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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego  
Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym i dalszej rodzinie,  
życzenia wszystkiego co najlepsze.
W ten magiczny, świąteczny czas, życzymy przede wszystkim wyjątkowej, ciepłej  
i rodzinnej atmosfery przy wigilijnej wieczerzy.
W nadchodzącym roku życzymy wielu sukcesów i szczęścia zarówno w sferze  
zawodowej jak i prywatnej. Każdemu z Państwa niech się spełnią postanowienia  
noworoczne, i niech nie opuszcza Was optymizm.

Szczęśliwego Nowego 2014 Roku!

Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz
Krzysztof Bisialski   Jacek Kowalski
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Debata nad przyszłorocznym budżetem
tekst i Foto red.
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Przed nami najbardziej rodzinne, najcieplejsze, 
choć zimowe święta – Święta Bożego Narodzenia. 
To czas, który spędzamy w gronie najbliższych, 

w atmosferze spokoju i radości. Święta jak też  
następujący tuż po nich Nowy Rok, to także czas 
podsumowań i ważnych postanowień. Każdy  
z nas z pewnością je robi. Życzę Wszystkim Pań-
stwu, abyście w tym okresie nabrali sił  na kolej-
ne wyzwania.

Dla nowodworskiego samorządu mijający rok 
był czasem trudnym, naznaczonym wieloma 
problemami.  Mimo to, udało nam się zrealizo-
wać wiele ważnych dla miasta i dla społeczności 
lokalnej inwestycji. O wielu z nich informowali-
śmy co miesiąc na naszych łamach. Cieszy nas 
duża ilość inicjatyw społecznych, które jako sa-
morząd mogliśmy wspierać.  Wierzę, że przyszły 
rok będzie dla nas także czasem współpracy i dia-
logu, na rzecz naszego wspólnego dobra. 

FAKTY NOWODWORSKIE

drodzy Nowodworzanie, 

W projekcie zaplanowano dochody miasta  
w łącznej kwocie 133.656.050,00 zł zaś 

wydatki w łącznej kwocie 129.428.050,00 zł.  
W debacie nad projektem budżetu miasta na 
rok 2014 radni zgłosili swoje uwagi i pytania do 
przedstawionego dokumentu. 
Radny Wawrzyniec Siewruk 
poprosił o wyjaśnienie  
w jakim zakresie jest pro-
wadzona gospodarka ubez-
pieczeniowa, gdyż w dzia-
le gospodarka gruntami  
i nieruchomościami zauwa-
żył punkt - Ubezpieczenia 
budynków – 1000 zł. „Czy 
to nie za mała kwota na 
ubezpieczenie całego mie-
nia?” pytał. Poza tym zain-
teresował się punktem dot. 
oświetlenia ulic placów  
i dróg, gdzie wymieniony 
był zakup materiałów na 
remont linii energetycz-
nych na kwotę 10.000 zł., 
zakup usług remontowych 
na 200.000 zł. oraz zakup 
usług pozostałych. „Jest 
przecież spółka energe-
tyczna, której miasto prze-
kazało linie przesyłowe, 
transformatory i to ona 
powinna planować takie 
wydatki” stwierdził. Od-
powiedzi na te wątpliwości 
udzielił burmistrz Jacek Kowalski. Wyjaśnił,  
że cały majątek miasta jest ubezpieczony, tylko 
jest zapisany w innym paragrafie. Kwota też jest 
zdecydowanie większa. Ta, o której mówił radny 
Siewruk dotyczy udziału miasta we wspólnotach 
mieszkaniowych i jest przekazywana do ZBK. 
W kwestii oświetlenia burmistrz stwierdził,  
że miasto nie przekazało go Spółce. Jest ono 
nadal własnością miasta i na jego utrzymanie 
środki pochodzą z budżetu. Energetyka Nowy 
Dwór Mazowiecki posiada tylko stacje Trafo 
i sieci przesyłowe. Natomiast na zlecenie miasta 

prowadzi  konserwację oświetlenia ulicznego. 
Radny Tadeusz Sosiński zaniepokoił się kwotą 
30 tys. zł jaka została zabezpieczona na pozycji 
cmentarze. Przypomniał, że do tej pory na ten 
cel były zabezpieczone środki w wysokości 60 
tys. zł. Zapytał też czy w przyszłym roku bę-

dzie wykonywany nowy cmentarz. „Właściciele 
działek są zainteresowani sprzedażą działek, czy  
w ramach wolnych środków Burmistrz zamie-
rza wykup działek pod budowę planowanego 
cmentarza” pytał. Burmistrz odpowiedział,  
że w projekcie budżetu jest zapisane 40.000 
ze środków własnych i 30 tys. z dotacji. Dodał 
też, że w przyszłym roku na ten cel wpłynie do 
miasta dotacja od Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa co spowoduje, że łącznie środki 
będą dużo większe niż dotychczas. Odnosząc 
się do kwestii budowy cmentarza burmistrz 

powiedział, że temat nabiera coraz bardziej 
realnych kształtów. „Cmentarz jest umiesz-
czony w planach na Dębince, gdzie miasto 
posiada ok. 2 ha gruntu. Poza tym Lasy Pań-
stwowe dokonały już zasiedzenia 2 ha terenu, 
czyli jest już partner, aby tę nieruchomość nabyć  

i przeznaczyć pod cmen-
tarz” – wyjaśniał. Jeżeli 
chodzi o wykup dzia-
łek to jak powiedział  
J. Kowalski „w planie za-
kupów Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami 
nie ma zaplanowanych 
środków na wykup działek 
pod cmentarz. Jeżeli będzie 
podjęta decyzja, że będzie 
to cmentarz komunalny 
wtedy działki będą wyku-
powane”.
Radny Karol Bielec  zapy-
tał czy w inwestycjach ob-
jętych i nieobjętych WPF 
w zakresie  budowy dróg są 
wymienione wszystkie uli-
ce, czy też będą remonto-
wane jeszcze inne – chodzi  
o ul. Kadetów. Burmistrz 
odpowiedział, że na dzień 
dzisiejszy nie można kon-
kretnie powiedzieć jakie 
drogi będą wykonywane. 
Wszytko zależy od środ-
ków finansowych. 

Pozostałe pytania radnych dotyczyły m.in. ilości 
złożonych wniosków do budżetu, środków na 
przeciwdziałanie narkomanii, zadania dot. bu-
dowy nowego zegara na skwerze Dobrogosta.   
W opinii radnych przedstawiony pod dyskusję 
projekt budżetu został mądrze zaplanowany, 
racjonalnie wyważony, i w większości zgodny  
z tym co było we wnioskach do budżetu.

Głosowanie nad budżetem na grudniowej sesji 
Rady Miejskiej. 

6 grudnia 2013 roku w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie odbyła się uroczysta gala XII edycji programu  
i konkursu certyfikacyjnego „Gmina Fair Play”. Kolejny raz Złotą statuetkę Gmina Fair Play 2013 otrzymał Nowy dwór 
Mazowiecki. Nagrode osobiście odebrał Burmistrz Jacek Kowalski.

Złota statuetka Gmina Fair Play 2013 dla Nowego Dworu!

więcej na str. 8

tekst i Foto WydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 
W ostatnim czasie zakończyła się termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 w Twierdzy Modlin. 
ciekawostkę stanowi fakt, iż budynek powstał z połączenia dwóch historycznych obiektów pomiędzy 
którymi wybudowano łącznik. Ze względu na to termomodernizacja wykonana została w porozumieniu  
z konserwatorem zabytków.

Termomodernizacja i rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 4

więcej na str. 10

tekst i Foto WydZIAł edUKAcJI I SPrAW SPołecZNych

Nowy dwór Mazowiecki już po raz drugi uzyskał certyfikat Samorządowego lidera edukacji. 

Nowy Dwór mazowiecki Samorządowym Liderem edukacji 2013

więcej na str. 8

26 listopada odbyła się przedostatnia w tym roku sesja rady Miejskiej. Głównym punktem porządku obrad była debata nad 
projektem budżetu na 2014 rok oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy dwór Mazowiecki.

Miasto Nowy dwór Mazowiecki ogłosiło postępowanie przetargowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Młodzieżowej 
1 w Nowym dworze Mazowieckim – wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1, w technologii budownictwa wysoko 
energooszczędnego”.

Sala Gimnastyczna przy SP 7 coraz bliżej!

więcej na str. 11

W dniu 14 listopada 2013, rozpoczęto montaże kolektorów słonecznych na terenie miasta Nowy dwór Mazowiecki
tekst i Foto WydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 
Zakładamy kolektory słoneczne

więcej na str. 12

tekst i Foto WydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 
W dniach 14 – 15 listopada br. miasto Nowy dwór Mazowiecki po raz kolejny uczestniczyło w IV Forum rozwoju Mazowsza 
w roli wystawcy. 

miasto na IV Forum rozwoju mazowsza

więcej na str. 9

Wypożyczalnia rowerów, oznakowanie zabytków, makieta z Baśką Murmuńską, informatory turystyczne to tylko niektóre 
elementy projektu, który ma wzmocnić rozwój turystyki w Twierdzy Modlin. Miasto pozyskało z Unii europejskiej prawie pół 
miliona złotych  na ten cel.    

Twierdza modlin – ponadregionalny produkt turystyki weekendowej 

więcej na str. 9

Miasto Nowy dwór Mazowiecki podejmuje intensywne kroki w celu pozyskania zewnętrznego dofinansowania na 
rewitalizację parku pomiędzy ulicami gen. I. ledóchowskiego i ks. J. Poniatowskiego w Twierdzy Modlin. W związku  
z powyższym złożone zostały odrębne wnioski o dofinansowanie do dwóch różnych konkursów, których operatorem jest 
Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego. więcej na str. 11

Wydział Projektów Infrastrukturalnych w ostatnim okresie czasu realizuje szereg działań z zakresu budowy i przebudowy 
dróg w różnych obszarach naszego miasta. Poniżej prezentowany jest obecny stan realizacji inwestycji (na drugi tydzień 
grudnia br.)  

Budujemy drogi!

więcej na str. 13

Informacja nt. przygotowania adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Nr 2 
na oddziały przedszkolne
ITaKa startuje w modlinie
Szósta miejska Wigilia oraz inicjatywa pozarządowa

więcej na str. 13

tekst Z MATerIAłóW orGANIZAToróW ANeTA PIelAch – PIerScIeNIAK  Foto orGANIZATorZy

tekst MArTyNA KordUleWSKA, BArToSZ roGIńSKI Foto ArchIWUM UM.

tekst WWydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 

Czy park w Twierdzy zyska nowe oblicze?
tekst i Foto WydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 

więcej na str. 14

tekst WydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 

więcej na str. 13
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Z tej okazji, podczas listopadowej sesji Rady 
Miejskiej, Burmistrz Jacek Kowalski złożyli 

prezesowi spółki Romanowi Głosowi serdeczne 
gratulacje. 
Wręczając prezesowi kwiaty Burmistrz przekazał 
też list gratulacyjny z podziękowaniami za dobrą 
pracę. Podkreślił stały rozwój firmy „Zakład nie 

stoi w miejscu, lecz cały czas rozwija się. Już  
w tej chwili myśli o technologiach proekologicz-
nych” – powiedział Jacek Kowalski.
Do życzeń i gratulacji przyłączył się Przewod-
niczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski oraz 
radni. 
Roman Glos podziękował burmistrzowi za dobrą 

współpracę i jak stwierdził to wszystko dlatego, 
że zgromadzenie wspólników zgadza się na pro-
pozycje ZEC-u. „Cieszymy się, że jest taka fajna 
współpraca ze zgromadzeniem wspólników, które 
akceptuje nasze pomysły. Dzięki temu mamy środ-
ki na inwestowanie” – podkreślał prezes ZEC-u. 

tekst i Foto red.

Nowodworski Zakład energetyki cieplnej ma już 20 lat. W tym roku przypada rocznica utworzenia spółki. 

ZeC ma 20 lat!

Rada Miejska wprowadziła zmiany w tzw. 
uchwałach śmieciowych. W związku  

z tym odpady powstające w gospodarstwach 
domowych takie jak popiół, odbierane będą 
od października do kwietnia. Częstotliwośc 
odbioru tych odpadów to ustali w harmono-
gramie operator lecz nie będzie się to odby-
wać rzadziej niż co dwa tygodnie. 
To samo dotyczy odbioru odpadów zielonych.  
Te (trawa, liście red.) powinny być odbierane 
regularnie, począwszy od kwietnia do listopada 
włącznie, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
Do selektywnego gromadzenia odpadów nale-
ży stosować specjalne worki w kolorach niebie-
skim, zielonym, żółtym, czerwonym, brązowym  
i czarnym-szarym. Do każdego z kolorów 
wrzuca się inną frakcję odpadów. I tak: nie-
bieski – papier i tektura, zielony – szkło, żółty 
– tworzywa sztuczne, czerwony – metal, brą-
zowy – bioodpady (zielone), czarny lub szary 
– popiół. 
Przypominamy też, że obowiązkowym jest pro-
wadzenie selektywnego zbierania powstałych  
w gospodarstwach domowych we wszystkich 
rodzajach zabudowy: przeterminowanych le-

ków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, 
oleje opałowe itd.), zużytych baterii i aku-
mulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, 
zużytych opon, popiołu, tekstyliów oraz opa-
kowań po środkach ochronny roślin. 

Zmiana w kwestiach opłat
W czasie obrad podjęto też uchwałę zmie-
niającą termin, częstotliwość i tryb uisz-
czania opłat  za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Termin uiszczania opłat 
przedłużono do 30 dnia każdego miesiąca  
z zastrzeżeniem że w lutym tym dniem będzie 
28-y. 
Jak wynika z uzasadnienia, gmina dostoso-
wała w ten sposób nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi do zmieniających się 
warunków. Wprowadzając te zmiany wzięto 
też pod uwagę wnioski zarządów wspólnot  
i mieszkańców. Wprowadzone zapisy pozwo-
lą  mieszkańcom na wywiązania się z nowych 
obowiązków i umożliwią terminowe przeka-
zywanie opłat na konto Urzędu Miejskiego. 

tekst red. 

Popiół i odpady zielone będą odbierane od mieszkańców w okresie zimowym przynajmniej co dwa tygodnie.  

Zmiany w uchwałach śmieciowych!

Podatki i opłaty w 2014
tekst i Foto red.

Mamy dobrą wiadomość dla handlujących 
na nowodworskich targowiskach.

Opłata targowa w przyszłym roku nie ulegnie 
zmianie. Jej stawki pozostają na poziomie 
tego roku. 
Dzienna stawka opłaty targowej obowiązują-
ca na terenie gminy Nowy Dwór Mazowiecki 
wynosi zatem - 22 zł. Każdy handlujący ze 
stanowiska z samochodu osobowego zapłaci 
także 22 zł. Inni sprzedawcy uiszczą opłatę wg. 
poniższego wykazu: 
- ze stanowiska – 19 zł.
- z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza – 8 zł.
- ze stanowiska meblowego – 48 zł.

- od powierzchni 1 m2 zajętej pod drobną 
sprzedaż detaliczną – 8 zł.
- stoiska zajętego przy sprzedaży: gołębi, kró-
lików, psów i innych zwierząt– 2 zł. 
- stanowiska, na którym handel odbywa się  
z dwóch stron stanowiska – 30 zł.
W przypadkach, gdy dla danej sprzedaży wła-
ściwa będzie więcej niż jedna stawka opłaty 
targowej, będzie stosowana stawka wyższa. 
Łączna wartość opłaty dziennej nie będzie 
mogła przekroczyć kwoty – 764,62 złotych.
Podobnie rzecz się ma ze stawkami podatku 
od środków transportowych. 
Uchwalone na listopadowej sesji Rady Miej-

skiej stawki podatku od środków transpor-
towych na 2014r. pozostawione zostały na 
poziomie stawek obowiązujących w 2013 r. 
Określone zostały stawki roczne podatku od 
środków transportowych z uwzględnieniem: 
rodzaju pojazdu, wieku pojazdu, dopuszczal-
nej masy całkowitej, liczby osi, zawieszenia, 
liczby miejsc do siedzenia oraz wpływu na 
środowisko. Pełen wykaz rodzajów opłat oraz 
ich stawek dostępny jest na stronie interne-
towej www.bip.nowydwormaz.pl w zakładce 
Uchwały Rady Miejskiej.  

Ustalone zostały stawki podatków od środków transportowych oraz opłata targowa na 2014 rok. decyzje w tej sprawie 
zostały podjęte 26 listopada, podczas sesji rady Miejskiej w Nowym dworze Mazowieckim.  

Nowy Dwór w Warszawskim Obszarze 
Funkcjonalnym
tekst i Foto red.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, 
ZIT to nowy instrument wspierający roz-

wój miast i obszarów funkcjonalnych poprzez 
realizację zintegrowanych projektów, współ-
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach perspektywy finansowej na lata 
2014-2020. Został on skierowany wprost do 

miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjo-
nalnych w celu stymulowania współpracy 
pomiędzy gminami, a nade wszystko wspól-
nej realizacji przedsięwzięć projektowych  
o charakterze zintegrowanym. Zakłada się, że 
źródłem finansowania projektów w ramach 
instrumentu ZIT będą specjalnie wyasygno-

wane na ten cel środki z poziomu krajowe-
go, dystrybuowane w ramach regionalnych 
programów operacyjnych - w przypadku ZIT 
WOF – Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

Podjęta w listopadzie uchwała stanowi kolejny krok w kierunku zacieśnienia  i sformalizowania współpracy m.st. Warszawy 
z gminami, które zadeklarowały wolę realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Warszawskiego 
obszaru Funkcjonalnego (WoF).

systeM 
GosPodarki 

odPadaMi 
koMunalnyMi

Nieruchomość, o którą toczyła się zażarta dyskus-
ja stanowi drogę wewnętrzną do obsługi osiedla 

domów jednorodzinnych. Mieszka tam 11 rodzin. 
Ich  przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu, 
mieli też okazję do przedstawienia swoich racji.
Sprawa wzbudziła wiele kontrowersji wśród 
radnych. W dyskusji pojawiało się wiele odmiennych 
od siebie racji. Jak informował radny Włodzimierz 
Oleksiak, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Pub-
licznego zaopiniowała negatywnie projekt uchwały. 
Stwierdził, że jest ona niezrozumiała i nie pow-
inna znaleźć się w porządku obrad. „Droga  jest we 
władaniu osób, które świadomie lub nieświadomie 
doprowadziły do jej tragicznego stanu osobiście. 
Tej drogi nie ma nawet w planie zagospodarowania 
miasta. Jest to wyłudzenie pieniędzy, a miasta nie 
stać na takie prezenty” argumentował radny. In-
nego zdania był radny Stanisław Wiśniewski. Jak 
mówił, jego zdaniem, projekt uchwały jest słuszny. 
„Jeśli ludzie kupili działki, wybudowali się, płacą 
podatki do budżetu miasta to należy im się pomoc. 
Zastrzeżeniem może być tylko cena, ale przecież 
będą jeszcze prowadzone negocjacje” polemizował. 
Poparła go radna Grażyna Nadrzycka. Wyjaśniając 
istotę sprawy powiedziała, że ludzie kupując tam 
działki myśleli, że pobudują domy, że będą mieli 
drogę dojazdową. Osoba sprzedająca im działki 
dała im prawo dojazdu do nieruchomości. Wtedy  

w projekcie planu zagospodarowania przestrzen-
nego była tam ulica. Jej zdaniem, burmistrz powinien 
wynegocjować z właścicielką terenu rozsądną cenę.
Głos w dyskusji zabrali mieszkańcy przybyli na 
sesję. Argumentowali, że kupując działkę kilkanaście 
lat temu, sprawdzali w Urzędzie, czy jest droga do-
jazdowa do ich posesji. Wówczas ta droga w planie 
miejscowym była. Jak mówili, czują się teraz oszu-
kani. Przez lata ponosili koszty uzbrojenia działek. Na 
własny koszt wybudowali media tj. gaz, wodociąg, 
elektrykę. Podkreślali też, że przy ul. Spacerowej 
mieszka obecnie 11 rodzin i działają 2 gabinety leka-
rskie. Dzieci chodzą tamtędy do szkoły, jeżdżą samo-
chody. Na ulicy nie ma żadnego oświetlenia, droga 
jest nierówna, i jest niebezpiecznie. 
Do dyskusji odniósł się burmistrz Jacek Kowalski. 
Wyjaśnił, że  negocjacje z właścicielką odbywają się 
bardzo często, ale niewiele z tego wynika. Podkreślał, 
że problem wynika z kwestii planu miejscowego,  
w którym tej drogi nie ma. „Droga została wykreślona 
z planu na wniosek właścicielki działki, która 
oprotestowała projekt, i stąd wzięły się problemy 
mieszkańców. Problem rozbija się o to, że obecnie 
miasto  nie ma prawnych możliwości wybudowania 
tam drogi. Właścicielka terenu powinna złożyć wni-
osek o zmianę miejscowego planu zagospodarow-
ania przestrzennego jej terenu. Wtedy plan zostanie 
zmieniony, miasto będzie mogło kupić od niej teren 

i wybudować drogę. Taki wniosek mogą również 
złożyć zainteresowani mieszkańcy ul. Spacerowej. 
Niemniej jednak negocjacje z właścicielką terenu 
będą nadal trwały” – wyjaśniał burmistrz.
Ostatecznie uchwała została poddana pod głosowanie. 
W jego wyniku uchwała została podjęta stosunkiem 
głosów 8 - za, 7 – przeciw i 3 – wstrzymujące się.

tekst i Foto red.

Sporo emocji podczas ostatniego posiedzenia rady Miejskiej w Nowym dworze Mazowieckim wzbudziło podjęcie uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.   Sprawa ciągnie się  
od kilku lat, a dotyczy ulicy Spacerowej.

miasto kupi ziemię pod Spacerową?
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Iskierki i Orliki w Starostwie

Dzieci przywitała sekretarz powiatu Agata 
Januszewska częstując je cukierkami, po 

czym  dzieci obejrzały prezentację na temat po-
wiatu  nowodworskiego, z której dowiedziały 
się jakie są symbole powiatu, czym zajmuje się 
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazo-
wieckim oraz miały okazję poznać osobiście sta-

rostę nowodworskiego. Na koniec dzieci mogły 
sprawdzić ile zapamiętały z tej wizyty wypełnia-
jąc krótki test na temat powiatu nowodworskiego. 
Oczywiście wszystkie dzieci wspaniale wszystko 
wiedziały,  za co otrzymały małe upominki oraz 
miały okazję wraz z wychowawczyniami zrobić 
sobie grupowe zdjęcie ze starostą.

tekst i Foto M. cZechoWIcZ

W dniu 30 października br. Starostwo Powiatowe odwiedziły Iskierki z klasy III d i orliki z klasy III b ze Szkoły Podstawowej Nr 7  
w Nowym dworze Mazowieckim. 

starosta KrZySZToF KAPUSTA

Niepotrzebne emocje i  spory, które zdominowały 
dwie ostatnie sesje rady powiatu pokazują naszym 
mieszkańcom jak mało czasu poświęcamy na po-
szukiwanie racjonalnych sposobów pozyskiwania 
funduszy na cele rozwojowe powiatu. Populistycz-
ne szukanie oszczędności w uposażeniu starosty, 
zabieranie pieniędzy jednym kosztem innych, 

przesuwanie ich w ramach tego samego budżetu 
prowadzi do niepotrzebnych konfliktów pomiędzy 
radnymi i gminami oraz swoistej gry partykular-
nych interesów. Przed nami 2014 rok, ostatni w tej 
kadencji, w którym powinniśmy wspólnie uczynić 
wszystko,  aby przygotować  samorząd powiatowy  
do pozyskania dużych unijnych środków finanso-
wych w ramach programów Unii Europejskiej na  
lata 2014-2020. Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia składam mieszkańcom po-
wiatu nowodworskiego i czytelnikom Faktów No-
wodworskich najserdeczniejsze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Szanowni 
Państwo

Dwie sesje rady Powiatu Nowodworskiego w dniach 14 i 21 listopada 2013 r.

W sesji w dniu 14 listopada br. udział wzięło 
18 radnych. Grupa radnych zgłosiła trzy 

projekty uchwał dotyczące odwołania z funkcji 
wiceprzewodniczącego rady Sebastiana Kozaka, 
zmniejszenia wynagrodzenia starosty i zmniej-
szenia wysokości diet radnych o 10%. Projekty 
uchwał nie miały opinii komisji merytorycznych 
rady, uzasadnienia i stanowiska Zarządu Powia-
tu i w tym stanie rzeczy nie spełniały wymogów 
proceduralnych zapisanych  
w statucie powiatu. Po dys-
kusji i zarządzonej przerwie 
wnioskodawcy wycofa-
li wniosek, stwierdzając  
że po uzupełnieniu projek-
tów zwołają w trybie pilnym 
sesję nadzwyczajną. 
Rada podjęła uchwałę  
w sprawie zmian w budżecie 
powiatu na 2013 rok. Stało 
się to dlatego, że osiągnięto 
kompromis pomiędzy sta-
nowiskiem Zarządu Powiatu  
i komisjami rady. Generalnie 
dyskusja i wzajemne argu-
menty toczą się wokół skali  
i wielkości cięć budżetowych 
wynikających z niekorzystnej 
prognozy zmniejszenia do-
chodów z podatków PIT i CIT. Jeśli te prognozy się 
potwierdzą to w grudniu trzeba będzie zmniejszyć 
wydatki m.in.  na wynagrodzenia pracowników  
i administrację starostwa. 
W sprawach różnych radny Zdzisław Szmyt-
kowski poruszył kwestię opisaną w mediach 
lokalnych dotyczącą połączenia powiatów le-

gionowskiego i nowodworskiego i utworzenia 
nowego pod nazwą powiat północno-wschodni. 
Zwrócił się do radnych powiatu, głównie z terenu 
gminy Nasielsk, biorących udział w rozmowach 
na ten temat razem ze starostą legionowskim  
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji  
o wyjaśnienia. Wokół tej kontrowersyjnej sprawy 
wywiązała się  dyskusja, w której uczestniczyli 
radni Mariusz Dudek, Wacław Bodzak, starosta 

K. Kapusta i wicestarosta H. Mędrecki.  Radny 
Mariusz Dudek potwierdził fakt takiego spotka-
nia, które jego zdaniem miało charakter jedynie 
informacyjny i sondażowy.
Prawdopodobnie temat ten będzie przedmiotem 
ożywionych dyskusji wśród samorządowców  
i mieszkańców, gdzie będą ścierały się racje zwo-

lenników i przeciwników takiego połączenia. 
Głównym argumentem zwolenników są obiecane 
dodatkowe, duże środki finansowe na cele rozwo-
jowe nowego powiatu.  
W sesji w dniu 21 listopada br., która została 
zwołana w trybie nadzwyczajnym uczestniczyło 
18 radnych. Radni debatowali nad projektami 
czterech projektów uchwał. 
W wyniku tajnego głosowania odwołano  

z funkcji  wiceprzewodniczą-
cego rady Sebastiana Koza-
ka. Nie powiodła się  próba 
obniżenia wysokości uposa-
żenia staroście K. Kapuście 
zgłoszona przez opozycyj-
nych radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 7 radnych, 
przeciwko było 8 radnych,  
a 3 wstrzymało się od gło-
su. Radni większością 
głosów podjęli uchwałę  
w sprawie obniżenia swo-
ich diet o ok. 10% ( 10 rad-
nych było za, 7 przeciwko,  
1 wstrzymał  się od głosu ).
Rada przyjęła uchwałę  
w sprawie wieloletniego pro-
gramu współpracy powiatu  
z organizacjami pozarządo-

wymi, która nie została uchwalona na poprzed-
niej sesji z powodu mało precyzyjnego określenia 
kwoty wsparcia przez samorząd powiatowy. Tym 
razem w uchwale zapisano kwotę w wysokości 
368.280,00 zł, która będzie umieszczona w wy-
datkach budżetowych powiatu na rok 2014.

tekst i Foto W. MAJchrZAK

odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego rady, obniżka diet radnych i uposażenia starosty oraz dyskusja na temat prowadzonych 
rozmów w sprawie połączenia powiatów legionowskiego i nowodworskiego zdominowały obrady dwóch ostatnich sesji rady 
Powiatu Nowodworskiego.

I wojna światowa

Siły niemieckie docierają pod twierdzę w po-
łowie-lipca 1915 r. Niemcy blokują twierdzę 
od strony zachodniej i północnej. Od połu-
dnia, po zdobyciu Warszawy, pod twier¬dzę 
podchodzi tzw. Westerhagena w sile 80 tys. 
żołnierzy z ciężką bronią artyleryjską. 10 
sierpnia twierdza zostaje odcięta od rosyj-
skich wojsk polowych, a 13 rozpoczyna się 
ostrzał artyleryjski fortów.
Po zdobyciu fortów, 19 sierpnia wojska nie-
mieckie przypuszczają atak na samą cytadelę 
i tego samego dnia o 19.00 zdobywają twier-
dzę, a Rosjanie kapitulują. W fortecy w owej 
chwili znajdowało się 105 tys. ludzi, ale była 
to siła nie najlepiej wyposażona. Karabiny 
posiadało tylko 39 tys. żołnierzy, było około 
1000 armat, ale o prze¬starzałej konstrukcji.
W czasie kapitulacji Rosjanie poczynili w 
twierdzy i jej sąsiedztwie znaczne szkody. 
Zniszczyli mosty na Narwi i Wiśle. W wyniku 
ofensywy niemieckiej została spalona znacz-
na część Nowego Dworu. 20 sierpnia 1915 r. 
twierdza i Nowy Dwór dostały się pod pano-
wanie niemieckie, na szczęście tylko na trzy 
lata.

Wojna polsko-bolszewicka

Niedługo po zakończeniu I wojny światowej 
Twierdza Modlin znów stała się miejscem 
działań wojennych. Już w lutym 1919 r. wybu-
cha wojna polsko-bolszewicka. W okresie tym 
dowódcą twierdzy był płk. Edward Malewicz, 
postać znaczą¬ca w historii II Rzeczpospolitej 

i samej twierdzy.
W sierpniu 1920 r. gen. Sikorski nakazuje 
urządzić kwaterę armii polskiej w Nowym 
Dworze, w koszarach przy ul. Paderewskiego. 
Twierdza miała w założeniach spełniać rolę 
przyczółka w obronie Warszawy. Stacjonowa-
ła tutaj 5 armia pod dowództwem gen. Sikor-
skiego w sile 46.000 ludzi. Siły te nazywano 
„grupą Modlin”. Linia obrony zloka¬lizowana 
została na północnym brzegu Narwi i zachod-
nim brzegu Wkry.
W trakcie działań wojennych bolszewickiemu 
agre¬sorowi udało się przejąć w dniach 13 i 
14 sierpnia część for¬tów od północnej strony 
twierdzy, jednakże już 15 sierpnia dostały się 
z powrotem w ręce polskie.

II wojna światowa

Twierdza w czasie działań obronnych stolicy 
we wrześniu 1939 r. stanowiła ważny, jeśli nie 
najważniejszy przyczółek obronny. 9 wrze-
śnia padł rozkaz Naczelnego Wodza następu-
jącej treści: „bronić linii Narwi od Zegrza do 
ujścia; bronić Modlina wraz z przedmościem, 
przewidując ewentualność nawet całkowitego 
odosobnienia rejonu Mo¬dlina”. Podstawę 
obrony twierdzy od rozpoczęcia wojny do ka-
pitulacji stanowiła 8 dywizja piechoty oraz, w 
późniejszym okresie, (od 13 września) oddzia-
ły Armii Łódź. We wrześniu 1939 r. Modlina 
broniło łącznie około 17.000 żołnierzy.
Modlin bronił się o jeden dzień dłużej od War-
szawy. Gen. W. Thommee podpisał kapitulację 
Twierdzy o godz. 8.00, 29 września. Jak pisa-
no później, żołnierzowi do sku¬tecznej walki 

potrzebne są trzy składniki: broń i amunicja, 
żywność oraz pomoc medyczna. W Modlinie 
żadnego z tych składników nie było. Generał 
Thommee, by nie przysparzać więcej cierpień 
żoł¬nierzom i ludności cywilnej, zdecydował 
o kapitulacji, ale na ściśle określonych warun-
kach.
Ważnymi elementami było: zapewnienie 
opieki me¬dycznej rannym, natychmiastowe 
nakarmienie całej załogi, gwarancja, że oso-
bisty majątek oficerów i żołnierzy nie bę¬dzie 
podlegał konfiskacie, że oficerowie opuszczą 
twierdzę z białą bronią (szable), oraz, że zało-
ga Modlina nie zostanie rozdzielona na obozy 
i wywieziona za granicę, a po załatwieniu for-
malności związanych z wydaniem dokumen-
tów, zwolniona do domów.
Zniszczenia w Modlinie były wielkie. W wy-
niku nie¬ustannych nalotów oraz ostrzału ar-
tyleryjskiego w znaczny sposób zostały uszko-
dzone koszary zarówno od strony pół¬nocnej, 
jak i od strony Narwi. Spaliła się również 
wschodnia część koszar, gdzie we wrześniu 
zorganizowano szpital. Zniszczeniu uległa 
działobitnia, znajdująca się nieopodal Bramy 
„Północy” oraz mosty na Narwi i Wiśle od 
zachodniej strony twierdzy. Zbombardowano 
także spichlerz. Niemcy do twierdzy wkroczy-
li 29 września o godz. 8:00. Przez okres oku-
pacji Niemcy wykorzystywali twierdzę m.in. 
na ośrodek szkolenia poborowych Wermach-
tu, bazę zaopatrzeniową wojsk frontu wschod-
niego, a od 1943 r. stacjonowała tutaj dywi-
zja Wermachtu. Modlin został wy¬zwolony  
18 stycznia 1945 r. przez Armię Czerwoną.

tekst SeBASTIAN BAńBUrA Foto ArchIWUM UM.

Twierdza się broni!
W grudniowym numerze chcielibyśmy Państwu przedstawić jeden z najbardziej burzliwych etapów w historii Twierdzy. 
Modlin przetrwał niejedno oblężenie, zawsze potwierdzając wartość bojową. W XX w był kilkakrotnie oblegany i przechodził 
z rąk do rak. Jednak najbardziej chwalebną kartę w historii Twierdzy zapisali jej obrońcy z 1939 r. 
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tekst i Foto WydZIAł edUKAcJI I SPrAW SPołecZNych

Nowy Dwór mazowiecki Samorządowym Liderem edukacji 2013

Podczas gali finałowej projektu, która odbyła się 
27 listopada 2013 roku w auli Collegium No-

vum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Agnieszka Sejda odebrała dokument potwierdzający 
pozytywny wynik akredytacji, badającej jakość lo-
kalnej polityki edukacyjnej. 
Certyfikaty trafiły do samorządów, które mogą po-
chwalić się znaczącymi osiągnięciami w rozwoju 
szkolnictwa na swoim terenie oraz tworzeniu do-
brych warunków życia dla młodzieży uczącej się. 
W ramach projektu komisja złożona z naukowców 
reprezentujących kilka ośrodków akademickich  

z całej Polski oceniała samorządy pod kątem jako-
ści prowadzonej przez nie lokalnej polityki oświa-
towej. Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. 
Dariusza Rotta, członka prezydium Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, badali m.in. działa-
nia gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury 
oświatowej, skuteczność w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na szkolnictwo, innowacyjność dzia-
łań w zakresie podnoszenia jakości kształcenia czy 
prowadzenie edukacji zgodnej z potrzebami rynku 
pracy i lokalnych społeczności. Gminy i powiaty, 
które brały udział projekcie, oceniane były za okres 
minionych trzech lat.  

tekst Z MATerIAłóW orGANIZAToróW ANeTA PIelAch – PIerScIeNIAK  Foto orGANIZATorZy

Złota statuetka Gmina Fair Play 2013 dla Nowego Dworu!

Do udziału w XII edycji konkursu zgłosiło się 
41 samorządów z całej Polski. Ostatecznie 

Kapituła Konkursu wyłoniła 39 gmin, które spełni-
ły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie pro-
cedurę weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł  
i certyfikat „Gmina Fair Play” 2013 - Certyfikowana 
Lokalizacja Inwestycji.
IDEA KONKURSU:
Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skiero-
waną do wszystkich gmin, które dbając o interesy 
społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie 
możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności 
gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem 
konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności 
samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw 
godnych naśladowania, sprzyjających podejmowa-
niu przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Procedura konkursowa zakłada dwa etapy. W pierw-
szym, zainteresowane gminy składają na piśmie de-
klarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniają 
ankietę konkursową. W ankiecie oprócz informacji  
o charakterze ekonomicznym gminy, liczbie zatrud-
nionych pracowników w Urzędzie Gminy, docho-
dach i wydatkach gminy, muszą znaleźć się odpowie-
dzi na pytania dotyczące m.in. oferty inwestycyjnej 
gminy, położenia, dostępności transportowej gminy  
i infrastruktury technicznej w gminie, zasobach inwe-
stycyjnych gminy - lokalizacji inwestycji, podatków i 
opłat lokalnych czy systemu wsparcia dla inwestycji 

i biznesu w gminie. Dodatkowo gminy powinny za-
łączyć dokumentację zawierającą np.: gotowe oferty 
inwestycyjne lub inne materiały zachęcające do lo-
kalizacji inwestycji w gminie, broszury, foldery itp. 
Odpowiedzi zawarte 
w ankiecie są punktowane. Gmina musi uzyskać mi-
nimum 72 punkty na 100 możliwych, aby zakwalifi-
kować się do II etapu.
W trakcie drugiego etapu przeprowadzany jest audyt 
certyfikacyjny połączony z losowym badaniem in-
westorów działających na terenie gminy. Audytorzy 
konkursu podczas wizytacji we wszystkich gminach 
zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzają 
wiarygodność informacji zawartych w ankietach 
konkursowych oraz mogą prosić o uszczegółowie-
nie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, 
przedłożenie odpowiednich dokumentów. 
W ramach audytu w gminie, poza rozmowami  
z przedstawicielami danej gminy, organizowane 
jest również spotkanie z osobami nie będącymi pra-
cownikami gminy - przedstawicielami dostawców 
mediów (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsię-
biorcami inwestującymi na terenie gminy, przedsta-
wicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji 
finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp. Do-
datkowym, ważnym elementem weryfikacji uczest-
ników konkursu jest badanie losowo wybranych 
inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces 
inwestycyjny na terenie danej gminy. 

Suma ocen (minimum 72 na 100 możliwych) przy-
znanych, w trakcie II etapu, przez audytorów 
i inwestorów oraz tych, które uzyskano na podstawie 
ankiety z I etapu konkursu decyduje 
o przyznaniu gminie przez Kapitułę Konkursu ty-
tułu, godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair 
Play”.
KORZYŚCI dla laureatów
Laureaci konkursu mają wiele korzyści z tego tytułu. 
Po pierwsze, mają prawo do posługiwania się pre-
stiżowym logo konkursu „Gmina Fair Play”; Maja 
tez możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi 
przedsiębiorcami np. uczestnikami i laureatami pro-
gramu „Przedsiębiorstwo Fair Play”; 
Uczestnictwo w konkursie zwraca uwagę potencjal-
nych inwestorów na dana gminę – laureata, a także 
buduje wizerunek gminy przyjaznej dla inwestorów. 
Bycie jednym z nagrodzonych potwierdza profe-
sjonalizm zarządzających gminą samorządowych 
menedżerów a także umożliwia poznanie niezależ-
nej oceny przedsiębiorców i inwestorów (badania 
ankietowe biznesu przeprowadzane są w gminach 
uczestniczących w II etapie) . I na koniec najważ-
niejsza chyba korzyść – uczestnictwo w konkursie 
zapewnia poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, 
innej niż ocena lokalna.
Ponadto udział w konkursie to także szeroka promo-
cja gmin w nim uczestniczących. 
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miasto na IV Forum rozwoju mazowsza

Coroczne targi organizowane są dla beneficjen-
tów środków unijnych, tj. podmiotów którzy 

pozyskali dofinansowanie w ramach RPO WM oraz 
PO KL. Forum jest doskonałą okazją do wymiany 
poglądów i doświadczeń wśród wystawiających się 
beneficjentów i odwiedzających, jak również prezen-
tacją swoich projektów szerszemu gonu odbiorców.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wystąpiło na Fo-
rum w roli „mulit beneficjenta” tj. podmiotu, które-
mu udało się pozyskać dofinansowanie na dużą ilość 
projektów. Tym samym otrzymaliśmy duże stoisko 
na którym i tak z trudem zmieściliśmy wszystko to, 

co chcieliśmy pokazać uczestnikom Forum – do-
konaliśmy m.in. termomodernizacji ściany stoiska, 
umieściliśmy kosz z części nowoczesnej parku, roz-
sypaliśmy pellet. Cieszy fakt, że licznie przybywali 
na nasze stoisko odwiedzający ale także wystawiają-
cy się beneficjenci. Dzięki temu mogliśmy powymie-
niać  się doświadczeniami w rozliczaniu projektów z 
środków unijnych – informuje Katarzyna Czytrzyń-
ska, naczelnik Wydziału Projektów Infrastruktural-
nych.
Naczelnik wydziału udzieliła również krótkiej prelek-
cji zebranym na temat pozyskanych projektów przez 

miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz  pozytywnych 
ale także i negatywnych doświadczeń w późniejszym 
ich rozliczaniu.
Wydział Projektów Infrastrukturalnych wykorzystał 
to wydarzenie także do promocji na naszym stosi-
ku samego miasta Nowy Dwór Mazowiecki w tym 
Twierdzy Modlin, wystawiając materiały promo-
cyjne przekazane przez Wydział Promocji i Komu-
nikacji Społecznej, co również spotkało się z dużym 
zainteresowaniem odwiedzających.
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Twierdza modlin – ponadregionalny produkt turystyki weekendowej

Twierdza Modlin, która położona jest na terenie 
Nowego Dworu Mazowieckiego to istny dia-

ment na turystycznej mapie Polski i Europy. Bliskość 
i doskonałe połączenie ze stolicą sprzyja odkrywaniu 
Twierdzy przez warszawiaków. Modlińskie lotnisko 
z kolei to źródło turystów zagranicznych. Dla nich 
wszystkich ten diament powinien zostać oszlifowa-
ny. Poważnym narzędziem, który temu posłuży bę-
dzie realizacja unijnego projektu „Twierdza Modlin 
– ponadregionalny produkt turystyki weekendowej”. 
Ze względu na rozległość obszaru, jaki zajmuje 
Twierdza jednym z głównych założeń projektu jest 
umożliwienie turyście zwiedzania jej na rowerze. Ta 
forma transportu jest nie tylko ekologiczna i sprzy-
ja aktywności fizycznej, ale umożliwia dotarcie do 
miejsc, do których samochodem trudno byłoby się 
dostać. Dlatego też powstanie na terenie Twierdzy 
Modlin wypożyczalnia rowerów, która będzie dys-
ponowała minimum 30 rowerami w trzech lokaliza-
cjach. Rezerwacja roweru będzie możliwa między 
innymi przez Internet. Poruszanie się po Twierdzy 
ułatwią także nowe tablice informacyjne z mapą. W 
dotychczasowych lokalizacjach (okolice cmentarza, 
dawnego kasyna oficerskiego, Bramy Ostrołęckiej) 
zostaną wymienione. Nowe, dodatkowe tablice eks-
ponujące walory Twierdzy pojawią się przy dworcu 

kolejowym w Modlinie oraz na lotnisku. W projekcie 
przewidziane jest także wykonanie tablic, które staną 
przy poszczególnych obiektach i będą tworzyć kom-
pleksowy system informacji turystycznej, ułatwiający 
samodzielne zwiedzanie. Na terenie Twierdzy stanie 
makieta z Baśką Murmańską i widokami z Twierdzy 
Modlin. Będzie to miejsce, w którym turysta będzie 
mógł sobie zrobić nieszablonowe zdjęcie z wypadu 
i jednocześnie chwilę odpocząć w trakcie wycieczki 
rowerowej czy spaceru.
Dzięki projektowi ze szlaku Baśki Murmańskiej ła-
twiej będzie mógł skorzystać turysta anglojęzyczny. 
Na ten język zostaną przetłumaczone materiały zwią-
zane z niedźwiedzicą. 
Projekt niejako otwiera Twierdzę Modlin także dla 
osób niepełnosprawnych. Planowane jest bowiem 
wydanie przewodników po Twierdzy Modlin de-
dykowanych osobom na wózkach inwalidzkich  
i niedowidzącym. Wszystkie te zadania nie były-
by możliwe, gdyby nie pozytywna ocena wniosku  
o dofinansowanie, któremu przyznano wystarczającą 
liczbę punktów, aby otrzymać środki unijne na roz-
wój turystyki. Przedmiotowy wniosek został złożony 
przez miasto Nowy Dwór Mazowiecki w ramach 
konkursu z Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowiec-

kiego na lata 2007 – 2013. 
Projekt opracowali wspólnie pracownicy Wydziału 
Projektów Infrastrukturalnych oraz Wydziału Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej nowodworskiego 
Urzędu Miejskiego. 



FAKTY NOWODWORSKIE
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Termomodernizacja i rozbudowa 
Publicznego Przedszkola nr 4

Prace polegały na wykonaniu warstwy termo-
izolacyjnej ze styropianu zamocowanego do 

ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników 
mechanicznych, warstwy zbrojonej z siatki szkla-
nej zatopionej w zaprawie klejowej zabezpiecza-
jącej przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
nałożono zewnętrzną warstwę elewacyjną z tyn-
ku mineralnego malowanego.
Ponadto wykonano docieplenia stropodachu 
wentylowanego granulatem z wełny mineral-
nej poprzez ułożenie warstwy grubości 20 cm  
w przestrzeni wentylowanej i wykonano nowe 
obróbki blacharskie. Dodatkowo dokonano no-
wego pokrycia dachu papą termozgrzewalną.
Koszt wykonania termomodernizacji wyniósł 
242 778,03 zł. 

Trzy procent zamiast stu. 
Opisywane wyżej prace stanowią kolejny ele-
ment realizacji projektu z środków unijnych 
pt.: „Termomodernizacja dziewięciu budynków 
użyteczności publicznej w Nowym Dworze 
Mazowieckim”. Tym samym inwestycja przy-
czyniła się do wypełnienia celu projektu jakim 
jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza  
w regionie poprzez poprawę efektywności ener-
getycznej obiektów użyteczności publicznej  
w mieście w wyniku przeprowadzenia komplek-
sowej termomodernizacji.
W ramach przedmiotowego projektu dofinanso-
wanie wynosić będzie 70% wartości inwestycji tj. 
169 944,62 zł.

Dodatkowo miasto pozyskało kolejne środki  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w ramach 
projektu pt. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej Zespołu Szkół nr 2, 
Publicznego Przedszkola nr 4 i Urzędu Miej-
skiego w Nowym Dworze Mazowieckim”. Tutaj 
dofinansowanie stanowić będzie 27 % środków 
wydanych na termomodernizację przedszkola, co 
stanowi kwotę 65 550,06 zł.

Dzięki dwóm źródłom zewnętrznego dofinanso-
wania inwestycji miasto na termomodernizację 
obiektu w Twierdzy Modlin wyda tylko 7 283,35 
zł. (3 % wartości inwestycji).

Więcej miejsc dla dzieci w przedszkolu
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki nie poprzestaje 
jedynie na tej inwestycji przy Publicznym Przed-
szkolu nr 4 - w planach jest jego rozbudowa.  
W tym celu wyłoniony został wykonawca – fir-
ma Quattro Piotr Kaczmarek z Poznania, z którą 
miasto podpisało umowę na opracowanie projek-
tu budowlano - wykonawczego. Jest to pierwszy 
krok, który należy podjąć aby dokonać rozbudo-
wy przedszkola w Twierdzy Modlin. Sama roz-
budowa obejmować będzie:
• cztery sale dydaktyczne każda dla 25 dzieci,

• szatnię dla oddziałów istniejących i nowopro-
jektowanych,
• węzły sanitarne dla dobudowanych sal – jeden 
węzeł sanitarny na dwie sale,
• węzeł sanitarny dla pracowników,
• pokój nauczycielski – 10 osób,

• pokój dla administracji – 2 osoby,
• szatnia dla pracowników – 15 osób,
• pomieszczenie gospodarcze dla każdej sali dy-
daktycznej,
• wyjścia ewakuacyjne.
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Sala Gimnastyczna przy SP 7 coraz bliżej!

Sala gimna-
styczna będzie 

zaprojektowana 
w technologii bu-
downictwa wysoko 
energooszczęd -
nego we wszyst-
kich branżach 

zgodne z  „Wymaganiami izolacyjności cieplnej 
i innymi wymaganiami związanymi z oszczęd-
nością energii” (tytuł Programu Priorytetowego) 
w ramach programu: Efektywne wykorzystanie 
energii część 4) LEMUR – Energooszczędne 
Budynki Użyteczności Publicznej. Projektowana 
sala gimnastyczna będzie uzupełnieniem istnie-
jącego zespołu budynków szkoły podstawowej 
i będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym 
budynkiem szkoły. 
Projekt będzie zakładał, aby budynek Sali 
gimnastycznej i jego instalacje grzewcze, wen-
tylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej  
i oświetlenia zaprojektowane były w taki spo-
sób, aby ilość nieodnawialnej energii pierwotnej 
potrzebnej do użytkowania budynku można było 
utrzymać na racjonalnie niskim poziomie poprzez, 
między innymi, zastosowanie Odnawialnych  

Źródeł Energii (OZE).
Miasto zamierza uzyskać dofinansowanie w formie 
dotacji na wykonanie dokumentacji budynku ener-
gooszczędnego oraz pożyczki na budowę energoosz-
czędnego budynku użyteczności publicznej dlatego 
też, projekt budowy przedmiotowej Sali gimnastycz-
nej bezwzględnie będzie zakładał wykorzystanie 

urządzeń i systemów Odnawialnych Źródeł Energii 
(OZE) znajdując zastosowanie w obszarach zużycia 
energii w budynku.
W zależności od klasy energooszczędności projekto-
wanego budynku dofinansowanie w formie dotacji 
wynosi do 30%, 50% albo 70% kosztów wykonania 

dokumentacji projektowej. Miasto planuje otrzymać 
dofinansowanie w formie dotacji do 70% kosztów 
wykonania dokumentacji projektowej co jest uzależ-
nione od stopnia redukcji zapotrzebowania budynku 
na energię użytkową (Eu) i energię pierwotną(Ep)
Koncepcja architektoniczna budowy Sali gimna-
stycznej obrazuje zakres opracowania  projektu sali 

gimnastycznej z widownią na 500 osób wraz z 
zapleczem higieniczno – sanitarnym i szatniami. 
Sala będzie spełniać wymienione parametry:
• planowana powierzchnia zabudowy około 
2100 m2
• wysokość głównej areny sportowej około 8 m 
do wystających elementów konstrukcji lub wy-
posażenia obiektu
• wielkość boiska największe boisko o wymia-
rach szer. 20 m, dł. 40 m
• widownia stała na 500 osób
Podstawową funkcją obiektu będzie współ-
praca ze szkołą, której sala stanowi integral-

na część a uzupełnieniem funkcji podstawowej 
jest takie ukształtowanie obiektu aby mógł on 
być wykorzystany przez mieszkańców miasta 
pełniąc rolę miejsca rekreacji i czynnego wypo-
czynku. Obiekt Sali sportowej będzie połączony  
z budynkiem szkoły za pomocą łącznika.
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Czy park w Twierdzy zyska nowe oblicze?

Pierwszy konkurs został zorganizowany z Pro-
gramu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa 

kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego 
EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego 2009-2014. 
Drugi, ogłoszony na środki budżetu państwa w ra-
mach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 
1 – Infrastruktura kultury.
By inwestycja wpisywała się w założenia powyż-
szych konkursów, we wnioskach o dofinansowa-
nie zaprezentowano ideę powstania „Parku Trzech 
Kultur”. Jego celem jest stworzenie optymalnych 
warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, 
poprzez pielęgnację, ochronę, zachowanie i udostęp-
nianie dziedzictwa kulturowego na terenie Twierdzy 
Modlin dla przyszłych pokoleń. Dlatego też zapropo-
nowano przybliżenie mieszkańcom i turystom trzech 
kultur – Francuzów, Rosjan, Polaków, które wywarły 
wpływ na dzieje Twierdzy Modlin. Do tego celu pla-
nuje się wykorzystać potencjał parku poprzez:
1)  zagospodarowaniu przestrzeni i zieleni parku zlo-
kalizowanego na terenie Twierdzy Modlin na cele 
„Parku Trzech Kultur”,
2) stworzeniu oferty kulturalnej poprzez opracowanie 
programu kulturalno-artystycznego i edukacyjnego.
W ramach zgłoszonych projektów, jeśli przynajmniej 
jeden z nich otrzymałby dofinansowanie, zakłada 
się skorygowanie ścieżek, celem nawiązania do hi-
storycznego układu oraz wykorzystanie ich do pro-
mowania trzech kultur m.in. poprzez nadanie nazw 
alejom parkowym, odpowiednio: Aleja Francuska, 
Aleja Rosyjska, Aleja Polska. Zaakcentowanie kultu-
ry na danej alejce odbywałoby się poprzez nasadze-
nia roślin typowe dla danego kraju oraz umieszczenie 
informacji przybliżającej wkład danej narodowości 
w dziedzictwo kulturowe Twierdzy Modlin. Miasto 
uzyskało pozytywną opinię i aprobatę w tej sprawie 
ze strony ambasady francuskiej i rosyjskiej.

Dodatkowo, planowane byłyby pozostałe prace, 
przyczyniające się do przywrócenia świetności rewi-
talizacji parku jak np: 
• rewitalizacja muszli koncertowej, otoczenia pomni-
ka Obrońców Modlina i Alei Modrzewi,  
• odkrycie spod warstwy ziemi historycznej drogi do 
bramy Dąbrowskiego, przy jednoczesnym wykona-
niu tarasu widokowego na jej końcu, 
• usytuowanie małej architektury (tj. ławek, koszy 
na śmieci, elementów siłowni na świeżym powietrzu 
oraz placu zabaw) a także interaktywnej makiety 
Twierdzy Modlin
• zainstalowanie bezprzewodowego Internetu oraz 
kamer monitoringu
Podsumowując przyjęte założenia „Park Trzech Kul-
tur” opierałaby się schemacie trzech charakterów 
ścieżek, odtworzonych w historycznym układzie 
kompozycyjnym, tj:
• ścieżki edukacyjnej (przyrodniczej) odnoszącej się 
do walorów przyrodniczych – poznawanie roślin 
charakterystycznych dla trzech krajów: Francji, Rosji 
i Polski dzięki tabliczkom opisującym dany gatunek 
• ścieżki zdrowotnej, odnoszącej się do ruchu na 
świeżym powietrzu i aktywności fizycznej – zapla-
nowano m.in. utwardzenie jednej ścieżki aby mogli 
poruszać się po niej użytkownicy rolek, deskorolek 
itp. oraz posadowienie przy niej siłowni na świeżym 
powietrzu oraz placu zabaw. 
• ścieżki historycznej mającej na celu przybliżenie  
historii trzech narodów w stosunku do historii 
Twierdzy Modlin i ich wkładu w dziedzictwo kul-
turowe, której dodatkowym zadaniem jest prowa-
dzenie do obiektów zabytkowych zlokalizowanych 
wokół parku.
Projekt zakłada również zwiększenie dostępu do 
oferty kulturalnej i jej rozwoju, aby stała się ciekawa 
i różnorodna. W tym celu zaplanowano rozszerzenie 
działań o imprezy promujące i nawiązujące do kul-
tur i narodowości zamieszkujących dawnie tereny 

Miasta, bądź też bezpośrednio wpływających na jego 
historię. Imprezy te byłyby organizowane bezpośred-
nio na terenie Parku, który posiada niezwykły klimat 
i był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych, 
które miały miejsce na tym obszarze.
Wszystkie te założenia aby mogły zostać zrealizo-
wane muszą uzyskać pozytywną opinię ekspertów 
oceniających wnioski o dofinansowanie. Dopiero od-
powiednia ilość uzyskanych punktów z poszczegól-
nych kryteriów oceny projektu otworzy perspektywę 
otrzymania dofinansowania. Bez dodatkowych pie-
niędzy z zewnątrz nie będzie możliwe zrealizowanie 
rewitalizacji parku.
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Budowa ulicy Środkowej i ulicy Współczesnej  
w dzielnicy Modlin Stary w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim.
6 listopada w wyniku rozstrzygniętego prze-
targu nieograniczonego podpisano umowę z 
firmą F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, 
Pogorzel koło Celestynowa na przebudowę dro-
gi wewnętrznej długości 450 mb i szerokości 
3,5 mb w ulicy Środkowej oraz 178 mb dłu-
gości i 3,5 mb szerokości w ulicy Współcze-
snej z odwodnieniem powierzchniowym wraz  
z usunięciem występujących kolizji teletechnicz-
nych i elektroenergetycznych oraz budową nowe-
go oświetlenia ulicznego.
W dniu 8 listopada wprowadzono Wykonawcę na 
teren budowy.
Na dzień dzisiejszy wykonano korytowanie, 
nową kanalizację teletechniczną w ramach usu-
wania kolizji, stabilizację gruntu cementem, 

ustawienie krawężników drogowych oraz pod-
budowę z tłucznia drogowego stabilizowanego 
mechanicznie i trwają roboty przygotowawcze 
do rozpoczęcia układania betonowej kostki bru-
kowej w ulicy Współczesnej.
W ulicy Środkowej wykonano około 70% kory-
towania i ustawienia krawężników drogowych 
oraz ułożenia nowej kanalizacji teletechnicznej 
w ramach usuwania kolizji oraz 40% stabilizacji 
gruntu cementem i podbudowy z tłucznia drogo-
wego.
W dalszym ciągu trwają roboty przy usuwaniu 
kolizji teletechnicznych, korytowaniu i ustawia-
niu krawężników.

Budowa odcinka sieci dróg gminnych pomiędzy 
ulicą Sukienną a Bohaterów Modlina – Okunin  
w Nowym Dworze Mazowieckim
14 listopada 2013 roku w wyniku rozstrzy-

gniętego przetargu nieograniczonego podpi-
sano umowę z firmą DROGI i MOSTY Jan 
Kaczmarczyk Kacice koło Pułtuska na budo-
wę odcinka 310 mb drogi gminnej szerokości 
6 mb o nawierzchni bitumicznej przy ulicy 
Okunin pomiędzy firmami ECOWIPES EWS  
a PROFIL określającą termin wykonania do  
31 grudnia 2013 roku.
20 listopada 2013 roku wprowadzono Wykonaw-
cę na teren budowy.
Na dzień dzisiejszy (10.12) wykonano koryto-
wanie pod warstwy konstrukcyjne, ustawiono 
krawężniki drogowe oraz wykonano podbudowę 
ze stabilizacji gruntu cementem oraz podbudowę 
zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie.
Do zakończenia pozostało wykonanie warstw bi-
tumicznych oraz roboty porządkowe które wyma-
gają odpowiednich warunków atmosferycznych.

tekst i Foto WydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 

Zakładamy kolektory słoneczne

Wykonawca, którym jest firma Antinus  
Sp. z o.o. ze Skierniewic, niezwłocznie 

po podpisaniu umowy, przystąpiła do realiza-
cji inwestycji. Pogoda w listopadzie i grudniu 
pozwoliła na wykonanie instalacji łącznie w 
80 nieruchomościach spośród 146, które zosta-
ły zakwalifikowane do projektu „Ekologiczny 
Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne 
dla mieszkańców”. Do tej pory cała inwestycja 
przebiega bez większych zakłóceń. Dziennie wy-
konywane są 4 do 5 montaży w gospodarstwach 
domowych beneficjentów projektu. Z informacji 
uzyskanych od właścicieli nieruchomości wyni-
ka, że instalacje działają poprawnie i przy lepszej 
pogodzie widoczne są już pierwsze efekty dzia-
łania kolektorów słonecznych. Przy dość chłod-
nych i w większości pochmurnych dniach, uda-
je się uzyskać temperaturę wody ok. 40 stopni. 
Oznacza to, że w bardziej mroźne dni, kiedy jest 
zazwyczaj większe nasłonecznienie w ciągu dnia, 
można wiele zyskać, mimo zimowej już aury. Jest 
to też dobry prognostyk na najlepszy okres dla 
wykorzystania kolektorów, czyli miesiące od 
marca do września.
Ze strony mieszkańców istniały obawy co do 
jakości montowanych urządzeń. Wydają się one 
słuszne w przypadku użycia tzw. „chińskich” 
podzespołów jako głównych składowych całej 
instalacji solarnej. Przedstawiciele miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki uczynili jednak wszystko by 
uniknąć problematycznego sprzętu. Instalowane 
są kolektory słoneczne niemieckiej firmy Vies-
smann. Urządzenia te zapewniają wysoką moc 
cieplną, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy ma-
teriałów i specjalnie dopasowanej konstrukcji. 
Budowa każdego kolektora słonecznego firmy 
Viessmann spełnia rygorystyczne wymagania 
jakościowe normy europejskiej EN12975, dzięki 
ponad 30-letniemu doświadczeniu tej firmy w ich 
produkcji. Kolektory są testowane w warunkach 
symulujących minimum 20-letnią ich eksploata-

cję. Kompletne systemy solarne mogą współ-
pracować np. z kotłami gazowymi czy pompami 
ciepła.
W osobnym postępowaniu została wybrana firma, 
która jest odpowiedzialna za nadzór inwestorski. 
Osoba pełniąca funkcję nadzorującą, dokonuje 
indywidualnego odbioru robót w każdej posia-
dłości, która jest objęta projektem. Wszystkie 
konsultacje prowadzone są z pracownikami Wy-
działu Projektów Infrastrukturalnych, którzy czu-
wają nad należytym wykonaniem umowy przez 
wykonawcę.

Budujemy drogi!
tekst WydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 

Informacja nt. przygotowania adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu 
Szkół Nr 2 na oddziały przedszkolne

W związku z powyższym w listopadzie 2013 
roku zlecono opracowanie Ekspertyzy 

Technicznej w zakresie ochrony  przeciwpoża-
rowej, która jest niezbędna do zmiany sposobu 
użytkowania części budynku.
4 grudnia 2013 roku została dostarczona do Urzędu 
powyższa ekspertyza opracowana przez Rzeczo-

znawcę Budowlanego wpisanego do Centralnego 
Rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlane-
go, Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń Przeciwpo-
żarowych oraz uprawnionego inżyniera budow-
nictwa, która pozwoli na wystąpienie z wnioskiem 
do Starostwa Powiatowego o zmianę sposobu 
użytkowania budynku przy ul. Długiej 10.

Jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłosze-
nia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji 
sprzeciwu, można będzie przystąpić do robót bu-
dowlanych dostosowujących pomieszczenia bu-
dynku Zespołu Szkół Nr 2 do nowej funkcji.

tekst WydZIAł ProJeKTóW INFrASTrUKTUrAlNych 

ITaKa startuje w modlinie

Od czerwca 2014 roku z Lotniska Warszawa/Mo-
dlin będzie można podróżować do Lanzarotte  

i Barcelony (El Prat) w Hiszpanii, Faro i Lizbony  
w Portugalii, tureckiej Antalyi i Bodrum, Chanii  
w Grecji oraz bułgarskiej Warny. ITAKA wszyst-
kie rejsy do Lizbony będzie oferować wyłącznie z 
podwarszawskiego lotniska. 
Rejsy będą wykonywane przez samoloty Airbus 
320 i Boeing 737-800. Każdy z rejsów będzie 
wykonywany raz w tygodniu. Przewiduje się, że 
na mocy umowy w sezonie letnim port lotniczy 
obsłuży dodatkowo ok. 20 000 wylatujących pa-
sażerów.  
„Od dzisiaj możemy mówić, że operacje z Modli-
na wybierają najwięksi. Po największej regularnej 
linii lotniczej w Polsce, wybrało nas największe 
biuro podróży. Podpisanie umowy  z ITAKĄ to 
przykład skutecznej realizacji naszej strategii. W 
ten sposób rozpoczynamy stałą obsługę przewoź-
ników czarterowych co zgodnie z planami inwe-
storów ma być jednym z filarów biznesowych 
lotniska. Tym bardziej cieszymy się, że zaczyna-
my od obsługi największego biura”. – powiedział 
Piotr Okienczyc, Prezes Zarządu spółki Mazo-
wiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. 
Lotnisko Warszawa/Modlin to port lotniczy dedy-
kowany obsłudze przewoźników niskokosztowych 

oraz linii czarterowych. Lotnisko posiada pełną 
infrastrukturę jak i możliwość operacji przez całą 
dobę. Port jest dobrze skomunikowany ze stolicą i 
okolicznymi miastami oferując wiele form dojaz-
du m.in. Kolejami Mazowieckimi, ModlinBusem, 
a także autobusowymi liniami dalekobieżnymi. 
Dla podróżujących własnym transportem, port 
oferuje parking z ok. 1000 miejsc. Za pośrednic-
twem irlandzkiego przewoźnika Ryanair oferuje 
w sezonie zimowym połączenia z 17 portami lot-
niczymi w Europie, a od kwietnia 2014 r. z 30 w 
tym z dwoma portami krajowymi we Wrocławiu 
i Gdańsku. Obecnie Lotnisko Warszawa/Modlin 
obsługuje średnio 24 loty dziennie co daje ok 4 
000 pasażerów. Na początku listopada br. port po-
witał milionowego pasażera. W ciągu roku Lotni-
sko planuje obsłużyć ponad 1,5 mln podróżnych, 
co plasuje je na 6 miejscu pod względem ruchu 
pasażerskiego w Polsce. 
ITAKA powstała w 1989 r. i od 2009 r. zajmuje 
pozycję niekwestionowanego lidera branży tury-
stycznej. Kolejne sezony ugruntowywały pozy-
cję ITAKI, jako lidera na rynku. W ciągu swojej 
działalności ITAKA podejmowała pionierskie 
działania na polu rozwijającej się turystyki zagra-
nicznej wyjazdowej: autorskie programy wycie-
czek objazdowych i kreacja nowych kierunków 

wczasowych obsługiwanych czarterami. ITAKA 
ma w ofercie wypoczynek w blisko 100 miejscach 
na całym świecie. 

tekst i Foto MAGdAleNA BoJArSKA

dzisiaj (15 listopada 2013 r.) przedstawiciele lotniska Warszawa/Modlin oraz Biura Podróży ITAKA podpisali umowę o 
współpracy. Na mocy porozumienia największe biuro podróży w Polsce uruchomi 8 kierunków z podwarszawskiego lotniska.

W sierpniu 2013 roku w ramach Wydziału Projektów Infrastrukturalnych opracowano projekt adaptacji pomieszczeń  
w budynku Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. długiej 10 w Nowym dworze Mazowieckim dla potrzeb Przedszkola Publicznego 
który uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, natomiast nie uzyskał pozytywnej opinii 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej która zasugerowała konieczność zmiany sposobu użytkowania i dostosowania 
obiektu do odpowiednich stref kategorii zagrożenia pożarowego ludzi.
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tekst i Foto NoK

Konkurs plastyczny „uroki mojej miejscowości”
Z końcem września 2013 r. Nowodworski ośrodek Kultury ogłosił konkurs plastyczny adresowany do uczniów nowodworskich szkół 
podstawowych i gimnazjów pn „Uroki mojej miejscowości”

W regulaminowym terminie do  ośrodka kultury 
wpłynęło aż 188 prac. Jury w składzie: Maria 

Dębska (plastyk, pedagog), Małgorzata Omelańczuk 
– Pawluk (artysta malarz, koordynatorka konkursu i 
instruktorka plastyki w ośrodku) oraz Agnieszka 
Klimowicz (instruktor NOK) wykonało ogromną 
pracę, aby ocenić prace i wyłonić najlepsze z nich. 
Jury w ocenie prac brało pod uwagę między innymi 
samodzielność wykonania pracy, zgodność z tema-
tem, wrażenie artystyczne oraz staranność wykona-
nia pracy. Rankiem 21.11.2013 r. w galerii Łącznik 
w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się miła 
uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
laureatom konkursu. A należą do nich:

w  kategorii  szkół  podstawowych  kl. I- III
I miejsce – Marta Witek, Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce – Aleksandra Wysocka, Szkoła Podstawo-
wa nr 7
III miejsce – Filip Śnieżek, Szkoła Podstawowa 
nr 5
Wyróżnienia – Julia Górska, Szkoła Podstawowa 
nr 7
Mateusz Matyjas, Szkoła Podstawowa nr 7

w kategorii szkół podstawowych  kl. IV – VI
I miejsce – Alicja Dudek, Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce – Klaudia Siwek, Szkoła Podstawowa  
nr 5
III miejsce – Natalia Popiołek, Szkoła Podstawowa 
Nr 4
Wyróżnienia – Dawid Dżegan, Szkoła Podstawowa 
Nr 7
Natalia Tośka, Szkoła Podstawowa Nr 4 w kategorii 
gimnazjów
II miejsce – Marcjanna Szumska, Publiczne Gimna-
zjum nr 2, Anna Pudło, Publiczne Gimnazjum nr 4
III miejsce – Magdalena Wierzbowska, Publiczne 
Gimnazjum Nr 2
Wszystkich uczestnikom konkursu oraz ich na-
uczycielom i opiekunom serdecznie dziękujemy za 
wkład pracy włożony w przygotowanie prac i wzię-
cie udziału w naszym konkursie. Mamy nadzieję, że 
dzięki wspaniałym pracom uczestników konkursu, 
wszyscy odkryjemy na nowo uroki naszej miejsco-
wości. Zapraszamy więc do obejrzenia prac laure-
atów na wystawie, którą można oglądać w galerii 
Łącznik  w Nowodworskim Ośrodku kultury  do 
końca listopada br.

tekst i Foto ANeTA PIelAch – PIerScIeNIAK 

Szósta miejska Wigilia oraz inicjatywa 
pozarządowa
liczne grono mieszkańców, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych przybyło w niedzielny wieczór, 15 grudnia  
do hali sportowej Nowodworskiego ośrodka Sportu i rekreacji by przełamać się opłatkiem. organizatorem Miejskiej Wigilii były 
władze miasta, których nie zabrakło na spotkaniu z mieszkańcami. W trakcie wieczoru rozdano też nagrody w konkursie  
na najlepszą inicjatywę pozarządową 2013 roku. 

Przy ustawionych na hali stołach zasiadło wielu 
nowodworzan. Przywitali ich Burmistrz Jacek 

Kowalski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski, którzy w towarzystwie księży 
nowodworskich parafii ks. Cezarego Siemińskiego 
i ks. Andrzeja Kwiatkowskiego złożyli zebranym 
najserdeczniejsze życzenia, zdrowych spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia. 
Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście trady-
cyjnych, postnych potraw. Na stołach królowały 
pierogi z kapusta i grzybami, barszcz czerwony  
z uszkami oraz postny bigos.
Niedzielne spotkanie było okazją nie tylko do zło-
żenia sobie życzeń, ale też do wysłuchania kon-
certu kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów 
nowodworskich szkół. Na scenie najpiękniejsze 
polskie i zagraniczne piosenki świąteczne zapre-
zentowali uczniowie wszystkich nowodworskich 
szkół a także dzieci z Publicznego Przedszkola  
nr 3. Wieczór zakończyło wspólne kolędowanie.
Podczas spotkania wręczono też nagrody – dyplomy  
i statuetki w konkursie Inicjatywa Pozarządowa 
2013. Była to już druga edycja tego plebiscytu.  
W tym roku w głosowaniu internetowym oddanych 
zostało prawie 5000 głosów.  39% z nich przypadło w 
udziale Stowarzyszeniu Rozwoju Twierdzy Modlin, 
które w tym roku już po raz trzeci zorganizowało 
Piknik Rodzinny. Szefowie Stowarzyszenia odebrali 
nagrodę z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Nagrody przyznano także w innych kate-
goriach. Burmistrz Miasta wyróżnił Burmistrz wska-
zał OSP – RW. Uzasadniając swój wybór stwierdził, 
że chce w ten sposób docenić rozmiar aktywizacji 
społecznej, a także zakres i trwałość zmian zachowań 
i świadomości mieszkańców na płaszczyźnie stoso-
wania zasad bezpieczeństwa i umiejętności udziela-
nia pierwszej pomocy. 
W głosowaniu dziennikarzy zwyciężyły Obchody 
73. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej organizowane 
przez Związek Oficerów RP. 
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Najpierw licznie zebrana publiczność obejrzała 
film „Syberiada Polska”. Poruszająca historia, 

doskonałe kreacje aktorskie, sugestywna muzyka  
i niezwykłe zdjęcia filmowe były dla widzów nie 
tylko źródłem doznań estetycznych i emocjonal-
nych, ale też dowiodły wielkich zdolności reżysera 
Janusza Zaorskiego, który był gościem spotkania 

tuż po zakończonej projekcji. Janusz Zaorski po raz 
drugi uświetnił swoją osobą wieczór z cyklu Wię-
cej Niż Kino. Jako osoba bardzo ciepła i otwarta, 
podczas trwającego blisko półtorej godziny spo-
tkania, sporo opowiedział publiczności o pracy nad 
filmem, o współpracy z aktorami, o problemach  
z produkcją, ale też jak sam powiedział, bardzo waż-

ne jest też dla niego „życie filmu po filmie”, dlatego 
przytoczył reakcje publiczności, z którą miał okazję 
się spotykać podczas projekcji „Syberiady” od od-
ległych zakątków Rosji, przez Europę z Polską na 
czele, po Stany Zjednoczone i Kanadę. 

tekst i Foto NoK

22. listopada br. Nowodworskiego ośrodka Kultury mieli okazję przeżyć niezapomniany wieczór. 

Był to projekt w ramach którego 10 –osobowa 
grupa międzypokoleniowa podczas 4 dniowego 

wyjazdu i regularnych spotkań stworzyła we współ-
pracy z doświadczonymi trenerkami metody dramy 
Teatr Forum dotyczący budowania więzi miedzy-
pokoleniowych. Teatr Forum to interaktywna forma 
teatru stworzona przez brazylijskiego reżysera i pe-
dagoga Augusto Boala.  Tematem przewodnim  Te-
atru Forum  był konflikt pokoleń . Główna bohaterka 
32 letnia Julka musiała stawić czoła oczekiwaniom  
przyjaciół, rodziców, sąsiadów, koleżanek  z pracy. 
Otaczał ją świat,  w którym najważniejszymi warto-
ściami jest praca, profesjonalizm, pieniądze, wygląd.
Projekt wystawiony w Nowodworskim Ośrodku 
Kultury  różnił się od tradycyjnych spektakli pod 
tym względem,  że dał możliwość „dopisania” dal-
szego ciągu lub zmiany przez interwencje,  w której 
uczestniczyła nowodworska publiczność, „widzo-
wie- aktorzy” samodzielnie podejmowali wyzwania 
na scenie i próbowali pomóc głównym postaciom 
wyjść z opresji.   W projekcie zrealizowanym przez 
Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop Klatka nie 
były ważne doznania artystyczne, ale to, że widzowie 
mogli przećwiczyć, rozwinąć swoje umiejętności 
społeczne. Podejmując interwencję  widzowie, będąc 
w roli, uczą się komunikować złość, stawiać grani-

ce, mówić o swoich potrzebach.  Publiczność inten-
sywnie analizowała różny punkt widzenia sprawy, 
problemu głównej postaci, a zarazem poszukiwała 
rozwiązań trudnych sytuacji.

Dziękujemy  Pani Monice  Zmysłowskiej i Pani Re-
nacie Jastrzębskiej za zebranie młodzieży i wizytę  
w naszym Ośrodku.

Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu
tekst i Foto NoK

We wtorek 26 listopada gościliśmy w Nowym dworze Mazowieckim Stowarzyszenie Praktyków dramy Stop Klatka z projektem 
„Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu”. 

Więcej niż Kino „Syberiada Polska”

Generation Next to nowoczesny akustyczny 
mainstream poszukujący przestrzeni, barw, 

wrażeń i wyjątkowych emocji! Zespół Generation 
Next powstał w kwietniu 2013 roku, a już w maju 
grupa dała koncert w studio im. Agnieszki Osieckiej 
w Warszawie, transmitowany Live przez program III 
Polskiego Radia. Pierwsza płyta zespołu pt: „Live at 
Jazz nad Odrą” ukazała się w sierpniu tego roku.
Zespół składa się z muzyków młodego pokolenia, 
ale już docenionych przez znawców i fanów jazzu w 
Polsce, muzyków będących laureatami wielu presti-
żowych konkursów jazzowych w kraju i zagranicą, 
którzy w różnych projektach zdążyli już objechać z 
koncertami całą Europę. Ludzi tych łączy coś jesz-
cze. Swą pasją do jazzu zarazili się od rodziców. 
W skład zespołu wchodzą:
• Piotr Schmidt - trębacz, syn jednego z najwybitniej-
szych polskich historyków muzyki jazzowej, autora 
III-tomowej Historii Jazzu, książki, na której wy-

chowały się dwa pokolenia muzyków i fanów jazzu  
w Polsce.
• Jacek Namysłowski – puzonista, syn żywej legendy, 
jednego z największych saksofonistów i kompozyto-
rów jazzowych w Polsce, Zbigniewa Namysłowskie-
go, którego niektóre albumy zostały uznane za płyty 
„wszechczasów” w polskim jazzie.
• Gabriel Niedziela – gitarzysta, syn jednego z naj-
wybitniejszych polskich kontrabasistów jazzowych 
– Jacka Niedzieli-Meiry, uczestnika ponad 40 nagrań 
płytowych, autora podręcznika „Kontrabas jazzowy” 
oraz nagrodzonej przez ministra kultury książki „Hi-
storii jazzu- 100 wykładów”. 
• Tomasz Wendt - saksofonista, syn wybitnego teno-
rzysty jazzowego - Adama Wendta, który w swym 
dorobku ma współpracę z takimi muzykami jak Ran-
dy Brecker, Mike Stern, Chick Corea czy zespołami 
Walk Away. 
• Arek Skolik – perkusja (postać wszem i wobec zna-

na i podziwiana) 
Czy Następna Generacja muzyków spełnia pokła-
dane w nich oczekiwania? Czy tak samo zachwyca 
słuchaczy jak robiła to poprzednia? W jaki sposób 
to bogate w muzyczne geny pokolenie jest inne  
i czym się wyróżnia? Przyjdź na koncert Generation 
Next i przekonaj się na własne uszy! Dotychczaso-
we indywidualne dokonania młodych muzyków jak  
i działania zespołu zawiązanego ledwie kilka miesię-
cy temu wskazują jasno, ze tuzy polskiego jazzu mogą 
być spokojni o przyszłość tego gatunku muzycznego 
w Polsce, albowiem ich zstępni znakomicie spełnia-
ją pokładane w nich nadzieje. Potwierdza to koncert 
jakiego mieli okazję wysłuchać nowodworzanie  
w środowy wieczór. Solidne umiejętności techniczne, 
dojrzałe brzmienie, młodzieńcza energia i „zapalczy-
wość”, dostarczyły  słuchaczom wiele  przyjemności 
w obcowaniu z jazzem najlepszej próby.

tekst i Foto NoK

20  listopada 2013 r. w ramach Nowodworskich Spotkań Jazzowych na scenie Nowodworskiego ośrodka Kultury zaprezentowała 
się formacja GeNerATIoN NeXT.

Na program wieczoru złożyły się utwory po-
etyckie nowodworzanina, człowieka o wielu 

pasjach, Ryszarda Gumińskiego.
Składał się on niejako z trzech części: pierwsza po-
święcona została wspomnieniu o innym zmarłym no-
wodworzaninie Józefie Chorądzikiewiczu, druga to 
zachwyt nad otaczającą nas  naturą - pięknem świata, 

oraz satyryczne spojrzenie na przywary ludzkiego 
charakteru. W trzeciej części autor określa swój sto-
sunek  do  otaczającej nas rzeczywistości. Słuchacze 
z dużym skupieniem wsłuchiwali się w wersy napi-
sane przez Pana Ryszarda. Każdy z nich okraszony 
został odpowiednim podkładem muzycznym budu-
jącym właściwą atmosferę i nastrój oraz podkreślał 

wydźwięk emocjonalny każdego utworu. Twórczość 
Ryszarda Gumińskiego, szczególnie jej patriotyczny, 
pełen osobistego zaangażowania wydźwięk,  wywar-
ła duże wrażenie na obecnych, którzy na stojąco po-
dziękowali mu za udany, artystyczny.

„Kilku autorów - dla niej” 
tekst i Foto NoK

„Kilku autorów - dla niej” to tytuł wieczoru poetyckiego  jaki odbył się w sobotnie popołudnie 23 listopada 2013 r. w Nowodworskim 
ośrodku Kultury. 

Generation Next w NDm
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ANDRZEJKI W PRZEDSZKOLU

29 listopada sala gimnastyczna w Zespole Szkół 
w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin 

Twierdza zamieniła się w zaczarowaną krainę, peł-
ną magicznych wróżek, które przykuwały wzrok na 
kolorowej dekoracji. Po przekroczeniu progu tajem-
niczej „krainy” oczom przedszkolaków ukazały się 
nie tylko tęczowe czarodziejki, ale także mroczne 
pajęczaki, które bardziej fascynowały chłopców niż 
dziewczynki. W tak nie typowym jak na ten dzień 
miejscu pojawiły  się również prawdziwe wróż-
ki, którymi były, ku zaskoczeniu dzieci, ich panie.  
Za pomocą czarodziejskich różdżek wprowadziły 
milusińskich w świat wróżb i magii.
Na początek andrzejkowych czarów pani wice-
dyrektor, Irena Wiśniewska, powitała wszystkich, 
życząc udanej zabawy. Ale, aby czary zadziałały, 
trzeba było nauczyć się magicznego zaklęcia, które 
powtarzaliśmy za wróżką Eweliną. Zanim jednak 
przyszedł czas na tradycyjne andrzejkowe wróżby, 
przedszkolaki wraz ze swoimi wróżkami wybrały 
się w podróż pociągiem. Dokąd zaprowadziła ich 
ta wyprawa mieli się dowiedzieć z wróżby o bu-
tach. Każda grupa ustawiała kapcie jeden za drugim  
w kierunku koperty z biletem. I tak w niedługim 
czasie w niezapomnianą podróż wybierze się Maja 
z Biedroneczek, Patryk ze Słoneczek, Zosia ze Star-
szaków i Agatka z Krasnali. 
Podczas zabaw z magią dzieci dowiedziały się rów-
nież kim zostaną w przyszłości oraz imię nowego 
kolegi lub koleżanki. Wśród przyszłych zawodów 
nie zabrakło wyśmienitych kucharzy, fryzjerów  
i policjantów. Znaleźć było także można strażaków, 
pilotów oraz piłkarzy. Wszystkie wróżby przeplata-
ne były energicznymi i  integrującymi tańcami, które 
wywoływały uśmiech na twarzach najmłodszych. 
Największą radość sprawił im jednak taniec  „Ka-
czuchy”, w którym musiały wykazały się nie tylko 
zręcznością, ale także szybkością wykonywanych 
czynności. Na koniec magicznych zabaw andrzej-
kowych wróżka Ewelina podarowała każdej grupie 
gałązki wiśni. Przepowiednia mówi, że gdy wstawi 
się ją do wody i zakwitnie na Boże Narodzenie to 
spełnią się najskrytsze życzenia. Zostaje nam tylko 
pielęgnować „nową” roślinkę i czekać na ziszczenie 
się marzeń. Ciekawe co przyniosą wróżki następ-
nym razem. Nie możemy się już doczekać.

CZary – mary, czary – 
mary czyli przedszkolne 
andrzejki.
tekst i Foto K.KUcZKoWSKA  

Jak co roku o tej porze dziwne rzeczy się 
zdarzają, bo to Andrzej ma swe święto  
i obchodzi je przez dzień cały.  
W związku z tym wyjątkowym dniem 
przedszkolaki postanowiły również 
uczcić  go nietypowo.

Słowami ,,Abrakadabra czary mary” udało się 
wszystkim wytworzyć atmosferę pełną tajemnic 

a 1 grosz wrzucony do miseczki z wodą pełną złotych 
gwiazdek miał gwarantować spełnienie życzeń.
Każdy przedszkolak dowiedział się, kto jest jego 
najlepszym przyjacielem, co czeka go w przyszłości  
i kim zostanie, jak będzie dorosły.
Wróżba z kolorami przypomniała, kto ma pić wię-
cej mleka a kto ograniczyć  słodycze, kto powinien 
pilnować swoich rzeczy a kto dbać o porządek, kto 
musi się cieplej ubierać a kto uważać na przejściu 
dla pieszych .
Wiele tajemnic kryła w sobie srebrna paczuszka  
a w niej ukryta literka. Tajemnicze literki powiedzia-
ły każdemu, co wydarzy się w najbliższym czasie.
Na koniec spotkania czekała na dzieci niespodzian-
ka – wróżba, która kryje najwięcej tajemnicy, czyli 
lanie wosku. Z pomocą  nauczycieli dzieci lały wosk 
przez dziurkę wielkiego klucza do miski z zimną 
wodą i ...pojawiły się przeróżne kształty, które dzieci 
wraz z rodzicami miały odczytać już w domu rzuca-
jąc cień na ścianę.
Uśmiechnięte przedszkolaki wesoło bawiły się przy 
muzyce i piosenkach. Dziękujemy ,,Smerfom”  
i ,,Tropicielom tęczy” za radosną zabawę.

„CZary mary W PP5 ”
tekst i Foto WychoWAWcy GrUPy V

dnia 25.11.2013 r przedszkolaki z grup 
integracyjnych V ,,TroPIcIele TĘcZy”  
i VI ,,SMerFy” spędziły czas na zabawach 
andrzejkowych. dzieci poznały tradycje 
wróżb z okazji dnia Świętego Andrzeja i 
bawiąc się w czarowanie, chciały spełnić 
swoje marzenia.

Przygotowania zaczęły się już dwa dni wcześniej, 
kiedy to dzieci, z pomocą pań, piekły ciasteczka  

z wróżbą. Dekorowały także ze swoimi nauczy-
cielkami salę i wykonywały do przeprowadzenia 
wróżb.
Rodzice oraz pozostali członkowie rodzin-babcie, 
ciocie i rodzeństwo, licznie przybyli na zabawę. 
Zabawa rozpoczęła się, kiedy na dworze było już 
ciemno. Wszyscy na powitanie dekorowali klucze 
do lania wosku. W czasie bardzo intensywnej pracy 
zawitała do sali dobra czarownica z walizką pełną 
niespodzianek, która mimo iż nie otrzymała zapro-
szenia została ciepło przyjęta. Dzieci zaciekawione 
niespodziankami szybko znalazły się przy gościu. 
Na początku każde dziecko wrzucało grosik do mi-
ski z wodą, aby wróżby się spełniły, po czym szybko 
utworzyły pociąg, który ruszył w kierunku drzwi. 
Osoba, która pierwsza przekroczyła próg otrzymała 
„bilet w nieznane”- rejs statkiem.

  Odczarowywanie imienia napisanego świeczką na 
serduszku (malowanie czerwoną farbą) dostarczy-
ło dzieciom i ich bliskim wiele radości. Rodzice  
z dziećmi brali udział w ciekawych tańcach tj. „Wo-
skowe figury” oraz „Taniec z miotłą czarownicy”,  
w którym zwycięska para otrzymała kolejny „bilet  
w nieznane” – lot samolotem. Każdy uczestnik zaba-
wy lał wosk przez klucz, a następnie odczytywał jego 
kształt. „Drzewko szczęścia” dało nam odpowiedź 
na pytanie: Jaka przyszłość mnie czeka? Dzieci lo-
sowały także ukryte kwiaty i odczytywały z rodzi-
cami ich znaczenie. Kwiaty przedszkolaki zabrały 
na pamiątkę. Dobra czarownica zakończyła imprezę 
dziękując wszystkim za wspaniałą zabawę i umiesz-
czając gałązkę wiśni w wazonie. Teraz dzieci muszą 
poczekać aż zakwitnie przed Bożym Narodzeniem, 
gdyż to oznacza, ze wróżby się spełnią.

misie z PP3 wróżą  
z rodzicami
tekst i Foto elżBIeTA oBUchoWSKA

W wigilię Św. Andrzeja 29 listopada dzieci 
z gr. II „Misie” z PP3 bawiły się wspólnie  
z rodzicami w pięknie udekorowanej sali. 

Dzieci w przepięknych, kolorowych i pomy-
słowych strojach wraz z rodzicami bawiły się  

w rytm skocznych melodii. Zgodnie z andrzejkowym 
zwyczajem nie zabrakło również  przepowiadania  
przyszłości. Andrzejki okazały się  wesołym spotka-
niem towarzyskim, wspaniałą zabawą dostarczającą 

wielu przeżyć i emocji.
Dorośli i dzieci wiedzą doskonale, że 6 grudnia ob-
chodzone są Mikołajki. Z tej okazji trochę wcześniej, 
bo już 3 i 4 grudnia do naszej Biblioteki zawitał 
Mikołaj. Dzieci z Misiowego Klubiku w skupieniu 
wysłuchały opowieści o elfie i maszynie do robienia 

zabawek. Jednak najbardziej emocjonującą atrakcją 
okazały się odwiedziny św. Mikołaja, który nie za-
pomniał o naszych małych czytelnikach i obdarował  
je prezentami. Wszystkim udzieliła się świąteczna  
i miła atmosfera.  

tekst i Foto MIBP

Po raz drugi w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym dworze Mazowieckim zorganizowany został pełen 
magii bal andrzejkowy, w Misiowym Klubiku Małego czytelnika.   

Oprócz tradycyjnych wróżb odbyły się kon-
kursy z nagrodami oraz pokaz mody pod-

czas którego dzieci prezentowały swoje stroje. 
Zabawie towarzyszyły tańce i wspólne śpiewanie 

największych przebojów kareoke.
Udany wieczór zakończył się słodkim poczęstun-
kiem. Spotkanie dostarczyło dzieciom wielu mi-
łych wrażeń. Opiekę nad imprezą sprawowały trzy 

dobre wróżki: Agnieszka Wójcik, Kamila Czekało  
i Agnieszka Pierożek.

„Czary i magia w Sztangielku”
tekst i Foto AGNIeSZKA WóJcIK

W sobotę 30 listopada 2013 r. Stowarzyszenie Sztangielek urządziło zabawę andrzejkową dla dzieci z Modlina Twierdzy.

andrzejki i mikołajki w Bibliotece
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Dzień ten uczciły również „Krasnale” z Publicz-
nego Przedszkola nr 4 w Zespole Szkół w No-

wym Dworze Maz. – Modlin Twierdza.
Dla dzieci było to wielkie wydarzenie. W tym wy-
jątkowym dniu każdy przedszkolak z uśmiechem 
na twarzy przekraczał próg sali, trzymając w rączce 
swojego ulubionego misia. Małe czy duże, nowe 
czy nieco zmęczone przytulaniem, wszystkie plu-
szaki były w centrum zainteresowania.
Każde dziecko z dumą opowiadało o swoim misiu, 
jak  ma na imię oraz jak długo miś mu towarzyszy.
Ten dzień był bardzo radosny i „misiowy” – zaba-
wy odbywały się w rytm piosenek o misiach,  ko-

lorowano postacie misiów. Dzieci rozwiązywały 
zagadki, było misiów kołysanie, przytulanie, maso-
wanie i inne fajne działanie... Bohaterami czytanych  
w tym dniu bajek były oczywiście ...misie. Nie za-
brakło również „małego, co nieco” (jak mawia zna-
ny wszystkim  Miś Puchatek) – były to uwielbiane 
przez dzieci żelkowe misie.
Po dniu pełnym wrażeń misie i ich właściciele wró-
cili do swoich domów, by znowu przytulić się przed 
zaśnięciem. 
To był naprawdę wyjątkowy dzień, dostarczył dzie-
ciom wiele radości, uśmiechu i zadowolenia.

tekst MGr MoNIKA SKrońSKA Foto KAMIlA różAńSKA

25 listopada na całym świecie obchodzony jest dzień Pluszowego Misia. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia został 
ustanowiony dopiero 25 listopada 2002 roku, 

dokładnie w setna rocznicę powstania tej popular-
nej maskotki. W naszym przedszkolu już od rana 
dzieci przychodziły ze swoim przyjacielem mi-
siem. Bo miś to nie tylko Przytulanka, to „ktoś” 
bardzo bliski, czuły, cierpliwy i często niezastą-
piony. Dlatego dziecięce misie zasiadły na hono-
rowym miejscu, czyli na półkach przedszkolnej 
szatni. Jedne były piękne i nowe, inne trochę wy-
płowiałe. Ale przecież im czym droższy miś, tym 
więcej tajemnic posiada i bliższy jest dziecięcemu 
sercu. W salach odwiedził naszych przedszkola-
ków biały miś polarny. Przekonał maluchy do 
zdrowotnych walorów miodu i wszystkich nim 
poczęstował. Miś był bardzo grzeczny i chętnie 

każdemu „łapkę podał”. Dzieci obdarowały misia 
własnoręczne wykonanymi rysunkami, śpiewały 
„misiowe” piosenki i recytowały wiersze o plu-
szowym bohaterze dzisiejszego święta. 
Panie nauczycielki podczas świątecznych zajęć 
przypominały dzieciom bohatera niezliczonej 
liczby książek i filmów np., „Misia Uszatka”, 
„Misia Colargola”, „Kubusia Puchatka”. Przypo-
minały o misiach „zatrudnionych” w policji i ra-
townictwie medycznym, niosących pomoc dzie-
ciom, ofiarom wypadków lub chorym w szpitalu.
Dzień Pluszowego Misia w WESOŁEJ JEDY-
NECZCE był okazją do świetnej zabawy nie 
tylko dla przedszkolaków, ale tez dla wszystkich 
pracowników. 
Życzymy naszym przedszkolakom, aby ich plu-

szowi przyjaciele towarzyszyli im w każdej chwi-
li dziecięcego życia, były powiernikami tajemnic, 
ocierały łzy i pomagały zasypiać.

Dzień Pluszowego misia w Wesołej Jedyneczce
tekst i Foto GrAżyNA roSTKoWSKA, KArolINA BrZoZoWSKA NAUcZycIelKI PP-1

dnia 25 listopada obchodzony jest Światowy dzień Pluszowego Misia. choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 111 
lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. 

Dzień Pluszowego misia w „Krasnalach”
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIAandrzejkowe zabawy w PP3

Najmłodsze przedszkolaki po zapaleniu świec  
i wniesieniu opłaty-celując papierowym gro-

szem  do koszyka, odkryły w sobie umiejętność cza-
rowania. Udało im się wyczarować błękitną chmurkę 
w której skryła się dobra czarownica. Wprowadziła 
ona dzieci w świat magii. „Krasnoludki” dostały od 
wróżbitki gwiazdkowe opaski. Wyposażone w cza-
rodziejskie rekwizyty losowały z czarodziejskiego 
worka przedmioty symbolizujące zawód jaki będą 
wykonywać dzieci w przyszłości. Dostały od wróżki 
także magiczny klucz. Szukając dziurki od klucza we 
wszystkich przedszkolnych drzwiach, do której pa-
sowałby rekwizyt, maluchy dowiedziały się o moż-
liwości poznania przyszłości z lanego wosku. Odga-
dywanie co przypomina bryła zastygniętego wosku 
rozwijała wyobraźnię i fantazję 3i 4 latków.
„Biedroneczki” zamieniły się w bajkowe wesołe 
wróżki. W kolorowych perukach szukały pod pływa-

jącą świecą karki informującej dzieci o zawodzie jaki 
będą wykonywać w przyszłości. Lejąc wosk przez 
samodzielnie wykonane i ozdobione kolorowe klu-
cze, poznawały swoje przeznaczenie. Przy pomocy 
kapci sprawdzały kto osiągnie największy sukces 
życiowy. 
„Wróbelki” poznały legendę o andrzejkowych 
wróżbach oraz przysłowia związane z dniem św. 
Andrzeja. Sprawdzały czy spełni się ich największe 
marzenie rzucając grosik do miski z wodą. Podczas 
zabawy „koło przeznaczenia” 5-latki kręciły butelką i 
odczytywały kim będą w przyszłości. Układając buty 
dowiedziały się kto wybierze się w egzotyczną po-
dróż. Serce z imionami zdradziły jak będzie brzmiało 
imię przyszłego męża lub żony. W tajemniczy spo-
sób, „Wróbelkom” udało się nawet dowiedzieć, ile 
prezentów przyniesie im w tym roku Mikołaj.
„Pszczółki” energetyzowały wodę w misce, do któ-

rej lały wosk by poznać swoją przyszłość. Tańcząc 
wokół krzesełek ustawionych w kole dowiedziały się 
jaka przyszłość ich czeka. Wrzucane do wody grosiki 
zapewniły dostatnie i szczęśliwe życie.
,,Plastusie”- najstarsze dzieci z PP3, udały się w za-
czarowany świat wróżek i wróżbitów. Dzieci poznały 
tradycję związana z dniem św. Andrzeja. Były tań-
ce oraz listy od wróżki ze Szklanej Góry, w których 
wróżka zdradzała tajemnice wróżb Andrzejkowych. 
Wcielone w postacie wróżek i wróżbitów dzie-
ci  wykonywały po kolei zalecenia z listów, które 
przyniosły nietoperze zawieszone pod sufitem. Było 
dużo śmiechu i radości. Dzieci dowiedziały się ile 
prezentów dostaną w tym roku od św. Mikołaja, kto 
jaki zawód będzie wykonywał w przyszłości, co ich 
spotka w najbliższym tygodniu oraz kogo pierwsze-
go odwiedzi w tym roku Mikołaj.

tekst i Foto JUSTyNA leWANdoWSKA

Czary mary w Krasnalu

Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb,  
w którym dzieci mogły poznać swoją niedaleką 

i dalszą przyszłość. Andrzejki były też okazją do za-
proszenia rodziców do wspólnej zabawy pod hasłem 
„Wróżby i zabawy Andrzejkowe”.

W magicznym nastroju dzieci razem z paniami przy-
witały swoich rodziców wierszem i piosenką pt. „An-
drzejkowe święto mamy” i zaprosiły ich do wspólnej 
zabawy. Były wróżby i czary, wśród których nie mo-
gło zabraknąć „Grosika na szczęście”, „Kręcenia bu-

telką”, „Wędrującego buta”, czy też „Rzucania obie-
rzynami z jabłek” a także „Przebijania serca szpilką”. 
Najwięcej radości sprawiło dzieciom i ich rodzicom 
lanie z wosku i odczytywanie wróżb w cieniu lampy. 
Wróżby były przeplatane zabawą i pląsami przy mu-
zyce. Na zakończenie wszyscy zebrani pożegnali się 
przy wróżbie „Zaczarowane supełki”, a na pamiąt-
kę tego niezwykłego spotkania każdy z rodziców  
i dzieci otrzymał andrzejkowego cukierka z magicz-
ną wróżbą, którą mógł zabrać do domu.
Andrzejkowe spotkanie pozwoliło dzieciom wzmoc-
nić więź emocjonalną ze swoją  grupą, a przede 
wszystkim spędzić czas ze swoimi rodzicami. Całe-
mu spotkaniu towarzyszyła miła , przyjazna atmosfe-
ra pełna radości i swobody.

tekst i Foto eWA żUlIńSKA

W dniu 29.11.2013r. „Słoneczna Kraina” zmieniła się w krainę czarów i magii. W każdym z oddziałów dziecięcych przedszkolaki 
próbowały poznać bliską i daleką przyszłość.

Bal andrzejkowy klas I-III

Został zorganizowany przez Samorząd  
Uczniowski i Radę Rodziców. Oprawą mu-

zyczną zajął się jeden z rodziców, p. Michał 

Demczuk . Taneczna zabawa urozmaicona zosta-
ła konkursami. Na bocznym korytarzu  u wróżek 
chętni uczniowie mogli sobie wywróżyć szczę-

ście. Zabawa była bardzo udana. Szkoda, że na-
stępna dopiero za rok.

tekst i Foto doroTA PrZyGodA

dnia 28 listopada 2013 r. w Zespole Szkół nr 1 na osiedlu Młodych odbył się Bal Andrzejkowy dla klas I – III. 

Z okazji Andrzejek dzieci z grupy II Jeżyki z Przedszkola nr 2 w Modlinie Starym wraz  wychowawcami: panią Katarzyną 
liberacką, Aleksandrą Zielińską i ewą żulińską zorganizowały zabawy Andrzejkowe.
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tekst i Foto JUSTyNA leWANdoWSKA

„Krasnoludki” kochają pluszowe misie

Każde dziecko dźwigało do sali swojego uko-
chanego misia, by razem z nim spędzić czas 

na radosnych zabawach i przytulankach.
Dzieci poznały historię pierwszego pluszowego 
misia o imieniu Teddy, mającego dziś już po-
nad 100 lat. Zaprosił on dzieci do zagadkowej 
krainy. Układając pocięte obrazki przedszkolaki 
rozpoznawały misie znane ze szklanego ekranu 
– Colargola, Uszatka, Puchatka, Troskliwe Misie 
itp. Odnajdywały i przyporządkowywały misiom 
postacie, z którymi w bajkowym świecie, niedź-
wiadki miały wspólne przygody.
Jednak to, co dzieci i misie lubią najbardziej, to 
wesoła zabawa i tej nie mogło zabraknąć w tym 
dniu. 3 i 4-latki zabrały, przy pomocy koloro-
wej chusty, swoje misie na wycieczkę, robiły im 
masaż,  wesoło pląsały i śpiewały piosenki. Na 
chmurkowych chusteczkach układały zmęczo-
nych przyjaciół do zimowego snu, co pozwoliło 
na spróbowanie misiowego przysmaku. Gdy plu-
szaki spały, przedszkolaki smakowały pyszny, 
słodki miodek.

Dzieci wiedzą, że o przyjaciela trzeba dbać, po-
magać mu i się nim opiekować. „Krasnalki” koń-
cząc zabawę obiecały, że będą szanować nie tyl-
ko pluszowe misie, ale także wszystkie zabawki, 
które umilają im pobyt w przedszkolu.
Każde dziecko dźwigało do sali swojego uko-
chanego misia, by razem z nim spędzić czas na 
radosnych zabawach i przytulankach.
Dzieci poznały historię pierwszego pluszowego 
misia o imieniu Teddy, mającego dziś już po-
nad 100 lat. Zaprosił on dzieci do zagadkowej 
krainy. Układając pocięte obrazki przedszkolaki 
rozpoznawały misie znane ze szklanego ekranu 
– Colargola, Uszatka, Puchatka, Troskliwe Misie 
itp. Odnajdywały i przyporządkowywały misiom 
postacie, z którymi w bajkowym świecie, niedź-
wiadki miały wspólne przygody.
Jednak to, co dzieci i misie lubią najbardziej, to 
wesoła zabawa i tej nie mogło zabraknąć w tym 
dniu. 3 i 4-latki zabrały, przy pomocy koloro-
wej chusty, swoje misie na wycieczkę, robiły im 
masaż,  wesoło pląsały i śpiewały piosenki. Na 

chmurkowych chusteczkach układały zmęczo-
nych przyjaciół do zimowego snu, co pozwoliło 
na spróbowanie misiowego przysmaku. Gdy plu-
szaki spały, przedszkolaki smakowały pyszny, 
słodki miodek.
Dzieci wiedzą, że o przyjaciela trzeba dbać, po-
magać mu i się nim opiekować. „Krasnalki” koń-
cząc zabawę obiecały, że będą szanować nie tyl-
ko pluszowe misie, ale także wszystkie zabawki, 
które umilają im pobyt w przedszkolu.

tekst i Foto JAdWIGA KoZłoWSKA

„Wszystkie misie kolorowe do zabawy są gotowe”

Dzieci poznały historię ukochanych przytu-
lanek i dowiedziały się, dlaczego tego dnia 

na całym świecie MISIE obchodzą swoje święto 
czyli URODZINY.
Dzieci chętnie rozwiązały zagadki obrazkowe doty-
czące misiaczków, bohaterów bajkowych dobrano-
cek i przy piosenkach bawiły się z Kubusiem Puchat-
kiem, Colargolem, Misiem Uszatkiem i Gumisiami. 
Każdy przedszkolak nauczył swojego misia dokład-
nie wykonywać ćwiczenia porannej gimnastyki  
i jeździć na misiowej hulajnodze, co przy wesołej 
piosence okazało się nie lada wyczynem. Misiowy 
masaż pomógł zrelaksować się wszystkim dzieciom 
a dźwięki kołysanki i czułe gesty przedszkolaków 
utuliły zmęczone misiaczki.
W Dzień Pluszowego Misia bawiliśmy się nie tylko 

z naszymi przytulankami, ale również poznaliśmy 
wiele ciekawostek przyrodniczych z życia niedźwie-
dzi brunatnych, polarnych i panda. Dowiedzieliśmy 
się również, że miś koala nie jest tak naprawdę niedź-
wiadkiem tylko torbaczem. ,,Smerfom” i ,,Tropicie-
lom” udało się ułożyć przyrodnicze puzzle i pobawić 
w wesołego misia – łakomczuszka zajadającego  
z apetytem miód.
Przyjemną niespodzianką dla dzieci była wspólna 
degustacja słodkiego miodku. Przedszkolaki same 
smarowały miodem herbatniczki i zajadały się  
z apetytem tak przygotowanym deserkiem oblizując 
słodkie buziaki.
Wszystkim było bardzo przyjemnie spędzić ten czas 
ze swoimi pluszowymi ulubieńcami, bo to właśnie 
misie pozwalają kochać się mocno, przytulać i wy-

cierać łzy.
Życzymy wszystkim MISIOM na całym świecie 
dużo miodu w brzuszku!!!

dnia 25.11.2013 przedszkolaki z gr. integracyjnych V ,,TroPIcIele TĘcZy” i VI ,,SMerFy” z PP5 pojawiły się w przedszkolu ze swoimi 
ulubieńcami – pluszowymi misiami. 

25 listopada 2013r. najmłodsze przedszkolaki z PP3 przychodziły do przedszkola w doborowym towarzystwie. 

Dzień Pluszowego misia

W dniu 25 listopada dzieci z Przedszkola Nr2 w 
Modlinie Starym brały udział w obchodach 

Światowego Święta Pluszowego Misia. Tego dnia 
każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego 
ulubionego przyjaciela „Pluszowego Misia”, który 
towarzyszył im przez cały dzień.
Przedszkolaki na początku wysłuchały krótkiej hi-
storii powstania tego święta, następnie wspólnie ze 
swoimi maskotkami wesoło bawiły się przy muzyce. 
Odbyły się także konkursy m.in. przyciąganie garnka 

z miodem za sznurek, zbieranie misiowych przysma-
ków w zimowych rękawiczkach, wyławianie zębami 
kawałków jabłek z miski pełnej wody oraz rozwiązy-
wały misiowy quiz. Nie zabrakło również konkursu 
dla wszystkich pań – rysowanie na sztalugach misia 
z zasłoniętymi oczyma.
Ponadto każda grupa przygotowała wiersz o misiu  
i zaprezentowała wszystkim misiom, które w tym 
dniu były w przedszkolu. Jednak najwięcej radości 
sprawiły dzieciom odwiedziny prawdziwego Plu-

szowego Misia, który opowiedział dzieciom o sobie, 
rozmawiał i żartował, a także zadawał dużo misio-
wych pytań. Okazało się, że nawet misiowe zagadki 
nie były dla dzieci trudne. Wszystkie przedszkolaki 
chciały przytulić się do naszego gościa. Następnie 
dzieci zaprosiły misia do tańca i wspólnych tańcy.
Cała zabawa zakończyła się wspólnym poczęstun-
kiem – wspaniałym pysznym tortem w kształcie 
misia. Święto Pluszowego Misia na stałe wpisało się 
do kalendarza najważniejszych uroczystości przed-
szkolnych. Obchody Święta Pluszowego Misia dla 
wszystkich dzieci przygotowała pani Ewa Żulińska 
i Anna Gawińska.

tekst i Foto eWA żUlIńSKA

Koło Teatralne o magii Świąt Bożego Narodzenia

Członkowie Koła Teatralnego pod kierun-
kiem pani I. Ryńskiej-Pieluchowskiej  

i pani E. Ładniak przygotowali i zaprezentowa-
li swoim rodzicom przedstawienie świąteczne 

pt. „Stara bombka”. Kolejnego dnia przedsta-
wienie obejrzeli i nagrodzili brawami ucznio-
wie z klas pierwszych, drugich i trzecich wraz 
z wychowawcami. Teraz już wiemy dlaczego 

są święta Bożego Narodzenia. Święta są po to: 
„by cieszyć się z narodzin Pana Jezusa, po to 
by podawać sobie ręce, po to by uśmiechać się 
do siebie i przebaczać sobie”.

tekst i Foto eWA łAdNIAK  I IZABellA PIelUchoWSKA

Jest takie jedno święto, jedno na całym świecie, Którego w kalendarzu, być może nie znajdziecie. lecz wiedzą o nim dzieci,  
i to już nie od dzisiaj dziś święto nad świętami: dZIeń PlUSZoWeGo MISIA

Mikolajkowy dzien w sp7

W  zawodach mógł wziąć udział każdy kto  
chciał i potrafił zakręcić bączkiem, a ten 

kto nie potrafił kręcić bączkiem mógł wystarto-
wać na przykład z rodzicem. Druga umiejętność 
jaka jest wymagana przy tej dyscyplinie, to szyb-
kie pojedyncze nakładanie krążków na wirują-
cy bączek. Kto nałoży najwięcej ten ma szansę 
na wygraną. Zawodom tym towarzyszy zawsze  
szereg atrakcji. Po pierwsze można w tym dniu 

przyjść przebranym za Mikołaja, krasnoludka, 
śnieżynkę, renifera. I tak było w tym roku, fala 
czerwonych, małych ludków zalała naszą szko-
łę. A dlaczego czerwonych? Dlatego, że prawie 
każde dziecko było ubrane na czerwono włącznie  
z czerwoną czapeczką na głowie. Po drugie pra-
wie do każdej klasy zawitał Mikołaj z prezenta-
mi. A to jeszcze nie koniec niespodzianek. Na sali 
forum odbyło się spotkanie z sędziwym Mikoła-

jem, który przekazał pałeczkę władzy swojemu 
następcy Mikołajowi Młodszemu. Mikołaj po-
witał wszystkie dzieci, zapowiedział, że będzie 
je bacznie obserwował i jak będą grzeczne to na 
koniec rozda prezenty. I tak wspólnie obejrzeli 
świąteczny występ dzieci z klasy III a i wzięli 
udział w mikołajkowym korowodzie. Mikołaj 
był zadowolony z dzieci i obdarował je słodko-
ściami. 

tekst i Foto A. dryBlAK 

6  grudnia w ZS nr 1 Szkole Podstawowej nr 7 im. orła Białego w Nowym dworze Mazowieckim odbyły się już po  raz  ósmy  
Korespondencyjne Mistrzostwa w Kręceniu  Bączkiem Matematycznym Piruet. 

Świąteczny nastrój już 4 grudnia zapanował w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 7.  
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absolwenci w Publicznym Przedszklu nr 2

Młodsi koledzy zaprosili uczniów na wspólne 
zabawy z okazji „Dnia Wesołej Dyni”. Każ-

dy uczeń i przedszkolak miał okazję wziąć udział 
w wybranej dyniowej konkurencji. Było wiele 
śmiechu i radości podczas wyścigów na dyniach, 

zbierania na czas dyniowych pestek i wielu in-
nych różnych konkurencji. 
Wspólne zabawy, rozmowy i spotkanie przedszkola-
ków i uczniów dała wszystkim wiele satysfakcji, zaś 
wychowawcy cieszą się, że pomysł wspólnych zajęć 

wyzwolił w dzieciach dużo pozytywnych emocji.
Przedszkolaki z niecierpliwością czekają na następną 
wizytę uczniów z klasy I.

tekst i Foto eWA żUlIńSKA

Spotkanie z Policjantem

Poprowadził on zajęcia z dziećmi na temat pra-
cy policjanta i obowiązujących zasad ruchu 

drogowego. Smerfy miały za zadanie odgadnąć, 
jakie rzeczy znajdują się w worku policyjnym  
i do czego służą, a także podać numery alarmo-

we obowiązujące w Polsce i w UE. Dowiedziały 
się wielu ciekawostek dotyczących codzienne-
go dnia policjanta na służbie. Okazało się, że to 
bardzo odpowiedzialna i czasami niebezpieczna 
praca. Na zakończenie spotkania wraz ze Sponge 

Bob’em dzieci rozwiązały quiz i trzeba przyznać, 
że wypadły świetnie. Wszystkie odpowiedzi 
były poprawne, co oznaczało, że nauka nie idzie  
w las.

tekst i Foto MArTyNA MIecZNIKoWSKA

dnia 30 października nasze przedszkole odwiedzili wyjątkowi goście – dzieci z klasy Ib, ze Szkoły Podstawowej nr 3 a zarazem 
nasi absolwenci z wychowawcą panią Urszulą Sosińską.

Odblaskowe Pierwszaki w Zespole Szkół w modlinie Twierdzy

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 eWA rUdNIcKA

Jesienna szaruga i wczesny zmierzch bardzo mocno ograniczają widoczność na ulicach. 

Głównym organizatorem przedsięwzięcia 
była pani Anna Dryblak, która poprzez  

przeprowadzenie szkolnego etapu konkurso-
wego włączyła naszą placówkę do udziału w 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek “Nad Betlejem w 
ciemną noc…” organizowanego przez 2 Mazo-
wiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym oraz 
Nasielski Ośrodek Kultury.Uczniowie – ochotni-
cy zaprezentowali wybraną przez siebie kolędę 
lub pastorałkę. Wzruszający śpiew dzieci oce-
niała komisja jury w składzie: p. Wanda Kępska,  
p. Katarzyna Dobruk i p.Ewelina Reising – Bajer 
. Choć wykonawców było niewielu, to jednak 
wykazali się oni ogromnym zaangażowaniem  
w wykonywane utwory. I miejsce otrzymał duet 
z klasy IId : Paweł Furtak i Jakub Zaręba; II 
miejsce przyznano solistce Amelii Zagulskiej  
z kl. Ib; III miejsce zdobył duet z klasy IIId: Ali-
cja Malinowska i Martyna Dobrowolska. 
Gratulujemy wszystkim wykonawcom, a w spo-
sób szczególny Pawłowi i Jakubowi, którzy będą 
reprezentować naszą szkołę  13.12.2013 w Na-
sielskim Domu Kultury. Życzymy im powodze-
nia i cieszymy się, że  nasi uczniowie rozwijają 
swoje talenty wokalne.

Podobnie, jak rok temu uczniowie musieli przy-
swoić  150 czasowników z przyimkami, co 

było bardzo trudnym zadaniem. Konkurs trwał 60 
minut i składał się z pięciu zadań, polegających 
na uzupełnianiu luk, tworzeniu pytań oraz tłuma-
czeniu tekstu  polskiego na język niemiecki i od-
wrotnie. Podczas sprawdzania prac konkursowych 
wszyscy zawodnicy zaproszeni zostali na słodki 
poczęstunek. Uczniowie świetnie poradzili sobie  
z zadaniami. Oto lista nagrodzonych:
1 Kinga Szmytkowska PG nr 4
2 Piotr Kowalski PG nr 4
3 Dominika Badurska PG nr 1
Nagrody i dyplomy dla zwycięzców ufundowane 
zostały przez Starostę Powiatu Nowodworskie-
go p. Krzysztofa Kapustę. Uczniowie otrzymali 
też wyróżnienia, które ufundował dyrektor ZS  
w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza  
p. Zdzisław Szmytkowski. Oto lista wyróżnio-
nych:
1 Anna Pudło PG nr 4
2 Monika Zając PG nr 2
3 Ewelina Suchodolska PG nr 2
Kinga Szmytkowska będzie reprezentowała naszą 
szkołę w regionalnym etapie konkursu z języka 
niemieckiego pod patronatem Kuratora Oświaty 
w Warszawie. Wszyscy uczestnicy tegorocznego 
Konkursu Powiatowego otrzymali zaproszenie do 
kolejnej, trzeciej edycji.

Festiwal Kolęd  
i Pastorałek
tekst i Foto KATArZyNA doBrUK

20  XI 2013  w naszej szkole odbył się 
niecodzienny konkurs wprowadzający 
nas w atmosferę Świąt Bożego 
Narodzenia.  

Polegał on na wykonaniu według własnego po-
mysłu lampionu adwentowego (forma prze-

strzenna). Uczniowie klas  I - III wykazali się wiel-
kim talentem, pomysłowością i zaangażowaniem w 
wykonywane prace. Dzieła dziecięce zachwycały 
swoją oryginalnością oraz estetyką wykonania. Jury 
miało niełatwe zadanie, jednak  z tak wielu pięknych 
prac wyłoniono laureatów.  Wśród jurorów znalazła 
się także przedstawicielka dzieci - Iza z klasy IVc.
I miejsce: Brajan Ostrowski kl. IIa
II miejsce: Malwina Dudek kl. IIc
III miejsce: Weronika Spalik kl. IIIb
Wyróżnienia:
Agnieszka Choroś kl. IId
Aleksandra Miller kl. IIa
Kacper Kaźmierczak kl. IIb
Dawid Strześniewski kl. IIb
Rozwiązanie konkursu, wręczenie dyplomów i na-
gród odbyło się  w Kościele Parafialnym pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze 
Maz., w pierwszą niedzielę adwentu 01.12.2013 
podczas Mszy dziecięcej. Tam również można było 
podziwiać prace uczniów na specjalnie przygotowa-
nej wystawie.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w kon-
kursie!
Organizatorzy: Katarzyna Dobruk, Wanda Kępska, 
Izabella Ryńska - Pieluchowska

Drugi powiatowy 
konkurs rekcja 
czasownika dla 
gimnazjów w zespole 
szkół w Nowym 
Dworze mazowieckim 
- modlin Twierdza
tekst i Foto Koło dZIeNNIKArSKIe

29 listopada, 2013r. odbyła się druga 
edycja konkursu, który zorganizowany 
został przez p. emilię Napiórkowską.  
Wzięło w nim udział 20 uczniów z sześciu 
szkół:  PG nr 1, PG nr 2, PG nr 3, PG nr 4 
oraz Gimnazjum z Nasielska i leoncina.

Konkurs plastyczny: 
Lampion adwentowy 
w SP 7 
tekst i Foto KATArZyNA doBrUK

W listopadzie  bieżącego roku,  
w Szkole Podstawowej nr 7, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół nr 1 odbył się 
niecodzienny konkurs plastyczny 
nawiązujący do zbliżającego się 
Adwentu.  

KONKURSY ODWIEDZILI NAS

dnia 7.11.2013r. dzieci z grupy IV „Smerfy” gościły funkcjonariusza Powiatowej Policji w Nowym dworze Mazowieckim. 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUkACjA

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUkACjA

Spotkanie z policjantem u „misiów”

Dzieci  3-4 letnie z gr. I „ Misie” miały okazję spo-
tkania się z policjantem, który przeprowadził  

z nimi ciekawe zajęcie edukacyjne na temat „Bezpie-
czeństwo  na drodze”. Oprócz ważnych informacji, 
które przekazał  policjant, dzieci zostały zapoznane z 
pracą policjanta i atrybutami, które wykorzystuje na 
co dzień.
Wraz z policjantem dzieci odwiedziła również pra-
cownica banku „Kasa Stefczyka”, która była prze-
brana za maskotkę świerszcza. Dzieci mogły przywi-
tać się z maskotką  i się z nią pobawić.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani  
odblaskami (misiami) świecącymi w nocy dzięki 
czemu przedszkolaki  będą widoczne na drodze w 
ciemności,  książeczkami –  na temat „ Bezpieczeń-
stwo na drodze” oraz balonami.
Spotkanie to sprawiło przedszkolakom ogromną 
radość i zadowolenie. Dzieci słuchały z zacieka-

wieniem wszystkich informacji o bezpieczeństwie 
i poszerzyły swoją dotychczasową wiedzę z tej 
dziedziny. Z pewnością będą przestrzegały zasad 
bezpiecznego zachowania się na drodze , z którymi 
zostały zapoznane. 
Tak miłe spotkanie na pewno na długo zostanie  

w pamięci dzieci. 
Wychowawcy oraz dzieci z gr. I „Misie” serdecznie 
dziękują Panu Szymonowi Koźniewskiemu  za po-
głębienie wiedzy dzieci w miłej i serdecznej atmos-
ferze.

tekst i Foto MArZeNA GrABoWSKA – WychoWAWcA Gr. I „MISIe”

Strażnik miejski w „Krasnalu”

Spotkanie odbyło się w ramach akcji „Bez-
pieczny przedszkolak”. Nasz gość tłumaczył 

przedszkolakom jak ważne jest dbanie o własne  
bezpieczeństwo. Zaprezentował przedszkolakom 
filmy edukacyjne na temat zachowań wobec dzi-
kich zwierząt i obcych  psów. Dzieci dowiedziały 
się również w jaki sposób zachować się gdy za-
czepia je nieznajoma osoba, że nie należy ulegać 
pod żadnym pozorem propozycjom i namowom 

osób nieznajomych. Materiały dydaktyczne  jakie 
przywiózł ze sobą funkcjonariusz ułatwiły prze-
kazanie informacji przedszkolakom. Entuzjazm 
wzbudziły akcesoria oraz elementy uposażenia, 
które można było dotknąć i przymierzyć. Przed-
szkolaki w czasie spotkania mogły wykazać się 
swoją wiedzą bo wyczerpująco odpowiadały na 
pytania zadawane przez strażnika, wykazały się 
również znajomością numerów telefonów alar-

mowych. 
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od 
Strażnika Miejskiego drobne upominki: odbla-
skowe breloczki mające poprawić ich widoczność 
na drodze, dzieci natomiast  wręczyły miłemu 
Gościowi dyplom. Dziękujemy nowodworskiej 
Straży Miejskiej za pomoc w realizacji tematu 
„Bezpieczny przedszkolak”.

tekst i Foto J.S-SZ.

15 listopada 2013 roku Publiczne Przedszkole nr 5 na osiedlu Młodych odwiedził Pan Szymon Koźniewski – rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Nowym dworze Mazowieckim.

Strażacy z OSP w PP3

Tym razem przedstawiono najmłodszym spe-
cyfikę pracy strażaka oraz zaprezentowano 

sprzęt, jakiego strażacy używają do pracy. Naj-
większą niespodzianką dla dzieci okazał się pies 
ratowniczy wyszkolony do poszukiwań zagi-

nionych osób. W czasie pokazu można było się 
dowiedzieć, że największym wrogiem podczas 
poszukiwań jest upływający czas, gdzie z każdą 
godziną maleją szanse na skuteczną pomoc, ale 
dzięki takim psom niesienie pomocy jest o wiele 

szybsze i skuteczniejsze.
Sekretarz OSP – Ratownictwo Wodne
W Nowym Dworze Maz.
Marcin Śmigas

tekst i Foto eWA rUdNIcKA

W Poniedziałkowe przedpołudnie strażacy z oSP – ratownictwo Wodne odwiedzili dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 
„ZłoTA KrAINA” w Nowym dworze Maz. 

ODWIEDZILI NAS

dnia 20 listopada nasze przedszkole odwiedził Strażnik Miejski.  

Słoneczny czas na jesienne dni w Zespole Szkół w Nowym Dworze 
mazowieckim - modlin Twierdza

1 października nasze przedszkolaki i dzieci z 
oddziałów „0” SP odwiedził tajemniczy gość  

z Kenii, który przywiózł ze sobą znane i nieznane 
instrumenty. Chociaż  na gościa trzeba było trochę 
poczekać to nie zakłóciło to naszego pozytywnego 
odbioru. Po przywitaniu gościa, dzieci miały okazję 

zaprezentować swoje umiejętności muzyczne. Każda 
grupa miała możliwość zagrać afrykańskie melodie 
w rytmie podanym przez dyrygenta na mniejszych 
lub większych bębnach.
Największą fascynacją wśród najmłodszej widowni 
wzbudził jednak sam gość oraz zabawa muzyką przy 

pomocy intrygujących bębnów. W miedzy czasie 
sympatyczny mieszkaniec Kenii przedstawił dzie-
ciom przyrząd przypominający dźwiękiem padający 
deszcz. Każdy z instrumentów miał swoją nazwę, 
które wymagały od naszych pupilów nie lada umie-
jętności językowych. Jednak nasze przedszkolaki nie 
z takim problemem sobie radziły. Zadanie wykonały 
perfekcyjnie - nawet małym „Biedroneczkom” nie 
sprawiło to kłopotu. 
Spotkanie okazało się dla przedszkolaków i dzieci  
z oddziałów „0” SP bardzo ciekawe i fascynujące za 
sprawą pomysłowego gościa, który serwował milu-
sińskim coraz to nowe zabawy i rytmy. Nie sposób 
było się nudzić przy tak pozytywnych i ekspresyjnych 
melodiach. Kawałek afrykańskiego słońca zagościł 
w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim 
- Modlin  Twierdza i mamy nadzieję, że pozostanie  
z nami na ten zimowy i chłodny czas. 

tekst K.KUcZKoWSKA Foto e. SZcZyGIeł

Spotkanie z autorką wierszy dla dzieci Hanną Niewiadomską

Pisarka opowiedziała dzieciom jak powstawa-
ły jej wiersze, co wpłynęło na ich powstanie 

i przeczytała kilka z nich. Przybliżyła też dzie-
ciom budowę wiersza i pobawiła się z dziećmi  
w zabawę w zgadywanki-rymowanki. Wspólnie 

z dziećmi napisała nowy wiersz, do którego dzie-
ci wyszukiwały słowa i tytuł. Autorka wysłucha-
ła także z uwagą propozycji dzieci jakie wiersze  
z chęcią by przeczytały. W ramach podziękowa-
nia dzieci z dwóch najstarszych grup - ,,Wróbelki”  
i ,,Plastusie” zaprosiły pisarkę do obejrzenia przy-
gotowanych przez nie inscenizacji wierszy ,,Fe-
lek kartofelek”, ,,Sól i cukier” oraz ,,Ciasteczka”. 

Przedszkolaki zaśpiewały także piosenkę której 
autorką tekstu był była właśnie Pani Hanna. 
Na zakończenie gość wykonał sobie z dziećmi 
wspólne zdjęcie i korzystając z zaproszenia star-
szaków z grupy ,,Plastusie” odwiedził ich salę, 
w której podziwiał kąciki zainteresowań oraz 
dziecięce prace plastyczne z plasteliny. Spotka-
nie dzieci z Panią Hanną Niewiadomską sprawiło 
wiele radości zarówno dzieciom jak i dorosłym.

tekst i Foto MAłGorZATA GrABoWSKA

choć za oknami panuje ponura jesienna aura to w Zespole Szkół w Nowym dworze Mazowieckim  - Modlin Twierdza 
humory dopisują, a to za sprawą radosnych i słonecznych dźwięków z odległej Afryki. 

Spotkanie autorskie z Panią Hanną Niewiadomską 

Pani Hanna Niewiadomska jest mieszkanką 
Legionowa i babcią, która pisze piękne wier-

sze dla dzieci. Autorka przybyła punktualnie na 
spotkanie i z uśmiechem powitała wszystkich 

uczestników, a następnie zaprezentowała wy-
brane wiersze. Chętnie odpowiadała na pytania, 
które dotyczyły jej twórczości i życia prywatne-
go. Uczniowie zgodnie stwierdzili, że wiersze są 

wesołe i fajnie się rymują. Po spotkaniu można 
było nabyć książkę wraz z autografem. Usatys-
fakcjonowane dzieci podziękowały za autografy     
i piękne spotkanie wręczając autorce kwiaty. 

tekst i Foto e. łAdNIAK

W dniu 2 października w klasach pierwszych, odbyły się kameralne spotkane z autorką książki „Bajczytanki Pani hanki”. 

ODWIEDZILI NAS

W dniu 28.11.2013 do Publicznego Przedszkola nr.3 przyjechała pisarka wierszy dla dzieci Pani hanna Niewiadomska. 
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W tym szczególnym dniu maluchom towarzy-
szyli ich rodzice. Dzieci przedstawiły piękny 

program artystyczny. Potem obiecały: zgodnie się 
bawić w przedszkolu, przychodzić każdego dnia 
z uśmiechem, słuchać swoich pań i pomagać ko-
legom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie 
Pani Dyrektor Krystyna Kocan za pomocą zaczaro-
wanego ołówka uroczyście pasowała każde dziec-
ko na przedszkolaka.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci do-
stały dyplomy przedszkolaka i upominki.
Po oficjalnej części dzieci i rodzice zasiedli do słod-
kiego poczęstunku.

Pasowanie na 
przedszkolaka
tekst i Foto KArolINA BrZoZoWSKA,  
  JoANNA TrZASKoMA 

Pod koniec października 2013 r.  
w Publicznym Przedszkolu nr 1 
w Nowym dworze Mazowieckim 
najmłodsza grupa dzieci została 
uroczyście przyjęta do grona 
przedszkolaków.

Tego dnia w grupie ,,Wiewiórki” odbyło się ,,Pa-
sowanie na Przedszkolaka”. 

Maluchy zaprezentowały swoje artystyczne zdol-
ności podczas występu – śpiewały piosenki o te-
matyce przedszkolnej, tańczyły, recytowały oczy-
wiście przy spontanicznym aplauzie publiczności. 
Pani Dyrektor odczytała ,,Przysięgę przedszkola-
ków” i dotknięciem ogromnego ołówka ,,zmieniła 
dzieciaka w prawdziwego przedszkolaka”, wy-
chowawczynie wręczały dyplomy i lizaki, dzieci  
z przejęciem przyjmowały uściski i gratulacje. 
Po części oficjalnej wychowawczynie zaprosiły 
dzieci i rodziców do wspólnej zabawy i do… sto-
łu zastawionego smakołykami, które wcześniej 
przygotowały mamy. Dzieci wspólnie z rodzicami 
wykonały ,,wesołą buzię przedszkolaka” za pomo-
cą materiałów plastycznych i własnych pomysłów. 
Pod ,,Przysięgą przedszkolaka” dzieci składały 
swoje podpisy – odbicie paluszka moczonego  
w farbie – znak, że akceptują słowa ,,przyrzecze-
nia”. W czasie wspólnej zabawy dzieci zapoznały 
rodziców z ulubionymi kolegami, zabawkami, 
salą – rodzice mogli zobaczyć swoje dziecko na tle 
grupy, w kontaktach z innymi dziećmi i dorosłymi  
w zróżnicowanych sytuacjach.
To pierwsza tego typu uroczystość w grupie ,,Wie-
wiórki” – zostały po niej zdjęcia, dziecięca twór-
czość i miłe wspomnienia.

Pasowanie na 
Przedszkolaka w PP2
tekst i Foto B.K.

29.10.2013r. nasze przedszkole tłumnie 
nawiedzili goście – rodzice, dziadkowie, 
ciocie... 

Droga do pasowania była dość trudna. Przez 
okres od września do listopada dzieci cięż-

ko pracowały nad własnymi emocjami, uczyły się 
radzić sobie z obawami związanymi z rozstaniem  
z rodzicami, poznawały zasady współżycia w grupie 
rówieśniczej. Na uroczystość zaprosiły członków 
swoich rodzin. Wesoło tańcząc, śpiewając i recytu-
jąc wierszyki, maluchy udowodniły wszystkim jak 
bardzo dorosły w okresie adaptacyjnym. Pomimo, 
iż był to ich pierwszy publiczny występ, ochoczo 
pokazywały nowe umiejętności oraz wysyłały ca-
łuski i uśmiechy do rodziców. Na dalszą drogę ży-
cia przedszkolnego dzieci otrzymały maskotki oraz 
bajki ufundowane przez Radę Rodziców Po części 
oficjalnej, na dzieci i zaproszonych gości, czekał 
słodki poczęstunek zorganizowany przez rodziców 
naszych milusińskich. Uroczystość wzbudziła wie-
le radości u dzieci oraz podziw rodziców. Rozmów  
i pogadanek po pasowaniu nie było końca. Dobrze 
czujący się w przedszkolu rodzice żałowali, że mu-
szą wracać do pracy. Pasowanie nie mogłoby się 
odbyć w takim wymiarze, gdyby nie duża pomoc  
i zaangażowanie rodziców. Szczególne  podzięko-
wania nauczycielki kierują do P. Osoch – mamy Pau-
linki – za przepiękny i przepyszny tort w kształcie 
krasnalka oraz P. Milkowskich – rodziców Krzysia 
za olbrzymie ilości pysznych owoców. 
Cieszymy się, że przedszkole wzbogaciło się o tak 
wartościowe maluchy i dorosłe osoby :)

Pasowanie na 
przedszkolaka w PP3
tekst i Foto JUSTyNA leWANdoWSKA

6 listopada 2013r. w PP3 w szereg 
przedszkolaków oficjalnie zostały 
przyjęte 3 i 4 latki z gr I- Krasnoludki. 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
Pasowanie na starszaka w PP3
tekst i Foto  MAłGorZATA ZAWAdZKA

Pasowania nadszedł czas!!!!

Przyszłe przedszkolaki starannie i sumiennie przy-
gotowywały się na ten ważny dzień. Z uwagą  

i cierpliwością ćwiczyły wiersze i piosenki, aby  
w końcu móc zaprezentować się przed publicznością.  
I nareszcie nadszedł długo wyczekiwany dzień. Na 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół zebrały się przed-
szkolaki, nowe i „stare”, aby uroczyście zostać włą-
czonym w grono PRAWDZIWYCH PRZEDSZKO-
LAKÓW w obecności rodziców i zaproszonych 
gości. Ale aby otrzymać zaszczytny tytuł, trzeba było 
wykazać się nie tylko zdolnościami recytatorskimi  
i wokalnymi ale także sprawnością fizyczną. 
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Zespołu Szkół, pan 
Zdzisław Szmytkowski, który okazał się również 
świetnym prowadzącym, powitał wszystkie dzie-
ci oraz zebranych gości. Gabrysia i Zuzia z grupy 
STARSZAKI zaprosiły przybyłą publiczność na wy-
jątkowy występ, do którego długo się przygotowy-
waliśmy. Na początek Marika z grupy SŁONECZKA 
zaanoncjowała swoją grupę, która zaprezentowała 
się w piosence o ukochanym ‚przedszkolu. Głośno i 
wyraźnie było słychać dumę u dzieci z uczęszczania 
do przedszkola. Jakby tego było mało SŁONECZKA 
przedstawiły wierszyk o swojej grupie, wykrzykując 

na koniec „nasza grupa to SŁONECZKA”.
Po nich przyszła kolej na najmłodsze dzieci. Małe 
„Biedroneczki” najbardziej przeżywały swój debiut 
sceniczny. Chociaż łezki poleciały po policzku, dziel-
nie spisały się podczas występu. Z zaangażowaniem 
i determinacją zaśpiewały piosenkę o przedszkolu  
i przedszkolaku, który umie wykonać przydatne 
czynności w grupie tj. klaskanie, tupanie, skakanie, 
zrobienie śmiesznej miny czy wykonanie obrotu 
dookoła siebie. Rodzice z podziwem i wzruszeniem 
mogli oglądać popisy swoich pociech. 
Po emocjonującym występie KRASNALE zapre-
zentowały się w wierszyku o swojej grupie oraz pio-
sence o przedszkolu. Nie zabrakło także tańca „Gro-
zik”, który w wykonaniu małych tancerzy okazał się 
cudowny.  Bez tremy i zdenerwowania KRASNALE 
przedstawiły swoje muzyczne i taneczne uzdolnienia.
Nie można pominąć także wspaniałych tańców naj-
starszej grupy w przedszkolu, a mianowicie STAR-
SZAKÓW.  Pod kierunkiem swoich wychowawczyń 
oraz pani Ani przestawiły „Czerwone jabłuszko”  
z chustami oraz kroki tańca Al - Achat. Z podziwem 
i zainteresowaniem oglądało się popisy dzieci. Nie 
można zapomnieć również o pięknie wyrecytowa-

nych wierszykach , nawiązujących do każdej grupy 
i tej ważnej uroczystości zaprezentowanych przez 
STARSZAKI.
Po części artystycznej nadszedł czas na najważniej-
szy moment tego dnia - PASOWANIE. Iga z najstar-
szej grupy poprosiła wszystkie dzieci o skupienie 
uwagi, uważne wysłuchanie przysięgi i wyprostowa-
ną postawę. Następnie przekazała „głos” Panu Dy-
rektorowi , który wygłosił przysięgę. Jak przystało na 
przyszłych przedszkolaków wszyscy jednogłośnie  
i wyraźnie przyrzekli: być prawdziwymi przedszko-
lakami. Z duma i radością na twarzy przedszkolaki 
stawały przed Dyrektorem, który  z  pomocą magicz-
nej kredki dokonał ceremonii pasowania. 
Na tym jednak atrakcje się nie skończyły. Starsi kole-
dzy z oddziałów „0” SP przekazali kolorowe prezen-
ty w nagrodę za piękny występ , życząc sukcesów 
na pierwszym etapie edukacji. Także w przedszkolu 
czekała na nas niespodzianka w postaci niesamo-
witej słodkiej uczty. W prezencie za wspaniały wy-
stęp otrzymaliśmy słodkie upominki oraz dyplomy  
z życzeniami samych wspaniałych chwil spędzonych  
w przedszkolu.

tekst K.KUcZKoWSKA Foto P.PASTerNAKIeWIcZ - rUchAłA

„rzecz to wielka niesłychanie, gdy starszakiem się zostanie..”

„W cichy mglisty poranek słychać muzyki dźwięki to dzieci w naszym przedszkolu ćwiczyły piosenki”, a po co tak ćwiczyły ??? 
Na uroczystość PASoWANIA NA PrZedSZKolAKA, która odbyła się 24 października w „Bajecznej Krainie” w Zespole Szkół  
w Nowym dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza. 

Tymi słowami, 30 października 2013r. dzieci  
z grupy VI –Plastusie uczęszczające do Pu-

blicznego Przedszkola Nr.3  w  Nowym Dworze 
Mazowieckim, powitały rodziców na uroczysto-
ści „Pasowanie na Starszaka”. Był to wielki dzień 
dla przedszkolaków z tej grupy. Dzieci stanęły na 
wysokości zadania i pięknie zaprezentowały się w 
programie artystycznym. Przedszkolaki ubrane w 
odświętne stroje, recytowały wiersze, śpiewały pio-
senki (zapoznały także rodziców ze swoim przyjacie-
lem Pakiem ) oraz zaprezentowały taniec pt. Kuku-
łeczka. Bycie starszakiem to  nie tylko przyjemność  
i duma, ale również obowiązek. Warunkiem stania 

się starszakiem, było zdanie egzaminu na starszaka 
i wykazanie się przed zaproszonymi gośćmi wiedzą, 
umiejętnościami nabytymi w przedszkolu. 
Plastusie świetnie zdały egzamin odpowiadając na 
trudne pytania i jak się okazało, wiedzą kim są, bo 
bardzo dobrze opanowały wiersz „Kto Ty Jesteś?”. 
Z chęcią odgadywały zagadki czytane przez rodzi-
ców oraz dzieliły wyrazy na sylaby. Dzieci pokazały 
publiczności, że nie tylko potrafią liczyć, ale także 
posiadają umiejętność dodawania i odejmowania 
elementów. Po tych wszystkich trudnościach dzieci 
złożyły uroczystą przysięgę. Ceremonii pasowania 
magiczną kredką dokonała Pani Dyrektor – Elżbie-

ta Kołodziejska. Wszystkie dzieci otrzymały drobne 
upominki w postaci pamiętnika i kolorowych długo-
pisów. 
Oficjalna część uroczystości została zakończona 
wspólnym zdjęciem. Następnie odbył się poczęstu-
nek  przygotowany przez rodziców. 
W miłej i przyjemniej atmosferze szybko minął 
wspólnie spędzony czas. Było to wielkie i nieza-
pomniane przeżycie dla dzieci oraz ich rodziców. 
Serdecznie gratulujemy starszakom, życzymy owoc-
nego i bogatego w doświadczenia pobytu w Przed-
szkolu „Słoneczna Kraina”. 
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Starszaki w PP3
tekst i Foto MGr KrySTyNA rAchWAł

„misie” z wizytą w gabinecie stomatologicznym

Pani stomatolog Izabela Luft-Lis zapoznała dzieci 
nie tylko ze swoją pracą i wyposażeniem gabi-

netu ale również podstawowymi zasadami dbania o 
higienę jamy ustnej. Dzieci mogły same pokazać na 
sztucznym aparacie uzębienia prawidłowe szczotko-
wanie zębów oraz wysłuchały pouczającego opo-
wiadania czym może się skończyć nieodpowiednie 
dbanie o zęby.
Następnie chętne dzieci usiadły na fotelu dentystycz-
nym gdzie Pani Izabela sprawdziła im ząbki, które 
pozostałe dzieci mogły oglądać na specjalistycznym 
monitorze. Dzieci zostały obdarowane naklejkami 
dzielnego pacjenta oraz pamiątkowymi „dyplomami 
pięknego uśmiechu”. Podczas spotkania panowała 
miła i serdeczna atmosfera,  a  wskazówki Pani sto-

matolog dotyczące odpowiedniego dbania o higienę  
jamy ustnej  z pewnością  dzieci będą stosowały w 
codziennym życiu.
Wychowawcy oraz dzieci serdecznie dziękują Pani 
Izabeli Luft-Lis za przeprowadzenie z dziećmi nie-
zwykle pouczającego zajęcia, które  na długo pozo-
stanie w pamięci dzieci.

tekst i Foto MArZeNA GrABoWSKA – WychoWAWcA Gr. „MISIe”.

„Starszaki” oraz dzieci z klasy „0”d S.P już nie mogły doczekać się czwartku – 3 października b.r. czekała je wielka frajda, gdyż w ramach 
współpracy ze środowiskiem lokalnym nasze przedszkole nawiązało współpracę z Publicznym Przedszkolem nr 3 w Nowym dworze 
Mazowieckim.

dnia 29 listopada 2013r. dzieci z gr. I  „ Misie”  z Publicznego Przedszkola nr 5 na osiedlu Młodych odwiedziły gabinet 
stomatologiczny. 

Sprawozdanie z wycieczki do Legionowa

Około godziny 11.40 dotarliśmy przed Urząd 
Miasta w Legionowie. Udaliśmy się do środka, 

zostawiliśmy w szatni okrycia wierzchnie, a następ-
nie poszliśmy do sali kinowej.     
Tam przywitała nas bardzo sympatyczna pani, która 
wprowadziła nas w tajniki kinematografii. Dzięki 
wykładowi zdobyliśmy mnóstwo ciekawych infor-
macji. Dowiedzieliśmy się, że film jest nazywany 
X Muzą. 
Jak wszyscy pamiętamy z lekcji historii, Apollo po-
siadał 9 muz, każda z nich sprawowała pieczę nad 
inną dziedziną sztuki lub nauki. Natomiast ojcami X 
Muzy, kilka tysięcy lat później, byli bracia Lumiere. 
W 1895r. opatentowali urządzenie, które nazwali 
kinematografem. W tym samym roku, w Paryżu, 
zorganizowali pierwszy publiczny pokaz filmowy.
Pierwsze filmy bardzo różniły się od tych, które 
oglądamy dzisiaj, były czarno-białe i nieme. Opo-
wiadały proste historie, do których zrozumienia nie 

był potrzebny dźwięk. Jednym z najsłynniejszych 
aktorów był Charlie Chaplin. 
Wraz z upływem czasu, forma, sposób tworzenia  
i realizacji filmów bardzo ewaluowały. Dzięki roz-
wojowi techniki, obecnie możemy oglądać filmy,  
w technologii 3D - trzech wymiarach. Są też spe-
cjalne kina, gdzie możemy odbierać film prawie 
wszystkimi zmysłami, łącznie z odczuciem powie-
wu wiatru, czy padających kropli deszczu - są to 

seanse 4D i 5D.
Po zakończeniu lekcji zostaliśmy zaproszeni na film 
pt. „Podróże Guliwera”.
Do Modlina Twierdzy wróciliśmy około godziny 
15:00. To był naprawdę udany dzień. Mam na-
dzieję, że będziemy jeździć na podobne wycieczki, 
obejrzymy wiele fascynujących filmów i zdobę-
dziemy mnóstwo nowych wiadomości. Takie lekcje 
najdłużej pozostają w pamięci.

tekst MoNIKA SKrońSKA Foto AGATA lATeK 

ale słodko....

Nie od dziś wiadomo, że słodycze kuszą i zachę-
cają dzieci do działań. Za jednego cukieraska 

najmłodsi są w stanie wykonać zadania wydające się 
nie do pokonania. Jednak co tak naprawdę zawierają 
i jak się produkuje przepyszne słodycze, dzieci posta-
nowiły dowiedzieć  się u samego źródła.
Pogoda w dniu wycieczki sprzyjała naszej wypra-
wie do Warszawy. Po zjedzonym śniadaniu, zwarci 
i gotowi wyruszyliśmy wraz ze starszymi kolegami 
do stolicy. Dla naszych biedroneczek była to pierw-
sza wycieczka autokarowa podczas której przejęte 
i podekscytowane obserwowały widoki z okna. Po 

do tarciu na miejsce nasze oczy mogły się nacieszyć 
widokiem różnokolorowych cukierków i lizaków. 
Nie mogliśmy oderwać wzroku od bajecznie wy-
glądającej wystawy i zapachu gorącego karmelu. 
Gdy wybiła godzina 10 milusińscy byli świadkami 
w jaki sposób tworzy się ich ulubione „przysmaki”. 
Dla bezpieczeństwa dzieci stały za szybami aby nie 
poparzyć się gorącymi produktami. Milusińscy mo-
gli zaobserwować jak stygnie polewa karmelowa, w 
jaki sposób ją się rozciąga, i co  tak naprawdę trzeba 
wykonać, aby stworzyć różnorodne wzorki - m.in. 
wałkowanie, nawijanie, obtaczanie i cięcie ostrymi 
narzędziami. Na „taśmie produkcyjnej” powstawały 
lizaki o smaku malinowym oraz cukierki w kształcie 
serduszka, które oczywiście nasi podopieczni nie za-
pomnieli skosztować. Jednym z punktów produkcji 
było wytworzenie masy karmelowej, którą po osty-
gnięciu dzieci mogły dotknąć. Biedroneczki i ich 
starsi koledzy mieli także swój udział w produkcji, 
a mianowicie zamienili się w „czarodziejów”, którzy 
za sprawą magicznego zaklęcia zmienili kolor karme-
lu „czary - mary, czary - mary niech się karmel zrobi 
biały”. Produkcja słodkości trwała niecałą godzinę. 
Cała taśma i wykonywane czynności dzieci mogły 

obserwować bezpośrednio zza szyby albo z ekra-
nów telewizorów. Ponieważ milusińscy stali podczas 
robienia cukierków ich cierpliwość i wytrwałość 
zostały nagrodzone w postaci paczuszki cukierków, 
„tęczowego” lizaka, oraz lizaka, który powstawał na 
ich oczach. Tak „wyposażeni” podziękowaliśmy  za 
pokaz i ruszyliśmy w drogę powrotną do przedszkola 
i szkoły, gdzie czekał na nas pyszny, ciepły obiadek. 
Chociaż jesteśmy łakomczuszkami na słodkości, to 
wiemy, że co za dużo to nie zdrowo. Słodyczami  
z pewnością podzielimy się z rodzicami i rodzeń-
stwem w domu.   

tekst i Foto Koło dZIeNNIKArSKIe

15 listopada „Biedroneczki”  i dzieci z klasy „0” B z Zespołu Szkół w Nowym dworze Mazowieckim  - Modlin Twierdza wybrały 
się do Manufaktury cukierków do Warszawy w celu zapoznania z produkcją słodkości. 

W czwartek, 17 października 2013r., wybraliśmy się na wycieczkę edukacyjną  do legionowa. Zbiórka odbyła się przed gmachem 
szkoły o godzinie 11:00. Stawili się wszyscy uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej.

„misie” z wizytą w bibliotece.

Było to dla przedszkolaków pierwsze spotkanie  
podczas którego, dzieci miały możliwość wy-

słuchania książki czytanej przez Panią Katarzynę 

Stasiak - pracownika biblioteki. Dzieci z uwagą  
i wielkim skupieniu wysłuchały książeczki i z chę-
cią odpowiadały na pytania bibliotekarki dotyczące 
wysłuchanego fragmentu książki. Następnie dzieci 
przystąpiły do kolorowania różnych zwierzątek, 
które przygotowała im Pani Kasia.
Spotkanie w bibliotece było dla dzieci miłym prze-
życiem i z pewnością jeszcze nie raz odwiedzimy 
ją po raz kolejny tak,  aby wychowankowie  mogli 
poznawać kolejne ciekawe pozycje książkowe oraz   
pożyczać książki, które będą czytali im rodzice.
Wychowawcy oraz dzieci serdecznie dziękują Pani 
Katarzynie Stasiak za miłą atmosferę  podczas spo-
tkania z przedszkolakami oraz rozwijanie ich zain-
teresowania książkami.

tekst i Foto MArZeNA GrABoWSKA – WychoWAWcA  Gr. „MISIe”

20 listopada 2013r. dzieci z gr. I „Misie” z Publicznego Przedszkola nr 5 odwiedziły Miejską Bibliotekę na „osiedlu Młodych”. 

Na zaproszenie pani Dyrektor P.P nr 3 mgr Elż-
biety Kołodziejskiej dwie grupy z naszego 

przedszkola pojechały na wycieczkę do „Słonecz-
nej Krainy”. Dzieci były bardzo podekscytowane 
samą jazdą autokarem  i z wielką radością jechały 
na to spotkanie. „Starszakami” opiekowały się: pani 
Ewelina Szczygieł, pani Bożenka Kopeć i pani Kry-
sia Rachwał, zaś „zerówką” opiekowała się pani 
Agnieszka Arent. 
Po miłym powitaniu przez panią Dyrektor P.P nr 3  
i personelu przedszkola dzieci zeszły do Sali gimna-
stycznej, gdzie czekała nas pierwsza niespodzianka. 
Powitała nas kolorowa tęcza i napis „WITAMY 
PRZEDSZKOLAKÓW Z P.P NR 4 W MODLINIE 
TWIERDZY W SŁONECZNEJ KRAINIE” .

Na początek pani mgr Jolanta Kwiatkowska zapro-
ponowała dzieciom kilka zabaw integracyjnych na 
powitanie (metodą KLANZY).
Następnie pani Jola Kwiatkowska razem ze swoimi 
6-latkami przygotowała dla dzieci przedstawienie te-
atralne pt” Dzielny Tomcio”. Dzieci podziwiały pięk-
ne dekoracje ,stroje małych artystów i wspaniałą grę! 
Głośno biliśmy brawa w podziękowaniu za występ!
Po teatrzyku dzieci zwiedzały całe przedszkole i go-
ściły się w sali „Biedronek” i „Wróbelków”. Panie 
przygotowały pyszny poczęstunek, po którym wszy-
scy weszli do ogrodu przedszkolnego. Tutaj czekała 
nas następna niespodzianka. Pani Jola z panią Iloną 
przygotowały zawody sportowe między naszymi 
przedszkolakami . Była konkurencja w przeciąga-

niu liny, w której panie trochę pomagały dzieciom, 
co doprowadziło do remisu. Następnie dzieci ścigały 
się w przenoszeniu piłki parami, a potem był bieg  
z woreczkiem wokół pachołków. Wszyscy dobrze się 
bawili, co widać było po roześmianych buziach dzie-
ci. Nasze przedszkolaki bawiły się także swobodnie 
na sprzęcie w ogrodzie. Były zgodne w zabawie  
i zdyscyplinowane, gdyż ogłosiliśmy zbiórkę.
Dwie godziny, które spędziliśmy w „Słonecznej 
Krainie” bardzo szybko minęły i przyszedł czas na 
pożegnanie . Z wielką sympatią podziękujemy pani 
Dyrektor P.P. nr 3 oraz całemu personelowi za bardzo 
miłe przyjęcie i zapraszamy do „Bajecznej Krainy”!

WYCIECZK I

Odwiedziliśmy mikołaja!

Wysłuchali opowiadania o obrzędach i zwycza-
jach związanych ze świętami Bożego Naro-

dzenia. Śpiewali kolędy. Poznali przyjaciół i pomoc-
ników Świętego Mikołaja, zasady funkcjonowania 
jego poczty oraz cały orszak reniferów. Wykonali 
bałwanka z siana i sizalu. Pracowali z zaangażowa-
niem i wielkim zapałem niczym elfy w fabryce zaba-
wek. Przygotowali wielobarwne listy, które z biciem 
serca wrzucili do skrzynki pocztowej mając nadzieję, 
że ich marzenia się spełnią. Jedną z atrakcji była na-
uka poloneza. Prowadzili ją tancerze – soliści Teatru 
Wielkiego w Warszawie ubrani w staropolskie stro-
je szlacheckie. Dopełnieniem całości stał się słodki 
poczęstunek – kawałki owoców polane ciepłą cze-

koladą z fontanny oraz przygotowany dla każdego 
uczestnika wyprawy pamiątkowy dyplom. 
Na zakończenie spotkania każda z klas sfotografowa-
ła się ze Świętym Mikołajem i otrzymała w prezencie 
sianko pod obrus. 

tekst i Foto MAłGorZATA KUleSZA, WANdA ToMASZeWSKA

9 grudnia 2013 roku uczniowie klas I a i I e Szkoły Podstawowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Nowym 
dworze Mazowieckim odwiedzili Krainę Świętego Mikołaja. 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUkACjA

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUkACjA

SP7 na wycieczce

Przy okazji dzieci mogły obejrzeć jedną ze stacji  
metra warszawskiego i przejechać się ruchomymi 

schodami. Ale to nie metro było celem ich wycieczki. 
Podążając w stronę pałacu  ujrzały akcję policji 
i straży pożarnej, a właściwie przygotowania do ak-
cji. W  pierwszej chwili my wszyscy i dorośli i dzieci 
nie wiedzieliśmy co się dzieje, ale kiedy byliśmy już 
bardzo blisko, to naszym oczom ukazali się wiszący 
na budynku, na specjalnych linach, ludzie. Potem 

okazało się, że byli to ekolodzy. 
Ale to w dalszym ciągu nie był cel naszej wycieczki. 
Po kilku minutach spaceru wokół pałacu dotarliśmy 
do Kinoteki, gdzie odbyła się lekcja pt. „Zaczarowa-
ny świat dźwięków- jak powstaje dźwięk w filmie 
animowanym?”. Dzieci z panią Dominiką  Ostałow-
ską – aktorką z serialu „M jak miłość”, odwiedziły 
studio imitowania dźwięków i dowiedziały się co 
to jest  imitacja  i imitator dźwięku. Wzięły również 
udział w króciutkim nagraniu dźwięku imitującego 
burzę. Potem obejrzały film animowany „Rio”. Film 
bardzo się wszystkim podobał, tak dziecięcej jak i do-
rosłej widowni. Jest to niezwykle barwna opowieść 
o perypetiach pewnej papugi, a także o przyjaźni. 
Można powiedzieć, że ukryte jest w nim przesłanie, a 
dotyczy ono prawdziwej przyjaźni, jeśli masz praw-
dziwych przyjaciół  to każdą przeszkodę jesteś w 
stanie pokonać. Kolejnym punktem programu naszej 
wycieczki było muzeum w którym obie klasy zostały 

podzielone na trzy grupy i każda grupa miała lekcję  
muzealną, ale każda na inny temat. I tak jedni dowie-
dzieli się o różnych wynalazkach i wynalazcach, inni 
o energii odnawialnej, a ostatnia grupa miała lekcję 
fizyki. Dla każdej grupy na zakończenie była niespo-
dzianka i tak „wynalazcy” bili monety, „ekolodzy” 
grali w kręgle z surowców wtórnych, a fizycy zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie w sali lustrzanej.

tekst i Foto A. dryBlAK

Z wizytą w Przychodni Lekarskiej

Jednak w tym wszystkim trzeba pamiętać o ochro-
nie zdrowia i odporności. 

Dzieci z oddziału „0”B przez cały wrzesień i paź-
dziernik zgłębiały tajniki zdrowego odżywiania na 
zajęciach dydaktycznych. Za sprawą swojej pani  
poznały smak, wygląd i walory zdrowotne natural-
nych witamin jakimi są warzywa i owoce. Oprócz 
tradycyjnych zabaw w zgadywanie co to jest pani 
Paulina uatrakcyjniła swoim wychowankom zajęcia 
w postaci warzywno - owocowych obrazków. Mali 
znawcy jesiennych przysmaków z uwagą i ciekawo-
ścią wchłaniali wiedzę dotyczącą zdrowia. 
W celach profilaktycznych udały się nawet do Ośrod-
ka Zdrowia w Twierdzy Modlin na zaproszenie pani 
Katarzyny Gołębiowskiej. Celem ich wizyty była 
weryfikacja zdobytej wiedzy dotyczącej zdrowia 
i jego ochrony. W przychodni dzieci poznały spo-
soby radzenia sobie z jesiennymi infekcjami oraz 
dostali dobrą radę jak się przed nimi bronić. Dzięki 
uprzejmości pani Kasi dzieci poznały także różnego 
rodzaju przyrządy lekarskie, których używa lekarz. 

Od tej pory mali wędrownicy wiedzą do czego m.in. 
służy stetoskop i w jakim celu pan doktor używa 
patyczków. Dzieci miały okazję również zwiedzić 
pomieszczenia przychodni tj. salę małego pacjenta, 
gdzie przychodzą maluchy i dzieci takie jak one, 
gdy złapie ich choroba. Dzielne zuchy dowiedziały 
się także od czego się choruje i dlaczego takie małe 
bakterie mogą spowodować męczący katar czy ka-
szel. Po wizycie dzieci wręczyły podziękowania na 

ręce pani Kasi za ciekawą i interesującą wycieczkę 
po przychodni. Mamy nadzieję, że od tej pory sko-
rzystają z rad udzielonych im przez specjalistów jak 
dbać o swoje zdrowie, aby być nie tylko silnym ale 
także odpornym na infekcje. Dzieci z przejęciem cze-
kały również na odpowiedź na pytanie: czy można 
dostać lek na grzeczność? Jednak się nie doczekały. 
Bogatsze o medyczną wiedzę wróciły do budynku 
szkolnego.

tekst K.KUcZKoWSKA Foto P. PASTerNAKIeWIcZ - rUchAłA

21 listopada klasy II b i II d z ZS nr 1 Szkoły Podstawowej nr im. orła Białego w Nowym dworze Mazowieckim, pojechały   
na wycieczkę do Warszawy, a dokładnie do KINoTeKI i MUZeUM TechNIKI w Pałacu Kultury i Nauki. 

Jesień to pora roku bardzo kolorowa za sprawą zmieniających się liści. Słoneczne dni chociaż coraz krótsze i chłodniejsze 
zachęcają do spacerów i aktywnego odpoczynku. 

Przedszkolaki z PP3 w urzędzie miasta

Wycieczka zorganizowana była w ramach pro-
jektów realizowanych w przedszkolu „Moja 

mała ojczyzna”. W budynku przewodnikiem przed-
szkolaków był pan Sebastian Sosiński. Na miejscu 
dzieci poznały pracę osób odpowiedzialnych za 
rozwój naszego rodzinnego miasta. Jako przyszli 

petenci urzędu poznali miejsce wyrabiania dowodów 
osobistych , salę udzielania ślubów. Odwiedzili także 
Strażników Miejskich w ich siedzibie, gdzie za po-
mocą monitoringu miejskiego mogły obserwować 
ulice naszego miasta. 
Poznały także salę, w której obradują radni NDM. 

Dzieci odegrały scenki z obrad, wybierając burmi-
strza, radnych, przewodniczącego rady, obserwato-
rów. Zabawa ta okazała się trudną pracą ale przybli-
żyła ona przedszkolakom pracę urzędników. 

tekst i Foto JUSTyNA leWANdoWSKA

W październiku najstarsze przedszkolaki z PP3 odwiedziły pracowników Urzędu Miasta Nowy dwór Maz. 

Wycieczka klasy IIa i IIc do muzeum Historycznego i muzeum Farmacji

W Muzeum Farmacji  uczestniczyli w  lekcji 
pt. „Leki z polnej apteki”. We wspaniałej 

scenerii starej apteki, bogatej w niezwykłe me-
ble, aptekarskie flakoniki i buteleczki, zdobywali 
wiedzę o cennych ziołach oraz rozwiązywaliśmy 
zagadki i krzyżówki. Mieliśmy też możliwość za-
bawy w farmaceutów. Samodzielnie rozdrabniali 
rośliny lecznicze: „na miłość, szczęście, spraw-
ność fizyczną, dobre wyniki w nauce i zdrowie”.
Potem mieli lekcję w Muzeum Historycznym – 

„W podziemnym  świecie legend”. Wędrowali 
podziemiami, szukali „magicznych” przedmio-
tów, używali „czarodziejskich” zaklęć i „uniesz-
kodliwili” Bazyliszka. Później brali udział  
w przedstawieniu kukiełkowym „Legenda o Ba-
zyliszku”. Każde z dzieci wystąpiło na scenie  
i wcieliło się w postać z legendy. Na zakończenie  
zajęć rysowali Bazyliszka. Galeria stworów była 
imponująca!
To była wspaniała i  bardzo pouczająca wycieczka.

tekst i Foto AGNIeSZKA MArSZAłeK

20 listopada Przesyłam  uczniowie z klasy II a i II c  z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym dworze Mazowieckim pod opieką 
wychowawczyń: pani Beaty Filipiak i  pani Mirosławy Franczak wybrali się na wycieczkę do Muzeum historycznego  
i Muzeum Farmacji w Warszawie. 

Wycieczka uczniów klas III PG do muzeum Narodowego w Warszawie

Podczas ciekawych zajęć poznali wybrane galerie 
i najciekawsze zabytki muzeum. W ten sposób 

realizowali tematy zwarte w programie nauczania 
plastyki. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki 
wywarł obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwal-
dem”. Uczniowie uczyli się opisu dzieła sztuki na 
przykładach obrazów, takich jak: „Dziwny ogród” 
Józefa Mehoffera, „Widok Warszawy z tarasu Zam-
ku Królewskiego” Bernardo Belotta zw. Canaletto, 
martwej natury „Deser” Willema Claesza Heda, czy 
„Wskrzeszenie Łazarza” ucznia Rembrandta van 
Rijna – Carela Fabritiusa. Gimnazjaliści pracowali 
na drukach przygotowanych przez Dział Edukacji 
Muzeum Narodowego w Warszawie, co pozwoliło 
im na utrwalenie zdobytej wiedzy.
Młodzież z dużym zaangażowaniem brała udział  

w zajęciach. Wielu uczniów stwierdziło, że chciało-
by jeszcze raz wrócić do muzeum, aby obejrzeć te 
zbiory, których nie udało nam się zobaczyć w czasie 
wizyty. Dodatkową atrakcją wyjazdu był spacer po 
dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego i możliwość 
obejrzenia wystawionych zabytków sprzętu ciężkie-
go takich jak: samoloty, czołgi, amfibie, wyrzutnie 
rakietowe i inne pojazdy. 

tekst i Foto A. dąBroWIecKA

dnia 19 listopada 2013 r. uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum nr 4 z Zespołu Szkół w Nowym dworze Mazowieckim – 
Modlin Twierdza pod opieką nauczycieli p. elżbiety Kutry, p. Anny dąbrowieckiej i p. Sławomira Krzeczkowskiego uczestniczyli w 
wycieczce do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie podzieleni na grupy brali udział w lekcjach muzealnych.
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Zanim to się jednak stało, musieli być poddani 
wielu próbom – to jest konkurencjom, przy-

gotowanym przez starsze i bardziej doświadczo-
ne klasy – IIa i IIb. Pierwszaki  musiały odrobić 
pracę domową i byli z niej odpytani. To nie jest 
żart! Piosenki o klasie i przestrzenny cukierek były 
potwierdzeniem pomysłowości i zgrania klas. Jury 
szczodrze przydzielało punkty.
Każda klasa stanowi galerię postaci. Mamy w niej 
typy wszechwiedzące, talenty wokalne i plastycz-
ne, typy wysportowane, sprytne oraz kreatywne. 
Takie cechy były niezbędne przy następnych kon-
kurencjach. Karykatura wychowawcy ze słodkim 
uśmiechem, szukanie cukierków w piasku, turniej 
wiedzy o wychowawcy ,czy the voice of PG 2, to 
tylko niektóre konkurencje, którym poddani byli 
gimnazjaliści. Każda klasa była świetnie przygoto-
wana i zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. 
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka 
Pindel, która powiedziała, że z radością dokona 
pasowania klas pierwszych na gimnazjalistów. 
Rozpoczęła się część oficjalna. Uczniowie klas 
pierwszych w obecności Pocztu Sztandarowego – 
symbolu szkoły odśpiewali hymn i złożyli ślubowa-
nie. Później wszyscy zostali pasowani przez Panią 
Dyrektor na gimnazjalistów. Na koniec otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i słodkie prezenty z rąk Pani 
Wice Dyrektor – Renaty Szczepańskiej.
Gwoździem programu był występ uczniów klas 
II – Damiana Jaskólskiego, Kacpra Korczyńskiego  
i Sebastiana Krupy. Chłopcy pokazali na co ich 
stać! To był prawdziwy prezent dla pierwszaków.
I tak „cukierkowe otrzęsiny” 2013 przeszły do hi-
storii. Mamy nadzieję, że wszyscy dobrze się ba-
wili i osłodzili sobie życie w gimnazjum.  Klasom 
pierwszym  życzymy samych sukcesów i słodkich 
dni w naszej kochanej szkole.

Cukierkowe otrzęsiny
tekst i Foto e. KĘdZIerSKA I M. PAWełAS

W dniu 29 października 2013 roku,  
w Publicznym Gimnazjum nr 2, odbyły 
się „ cukierkowe otrzęsiny”. Zgodnie  
z tradycją, po dwóch miesiącach nauki 
uczniowie klas pierwszych zostali 
przyjęci w poczet gimnazjalistów. 

W dniu 30 października w Publicznym Przed-
szkolu nr 2 obchodziliśmy „Dzień Wesołej 

Dyni”. We wszystkich grupach wiekowych dzieci 
odkrywały i poznawały na różne sposoby walory 
warzyw z rodziny dyniowatych. Dzieci wraz z pa-
niami wydrążały nasiona z dyń, ozdabiały je i pró-
bowały przetworów. Tego dnia dzieci były ubrane 
na pomarańczowo.
W „Dniu Wesołej Dyni” nie zabrakło wspólnych 
zabaw, gier i konkursów wszystkich dzieci z Kra-
snala. Przedszkolaki zmierzyły się z dyniowym 
slalomem, dyniowymi łamigłówkami i oczywiście 
dyniowymi pląsami.
Wspólne spotkanie pozwoliło nam poznać wielką 
różnorodność dyń i wzbogacił naszą wiedzę na ich 
temat. Zachęcił też dzieci do spróbowania potraw, 
które specjalnie na tę okazję zostały przygotowane 
przez panie z kuchni. A kolorowa dyniowa ekspo-
zycja przyciągała wzrok i budziła zainteresowanie.
Spotkanie dla wszystkich dzieci przygotowała Ewa 
Żulińska i Grażyna Adamowicz.

Dzień Wesołej Dyni  
w PP2
tekst i Foto eWA żUlIńSKA

Nadszedł koniec jesiennych zbiorów, 
więc to najlepszy czas by ustanowić 
„dzień dyni” – królowej wszystkich 
warzyw. Nasze dzieci z zapałem zabrały 
się do odkrywania „dyniowego wnętrza” 
i robienia dyniowych stworów.

Kolorowa jesień przyniosła nam w tym roku 
mnóstwo niesamowitych wrażeń i przeżyć. 

Dzięki jesiennym skarbom udało się stworzyć po-
mysłowe i ciekawe prace, które stały się inspiracją 
interesujących zabaw. 
Dlatego aby zdobytą wiedzę pożytecznie spożyt-
kować 25 listopada do Zespołu Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza przybyli 
artyści, którzy starali się utrwalić przedszkolakom 
i dzieciom z klas „0” SP wiadomości o jesiennych 
skarbach i dostarczyć niezapomnianych wrażeń mu-
zycznych. Za pomocą najprostszej metody jaką jest 
piosenka, milusińscy przypomnieli sobie co można 
wyczarować z jarzębiny i kasztanów.  Przy dźwię-
kach kapiącego deszczu, dzieci akompaniowały 
piosenkarce, Paulinie Malinowskiej, wyklaskując 
podany rytm. W programie artystycznym znalazły 
się także piosenki  o kujawiaku, kolorowych pa-
rasolkach, szumiącym wietrze, groźnej burzy czy 
spadających listkach. Dzieci słuchały wokalistki jak 
zaczarowane.
Artyści  nie zapomnieli o włączaniu najmłodszej 
widowni w oglądanie” jesiennego musicalu”.  Pio-
senkarka, dzięki swojemu talentowi wokalnemu, do-
starczyła nam wrażeń słuchowych, ale także wzro-
kowych za sprawą jesiennej dekoracji oraz swojej 
dostojnej sukni, w której wyglądała niczym „Pani 
Jesień”.  Dzieci zostały zaangażowane do śpiewania 
piosenek oraz odtańczenia kujawiaka. Zobowiązane 
zostały także do uważnego słuchania, gdyż wokalist-
ka sprawdzała czy wszystkie aparaty słuchowe po-
prawnie działają. I się nie pomyliła, gdyż nasi milu-
sińscy odpowiadali bezbłędnie na zadawane pytania. 
Dzięki wspólnemu śpiewaniu i odtwarzaniu słów 
ruchem, szybko nauczyliśmy się łatwych i rytmicz-
nych piosenek. W drodze do swoich sal było słychać 
dźwięki nuconych melodii, a czasami i słowa piose-
nek. Na deszczowe dni niezapomniane będą słowa 
„...a w kaloszach do przedszkola idą dzieci chlap, 
chlap, chlap”.  Z niecierpliwością będziemy oczeki-
wać na kolejne koncerty muzyczne. 

„Kolorowe listki...” – 
jesienny musical
tekst i Foto K.KUcZKoWSKA

Jesień jest porą roku bardzo wdzięczną  
i motywującą. Wiele prostych a zarazem 
przyciągających wzrok i słuch pomocy 
można wyczarować wraz z dziećmi. 

„edukacja globalna dla najmłodszych”.

Celem projektu było uwrażliwienie najmłodszych 
uczniów na potrzeby ich rówieśników z ubo-

gich krajów świata, kształtowanie postawy szacunku 
wobec każdego człowieka, a także ukazanie piękna 
kulturowego, geograficznego i przyrodniczego cha-
rakterystycznego dla wybranych kontynentów.
Szkoła realizowała projekt poprzez zajęcia – warsz-
taty przeprowadzone przez nauczycielkę Katarzynę 
Dobruk oraz trenera ODE „Źródła” p. Adama Kacz-
marka.
Pani Kasia poprowadziła zajęcia z edukacji global-
nej w klasach II. Przy współpracy z wychowawcami 

klas zapoznała dzieci z różnorodnością kulturową  
w Indonezji oraz warunkami życia tamtejszych 
zwierząt; wskazała jak ważne jest prawo do edukacji  
w Nepalu oraz zapoznała wychowanków z pięknem 
puszczy amazońskiej i ojczyzną ziemniaków – Peru. 
Zajęcia przeplatane były oryginalnymi zabawami,  
w które bawią się dzieci z poznawanych krajów.
   Pan Adam zapoznał uczniów klas: IIa, IIc, IIId z ro-
dziną zambijską, wskazał na jej tradycje i wielopoko-
leniowość, a poprzez wykonanie ćwiczenia: „drzewo 
genealogiczne” wychowankowie mogli przekonać 
się ,jak ważni są krewni w życiu każdego człowieka.

Pan Adam zapoznał uczniów z oryginalną zabawą 
zambijską, która sprawiła dzieciom dużo radości. 
Zajęcia z edukacji globalnej były wartościowe, cie-
kawe i spotkały się z dużym zainteresowaniem na-
szych uczniów. Bardzo cenne i przydatne okazały 
się  pomoce dydaktyczne opracowane przez ODE 
„Źródła”, a zwłaszcza prezentacje multimedialne.                                                                                                              
Mamy nadzieję, że  te  spotkania pomogły dzieciom  
zainteresować się pięknem otaczającego świata, przy-
rodą, nauczyły cieszyć się z tego, co mamy, a przede 
wszystkim pozwoliły zrozumieć, że każdy człowiek  
ma prawdo do szacunku, edukacji i godnego życia. 

tekst i Foto KATArZyNA doBrUK

Zabawa Halloween w Wesołej Jedyneczce 

Halloween to zabawne święto, wiąże się przede 
wszystkim z dobrą zabawą, konkursami i prze-

ściganiem się w pomysłowości. Halloween znalazło 
swoje stałe miejsce w kalendarzu uroczystości gru-
powych „Smerfów”, których nie można przegapić.
Tradycyjne zabawy na Halloween to element, któ-
rego nie może zabraknąć w ten „upiorny” wieczór. 
Odpowiednie pomysły i konkurencje zapewniły nam 
straaaaszliwie dobrą zabawę :)
Jest też doskonałą okazją do spotkania z całą grupą 
dzieci i rodziców.
Nie tylko dorośli mają świetna okazję do obserwowa-
nia swoich pociech podczas zabawy z rówieśnikami, 
ale i one mogą obserwować bawiących się rodziców 
w nietypowych strojach. Bo  halloween to nic innego 
jak bal przebierańców w oczach małego dziecka, z tą 
różnicą, że dominują stroje dobrych duszków, dyń, 
czarownic i czarodziejek, a nie standardowe stroje 
karnawałowe.
Ta myśl towarzyszyła dzieciom, rodzicom i nauczy-
cielkom grupy IV „Smerfy”z Publicznego przed-

szkola nr 1  w Nowym Dworze Mazowieckim pod-
czas zabawy w tym roku.
Wraz z dziećmi stworzyliśmy dekoracje na to tajem-
nicze popołudnie, wybraliśmy odpowiednią muzykę, 
przy której można tańczyć, cieszyć się ze wspólnie 
spędzonych chwil i z niecierpliwością czekaliśmy na 
godzine 16.00.
Nagle sala zaczęła wypełniać się wesołymi dusz-
kami, sympatycznymi czarownicami, ciekawymi 
stworkami a na koniec wturlały się okrąglutkie po-
marańczowe dynie. Niektórych naprawdę trudno 
było rozpoznać. Twarze dzieci promieniały widząc 
rodziców przybyłych na zabawę. Rozpoczęliśmy 
tańcem przy wspólnie zaśpiewanej piosence „ Duszki 
łakomczuszki”. Następnie obył się konkurs „straszne 
miny”, „piękna jak mumia”, a także „poszukiwacze 
skarbów”. We wszystkich konkurencjach śmiech był 
na pierwszym miejscu.
Tańce, konkursy i wspólne śpiewanie to jest to, co 
„smerfy” lubią najbardziej, wiec  zabawa trwała  
i trwała...

Piosenką „Duszki leśne” pożegnaliśmy się i w wy-
śmienitych humorach zakończyliśmy halloweenowe 
spotkanie.
 Pragniemy wszystkim Rodzicom bardzo podzięko-
wać za trud i poświęcony czas w przygotowywaniu 
kostiumów, a także za wspaniała zabawę.

tekst i Foto WychoWAWcZyNIe GrUPy IV

W listopadzie bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 7 zagościły azjatyckie, amerykańskie i afrykańskie klimaty. Stało się to za sprawą 
projektu edukacyjnego: „edukacja globalna dla najmłodszych” realizowanego przez naszą placówkę, który został opracowany przez 
ośrodek działań ekologicznych „Źródła” w łodzi. 

„My jesteśmy straszne zmory, Bardzo groźne z nas upiory, Jeśli nie chcesz nas się bać, Musisz nam cukierka dać...”
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Kto z kim przestaje – takim się staje! Gala Świętych w Zespole Szkół  
w modlinie Twierdzy.

W te jesienne dni wspominamy tych, którzy od-
dali życie za niepodległość naszej Ojczyzny 

(11.11– Święto Niepodległości); tych, którzy uczyli 
nas pięknego i mądrego życia – naszych przodków: 
babcie, dziadków (2.11 – Dzień Zaduszny), a także 
tych, którzy zostawili nam cenne wskazówki jak żyć, 
by być w pełni szczęśliwym, czyli świętym (1.11 – 
Uroczystość Wszystkich Świętych).
O zmarłych dzieci pamiętały zapalając na cmentarzu 
znicze na grobach poległych żołnierzy i mieszkań-
ców Twierdzy, a Świętych… zaprosiły na wspólne 
świętowanie do szkoły.

5 listopada dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej przy-
szły na zajęcia poprzebierane za swoich ulubionych 
Świętych. W czasie Gali uczniowie przedstawiali 
swojego Świętego i opowiadali o jego życiu. Hasłem 
świętowania, było stare, a jakże mądre przysłowie: 
KTO Z KIM PRZESTAJE – TAKIM SIĘ STAJE.
Na Gali byli obecni nie tylko Święci Patronowie 
– imiennicy dzieci, ale też starożytni męczennicy 
– jak dzielna dziewczynka Św. Filomena, Św. Ce-
cylia, czy niezwykła Św. Jadwiga, Królowa Polski. 
Dzieci w czasie zabawy odszukały i odczytały listy 
z przesłaniami i mądrościami od różnych Świę-

tych. Był czas na śpiewanie, taniec i degustację 
„niebiańskich delicji”. Zabawa była wyśmienita, 
bo i towarzystwo – Świętych wspaniałe. I wszyscy 
mamy nadzieję, że to „przestawanie” z tak pięknymi  
i dzielnymi ludźmi nie zakończy się tylko na zaba-
wie, ale przedłuży w codzienności w naśladowaniu 
ich dobroci i wielkiego serca.  
Dziękuję wszystkim Rodzicom i Dziadkom, którzy 
tak aktywnie i z ogromną pomysłowością pomogli 
przygotować dzieciom stroje, a przez to przyczynili 
się do tej wyjątkowej zabawy. 

tekst i Foto S. eWA GrZeGorcZyN

Klub małego Strażaka w modlinie Twierdzy

Ich zajęcia zawsze będą się zaczynały w ten spo-
sób. Grupa dziewcząt i chłopców uczestniczyła  

w zawodach pożarniczych, podczas których rzu-
cano węże, podłączano „sikawki”, ustawiano roz-
dzielacze. Wykonanie zadań na czas zakończyło się 
remisem, okazało się, że obie drużyny wykonały je  
w ciągu trzech minut. Mali strażacy uczyli się wspól-
nie piosenki „Strażak”. Obiecali opiekunowi klubu, 
że do końca roku opanują pamięciowo słowa kolej-
nych zwrotek. Na zakończenie zajęć każdy otrzymał 
zasłużoną niespodziankę, naklejkę strażaka. Opie-
kunem grupy jest funkcjonariusz PSP, naczelnik 

OSPRW w Modlinie, p. Piotr Napiórkowski. Zajęcia 
w Klubie Małego Strażaka odbywają się dwa razy  
w miesiącu, w czwartek w godzinach 15.30-16.30.
Kolejne zajęcia przyniosły nowe zadania i atrakcje 
związane z wycieczką do Jednostki Ratowniczo- 
Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim. Mali 
strażacy pod bacznym okiem p. Piotra Napiórkow-
skiego oraz nauczycielek z ZS w Modlinie Twierdzy, 
p. Emilii Napiórkowskiej i p. Katarzyny Jandy mogli 
poznać specyfikę pracy strażaka. Między innymi 
wypróbowali maski, służące do oddychania w stre-
fie zadymionej. Prawdziwą atrakcją był samochód  

z drabinką. Dziewczynki weszły do kosza podnośni-
ka, a chłopcy zapoznali się z wyposażeniem łódki, 
służącej strażakom w czasie powodzi lub podczas 
poszukiwań osób, które utonęły. Na placu JRG 
każdy mały strażak mógł polać wodę z prądownicy 
szybkiego natarcia, a także obejrzeć symulowane 
działania związane z ogłoszeniem pożaru. Atrakcyj-
na wycieczka odbyła się dzięki wsparciu dyrektora 
szkoły, p. Zdzisława Szmytkowskiego, komendanta 
PSP, p. L. Smuniewskiego, p. Kamila Czapskiego 
oraz p. Pawła Zielińskiego.

tekst i Foto Koło dZIeNNIKArSKIe

Pierwsze zajęcia w Klubie Małego Strażaka w Modlinie Twierdzy odbyły się 17.10.2013 r. Grupa najmłodszych strażaków  
z klas 1-3 uczyła się musztry, ustawień w dwuszeregu, odliczania swojej kolejności, poznała komendy: baczność, spocznij,  
w prawo i w lewo zwrot, naprzód marsz. 

listopad to miesiąc szczególnej pamięci o wyjątkowych ludziach. 

PG1 w mistrzostwach Gminy w piłce koszykowej

Drużyna dziewcząt i drużyna chłopców poko-
nała swoich rywali z ZS nr 1, ZS w Modlinie 

Twierdzy i ZS nr 3. Obie drużyny awansowały do 
Mistrzostw Powiatu, podczas których pokonali 
swoich rywali 
z powiatu nowodworskiego.
Drużynę dziewcząt przygotowała pani Magda Bar-
doni a chłopców pani Agata Karuk.
Następny etap to zawody rejonowe w Wołominie. 
Trzymamy kciuki za nasze drużyny!

tekst i Foto PG1

reprezentacja dziewcząt i chłopców z Publicznego Gimnazjum nr 1 z Nowego dworu Mazowieckiego zwyciężyła  
w Mistrzostwach Gminy w piłce koszykowej. 

Inscenizacja wiersza J. Brzechwy „Na straganie”

Warzywa i owoce to nieodzowny element diety 
każdego człowieka. W piramidzie żywienia 

stanowią jedno z najważniejszych pięter pokarmo-
wych, dlatego już od najmłodszych lat wpajane jest 
dzieciom jakie wartości spożywcze i zdrowotne w 
sobie zawierają, Aby przybliżyć tematykę tych natu-
ralnych witamin dzieci z grupy „Słoneczka” zapro-
siły kolegów, koleżanki z przedszkola oraz zerówek 
szkolnych, nauczycieli na inscenizację wiersza Jana 
Brzechwy pt. „Na straganie”, która odbyła się 14 li-
stopada 2013 r. na sali gimnastycznej.
Przygotowania trwały od kilku tygodni, mali aktorzy 
ćwiczyli bez wytchnienia i z uśmiechem na twarzy 
swoje role. Panie przygotowały scenografię, a ro-
dzice stroje. Dzieci przebrane były za: Szczypiorek 
(Madzia), Koper (Krzyś), Kalarepa (Bartek), Burak 
(Jaś G.), Fasola (Hania), Brukselka (Sandra), Cebula 
(Maja), Groch (Kornelia), Pietruszka (Piotr), Mar-
chewka (Szymon), Ogórek (Kamil) oraz Kapusta 
(Jaś R.). W dniu występu wszyscy byli podekscy-
towani. Odbyła się próba generalna i po śniadaniu 
wyruszyliśmy zmierzyć się z tremą, by móc poczuć 

się przez chwilę jak prawdziwi aktorzy. Pani Magda 
powitała wszystkich przybyłych gości i oddała głos 
narratorowi – Marice, rozbrzmiały się słowa: „Na 
straganie w dzień targowy…”. Widzowie z zacieka-
wieniem słuchali aktorów.
Przedstawienie udało się idealnie. Aktorzy z roze-
śmianymi buziami ukłonili się, po czym otrzymali 
gromkie brawa od publiczności. Po występie rozpo-
częły się pląsy każda grupa w kole bawiła się przy 
piosence pt. „Cebulka i buraczek”. Gdy przyszedł 
czas na odpoczynek po wspaniałej zabawie, odbyła 
się degustacja wcześniej przygotowanych owoców 
i warzyw. Wszyscy jedli ze smakiem owoce i wa-
rzywa. Przeprowadzone zostały wywiady wśród 
aktorów na temat tego co jadły oraz zdrowego trybu 
życia. 
Na pożegnanie wszyscy wesoło zatańczyli przy mu-
zyce, po czym Pani Dyrektor podziękowała małym 
aktorom za perfekcyjny występ i wspaniałą zabawę. 
Następnie wszystkie grupy wróciły do swoich sal na 
zajęcia. 

tekst i Foto ANNA PrZyGódZKA

Plastusie z PP3 pieką świąteczne pierniczki

Przygotowane do pracy, wyposażone w fartuchy  
i chustki sprawnie wygniatały i wałkowały przy-

gotowane przez Panią Martę ciasto, a następnie fo-
remkami świątecznymi wycinały choinki, reniferki, 
bałwanki, aniołki i gwiazdki.  Kiedy pierniczki pie-
kły się w przedszkolnej kuchni, pani Marta pokazała 

dzieciom jak wykonać zieloną, czerwoną, żółta, białą 
i brązową polewę na pierniczki. Gdy pierniczki były 
upieczone i wystygły dzieci lukrowały je, dbając  
o realną kolorystykę. Tak przygotowane ciastecz-
ka ozdabiały kolorowymi posypkami, groszkami 
i lukrowymi pisakami. Choinki były zielone i mia-

ły kolorowe bombki i łańcuchy, brązowe reniferki 
miały czerwone noski a białe aniołki złote włosy  
i rozśpiewane buźki. Pierniczki wyszły piękne, dzieci 
najchętniej by je zjadły już teraz, ale muszą poczekać 
do świat. Bardzo dziękujemy pani Marcie za pomy-
słowe zajęcia.

tekst i Foto MAłGorZATA GrABoWSKA

„Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy…” – każde dziecko, jak i dorosły zna wiersz Jana Brzechwy  
i wartości jakie z niego płyną. 

co to był za dzień.! dzięki uprzejmości przemiłej mamy Stasia- pani Marty Bogdańskiej, dzieci z grupy ,,Plastusie” z PP3 miały 
możliwość wykonania własnoręcznie świątecznych pierniczków. 

„Nasz pomocnik prąd elektryczny”

Energia elektryczna  towarzyszy nam przez całe 
nasze życie. Dziś trudno było by sobie wyobra-

zić, że nagle jej nie ma. Dzieci z grupy „Mali Od-
krywcy” publicznego przedszkola nr 1 uczestniczy-
ły w zajęciach „Nasz pomocnik prąd elektryczny”. 
Dzieci dowiedziały się jak wytwarza się energię 
elektryczną  i jak prąd  płynie do naszych domów. 
Przedszkolaki potrafiły wyliczyć wiele urządzeń, 
które są zasilane prądem elektrycznym i  ułatwiają 
nam wykonywanie różnych czynności w domu i pra-
cy. Najczęściej wymienianym urządzeniem był oczy-
wiście komputer. Prąd elektryczny niesie ze sobą 
też wiele niebezpieczeństw, dlatego dzieci poznały 
zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się urządze-
niami elektrycznymi. Dobrze zapamiętały najważ-
niejszą z nich – urządzeń elektrycznych nie można 
uruchamiać bez zgody osób dorosłych i tylko w ich 
obecności. Oczywiście dzieci poznały „bezpieczny 
prąd” czyli ten płynący z baterii elektrycznych, któ-

rymi zasilane są choćby ich zabawki. Jak przystało 
na „Małych Odkrywców” przeprowadzono szereg 
doświadczeń dokonując miernikiem elektrycznym 
pomiaru napięcia w baterii. Dzieci obserwowały jak 
zmieniają się wskazania miernika gdy baterie łączy-
my szeregowo i równolegle. Kiedy świeci się a kiedy 
nie świeci żaróweczka i od czego zależy czy świeci 
jaśniej lub ciemniej. Koronnym dowodem dla dzieci, 
że prąd elektryczny jest pomocny ludziom była druga 

część zajęć. Przy pomocy miksera, który dzięki prą-
dowi elektrycznemu wprawił w obroty swoje „trze-
paczki”, ze śmietany i innych produktów wsypanych 
do miski zrobiono krem. Pyszny, puszysty krem wraz 
z owocami przekonał wszystkich uczestników zajęć, 
że prąd elektryczny jest nam bardzo przydatny.

tekst i Foto  AlINA KASZyńSKA NAUcZycIel PP1

„Sterczy w ścianie taki pstryczek, mały pstryczek elektryczek”, któż z nas nie zna tego wierszyka Juliana Tuwima. 
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Do zabawy przyłączyli się starsi koledzy  
z gimnazjum, nauczyciele i mieszkańcy. Jak 

się okazało, nasze pytania nie sprawiły im więk-
szych trudności. Wszyscy chętnie rozwiązywali 
przygotowane quizy matematyczne. Dla uczestni-
ków przygotowane były małe upominki. Konkurs 
przeprowadzili uczniowie klas IV i VI .Dziękujemy 
wszystkim za wspaniałą zabawę i gratulujemy od-
wagi oraz znajomości tabliczki mnożenia !

Obchody III Światowego 
Dnia Tabliczki mnożenia 
w ZS w modlinie 
Twierdzy – 27.09.2013
tekst i Foto AleKSANdrA SAdlAKoWSKA Kl. VI A.

Uczniowie „Klubu Pitagorasa” 
działającego przy Zespole Szkół  
w Nowym dworze Mazowieckim - 
Modlin Twierdza wraz z opiekunem 
mgr J. Paszkiewicz, w ramach 
Światowego dnia Tabliczki Mnożenia 
wyruszyli na korytarze szkolne  
i ulice Twierdzy z mini konkursami 
matematycznymi.

Wszyscy wysłuchali ,,Bajki o ziemniaku”, 
ułożyli w zespołach historyjkę obrazkową  

i w ten sposób poznali historię batatów, czyli ziem-
niaków. Odważne mamy pochwaliły się swoimi 
umiejętnościami obierania ziemniaków a tatusio-
wie byli wielce dumni, gdyż udało im się obrać 
kartofelki i uzyskać przy tym dłuuuugą skórkę.
Dzieci dopingowały Rodziców brawami i  nagro-
dziły piosenką ,,Chodźmy do parku” oraz stwo-
rzyły przy tym jesienną orkiestrę oraz zatańczyły  
i wyklaskały wesołą poleczkę.
Wszyscy świetnie się bawili podczas konkurencji 
sportowych. Dzieci szybko znalazły wcześniej 
ukryte ziemniaki. Każdy rzucał ziemniaczkiem, 
(oczywiście celnie) do kosza i sprawnie przeniósł 
ziemniaczka na drewnianej łyżce (slalomem).Ćwi-
czyły dzieci i ich rodziny i najważniejsze, że nikt 
nie unikał żadnej konkurencji.
Udało się nam również ,,ugotować” pyszną i zdro-
wa zupę ziemniaczaną podczas wesołej zabawy 
rytmicznej przy muzyce.
Okazało się, że niewiele potrzeba, żeby bawić się 
doskonale. Dzieci bardzo szybko nauczyły swo-
ich gości tańca integracyjnego ,,Cztery kroki” i na 
wszystkich twarzach malowało się zadowolenie.
Z wielkim zaangażowaniem i radością wszyscy wy-
konali w zespołach ciekawą pracę plastyczną, czyli 
,,Jesienne drzewo” wykorzystując do tego ziemnia-
czane stemple i farbę plakatową. Prawdziwe dzieła 
pojawiły się na naszej jesiennej wystawie.
Kiedy zakończyły się wszystkie zaplanowane kon-
kurencje i ziemniaczane zabawy nadeszła pora na 
degustację pieczonych ziemniaczków. Przy harcer-
skich piosenkach i ,,ognisku” miło było usiąść w 
kręgu i wspólnie posmakować gorących, pachną-
cych kartofelków.
DZIĘKUJEMY wszystkim przybyłym gościom za 
humor, uśmiech i zabawę.

„uśmiech, humor 
i zabawa to jest 
najważniejsza sprawa !”
tekst i Foto JAdWIGA KoZłoWSKA

dnia 21.11.2013 uśmiechnięte 
przedszkolaki z gr. V integracyjnej 
,,TroPIcIele TĘcZy” z PP5 zaprosiły 
swoich najbliższych do zabaw z okazji 
,,ŚWIĘTA PIecZoNeGo ZIeMNIAKA”. 

Uroczystą atmosferę podkreślała patriotyczna 
dekoracja: godło państwowe, biało – czerwo-

na flaga, róża i cytat, nawiązujący do wychowania 
młodzieży. Wykonali ją uczniowie pod kierunkiem  
p. Anny Dąbrowieckiej, nad oprawą muzyczną czu-
wał p. Dariusz Kłosowski.
Na początku głos zabrał dyrektor szkoły, p. Zdzisław 
Szmytkowski, podkreślając niezwykłą ważność 95. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Dla Polaków powinien to być czas radości i włącze-
nia się w różne formy świętowania.
Po odśpiewaniu przez uczniów hymnu państwo-
wego wszyscy zebrani na sali obejrzeli ciekawie 
przedstawione sceny z historii Polski, uzupełnione 
pokazem multimedialnym. Wyraźnie zaakcentowa-
ne zostały dwa wydarzenia: utrata niepodległości  
i długa droga do jej odzyskania. Uczniowie odgry-
wali role ważnych postaci, które kształtowały pa-
triotyczne postawy Polaków w XVIII, XIX i XX 
wieku. Podkreślali też działania rodziny, nauczycieli, 
księży, mające wpływ na wychowanie dzieci i mło-
dzieży polskiej. Uwagę zebranych zwrócił gazeciarz 
propagujący ówczesne czasopisma z najświeższymi 
wiadomościami na temat sytuacji Polski. W uro-
czystości nie zabrakło też akcentów muzycznych. 
Słowa pieśni zawierały marzenia narodu polskiego 
o wolnej, niepodległej ojczyźnie, które spełniły się 
dopiero w 1918 roku.
Zakończenie programu nawiązywało do czasów 
współczesnych i zachęcało uczniów do radosnego 
obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości. 

apel w Zespole 
Szkół w modlinie 
Twierdzy z okazji 95 
rocznicy odzyskania 
niepodległości.
tekst i Foto Koło dZIeNNIKArSKIe

W Zespole Szkół w Nowym dworze 
Mazowieckim -Modlin Twierdza 
uczniowie klas szóstych SP pod 
kierunkiem wychowawców, p. Bożeny 
Nalewajk i p. Arkadiusza Adamowicza 
przedstawili program związany  
z Narodowym Świętem Niepodległości. 

Przedstawienie poruszało temat pięknej i bez-
interesownej przyjaźni. Przedszkolaki dowie-

działy się, że warto dbać o dobrego kolegę, bo 
prawdziwa przyjaźń jest ważna w życiu każdego 
człowieka. Sprawia, iż jest ono prostsze i bardziej 
wesołe. Bohaterowie tej opowieści uświadomili 
naszym najmłodszym, że często niepotrzebnie 
szukamy daleko czegoś co jest bardzo blisko.
Dzieci żywiołowo reagowały na zabawne dialo-
gi i usłyszane melodie. Cały spektakl bardzo się 
wszystkim podobał, a na twarzach publiczności 
można było dostrzec uśmiech i wielkie zacieka-
wienie.

,,Tajemniczy 
Hipopotam”
tekst i Foto M.ch.

14 listopada br. dzieci z Publicznego 
Przedszkola Nr 2 obejrzały spektakl 
lalkowy pt.: ,,Tajemniczy hipopotam” 
zaprezentowany przez artystów Teatru 
lalek ,,Fraszka” z Warszawy.

Targi to promocja miejsc, ofert i atrakcji tury-
stycznych z różnych stron świata (wyjazdy zi-

mowe, jesienne, świąteczne, sylwestrowe). Ponadto 
impreza ta jest doskonałą okazją do poznania trady-
cji i kultury różnych krajów. Na TT Warsaw można 
posłuchać narodowej muzyki, zobaczyć regional-
ne tańce i skosztować tradycyjnych narodowych 
potraw. Ważne jest też to, że uczniowie nawiązu-
ją kontakty, które służą do dalszego kształcenia.  
W tym roku nasi „turyści” wraz z opiekunami zostali 
zaproszeni do Ambasady Boliwariańskiej Republiki 
Wenezueli (Embajada de la República Bolivariana 
de Venezuela en Polonia); wizyta planowana jest                    
w lutym 2014r.

Technicy ZS2 na 
Targach Turystycznych
tekst i Foto ZS2

29 listopada 2013 uczniowie z klas 
technikum obsługi turystycznej, pod 
opieką nauczycieli przedmiotów 
turystycznych: B.Szymańskiej, 
r. Jastrzębskiej i N. Bętkowskiej-
lechoszest , jak co roku, wzięli udział 
w Międzynarodowych Targach 
Turystycznych TT Warsaw  w centrum 
Targowo-Kongresowy MT Polska przy 
ul. Marsa w Warszawie.  

W przeddzień Święta Zmarłych, dzieci 
słyszą często wyraz im obcy „Hallowe-

en”, kóry kojarzą z postaciami wyzwalajacymi 
strach i przerażenie. Dlatego też  31października 
przeprowadzone zostały w tej grupie zajęcia, w 
których dzieci uczestniczyły w nastroju zaciem-
nionej sali, świecących się „lamp” dyniowych 
oraz muzyki zaczerpniętej z klasyki: „Upiór  
w operze”, „Dziadek do orzechow” .
Słuchaliśmy bajki muzycznej „Jaś i Małgosia”,  
w której przerażająca czarownica uwięziła ro-
dzeństwo. Dzieci bawiły się głosem, tworząc 
strach. Porównywały sposób wypowiedzi, wcie-
lały się w rolę potworów i czarownic posługując 
się gestykulacją  i mimiką twarzy. Atmosfera za-
jęć była radosna i niezwykle interesująca. Malu-
chy miały okazję przekonać się iż czarownica to 
postać bajkowa lub symboliczna. W dzisiejszym 
świecie, dziecięce bajki przepełnione są walką 
dobra ze złem. Wżne jest by rodzice wiedzieli co 
dzieci oglądają i uświadamiali własne pociechy. 
Co jest dobre, a co złe, co jest rzeczywistością 
a co fikcją.

W świecie Jasia  
i małgosi
tekst i Foto elżBIeTA oBUchoWSKA

czarownice, potwory i duchy były 
tematem zajęć zainspirowanych przez 
dzieci z gr II „Misie”.
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół nr 2

Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsię-
biorczości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon 

Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja 
Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauf-
fmana. Celem jest stworzenie środowiska społeczne-
go, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy 
i inicjatywy młodych ludzi. Fundacja Młodzieżo-
wej Przedsiębiorczości, organizator ŚTP, zaprosiła 
uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału 
w projekcie „Otwarta firma”. Dla przedsiębiorców 
była to wspaniała okazja do promocji oraz nawią-
zania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. 
Szkoła otrzymała możliwość wzbogacenia swojej 
oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowu-
jące uczniów do wejścia na rynek pracy. Realizacja 
projektu to szansa na pełniejsze niż w warunkach 
szkolnych przygotowanie ucznia do podejmowania 

decyzji edukacyjnych i zawodowych. Szkoła, reali-
zując projekt, stworzyła uczniom okazję do uczest-
niczenia w ogólnoświatowych działaniach wspiera-
jących i promujących przedsiębiorcze postawy. 
Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. Wziął 
udział w ŚTP w projekcie „Otwarta firma” w modu-
le ”Biznes przy tablicy”. Do szkoły przybyli lokal-
ni przedsiębiorcy, którzy wyrazili zgodę na udział                      
w projekcie. Zaproszenia przyjęli Bank BGŻ.S.A. 
o/ Nowy Dwór Maz. oraz Reckitt Benckiser Pro-
duction Sp.z.o.o. Spotkania z młodzieżą były bardzo 
pouczające i interesujące. Uświadomiły uczniom, że 
droga do sukcesu na rynku pracy wiedzie przez na-
ukę. Przedsiębiorcy podzielili się  uczniami wiedzą 
na temat działalności swoich przedsiębiorstw, relacji 
na oparciu pracownik-pracodawca, utrzymania się 
na rynku. Również w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości w klasie Ia Technikum (zawody: 
technik handlowiec i technik ekonomista/ odbyły się 
warsztaty , których tematem były negocjacje w han-
dlu. Zajęcia prowadził pracownik naukowy Szkoły 
Głównej Handlowej dr Grzegorz Myśliwiec. 
Każdy z przedsiębiorców otrzymał dyplom udziału 
w ŚTP. Szkoła składa serdeczne podziękowania fir-
mom za zaangażowanie w ten projekt i poświęcenie 
czasu dla, miejmy nadzieję, przyszłych przedsię-
biorców. Dzięki tym spotkaniom młodzież mogła 
porównać teorię z praktyką oraz zweryfikować swo-
je wyobrażenia na temat prowadzenia działalności 
gospodarczej. W projekcie wzięli udział uczniowie 
wszystkich klas ZS2. Organizatorem spotkań była 
p.Bogumiła Myśliwiec, nauczycielka przedmiotów 
ekonomiczno-prawnych w ZS2. 

tekst i Foto ZS2

„Duże dzieci – małym dzieciom”, czyli obchody roku Juliana Tuwima w ZS2

W ramach obchodów sześćdziesiątej rocznicy 
śmierci  i setnej rocznicy poetyckiego debiutu poety 
w Zespole Szkół nr 2 uczennice klas II a technikum 
i III a liceum profilowanego pod opieką p. Anety 
Nowackiej 24 września 2013 roku zaprezentowały 
wiersze dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 3 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Spotkanie zaty-
tułowane „Mowa ptaków” wprowadziło przedszko-
laki z grupy „Biedronki” w niezwykle melodyjną 
poezję Juliana Tuwima. Rozwiązując zagadkę, 
dzieci szybko zorientowały się, że prezentowane 
wiersze będą dotyczyły ptaków. „Ptasie radio”, 
„Ptasie plotki”, „Spóźniony słowik” to tylko niektó-
re z przedstawionych wierszy poety. 
Spotkanie było świetną okazją nie tylko do zapre-
zentowania umiejętności recytacji i interpretacji 
utworu poetyckiego uczennic, ale przede wszystkim 
do wspólnego spędzenia czasu z przedszkolakami. 
Nasi mali słuchacze nie tylko podziękowali nam za 
występ gromkimi brawami ale dali również popis 
swoich umiejętności aktorskich, prezentując wiersz 
pt. „Żuk”. Zwieńczeniem spotkania było rozdanie 
przedszkolakom ilustracji ptaków naszkicowanych 
przez M. Trzaskomę, ucznia klasy III a liceum pro-
filowanego, oraz ptasich dziobów, które miały na 
swoich głowach uczennice .
Następne spotkanie, 8 października, poświęcone 

było recytacji najsłynniejszych wierszy J. Tuwima, 
napisanych dla dzieci. Wykonanie „Lokomotywy”, 
„Rzepki” z wykorzystaniem technik teatralnych 
spotkało się z niezwykle entuzjastycznym przyję-
ciem. Wśród przedstawionych utworów nie mo-
gło zabraknąć „Słonia Trąbalskiego”, „Bambo”, 
„Abecadła” czy wiersza pt. „Pstryk”. Okazało się, 
że przedszkolaki są bardzo uważnymi słuchaczami, 
gdyż z łatwością poradziły sobie z przygotowanym 
dla nich zadaniem. Szybko umieściły we właści-
wych wagonach lokomotywy ilustracje zwierząt, 
ludzi i  przedmiotów. 
W przygotowanie zadania ponownie zaangażowali 
się uczniowie klasy III a LP, którzy mogli wykorzy-
stać umiejętności zdobyte między innymi podczas or-
ganizowanego w ZS2 kursu animatorów czasu wol-
nego. Jak poprzednio, mali słuchacze przygotowali 
dla nas miłą niespodziankę. Podziękowali  za wytęp, 
wręczając własnoręcznie wykonane kwiaty i tańcząc 
„Pomidora”. Do wspólnej zabawy zaprosili swoich 
starszych kolegów. Na zakończenie spotkania każ-
dy z przedszkolaków otrzymał wagon lokomotywy,  
w którym mógł narysować coś, o czym marzy. 
Przygotowana dla celów teatralnych rzepka rów-
nież kryła w sobie niespodziankę. Uśmiechy na 
twarzach małych i dużych pokazały, że było to 
naprawdę udane spotkanie.Kontynuacją poetyckiej 

zabawy był występ uczniów ZS2 w dniu 22 paź-
dziernika. 
Tym razem nie mogło zabraknąć najpopularniejszych 
postaci stworzonych przez najwybitniejszego ze ska-
mandrytów: pana Hilarego, p. Tralalińskiego, p. Ma-
luśkiewicza, Grzesia Kłamczuszka i jego cioci  oraz  
Dyzia Marzyciela. Największym zainteresowaniem 
ciszył się jednak Rycerz Krzykawski, który swoim 
strojem oraz sposobem mówienia zaskarbił sobie 
sympatię „Biedronek”. Jak zwykle spotkaliśmy się  
z bardzo miłym przyjęciem i dużym zainteresowa-
niem ze strony naszych małych słuchaczy. Po wy-
słuchaniu ostatniego utworu pt. „Rycerz Krzykaw-
ski” każda dziewczynka otrzymała koronę, a każdy 
chłopiec miecz. Te upominki zostały przygotowane 
przez uczniów klasy III a LP . Tego dnia dzieci 
uczestniczyły  w zabawie przygotowanej w nawią-
zaniu do utworu „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”.
Spotkanie zakończyło się wspólnymi podzięko-
waniami i zabawą taneczną z Rycerzem Krzykaw-
skim, księżniczkami i rycerzami w roli głównej. 
Przedszkolaki obdarowały nas ręcznie wykonanymi 
kwiatkami i zakładkami do książek. My natomiast 
wyczarowaliśmy dla nich zabawne figurki z baloni-
ków modelinowych.
Było to ostatnie spotkanie z poezją Juliana Tuwima 
w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Przed nami jeszcze  przedstawienie 
„O rybaku i rybce” (wg bajki A. Puszkina przetłu-
maczonej przez Juliana Tuwima ), które planowane 
jest na 27 listopada 2013 roku. 
Obchody Roku Juliana Tuwima w Zespole Szkół nr 
2 zamknie ogólnoszkolny konkurs na temat życia  
i twórczości poety, a także  uroczystość pt. „Rany-
julek, czyli imieniny pana Tuwima”, która odbędzie 
się 6 grudnia 1013 roku w szkole.

tekst i Foto ANeTA NoWAcKA

rok 2013 został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima. Stało się to doskonałą okazją do propagowania twórczości poety. 

W dniach 18-24 listopada 2013 roku, po raz szósty w Polsce, zorganizowany został Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, 
obchodzony jednocześnie w 78 krajach.

Wesołe bałwanki

Jeszcze nie dziś ale może za kilka dni zima sypnie 
obficie śniegiem i dzieci będą mogły lepić bałwa-

ny. W przedszkolach rozpoczęły się przygotowania 
do Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci z grupy „Mali 
Odkrywcy” Publicznego Przedszkola nr1 będące 
już w świątecznych nastrojach wykonały pracę pla-

styczną „Wesołe bałwanki”. Dzieci postanowiły, 
że zamiast tradycyjnej miotły bałwanki będą miały 
w rękach różne instrumenty muzyczne. Bałwanki  
w czapkach lub kapeluszach na głowie w koloro-
wych szalikach zawiązanym fantazyjnie na szyi 
„wesoło grają” świąteczne melodie. A grają na akor-

deonach, gitarach, skrzypcach i trąbkach, wybijając 
rytm na werblach i bębnach. Gdy rodzice i dzieci 
oglądają prace na przedszkolnej wystawie, widząc 
bałwankowych muzyków i „wsłuchując się” w ich 
koncert nabierają przekonania, że to naprawdę weso-
ło grająca orkiestra.

tekst i Foto AlINA KASZyńSKA NAUcZycIel PP1

Dzieci piją wodę

Kolejny już raz w ramach programu profilak-
tycznego „Trzymaj formę” uświadamiano dzie-

ci jak istotne jest to, co jedzą i co piją. Tym razem 
uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej podczas 
miniwykładu naukowego dowiedzieli się, co pić  
i w jakich ilościach. Zademonstrowano kilka cieka-
wych eksperymentów, które udowodniły, że napoje 

gazowane zawierają wiele substancji chemicznych, 
mających niekorzystny wpływ na rozwój młodego 
organizmu. Młodsi koledzy przygotowali również  
krótką prezentację multimedialną, w której przed-
stawili właściwości zdrowotne wody. W przystępny 
i humorystyczny sposób starali się przekonać ró-
wieśników, że najlepsza do picia jest właśnie woda.  

A w naszej szkole nigdy jej nie brakuje, jest dostępna 
dla każdego ucznia za darmo. Społeczność szkolna 
z dużym zainteresowaniem wysłuchała przygotowa-
nego przez czwartoklasistów wykładu. Wielu z nich 
na pewno zamieni niezdrowe napoje na wodę.

tekst i Foto MAłGorZATA GrABoWSKA

„Ulepiły dzieci ze śniegu bałwana. W kapeluszu, z fajką w zębach wygląda na pana”. 

„Mamo, Tato wolę pić wodę!”- pod takim hasłem w Zespole Szkół w Nowym dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza odbyła 
się akcja promująca picie przez dzieci wody. 

Zajęcia w świetlicy dla klas 0-3 SP Zespołu Szkół w modlinie Twierdzy

Organizowane są między innymi:
• zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołów-

kiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wy-
dzieranki, wyklejanki, itp.;
• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, 
rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, dosko-

nalenie czytania;
• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na 
świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, tur-
nieje sprawnościowe;
• zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizual-
nych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne za-
bawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają  
z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych 
w świetlicy. 
Oto kilka zdjęć z zajęć przeprowadzonych na świetli-
cy. Zapraszamy do wspólnego oglądania.

tekst i Foto ANGelIKA GAWryŚ

Uczniom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć.
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Nowodworski OPS z dwoma nagrodami!

Ośrodek został wyróżniony za wdrażanie no-
wego modelu działań opartych na aktywnej 

integracji i pracy socjalnej, poprzez uczestnictwo w 
różnych formach edukacyjno-szkoleniowych orga-
nizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej i za działania własne, które przyczyniły 
się do zmiany wizerunku Jednostki w środowisku 
lokalnym. Drugie wyróżnienie otrzymał Kierow-
nik Działu pomocy środowiskowej Pani Agnieszka 
Pogorzelska  za  szczególne osiągnięcia w pracy na 
rzecz realizowanych projektów systemowych i kon-
kursowych POKL w latach 2008 – 2013. . 
Uroczyste  wręczenie wyróżnień odbyło się podczas 
Konferencji pt. „Zmiany w systemie pomocy spo-
łecznej na Mazowszu – konferencja podsumowująca 
projekt systemowy „Razem dla Mazowsza – Eduka-
cja w działaniu”. 25 - 26 listopada 2013 w  Hotelu 
Novotel w Warszawie. 
Konferencja organizowana była we współpracy  
z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z udziałem 
Marszałka województwa Mazowieckiego .

tekst i Foto oPS

Piotr Oleńczak nagrodzony przez marszałka

Do tegorocznej edycji zgłoszono 60 kandydatów. 
To przedstawiciele różnych pokoleń, reprezen-

tujący odmienne nurty i mający inne spojrzenie na 
rzeczywistość. Łączy ich jednak wspólny cel – dba-
łość o zachowanie dziedzictwa narodowego. To oni 
umacniają tożsamość kulturową Mazowsza, służąc 
jego rozwojowi i promocji. Niewątpliwie są dla 
nas wzorem w działalności twórczej, charytatywnej  
i społecznej.
Dr Piotr Oleńczak jest członkiem Towarzystwa Przy-
jaciół Twierdzy Modlin od początku jego istnienia 
czyli od 2000 r. Od wielu lat też pracuje społecznie na 
rzecz popularyzacji historii. Od 2012 r. jest pracow-
nikiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
gdzie obecnie opiekuje się prawie 1300 cmentarzami 
wojennymi i miejscami pamięci narodowej na Ma-
zowszu. Obecnie jest jedynym autorem książek na-

ukowych i popularnonaukowych oraz kilkudziesięciu 
artykułów poświęconych historii Polski, Mazowsza, 
Puszczy Kampinoskiej, Twierdzy Modlin i okolicz-
nych miejscowości powiatu nowodworskiego. Jest 
dwukrotnym laureatem konkursu „Mazowiecka 
Akademia Książki” organizowanego przez Mazo-
wieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Najpopularniejszym dziełem Piotra Oleńczaka jest 
„Twierdza Modlin. Przewodnik historyczny z mapą”. 
Zyskała ona w rankingu książek historycznych ogól-
nopolskiego magazynu „Odkrywca” zaszczytne mia-
no „hitu wydawniczego”. Doceniona została także 
przez ogólnopolski portal historyczny historia.org , 
uzyskując wysoką recenzję 8/10 punktów. Dzięki tej 
publikacji tysiące turystów z całej Polski zapoznają 
się z dziejami i atrakcjami Modlina.
Gratulujemy!

tekst i Foto NA PodSTAWIe hTTP://WWW.MAZoVIA.Pl/AKTUAlNoScI/ArT,4296,NAGrody-MArSZAlKA-WoJeWodZTWA-MAZoWIecKIeGo-roZdANe.hTMl

Nowodworski ośrodek Pomocy Społecznej z okazji dnia Pracownika Socjalnego został podwójnie uhonorowany przez 
Mazowieckie centrum Polityki Społecznej w Warszawie wyróżnieniem „Zawsze pomocni”. 

Nowodworzanin dr Piotr oleńczak został laureatem XIV edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Brązowy Krzyż Zasługi dla elżbiety Wiercińskiej

Odznaczenie wręczył jej wicewojewoda mazo-
wiecki Dariusz Piątek. Brązowy Krzyż Zasługi 

nadany został Elżbiecie Wiercińskiej na wniosek pre-
zesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej płk. rez. Alfreda Kabaty. 
Podczas honorowania jej Brązowym Krzyżem Za-
sługi obecni byli członkowie Związku: Marcin Łada 
– wiceprezes ZG, Kamil Malinowski i Bohdan So-
biewski.

Elżbieta Wiercińska działa społecznie od prawie 30 
lat, a od ponad 20 lat jest przewodnikiem po Twier-
dzy Modlin. Przez kilka lat była prezesem modliń-
skiego Koła Przewodników „Bastion”, a przez dwa 
lata przewodniczyła Nowodworskiemu Komitetowi 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Od wielu lat angażuje się w opiekę nad grobami 
znajdującymi się na cmentarzu wojennym w Twier-
dzy Modlin. Gromadzi również pamiątki, a zwłasz-
cza fotografie dotyczące historii Twierdzy Modlin. 
Jest także autorką artykułów nt. historii modlińskiej 
Twierdzy, które opublikowano w prasie lokalnej.
W ramach Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
spolitej  Polskiej jest jedną z osób  przygotowujących 
konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej.

tekst (K) Foto MArcIN łAdA

29 listopada 2013 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych 
nadanych postanowieniem Prezydenta rP. W gronie odznaczonych znalazła się elżbieta Wiercińska.

Pora na Warszawę

W promieniach słonecznych grupa dotarła do 
Zamku Królewskiego. Tam, z przewodni-

kiem, zwiedzili przepiękne wnętrza Zamku pozna-
jąc nie tylko historię miejsca, ale też ważne postaci 
i wydarzenia historyczne Polski. Po tym pouczają-
cym i poruszającym spacerze w wygodnych fotelach 
zamkowej sali kinowej seniorzy wysłuchali wykładu 
o kobietach Ludwika XV, a następnie zostali oprowa-

dzeni po niezwykłej wystawie czasowej goszczącej 
na Zamku – „Wersal Marii Leszczyńskiej”. Wzbo-
gaceni o kolejne doznania estetyczne udali się do 
kina Praga. Tam obejrzeli film „Wałęsa – człowiek 
z nadziei”. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i kulturalnych 
doświadczeń seniorzy powrócili do domów, a ten 
dzień napisany został na kolejnej kartce grubej księgi 
„PIĘKNE WSPOMNIENIA”.

tekst i Foto AlINA KASZyńSKA NAUcZycIel PP1

19. listopada b.r. uczestnicy programu Pora na Seniora z Nowodworskiego ośrodka Kultury udali się na wycieczkę do 
Warszawy. 

300 rodzin dostanie paczkę!

Na mocy podpisanego porozumienia z Bankiem 
Żywności SOS w Warszawie mogliśmy w tym 

roku również uczestniczyć w tej ogólnopolskiej ak-
cji. Nowodworscy wolontariusze, od godzin wie-
czornych 29 listopada do popołudniowych 1 grudnia 
ciężko pracowali na terenie sklepów i magazynu w 
Ośrodku Pomocy Społecznej, transportując zebraną 
żywność do miejsca w którym później przygotowy-
wano paczki. W sumie ponad 80 wolontariuszy z Ze-
społu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3, Zespołu Szkół 

w Modlinie Twierdzy, Publicznego Gimnazjum nr 
1, Nowodworskiego Hufca ZHP, Stowarzyszenia 
Rozwoju Twierdzy Modlin, Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Perepłut”, Grupy Rekonstrukcji Hi-
storycznej Ultima Ratio Regnum i innych, wsparło 
tegoroczną Świąteczną Zbiórkę Żywności. 
Zebrana żywność w ciągu trzech kolejnych dni zosta-
ła posegregowana i przepakowana. 
Tu znów nie zawiedli wolontariusze, którzy w bły-
skawicznym tempie z niespełna 2 ton zebranej żyw-

ności przygotowali przeszło 300 paczek. To właśnie 
tyle rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacje 
otrzyma paczkę jeszcze przed świętami. 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięku-
jemy również właścicielom, kierownikom i obsłu-
dze sklepów, które wsparły tą szczególną akcję. Nie 
możemy również zapominać o naszych partnerach tj 
firmie Reckitt Benckiser i Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej w Nowym Dworze Mazowieckim. 

tekst SeBASTIAN SoSIńSKI Foto MAZoWIecKI GoNIec loKAlNy

Już po raz szósty Miasto Nowy dwór Mazowiecki wspólnie z organizacjami, szkołami i przedsiębiorcami zorganizowało 
Świąteczną Zbiórkę żywności. Akcja trwała 3 dni a w jej efekcie udało się zebrać prawie dwie tony żywności, która jeszcze 
przed ŚwięTami Bożego narodzenia trafia do potrzebujących. 

Złóż wniosek o Nowodworską Kartę Familijną

Program skierowany jest do rodzin wielo-
dzietnych. Daje rodzinom zamieszkałym  

w Nowym Dworze Mazowieckim zniżki na ofertę 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury oraz Nowo-
dworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To ozna-
cza, że za np. koncerty, uczestnictwo w zajęciach 
stałych NOSiR i NOK czy opłaty za basen będą 
dla wszystkich członków rodziny tańsze.

Aby móc skorzystać ze zniżek najpierw trzeba 
złożyć wniosek o wydanie karty. Można go po-
brać ze strony internetowej miasta www.nowy-
dwormaz.pl lub w punkcie obsługi interesanta 
Urzędu Miejskiego w pok. 101, w godzinach 
pracy urzędu tj. w poniedziałki od 9:00 do 17:00 
a od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wy-
pełniony wniosek trzeba będzie dostarczyć do 
Urzędu. „Spersonalizowaną kartę będzie można 
odebrać nawet w ciągu dwóch dni” – zapewnia 
koordynator programu Sebastian Sosiński. 

Karta będzie miała format karty kredytowej. Będą 
ją otrzymywać wszyscy członkowie rodziny. 

Program, jak zapewniają urzędnicy jest rozwojo-
wy. Cały czas mogą do niego przystępować nowi 
partnerzy. „Zależy nam głównie na właścicielach 

sklepów, miejscach rekreacji, lokalach gastrono-
micznych, salach zabaw, gabinetach lekarskich, 
ale jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje” 
mówi Agnieszka Sejda, Naczelnik Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych. Dodaje, że przy-

stąpienie do programu może przynieść korzyści 
przedsiębiorcom, wpłynąć pozytywnie na ich wi-
zerunek i zwiększyć obroty. Dlatego też twórcy 
programu zachęcają wszystkich do przystąpienia 
do programu Nowodworska Karta Familijna. 

tekst ANeTA PIelAch – PIerŚcIeNIAK 

cały czas można składać wnioski o wydanie Nowodworskiej Karty Familijnej.
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Preferencyjne Pożyczki dla Przedsiębiorców
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu 
Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł. Wnioski o udzielenie 
pożyczek można składać od 15 listopada w trybie ciągłym. PARP przewidział preferencyjne rozwiązania związane ze spłatą pożyczki jak 
również z oprocentowaniem wynoszącym 6,5 % w skali roku. 
Pożyczki dla przedsiębiorców mogą być udzielone na:
I) uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na 
opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
II) wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie 
produktów lub usług, pod warunkiem, że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury 
sprzedaży produktu lub usługi
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
I) mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, będący spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu 
działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który spełni łącznie następujące warunki:
• przedstawi umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu 
venture capital, na mocy której anioł biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital zobowiązał się do dokonania 
inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z 
odsetkami;
• złoży oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą a aniołem 
biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital;
• przedstawi biznesplan przedsiębiorstwa oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże 
rentowność przedsięwzięcia;
Więcej informacji na stronie DofinansowanieDlaFirm.pl oraz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Aplikacje można składać do 10 stycznia 2014 roku.  Szczegóły na www.bip.nowydwormaz.pl w zakładce NABORY. 

burmistrz miasta ogłasza nabór na miejskiego konserwatora zabytków. KarTKa 
Z KaLeNDarZa

Styczeń 2014

sąd najwyższy - fotoradary stacjonarne legalne
Komunikaty o sprawach
SN oddalił kasację Prokuratora Generalnego kwestionującą uprawnienia Straży Miejskiej do korzystania z fotoradarów stacjonarnych 

03 grudnia 2013 r.
V KK 298/13
Sąd Najwyższy na rozprawie w Izbie Karnej w dniu 3 grudnia br. oddalił kasację Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego 
z dnia 7 maja 2013 r., który zapadł w sprawie ukarania przez Straż Miejską kierowcy pojazdu, który nie zastosował się do sygnalizatora 
nadającego światło czerwone, a wykroczenie te zarejestrowane zostało przez fotoradar stacjonarny.
Sąd Najwyższy przedstawiając najważniejsze, ustne motywy rozstrzygnięcia uznał, iż regulacje jednoznacznie wskazują, że strażnicy 

gminni (miejscy) w ramach 
wykonywania czynności z zakresu 
kontroli ruchu drogowego są 
uprawnieni do korzystania z 
urządzeń rejestrujących. Zdaniem 
sądu aktualne brzmienie przepisu 
art. 129b ust. 2 i 3 w zestawieniu 
z ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
- po zmianach z 2010 r., które 
nadały szereg uprawnień Inspekcji 
Transportu Drogowego - nie 
uprawnia do wniosku, że doszło do 
zlikwidowania uprawnień straży 
gminnych (miejskich) do korzystania 
ze stacjonarnych urządzeń 
rejestrujących.
Prokurator Generalny zarzucał w 
kasacji rażące naruszenie prawa 
procesowego polegające na 
przeprowadzeniu wadliwej kontroli 
odwoławczej, poprzez nienależyte 
rozpoznanie apelacji obrońcy 
obwinionego i błędne uznanie, 
że Straż Miejska uprawniona jest 
do wykonywania czynności z 
zakresu kontroli ruchu drogowego 
z wykorzystaniem stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących i wnosił o 
uchylenie zaskarżonego wyroku oraz 
wyroku sądu pierwszej instancji i 
umorzenie postępowania.
Źródło: http://www.sn.pl/
aktualnosci/

1 - 01   –Nowy Rok; Światowy Dzień 
Kaca, Dzień Domeny Publicznej, 
Światowy Dzień Pokoju
2 - 01   – Dzień Przodków na Haiti 
3 - 01   – Święto Powstania 
Ludowego w Burkina Faso 
4 - 01   – Urodziny króla Samoa, 
Święto Niepodległości Mjanmy 
5 - 01   – Joma Shinji w Japonii 
6 - 01   – Trzech Króli, Światowy 
Dzień Pocałunku, Dzień Filatelisty
7 - 01   – Dzień Dziwaka
8 - 01   – Dzień Elvisa Presleya 
, Dzień tych co najbardziej się 
Kochają; Dzień Sprzątania Biurka
9 - 01   – Dzień Ligi Ochrony 
Przyrody, Dzień Kierowców 
Ciężarówek
10 - 01  – Święto Suwerenności 
Ludowej (Benin) 
11 - 01  – Dzień Wegetarian
13 - 01  – Dzień wzajemnej Adoracji
14 - 01  – Dzień Osób Nieśmiałych, 
Dzień Ukrytej Miłości
15 - 01  – Dzień Wikipedii
16 - 01  – Dzień Pikantnych Potraw
17 - 01  – Dzień Wszystkich Fajnych, 
Dzień Dialogu z Judaizmem
18 - 01  – Dzień Kubusia Puchatka
19 - 01  – Święto Wojskowych 
Jednostek Organizacyjnych 
Prokuratury Wojskowej
20 - 01  – Dzień Męczenników 
(Azerbejdżan) 
21 - 01  – Dzień Babci, Dzień Errola 
Barrowa na Barbados
22 - 01  – Dzień Dziadka, Dzień 
Jedności Ukrainy
23 - 01  – Dzień Najbardziej 
Kochanych, Dzień bez Opakowań 
Foliowych
24 - 01  – Światowy Dzień Środków 
Masowego Przekazu
25 - 01  – Dzień Kryptologii, Dzień 
Sekretarki i Asystentki
26 - 01  – Światowy Dzień Celnictwa, 
Dzień Transplantologii
27 - 01  – Dzień Dialogu z Islamem, 
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu, 
Światowy Dzień Trędowatych, 
Dzień Ofiar Reżimu Hitlerowskiego
28 - 01  – Międzynarodowy Dzień 
Mobilizacji przeciwko Wojnie 
Nuklearnej
29 - 01  – Dzień Męczenników 
(Nepal) 
30 - 01  – Dzień Martyrsów (Indie) 
31 - 01  – Międzynarodowy Dzień 
Przytulania 

odbiór Śmieci - Harmonogram
HARMONOGRAM MOBILNEGO ODBIORU ODPADÓW 
NA TERENIE NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO W 2014 R.

ZIELONE – LIŚCIE
Odpady zielone – liście będą odbierane w każdą ostatnią sobotę 
miesiąca od kwietnia do listopada. Worki z odpadami należy 
wystawić przed posesję do godziny 7:30. Poniżej dni odbioru:
Kwiecień 26
Maj 31
Czerwiec 28
Lipiec 26
Sierpień 30
Wrzesień 27
Październik 25
Listopad 29

WIELKOGABARYTY+ ELEKTROŚMIECI
Dwa razy do roku zorganizowana zostanie zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu 
odbioru tzn.:
17 MAJ – SOBOTA 
8 LISTOPAD -SOBOTA
– Modlin Górka i Modlin Twierdza, od godz. 7:30 do 14:00
24 MAJ – SOBOTA 
15 LISTOPAD -SOBOTA
- pozostała część miasta, od godz. 7:30 do 14:00.

POPIÓŁ – MODLIN GÓRKA I NOWODWORZANKA
Odbiór samego popiołu z powyższych dzielnic miasta będzie 
odbywał się od września do kwietnia co dwa tygodnie w  
terminach:
Styczeń 16, 30 
Luty 13, 27 
Marzec 13, 27 
Kwiecień 10, 24 
Wrzesień 11, 25
Październik 9, 23
Listopad 6, 20
Grudzień 4, 18.
Czysty popiół bez domieszki odpadów komunalnych należy 
wystawić przed posesję do godziny 7:30 w workach lub 
pojemnikach.

Prosimy mieszkańców pozostałej części miasta o telefoniczne 
zgłoszenie potrzeby odbioru popiołu pod numerem 22 51 22 198.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W 2014 R.

MODLIN, MODLIN TWIERDZA

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK- co dwa 
tygodnie

ULICE;
• 3 MAJA
• ALEJA RÓŻ
• GENERAŁA THOMMEE 13, 13B
• KONOPNICKIEJ
• KOPERNIKA NR 15, 55, 65, 71A
• KWIATOWA
• LIPOWA
• PIEKARSKA
• POLNA
• PRZESKOK
• SAMORZĄDOWA
• SŁONECZNA
• ŚRODKOWA DO NR 29
• WSPÓŁCZESNA
• ŻWIROWA
Styczeń 14, 28           Luty 11, 25Marzec 11, 25           Kwiecień 8, 22
Maj 6, 20           Czerwiec 3, 17           Lipiec 1, 15, 29           
Sierpień 12, 26           Wrzesień 9, 23           Październik 7, 21
Listopad 4, 18           Grudzień 2, 16, 30.

ULICE:
• DWORCOWA
• KOLEJOWA
• KOŁŁĄTAJA
• KOSSAKA
• KRZYWA
• ORZESZKOWEJ
• PIEKARSKA 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
• PRUSA

• STASZICA
• SZKOLNA
• ŚRODKOWA OD NR 30
• THOMMEE
• ŹRÓDLANA

Styczeń 7, 21           Luty 4,18           Marzec 4, 18           
Kwiecień 1, 15, 29           Maj 13, 27           Czerwiec 10, 24
Lipiec 8, 22           Sierpień 5, 19           Wrzesień 2, 16, 30 
Październik 14, 28           Listopad 12, 25           Grudzień 9, 23.
 
Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA- co dwa 
tygodnie

ULICE:
• NA SKARPIE
• CHŁODNIA
• FORTECZNA
• CHAŁUBIŃSKIEGO

Styczeń 2, 15, 29           Luty 12, 26           Marzec 12, 26           
Kwiecień 9, 23           Maj 7, 21           Czerwiec 4,18           
Lipiec 2, 16, 30           Sierpień 13, 27           Wrzesień 10, 24 
Październik 8, 22           Listopad 5, 19           Grudzień 3, 17, 31.

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) CZWARTEK- co dwa 
tygodnie:

ULICE:
• MIESZKA I
• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1,1A, 5,22

Styczeń 2, 16, 30           Luty 13, 27           Marzec 13, 27 
Kwiecień 10, 24           Maj 8, 22           Czerwiec 5, 20 
Lipiec 3, 17, 31           Sierpień 14, 28           Wrzesień 11, 25 
Październik 9, 23           Listopad 6, 20           Grudzień 4, 18.

ULICE:
• BRZOZOWA
• CZARNIECKIEGO
• JANA PAWŁA II
• KOLBEGO
• KOŚCIELNA
• KOPERNIKA BEZ NR 15, 55, 65, 71
• KRÓTKA
• MALINOWA
• OGRODOWA
• SPORNA
• REYMONTA
• TOPOLOWA
• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA BEZ NR 1,1A, 5, 22

Styczeń 9, 23           Luty 6, 20           Marzec 6, 20  
Kwiecień 3, 17           Maj 2, 15, 29           Czerwiec 12, 26  
Lipiec 10, 24           Sierpień 7, 21           Wrzesień 4, 18  
Październik 2, 16, 30           Listopad 13, 27           Grudzień 11, 27

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W WORKACH
ŚRODA - CO DWA TYGODNIE

Styczeń 15, 29           Luty 12, 26            Marzec 12, 26  
Kwiecień 9, 23           Maj 7, 21           Czerwiec 4,18
Lipiec 2, 16, 30           Sierpień 13, 27           Wrzesień 10, 24 
Październik 8, 22           Listopad 5, 19           Grudzień 3, 17, 31.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
Z ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ W 2014 R.
MODLIN, MODLIN TWIERDZA

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK- co dwa 
tygodnie

ULICE;
• 3 MAJA
• ALEJA RÓŻ
• GENERAŁA THOMMEE 13, 13B
• KONOPNICKIEJ
• KOPERNIKA NR15,55,65,71A
• KWIATOWA
• LIPOWA
• PIEKARSKA
• POLNA
• PRZESKOK
• SAMORZĄDOWA
• SŁONECZNA

• ŚRODKOWA DO NR 29
• WSPÓŁCZESNA
• ŻWIROWA

Styczeń 14, 28           Luty 11, 25 Luty 11,           Marzec 11,           
Kwiecień 8, 22           Maj 6, 20 22 2525           Czerwiec 3, 17           
Lipiec 1, 15, 29           Sierpień 12, 26           Wrzesień 9, 23
Październik 7,21           Listopad 4, 18           Grudzień 2, 16, 30.

ULICE:
• DWORCOWA
• KOLEJOWA
• KOŁŁĄTAJA
• KOSSAKA
• KRZYWA
• ORZESZKOWEJ
• PIEKARSKA 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24
• PRUSA
• STASZICA
• SZKOLNA
• ŚRODKOWA OD NR 30
• THOMMEE
• ŹRÓDLANA

Styczeń 7,21           Luty 4,18           Marzec 4, 18           
Kwiecień 1, 15, 29           Maj 13,27           Czerwiec 10,24 
Lipiec 8,22           Sierpień 5, 19           Wrzesień 2, 16, 30
Październik 14, 28           Listopad 12, 25           Grudzień 9,23.

 Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA- co dwa 
tygodnie

ULICE:
• NA SKARPIE
• CHŁODNIA
• FORTECZNA
• CHAŁUBIŃSKIEGO

Styczeń 2, 15, 29           Luty 12, 26           Marzec 12, 26  
Kwiecień 9, 23           Maj 7, 21           Czerwiec 4,18 
Lipiec 2, 16, 30           Sierpień 13, 27           Wrzesień 10, 24
Październik 8, 22           Listopad 5, 19           Grudzień 3, 17, 31.

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane)  CZWARTEK- co 
dwa tygodnie:

ULICE:
• MIESZKA I
• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA 1,1A, 5,22

Styczeń 2, 16, 30           Luty 13, 27           Marzec 13, 27  
Kwiecień 10, 24           Maj 8, 22           Czerwiec 5, 20 
Lipiec 3, 17, 31           Sierpień 14, 28           Wrzesień 11, 25
Październik 9, 23           Listopad 6, 20           Grudzień 4, 18.

ULICE:
• BRZOZOWA
• CZARNIECKIEGO
• JANA PAWŁA II
• KOLBEGO
• KOŚCIELNA
• KOPERNIKA BEZ NR 15,55,65,71
• KRÓTKA
• MALINOWA
• OGRODOWA
• SPORNA
• REYMONTA
• TOPOLOWA
• ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA BEZ NR 1,1A, 5,22

Styczeń 9, 23           Luty 6, 20           Marzec 6, 20  
Kwiecień 3, 17           Maj 2, 15, 29           Czerwiec 12, 26  
Lipiec 10, 24           Sierpień 7, 21           Wrzesień 4, 18
Październik 2, 16, 30           Listopad  13, 27           Grudzień 11, 27

DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W WORKACH
ŚRODA - CO DWA TYGODNIE

Styczeń 15, 29           Luty 12, 26           Marzec 12, 26 
Kwiecień 9, 23           Maj 7, 21           Czerwiec 4,18 
Lipiec 2, 16, 30           Sierpień 13, 27           Wrzesień 10, 24
Październik 8, 22           Listopad 5, 19           Grudzień 3, 17, 31.
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NDm na pudle w turnieju miast i gmin!

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik wraz z Prezesem Mazowieckiego 

TKKF Jackiem Bączkowskim wręczali Puchary 
Marszałka Województwa Mazowieckiego prezyden-
tom, burmistrzom i wójtom zwycięskich miast i gmin 
z terenu Mazowsza.
V Mazowiecki Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013  
odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim, orga-
nizatorem akcji był Nowodworski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji.

Z przyjemnością informujemy, że  Miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki w V Mazowieckim Turnieju 
Miast i Gmin 2013 zajęło III miejsce w grupie od 
15 do 40 tys. Mieszkańców. W imieniu  Burmistrza 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki  Puchar Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego odebrał Dyrektor 
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Da-
riusz Wąsiewski.

tekst i Foto NoSIr

Turniej młodych siatkarek!

Rywalizując z rówieśniczkami w turnieju singli 
siatkarskich i z dziewczynami rok i dwa lata 

starszymi w grach deblowych.
W swojej kategorii wiekowej dziewczyny nie po-
zostawiły złudzeń koleżankom z innych klubów 
wygrywając niemal wszystkie mecze. Poza No-
wodworzankami w turnieju wzięły udział zespoły  
z Międzyborowa, Błonia, Grodziska Mazowieckie-
go. Turniej zakończył się około godziny 12.00 deko-
racją wszystkich dziewczynek.
Pół godziny później rozpoczął się drugi turniej. 
Dziewczyny grając dwójkami rywalizowały o naj-
lepsze miejsca z zawodniczkami takich klubów, jak 

LTS Legionovia, Wrzos Międzyborów, Beta Błonie, 
Plas Warszawa, Sparta Grodzisk Mazowiecki. W tej 
kategorii wiekowej dziewczyny miały już większe 
trudności, ale ich wyniki były również nadzwyczaj 
dobre. Na wyróżnienie zasługuje para Żelazek/Stan, 
która w turnieju zajęła ostatecznie 5 miejsce.

Reprezentantki NOSiR: - Paulina Łuszczynska  
(8 lat), - Julia Grzelak (9 lat), - Klaudia Grzywaczew-
ska (9 lat), - Aleksandra Stan (9 lat), - Natalia Staś-
kowiak (9 lat), - Natalia Traczyk (9lat), - Weronika 
Urbiak (9 lat), - Julia Żelazek (9 lat).

tekst i Foto NoSIr

W dn. 6 listopada 2013 r. w centrum Szkoleniowym Falenty podczas obrad VII Mazowieckiego Kongresu rozwoju obszarów 
Wiejskich odbyło się podsumowanie oraz ceremonia wręczania pucharów V Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast 
i Gmin 2013 zorganizowanego w dn. 26 maja – 1 czerwca 2013 r. przez Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej w ramach europejskiego Tygodnia Sportu  dla Wszystkich pod Patronatem honorowym Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika.

Pierwszego grudnia w Międzyborowie odbyły się dwa turnieje, w których wspaniale zaprezentowały się najmłodsze 
zawodniczki NoSir-u.

mistrzostwa Zespołu Szkół czas zacząć!

Jako pierwsi wystartowali tenisiści stołowi. Zor-
ganizowane zawody zgromadziły dużą grupę 

zawodników o bardzo dużej skali umiejętności, ale 
przede wszystkim chęć się liczy i zaangażowanie. 
Mecze były rozgrywane w dwóch grupach, następ-
nie rozegrano półfinał i wielki finał. A oto wyniki 
półfinałów:

Piotr Pakoca – Wiktor Porzycki     2 : 3
Mateusz Unicki – Mateusz Gałęza     3 : 1

Mecz o trzecie miejsce
Mateusz Gałęza – Piotr Pakoca  4 : 1

FINAŁ
Mateusz Unicki – Wiktor Porzycki  4 : 0

Na zakończenie zawodów wręczono najlepszym za-
wodnikom pamiątkowe medale i upominki.

tekst i Foto SłAWoMIr KrZecZKoWSKI

W roku szkolnym 2013-2014 zaplanowaliśmy szereg rozgrywek sportowych w Zespole Szkół - Modlin Twierdza,  o randze 
mistrzostw. 

Srebro i brąz dla Bastionu w turnieju mma

Aleksander Krasiński wywalczył srebro w Mi-
strzostwach Polski Centralnej kat. Junior 80 kg. 

Alek stawał na macie jako doświadczony zawodnik. 
Stoczył bardzo dobry pojedynek półfinałowy, gdzie 
popisał się skuteczną techniką duszenia. Niestety 
zawodnik w finale był poza zasięgiem naszego za-
wodnika.
Łukasz Klepczyński zajął trzecie miejsce w turnieju 
„Pierwszy Krok” 73 kg. Brązowy medal został wy-
walczony dźwigniami na staw łokciowy i barkowy, 
które Łukasz stosował wobec przeciwników kończąc 
walki przed czasem. Niestety drogę do finału za-
mknęła kontuzja nosa. 
Zawody MMA były debiutem Jacka Olbrysia. Nie-
stety brak doświadczenia okazał się przeważającym 
elementem w walce Jacka. Nasz debiutant nie wy-
korzystał swoich umiejętności i w drugiej połowie 
rundy znalazł się w potrzasku, z którego nie mógł 
się uwolnić. To zaważyło na decyzji sędziów, którzy 
zwycięstwo orzekli na korzyść przeciwnika.
Kolejne zawody z udziałem zawodników „Bastionu” 
to „I Turniej Dzieci i Młodzików”, który odbył się 
16 listopada. W tym turnieju Nowy Dwór Mazo-
wiecki reprezentowało 25 młodych zawodników. W 
turnieju udział wzięło około 200 dzieci z Warszawy 
i okolic, w różnych kategoriach wiekowych. Dzieci 
rywalizowały w konkurencji układów oraz technik 
specjalnych (kopnięcia z wyskoku). W niektórych 
kategoriach startowało ponad 40-u zawodników. Ba-
stion wrócił do domu z 10 medalami. Największym 
osiągnięciem może popisać się Nikola Drzyzga, któ-
ra wywalczyła dwa medale oraz Karol Gutkowski, 
który wywalczył złoty medal w kategorii układów. 
Świetnie spisali się również zawodnicy startujący 
w kategorii układów dzieci najmłodszych 2005-04, 
ponieważ konkurencja w tym przedziale wiekowym 
była największa. Tomasz Buciak i Patryk Rama mu-
sieli zwyciężyć co najmniej 5 pojedynków aby wy-
walczyć medal.
Medale zdobyli: Karol Gutkowski – złoty układy 
Młodzicy, Nikola Drzyzga – srebrny układy, brązo-
wy techniki spec., Mikołaj Huta – srebrny układy 
rocznik 2002-03, Marcin Baran – brązowy układy 
rocznik 2002-03, Grzegorz Sadowski – brązowy 
układy rocznik 2002-03, Tomasz Buciak – srebrny 
układy rocznik 2004-05, Patryk Rama – brązowy 
układy rocznik 2004-05, Jakub Duszyński – brą-
zowy techniki spec., Filip Kobus brązowy układy 
Młodzicy.

tekst i Foto KlUB BASTIoN  

Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTIoN” brał udział w turnieju mieszanych sztuk walki MMA. W zawodach wystartowało 
ponad 150 zawodników z całej Polski. Klub „Bastion” wywalczył jeden srebrny medal oraz jeden brązowy.
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Nowodworska orientacja sportowa sekcji biegu 
na Orientację PuKS młode Orły w I lidze

W ubiegłym roku wywalczyła podczas Klubo-
wych Mistrzostw Polski status zespołu 

I – ligowego zajmując na koniec sezonu VIII miejsce 
w Polsce.
Podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Pol-
ski które zostały rozegrane w Gdyni w dniach 17 – 19 
maja i w Obornikach Śląskich zawodnicy wywalczyli 
VII miejsce poprawiając ubiegłoroczne osiągnięcie.
Na wynik zespołowy złożyły się sukcesy indywidu-
alne poszczególnych zawodników.
W kategorii M 20 dwukrotnie zwyciężył Wojtek DU-
DEK, w kategorii juniorek młodszych  trzykrotnie 1 
miejsce wywalczyła Zuzia WAŃCZYK. Bardzo 
dobre starty zaliczyli: Zuzia KUBICKA plasując 
się dwukrotnie na drugim miejscu w kategorii K20,  
Dagmara DOMINIAK i Adam SZMULKOWSKI 
zajmując drugie i trzecie miejsce  w swoich katego-
riach wiekowych oraz Magdalena SZMULKOW-
SKA druga w sprincie w 1 rundzie.
Uzyskane wyniki w KMP  pozwalały wierzyć, ze po-
dobnie będzie na Mistrzostwach Polski i tak było.
Zawodnicy PUKS-a w Mistrzostwach Polski wy-
walczyli 13 medali.
W biegu sprinterskim rozegranym na zamojskiej 
Starówce srebrny medal wywalczyła Zuzia WAŃ-
CZYK, natomiast Wojtek DUDEK zdobył medal 
brązowy.
W drugim dniu  w bardzo trudnym terenie pociętym 
jarami, w m. Jacnia odbył się bieg średniodystanso-
wy. Po pasjonującej walce złoto wywalczyła Zuzia 
WAŃCZYK, srebro Zuzia KUBICKA i Wojtek DU-
DEK.
Trzeciego dnia srebrny medal dorzuciła sztafeta ju-
niorek młodszych – Dagmara DOMINIAK, Magda-
lena SZMULKOWSKA i Zuzia WAŃCZYK.
Bieg klasyczny pozwolił powiększyć medalowy 
dorobek, złoty medal zdobyła Zuzia WAŃCZYK, 
srebrne Zuzia KUBICKA i Wojtek DUDEK. W noc-
nym biegu na orientację kolejny medal złoty przypadł 
Zuzi WAŃCZYK a brązowe medale wywalczyli -  
Dagmara DOMINIAK i Adam SZMULKOWSKI. 
MP w sztafetach sprinterskich  MIX  pozwoliły po-
większyć dorobek o medal brązowy który w kategorii 
juniorów młodszych wywalczyli Zuzia WAŃCZYK 
z Michałem KWIATKOWSKIM.
Trzynasty medal tym razem złoty w biegu długody-
stansowym wywalczył Wojtek DUDEK. 
Udane tegoroczne starty i odniesione sukcesy były 
efektem  ogromnej pracy i zaangażowania zawod-
ników podczas zgrupowań sportowych zimowych  
i letnich. 

W tegorocznych Mistrzostwach Europy Junio-
rów rozegranych w dniach 26-28 października w 
Portugalii wystartowała Zuzia WAŃCZYK i wy-
walczyła tam VIII miejsce.

Mistrzowską klasę sportową zdobył Wojtek DUDEK, 
I klasę sportową wywalczyli; Zuzia WAŃCZYK, 
Zuzia KUBICKA, Dagmara DOMINIAK, Magda-
lena SZMULKOWSKA, Adam SZMULKOWSKI, 
Karol GALICZ

Do Kadry Narodowej w 2013 powołani zostali -  Zu-
zia WAŃCZYK i Wojtek DUDEK.
 
Do Kadry Wojewódzkiej Juniorów powołane w tym 
roku były: Zuzia WAŃCZYK, Dagmara DOMI-
NIAK i Magdalena SZMULKOWSKA.

W Kadrze Wojewódzkiej Młodzików byli szkoleni: 
Natalia FILIPCZAK, Sonia KUBICKA, Dagmara 
SUWIŃSKA, Tomasz CHOROŚ, Marcel KAJZER 
i Patryk KUŹNICKI. 

W Ogólnopolskim Systemie Sportu Młodzieżowego 
sekcja wywalczyła 50 punktów.
Skutkuje to przyszłorocznym dofinansowaniem 
przez Urząd Marszałkowski. 
Sekcja w 2013r zorganizowała 14 kwietnia Mistrzo-
stwa Warszawy w Sztafetowym Biegu na Orientację, 
26 maja Mistrzostwa Mazowsza w sprinterskim 
Biegu na Orientację, zawody odbyły się na Osiedlu 
Młodych.
W dniu 16 czerwca PUKS przy współpracy z Nad-
leśnictwem Ostrów Mazowiecka w Broku zorgani-
zował Mistrzostwa Mazowsza w klasycznym Biegu 
na Orientację.
W październiku Młode Orły były organizatorem  
Między wojewódzkich Mistrzostw Młodzików.  

tekst JóZeF KMIecIńSKI i Foto KlUB BASTIoN  

Sekcja Biegu na orientację PUKS Młode orły rewelacyjnie startowała się w 2013 r. od kilku lat  należy do krajowej czołówki  
w tej trudnej dyscyplinie sportu.

maraton Komandosa moim okiem

Ten, kto kiedyś uważał to za szalony pomysł, a z 
czasem pomyślał, że może by spróbował... W  

tym roku wątpliwości nie miał, że chce wystartować 
w jubileuszowej X-ej edycji Maratonu  Komandosa, 
w mundurze, wojskowych butach i z plecakiem wa-
żącym minimum 10kg na plecach. 

30 listopada na starcie tego ekstremalnego ma-
ratonu stanęła rekordowa liczba uczestników, 
chcących po raz pierwszy lub kolejny spróbować 
go pokonać. Przed moim I-szym Maratonem Ko-
mandosa chciałam spróbować czy jest dla mnie, 
na II-im, by go poprawić, podczas III-go pytałam 
po co ja to sobie znowu robię… Przed IV-tym py-
tań i wątpliwości nie było. 
Wystartowaliśmy parę minut po 9-ej długą wstęgą  
zielonych, czarnych, granatowych, szarych mun-
durów. Lasem niósł się tupot wojskowych butów. 
Pierwsza połówka przeszła gładko, kilometry mijały 
niepostrzeżenie. Coraz dłuższy dystans pokonany  
w ciągłym biegu dodawał mi skrzydeł do 18km tra-
sy. To mój mały rekord. Nauczona doświadczeniem 
wiedziałam jednak, ze choćby nie wiem, jak dobrze 
szło w I-szej połówce, jak duży byłby zapał, jak szyb-
ko niosłyby nogi, to nic nie znaczy. Prawdziwym 
sprawdzianem jest druga połówka maratonu, od 25-
go, 30-go km. Dopiero wtedy zaczyna się walka, już 
nie z innymi ale z samym sobą. A potem jest już tylko 
gorzej. 
Po 25km zaczyna się coś dziać. Nie tyle z moim cia-
łem, co z głową. A ona jest kluczem do sukcesu. Tyle, 
że ona nie chce czekać na sukces kolejnych 17km. 
Chce mety teraz i już! Ech, kobieta… Głowa więc 
zaczyna walczyć z ciałem. Ono wyczerpane coraz 
bardziej poddaje się namowom przemądrzałej głowy, 
by zwolnić, by przejść do marszu, by się zatrzymać,  
a może by tak zejść z trasy…? Byłoby cudownie móc 
już odpocząć. Chwytam się kontaktu z rzeczywisto-
ścią. Biegnę i spuchniętymi paluchami piszę sms-a. 
Oni tam sobie siedzą gdzieś wygodnie, przed TV  
i trzymają kciuki, więc podzielę się z nimi moimi 
emocjami. Przekażę moje zmęczenie, a może ono 
tam już zostanie. Płonna nadzieja. Biegnę, truchtam, 
maszeruję, wlokę nogę za nogą. Las, drzewa, ścieżka, 
droga, jezioro i promienie słońca, które wygrało z po-
rannym śniegiem. Jeszcze to zauważam. Zaczynam 
jednak czuć pod stopami  każdy kamyk,  minimalne 
wzniesienie urasta do pagórka, a pagórek osiąga roz-
miary wzgórza, bolą nogi i ramiona, a plecak waży 
już więcej ode mnie. Po twarzach współtowarzyszy 
widzę, że też nie mają lepiej. Każdy kilometr wlecze 
się niemiłosiernie. W niezrozumiały dla mnie sposób 
TYLKO 6 km do mety zamienia się w AŻ 6km do 
mety. To jest ten moment, kiedy po raz kolejny obie-
cuję sobie, że to ostatni raz… Ale kto nie zmienia 
zdania, kiedy na mecie jest nagroda?
Tutaj nikt z nikim nie przegrywa, tu żadnego wstydu 
nie ma. Każdy, kto ukończy Maraton Komandosa 
jest wielki, choćby mieścił się w dziecięcą koszulkę  

z napisem „jestem małym komandosem”.
W biegu wystartowało 435 osób. Najszybszy męż-
czyzna pokonał trasę w czasie 3h 14’, najszybsza 
kobieta: 4h 35’
Po raz pierwszy w historii Maratonu Komandosa 
trasę pokonał niewidomy biegacz prowadzony przez 
przewodnika

412 ukończyło maraton regulaminowo, w tym 19 
kobiet.
8 osób przekroczyło limit czasu
3 osoby dystans (inna trasą) pokonały na wózkach
3 osoby zostały zdyskwalifikowane na mecie
5 osób (zaproszonych) pokonało dystans bez wymo-
gu posiadania plecaka PK
4 osoby rywalizacji nie ukończyło
W poszczególnych kategoriach wystartowało: 158 
wojska lądowe, 66 cywil, 54 policja, 17 straż pożar-
na, 17 siły powietrzne, 16 byłych żołnierzy służby 
zasadniczej,  15 wojska specjalne, 15 straż graniczna, 
14 inspektorat wsparcia,  14 służba więzienna, 9 ZS 
„Strzelec”, 8 żandarmeria wojskowa, 8 marynarka 
wojenna, 3 SUFO, 3 górnicy, 4 straż miejska, 2 straż 
akademicka, 1 policja skarbowa, 1 BOR

tekst i Foto KATArZyNA  żUreK  

…do mety 42,195km, mundur, wojskowe buty, plecak 10kg
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tekst SłAWoMIr KrZecZKoWSKI

Strzelano w Twierdzy

Na bazie tych zawodów UKS „Reduta” 
z Modlina Twierdzy oraz UKS „Szkol-

niak” z Zakroczymia, zorganizowały, w ramach 
współpracy między UKS-ami powiatu, mis-
trzostwa w strzelaniu z broni pneumatycznej. 
Walczono w dwóch kategoriach wiekowych: 
szkoły podstawowej dziewcząt i chłopców oraz 
open kobiet i mężczyzn. Ku zadowoleniu or-
ganizatorów wystartowało w zawodach ponad 
50 osób. Strzelano z dwóch pozycji: leżąc  
i stojąc. Wszyscy startujący prezentowali bardzo 
wysoki poziom, wystarczy powiedzieć , że naj-
lepszy zawodnik turnieju Jakub Szałkiewicz, 
reprezentujący chłopców szkoły podstawowej, 
uzyskał 94 pkt. na 100 możliwych. A oto wyniki 
zawodów:

Szkoła podstawowa – dziewczęta
I miejsce – Starzewska Magdalena    – 86 pkt.
II miejsce – Kutateladze Maja         – 86 pkt.
III miejsce – Antosiewicz Inga        – 84 pkt.

Szkoła podstawowa – chłopcy
I miejsce – Szałkiewicz Jakub         – 94 pkt.
II miejsce – Lau Szymon               – 92 pkt.
III miejsce – Budnicki Michał         – 90 pkt.

Open – kobiety
I miejsce – Filipiak Natalia              – 87 pkt.
II miejsce – Aksamit Natalia             – 85 pkt.
III miejsce – Dobielewska Karolina  – 84 pkt.

Open – mężczyźni
I miejsce – Kostrubiec Bartłomiej     – 91 pkt.
II miejsce – Czanik Kamil              – 83 pkt.
III miejsce – Kostrubiec Kamil        – 81 pkt.

Z uwagi na toczącą się rywalizację szermierzy 
gościliśmy w Zespole Szkół w Twierdzy zna-
komitych gości. Dlatego nagrody zwycięzcom  
w zawodach strzeleckich, ufundowane przez UKS 
„Reduta” , wręczał prezes Polskiego Związku 
Szermierki Adam Konopka. Należy podkreślić, 
że zawody strzeleckie zostały bardzo sprawnie 
przeprowadzone dzięki doskonałej, już wielolet-
niej współpracy UKS-ów „Reduta” z Twierdzy 
i „Szkolniak” z Zakroczymia. Życzymy sobie 
dalszej, owocnej współpracy.

tekst SłAWoMIr KrZecZKoWSKI

mikołajkowy turniej piłkarski w Twierdzy

Tak było również w sobotę 7 grudnia. Na zawo-
dy zgłosiło się aż 7 drużyn , co przy systemie 

rozgrywek „ każdy z każdym” dało aż 21 meczów. 
Rywalizacja była bardzo fair a liczyła się przed 
wszystkim sportowa zabawa. Nad wydarzeniami na 
boisku czuwał jak zwykle wzorowo sędzia Michał 
Szymański. A oto wyniki:

Południe  - OCB       2:2
Twierdza – GKO       2:0
Cid-Lines – Skanska       0:0
TWM – OCB         3:1 
Południe – Skanska       1:1
Twierdza – Cid-Lines       1:0
TWM – GKO        0:1
OCB – Skanska       1:3
Południe – Twierdza       3:0
TWM – Skanska       0:1
GKO – Cid- Lines      1:1
OCB – Twierdza       0:5
TWM – Cid – Lines       2:2
Skanska – Twierdza        0:1
GKO – Południe        0:1
TWM – Twierdza        0:3
Cid-Lines – Południe        2:0
GKO – OCB         0:0
TWM – Południe        0:1
Cid-Lines – OCB       1:0
Skanska – GKO       1:1

I miejsce - Twierdza            - 15 pkt.
II miejsce - Południe                       - 11 pkt.

III miejsce - Cid-Lines                      - 9 pkt.
IV miejsce - Skanska                        - 9 pkt.
V miejsce - GKO                            - 6 pkt.
VI miejsce - TWM                         - 4 pkt.
VII miejsce - OCB                         - 2 pkt.

Na zakończenie zawodów wręczono zwycięz-
com medale i nagrody. Królem strzelców turnie-
ju został Damian Kręźlewicz z zespołu Południa 
a najlepszym bramkarzem został Maciej Ra-
falski z zespołu Twierdzy. Nagrody ufundował 
UKS „ Reduta”.

Nocne turniej piłkarskie w Twierdzy to już tradycja. Skupiają one coraz większą grupę zwolenników. 

W dniach 8 – 10 listopada w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy odbyły się I otwarte mistrzostwa europy w szermierce tradycyjnej. 

Pięściarski Puchar Polski w NDm!

Do zawodów zgłosiło się 84 zawodników z 47 
klubów reprezentujących 13 Okręgowych 

Związków Bokserskich. Ogółem stoczono 74 poje-
dynki.
W klasyfikacji Klubowej nowodworski Champion 
NOSiR uplasował się na drugim miejscu zdobywając 
36 punktów. Dobrze zaprezentowali się też poszcze-
gólni zawodnicy. W kategorii do 56 kg. Pierwsze  

i drugie miejsce zajęli odpowiednio Patryk Walesz-
czak i Mariusz Tobiasz. W kat. do 81 kg. Mateusz 
Trybuch zajął trzecie miejsce. 

Podczas imprezy trwały również kursy na 1 i 2 *  
AIBA dla trenerów boksu. W kursie uczestniczyło 
48 trenerów z całej Polski. Instruktorami z ramienia 
AIBA były osoby z ogromnym doświadczeniem  

w zakresie rozwoju boksu olimpijskiego na świecie: 
Valentyn Ostyanov z Ukrainy, Adam Kusior z Polski 
i Mihail Takov z Bułgarii.

Nowodworską imprezę odwiedzili znani pięściarze 
m.in. Paweł Skrzecz – medalista olimpijski, wice-
mistrz świata z Monachium, oraz Marian Kasprzyk 
mistrz olimpijski z  Tokio. 

tekst ANeTA PIelAch – PIerŚceNIAK Foto ZeNoN KlIMcZeWSKI

W dniach 20-24 listopada br. do Nowego dworu Mazowieckiego zawitało aż 84 bokserów z 13 okręgowych Związków 
Bokserskich. Powodem była organizacja Pucharu Polski Juniorów. Walki odbywały się w dziesięciu kategoriach: 49 kg, 52 kg, 
56 kg, 60 kg, 64 kg, 69 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg, +91 kg.
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I Otwarte mistrzostwa europy w Szermierce 
Tradycyjnej

Impreza miała miejsce na terenie Zespołu Szkół 
Twierdzy Modlin. Nasze miasto reprezentowali 

zawodnicy sekcji szermierczej FENIX, trenujący 
pod okiem Piotra Pawłowskiego i Ryszarda Rogow-
skiego.

Pierwszego dnia podczas warsztatów najmłodsi fani 
mogli poznawać tajniki walki szablą historyczną, 
mieczem długim, floretem i szermierki zespołowej. 
Instruktorami byli tu doświadczeni trenerzy m.in. 
Aleksander Frydrych, Dariusz Wadowski, Ryszard 
Rogowski.

W sobotę i niedzielę odbywały się zawody.

W czasie Mistrzostw nie zabrakło dodatkowych 
atrakcji. W sobotę odbyły się również pokazy broni 
pneumatycznej w wykonaniu zawodników UKS Re-
duta oraz walk bronią białą i szabli GO – NOW.

Patronat honorowy nad Mistrzostwami objął Depar-
tament Wychowania i Promocji Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, Polski Związek Szermierczy, Polskie 
Stowarzyszenie Walk Rycerkich oraz Polska Federa-
cja Dawnych Europejskich Sztuk Walki.

Wyniki w poszczególnych kategoriach wieko-
wych:

SZABLA

KATEGORIA do 10 lat

1 MAJEWSKI Filip FENIX NOSiR
2 GESSEL Jan FENIX NOSiR
3 SZAFRANIEC Krzysztof POZNAŃSKA 
AKADEMIA KARATE
W tej kategorii 5 miejsce zajęła też zawodniczka 
Feniksa Klara Gessel.

KATEGORIA 10-14
1 MARKIEWICZ Karol GO-NOW ŁÓDŹ
2 GODLEWSKI Michał AKADEMIA SZERMIE-
RZY
3 SZYBOWSKI Szymon FENIX NOSiR

KATEGORIA 14-18
1 KRUSZEWSKI Jan UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY GOCŁAW
2 SOBOCIŃSKI Łukasz GO-NOW ŁÓDŹ
3 RÓŻYCKI Michał UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY GOCŁAW

KATEGORIA od 18 lat
1 ŁAKOMY Szczepan POZNAŃSKA 
GRUPA FECHTUNKU SALUT
2 KRAMARZ Konrad GO-NOW ŁÓDŹ
3 FICA Filip AKADEMIA BRONI

MIECZ

KATEGORIA do 10 lat
1 RUDOWSKI Antoni AKADEMIA 
SZERMIERZY
2 GESSEL Jan FENIX NOSIR

3 GESSEL Klara FENIX NOSIR
4 MAJEWSKI Filip FENIX NOSIR

KATEGORIA 10-14
1 GODLEWSKI Michał AKADEMIA 
SZERMIERZY
2 KŁOS Nadia AKADEMIA SZERMIERZY
3 RUDOWSKI Tomasz AKADEMIA 
SZERMIERZY
4 STOCHOWSKI Hubert FENIX NOSIR
5 ZALESIŃSKI Jakub AKADEMIA 
SZERMIERZY
6 DĄBROWSKI Kacper FENIX NOSIR

KATEGORIA 14-18
1 RÓŹYCKI Michał UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY GOCŁAW
2 KLEPS Krzysztof AKADEMIA SZERMIERZY
3 ORENT Marcin LUDOWY UCZNIOWSKI 
KLUB SPORTOWY “POL” CZERSK

KATEGORIA od 18
1 FICA Filip AKADEMIA BRONI
2 PRZANOWSKI Piotr BRACTWO 
SZERMIERCZE
3 ŁAKOMY Szczepan POZNAŃSKA 
GRUPA FECHTUNKU SALUT

Nagrody zwycięzcom wręczali Burmistrz Jacek  
Kowalski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski. 

W dniach 8-10 listopada w Twierdzy Modlin Twierdzy odbywały się I otwarte Mistrzostwa europy w Szermierce Tradycyjnej. 


