twierdzy modlin – 
wycieczka do Janówka
TEKST I FOTO MArtA MęDreckA – UcZennicA klASY 4b

16 września 2013 wszystkie czwarte klasy 
wraz ze swoimi wychowawczyniami 
wyruszyły na wycieczkę do janówka. 

Po podróży wesołym i rozśpiewanym autokarem 
dotarli na miejsce, gdzie po krótkim odpoczynku 

udali się na spacer po okolicy. W czasie wycieczki 
odwiedzili stary młyn z 1810 roku i uczestniczyli  
w przejażdżce bryczką po okolicznych lasach. Spa-
cerując brzegiem jeziora podziwiali jesienną aurę. 
W ośrodku odbyły się gry integracyjne oraz mini 
zawody w tenisie stołowym. Pozwoliło to w formie 
zabawy lepiej się poznać i zaprzyjaźnić.
Wieczorem cała grupa spotkała się przy ognisku, 
gdzie żartom i śmiechom nie było końca. Opiekę 
nad grupą sprawowali: wychowawczyni Agnieszka 
Wójcik, p. Kamila Czekało i p. Sławomir Krzecz-
kowski. Wszyscy wracali do domu bardzo zadowo-
leni, i oto chodziło.

integracyjna wycieczka 
klasy i Lo z modlina 
Twierdzy
TEKST I FOTO AGnieSZkA WÓjcik

W dniach 27-29 września uczniowie klasy 
i lO z Zespołu Szkół w nowym Dworze 
Maz. – Modlin twierdza wyjechali  
na wycieczkę integracyjną do bęsi na 
Mazurach. 
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,,PoŻeGNaNie LaTa‘’ w Publicznym Przedszkolu nr 4
TEKST MGr krYStYnA rAchWAŁ FOTO ???

rodzinne zdjęcia w PP1

Kto jest naszą rodziną, kto bliższą a kto dal-
szą. Te i wiele innych pojęć związanych  

z rodziną poznały w czasie zajęć poświeconych 
rodzinie dzieci z grupy „Mali Odkrywcy” Pu-
blicznego Przedszkola nr 1. Jak gdyby konty-
nuacją zajęć o rodzinie były zajęcia o fotografii.  
Wychowawczyni grupy i dzieci przyniosły pa-
miątkowe fotografie swoje i rodziny. Fotografie 
odsłaniają  przedszkolakom świat swojski bo 
rodzinny, a zarazem nowy, budzący ciekawość: 
młodość dziadków, mała mama na rowerku, ślub 
rodziców i to płaczące niemowlę to chyba… ja. 
Świat sprzed lat wzbudził wśród dzieci olbrzymie 
zainteresowanie. Wydaje się podobny do dzisiej-
szego, chociaż osoby na fotografiach są jakoś ina-

czej ubrane i uczesane. Nie wszystkie zdjęcia są 
kolorowe, niektóre nawet pożółkły. Największe 
zainteresowanie wzbudzały właśnie te  najstarsze 
fotografie. To one najdłużej „zatrzymały czas”, 
który „gdzieś już pobiegł”.
W czasie zajęć dzieci poznały również przy po-
mocy jakiego sprzętu fotograficznego dawniej 
wykonywano zdjęcia. Dzisiejszymi aparata-
mi cyfrowymi same świetnie już się posługują. 
Aparat fotograficzny skrzynkowy, mieszkowy, 
lustrzanka. Zdjęcia na szkle i kliszy. To zaledwie 
fragment historii fotografii jaki poznali „Mali 
odkrywcy”. Cennym uzupełnieniem ich wiedzy  
o fotografii będzie zapewne wycieczka do zakła-
dy fotograficznego.

TEKST I FOTO AlinA kASZYńSkA nAUcZYciel PP1

czas wesoło płynie w ,, bajecznej krainie” ! 

rodzina  to słowo, które gdy słyszymy robi się nam cieplej na sercu.  

europejski dzień języków 2013

Prowadzący zajęcia dr Radosław Kucharczyk, 
uświadamiał  licealistom, że nauka języka obce-

go, to nie tylko nudne wkuwanie słówek „na blachę”, 
ale pewna strategia, polegająca na wykształceniu na-
wyków  związanych z odpowiednią techniką pracy 

w procesie uczenia się. W ten sposób nauka może 
stać się przyjemna i skuteczna, a wynik egzaminu 
maturalnego satysfakcjonujący. Podczas warsztatów 
uczniowie dowiedzieli się, jak można opanować 
materiał w sposób efektywny. Rady i wskazówki 
okazały się bardzo pomocne w przygotowaniu do 
egzaminu pisemnego i ustnego.  Licealiści aktywnie 
uczestniczyli w lekcji języka niemieckiego, której 
temat brzmiał: „Rowerem przez Austrię” . Poznali 
nowe słówka,  dotyczące ekologii oraz  nazw części 
roweru, brali udział w zabawach i grach językowych, 
podczas których otrzymywali drobne upominki. 
Druga lekcja pokazowa,  w języku angielskim, wpro-
wadziła uczniów w tematykę związaną ze światem 
przestępczym i terminologię prawa karnego. Prowa-
dząca zajęcia, wykładowca UW  na  Wydziale Prawa, 
zwróciła uwagę na różnicę pomiędzy słownictwem 
używanym w życiu codziennym i na sali sądowej.  

W trakcie ćwiczeń uczniowie wcielali się w spra-
wiedliwych sędziów. Wycieczkę w ramach Europej-
skiego Dnia Języków zorganizowały nauczycielki 
języków obcych: p. Ewa Szmytkowska i p. Emilia 
Napiórkowska.

TEKST I FOTO kOŁO DZiennikArSkie

dzień marchewki u „Krasnali”

Tego dnia pani Monika powitała dzieci słowami: 
dziś jest dzień wyjątkowy, bo zupełnie mar-

chewkowy, pomarańczowe stroje mamy i do zaba-
wy razem ruszamy.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem głównej 
bohaterki(marchewki)- jej zalet, walorów smako-
wych i sposobów wykorzystania. Były zagadki, 
piosenki oraz ciekawe zabawy, m.in. rozpoznawanie 
warzyw przez dotyk i smak.  Nie zabrakło również 
chwili na schrupanie wyśmienitych marchewek. 
Jednak największą atrakcją okazał się pokaz pro-
cesu przygotowania soku z marchwi. Dzieci mogły 
zobaczyć, jak powstaje ten sok, przygotowany przy 
użyciu sokowirówki. Każde dziecko z pomocą na-
uczyciela mogło sprawdzić działanie „magicznego” 

urządzenia. Nawet najwięksi „przeciwnicy” wypili 
swoją porcję ze smakiem. Ostatnią atrakcją tego 
wyjątkowego dnia było przygotowanie pysznej su-
rówki, którą dzieci zajadały słuchając piosenki pt. 
„Smaczne warzywa”.

Ten dzień poszerzył wiedzę dzieci na temat korzyści 
płynących ze spożywania warzyw. Był wyjątkowy, 
zdrowy i witaminowy! Po takiej dawce witamin, 
śmiechu i zabawy na pewno wszystkie dzieciaki 
będą piękne, zdrowe i uśmiechnięte.

TEKST MOnikA SkrOńSkA FOTO AGAtA lAtek 

nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół  w nowym Dworze Mazowieckim – Modlin twierdza zorganizowali  dla 
uczniów z klasy ii a lO,  z rozszerzonym programem języka angielskiego i niemieckiego, wycieczkę do instytutu romanistyki 
na Uniwersytecie Warszawskim. było to  podczas europejskiego Dnia języków Obcych, 26.09.2013r. licealiści uczestniczyli  
w dwóch lekcjach językowych i  warsztatach oraz wysłuchali wykładu: „język obcy nie taki obcy, czyli kilka słów o strategiach 
zdawania egzaminu maturalnego z języka obcego”.  

W środę 02 października „krasnale” z Publicznego Przedszkola nr 4 obchodziły Dzień Marchewki. W tym dniu kolor 
pomarańczowy dominował w naszych ubiorach. Zarówno dzieci, jak i pani przyszły do przedszkola ubrane na pomarańczowo.

uroczyste poświęcenie plecaków w kościele św. Barbary

Po obrzędach wstępnych i liturgii słowa, pro-
wadzący mszę świętą ksiądz Marek zaprosił 

wszystkie dzieci do wspólnej rozmowy na temat 
mądrości. Przywołał przy tym obraz Matki Teresy z 
Kalkuty, która nazywała samą siebie ”małym ołów-
kiem w ręku Boga”. Ksiądz Marek zachęcał nas, 
abyśmy stali się także takimi ołówkami i zawsze 
poddawali się woli Bożej, a wtedy z naszego życia 

stworzymy piękne dzieło. Dowiedzieliśmy się rów-
nież, że mądrość i wiedza, to nie to samo. Mądrość 
zyskujemy tylko wtedy, gdy żyjemy w jedności z 
Panem Bogiem. Piosenka zespołu „Arka Noego” 
pt. „Olej w głowie”, którą wspólnie wysłuchaliśmy 
potwierdziła te słowa. 
W podziękowaniu za poświęcenie plecaków i cen-
ne porady  przedstawiciele uczniów  ofiarowali  

w darze szkolny plecak, słuchawki oraz wodę, 
wino i chleb. Następnie uczestniczyliśmy w liturgii 
eucharystycznej, wysłuchaliśmy ogłoszeń parafial-
nych i po zakończeniu mszy świętej , z Bożym bło-
gosławieństwem  i plecakiem cennych rad udaliśmy 
się do domów.

TEKST I FOTO ADriAnnA WAckO

8 września   o godz. 10.30 w kościele św. barbary rozpoczęła się msza święta z udziałem dzieci, które przyniosły ze sobą 
plecaki i przybory szkolne do poświęcenia.  Uczniowie przybyli do kościoła aby prosić Pana jezusa o pomyślność w nauce  
w nowym roku szkolnym.

PP3 na meczu

Przedszkolaki ubrane w białe koszulki z logo 
nowodworskiego klubu i balonikami w ręku, 

dumnie wyprowadziły zawodników oraz sędziów 
na murawę. Dzieci  w podziękowaniu otrzymały 

słodki poczęstunek sponsorowany przez Pana 
Bogdana Jeziorskiego. Po uroczystym rozpoczęciu 
rozgrywek piłkarskich pomiędzy klubami: MKS 
Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Motor Lublin na 
dzieci czekali harcerze z Pomiechówka. Młodzi 
skauci organizując dzieciom ciekawe zabawy za-
opiekowali się dziećmi dając chętnym rodzicom 
możliwość kibicowania i obejrzenia w spokoju 
zmagań naszej drużyny. Choć tym razem nie udało 
się odnieść zwycięstwa naszym rodzimym spor-
towcom, to jednak  mamy nadzieję ,że podczas 
następnego meczu, który odbędzie się już 6 paź-

dziernika, nie zabraknie ani szczęścia, ani dzieci z 
naszego przedszkola dotrzymujących towarzystwa 
zawodnikom. Trzymamy kciuki.

TEKST I FOTO jOlAntA kWiAtkOWSkA

20 września dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 ,,Słoneczna kraina” brały aktywny udział w oprawie meczu, który odbył się 
na stadionie miejskim w nowym Dworze Mazowieckim.  

W piątek – 20 września b.r. w Publicznym 
Przedszkolu nr 4 przy Zespole Szkół  

w Nowym Dworze Maz. – Modlin Twierdza 
odbyła się wspaniała impreza integracyjna pod 
hasłem ,,POŻEGNANIE LATA”. Wzięło w niej 
udział 8 grup dzieci, w tym : 4 grupy przed-
szkolne i 4 oddziały ,, 0” przy S.P. oraz rodzice 
i rodzeństwo naszych podopiecznych. Na szczę-
scie pogoda nam dopisała i mogliśmy bawić się  
w ogrodzie przedszkolnym przy tarasie i na pla-
cach zabaw .
Naszą imprezę rozpoczął pan Dyrektor Z.S  mgr 
Zdzisław Szmytkowski, który serdecznie powitał 
dzieci i ich rodziny oraz kadrę pedagogiczną, która 
pracuje w naszym przedszkolu. Następnie pani Wice-
dyrektor życzyła wszystkim udanej zabawy i złożyła 
dzieciom życzenia z okazji ,, Dnia Przedszkolaka” 
(20.09). Przedstawiła prowadzącą imprezę  mgr Kry-
stynę Rachwał , która przygotowała dla wszystkich 
dużo zabaw i konkursów. Oprawę muzyczną zapew-
nił nam pan Marcin Skorupski, zaś piękne dekoracje 

wykonały nauczycielki. Wokół wisiały kolorowe 
balony z napisem 
,,Zespół Szkół Modlin Twierdza”. Potem dzieci 
mogły zabrać balony do domu .Każda grupa miała 
wyznaczone miejsce z wizytówką, gdzie stały stoły 
pełne ciast, owoców, butelek z wodą mineralną, oraz 
grill na pieczone kiełbaski. W trakcie imprezy , wszy-
scy mogli częstować się tymi pysznościami i brać 
udział w zabawie. Na rozgrzewkę wszystkie dzieci 
z paniami i rodzicami zrobiły pociągi do piosenki R. 
Rynkowskiego  pt. ,, Jedzie pociąg ‘’ . Potem było 
jeszcze weselej ,gdy zrobiliśmy koło w kole i zatań-
czyliśmy ,, Krasnoludka”. 
Następnie pani Krysia zaprosiła 8 rodziców – po 1 
przedstawicielu z każdej grupy do konkursu z rolką 
papieru toaletowego. Zadaniem rodziców było jak 
najszybciej rozwinąć rolkę papieru , a potem rozwi-
niętym papierem opleść dzieci ze swojej grupy. 
Oczywiście wszyscy byli wspaniali i świetnie się 
bawili. W nagrodę poczęstowali się  owocami z ko-
szyka. Rodzice z dziećmi chętnie tańczyli do muzyki 
dyskotekowej i do ulubionych piosenek dziecięcych. 
Dzieci wzięły udział w konkursie z kołami od ser-
sa. Najstarsze przedszkolaki bardzo długo potrafiły 
kręcić kółkiem i dostali wielkie brawa, a  w nagrodę 
dostali lizaki. 
Dużo emocji wzbudził konkurs w przeciąganiu liny. 
Dzieciom pomagali rodzice co w końcu doprowadzi-
ło do remisu.
Wszystkie chętne panie mogły nauczyć się tańczyć 
ZUMBĘ, którą pokazała instruktorka tańca pani 
Agnieszka Biegaj. Taniec tak spodobał się publicz-
ności , że potem duża grupa tancerzy znów pokazała 

świetną choreografię do muzyki disco . 
Rodzice wzięli też udział w konkursie 
sprawnościowym , w którym trzeba było 
szybko usiąść na styropianie na sygnał pro-
wadzącej. Zabawa wywołała dużo śmiechu i każdy 
wykazał się refleksem. 
Zwyciężyła pani Katarzyna Spyt, reprezentantka kla-
sy ,,0’’ A! 
Po wspólnym tańcu ,,Kaczuchy’’ przyszedł czas na 
konkurs piosenki pt. ,,A mnie jest szkoda lata’’. Za-
prosiliśmy panów do śpiewania zwrotek , a panie 
do refrenu. W konkursie zaśpiewali: pan Grzegorz  
Gołębiowski i pan Marcin Skorupski oraz panie  
z przedszkola i kilka mam. 
Wszyscy dostali wielkie brawa! Z przyjemnością 
poczęstowaliśmy się kiełbaską z grilla i pysznymi 
ciastami, które upiekły mamy przedszkolaków. Dzię-
kujemy wszystkim za udział w naszej imprezie i po-
moc w przygotowaniach. Z pewnością takie imprezy 
zacieśnią naszą współpracę. 
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Wróbelki w Pestce

Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z otacza-
jącą  przyrodą, zmianami jakie przynosi jesień 

oraz z pracami porządkowymi wykonywanymi na 
działkach przed zimą. Gospodarzem i głównym or-
ganizatorem wycieczki był dziadek Gabrysi , któ-
ry zadbał o wspaniałą atmosferę tego dnia oraz 
uraczył dzieci kiełbaskami i ciepłymi napojami. 
Najsmaczniejsze jednak było domowe ciasto dy-
niowe i szarlotka upieczone przez mamę Gabrysi.

Słodkości znikły z działkowego stołu rozstawio-
nego na świeżym powietrzu w oka mgnieniu. 
Dzieci częstowały się także winogronami , które rosły 
przy działkowej altance. Mogły tez podziwiać piękne 
okazy dyń. To nie jedyna działka , którą podziwiały 
przedszkolaki. Dzięki uprzejmości państwa Kisiel 
dzieci mogły naocznie zaobserwować prace porząd-
kowe (zbieranie plonów, przekopywanie działki). 
Mogły też obejrzeć szklarnię. „Wróbelki” obdarowa-
ne zostały przez działkowców pomidorami. 
Na kolejnej działce, której właścicielką była babcia 
Karola, dorośli sprawdzili czy dzieci potrafią rozpo-
znać i nazwać popularne warzywa i owoce. Soczy-
ste  winogrona i maliny, które wyjątkowo obficie 
obrodziły w tym roku, bardzo smakowały przed-
szkolakom. Część plonów otrzymały w prezencie 
do kącika  przyrody. 
Nieoczekiwanym, ale także niezapomnianym mo-
mentem było zaproszenie dzieci na działkę, na której 

hodowane są kury i koguty. Dzieci były szczęśliwe 
mogąc z tak bliskiej odległości podziwiać zwierzęta.
 Dziadek i babcia Gabrysi zapewnili dzieciom także 
spory asortyment zabawek i gier, co spowodowało, 
że nasze pociechy nie chciały wracać do przedszkola. 
Zabawa była przednia dlatego ,, Wróbelki’’ obiecały, 
że powrócą do ROD Pestka na wiosnę, aby zapoznać 
się ze zmianami, jakie przyniesie nowa pora roku. 
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Przedszkolaki w cN Kopernik

Na samym początku, dzieci dowiedziały się jak 
wygląda droga śmieci – od kosza do składowi-

ska. Uczestniczyły także  w doświadczeniu rozpusz-
czania styropianu.
Po krótkich wrażeniach  udały się w małych grupach 
do Planetarium na film pt. „ Sekrety Kartonowej Ra-
kiety”. Dzięki sile wyobraźni, przedszkolaki wraz z 
bohaterami, mogły wyruszyć w podróż kosmiczną, 
by obejrzeć z bliska Słońce i planety Układu Sło-
necznego. Po filmie dzieci wyruszyły na zwiedzanie 

ogólnodostępnych ekspozycji. Szczególną uwa-
gę starszaków przykuła Galeria Bzzz. Miejsce to 
sprawiło, że w jednej chwili dzieci zamieniły się w 
niestrudzonych odkrywców. Korzystając ze swych 
zmysłów, mogły wszystkiego dotknąć, oddziaływać 
na eksponaty. Choć Galeria Bzzz skierowana jest do 
maluchów, to nauczycielki także chętnie uczestniczy-
ły we wspólnej zabawie. Wraz z dziećmi  rozkręcały 
młyńskie koło, sprawdzały jak działa wir wodny, kto 
ładniej pachnie - łoś czy pszczoła (wygrała pasiasta 

Maja), jak wyglądalibyśmy gdybyśmy byli szczu-
plejsi (panie chciały zabrać wyszczuplające lustro do 
domu) i jakie dźwięki słychać na łące...
Kiedy nastała  pora powrotu do przedszkola, wtedy 
okazało się, ze bycie odkrywcą zostawia czasem 
ślady - np. w postaci mokrych koszulek. Przebra-
ni w suche ubrania, niechętnie, choć w dobrych 
humorach dzieci wraz z opiekunkami ruszyły   
z powrotem do Słonecznej Krainy.
To była naprawdę świetna zabawa.
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W piątek, 4 października dzieci z grupy „Wróbelki” z Publicznego Przedszkola nr3 udały się na wycieczkę  do rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Pestka” w nowym Dworze Mazowieckim.

We wrześniu „Plastusie”, „Wróbelki” i „biedronki” z Publicznego Przedszkola nr 3 odwiedziły centrum nauki „kopernik”  
w Warszawie. 

W rytmie bębnów

Przybliżył dzieciom instrumenty perkusyjne ze 
swojego kontynentu, opowiadał o zwyczajach 

ludowych i przepięknie śpiewał. Zachwycone 
maluchy mogły śpiewać razem z czarnoskórym 
gościem. Wszystkie chętnie próbowały również 
gry na kolorowych bębnach. Niezwykłe poczu-
cie rytmu, wspaniałe opowieści z afrykańskich 
puszczy i pustyń zaciekawiły przedszkolaków 
do tego stopnia, że gromkimi oklaskami próbo-
wały zatrzymać gościa na dłużej. Na pewno na 
jednym występie się nie zakończy. Zapraszamy 
ponownie.
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to, co działo się w Wesołej jedyneczce we wtorek 1 października na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków i całego 
personelu. tego dnia gościem programu „Spotkanie z Afryką” był niezwykle egzotyczny gość z afrykańskiego konga. 

Wizyta strażaków z oSPrW

W związku z tym Strażacy z OSPRW 1 paź-
dziernika odwiedzili grupę Pszczółki  

i prowadzili szkolenie - pogadankę w ramach 
programu „Razem Bezpieczniej”. Strażacy  
z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo 
Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim, kon-

tynuują akcję odwiedzania szkół i przedszkoli. 
Podczas takich spotkań uczą dzieci zasad udzie-
lania pierwszej pomocy oraz podstawowych za-
sad bezpieczeństwa. 
Dzieci poznały stroje używane przez strażaków 
podczas różnych akcji – ściągania gniazd owa-
dów, dużego i mniejszego pożaru. Dzieci miały 
okazję przymierzyć stroje, hełmy strażackie oraz 
zobaczyć jak wygląda cały ekwipunek ratowni-
ków. Na zakończenie mogły zobaczyć samochód 
strażacki, który powitał ich i pożegnał syrenami, 
co sprawiło dzieciom ogromną frajdę. Wizyta 
strażaków wywarła duże wrażenie nie tylko na 
chłopcach – dziewczynkom też się bardzo po-
dobało – zwłaszcza Zuzi, która ma zadatki na 
małą „strażaczkę” – bardzo ochoczo mierzyła 

wszystkie możliwe stroje i hełmy. Dzieci otrzy-
mały również od gości kolorowanki oraz podaro-
wały obrazek wykonany własnoręcznie techniką 
wyklejania kolorowym papierem, który zostanie 
powieszony w nowej siedzibie OSPRW.
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W ramach cyklu zajęć o nowym Dworze Mazowieckim dzieci z PP3 poznają również ważne osoby z naszego miasta. 

Wycieczka do miejscowości Wymysły

Głównym celem wycieczki były warszta-
ty pszczelarskie „Pszczoły – niezbędnym 

ogniwem zachowania życia na ziemi”. Dzieci  
obserwowały pszczoły w ulach, zapoznały się  
z akcesoriami i narzędziami pasiecznymi, wyko-

nywały odlewy woskowe, układały puzzle. Miały 
możliwość nakarmić kury, kaczki, kozy. Wysłu-
chały także „Bajki o królowej Apimondii”, któ-
ra nawiązywała do relacji w pszczelej rodzinie.  
W przerwach był czas na różnego rodzaju zaba-

wy ruchowe, a także obowiązkowo na posiłek. 
Wycieczka była bardzo udana . Dzieci wróciły 
bardzo zadowolone i już pytają kiedy pojadą  
tam jeszcze raz.
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11 września klasy i b i i d z Zespołu Szkół nr 1 na Osiedlu Młodych wraz z wychowawczyniami D. Przygodą i k. radomską  
wybrały się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego Wymysły. 

moja mała ojczyzna w PP3

W celu „przełamania lodów”, wprowadzenia 
dzieci w radosny nastrój oraz bliższego pozna-

nia, przedszkolaki ze ,,Słonecznej Krainy’’ pod czuj-
nym okiem p. Joli   zaprosiły rówieśników do zabaw 
integracyjnych przy muzyce R. Domania ,,Dzień do-
bry, witam Cię’’, ,,Podaj rękę partnerowi”.
Po zakończeniu zabaw ,,Wróbelki” przebrane  
w przepiękne stroje zaprezentowały dla gości baśń 
muzyczną pt. ,,Dzielny Tomcio’’. Ubrane w kostiu-
my przygotowane przez rodziców i Panią Ilonkę,  
w pięknej kolorowej scenografii przygotowanej przez 
nauczycielki, przy akompaniamencie Pani Małgosi – 
zaprzyjaźnionej z przedszkolem rytmiczce, młodzi 

aktorzy zebrali gromkie brawa.
Po występie nasi goście w podziękowaniu za występ 
wręczyli,, małym aktorom ‘’ własnoręcznie wykona-
ne zakładki do książek . Był to bardzo miły akcent w 
naszym integracyjnym spotkaniu.  Następnie „Wró-
belki” oprowadziły gości po przedszkolu i zaprosili  
wszystkich  na słodki poczęstunek.  
Kiedy  bułeczki i owoce zniknęły ze stołu przedszko-
laki z PP-4 zostały zaproszone do udziału w zawo-
dach sprawnościowych  w ogrodzie przedszkolnym.
Dzieci  z jednego jak i drugiego przedszkola z ogrom-
nym zaangażowaniem  wzięły udział między innymi 
w przeciąganiu liny, biegu z woreczkiem na głowie 

czy slalomie z piłką. Każde z nich  było w pełni usa-
tysfakcjonowane, ponieważ każda z grup odniosła 
swoje małe zwycięstwo, choć w jednej dyscyplinie. 
Po zakończeniu zawodów sprawnościowych gospo-
darze i goście wspólnie bawili się na sprzęcie tere-
nowym.
Kiedy wizyta zbliżała się ku końcowi nauczycielki  
z PP-4 na ręce p. Joli złożyły podziękowania za 
wspólna zabawę i serdeczne przyjęcie.
Mamy nadzieję ,że przedszkolakom z PP-4 wizyta   
w ,,Słonecznej Krainie’’ się podobała  i zapamiętają 
ją na długo , a może odwiedza nas jeszcze? 
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4 października w ramach realizacji  zadania ,,nowy Dwór Mazowiecki - moja mała ojczyzna…’’ i współpracy między 
instytucjami, przedszkolaki z gr. ,,Wróbelki’’ z Publicznego Przedszkola nr 3 zaprosiły do swojej placówki, koleżanki  
i kolegów z Publicznego Przedszkola nr 4 z Modlina twierdzy. Gośćmi były dwie  grupy: dzieci 5-letnie z PP-4 i 5,6 –latki  
z oddziału ,,0d’’ przy Zespole Szkół nr 4  w Modlinie twierdzy.
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ZBIÓRKI MOBILNE ODPADÓW
ZIELONE – LIŚCIE
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zorganizujemy 26-10-2013 r. (ostatnia sobota października) dodatkową zbiórkę odpadów 
zielonych.
Jeśli będzie zachodzić taka potrzeba planujemy powtórzyć taką akcję jeszcze w ostatnią sobotę listopada (szczegóły i ostateczne 
potwierdzenie terminu później).
WIELKOGABARYTY
Planujemy zorganizować w listopadzie zbiórkę wielkogabarytów. Będziemy prosić mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu 
odbioru.
Przewidywane terminy to:
09-11-2013 r. – Modlin Górka i Modlin Twierdza,
16-11-2013 r. - pozostała część miasta.
(szczegóły i ostateczne potwierdzenie terminów później)
POPIÓŁ – MODLIN GÓRKA
Odbiór samego popiołu w październiku na terenie Modlina Górki odbędzie się w dwóch terminach:
10-10-2013 r. i 24-10-2013 r. 
Czysty popiół bez domieszki odpadów komunalnych może być wystawiony w workach lub pojemnikach.

UKS „JEDYNKA” NOWY DWÓR MAZOWIEcKI
Zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do sekcji tenisa stołowego.
Treningi odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ulicy Chemików 1A w Nowym Dworze Mazowieckim, (sala gimnastyczna) 
we wtorki i czwartki o godz. 17:30. Wszelkie informacje pod nr tel. 660929011
ZAPRASZAMY!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Berlinga 100, ogłasza konkurs na „Opracowanie znaku 
graficznego – LOGO Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim”
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby fizyczne (pełnoletnie), prawne oraz podmioty 
nie posiadające osobowości prawnej. Prace muszą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
2. Termin nadsyłania prac – 29 listopada 2013 r.
3. Wartość brutto nagrody – 5 000,00 zł
Regulamin konkursu wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej www.zwikndm.pl w zakładce „Konkursy”

INfORMAcJA O KONKURSIE KarTKa 
Z KaLeNdarZa

Listopad 2013

SPRAWDź WAżNOść DOWODU OSOBIStEgO LUB PASZPORtU!
Świat stoi przed nami otworem. Wciąż podróżujemy, samochodem, samolotem czy też innymi środkami komunikacji. Teraz do wielu 
krajów możemy wyjechać tylko na podstawie dowodu osobistego. Czasami jednak okazuje się, że jest to niemożliwe, a przyczyny mogą być 
prozaiczne. 

Z paszportem czy bez?
Planując podróż za granice Polski, do państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) trzeba wiedzieć, że granice tych państw możemy 
przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego. Poza granice tych państw konieczny jest paszport. *
A czas tak szybko leci, że zanim się obejrzymy już mija 10 lat.  
W tym roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 r.  na okres 10 lat. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 
roku życia, dowód jest ważny 5 lat. O termin ważności dowodu osobistego nie muszą się martwić tylko osoby, które ukończyły 65 rok życia. 
Wówczas dowód osobisty jest ważny na czas nieoznaczony.
Dlatego też, wszyscy sprawdźmy, czy nie kończy się termin ważności naszego dowodu osobistego! 
Jest on widoczny na pierwszej stronie, w prawym dolnym rogu dowodu. 
Jeśli okaże się że ważność dowodu się kończy, w tut. Urzędzie należy złożyć wniosek o ponowne wydanie dokumentu. 
Wniosek składa się osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich pok. 229 II piętro, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności. 
Przypominamy jednocześnie, iż  dowód osobisty traci ważność również w przypadku zmiany danych, które są na nim uwidocznione.
Uwaga! 
Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty. 
Informujemy również, że każde dziecko wyjeżdżające poza granice Polski musi posiadać własny dokument tożsamości. Do krajów Unii 
Europejskiej, może to być dowód osobisty (można wyrobić go już niemowlęciu) lub paszport. 
W podróży poza granice państw UE dziecko ma obowiązek posiadać własny paszport**. 
Ten dokument można wyrobić w Terenowym Punkcie Paszportowym mieszczącym się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41.  

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania dowodów osobistych dostępne są na stronie 
http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=12296 lub telefonicznie pod numerem 22  512 22 63.

Opracował Wydział Spraw Obywatelskich 
*Państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, 
Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja,  Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, 
Łotwa;  

** Do tych Państw także wyjedziesz bez paszportu: Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, San Marino, Szwajcaria, Watykan, Andora, 
Bośnia i Hercegowina, Serbia,  Macedonia, Rumunia. 

dwa spojrzenia na muzeum Powstania Warszawskiego 

Młodzież  zwiedziła Muzeum Powstania War-
szawskiego, znakomicie łączącego historię 

z nowoczesnością, miejsce pamięci narodowej ze 
współczesnymi środkami prezentacji. Następnie 
uczniowie obejrzeli film „Sierpniowe niebo. 63 dni 
chwały”, który jest hołdem złożonym młodym Pola-

kom walczącym w Powstaniu Warszawskim. 
W filmie, obok aktorów zawodowych, zagrali  
„Wilku” (Robert Darkowski) oraz „Bilon” (Maciej 
Bilka), raperzy znani z popularnej grupy hip-hopowej 
Hemp Gru. 
Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego  

i projekcja filmu z pewnością skłoniły młodzież do 
refleksji. Równie ważne było to, że uczniowie odbyli 
praktyczną lekcję zawodu - poznali Muzeum jako 
nowoczesny obiekt turystyczny, w którym mogli ob-
serwować m.in. pracę przewodnika.
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W nawiązaniu do kolejnej rocznicy upamiętniającej Powstanie Warszawskie klasa ii b technikum obsługi ruchu turystycznego 
w Zespole Szkół nr 2 wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych turystycznych, wychowawczynią nataszą bętkowską-
lechoszest, uczestniczyła we wrześniu w niecodziennej lekcji kształtowania patriotyzmu i narodowej tożsamości.  

Wycieczka uczniów ZS2 do muzeum Wsi mazowieckiej w Sierpcu

Głównym celem wycieczki było poznanie oby-
czajów i tradycji polskiej wsi XIX i XX wieku. 

Uczniowie zwiedzili usytuowany poza miastem 
skansen (park etnograficzny) oraz znajdujący się  
w centrum miasta XIX-wieczny ratusz. Ponadto 
zwiedzili 11 zagród chłopskich (budynki mieszkal-
ne, stodoły, obory, spichlerze, chlewy), karczmę, 
kuźnię, olejarnię, wiatrak, kaplicę, izby dworskie. 
Zagrody wiejskie dają obraz rozwarstwienia spo-

łeczno – ekonomicznego ludności wiejskiej, od 
lat międzywojennych do lat 50. XX w. Wygląd 
izb chłopskich związany jest z dorocznym kalen-
darzem prezentowanym w formie wystaw oko-
licznościowych: Boże Narodzenie na Mazowszu, 
Wielkanoc na Mazowszu i Rok Polski w tradycyj-
nych zajęciach codziennych. 
Uczniowie wzięli udział w produkcji masła,  
w specjalnych naczyniach tzw. kiżenkach , pod 

nadzorem  gospodyń wiejskich, a następnie w de-
gustacji tegoż masła z pajdą wiejskiego chleba.
„Wizyta w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 
to prawdziwa podróż do przeszłości, zaskakujące 
odkrycia, a przede wszystkim inspirujące spotka-
nie z rodzimą historią oraz obrzędowością wsi ma-
zowieckiej przełomu XIX i XX wieku.”
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We wrześniu uczniowie klas iat, i bt i iV technikum obsługi turystycznej w Zespole Szkół nr 2 wraz z opiekunami: p.t.rzepielą, 
p.b Szymańską i p.U.Mamcarz  zwiedzili Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

ZgłOś 50-LEcIE POżYcIA MAłżEńSKIEgO „ZłOtE gODY”
W związku z przygotowywaniem wniosków do Prezydenta RP o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Urząd Stanu 
Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim prosi o zgłaszanie par małżeńskich, które obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego  
i są mieszkańcami Nowego Dworu Mazowieckiego.
Informacje o kandydatach można zgłaszać:
• osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Dworze Mazowieckim (pok. nr  9 i 11),
• telefonicznie – 22 512 22 71, 512 22 72, 512 22 73 do 31 grudnia 2013 r.

Światowy dzień drzewa w Przedszkolu nr 2

Dzień drzewa wymyślił w 1872 roku w USA 
znawca i miłośnik przyrody Juliusz Morton, 

kierując się powiedzeniem, że „inne święta służą 
jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje 
zaś na przyszłość”.
My w naszym przedszkolu zdecydowaliśmy się 
spojrzeć w przyszłość, ponieważ naszym marze-

niem jest żyć i cieszyć się pięknem przyrody. By 
te marzenia mogły się spełnić, należy szczególnie  
w takich dniach zatrzymać się i zrobić coś dla na-
tury.
Dzieci z Krasnala zaczęły przygotowania do tego 
święta już dużo wcześniej, wykonując pracę pla-
styczną pt. „Jesienne drzewa”. Była jarzębina, 
jabłonka, klon, dąb i świerk. Wszystkie prace uka-
zały wysoki potencjał dzieci i pań nauczycielek, 
zostały bardzo wysoko ocenione  a poszczególne 
grupy otrzymały nagrody. Nie zabrakło też wspól-
nych gier, konkursów i zabaw ukazujących zna-
czenie drzew dla człowieka i przyrody.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania za-
sadzili na terenie przedszkolnym pięć drzew, przy 
których dzieci złożyły ślubowanie. Przedszkolacy 
uroczyście ślubowali: dbać o  posadzone przez nas 
drzewka, dbać o wszystkie inne drzewa, nie nisz-

czyć drzew, nie łamać im gałęzi , zwracać uwagę 
osobom, które tego nie przestrzegają. Holl przed-
szkolny natomiast zmienił się w przepiękną wysta-
wę jesiennych drzew.
Obchody dla wszystkich dzieci przygotowały pani 
Ewa Żulińska i Katarzyna Liberacka.
I kto powiedział, że jesienią jest nudno?

TEKST I FOTO eWA żUlińSkA

10 października w Publicznym Przedszkolu nr 2 odbył się uroczysty  DZień DrZeWA.

1.11      - Wszystkich Świętych
2.11      -  Dzień Zaduszny
3.11      - Święto Myśliwych (Dzień 
Św. Huberta)
4.11      -Dzień Taniego Wina
5.11      - Dzień Postaci z Bajek; 
Międzynarodowy Dzień Języka 
Romskiego; 
6.11      - Międzynarodowy Dzień 
Zapobiegania Wyzyskowi 
Środowiska Naturalnego  podczas 
Wojen i konfliktów Zbrojnych
9.11      - Światowy Dzień Jakości; 
Międzynarodowy Dzień Walki z 
Faszyzmem i Antysemityzmem; 
Europejski Dzień Wynalazcy
10.11   - Dzień Młodzieży; Dzień 
Jeża; Światowy Dzień Nauki dla 
Pokoju i Rozwoju
11.11   -Narodowe Święto 
Niepodległości; Dzień Służby 
Cywilnej
12.11   - Światowy Dzień Bicia 
Rekordów
13.11   - Międzynarodowy Dzień 
Niewidomych
14.11   - Dzień Seniora; Światowy 
Dzień Chorych na Cukrzycę;
15.11   -Dzień Uwięzionego Pisarza; 
Międzynarodowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków Drogowych
16.11   - Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji
17.11   - Międzynarodowy Dzień 
Studenta; Dzień Rzucania Palenia; 
Dzień bez Długów
19.11   - Światowy Dzień 
Przewlekłej Obturacyjnej Choroby 
Płuc; Międzynarodowy Dzień 
Zapobiegania Przemocy wobec 
Dzieci; Światowy Dzień Toalet; 
Międzynarodowy Dzień Mężczyzn
20.11   - Dzień Uprzemysłowienia 
Afryki; Dzień Pamięci Osób 
Transpłciowych
21.11   - Dzień Pracownika 
Socjalnego; Światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień; Światowy 
Dzień Telewizji; Światowy Dzień 
Rzucania Palenia
24.11   - Dzień Buraka; Światowy 
Dzień Tańca
25.11   - Dzień Pluszowego Misia; 
Dzień bez Futra; Dzień Tramwajarza; 
Dzień Kolejarza; Międzynarodowy 
Dzień Eliminacji Przemocy Wobec 
Kobiet
28.11   - Dzień Pocałunku; Dzień 
Podłości
29.11   - Dzień bez Kupowania; 
Dzień Chorążego; Międzynarodowy 
Dzień Solidarności z Narodem 
Palestyńskim
30.11   - Andrzejki
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WSZYStKIch śWIętYch – ZMIANA ORgANIZAcJI RUchU!  

W Muzeum PRL w Nowym Dworze Maz. znajdzie się sala upamiętniająca gwiazdy 
minionej epoki. 
Charakterystyczne meble, przedmioty codziennego użytku, sprzęt RTV i AGD czy 
samochody klasyczne  – to nie wszystko co znajdzie się w Muzeum PRL w Nowym 
Dworze Maz.  Właściciele powstającego Muzeum planują także otwarcie sali 
upamiętniającej gwiazdy estrady, filmu  
i telewizji. Rozpoczęło się już poszukiwanie pamiątek z tamtego okresu.
- W Muzeum PRL przypomnimy znane osoby z tamtych lat, gwiazdy, których blask 
nie przemija z upływem czasu. Wręcz przeciwnie, wspominamy je i słuchamy, 
patrzymy na nie  
z przyjemnością i sentymentem – mówi Sebastian Golejewski, właściciel Muzeum 
PRL.  Rozpoczęła się zbiórka eksponatów. Zwrócono się już do części artystów z prośbą 
o przekazanie różnych przedmiotów.
Twórcy Muzeum PRL także za pośrednictwem mediów apelują do artystów, którzy 
tworzyli  
w minionej epoce o przekazanie eksponatów,  pamiątek z występów, strojów, zdjęć, 
które będą kojarzone z ich twórczością. 
Do pomysłu upamiętnienia artystów właścicieli Muzeum skłonił fakt, że Nowym Dworze Mazowieckim w latach PRL koncertowało wielu znanych artystów, a bibliotekę odwiedzali 
cyklicznie literaci. W Muzeum PRL znajdzie się też sala poświęcona historii tego miasta. Powstanie m.in. makieta miasta oraz wystawa fotograficzna. 
Muzeum PRL w Nowym Dworze Maz. rośnie z każdym dniem.  W hali po byłej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, gdzie będzie znajdowało się, trwają obecnie prace budowlane na klatkach 
schodowych. Planowany termin otwarcia Muzeum - wiosna 2014 roku, zostanie prawdopodobnie zachowany.  To zależy jednak też od sprzyjającej pogody, zwłaszcza zimą. 

Kontakt dla mediów:
Agnieszka Kubiak – Falęcka, Rzecznik prasowy Muzeum PRL
tel. 696 706 434, e-mail: biuro@akfmedia.pl 

POSZUKUJEMY PAMIątEK gWIAZD Z cZASÓW PRL

Burmistrz Miasta informuje, że  w związku z Dniem Wszystkich Świętych od 30.10.2013r.  do  
02.11.2013r.  wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w ulicach Słowackiego i Partyzantów. 
Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ul. Partyzantów na odcinku od wjazdu do ZBK 
Sp. z o.o. do ul. Nałęcza oraz na ul. Słowackiego na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Partyzantów.
Odcinek ulicy Słowackiego od ul. Partyzantów do bramy cmentarza zostanie wyłączony z ruchu 
kołowego.
W tych dniach ulegnie zmianie trasa przejazdu linii miejskich. Szczegółowe informacje zamieszczone 
zostaną w autobusach. Start i meta maratonu w Nowym Dworze Ma-

zowieckim zlokalizowane były na Stadionie 
Miejskim. Sam maraton przejdzie do historii cy-
klu jako jeden z najtrudniejszych na Mazowszu, 
między innymi ze względu na nowopowstałą 
trasę w gminie Wieliszew. Dzięki niej Mazow-
sze może przestać być kojarzone z płaskimi tra-
sami i stać się doskonałym terenem do górskiej 
jazdy. Oficjalne otwarcie tej trasy odbędzie się 
5 października podczas przejazdu, który stano-
wić może doskonałą rozgrzewkę przed finałem 
w Płocku. Na obu imprezach start zapowiedzia-
ła najbardziej utytułowana zawodniczka MTB, 
Norweżka Gunn-Rita.
W Nowym Dworze Mazowieckim zawodnicy 
rywalizowali na trzech dystansach. Dystans Hob-
by liczył 9 km, zawodnicy dystansu Fit mieli do 
przejechania 36 km, a dystans Mega miał 65 km. 
Mieszkańcy zmierzyli się w odrębnej klasyfika-
cji na każdym dystansie, a dodatkową atrakcją 
przejazdu była premia Wójta Wieliszewa Pawła 
Kownackiego.
Najszybszym zawodnikiem na dystansie Hobby 
był Kacper Macieja (00:19:18) z WSKG Terbud 
Team, drugi był Patryk Dąbski (Sante BSA Tour) 
z czasem 00:19:22, a trzeci Kacper Szabłowski 

(BGŻ - KK24h), który pokonał trasę w czasie 
00:19:50. Najszybszą zawodniczką na tym dy-
stansie była Aleksandra Lach (UKK.BDC Hu-
ragan Wołomin) z czasem 00:20:49, druga linię 
mety przekroczyła Ewelina Nowak (00:24:13),  
a trzecia była Hanna Praszczałek (Algorytm – 
Dynamik) z czasem 00:25:02.
Dystans Fit najszybciej (01:19:49) pokonał To-
masz Bednarski z Legion-serwis Active Jet Me-
rida Team, drugi był Kamil Karwat (Świat Ro-
werów Kellys Team) z czasem 01:20:47, a trzeci 
Łukasz Ziemka (01:21:21) z Banaszek Duda 
Jamis Team. W kategorii kobiet najszybsza była 
Maja Wiśniewska (WARBUD - WARTO BUDO-
WAĆ) z czasem 01:35:52, drugi czas (01:36:03) 
należał do Olgi Niewiarowskiej, a trzecia była 
Aleksandra Rudzińska z czasem 01:36:51.
Na dystansie Mega najszybszy był Artur Korc 
(Algida Kross Centrum Rowerowe Olsztyn) 
z czasem 02:28:08, drugi był Adrian Jusiński 
(02:28:52) z BSA Pro Tour, a trzeci linię mety 
przejechał Paweł Kowalkowski (Algida Kross 
Centrum Rowerowe Olsztyn) z czasem 02:28:54. 
Najszybszą zawodniczką na tym dystansie była 
Krystyna Żyżyńska (MYBIKE.PL) z czasem 
03:00:05, druga była Anna Klimczuk (03:01:50) 

z Świat Rowerów Kellys Team, a trzecia trasę 
pokonała Zofia Sołtys (VELMAR.PL - MERIDA 
TEAM) z czasem 03:05:49.
Do dyspozycji zawodników było odpowiednio 
przygotowane zaplecze oraz wiele atrakcji. Mogli 
skorzystać z pryszniców i szatni, a także serwisu 
rowerów zorganizowanego przez firmę Shimano. 
Na trasie umiejscowione były bufety z napojami 
i przekąskami, a po przejeździe na zawodników 
czekał regeneracyjny posiłek. Najlepsi w swo-
ich sektorach zawodnicy i zawodniczki dystansu 
Mega zostali nagrodzeni kolarskimi koszulkami 
i wodoodpornymi odtwarzaczami mp3 SONY 
WALKMAN® NWZ-W273, co pozwoliło Ma-
zovii uhonorować wytrwałość jak największej 
liczby uczestników.
Najmłodsi fani rowerów mogli wziąć udział  
w Mini Wyścigu, bawić się na placu zabaw oraz 
doskonalić jazdę na rowerkach biegowych Puky 
Race.

Nagrody i medale wręczali zawodnikom bur-
mistrz Jacek Kowalski i przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski. 

TEKST OrGAniZAtOrZY FOTO SebAStiAn bAńbUrA

W niedzielę 22 września w nowym Dworze Mazowieckim odbył się przedostatni, XVi start sezonu 2013 Merida Mazovia Mtb 
Marathon. Sportowym emocjom towarzyszyło odkrywanie malowniczych terenów okolic narwi i natura 2000. 

Przedostatni maraton sezonu 2013 merida mazovia mTB 
w Nowym dworze mazowieckim!
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ii Liga Kobiet
TEKST I FOTO nOSir

Poniżej Przedstawiamy  terminarz meczy, które 
będą rozgrywane w Hali Widowiskowo - Spor-

towej NOSiR przy ul. Sportowej 66:

MECZE WYJAZDOWE:
1. PMKS NIKE Węgrów - NOSiR Nowy Dwór 
Maz. 09.11

2. KS Murowana Goślina - NOSiR Nowy Dwór 
Maz. 23.11 (sobota) godz. 15:00
3. ŁKS Commercecon Łódź - NOSiR Nowy Dwór 
Maz. 07.12
4. AZS AWF Warszawa - NOSiR Nowy Dwór Maz. 
18.01
5. Energetyk Poznań - NOSiR Nowy Dwór Maz. 

01.02
6. ŁMLKS Łaskovia Łask - NOSiR Nowy Dwór 
Maz. 01.03 (sobota) godz. 18:00

 Serdecznie zapraszamy   kibiców piłki siatkowej na mecze ii ligi kobiet!

iii miejsce w województwie!!!
TEKST I FOTO SŁAWOMir krZecZkOWSki

Po dwóch wygranych etapach / gminnym i re-
jonowym / zespół z Twierdzy awansował do 

finału wojewódzkiego , który w tym roku odbył 
się w Gostyninie. Jechaliśmy z mocnym posta-
nowieniem, że będziemy walczyć, ale sytuacja 
na boisku w Gostynie przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. Z fazy grupowej drużyna Reduty 
awansowała z drugiego miejsca. W półfinale za 
przeciwnika mieliśmy zespół Promyka Gończyce 
który wygrał grupę A. Mimo optycznej przewa-
gi przeciwnika to piłkarze z Twierdzy zdobyli 
pierwszą bramkę. Pechowa okazała się piętnasta 
minuta kiedy nasi rywale strzelili nam dwa gole 
i sen o finale się skończył. Ale pozostała jeszcze 
walka o trzecie miejsce. Za przeciwnika  mie-
liśmy zespół Gimnazjum nr 3 z Ciechanowa.    
W zasadzie mecz przebiegał cały czas pod dyk-
tando Reduty. Szybko zdobyte trzy bramki po-
zwoliły spokojnie oczekiwać końca meczu. Koń-
cowy wynik 5:1 dla Zespołu z Twierdzy. A więc 
hurra!!! Twierdza na podium.

Drużyna Reduty zagrała w składzie: Bar-
tosz Wojtasik /bramkarz/, Paweł Domaradzki,  

Dawid Strumidło, Kacper Olejniczak, Mateusz 
Rydz, Damian Turecki, Mateusz Biniek, Paweł 
Jankowski.

Na zakończenie zawodów przedstawiciele Szkol-
nego Związku Sportowego Warszawy i woje-
wództwa Mazowieckiego wręczyli zwycięzcom 
okazałe puchary i pamiątkowe medale.

to już drugi rok kiedy chłopcy starsi z UkS „reduta” , działającym przy Zespole Szkół w Modlinie twierdzy, wystartowali  
w ogólnopolskim turnieju piłkarskim o puchar premiera Donalda tuska. 

udany występ kajakarzy w Lidzbarku!
TEKST I FOTO nOSir

W wyścigu k-1 2000 m nasz zawodnik Adrian 
Sobótka po wyczerpującej walce dopłynął 

do mety na 11 pozycji, w wyścigu startowało 28 
zawodników. To dobry występ naszego młodego 
zawodnika, dla którego to pierwszy sezon startów w 
zawodach.
W następnym wyścigu k-1 2000 m wystartowała 
nasza młodziczka Klaudia Szulecka, która przepły-

nęła swój wyścig w bardzo ładnym stylu walcząc do 
ostatnich metrów. Ostatecznie Klaudia zameldowała 
się na mecie jako 6 na 20 startujących zawodniczek. 
Szósta pozycja w zawodach mistrzowskich to dla tej 
młodej zawodniczki dobry początek startów w tak 
dużych zawodach zawodach wystartowali również 
nasi młodsi zawodnicy z kat dzieci, Dominik Sobót-
ka i Jakub Retkiewicz wystartowali w kat. młodzi-

ków w k-2 2000 m. W ogólnej klasyfikacji 
Dominik i Kuba dopłynęli na 11 pozycji,  
a w swoim roczniku 2001 na 2 pozycji.
Udział naszej grupy w Mistrzostwach Młodzików 
był bardzo udany, choć bez medali to ze zdobytymi 
punktami w zawodach rangi Mistrzowskiej.

1 września br. zawodnicy sekcji kajakowej nOSir wystąpili na Mistrzostwach Młodzików w lidzbarku. 

medalowa jesień Nowodworskich kajakarzy
TEKST I FOTO MAriUSZ SZAŁkOWSki trener Sekcji kAjAkOWej nOSir

Pierwsze regaty z cyklu Warszawskich Mi-
strzostw odbyły się 14 września i były to 

Mistrzostwa Warszawy, w których zdobyliśmy  
6 złotych medali, dwa srebrne i 3 brązowe. W tych 
zawodach zdobyliśmy również puchar za 2 miejsce 
drużynowo i to zasługa wszystkich zawodników am-
bitnie walczących w swoich wyścigach.
Kolejne Warszawskie zawody rozgrywane na 
kanale Żerańskim, a organizowane przez Klub 
Spójnia Warszawa to memoriałowe regaty o Pu-
char Kozery, Góreckiego i Świerczyńskiego roz-
grywane na długim dystansie. Na tych regatach 
złote medale dla naszej ekipy zdobyli Młodzik 
Adrian Sobótka i Maksymilian Kadłubowski  
w kat. dzieci, obydwaj płynęli na dystansie k1-1000 
m. Srebrne medale zdobyły nasze zawodniczki 
Klaudia Szulecka i Zuzanna Sztuka w K1-1000 m 
i Dominik Sobótka w kat. dzieci również na 1000 
m. Brązowe medale na najdłuższych dystansach 
zdobyły nasze juniorki Justyna Boniecka na 3000 
m i Dorota Borowska na 5000 m w K-1. Brązowy 
medal zdobył również Jakub Retkiewicz w kat. dzie-
ci K-1 1000 m. W tym wyścigu całe podium było 
nasze. Miło oglądać swoich zawodników na trzech 
pierwszych miejscach. Ostatni wyścig regat to start 
kanadyjkarzy seniorów, co prawda nie mamy senio-
rów kanadyjkarzy, ale mamy niezawodną kajakarkę  
i kanadyjkarkę Dorotę Borowską, która wystarto-
wała razem z mężczyznami w C-1 1000 m. Dorota  

w ładnym stylu przypłynęła do mety na czwartej 
pozycji pokazując chart ducha w walce z zawodni-
kami.
Następne zawody to Mistrzostwa Warszawy  
w Sprincie, rozgrywane 5 października na dystansie 
200 m. W tych zawodach również dzielnie walczy-
liśmy o medale. Złote medale zdobyli: Justyna Bo-
niecka młodsza juniorka, Adrian Sobótka młodzik i 
Daniel Krok nasz najmłodszy zawodnik w kat. dzieci 
młodsze. Srebrne medale wywalczyli: Kuba Retkie-
wicz, Zuzanna Sztuka, Klaudia Szulecka. Brązowy 
medal wywalczyła Dorota Borowska. Dwaj nasi 
medaliści z poprzednich zawodów M.Kadłubowski 
i D. Sobótka płynęli do ostatnich metrów na dwóch 
pierwszych pozycjach i tak bardzo ze sobą walczyli 
o zwycięstwo, że wpłynęli na siebie i obydwaj zali-
czyli wywrotkę na 10 m przed metą. Następny dzień 
zawodów 6 października to Mistrzostwa Warszawy 
na długim Dystansie i w tym dniu zawodów po-
wtórzyliśmy bilans medalowy z poprzedniego dnia, 
plus złoty i srebrny medal dla M. Kadłubowskiego  
i D.Sobótki.
Ostatnie zawody kończące sezon rozegrane zosta-
ły 13.10 na Kanale Żerańskim w siedzibie Klubu 
Spójnia. W tych regatach zawodniczki i zawod-
nicy sekcji kajakowej NOSiR wystąpili bardzo 
udanie, wygrywając wiele wyścigów w różnych 
kategoriach wiekowych, zdobywając srebrne  
i brązowe medale.

Justyna Boniecka wygrała wyścigi na 200 i 500 m 
sprint K-1. Adrian Sobótka również wygrał 500 m 
i 200 m w K-1. Kolejnym złotym medalistą został 
Maksymilian Kadłubowski w K-1 500 dzieci. Doro-
ta Borowska nasza juniorka w swej koronnej konku-
rencji C-1 200 m również zdecydowanie wygrała, w 
tym wyścigu  wystąpiła również niezawodna Justyna 
Boniecka przypływając na drugiej pozycji. Najmłod-
szym złotym medalistą został Daniel Krok zwycięża-
jąc w K-1 200 w kat dzieci młodsze. Srebrny medal 
na 500 m k-1 dzieci po ciężkiej walce o złoto zdobył 
Dominik Sobótka, niewiele brakowało do brązu na-
szemu kolejnemu zawodnikowi Kubie Retkiewiczo-
wi, który przypłynął czwarty. Kolejny medal to brąz 
po zaciekłej walce Doroty Borowskiej na sprinter-
skim dystansie 200 m k-1 i jeszcze srebrny medal na-
szej młodziczki Klaudii Szuleckiej w k-1 200 m. W 
zawodach zabrakło naszej czołowej zawodniczki w 
kat. dzieci Zuzanny Sztuki, ponieważ gips na nodze 
uniemożliwił Zuzi start w zawodach.
Jesienne starty młodych kajakarek i kajakarzy  
z NOSiR Nowy Dwór Maz. to czas intensyw-
nej pracy na zawodach i codziennych trenin-
gach. Wszyscy nasi młodzi sportowcy bardzo 
ciężko i ambitnie trenowali, aby jak najlepiej 
zaprezentować się na zawodach. Udało się to  
w stu procentach.

koniec września i początek października to dla nowodworskich młodych kajakarzy czas startów w zawodach organizowanych 
przez Okręgowy Warszawski Związek kajakowy. 

L.p. GoSPodarZ  GoŚĆ                                Termin

reduTa NoSir Nowy dwór maz. energetyk Poznań
17.11 (niedziela) 

godz. 17:00

ZiPPera NoSir Nowy dwór maz.
ŁmLKS Łaskovia 

Łask
01.12 (niedziela) 

godz. 17:00

cid - 
LiNeS

NoSir Nowy dwór maz.
STS Victoria 

Lubliniec
15.12 (niedziela) 

godz. 17:00

TWm NoSir Nowy dwór maz.
uKS Jedynka 
PWSiP Łomża

12.01 (niedziela) 
godz. 17:00

TWm NoSir Nowy dwór maz.
PmKS NiKe 

Węgrów
26.01 (niedziela) 

godz. 17:00

iNTer NoSir Nowy dwór maz.
KS murowana 

Goślina
16.02 (niedziela) 

godz. 17:00
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Przełaje w Twierdzy
TEKST I FOTO SŁAWOMir krZecZkOWSki

Położenie tras biegowych, pośród malowniczych 
terenów Twierdzy, dawało uczestnikom wiele 

sportowej satysfakcji oraz możliwość rywalizowania 
pośród najlepszych w gminie. W zawodach wystar-
towały wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne. 
W sumie w biegach uczestniczyło 270 uczniów. 
Rywalizacja była rozgrywana na dystansach 800, 1000  
i 1500m. Z każdego biegu 12 pierwszych osób awan-
sowało do zawodów powiatowych które odbędą się 
również w Twierdzy 1 października.

Na zakończenie zawodów 
przedstawiciel NOSiR Ja-
rosław Wróblewski wręczył 
zwycięzcom pamiątkowe 
medale i dyplomy.

A oto wyniki wszystkich 
biegów:

Zespół Szkół w nowym Dworze Maz. – Modlin twierdza wraz  
z nowodworskim Ośrodkiem Sportu i rekreacji zorganizował  
25 września w twierdzy gminne zawody w biegach 
przełajowych. 

Siatkówka w Twierdzy
TEKST I FOTO SŁAWOMir krZecZkOWSki

Ponadto fundatorami nagród byli: wicestarosta 
powiatu nowodworskiego Henryk Mędrecki,  

dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Szmytkowski oraz 
prezes UKS ”Reduta” Sławomir Krzeczkowski. Do 
zawodów zgłosiło się pięć drużyn które rozegrały 
spotkania systemem „każdy z każdym”. O wysokich 
umiejętnościach i zaangażowaniu zawodników niech 
świadczy fakt, że turniej trwał ponad sześć godzin. 
Do ostatniego meczu sprawa pierwszego miejsca w 
turnieju była otwarta. A oto klasyfikacja końcowa 
zawodów:

I miejsce – UKS „ Reduta”
II miejsce – El  Dream
III miejsce – Piłka na hali
IV miejsce – Obrońcy Modlina
V miejsce – Amatorzy.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Aleksan-
dra Balcerowicz, a najlepszym zawodnikiem został 
Krzysztof Romanowski.
Na zakończenie zawodów nagrody i upominki wrę-
czyli ks. Proboszcz Cezary Siemiński oraz wicesta-
rosta powiatu nowodworskiego Henryk Mędrecki. 
Pogratulowali wszystkim sukcesów oraz zaangażo-
wania w walce.

W Zespole Szkół – Modlin twierdza działający tam Uczniowski klub Sportowy „reduta” zorganizował  siatkarski turniej  o puchar 
Proboszcza parafii św. barbary w Modlinie twierdzy, ks. cezarego Siemińskiego.

TeNNiS euroPe JuNior maSTerS 2013 - brąz Kacpra Żuka!!!
TEKST I FOTO nA PODSt. WWW.nOWYDWOrMAZ.Pl

Na potrzeby tego właśnie turnieju prowadzony 
jest oddzielny ranking „Race to Masters Ran-

king”, który uwzględnia jedynie turnieje grane  
w tym roku kalendarzowym. Do tego elitarnego 
grona zakwalifikował się również nasz zawodnik 
– Kacper Żuk. Niestety, w tym roku Kacper był 
jedynym reprezentantem naszego kraju w tych 
prestiżowych rozgrywkach, żadnej z dziewczynek 
również nie udało się zakwalifikować. Masters 
2013 rozgrywany był w dniach 04-06.10.2013, 
we włoskim mieście Reggio di Callabria nad Mo-
rzem Sródziemnym.
Kacper w turnieju został rozstawiony z nr 4  
i los sprawił, że pierwszy mecz rozgrywał z re-
prezentantem Izraela Yshaim Olielim, z którym 2 
miesiące wcześniej stoczył ciężki 3 setowy, zwy-
cięski bój podczas Mistrzostw Europy. Mecz ten 

był meczem kluczowym podczas całego Master-
sa, gdyż decydował, czy nasz reprezentant będzie 
walczył dalej o miejsca 1-4, czy też jedynie o 5-8. 
Kacper wyciągnął wnioski z poprzedniego starcia 
z kolegą z Izraela i pewnie pokonał go w stosun-
ku 6/2, 6/0, awansując tym samym do półfinału.
W półfinale spotkał się z turniejową „jedyn-
ką”, aktualnym V-ce Mistrzem Europy w grze 
pojedynczej i Mistrzem Europy w grze deblo-
wej – Włochem Samuele Ramazottim. Włoch, 
przy wydatnym dopingu własnej publiczności 
pokonał Kacpra w stosunku 4/6, 3/6. Kacprowi 
nie odebrało to jednak szans na sukces, gdyż 
pozostała mu jeszcze walka o 3 miejsce na  
podium. O miejsce to, Kacper walczył z uta-
lentowanym szwedzkim tenisistą – Karlem 
Fraibergiem. Jednak o wiele bardziej wszech-
stronny tenis pozwolił Kacprowi pewnie poko-
nać reprezentanta Szwecji w stosunku 6/3, 6/3. 
Tym samym zapewnił sobie miejsce na podium 
obok Włocha Samuela Ramzottiego (1 miej-
sce) oraz Białorusina, na co dzień mieszkają-
cego i trenującego w Austrii, Jurija Rodionova  
(2 miejsce). 
Sezon 2013 przeszedł już do historii, pora za-
tem krótko go podsumować:  Kacper kończy se-
zon 2013 na 5 miejscu w rankingu światowym 
ETA, jest niekwestionowanym liderem polskie-
go rankingu w kategorii U-14, grając zaledwie  
4 turnieje plasuje się na 9 miejscu w katego-
rii Kadetów (U-16) PZT. 2 krotne Mistrzostwo 

Polski w grze pojedynczej, Drużynowe Mi-
strzostwo Polski, Brązowy medal w Mistrzo-
stwach Europy w deblu, ćwierćfinał singla. Kil-
ka finałów i półfinałów w turniejach najwyższej 
rangi z cyklu Tennis Europe Junior Tour U-14  
i U-16, to tylko najważniejsze z osiągnięć tego 
sezonu. Konkludując, trudno uznać go za nie-
udany, chociaż czuć pewien niedosyt, bo zarów-
no sam zawodnik jak i trener dobrze wiedzą,  
że w kilku występach naszego reprezentanta mógł 
zaprezentować się lepiej. Daje to jednak pole do 
dalszej pracy, gdyż Kacper nie zamierza spocząć 
na laurach, wręcz przeciwnie, teraz nadcho-
dzi czas na podniesienie sportowej poprzeczki. 
Nowy sezon 2013/2014 Kacper zamierza poświę-
cić na zbieranie doświadczeń na turniejach rangi 
ITF Junior Tour, a więc w kategorii do lat 18-tu. 
Europejskie turnieje w swojej kategorii wiekowej 
będzie traktował jako odskocznię od nabierania 
doświadczeń w turniejach ITF. W Polsce wystę-
pował będzie sporadycznie i w najważniejszych 
turniejach z kalendarza PZT. Naszemu utalento-
wanemu zawodnikowi gratulujemy tegorocznych 
sukcesów i życzymy wytrwałości w wyzwaniach 
podejmowanych na juniorskich światowych kor-
tach.
Kacper jest stypendystą Polskiego Związku  
Tenisowego.
W sprzęt wyposaża go firma: BABOLAT.

Wzorem  zawodowych turniejów z cyklu AtP i WtA organizacja „tennis europe” corocznie, na zakończenie sezonu 
organizuje turniej podsumowujący cały sezon młodzieżowego tenisa. na turniej ten zapraszanych jest 8 najwyżej 
klasyfikowanych młodych tenisistów do lat 14-tu i 16-tu. 

międzynarodowy Turniej miast Kopernikańskich
TEKST I FOTO  chAMPiOn nOSir

Najlepszą ekipą okazała się Kadra Warszaw-
sko – Mazowieckiego OZB.

WYNIKI:
JUNIOR
Kategoria 49kg
Słomiński Jakub (WDA Świecie) vs Łęgowski 
Michał (Bokser Chojnice) 3:0 
Kategoria 56kg 
Twardy Sławomir (Zawisza Bydgoszcz) vs To-
biasz Mariusz (Champion N.D.Maz.) 0:3 
Kategoria 60kg 
Askierow Ismail (Rosja) vs Bohaterowicz Kry-
stian (BKS Gorzów Wlkp.) 3:0 
Kategoria 64kg 
Alban Luci (Szwecja) vs Gierszewski Karol 
(Novi Polnica) 2:1 
Kategoria 69kg
Holka Kamil (BKS Gorzów Wlkp.) vs Kowal-
czyk Mateusz (Champion Wołomin) 0:3 
Kategoria 75kg 
Wiśniewski Michał (Champion N.D.Maz.) vs 
Przewięźlikowski Adrian (Tygrus Elbląg) WO 
Kategoria 81kg 
Trybuch Mateusz (Champion N.D.Maz.) vs Sta-
szewski Rafał (Kontra Elbląg) 3:0 
Kategoria 91kg 
Sosnowski Jan (Astoria Bydgoszcz) vs Grabiec 
Radosław (MKS Start Grudziądz) 0:3

MŁODZIK
Kategoria 54kg

Praszczuk Denis (Rosja) vs Jakubi Karol (Niedź-
wiedź Kętrzyn) 0:3

KADET
Kategoria 50kg
Szersziniow Władimir (Rosja) vs Kacprowicz 
Marcin (Champion N.D.Maz) 3:0 
Kategoria 54kg Borzecki Norbert (Champion 
N.D.Maz.) vs Pawlikowski Maikiel (Zagłębie 
Konin) 3:0 
Kategoria 57kg 
Owczarek Mateusz (Tygrys Elbląg) vs Wojcie-
chowski Kacper (Champion N.D.Maz.) 0:3 
Kategoria 60kg 
Cichy Patryk (Boks Poznań) vs Maciejewski Da-
wid (MKS Start Grudziądz) 0:3 
Kategoria 63kg 
A Kamiński Mateusz (Astoria Bydgoszcz) vs Zy-
guła Łukasz (SAKO Gdańsk) 0:3 
Kategoria 63kg 
B Ardaszev Duda (Szwecja) vs Łagunionek Ce-
zary (SAKO Gdańsk) 0:3 
Kategoria 66kg 
Maciejewski Krzysztof (Start Grudziądz) vs 
Orzech Tobiasz (UOLKA) 1:2 
Kategoria 70kg 
A Zaręba Hubert (BKS Gorzów Wlkp.) vs Wal-
kowski Emil (Champion Wołomin) 0:3 
Kategoria 70kg 
B Tobera Mikołaj (Sokół Piła) vs Zacharski Bar-
tosz (Champion N.D.Maz.) 3:0 
Kategoria 75kg 

Al Temimi Kamil (SAKO Gdańsk) vs Długołęcki 
Sebastian (Pomorzanin Toruń) AB2

Siedmiu nowodworskich bokserów wzięło udział w Międzynarodowym turnieju Miast kopernikańskich, który odbył się 
w dn. 20-22.09.2013 r. w Grudziądzu. 

Szkoła podstawowa kl. 5

dziewczęta chłopcy

i miejsce - Natalia Kuczyńska - S.P.5 i miejsce - dawid redman - S.P.4

ii miejsce -ada magier - S.P.7 ii miejsce - robert Kuczyński - S.P.5

iii miejsce - Zuzanna Pachucy - S.P.5 iii miejsce - igor Kaczorek - S.P.5 

Szkoła podstawowa kl. 6

dziewczęta chłopcy

i miejsce - anna Kopańska - S.P.4 i miejsce - Jakub Kowalewski - S.P.7

ii miejsce - Justyna Klonowska - S.P.4 ii miejsce - Jakub Sabat - S.P.7 

iii miejsce - Julia rak - S.P.4 iii miejsce - Kacper Nadulski - S.P.5

Gimnazjum kl. i

dziewczęta chłopcy

i miejsce - Katarzyna mikulska - PG 3 i miejsce - Bartosz michalik - PG 1

ii miejsce –Patrycja Sazanowicz - PG 1 ii miejsce - Kacper olejniczak - PG 4 

iii miejsce - Julia mołdawska - PG 2 iii miejsce – michał morawski - PG 2

Gimnazjum kl. ii

dziewczęta chłopcy

i miejsce - Patrycja moszczyńska - PG 3 i miejsce - Hubert michalik - PG 1

ii miejsce - oliwia Kacperska - PG 2 ii miejsce - mateusz Lizut - PG 4 

iii miejsce - Wiktoria dąbrowska - PG 4
 iii miejsce -daniel Borzęcki - PG 3
iii miejsce - ernest cieślak - PG 4

Gimnazjum kl. iii

dziewczęta chłopcy

i miejsce - Sylwia Kaliś - PG 1             i miejsce - artur miśta - PG 3

ii miejsce - Justyna Boniecka - PG 1 ii miejsce - Wiktor majewski - PG 4 

iii miejsce - ewelina Pierzchała - PG 3 iii miejsce -radosław Kwiatkowski - PG 1
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TEKST I FOTO nOSir

20 września odbyły się Mistrzo-
stwa szkół gminy Nowy Dwór 

Maz.  w piłkę nożną  dziewcząt  
i chłopców. W rozgrywkach  wzięli udział:
Kat. Dziewcząt
Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimna-
zjum nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 3
Kat. Chłopców
Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimna-
zjum nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne 
Gimnazjum nr 4.

 Wyniki:
Dziewczęta:
PG 1 – PG 3    1:2
PG 2  - PG 3   0:3
PG 1  - PG 2  3:2
I miejsce zajęły dziewczęta z „Trójki”, na drugim 
miejscu PG 1, III miejsce  Publiczne Gimnazjum 
nr 2
 
Chłopcy:
PG 1 – PG 3 8;0

PG 2 – PG 4  1:0
PG 1 – PG 4  0:1
PG 2 – PG 3  6:0
PG 1 – PG 2  3:0
PG 3 – PG 4  0:7
I miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1
II miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 4
III miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 2
IV miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 4

Szkoły gimnazjalne rozpoczęły sezon szkolnych zawodów sportowych  2013/14.

PuKS młode orły w 1 lidze !!!
TEKST I FOTO PUkS

Sekcja zajęła w tych rozgrywkach VII miejsce  
i poprawiła ubiegłoroczne osiągnięcie.

Najlepiej zaprezentowali się Zuzanna Wańczyk, 
Wojciech Dudek, Adam Szmulkowski i Zuzanna 

Kubicka.
Gratulujemy!

Start zespołu biegu na Orientację w klubowych Mistrzostwach Polski zakończył się pełnym sukcesem. 

Sezon rozgrywek międzyszkolnych rozpoczęty!

Piłkarski turniej w Twierdzy „Jesień 2013”
TEKST I FOTO nA PODSt. WWW.nOWYDWOrMAZ.Pl

ii Grand Prix  w piłce nożnej w twierdzy  rozstrzygnięte. 

W ubiegłą sobotę rozegrano trzeci turniej.  
W finałowej rundzie wystartowały cztery 

drużyny walczące systemem „ każdy z każdym”. 
A oto końcowe wyniki:
CID-LINES – TWM                                        2:0
REDUTA – SKANSKA                                   2:5
REDUTA – TWM                                            2:2
CID-LINES – SKANSKA                               3:7

CID-LINES – REDUTA                                  4:2
TWM – SKANSKA                                         3:4

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SKANSKA                            - 25 pkt.
II  miejsce – CID-LINES                        - 20 pkt.
III miejsce – TWM                                  - 14 pkt.
IV miejsce – REDUTA                              - 4 pkt.

Królem strzelców turnieju został Da-
wid Barciński z zespołu Skanska, zdo-
bywca 14 bramek. Na zakończenie zawodów 
prezes UKS „ Reduta” Sławomir Krzeczkowski  
wręczył zawodnikom pamiątkowe medale i pu-
char dla  najlepszej drużyny.
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