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20 września 2014
godz. 11:00 - 75. rocznica samozatopienia Flotylli Wiślanej i Obrony Twierdzy Modlin 

Tablica pamiątkowa I Portu Marynarki Wojennej (w pobliżu Bramy Ostrołeckiej)

21 września 2014
godz. 11:00 – Bieg Czterech Generałów 

godz. 15:00 – Rekonstrukcja Historyczna „Obrona Modlina 1939”. 

Szczegóły na www.nowydwormaz.pl

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE OBRONY MODLINAUROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE OBRONY MODLINA
20 – 21 września Twierdza Modlin20 – 21 września Twierdza Modlin

Serdecznie zapraszamy!Serdecznie zapraszamy!
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sal dla przedszkolaków, powstaną miejsca 

żłobkowe dla maluchów. Kolejna bardzo 

ważna inwestycja, na którą ogłoszony zo-

stał przetarg to budowa hali sportowej na 

Osiedlu Młodych. Będzie to obiekt, z któ-

rego będą mogli korzystać nie tylko ucznio-

wie ale też mieszkańcy miasta. Wakacje to 

był też czas zakończenia inwestycji drogo-

wych m.in. przebudowy ulicy Inżynierskiej

i Okulickiego,  remontów w szkołach

i przedszkolach, zaadaptowania części po-

mieszczeń Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Dłu-

giej na fi lię przedszkola nr 3. O efektach 

tych zadań piszemy w dziale Temat Numeru 

i Wieści z Rady. 

Poza realizowaną corocznie akcją „Lato 

w Mieście”, odbyło się kilka imprez kul-

turalnych i sportowych jak też wydarzeń

o charakterze patriotycznym. Nie obyło się, 

ku naszej uciesze, bez sukcesów nowodwor-

skich sportowców. O tym wszystkim, jak też 

o wielu innych wydarzeniach w mieście pi-

szemy na naszych łamach. 

Życzę wszystkim przyjemnej lektury. 
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FAKTY NOWODWORSKIE

Za nami wakacje. Dla nowodworskiego sa-

morządu był to czas spędzony na intensywnej 

pracy nad kolejnymi inwestycjami, progra-

mami, remontami. Ogłosiliśmy postępowanie 

przetargowe na dostawę i montaż urządzeń 

sportowych i zabawowych. Wszystkie te ele-

menty w tym popularne ostatnio  siłownie 

zewnętrzne staną w kilku miejscach w mie-

ście m.in. w parku w centrum, w Modlinie 

Starym, w Twierdzy Modlin. 

Co raz bliżej jest też rozbudowa przedszko-

la w Twierdzy Modlin. Tam, oprócz nowych 
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Modernizacje i remonty dróg w 2014 roku!
TEKST ANETA PIELACH – PIERŚCIENIAK FOTO ARCH. UM

Leśna i Wojska Polskiego, Inżynierska, Okulickiego, Środkowa, Współczesna, 
Kolejowa, Żwirowa, Konopnickiej, Wierzbowa, – to kilka nowodworskich ulic, 
które w tym roku zostały już zmodernizowane lub przebudowane. Wszystkie te 
inwestycje pochłoną prawie 6 milionów złotych. 

lizację świetlną a wzdłuż ul. Wojska Polskiego do-
tychczas istniejące przejścia dla pieszych zyskały 
nowe azyle. Przed przejściami stanęły też pulsu-
jące ostrzegawcze sygnalizatory świetlne. War-
tość robót wyniosła prawie 2 miliony złotych. 

Środkowa i Współczesna wybudowane! 
Jeszcze w ub. roku rozstrzygnięty został przetarg 
na budowę dwóch ulic w Modlinie Starym – 
Środkowej i Współczesnej. Inwestycję realizowa-
ła fi rma „BRUK-BUD” Piotr Skoczek z Pogorzeli. 
W ramach zadania przebudowano drogę we-
wnętrzną o długości 450 mb i szerokości 3,5 mb 
w ulicy Środkowej. W ul. Współczesnej wykona-
no odcinek długości 178 mb długości i 3,5 mb 
szerokości. Zadania obejmowały tez wykonanie 
odwodnienia powierzchniowego, usunięcie wy-
stępujących kolizji teletechnicznych i elektro-
energetycznych oraz budowę nowego oświetlenia 

Pierwsza, najbardziej wyczekiwana przez miesz-
kańców zwłaszcza Osiedla Młodych inwestycja 
to była przebudowa ulicy Leśnej wraz ze zmianą 
organizacji ruchu także w ul. Wojska Polskiego i 
montażem sygnalizacji świetlnej. 

Światła zaświeciły na Leśnej 
i Wojska Polskiego!
Prace związane z odbiorem prac inwestycyjnych 
i zmianą organizacji ruchu w ul. Leśnej i Wojska 
Polskiego zakończyły się w maju. 
Budowie tej inwestycji trwała natomiast od 10 
grudnia 2013 roku do 25 kwietnia 2014 roku. W 
tym czasie zmodernizowany został odcinek ul. 
Leśnej od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Woj-
ska Polskiego. Wymienione zostały krawężniki i 
obrzeża, poszerzono jezdnię, pobudowano nowe 
i wymieniono stare chodniki. Położona została 
także nowa nawierzchnia asfaltowa i zamonto-
wano nowe oświetlenie uliczne. Na skrzyżowaniu 
ulic Leśnej i Wojska Polskiego ustawiono sygna-



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE WIEŚCI Z RADY

3

ulicznego. Ponadto, wykonano pobocza ul. Środ-
kowej i Współczesnej z kruszywa łamanego oraz 
dodatkowe odwodnienie łącznika ulicy Środko-
wej z ulicą Jana Pawła II. 
Odbiór inwestycji nastąpił 14 marca 2014 roku a 
wartość całości to 966 661,49 złotych. 

Nowe oblicze ul. Okulickiego
W ulicy Okulickiego remont wykonano na od-
cinku od ul. Wojska Polskiego do ronda. Prace 
objęły także ul. Młodzieżową na odcinku od ron-
da do stacji TRAFO. 
Zakres robót przewidywał m.in. sfrezowanie 
nawierzchni asfaltowej, demontaż krawężników 
i obrzeży z płyt betonowych, włożenie nowe-
go chodnika z kostki betonowej, ułożenie na-
wierzchni nowych parkingów. Zmienione zostały 
też pasy ruchu na jezdni przy rondzie. Dzięki 
temu wygospodarowano nowe miejsca parkin-
gowe. Na obu ulicach wymieniono nawierzchnię. 
Wymalowano nowe oznakowanie poziome na 
jezdniach.
Inwestycje realizowała fi rma Drogi i Mosty Jan 
Kaczmarczyk a wynagrodzenie za wykonanie 
prac opiewało na kwotę 669 923,46 złotych. 

Kompleksowa modernizacja Inżynierskiej
W ramach tego zadania wykonawca musiał sfre-
zować nawierzchnię asfaltową, zdemontować 
krawężniki i obrzeża z płyt betonowych, ułożyć 
nowy chodnik z kostki betonowej, zdemonto-
wać nawierzchnię obecnych zatok postojowych 
i istniejące progi zwalniające. Ustawione zosta-
ły nowe obrzeża i krawężniki, wykonano nowe 
zatoki postojowe, wymieniono nawierzchnię na 
jezdni, pomalowano nowe oznakowanie pozio-
me. Wybudowano też zostaną dwa przejścia dla 
pieszych z progami zwalniającymi. 
Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. Kwota zadania wyniosła 
634 893,86 zł. 

Kolejowa, Żwirowa i Konopnickiej gotowe we 
wrześniu!
Na 19 września wyznaczony był termin zakoń-
czenia prac budowlanych w ulicach Kolejowej, 
Żwirowej i Konopnickiej. Już w lipcu wykonawca 
zakończył prace w tej ostatniej. Ulica Konopnic-
kiej została przebudowana na odcinku 604 m o 
szer. 5 m. Wymieniona została tu nawierzchnia 
oraz oświetlenie uliczne. 
Zadanie zrealizowała fi rma Partner z Chotomo-
wa za kwotę 452 699,20 zł. 
Na ul. Kolejowej przebudowana odbywa się na 
odcinku o długości 460 m. i szerokości 5. Położo-
na zostanie tu nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go, ułożone będą chodniki i zamontowane nowe 
oświetlenie uliczne. Wykonawcą inwestycji jest 
fi rma Bruk-Bud a jej koszt to 833 688,80 zł. 
Żwirowa ma być zmodernizowana na odcin-
ku 220 m. o szer. 5 m. Wymieniona będzie na-
wierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświe-
tleniem ulicznym. To zadanie realizuje także 
fi rma Partner z Chotomowa a jego koszt to po-
nad 280 tys. zł. 
Jak zapewniają wykonawcy, prace zakończą się 
do określonego umową terminu. 

Nowa Wierzbowa! 
W trakcie realizacji jest także ul. Wierzbowa. 27 
sierpnia podpisana została umowa z wykonawcą, 
którym jest fi rma ESTYP S.C. Kwota wynagrodze-
nia została ustalona na kwotę prawie 100 tys. zł. 
W ulicy zostanie rozebrana dotychczasowa na-
wierzchnia z jombów, pogłębione będzie podło-
że, wykonane zostaną nowe warstwy podbudowy 
i krawężniki. Położona zostanie nowa nawierzch-
nia z kostki betonowej a dotychczasowe włazy i 
zawory zostaną wyregulowane. Zadanie ma się 
zakończyć w ciągu miesiąca od dnia podpisania 
umowy tj. do 27 września. 

Łączny koszt wszystkich ww. inwestycji to prawie 
6 milionów złotych. 
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REMONTY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 

Ponad 900 tys. złotych wydało w tym 
roku miasto na remonty w szkołach
i przedszkolach. Z pisemną informacją 
zawierającą szczegóły i kwoty 
przeznaczone dla poszczególnych 
placówek oświatowych zapoznali się 
na sesji, 24 czerwca, radni miejscy. 

Wszystkie remonty odbyły się tuż przed lub 
w czasie wakacji. 

Publiczne Przedszkole nr 1 za kwotę 40 tys. zł  
wymieniło szafy i podłogi w dwóch salach przed-
szkolnych. Wymieniono też glazury w zmywalni.
W Publicznym Przedszkolu nr 3 wyremontowa-
no schody przed głównym wejściem do budyn-
ku. Te dotychczasowe nie spełniały wymogów 
bezpieczeństwa. W związku z tym rozebrano sta-
re schody, zaprojektowano nowe, uwzględniając
w projekcie podjazd dla niepełnosprawnych. 
Koszt zadania wyniósł 80 tys. zł. 
Publiczne Gimnazjum Nr 1 na remont wydało 
72 500 zł. 60 tys. pochłonął remont korytarza, 
za resztę naprawiono zapadnięte studzienki na 
boiskach szkolnych, uszkodzoną opaskę wokół 
szkoły, wymieniono 10 szt. drzwi do kabin sani-
tarnych.
Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podsta-
wowej nr 5 kosztował 300 tys. zł. 69 114 zł po-

zyskano w ramach dotacji rządowej na prowa-
dzenie przedszkoli a ponad 230 tys. dołożyło do 
zadania miasto. 
W Zespole Szkół nr 1 na Osiedlu Młodych cał-
kowity koszt wszystkich remontów wyniósł nieco 
ponad 300 tys. zł. I tak, w Publicznym Gimna-
zjum nr 2 za kwotę 120 tys. zł wyremontowano 
sanitariaty. Renowację przeszło boisko szkolne 
przy SP7. Na ten cel wydano 115 tys. zł. Z kolei 
na sali FORUM i w Przedszkolu nr 5 za kwotę
70 tys. zł wymieniono okna. 
30 tys. wydano na wyposażenie pracowni pod-
staw prowadzenia i organizowania sprzedaży
w Zespole Szkół nr 2. Tyle samo kosztował re-
mont sanitariatów. Łącznie w tej placówce na 
remonty wydatkowano 60 tys. zł. 
Zespół Szkół nr 3 na remont sześciu sal dydak-
tycznych oraz zakup i montaż szafek do szatni 
klas I-III przeznaczył kwotę 72 tys zł.
Za 65 tys. zł w Zespole Szkół w Twierdzy Mo-
dlin, wymieniono drzwi w budynku 312 – wyj-
ścia ewakuacyjne, wejścia na klatki schodowe
i wejście główne, wyremontowano pomie-
szczenia dydaktyczne i klatki schodowe w bu-
dynku 227. 

Jak mówił podczas sesji burmistrz Jacek Kowal-
ski, w tym roku wszystkie placówki odpowiednio 
wcześniej ogłosiły przetargi bądź wystosowały 
zapytania ofertowe do wykonawców na wykona-
nie zadań. 

226 dzieci z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego zostało objętych opieką 
w ramach realizowanej przez różne organizacje i stowarzyszenia akcji letniej. Na 
stacjonarne jak też wyjazdowe formy wypoczynku miasto przeznaczyło ponad 
75 tys. złotych. 

Tym którzy nie wyjeżdżali albo już powrócili 
z wakacji czas w sierpniu zagospodarowały 

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Subsi-
dium”, Fundacja Trzciany oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze 
Maz. „Rodzicie z klasą”. Łącznie na stacjonarne 
formy wypoczynku przeznaczono z budżetu mia-
sta 25 tys. zł. 
Na obozy i kolonie wydatkowano z budżetu po-
nad 50 tys. zł. 
Parafi alno-Uczniowski Klub Sportowy „Młode 
Orły” zorganizował „Wakacje z mapą i kompa-
sem”. W wyjeździe udział wzięło 15 uczestników 
a dofi nansowanie wyniosło 3 tys. zł. Z kolei na 
„Piłkarskie wakacje”, w których udział wzięło 17 
młodych piłkarzy pozyskano dofi nansowanie w 
kwocie 3400 zł.  
Nowodworski Klub Sportów Walki „Bastion” 
na organizację letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w Olecku otrzymał 3000 zł. W wyjeź-
dzie wzięło udział 15 zawodników klubu. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„SPARTA Warszawa” na obóz sportowy w Rucia-
nem Nida pozyskał 8000 zł. Wzięło w nim udział 
40 nowodworzan. 
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Pol-
skiego na zadanie pn. „Harcerska Akcja Letnia 
2014” uzyskała dotację w wysokości 9000 zł. 
Opiekę w tym czasie miało zapewnionych 45 

uczestników. 
Do Jastrzębiej Góry z Uczniowskim Klubem 
Sportowym „Lider” wyjechało 35 kolonistów. 
Tu udzielone dofi nansowanie wyniosło 7000 zł.
21 dzieci przebywało w Sztutowie z Uczniowskim 
Klubem Sportowym Lotnisko Modlin. Dofi nan-
sowanie wyniosło 4200 zł. 
Parafi alny Oddział Akcji Katolickiej przy parafi i 
św. Maksymiliana Kolbego na organizację letnie-

go wypoczynku dzieci i młodzieży do Gliczarowa 
Górnego otrzymał dotację w wysokości 12500 zł. 
W wyjeździe udział wzięło 38 uczestników. 
Nie należy zapominać, że akcje letnie prowadziły 
też inne miejskie placówki tj. NOK, NOSiR oraz 
Biblioteka. Sprawozdania z tych akcji postaramy 
się zamieścić w kolejnym wydaniu Faktów No-
wodworskich. 

Akcja letnia – na miejscu i na wyjeździe!
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 
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Publiczne Przedszkole nr 3 ma swoją fi lię !!!
W dniu 20 maja 2014 roku Miasto podpisa-

ło umowę z fi rmą PPHU „ANETKA” z 
Nowego Dworu Mazowieckiego na wykonanie 
robót budowlanych polegających na adaptacji 
części budynku Zespołu Szkół nr 2 na potrzeby 
Przedszkola Publicznego. W ramach umowy Wy-
konawca robót wykonał:
•  przebudowę trzech sal lekcyjnych na dwie sale 

przedszkolne. Sale zostały wyremontowane i 
pomalowane, wymieniono oprawy oświetle-
niowe zamontowano osłony na grzejniki. Każ-
da sala przedszkolna ma pełny węzeł sanitarny 
dla najmłodszych dzieci. 

•  wyremontowano korytarz,
•  chodnik i wejście do budynku fi lii Przedszkola,
•  ogrodzenie placu zabaw,
•  wymianę drzwi do sal na odpowiadające prze-

pisom,
•  oddzielono szkołę od przedszkola za pomocą 

drzwi aluminiowych o wymiarach 180x200 i 
odporności ogniowej EI60.

Ponadto wykonano remont i przebudowę po-
mieszczeń przeznaczonych pod technologię ży-
wienia dzieci.
Roboty zostały wykonane w okresie od 02 czerwca 
do 30 lipca 2014 roku a ich wartość według koszto-
rysu powykonawczego wyniosła 334 530,32 złotych.
Również w ramach zadania „Adaptacji części bu-
dynku Zespołu Szkół nr 2 na potrzeby Przedszko-
la Publicznego” Miasto w dniu 11 lipca podpisało 
umowę na „Dostawę i montaż wyposażenia rucho-
mego”. W ramach umowy wykonawca dostarczył:
•  meble m.in. szafk i na zabawki, stoliki, krzeseł-

ka, szafk i szatniowe, szafk i łazienkowe, leżaki, 
kanapy i fotele dziecięce, 

•  sprzęt m.in. rolety wewnętrzne, wykładzinę 
podłogową, dywany, odkurzacz, radiomegne-
tofony, pojemniki na zabawki, sprzęt ppoż., 
dekoracje ścienne, 

•  urządzenia m.in.: wyposażenie kuchni, termo-
sy i pojemniki transportowe, zastawę stołową, 
kuchnie gazową zmywarkę, okap kuchenny, 
chłodziarkę, wózek bemarowy itp.

Dostawa i rozmieszczenie wyposażenia i sprzętu 
została wykonana w terminie od 11 lipca do 14 
sierpnia a jej wartość wyniosła 94 990,44 złotych.
Filia Publicznego Przedszkola nr 3 będzie rów-
nież posiadała własny plac zabaw. W dniu 11 
lipca podpisano umowę na wykonanie dostawy 
i montażu urządzeń zabawowych wraz z mon-
tażem sztucznej nawierzchni bezpiecznej. W 
ramach umowy wykonawca dostarczył i zamon-
tował takie urządzenia jak:
•  bujak dwuosobowy samochód,
•  bujak motorek,
•  bujak lisek,
•  bujak dinozaur,
•  huśtawka z siedziskami kubełkowymi,
•  zestaw zabawowy o wymiarach 670x590x380cm,
•  montaż sztucznej nawierzchni o powierzchni 

około 130m2. 

Roboty zostały wykonane w okresie od 11 lipca 
do 30 lipca a ich wartość to 90 689,00 złotych. 

Przebudowa ul. Konopnickiej
W dniu 16 czerwca 2014 roku Miasto po 

przeprowadzeniu postępowania przetar-
gowego podpisało umowę na wykonanie przebu-
dowy ulicy Marii Konopnickiej z fi rmą „PART-
NER” Roboty Drogowe Krzysztof Czarnecki, 
Maciej Korolec sp. j. z Chotomowa. Zgodnie z za-
wartą umową fi rma wykonała m.in.: korytowanie 

pod nową drogę, podbudowa oraz nawierzchnia 
z kostki betonowej wraz z chodnikiem. Ponadto 
wykonano oświetlenie uliczne oraz oznakowanie 
pionowe i poziome. Roboty zostały wykonane w 
terminie od 16 czerwca do 14 lipca a ich wartość 
to 452 697,20 złotych brutto.  
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STAROSTA KRZYSZTOF KAPUSTA

Szanowni 
Państwo

W
itam na powiatowej stronie Fak-
tów Nowodworskich. Tuż przed 
wakacjami miało miejsce się kilka 

istotnych dla powiatu wydarzeń. 
W czerwcu Rada Powiatu Nowodworskiego 
udzieliła Zarządowi absolutorium z wykona-
nia budżetu. Odbyły się też Powiatowe ćwicze-
nia obronne – wszystkie służby zdały egzamin 

na medal. Na stronie powiatowego systemu 
informacji przestrzennej (www.wnd.e-mapa.
net) jest możliwość umieszczania ogłoszeń 
o sprzedaży nieruchomości. Szczegóły jak to 
zrobić zamieszczamy poniżej. 
W listopadzie czekają nas wybory samo-
rządowe. Będziemy wybierać władze woje-
wództwa, powiatów i gmin. W związku tym 
Powiat Nowodworski został podzielony na 
okręgi wyborcze. 
O tym kto i gdzie będzie głosował piszemy 
poniżej.  
Zachęcam do przeczytania powakacyjnej 
powiatowej strony w Faktach Nowodwor-
skich. 

OGŁOSZENIE

o możliwości zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia 

o sprzedaży nieruchomości na powiatowym portalu 

mapowym

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że na stronie powiatowego systemu 
informacji przestrzennej (www.wnd.e-mapa.net)  jest możliwość umieszczania ogłoszeń o sprzedaży nie-
ruchomości. Wykaz ogłoszeń dostępny jest pod przyciskiem „Ogłoszenia”.
Ogłoszenie umieszczane jest bezpłatnie dla osób , które pobrały wypis z rejestru gruntów i budynków w 
Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Ogłoszenie jest umieszczane na okres 30 dni 
od daty złożenia wniosku o umieszczenie ogłoszenia. Wniosek o umieszczenie ogłoszenia można złożyć 
w terminie 7 dni od daty pobrania wypisu, do wniosku należy dołączyć kserokopię wypisu.
Wniosek powinien zawierać::
 1. Rodzaj nieruchomości  (działka/dom)*,
 2. Położenie nieruchomości (nazwa obrębu ewidencyjnego, nazwa gminy)*,
 3. Opis nieruchomości,
 4. Powierzchnia nieruchomości – działki (ha)/domu (mkw),
 5. Numer/numery działki ewidencyjnej*,
 6. Link do szczegółów (umożliwia przekserowanie na inną stronę)
 7. Data początkowa umieszczenia ogłoszenia,
 8. Data wygaśnięcia ważności ogłoszenia,
 9. Cena (zł),
10. Kontakt do sprzedającego (telefon, fax, e-mail),
11. Inne informacje,
12. Czytelny podpis właściciela(właścicieli) nieruchomości*.

*- pole wymagane.

PODZIAŁ POWIATU NA OKRĘGI WYBORCZE

Zgodnie z przepisami art. 454 § 1 – § 3 usta-

wy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wy-

borczy w celu przeprowadzenia wyborów po-

wiat dzieli się na okręgi wyborcze. Okręgiem 

wyborczym jest jedna gmina. W celu tworze-

nia okręgów możliwe jest łączenie gmin tylko 

w przypadku, gdy liczba radnych przypadająca 

na którąkolwiek z gmin, wynikająca z normy 

kwartału poprzedzającego kwartał, w którym do-

konuje się podziału na okręgi wyborcze (pkt. 6 

uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 

maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień 

dotyczących podziału jednostek samorządu te-

rytorialnego na okręgi wyborcze), tj. na dzień 31 

marca 2014 r.

Wyliczenie liczby mandatów przypadających na 

poszczególne okręgi wyborcze:

Nr okręgu Liczba mieszkańców w okręgu Norma przedstawicielstwa Liczba mandatów

I 27414 6,72 7

II 19706 4,83 5

III 15055 3,69 3

IV 15337 3,77 4

przedstawicielstwa dla okręgów, wynosiłaby 

mniej niż 3.

Zarządzeniem nr 93 z dnia 7 marca 2014 r. w 

sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w 

wyborach w 2014 r. na obszarze województwa 

mazowieckiego do Sejmiku Województwa Ma-

zowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad 

dzielnic m. st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki 

ustalił, że do Rady Powiatu Nowodworskiego wy-

bieranych jest 19 radnych.

Przy ustalaniu podziału powiatu nowodwor-

skiego na okręgi wyborcze uwzględniono liczbę 

mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wybor-

ców gmin wchodzących w skład powiat na koniec 

Stypendium dla uczennicy 
Publicznego Gimnazjum 
w Nasielsku
TEKST I FOTO NA PODST. WWW.NOWODWORSKI.PL

W dniu 29 maja 2014r. na posiedzeniu Za-
rządu Powiatu Nowodworskiego Starosta 

Krzysztof Kapusta wręczył nadrodę Paulinie 
Swojak, uczennicy Publicznego Gimnazjum przy 
Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku, za zdo-
bycie tytułu Laureatki Gimnazjalnego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „Hieronymus” w roku szkolnym 
2013/2014. Gratulujemy!!
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Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki w oku kamery!
Projekt „Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla 
mieszkańców” w swoich założeniach, poza częścią inwestycyjną tj.: montażem 
kolektorów, przewiduje także małą kampanię promocyjno-informacyjną. Jednym 
z elementów tej kampanii jest przygotowanie, produkcja oraz publikacja spotu 
fi lmowego promującego projekt.

Tak więc w dniu 23 lipca br. na terenie naszego 
miasta miały miejsce przygotowanie i pro-

dukcja takiego materiału fi lmowego. Spot fi lmo-
wy, przygotowany przez fi rmę KAMEROWNIA 
z Kielc, zawiera informacje o projekcie, efektach 
ekologicznych jakie zostaną osiągnięte w wyniku 
montażu kolektorów słonecznych, a także inne 
ciekawostki związane z jego realizacją. 
Na uwagę zasługuje także fakt, że poza wypo-
wiedzią Burmistrza Jacka Kowalskiego na temat 
projektu, swoimi opiniami na temat inwestycji 
mogli podzielić się sami mieszkańcy. Pan Mi-
rosław Gadomski poza pozytywną opinią na 
temat korzystania z kolektorów zaprezentował 
całą instalację wewnętrzną odpowiedzialną za 
funkcjonowanie zestawu solarnego. Pan Dariusz 

TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

Bednarek pochwalił się ciekawym rozwiązaniem 
umieszczenia samych paneli nad balkonem swo-
jego domu, które po montażu mogą służyć także 
jako zadaszenie. 
Ogromną przyjemnością była także realizacja 
materiału fi lmowego w przepięknym ogrodzie 
Państwa Szadkowskich, którzy już po raz kolej-
ny zgodzili się pomóc promować projekt. Przy-
pomnijmy, że jako pierwszy zagościł do Państwa 
Szadkowskich Tomasz Zubilewicz, którego także 
zainteresował temat kolektorów słonecznych.
Praca nad materiałem fi lmowym trwała cały 
dzień, a jego efekty będziemy mogli obejrzeć                   
w pierwszych dniach września za pośrednic-
twem TVP Regionalnej oraz strony internetowej 
Miasta.

Przedstawiciele Banku Światowego 
w Nowym Dworze!
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

W dniu 27 czerwca odbyła się wizytacja monito-
rująca projekt pt.: „Termomodernizacja bu-

dynków użyteczności publicznej w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim Zespołu Szkół nr 2, Publicznego 
Przedszkola nr 4 oraz Urzędu Miejskiego”, który
w 2013 roku uzyskał dofi nansowanie na inwestycję 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ten został 
zrealizowany w ramach programu System Zielonych 
Inwestycji, na który NFOŚiGW otrzymał środki
z Banku Światowego, dlatego też Miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki, poza pracownikami NFOŚiGW 
oraz Ministerstwa Środowiska gościło przedstawi-
cieli Banku Światowego.  Wizytacja miała na celu 
przedstawienie wykonanych prac termomoderni-
zacyjnych ww. budynków a także zaprezentowanie 
przez pracowników Wydziału Projektów Infra-
strukturalnych założeń ekologicznych jakie zostaną 
osiągnięte w wyniku realizacji projektu.
Pierwszym punktem wizytacji było przedstawie-
nie multimedialnej prezentacji, która umożliwi-
ła wizytującym gościom szersze zapoznanie się
z projektem, jego założeniami, czasem realiza-
cji a także wynikami końcowymi i pozytywnym 
wpływem na środowisko. Poza tym przybliżono 
dane o obiektach objętych inwestycją, zakresie 

rzeczowym wykonywanych prac oraz poziomie 
dofi nansowania. 
Kolejnym etapem spotkania była wizytacja po-
szczególnych obiektów objętych termomoderni-
zacją. Zastępca Burmistrza Janusz Mikuszewski 
wraz z pracownikami Wydziału Projektów Infra-
strukturalnych oprowadził gości po poszczegól-
nych obiektach. Przedstawicieli Banku Światowe-
go interesowały zwłaszcza kwestie ekologiczne, 
takie jak ochrona gatunków ptaków mających 
gniazda na termomodernizowanych budynkach 
czy wpływ inwestycji na obszary ochronne. Pa-
dały także pytania o charakterze technicznym, 
np.: o rodzaje dachów na obiektach i zakres ich 
remontu i ocieplenia.
Pomimo krótkiego czasu jakim dysponowali go-
ście udało się zaprezentować wszystkie obiekty 
objęte projektem i odpowiedzieć na wszystkie py-
tania a sama wizytacja przebiegła bardzo spraw-
nie, co zostało telefonicznie potwierdzone przez 
pracownika NFOŚiGW. 
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Urząd przyjazny mediom 
i społeczeństwu – kolejne wyróżnienia 
dla Burmistrza i Urzędu Miejskiego
TEKST RED. I ORGANIZATORZY

Znamy już 50 zwycięzców II Edycji 
Plebiscytu „Urząd Przyjazny Mediom 
i Społeczeństwu”. Wśród laureatów 
w gronie włodarzy powiatów, miast 
i gmin znalazł się burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski 
oraz tutejszy Urząd Miejski. 

Plebiscyt miał charakter ogólnopolski a upraw-
nionych do startu było ponad 15 000 insty-

tucji publicznych z 2479 gmin. W pierwszym 
etapie urzędy otrzymywały nominację. Mogli jej 
udzielić dziennikarze lokalni oraz mieszkańcy.
W drugim etapie odbywało się glosowanie. Wy-
grały te urzędy, które otrzymały najwięcej głosów.
Trwająca od 5 marca rywalizacja samorządów 
zakończyła się sukcesem 50 instytucji. II Edycja 
plebiscytu objęła zasięgiem niemal wszystkie 
instytucje samorządowe w Polsce. Warszawska 
Grupa Doradców Public Relations – organizator 
wydarzenia – wykluczyła z udziału tylko urzę-
dy w 16 miastach wojewódzkich. Ponad połowa
z nich to urzędy miast. Wśród laureatów znalazło 
się 9 miast rządzonych przez prezydentów m.in. 

Kołobrzeg, Wejherowo, Stalowa Wola i Chełm. 
Szesnastką urzędów kierują burmistrzowie np. 
Chorzele, Krosno Odrzańskie, czy Olecko. Dru-
gą pod względem wielkości grupą zwycięzców są 
starostowie. Mogliby założyć pełną drużynę pił-
karską z 1 rezerwowym graczem, ponieważ jest 
ich 12. Najwięcej głosów otrzymał powiat otwoc-
ki, który zachęcał mieszkańców do głosowania 
m.in. na Facebook. Nie dziwi więc, że kierująca 
tym urzędem Pani Bogumiła Więckowska zna-
lazła się w czołówce polskich samorządowców.
W poprzedniej edycji – realizowanej pilotażowo 
na Mazowszu, zdobyła tytuł „Starosty Roku 2012”.
W przeciwieństwie do innych, tego typu wyda-
rzeń samorządowych, szansę na wygraną w Ple-
biscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeń-
stwu” miały również niewielkie urzędy gmin. 
Plebiscyt Warszawskiej Grupy Doradców PR 
miał bowiem 3 podstawowe cele: nagrodzenie 
najlepszych samorządów, podkreślenie znaczenia 
mediów lokalnych i regionalnych w kreowaniu 
wizerunku miejsca oraz udowodnienie, że na-
wet niewielkie gminy mogą prowadzić skuteczną 
komunikację społeczną. Dlatego laury uzyskały 
m.in. Urząd Gminy Mielno z województwa za-
chodniopomorskiego i UG Przytyk z Mazowsza. 
W sumie nagrodzonych zostało sześcioro wójtów.
Mieszkańcy i dziennikarze lokalni docenili rów-
nież pracę tzw. jednostek organizacyjnych samo-

rządom. Nagrodzono bowiem również powiato-
we centra pomocy rodzinie w Koszalinie i Busku 
Zdroju, MOPR w Sopocie i w Tarnobrzegu. Gło-
sowanie trwało przez cały czerwiec. W tym czasie 
na Dom Pomocy Społecznej w Gryfi cach oddano 
ponad 241 głosów.
O polskim samorządzie mówi się, że jest zdo-
minowany przez mężczyzn. Jednak wśród na-
grodzonych jest 13 kobiet m.in. Pani Grażyna 
Dziedzic – Prezydent Rudy Śląskiej i Dorota Gro-
mowska – Starosta Tucholski. 
Zwycięzcy otrzymają indywidualizowaną, szkla-
ną statuetkę o wadze ponad 1 kilograma i pre-
stiżowy certyfi kat „Urząd Przyjazny Mediom
i Społeczeństwu”. Wręczenie tak cennych nagród 
jest możliwe dzięki największej w Europie fi rmie, 
która produkuje trofea okolicznościowe i sporto-
we – Tryumf ze Stalowej Woli. Patronem medial-
nym był Regioportal.pl.
Pełna lista zwycięzców znajduje się na 
www.wgd-pr.pl

Drugie miejsce Nowego Dworu wśród 
najzamożniejszych samorządów!
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 

Drugie miejsce pod względem 
zamożności wśród miast powiatowych 
zajął Nowy Dwór Mazowiecki. Ranking 
opublikowany został 28 czerwca
w dwutygodniku WSPÓLNOTA. 

Zestawienie opracowane zostało przez Pawła Swia-
niewicza, profesora nauk ekonomicznych UW. 
Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno
z najstabilniejszych zestawień przygotowanych prze-
ze mnie do WSPÓLNOTY – mówi autor klasyfi kacji. 
Zastosowana metoda obliczania wskaźnika uży-
tego w rankingu jest identyczna jak w ubiegłym 
roku. Nie były brane pod uwagę wpływy z dota-
cji celowych, które zdaniem autora w okresie tak 
intensywnego korzystania przez samorządy z fun-
duszy zewnętrznych, mają charakter chwilowy. W 
rankingu uwzględniane zatem były tylko dochody 
własne i otrzymywane subwencje. Skorygowano je 
o udzielane ulgi i zwolnienia w podatkach lokal-
nych i podzielono przez liczbę mieszkańców. 
Nowy Dwór Mazowiecki od kilku lat utrzymu-
je się w czołówce tego rankingu, po raz pierwszy 
jednak zajął miejsce „na podium”. Zgodnie z ze-
stawieniem, w 2013 roku poziom zamożności na 
jednego nowodworzanina wyniósł  3658,50 zł. 
Za Nowym Dworem uplasowały się takie mazo-
wieckie miasta jak Kozienice (3), Piaseczno (4), 

Grodzisk Mazowiecki (10), Legio-
nowo (24), Garwolin (25), Sokołów 
Podlaski (29) i Węgrów (32). 
To potwierdzenie słuszności obranej kil-
ka lat temu strategii miasta w zakresie 
polityki podatkowej, ulg dla przedsię-
biorców, współpracy z nimi. To także 
potwierdzenie dla zasadności realizo-
wanych w ostatnich latach inwestycji, 
zarówno tych infrastrukturalnych jak
i nakładów na edukację, wspieranie 
sportu, ciągłego poszerzania oferty kultu-
ralnej i rekreacyjnej miasta – komentuje 
wysokie miejsce Nowego Dworu Ma-
zowieckiego burmistrz Jacek Kowalski. 
Na każdym kroku widać jak Nowy 
Dwór się rozwija. Szczególnie intensyw-
nie w sektorze usług okołoturystycznych 
– powstają nowe hotele, restauracje, 
bary, sklepy, oraz usługi transportowe. 
Niemały w tym udział miało otwarcie 
znajdującego się w granicach miasta 
portu lotniczego Warszawa-Modlin. 
Wiele osób tam znalazło zatrudnienie, 
zobaczyło nowe możliwości. Urucho-
mienie lotniska było impulsem dla 
lokalnej społeczności do działania i za-
kładania fi rm.  
Pozytywnie należy także ocenić jedną 
z najbardziej wyczekiwanych trans-
akcji biznesowych ostatnich lat – ku-
pienia przez fi rmę prywatną cytadeli

w Twierdzy Modlin – najdłuższego budynku w Eu-
ropie.  Do tej pory praktycznie zamknięty dla zwie-
dzających, dziś mimo prowadzonych na szeroką 
skalę prac renowacyjnych jest otwarty dla turystów. 
To także wprost przekłada się na ruch turystyczny
w mieście  i zwiększenie dochodów lokalnych przed-
siębiorców – wylicza burmistrz. 
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TEKST I FOTO MARTYNA KORDULEWSKA

W ramach realizacji projektu „Twierdza 
Modlin – ponadregionalny produkt tu-

rystyki weekendowej” przy Centrum Informacji 
Turystycznej (ul. Baśki Murmańskiej 164, Nowy 
Dwór Mazowiecki-Modlin Twierdza) stanęła 
makieta związana z Baśką Murmańską. Składa 
się na nią fi gura niedźwiedzia polarnego oraz 
monidło (ścianka). Projekt makiety został przy-
gotowany na podstawie archiwalnego zdjęcia
z Tygodnika Ilustrowanego z 1920 r. przedstawia-
jące murmańczyków z Baśką w Twierdzy Modlin. 
W tle narysowana jest Wieża Czerwona. Makieta 
to element uzupełniający szlak Baśki Murmań-
skiej i ma służyć do robienia pamiątkowych 
zdjęć. Makieta i jej lokalizacja zostały uzgodnio-
ne z konserwatorem zabytków. Do końca roku 

Kolejny niedźwiedź polarny w Twierdzy Modlin!
teren przy makiecie zostanie zagospodarowany 
na wzór stanowisk na sprzęt militarny przy Mu-
zeum (za ogrodzeniem przy CIT). Wykonawcą 
makiety jest fi rma PHU MALPOL Zdzisław Mal-
czuk z Nowej Soli wybrana w drodze zapytania 
ofertowego. Projekt i makieta dofi nansowane są 
ze środków UE. Mamy nadzieję, że makieta spo-
tka się z uznaniem turystów, którzy licznie od-
wiedzają CIT. Zachęcamy do odwiedzania szlaku 
Baśki Murmańskiej i wykonywania pamiątko-
wych zdjęć!
Projekt współfi nansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013.

W ramach zadania Termomodernizacja dziewię-
ciu budynków użyteczności publicznej dofi nan-
sowanego z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2014, 
podpisano umowę na ostatnia inwestycję zalicza-
jącą się do tego zadania tj.: termomodernizację 
budynku Nowodworskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji przy ulicy Sportowej 66. W drodze po-
stępowania o udzielenie zamówienia publiczne-
go  został wybrany wykonawca fi rma AMAT Sp. 
z o.o. z Warszawy, który będzie odpowiedzialny 
za wykonanie inwestycji. Wykonawca, zgodnie z 
zapisami w umowie, do 3 października br., powi-
nien uporać się z terminowym i rzeczowym wy-
konaniem inwestycji. Zakres rzeczowy inwestycji 
w ramach budynku NOSiR jest bardzo szeroki w 
porównaniu ze stosunkowo krótkim czasem jaki 
ma wykonawca na zakończenie zadania. Firma 
AMAT Sp. z o. o., w ramach umowy, musi wyko-

nać: docieplenie ścian i dachu, modernizacje in-
stalacji wentylacji mechanicznej wraz z ogrzewa-
niem i chłodzeniem powietrza z wykorzystaniem 
pomp ciepłą. Inwestycję wyceniono na kwotę 2 
083 503,49 zł.   

Termomodernizacja
TEKST I FOTO: WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
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TEKST I FOTO: WŁODZIEMIERZ PARFENIUK

Tradycje lotnicze w twierdzy modlińskiej sięgają roku 1884, kiedy to w Modlinie 
powstała kompania balonowa. W 1912 r. utworzono przy niej kompanię lotniczą, 
którą wkrótce usamodzielniono. Był to Modliński Forteczny Oddział Lotniczy, który 
stacjonował w Nowym Dworze, a jego pole wzlotowe było w obszarze jednostki 
wojskowej w Dębinie. 

W czerwcu 1912 r. w Nowym Dworze, 
przy 11 Kompanii Balonowej, powstała

11 Kompania Lotnicza. Tam też było pierwsze 
w twierdzy modlińskiej pole wzlotowe dla sa-
molotów. Lotnisko znajdowało się w obecnym 
obszarze jednostki wojskowej w Dębinie, gdzie 
też rozpoczęto budowę stałego portu lotniczego. 
Kompania lotnicza była przeznaczona do prowa-
dzenia działań rozpoznawczych i naprowadzania 
ognia fortecznej artylerii na stanowiska nieprzy-
jaciela; jako pododdział wojsk inżynieryjnych 
podlegała Fortecznemu Zarządowi Inżynierii. 
Początkowo lotnicy nosili mundury jednostek,
z których trafi li do fl oty powietrznej. Domino-

Odznaka pilota wojskowego z 1914 r.

Lotnisko w Nowym Dworze – umundurowanie wskazuje, 
że zdjęcie zostało wykonane w 1914 r.,  ale jeszcze przed 
wybuchem wojny  

Samolot armii carskiej w 1914 r.

wały mundury artylerii i wojsk inżynieryjnych,
a do lotów używano kurtek skórzanych typu 
francuskiego pochodzących z zakupów dla car-
skiego lotnictwa morskiego. Od stycznia 1914 r.
lotnicy armii carskiej nosili mundury wojsk in-
żynieryjnych, a do lotów używali specjalnych 
mundurów w kolorze czarnym i kurtek skórza-
nych typu rosyjskiego. Noszono też skórzane 
kaski wypełnione korkiem; kaski ofi cerskie były
z orłem carskim. Na ziemi lotnicy nosili nato-
miast sukienne furażerki w kolorze czarnym. 
Pierwsza katastrofa lotnicza w twierdzy modliń-
skim wydarzyła się 10 sierpnia 1912 r. Zginął
w niej pilot por. P. N. Malinnikov, który w listopa-

dzie 1911 r. ukończył kurs pilotażu w Wojskowej 
Szkole Lotniczej w Sewastopolu. Był on znanym 
już pilotem rosyjskim, gdyż zasłynął z przelotu sa-
molotem Farman trasy Sewastopol – Eupatoria – 
Symferopol – Sewastopol. Lotnik został pochowa-
ny na cmentarzu fortecznym w Starym Modlinie. 
Latem 1913 r. 11 Kompania Lotnicza została usa-
modzielniona. Powstał wówczas Nowogijeorgi-
jewski Forteczny Oddział Lotniczy, który podlegał 
szefowi sztabu twierdzy. Jednym z jego ofi cerów 
był ppor. Popow, który we września 1914 r. został 
skierowany na kurs pilotażu do Sewastopola. Na 
wyposażeniu eskadry było 6 samolotów, 2 zapa-
sowe silniki, zaplecze warsztatowe na specjalnych
37 konnych podwodach, 3 hangary namiotowe 
oraz 6 zwykłych furmanek transportowych. Stan 
osobowy eskadry wynosił 52 żołnierzy, w tym 6 pi-
lotów (4 ofi cerów, 2 podoficerów), 5 mechaników 
oraz 41 szeregowców obsługi naziemnej. 
Gdy 1 sierpnia 1914 r. Niemcy wypowiedziały 
wojnę Rosji, w lotnictwie armii carskiej było 244 
samolotów i około 300 pilotów. Głównie były to 
jednopłatowe Nieuport IV oraz dwupłatowe Far-
man MF VII, 15 i 16. Były też nowsze samoloty 
takie jak dwupłatowe Farman XX i XXII, Du-
perdiussen oraz jednopłatowe Morane Parasol
i Morane-Saulnier G i H. Lotnictwo armii car-
skiej było wówczas zorganizowane w 38 Awia-
otriadów (AO), z których 30 było eskadrami 
liniowymi przydzielonymi do korpusów armij-
nych. Pozostałe były eskadrami fortecznymi. Po 
ogłoszeniu mobilizacji eskadra modlińska prze-
szła na etat wojenny i liczyła 138 żołnierzy. Było 
w niej 8 pilotów (5 oficerów, 3 podoficerów lub 
szeregowych), 12 mechaników oraz 118 żołnierzy 
z obsługi naziemnej i wartowniczej. Na wyposa-
żeniu było 12 samolotów, w tym dwumiejscowe 
jednopłatowce typu Nieuport IV i dwumiejscowe 
dwupłatowce Farman XVI. 
Od 29 sierpnia 1914 r. Modliński Forteczny Oddział 
Lotniczy rozpoczął loty bojowe nad terytorium 
wroga. Samoloty startowały z lotniska polowego 
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w Nowym Modlinie, które było zlokalizowane na 
przedłużeniu obecnego pasa lotniska modlińskiego. 
Do listopada 1914 r. lotnictwo carskie straciło 146 
samolotów, przy czym większość z nich rozbiła się 
wskutek awarii lub błędów pilotów.
W listopadzie piechota niemiecka zestrzeliła m.in. 
samolot eskadry 12 korpusu armijnego, którym 
pilotował szer. Pankratov; został on ciężko ranny 
i do służby powrócił dopiero wiosną następnego 
roku. Od 2 czerwca 1915 r. był on podofi cerem-
-pilotem modlińskiej eskadry fortecznej.
Zimą 1914/1915 lotnicy modlińscy ponieśli duże 
straty. Po uzupełnieniu maszyn w twierdzy były 
m.in. dwupłatowce samoloty typu Farman XV 
oraz przestarzałe Farman VII. W kwietniu 1915 r.
w Modlinie zorganizowano kurs pilotażu dla 
ochotników z innych oddziałów. Do lotnic-
twa zgłosił się wówczas m.in. ppor. Vakulovski
z kompanii minerów. Dowódcą AO modlińskie-
go był sztabs-kpt. Masalski (И.И. Маcальский),
 a pilotami eskadry w drugiej połowie lipca byli 
sztabskapitanowie: Kozmin (Ю.М. Козьмин), 
Arsenev (Арсеньев), Livatov (А.Н. Ливотов); 
porucznicy: Arsenev (Арсеньев), Griniev (Л.А. 
Гринев), Vladykin (Владыкин), Moraczkowski 
(Морачковский); ppor. Vakulovski (К.К. Ваку-
ловский) oraz sierż. Pankratov (О.П. Панкра-
тов). Szefem mechaników eskadry był sztabs-kpt. 
Svistunov (Б.И. Свистунов).
W okresie lotnictwo armii carskiej było już pod-
porządkowane bezpośrednio STAWCE – kwate-
rze głównej Naczelnego Dowódcy Armii.
Gdy wieczorem 9 sierpnia 1915 r. twierdza 
modlińska została odcięta od armii polowej,
w okrążeniu znalazł się też forteczny oddział lot-
niczy. Bazował on na wspomnianym już lotnisku
w Nowym Modlinie, którego obsługę stanowiło 
140 żołnierzy. Lotnisko polowe położone było
w środku twierdzy i do 18 sierpnia znajdowało 

się poza zasięgiem niemieckiej artylerii oblężni-
czej. Uległo to jednak zmianie po przekroczeniu 
przez Niemców rzeki Wkry i przesunięciu ich 
artylerii o 4-8 km do przodu. Zostało to wykry-
te przez lotników i STAWKA podjęła decyzję
o ewakuacji z okrążenia modlińskiej eskadry lot-
niczej. Odlot miał nastąpić niezwłocznie. 
O świcie 19 sierpnia 1915 r. z Nowego Modlina 
wystartowało 9 samolotów, w których były tajne 
dokumenty, ordery ofi cerów garnizonu modliń-
skiego i sztandary pułków broniących twierdzy. 
Po kilkugodzinnym locie w rejonie Białegosto-
ku wylądowało 5 maszyn, w tym samolot ppor. 
Vakulovskiego ze sztandarami 7 pułków (229 
Skwirskiego, 230 Nowógródzko-Wołyńskiego, 
231 Drohiczyńskiego, 232 Radomyskiego, 250 
Bałtyńskiego, 251 Stawuczańskiego, 252 Cho-
cimskiego Pułku Piechoty). W pozostałych ma-
szynach był: sztabs-kpt. Kozmin z obserwatorem 
sztabs-kpt. Liwatowem (miał on przy sobie kro-
nikę eskadry modlińskiej), sztabs-kpt. Masalski 
z tajną dokumentacją twierdzy, por. Moraczkow-
ski, sierż. Pankratow ze sztabs-kpt. Swistuno-
wem; było też dwóch ofi cerów odpowiedzialnych 
za tajne dokumenty twierdzy (kpt. Radzin, chor. 
Tiszwienko). W rejon Baranowicz doleciał nato-
miast samolot pilotowany przez ppor. Wiwatowa, 
gdzie jednak został zestrzelony przez rosyjską 
obronę przeciwlotniczą. Nieznane są natomiast 
losy pozostałych 3 maszyn. W południe z twier-
dzy modlińskiej wystartował jeszcze samolot por. 
Grinieva, który otrzymał rozkaz dostarczenia do 
STAWKI meldunku gen. Bobyra o katastrofal-
nym położeniu twierdzy modlińskiej. Samolot 
ten wylądował w Brześciu Litewskim. 
22 sierpnia 1915 r. sztabs-kpt. Masalski odzna-
czony został orderem Św. Stanisława 2 klasy
z mieczami, a 24 sierpnia krzyże Św. Jerzego otrzy-
mało pięciu lotników eskadry modlińskiej: Vaku-

lovski, Moraczkovski, Kozmin, Liwatov, Pankra-
tov. Wiadomo jest też, że por. Griniew 31 marca 
1916 г. odznaczony został orderem Św. Jerzego. 
Z dniem 28 sierpnia 1915 r. Modliński Forteczny 
Oddział Lotniczy został przekształcony w oddział 
lotniczy 33. korpusu armijnego. Dowódcą 33 
AO został sztabs-kpt. Masalski, a eskadra liczy-
ła 9 ofi cerów i 135 żołnierzy. Walczyła na Fron-
cie Południowo-Zachodnim do marca 1918 r.

Jedno z lotnisk armii carskiej w 1914 r.

Piloci armii carskiej w mundurach wprowadzonych w 1914 r.

Przygotowanie sztandarów pułków modlińskich do ewa-
kuacji drogą powietrzną

Jeśli chodzi o dalsze losy lotników modlińskich to 
wiadomo, że chor. Pankratov zginał 27 sierpnia 
1916 r. jako pilot eskadry 5 korpusu armijnego. 
Podczas ostatniego lotu zestrzelił on samolot nie-
miecki i za czyn ten odznaczony został pośmiert-
nie orderem Św. Jerzego 4 klasy. Jesienią 1917 r. 
zginał kpt. Vakulovski, gdy jego samolot został 
zestrzelony w rejonie Rygi. 

Ofi cerowie eskadry modlińskiej w 1915 r. – stoją od lewej: 
por. Arsieniev, sztabs-kpt. Svistunov, sztabs-kpt. Аrieniev 
(8), por. Moraczkovski; siedzą od lewej: ppor. Vakulovski 
(2), dowódca oddziału sztabs-kpt. Masalski, sztabs-kpt. 
Kozmin (7), sztabs-kpt. Levatov; siedzą poniżej od lewej: 
por. Vladykin, chor. Pankratov.

Jedno z rosyjskich lotnisk polowych w 1915 r.

Porucznik Vakulovski (z lewej) przy zdobytym samolocie 
niemieckim „Albatros”, na którym latał w 1916 r.
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Uczciliśmy 70. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego
TEKST URZĄD MIEJSKI FOTO DAMIAN OCHTABIŃSKI 

1 sierpnia 2014 roku przypadała 70. rocznica 
wybuchu powstania warszawskiego, to histo-

ryczne wydarzenie postanowili uczcić wolonta-
riusze z grupy Wolontariat NDM oraz harcerze 
z Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Przez blisko trzy tygodnie młodzież przygoto-
wywała program nowodworskich obchodów. 
Wolontariusze i harcerze sami opracowali har-
monogram wydarzenia, materiały promocyjne
i historyczne, scenariusz spektaklu i wiele innych. 
1 sierpnia o godz. 17.00 na pamiątkę Godziny 
„W” w mieście zawyły syreny. Mieszkańcy ze-
brani w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego, 
w postawie stojącej i milczeniu uczcili pamięć 
poległych powstańców. Kibice odpalili czerwone 
race i wykrzyczeli wymowne hasło „Cześć i chwa-
ła Bohaterom!”.
Następnie harcerze i wolontariusze ruszyli na ulice 
miasta. Napotkanych przechodniów obdarowy-
wali biało-czerownym znaczkiem z symbolem 
Polski Walczącej oraz ulotką na której były za-
warte informacje o programie obchodów, a tak-
że krótka biografi a Wojciecha Bolesława Omyły
ps. „Wojtek” – modlińskiego harcerza i powstańca.
Od 18.00 staraniem wolontariuszy i nowodwor-
skich harcerzy w parku powstało miasteczko po-
wstańcze. Dorośli mogli zapoznać się z imionami 
i nazwiskami powstańców pochodzących z No-
wego Dworu Mazowieckiego i opisem kolejnych 
dni powstania, a na dzieci czekały tematyczne 
gry, takie jak: budowa barykady, przekazywa-
nie meldunku, mały sabotaż i rzut granatem. 
Po wykonaniu każdego z zadań dzieci otrzymy-

wały 1 element obrazka, który po złożeniu był 
podobizną pomnika Małego Powstańca. Karty 
potwierdzające zaliczenie wszystkich zadań były 
wrzucane do specjalnej skrzynki, z której później 
wylosowano 4 szczęśliwców. Burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego Pan Jacek Kowalski wrę-
czył im gry planszowe  pt. „Mali Powstańcy”.
Następnie na przygotowanej scenie pojawili się 
młodzi aktorzy, którzy przygotowali spektakl 
opowiadający o tragicznych losach powstańców. 
Zgromadzona publiczność występ aktorów ama-
torów nagrodziła gromkimi brawami. 
Po spektaklu wszyscy za sprawą zespołu Some-
day, mogli się włączyć w śpiew powstańczych 
pieśni  i piosenek harcerskich. Na tę okazję przy-
gotowano 100 śpiewników.
Obchody w parku zakończyły się ustawieniem 
z biało-czerownych świec symbolu Polski Wal-
czącej i zawiązaniem kręgu przyjaźni. Chętni 
przeszli na cmentarz przy ul. Słowackiego, gdzie 
udało się odnaleźć dwa groby powstańców, na ich 
mogiłach złożono kwiaty.
Za zaangażowanie w uroczystość serdecznie 
dziękujemy wolontariuszom z Wolontariatu 
NDM oraz harcerzom z Hufca ZHP w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 
Podziękowania składamy również  Pani Marii 
Możdżyńskiej,  Panu Sylwestrowi Noceniowi
i Panu Dariuszowi Kłosowskiemu za ogrom bez-
interesownej pracy i wszelką okazaną pomoc.
Dzięki uprzejmości Damiana Ochtabińskiego 
możemy podziwiać fi lm i zdjęcia z przedsię-
wzięcia.
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29 maja 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 odbył 
się IV Szkolny Konkurs Piosenki Angiel-

skiej. To najważniejsze muzyczne wydarzenie
w naszej szkole było doskonałą okazją dla uczniów 
do zaprezentowania swoich talentów wokalnych
i językowych, do przełamania nieśmiałości  i wy-
stąpienia przed większą publicznością. Organiza-
torami tej imprezy byli: anglistki p. Dorota Tendera
i p. Anna Wiórkiewicz oraz p. Dariusz Kłosow-
ski (nauczyciel muzyki). W tym roku w szranki 
wokalnej rywalizacji stanęło 10 osób. Młodzi 
wokaliści rywalizowali w dwóch grupach wie-
kowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III 

gimnazjum. Wszystkie występy były na żywo
z akompaniamentem zespołu (pianino cyfrowe, 
perkusja, gitara akustyczna, gitara elektryczna). 
Uczniowie byli oceniani przez 5-osobowe jury 
w składzie: p. Dyrektor Mariola Zielińska (prze-
wodnicząca), p. Marzenna Rączka, p. Katarzyna 
Ludwikowska, p. Mariusz Ziółkowski, p. Błażej 
Brański. Po burzliwej naradzie jury przyznało 
czołowe miejsca i wyróżnienia. 

Grupa wiekowa klasy IV-VI
I miejsce
Sotiris Sotiriou klasa Va 
– „Just the way you are” Bruno mars

Wyróżnienie 
Emilia Walczak klasa IVa – „Good Morning” 
piosenka z musicalu Deszczowa Piosenka

Grupa wiekowa I-III gimnazjum 
I miejsce 
Michał Wójcik klasa IIIa 
– „I see fi re” Ed Sheeran

Wyróżnienie
Martyna Konsalik klasa Ia 
– „Angel” Sara Mclachlan

Wyróżnienie
Angelika Pakoca klasa IIIa 
– „Ready or not” Bridget Mendler

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Dyrekcję Zespołu Szkół nr 3, wydawnictwo Pear-
son oraz  p. Dorotę  Tenderę.

TEKST I FOTO NOK 

W sobotę 14 czerwca 2014 r. Zespół Tańca 
Nowoczesnego NOKAUT działający przy 

Nowodworskim Ośrodku Kultury wziął udział 
w  Ogólnopolskim Turnieju Tańca o Puchar 
Krainy 1000 Jezior – „1000 Lakes Dance Cup” 
– to druga edycja turnieju  tańca nowoczesnego, 
który już w ubiegłym roku ściągnął do Olszty-
na tłumy zawodników  i  kibiców. W tym  roku 
rywalizowało ponad 700 młodych tancerzy,
a z trybun obserwowały ich blisko trzy tysiące 
osób, patronat honorowy nad turniejem objął 
prezydent miasta Olsztyn.  Grupa NOKAUT  re-
prezentująca Nowy Dwór Mazowiecki walczyła  

m. in. z grupami z Olsztyna, Białegostoku, Gdań-
ska, Warszawy, Ciechanowa, Torunia, Łomży czy 
Płocka. Młodzi nowodworzanie zajęli zaszczytne 
5 i 8 miejsce w kategorii jazz i inne formy tańca 
w przedziale wiekowym  12-15 lat. W Olsztynie 
zaprezentowali dwie choreografi e: „Roxie” w sty-
listyce broadway  jazz  oraz układ:   „Człowiek 
– Czas – Przestrzeń”,  który jest kombinacją sty-
lu zwanego modern jazz  underground. Grupa 
działa pod okiem instruktorów Anny Paś oraz 
Rafała Sawko.

Serdecznie gratulujemy

IV SZKOLNY KONKURS PIOSENKI 
ANGIELSKIEJ „WE CAN SING”
TEKST I FOTO ZS3 

Zespół Tańca Nowoczesnego
NOKAUT w Olsztyn ie
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Roztańczeni II na dziedzińcu
TEKST I FOTO NOK 

Po raz drugi na dziedzińcu Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury odbył się koncert zaprzyjaź-

nionych grup tanecznych pn.: „Roztańczeni”.
O godzinie 19:30 rozpoczęła się impreza tanecz-
na, podczas której mogliśmy podziwiać oprócz 
nowodworskich tancerzy, Zespół Tańca Ludo-
wego Warszawa z Akademii Wychowania Fi-
zycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz 
Zespół Tańca Polskiego z Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Józefowie. Podczas półtoragodzinne-
go koncertu mogliśmy podziwiać różne techniki 
taneczne. Na estradzie zaprezentowały się dzieci, 
młodzież i dorośli tancerze. W wykonaniu Ze-

społu Tańca Ludowego Warszawa, obejrzeliśmy 
bardzo żywiołowe: kujawiak z oberkiem, oraz 
suitę tańców górali żywieckich. Zespół Tańca 
Ludowego z Józefowa zaprezentował m.in. insce-
nizację taneczną pt: „Zabawy i Tańce Górali Ślą-
skich”, który poza tradycyjnymi tańcami góral-
skimi w bardzo widowiskowy sposób przedstawił 
tradycyjne zabawy górali. Nowodworska Grupa 
Taneczna Nokaut zaprezentowała m.in. frag-
ment układu w stylu modern jazz, undergrand 
pn: „Człowiek – czas – przestrzeń”, który jesienią 
tego roku będziemy mogli zobaczyć w całości.
Barwne stroje tancerzy (m.in. łowickie, krakow-

skie) pięknie prezentowały się na scenie a skocz-
ne popisy taneczne grup ludowych zachwyciły 
publiczność.

Dziękujemy zespołom tanecznym i instruk-
torom: Małgorzacie Włoczkowskiej z ZTL 
Warszawa, Łukaszowi Neter z ZTL w Józefowie 
oraz Annie Paś i Rafałowi Sawko intruktorom 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury za przygoto-
wanie grup tanecznych i stworzenia niezwykle 
różnorodnego, barwnego, żywiołowego i peł-
nego emocji widowiska.
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Ciekawostki z wędkarskiego po dwórka
TEKST I FOTO SŁAWOMIR OLIKOWSKI 

Koło wędkarskie nr 15 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim już od kilku lat czynnie pomaga 

naukowcom z Wydziału Nauk o Środowisku Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w prowadze-
niu prac badawczych na naszym terenie.
Od kwietnia 2014 r. wykonywane są badania 
związane z ichtiofauną Wisły. 

Fot. 1. Wyjazd na połowy badawcze

Ich głównym celem jest zdobycie informacji 
dotyczących występowania na tym odcinku rze-
ki rzadkich i objętych ochroną gatunków ryb, 
zwłaszcza tych które objęte są ochroną w ramach 
ogólnoeuropejskiej sieci Natura 2000. Należą do 
nich: boleń, kiełb białopłetwy, różanka, koza, 
koza złotawa i piskorz. Do chwili obecnej brak  

było dokładnych danych które mówiłyby o tym, 
które spośród powyższych gatunków występują 
na tym terenie, gdzie znajdują się ich tarliska oraz 
jak duża jest liczebność poszczególnych gatun-
ków na tym odcinku rzeki. Stąd też konieczność 
uzupełnienia stanu wiedzy w tym zakresie.  
Prace nad występowaniem ryb chronionych na 
nowodworskim odcinku Wisły realizowane są 
we współpracy z Wydziałem Nauk o Środowi-
sku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a ich 
koordynatorem jest dr hab. inż. Bogdan Wziątek 
(Fot 1 i 2). 
W wyniku przeprowadzonych do tej pory prac na 
badanym odcinku Wisły odnotowano występo-
wanie jednej z najrzadszych ryb w Polsce – kozy 
złotawej (Fot. 4) i jest to prawdopodobnie pierw-
sze stwierdzenie występowania tego gatunku
w Wiśle. Do tej pory był on notowany jedynie
w Bugu w rejonie Serpelic oraz w Pilicy. 
Drugim równie istotnym dla znajomości ichtio-
fauny polskiej faktem jest stwierdzenie licznej 
populacji kiełbia białopłetwego (Fot. 5) w rejonie 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Ryba ta zasiedla 
podobnie jak koza złotawa tylko nieliczne stano-
wiska w Polsce. 

Fot. 2. Połowy badawcze prowadzone w bocznym korycie Wisły w rejonie 
Kazunia

Fot. 3. Samica różanki odłowiona w okolicy Kazunia. Widoczne wyraźnie po-
kładełko (długa rurka za płetwami brzusznymi) dzięki, któremu może umie-
ścić ikrę w jamie skrzelowej małża

Fot. 4. Koza złotawa złowiona w okolicy Kazunia – prawdopodobnie pierwszy 
raz stwierdzona w Wiśle. Najłatwiej odróżnić ją od kozy na podstawie dwóch 
plam na „ogonie”

Fot. 5. Kiełb pospolity – u góry i objęty ochroną kiełb białopłetwy – u dołu. 
Cechą pozwalającą najłatwiej odróżnić oba gatunki jest kolor płetwy ogono-
wej, która u kiełbia pospolitego jest cętkowana, zaś u kiełbia białopłetwego 
– biała stąd nazwa
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„ Nasz mały i kruchy świat – chrońmy go, działając jako 
rodzina ludzi i narodów”

ponadgimnazjalnych – Zuzanna Ludwiczak z Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego. 
Pierwszą nagrodę w kategorii gimnazjów – Kin-
ga Szmytkowska z Publicznego Gimnazjum nr 4
w Modlinie Twierdzy. Pozostali uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiątkowe książki na temat 
wielokulturowości. Tradycyjnie laureaci zapre-
zentowali swoje eseje po polsku i po angielsku. 
Z kolei córka Abrama Szula podzieliła się wspo-
mnieniami na temat dramatycznych losów swe-
go ojca, przedwojennego mieszkańca Nowego 
Dworu. 
Uroczystość w NOK-u uświetniły występy kra-
kowskiego tria, grającego tradycyjne utwory 

TEKST: Z S2, FOTO: URZĄD MIEJSKI 

to temat III edycji KONKURSU NA ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU dla uczniów szkół 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Nadrzędnym celem konkursu jest kształtowanie 
wśród młodego pokolenia nowodworzan postawy poszanowania odmienności 
kulturowej i religijnej, a zarazem znajdowania wspólnych wartości służących 
propagowaniu dialogu międzykulturowego. 

Organizatorem „Konkursu na esej o toleran-
cji” jest Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Patronat honorowy nad konkur-
sem sprawują fundatorzy nagród: państwo John 
Kerr  i Ingrid Lee – reprezentujący amerykańską 
fundację Nowy Dwór Jewish Memorial – oraz
p. Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego. 
Uczniowie piszą esej na temat określony w regu-
laminie. Komisja, złożona z nauczycieli huma-
nistów ze szkół nowodworskich, wyłania trzech 
laureatów konkursu. Autor najlepszego eseju 
otrzymuje Nagrodę Główną. Pozostałe równo-
rzędne nagrody otrzymują uczniowie w dwóch 
kategoriach: szkoły ponadgimnazjalne i gimna-
zja. Nagrody pieniężne otrzymują również szko-
ły, do których uczęszczają laureaci. W tym roku 
na konkurs nadesłano 26 prac – 11 z gimnazjów
i 15 ze szkół ponadgimnazjalnych.                                                                  
18 czerwca 2014 r. odbyło się ofi cjalne ogłoszenie 
wyników konkursu i wręczenie nagród podczas 
uroczystości poświęconej idei dialogu na rzecz 
tolerancji. W Nowodworskim Ośrodku Kultury 
spotkali się przedstawiciele fundatorów nagród, 
władze miasta, potomkowie przedwojennej no-
wodworskiej społeczności żydowskiej, dyrek-
torzy, nauczyciele, młodzież. P. Ze’ev Shaked, 
reprezentujący Nowy Dwor Jewish Memorial, 
podkreślił m.in., jak bardzo ważne w dzisiej-
szych czasach jest rozumienie tolerancji i dialo-
gu, a temu z pewnością służy „Konkurs na esej”. 
Przeczytał również list p. Johna Kerr, skierowa-
ny do organizatorów, dyrektorów, nauczycieli 
i młodzieży.  W tegorocznej, trzeciej już edycji 
konkursu Nagrodę Główną otrzymał Hubert 
Ptak z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Modlinie 
Twierdzy. Pierwszą nagrodę w kategorii szkół 

żydowskie, a także uczennicy ZS2 Karoliny Si-
korskiej, która zaprezentowała „Grande Valse 
Brillante” (muz. Z. Konieczny do tekstu J. Tuwi-
ma) oraz „Hallelujah” L. Cohena.
Tegoroczna gala Konkursowa zamknęła ofi cjal-
ny program pobytu potomków nowodworskich 
Żydów w naszym mieście. Wcześniej goście z 
Europy, Stanów Zjednoczonych i Afryki spotkali 
się z młodzieżą ZS2, a także uczestniczyli w uro-
czystości na miejscowym kirkucie.  P. Ze’ev Sha-
ked i p. David Wluka ze wzruszeniem podkreślili, 
że dzięki staraniom fundacji Nowy Dwor Jewish 
Memorial oraz władz Nowego Dworu możliwe 
było upamiętnienie Żydów, którzy zginęli w cza-
sie Holocaustu.  Wyrazili też radość, że „Konkurs 
na esej”, propagując ideę tolerancji, otwartości, 
szacunku dla drugiego człowieka, skłania  mło-
dych ludzi do refl eksji na temat przywracania 
pamięci o przedwojennej i wojennej  historii No-
wego Dworu, którą znacząco tworzyła społecz-
ność żydowska,  a temat przewodni tegorocznej 
edycji konkursu  będzie obecny w świadomości 
nowodworzan.
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Burmistrz Członkiem Honorowym ZOR RP 
14 czerwca w obchodach Święta Związku Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 
zorganizowanych w Nowodworskim Ośrodku Kultury uczestniczył wiceminister Maciej 
Jankowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

Święto Związkowe obchodzone jest w rocznicę 
zarejestrowania pierwszego statutu Związku 

Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jako 
organizacji ogólnopolskiej 16 czerwca 1922 r.
Uczestników uroczystości powitał płk rez. Alfred 
Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP. 
Podczas uroczystości, Jackowi Kowalskiemu – 
burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego 
nadany został tytuł członka honorowego Związ-
ku Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tytuł nadano w uznaniu zasług w działalności na 
rzecz współpracy z ZOR RP, udzielanego wspar-
cia jego działalności statutowej oraz okazywaną  
pomoc w organizowaniu przedsięwzięć mających 
na celu patriotyczne wychowanie młodzieży, (…)
Minister Maciej Jankowski udekorował medala-
mi Za Zasługi dla Obronności Kraju: złotym – 
sierż. w st. spocz. Hilarego Jechowicza, a brązo-
wymi: Lecha Marczaka, Piotra Przygodzkiego
i Zbigniewa Kiełba.
Podniosłą chwilą było wręczenie przez ministra 
aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.  
Do stopnia podpułkownika awansowali majoro-
wie rezerwy: Józef Szatkowski i Lech Tomasiak, 
do stopnia st. chor. sztab. chor. sztab. Tadeusz 
Bakun, a do stopnia mł. chor. st. sierż. sztab. Ma-
rek Paczkowski. 
Zarząd Główny Związku Ofi cerów Rezerwy RP 
w uznaniu zasług na polu działań patriotycznych 
w upamiętnianiu historii Polski i jej bohaterów, 
oraz w uznaniu zasług na rzecz współpracy
z ZOR RP, wspierania jego działalności statuto-
wej oraz zaangażowania w kultywowaniu tradycji 
narodowych nadał ministrowi Maciejowi Jan-
kowskiemu Złoty Medal za Zasługi dla Związku 
Ofi cerów Rezerwy RP. 

TEKST AK /SKRÓTY OD REDAKCJI/  FOTO: KAMIL MALINOWSKI  

Zabierając głos minister podkreślił rolę jaką od-
grywają organizacje pozarządowe, w tym Zwią-
zek Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 
w popularyzowaniu Sił Zbrojnych w społeczeń-
stwie i w kształtowaniu patriotycznego wychowa-
nia młodzieży.
Srebrnymi medalami Za Zasługi dla Związku 
Ofi cerów Rezerwy RP odznaczono Jolantę Lisz-
kiewicz – wiceprzewodniczącą Społecznego Ko-
mitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina 
– Nasz Powiat”, Krzysztofa Pytę – prezesa fi rmy 
EL-Instal oraz dziewięciu członków związku: ppłk. 
rez. Lecha Tomasiaka, ppłk. rez. Józefa Szatkow-
skiego, por. w st. spocz. Andrzeja Raka, chor. w st. 
spocz. Mariana Rydzewskiego, Zbigniewa Kiełba, 
Mateusza Derylaka, Jana Wiśniewskiego, Dzierży-
sława Nowotarskiego, Kamila Malinowskiego.
W imieniu odznaczonych głos zabrali prezes
i wiceprezes Okręgu Lubelskiego: Lech Marczak 
i Piotr Przygodzki, którzy podziękowali prezeso-
wi ZG płk. rez. Alfredowi Kabacie za docenienie 
ich pracy społecznej i wystąpienie z wnioskiem 
o nadanie odznaczeń.
Wiceprezes Marcin Łada w podziękowaniu za 
ogromny wkład pracy  w przygotowanie ogól-
nopolskiego konkursu „Powstanie warszawskie 
w świadomości młodego pokolenia Polaków” 
wręczył płk. Alfredowi Kabacie statuetkę małego 
powstańca warszawskiego. (…)
Spotkaniu towarzyszyła wystawa pamiątek zwią-
zanych z ZOR RP, pokazano m.in. album wy-
konany z okazji 10-lecia wyzwolenia Wilna P.T. 
Zarząd Huty Szklanej Ożarów (ZOR RP Koło 
Wileńskie) i medal ZOR nadany za 3 miejsce
w strzelaniu indywidualnym (ZOR Okręg Lwów). 
Nie zabrakło również okolicznościowych medali 

i szabli wz. 34, słynnej „Ludwikówki”. Być może 
za kilka lat powstanie Muzeum ZOR RP, człon-
kowie Zarządu Głównego ZOR RP w Warszawie 
czynią starania w tym kierunku.
Spotkanie zakończyła wspólna fotografi a.
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Nowodworscy uczniowie laureatami konkursu 
zorganizowanego przez ZOR RP
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim znaleźli się w 
gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu „Powstanie warszawskie 
w świadomości młodego pokolenia Polaków” zorganizowanego przez Związek 
Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Gala fi nałowa konkursu odbyła się 
10 czerwca w Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Nowodworscy uczniowie: Krzysztof Szatkow-
ski, Jakub Mroczkowski, Jakub Sztuka zdo-

byli I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych, a nagrodą specjalną za wspólnie wykonaną 
pracę konkursową wyróżniono: Patrycję Bień-
kowską, Sylwię Pawelską, Adama Balcerzaka, 
Jakuba Bogdana, Michała Trzaskomę, Sylwię  Ży-
cińską i Adama Smala. Laureaci otrzymali pucha-
ry ufundowane przez burmistrza Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego Jacka Kowalskiego i Rektora 
– komendanta Wojskowej Akademii Technicznej 
gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mier-
czyka oraz nagrody rzeczowe i dyplomy. Prace 
uczniów Zespołu Szkół Nr 2 zostały wykonane 
pod kierunkiem Anety Jęczarek.

Konkurs odbywał się pod patronatem Adama 
Struzika – Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego i Hanny Gronkiewicz-Waltz – Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy.
Do konkursu przystąpiły 143 szkoły, najwięcej
z terenu woj. mazowieckiego. Komisji konkurso-
wej przewodniczył płk rez. dr hab. Janusz Zu-
ziak – prof. Akademii Obrony Narodowej. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. Bożena 
Żelazowska – zastępca kierownika Urzędu do 
spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
ppłk Ryszard Najczuk – reprezentujący Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Andrzej Laudy 
– przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-

wego, ppłk Adam Bednarz – Wojskowy Komen-
dant Uzupełnień Warszawa-Śródmieście, płk 
Mirosław Demediuk – Urząd do spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych.
Wszystkich uczestników gali konkursowej powi-
tał prezes Zarządu Głównego Związku Ofi cerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk rez. Al-
fred Kabata.

Laureaci konkursu – zdobywcy I, II i III miejsc 
oraz dwóch nagród specjalnych otrzymali pu-
chary, nagrody rzeczowe i dyplomy. Przyznano 
również 23 wyróżnienia, a uczniów, którzy je 
otrzymali uhonorowano dyplomami i nagroda-
mi rzeczowymi. Szczególnym wyróżnieniem dla 
zdobywczyni I miejsca w kategorii szkół gim-
nazjalnych Ewy Szypulskiej z Gimnazjum nr 1
w Legionowie było pióro z grawerunkiem Preze-
sa Rady Ministrów Donalda Tuska, a dla zwy-
ciężczyni w kategorii szkół podstawowych Igi 
Woźniak ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie, 
pióro z dedykacją Komendanta Głównego Poli-
cji nadinsp. Marka Działoszyńskiego. Ogółem
w konkursie nagrodzono 65 uczniów.
Dyplomy i upominki otrzymali też nauczyciele 
pod kierunkiem, których młodzież przygoto-

TEKST AK FOTO: KAMIL MALINOWSKI

wywała prace konkursowe. Dyplomy z podzię-
kowaniem przekazano także dyrektorom szkół.  
Puchar za najliczniejszy udział w konkursie 
otrzymała Szkoła Podstawowa nr 6 w Kutnie.
Podczas fi nału konkursu młodzież i towarzyszą-
cy im opiekunowie zwiedzili Muzeum Powstania 
Warszawskiego, wysłuchali pieśni powstańczych 
w wykonaniu Agnieszki Pawlik i Janusza Kani 
oraz zapoznali się z prezentacją multimedialną 
Pawła Kabaty nt. zdobytego przez powstańców 
czołgu „Magda”. Swoimi przeżyciami z okresu 
powstania warszawskiego podzieliła się druhna 
Hanna Szczepanowska. 

Odczytano również pismo skierowane do preze-
sa Zarządu Głównego ZOR RP płk. rez. Alfreda 
Kabaty przez zastępcę dyrektora Centrum Infor-
macyjnego Rządu Urszulę Bednarz-Brzezińską, 
w którym napisano m.in.: […] W imieniu Pana 
Premiera oraz własnym przesyłam pozdrowienia 
całej społeczności szkolnej. Pragnę podziękować 
organizatorom za wysiłek i zaangażowanie włożo-
ne w edukację i wychowanie młodych ludzi. Żywię 
głęboką nadzieję, że wiedza zdobyta podczas przy-
gotowania do konkursu, przyniesie dobre owoce – 
wykształconą młodzież a liceum będzie umacniało 
pozycję placówki spełniającej wysokie standardy 
dydaktyczne i wychowawcze.
Gratulacje laureatom i wyróżnionym przekaza-
ła minister Bożena Żelazowska, dziękując jed-
nocześnie organizatorom za ogromny wysiłek
w zorganizowanie konkursu i przygotowanie 
gali fi nałowej. Szczególne słowa podziękowania 
skierowała do prezesa ZG płk. rez. Alfreda Ka-
baty i wiceprezesa Marcina Łady, których ude-
korowała medalami „Pro Patria” nadanymi przez 
Jana Stanisława Ciechanowskiego - kierownika 
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, za wieloletnią działalność na rzecz 
kultywowania tradycji narodowych, opieki nad 
miejscami pamięci narodowej i kształtowania pa-
triotycznych postaw młodzieży. Medale nadano 
na wniosek starosty nowodworskiego Krzysztofa 
Kapusty.

Fundatorami nagród w konkursie byli: Prezes 
Rady Ministrów – Donald Tusk, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister-
stwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej, Komenda Główna Policji, Woj-
skowa Akademia Techniczna, Urząd do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy, Prezydent Miasta Legio-
nowa, Starostowie: legionowski i nowodworski, 
burmistrzowie: Nowego Dworu Mazowieckiego 
i Zakroczymia, wójtowie gmin: Czosnów, Leon-
cin i Stare Babice, Społeczny Komitet Wspierania 
Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, 
Artixen.Net – Technologie Internetowe, Związek 
Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Elż-
bieta Wiercińska.
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NASZE MIASTO

Popłynęli wzdłuż murów Twierdzy Modlin
TEKST I FOTO LOT TRZECH RZEK

Pięciu zwycięzców konkursu zorgani-
zowanego przez nowodworskie WOPR 
i LOT Trzech Rzek wraz z osobami 
towarzyszącymi popłynęło w nieza-
pomniany rejs katamaranem po rzece 
Narew. Na pokładzie towarzyszył im 
przewodnik, Maciej Kostrzewski, który 
zdradził zebranym sekrety Twierdzy 
Modlin. 

Aby wygrać rejs, należało szybko i bezbłędnie 
odpowiedzieć na przynajmniej kilka z pię-

ciu pytań publikowanych na www.woprndm.pl. 
Udało się to: Dominice Juryckiej, Piotrowi Ku-
charczykowi, Marcinowi Januszowi, Beacie Bia-
łoruckiej i Joannie Kalińskiej. Bój był zacięty, bo 
zainteresowanie konkursem przerosło najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów. Nic dziwnego, bo 
do tej pory mało kto, miał możliwość zwiedzać 
Twierdzę Modlin w ten niezwykły sposób. 
Lukę zapełniło nowodworskie WOPR. Wymie-
niło dawne gondole na wygodny katamaran.
Aby go wynająć należy zadzwonić pod numer: 
(22) 775 22 49. Dochód z rejsów przeznaczany 
jest na cele statutowe WOPR. 
Film z rejsu można obejrzeć tu: 
http://www.youtube.com/watch?v=sN_YtwDh-
luI&feature=youtu.be

Złota Kurtyna dla Hurragram!
TEKST I FOTO NOK 

Miło nam poinformować, że na VI Mazowieckim Festiwalu  Teatralnym 
im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim, w kategorii „teatrów 
dorosłych”, działająca w naszym ośrodku, Grupa Teatralna HURRAGAM, za spektakl 
„Ludzka Rzecz”  otrzymała najważniejszą nagrodę festiwalu ZŁOTĄ KURTYNĘ.

Ale to nie koniec nagród albowiem jury
w składzie: Barbara Katarzyna Radecka, 

Justyna Kulczycka, Wojciech Asiński i Henryk 
Talar nagrodzili Hurragram następującymi na-
grodami:

–  Zuzię Safaryn, Marzenę Wandachowicz, Nata-
lię Traczyk, Katarzynę Rogulską, Angelikę Ol-
szewską, Adę Kassjanowicz i Magdę Jabłońską 
za najlepszą rolę żeńską

–  Patryka Królikowskiego i Adama Balcerzaka 
za najlepszą rolę męską

–  nagrodą aktorską dla Agnieszki Magier za rolę 
Śmierci

–  nagrodą aktorską dla Adama Gozdalika za 
rolę Henryka

–  nagrodą za najlepszy scenariusz i najlepszą 
reżyserię dla Katarzyny Rospędowskiej

Przypomnijmy – „Rzecz ludzka” to  pierw-
szy spektakl autorski  grupy. Jego akcja toczy się
w dość specyfi cznym, często nielubianym i wy-
szydzanym miejscu. Jest to słodko-gorzki obra-
zek, gdzie historie z życia wzięte przeplatają się 

Premiera spektaklu odbyła się w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury 1 kwietnia 2014 r. 

Przedstawienie wystawione zostało dla miesz-
kańców Nowego Dworu Mazowieckiego w ra-
mach XV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego
w dniu 3 czerwca 2014 r. Obejrzeli je także miesz-
kańcy Warszawy w Domu Kultury „Działdow-
ska” w czerwcu br.

SERDECZNIE GRATULUJEMY CZŁONKOM 
ZESPOŁU I ŻYCZYMY DALSZYCH 

SUKCESÓW

z fantazjami i groteskowymi wariacjami. Jednym 
z głównych motywów jest trudny temat, czyli 
śmierć. Czy jednak Śmierć musi być Straszna? 
Czy nie może być Piękna? My z tym tematem 
staramy się zmierzyć w charakterystyczny dla nas 
sposób – poprzez ironię i śmiech.
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AZBEST
W 2014 r. chęć udziału w projekcie 
pt. Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki zadeklarowało dwunastu 
właścicieli budynków z terenu Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki pokrytych 
wyrobami azbestowymi.

Obecny projekt jest kontynuacją działań 
rozpoczętych w 2011 r. Największe sku-

piska pokryć dachowych azbestowych przewi-
dzianych do demontażu występuje na terenach 
zabudowy jednorodzinnej. Ogółem na terenie 
miasta zinwentaryzowano 22 187 m2 (dachy bu-
dynków mieszkalnych i gospodarczych bez bu-
downictwa wielkopłytowego). Największe ilości 
pokryć dachowych odnotowano w zabudowie 
jednorodzinnej w ulicach Okunin, Modlinie 
Starym i Nowodworzance. Do najliczniejszych 
wyrobów zawierających azbest występujących 
na terenie miasta należą płyty faliste, obudowy, 
płyty karo. Działania podjęte w 2011 r. i 2012 r.
polegały na zlikwidowaniu części azbestu z tere-
nu miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W wyniku 
realizacji poprzednich projektów udało się prze-
kazać do utylizacji 2803,60 m2 wyrobów zawie-
rających azbest.
Podjęcie przedmiotowych działań w roku 2014 
przyczyni się do demontażu 343 m2 wyrobów 
azbestowych. Ponadto planuje się do przekaza-
nia do utylizacji zalegających wyrobów azbesto-
wych w ilości 936 m2. W związku z powyższym 
do utylizacji w sumie trafi  ok. 1279 m2 wyrobów 
azbestowych (17 06 05*), co będzie stanowiło 
20,46 Mg.
Osoby biorące udział w programie nie poniosły 
żadnych kosztów związanych z demontażem 
wyrobów azbestowych gdyż w 85% pokryte one 
zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie a w 15% przez Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki. 
Na terenie miasta pracami związanymi z usuwa-
niem azbestu (demontaż, transport) zajmuje się 
fi rma GRONEKO z siedzibą w Mikorzynie 19, 
87-732 Lubanie.
Jednocześnie informujemy, że nadal trawa zbie-
ranie wniosków osób deklarujących pozbycie się 
wyrobów azbestowych z terenu własnych nieru-
chomości w 2015 roku. 

SYSTEM GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego informuje, że wznowienie odbioru popio-
łu z Modlina Górki i Nowodworzanki rozpocznie się od września br.
Czysty popiół bez domieszki odpadów komunalnych należy wystawić przed posesję do godziny 
7:30 w workach lub pojemnikach co dwa tygodnie w terminach:
Wrzesień 11, 25
Październik 9, 23
Listopad 6, 20
Grudzień 4, 18.
Prosimy mieszkańców pozostałej części miasta o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru po-
piołu pod numerem 22 51 22 198.

/red./

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRCE PUBLICZNEJ
POZWOLENIE Z DNIA 14.06.2013 r.
Nr decyzji 37/2013 wydanej przez

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Uwaga Przedsiębiorcy!
Uprzejmie informuję, że w dniu 30 września br. upływa termin wpłaty III raty za sprzedaż na-
pojów alkoholowych.  
Informuję Państwa, że opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłyną na rachunek 
gminy po dniu 30 września br. będą traktowane jak opłaty uiszczone po terminie, co z mocy
art. 18 pkt. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skut-
kuje wygaśnięciem zezwolenia.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. 227 
Nr tel. (22) 5122266

W poprzednim numerze 

Faktów Nowodworskich

w artykule

„W piekarni” błędnie podano 

nazwę fi rmy.

Zamiast „Piekarnia 

Nowakowski La Lorraine 

Bakery Group” powinno być 

La Lorraine Polska. 

Za pomyłkę przepraszamy.

W okresie od 22.06.2013 r. do 21.06.2014 r. 
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

została przeprowadzona zbiórka publiczna Ko-
mitetu na Rzecz Pomocy Rodzinom Dotkniętym 
Autyzmem.
Ze zbiórki otrzymano kwotę: 1408,16 zł (słow-
nie: jeden tysiąc czterysta osiem złotych, 16/100) 
tytułem wpłat do skarbon stacjonarnych i puszek 
kwestarskich, oraz sprzedaży cegiełek i dowolnych 
wpłat na konto założone dla zbiórki publicznej.

Koszty zbiórki: 578,66 zł (pięćset siedemdziesiąt 
osiem złotych,66/100).
Po odjęciu kosztów kwota 829,50zł (osiemset 
dwadzieścia dziewięć złotych, 50/100) w całości 
została przekazana na rachunek Fundacji Pomo-
cy Dotkniętym Autyzmem OTWORZYĆ AU-
TYZM w Nowym Dworze Mazowieckim przy 
. Partyzantów 7.
KOMITET NA RZECZ POMOCY RODZINOM 
DOTKNIĘTYM AUTYZMEM

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
zaprasza wszystkich zainteresowanych chcących ograniczyć emisję zanieczyszczeń, do wypełnienia 

WSTĘPNEJ ANKIETY SONDAŻOWEJ

Ankieta stanowi wstępną deklarację chęci przystąpienia do programu KAWKA, realizowanego 
przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego 
Miasto może pozyskać środki na likwidację lokalnych źródeł ciepła.
Program polega m.in. na dotowaniu wymiany źródeł ciepła w budynkach indywidualnych i obejmu-
je: modernizację systemów ogrzewania czyli np. wymianę źródeł ciepła opalanych paliwem stałym 
na źródła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła. W ramach programu możliwe jest także: mon-
taż kolektorów celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła, budowa węzła cieplnego i przyłą-
czanie do miejskiej sieci cieplnej w przypadku likwidacji źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. 
Wysokość dofi nansowania może wynieść do 55 % kosztów kwalifi kowanych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli i administratorów bu-
dynków jedno i wielorodzinnych (spółdzielni, wspólnot) o wypełnienie ankiety iż złożenie jej
w Urzędzie Miejskim. 
Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na bip.nowydwormaz.pl.

Uwaga:
Złożenie ankiety ma jedynie charakter informacyjny i nie przesądza o otrzymaniu dofi nansowania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 512-22-35
Termin złożenia ankiety 30.09.2014 r.
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Wyprawka 
szkolna 2014 r.

ponadgimnazjalnych mogą otrzymać dofi nan-
sowanie do kwoty 225 zł, 

–  uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem 
uczniów słabowidzących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afa-
zją, z autyzmem z zespołem Aspergera): klas 
II lub III szkoły podstawowej lub klasy II lub 
III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stop-
nia, z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz ucznio-
wie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej 
lub gimnazjum korzystających z podręczników 
do kształcenia specjalnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, w przypadku 
korzystania z części podręczników do kształ-
cenia ogólnego (niebędących podręcznikami 
do kształcenia specjalnego) dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania lub ma-
teriałów edukacyjnych, koszt podręczników 
do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania nie może być 
niższy niż 25% kwoty 770 zł,

–  uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz 
uczniowie klas IV-VI niepełnosprawni z wy-
jątkiem uczniów z upośledzeniem w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, niepełno-
sprawności sprzężonych, w przypadku gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełno-
sprawność wymieniona wyżej, niekorzysta-
jących z podręczników do kształcenia spe-
cjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania – 325 zł,

–  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem 
uczniów słabowidzących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afa-
zją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi w przypadku, gdy jedną z niepełno-
sprawności jest niepełnosprawność umysłowa
w stopniu umiarkowanym lub znacznym), klas 
IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogól-
nokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub 
klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, 
korzystających z podręczników do kształce-
nia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania; w przypadku korzy-
stania z części podręczników do kształcenia 
ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania nie może być wyższy niż 40% 
kwoty 770 zł,

–  dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjąt-
kiem uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepełnospraw-
ności jest upośledzenie w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, 
klas I-II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięk-
nych lub klas IV-VI szkoły baletowej niekorzy-

stających z podręczników do kształcenia spe-
cjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania – 350 zł, 

–  uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem 
uczniów słabowidzących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afa-
zją, autyzmem w tym z Zespołem Aspergera) 
oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym) gimnazjum, klas 
I-III klasy szkoły muzycznej II stopnia, klas 
I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 
lub klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baleto-
wej, korzystających z podręczników do kształ-
cenia specjalnego dopuszczonych do użytku 
szkolnego przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, koszt podręczników 
do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego przez ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania nie może być 
wyższy niż 50% kwoty 607 zł,

–  uczniowie klasy III zasadniczej szkoły zawodo-
wej, dla uczniów niepełnosprawnych zasadni-
czej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów
z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym oraz uczniów z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, w przypadku gdy jed-
ną z niepełnosprawności jest upośledzenie
w stopniu umiarkowanym lub znacznym)
– 390 zł,

–  uczniowie klasy III szkoły ponadgimnazjal-
nej: liceum ogólnokształcącego i technikum, 
dla uczniów klasy szóstej ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia, klasy V–VI ogól-
nokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy 
III liceum plastycznego oraz klasy IX ogól-
nokształcącej szkoły baletowej dla uczniów 
niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym) liceum ogólnokształ-
cącego klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształ-
cącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycz-
nego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły 
baletowej lub technikum – 445 zł.

Uzyskanie pomocy jest możliwe po złożeniu 
wniosku wraz z zaświadczeniem o dochodach 
w sekretariacie szkoły, do której uczeń bę-
dzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15 do
10 września 2014 r. Uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez powiat i szkoły 
specjalnej składają wnioski w szkołach. Warun-
kiem wypłaty wyprawki jest przedłożenie faktury 
VAT wystawionej imiennie na ucznia lub rodzica, 
rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie 
podręczników.
Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji mate-
rialnej mogą otrzymać również pomoc z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7. Ponad-
to od 1 września do 15 września 2014 r. można 
składać wnioski o stypendia socjalne na rok 
szkolny 2014/2015 w Wydziale Edukacji i Spraw 
Społecznych.

W ramach projektu rządowego programu 
„Wyprawka szkolna” uczniowie klas: dru-

giej, trzeciej i szóstej klasy szkoły podstawowej, 
trzeciej klasy technikum, liceum ogólnokształ-
cącego, trzeciej klasy zasadniczej szkoły zawo-
dowej oraz uczniowie słabo widzący, niesłyszą-
cy, upośledzeni w stopniu lekkim, upośledzeni
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją,
z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz 
uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawno-
ści jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 
3 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty 
realizującym w roku szkolnym 2014/15 obowią-
zek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla 
dzieci i młodzieży, mogą skorzystać z możliwości 
dofi nansowania zakupu podręczników. 
Warunkiem otrzymania pomocy jest osiąganie 
dochodu nieprzekraczającego 539 zł netto na 
osobę przez rodziców uczniów. W przypadku 
przekroczenia kryterium dochodowego w nie-
których przypadkach (np. w przypadku ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełno-
sprawności, długotrwałej choroby, przemocy
w rodzinie, wielodzietności, alkoholizmu, narko-
manii, zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej), 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepeł-
nych) na podstawie art. 7 ustawy o pomocy spo-
łecznej również dla 5% ogólnej liczby uczniów 
może być udzielona pomoc w formie zakupu 
podręczników. Decyzję o udzieleniu pomocy
w takich przypadkach podejmuje dyrektor szkoły.
Dofi nansowanie zakupu podręczników, a w przy-
padku uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym także zakupu materiałów 
edukacyjnych, będzie wynosić:
–  uczniowie klas pierwszych z upośledzeniem 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz uczniowie z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie-
korzystający z podręcznika do zajęć z zakre-
su edukacji: polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej i społecznej, zapewnionego 
przez ministra do spraw oświaty i wychowania 
mogą otrzymać dofi nansowanie do wysokości 
175 zł,

–  uczniowie klas drugich i trzecich szkoły pod-
stawowej, uczniowie klas IV-VI lub gimna-
zjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, oraz ucznio-
wie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność umysłowa w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, oraz uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z nie-
pełnosprawności jest upośledzenie umysłowe 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół 
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Dzień Rodziny w Twierdzy Modlin 
i Szeryfowie Praw Dziecka
Jak co roku w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin zorganizowaliśmy Dzień Rodziny. 
W imprezie udział wzięły dzieci i ich rodzice z klas 1-3 Szkoły Podstawowej. 
Podczas części ofi cjalnej było też wielu znamienitych gości. 

Zazwyczaj przygotowywaliśmy z tej okazji 

koncert lub przedstawienie teatralne. Ale nie 

tym razem. Tym razem było bardzo pouczająco. 

Uroczystość poświęciliśmy prawom dziecka. Bo 

mamy swoje prawa, jako dzieci. Panie zapoznały 

nas z nimi podczas zajęć.

Na uroczystość prócz rodziców zaprosiliśmy 

znamienitych gości tj. Rzecznika Praw Dziec-

ka, przedstawicieli urzędu miejskiego, instytu-

cji oświatowych, Komendanta OSP w Modlinie 

Twierdzy, Proboszcza Parafi i, Przewodniczącego 

Rady Rodziców, Dyrekcję Szkoły.

Podczas uroczystości, tym którzy dbają o prze-

strzeganie naszych praw, przyznaliśmy gwiazdy 

„Szeryfa Praw Dziecka” Unicefu. Odznaczenia 

otrzymali: 

p. Zbigniew Włodkowski 

– Poseł Rzeczypospolitej Polskiej,

p. Marek Michalak 

– Rzecznik Praw Dziecka

p. dr Czesława Kunkiewicz-Waligóra 

– Radca Ministra Edukacji Narodowej,

p. Karol Semik 

– Mazowiecki Kurator Oświaty

p. Krzysztof Bisialski 

– Przewodniczący Rady Miejskiej

p. Jacek Kowalski 

– Burmistrz Miasta,

p. Jacek Gereluk 

– Sekretarz Miasta,

p. Jerzy Plackowski 

– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,

p. Zdzisław Szmytkowski 

– Dyrektor Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy.

Wszyscy zapewniali nas, że pokazaliśmy się z jak 

najlepszej strony. Znamy swoje prawa, ale pamię-

tamy też o obowiązkach. Wyuczyliśmy się swoich 

ról na medal. Zaprezentowaliśmy śpiew, taniec. 

Udzieliliśmy pierwszej pomocy jako członkowie 

Klubu Małego Strażaka.

Po części ofi cjalnej konsumowaliśmy pyszności 

na pikniku w małej szkole. Nasi rodzice, tak jak 

my, bardzo się napracowali. Gwoździem progra-

mu była wata cukrowa. Mogliśmy jeść do woli, 

bo wcześniej spalaliśmy kalorie tańcząc Zumbę, 

którą prowadziła pani Małgosia Stecka. To był 

dłuuugi, bardzo udany dzień.

TEKST I FOTO BK 
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27 maja zapowiadał się całkiem spokojnie
w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazo-

wieckim – Modlin Twierdza aż do wybicia godzi-
ny 16. O tej porze na terenie ogrodu Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Modlinie Twierdzy rozpoczął 
się festyn pt. „Święto Rodziny”. Jak sama nazwa 
wskazuje impreza zorganizowana była na cześć 
instytucji jaką jest rodzina. Z tej okazji wszystkie 
przedszkolaki i dzieci z oddziałów „0” SP zapro-
siły swoich najbliższych na popisowe występy 
w swoim wykonaniu. Każda grupa przedstawi-
ła taniec, który dzielnie ćwiczyła pod czujnym 
okiem swoich wychowawczyń. I tak przybyli 
goście mogli podziwiać m.in. Kaczkę Dziwaczkę 
w wykonaniu najmłodszych przedszkolaków, ele-
menty tanga czy cza – czy oraz dowolne układy 
do znanych melodii. Ekspresja ruchowa zapre-
zentowana przez naszych milusińskich wywo-
łała uśmiechy radości na twarzach zebranych, a 
wspólnie odśpiewana piosenka „Kiedy byłam jak 
kropelka” wywołała zapewne chwile wzruszenia 
u wszystkich mam.
Ale oprócz wspaniałych pokazów tanecznych, 
na naszych gości czekały jeszcze konkursy. Po-
nieważ tematem przewodnim naszego spotka-
nia była rodzina nie mogło się obyć bez wspól-
nych zabaw. Jako pierwsze odbyły się  zawody 
„szybkiego cukiernika”. Zadaniem rodzica było 
zjedzenie słodkiego przysmaku zawieszonego 
na końcu sznurka, który trzyma dziecko. Kon-
kurencja odbyła się oczywiście bez użycia rąk. 
Jak zawsze podczas zawodów musi być wygra-

TEKST I FOTO: K. KUCZKOWSKA

ny. Najszybciej poradziła sobie rodzinka z gru-
py „0”D, ale jak to bywa na naszych festynach 
liczy się zabawa, dlatego wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni słodkim cukierkiem oraz 
zdrowym owocem. Dużo śmiechu wywołała 
zabawa „ekologiczna mama”, w której wszyscy 
członkowie rodziny wykonywali strój z mate-
riałów papierniczych, taśm, tasiemek itp. dla 
mamy. Tym razem zwycięzcami okazały się 
wszystkie  mamy biorące udział w konkuren-
cji, gdyż wszystkie modelki prezentowały się 
okazale i zachwycająco. Jako ostatni na scenie 
pojawili się „biegacze”, których zadaniem było 
pokonać slalom z przywiązanymi do siebie 
nóżkami. Jako pierwsi tor przeszkód pokonali: 
Nikola z mamą z gr. Biedroneczek oraz Eryk 
z tatą z grupy „0”A. Nasz festyn nie byłby tak 
udany bez udziału wspaniałych klaunów, które
w rzeczywistości okazały się być panią Anią
i panią Magdą z grupy SŁONECZEK. Swoją po-
zytywną energią  i poczuciem humoru zachęca-
ły wszystkich zebranych do aktywnego udziału
w imprezie oraz  wprawiały w dobry nastrój 
przybyłych gości. Nasi milusińscy byli zachwy-
ceni pojawieniem się zabawnych przybyszy.
Po części artystycznej pani wicedyrektor, Irena 
Wiśniewska, podziękowała rodzicom za wspól-
nie spędzone chwile i zaprosiła na poczęstunek. 
Nasi milusińscy nie mogli się już doczekać kiedy 
skosztują pachnących kiełbasek i pyszności przy-
gotowanych przez mamy. Wśród atrakcji czekały 
także dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa oraz 

popcorn. Mamy nadzieje, że słoneczne popołu-
dnie przyniosło satysfakcje i mile spędzone chwi-
le w gronie rodzinnym i przyjacielskim. 

Rodzinny piknik w PP4 w Modlinie Twierdzy

Szkolny biwak klas I
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KRUPKA, PAULINA WŁODARCZYK, KATARZYNA LUDWIKOWSKA 

W dniach 30-31 maja 2014 roku odbył się 
szkolny biwak klas I, który został zorga-

nizowany dla uczniów z okazji Dnia Dziecka. 
Uczestniczyło w nim 31 dzieci z klas pierwszych 
pod opieką wychowawczyń: p. Małgorzaty Krup-
ki i p. Pauliny Włodarczyk oraz nauczycielki 
języka polskiego p. Katarzyny Ludwikowskiej. 
Biwakowicze pojawili się w szkole w piątkowe 
popołudnie o godz. 18.00 i pozostali w niej do 
następnego ranka do godz. 9.00. Pierwszym za-
daniem było przygotowanie sali do nocowania, 
co wymagało dużego wysiłku fi zycznego. Trzeba 
było wynieść wszystkie ławki, krzesła i przynieść 
materace, na których spaliśmy. Uczniowie mogli 
miło spędzić czas korzystając z kompleksu bo-
isk, lasku czy placu zabaw, zwłaszcza, że pogoda 
sprzyjała zabawom na świeżym powietrzu. Po 
zajęciach ruchowych przyszedł czas na kolację, 
czyli pyszne kanapki przygotowane przez mamy. 
Następnym punktem programu był „wieczór
w kinie”, czyli projekcja na dużym ekranie fi lmu 
animowanego „Kraina lodu”. Kiedy nadeszła 
pora snu, biwakowicze mogli obejrzeć i samo-
dzielnie wyświetlać bajki na rzutniku ANIA. Była 
to dla nich duża atrakcja, coś, z czym nie mają 
styczności w życiu codziennym. Po wieczornej 
bajce na dobranoc wszyscy dzielnie położyli się 
spać. Sobotni poranek zaczęliśmy od zdrowego 
śniadania – płatków z mlekiem, co dało nam siłę 
na posprzątanie po biwaku. Wychowawczynie 
przygotowały także test dla odważnych – zje-
dzenie plasterka cytryny. Na zakończenie tzw. 
„nocki w szkole” nie mogło zabraknąć pamiątko-
wych dyplomów i prezentów z okazji Dnia Dziec-

ka. Chłopcy otrzymali samochody policyjne,
a dziewczynki skarbonki. Dla wszystkich znala-
zło się też coś słodkiego. Przed rozejściem się do 
domu każdy mógł namalować sobie coś na twa-
rzy przy użyciu specjalnych farb, co wzbudziło 
duże zainteresowanie zarówno dzieci, jak i rodzi-
ców. Zadowoleni udaliśmy się do domu, czekając 
na kolejną taką przygodę.
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Piknik Rodzinny w PP2
TEKST I FOTO: M. H.

W czerwcu odbył się kolejny Piknik Rodzinny zorganizowany przez Przedszkole 
Publiczne Nr 2. Jak co roku na przedszkolaki i ich rodziców czekało wiele atrakcji. 
Rozpoczęto od wspólnej zabawy tanecznej dzieci z rodzicami, w rytm utworów 
muzycznych z repertuaru dziecięcego. 

Święto Rodziny w PP3
TEKST I FOTO: MAŁGORZATA ZAWADZKA

21maja 2014 r. w Przedszkolu  nr 3 obcho-
dzony był uroczyście Dzień Mamy i Taty. 

Była to szczególna uroczystość zarówno dla dzie-
ci, jak i rodziców. Mamusie oraz tatusiowie mogli 
podziwiać swoje pociechy w specjalnie przygoto-
wanych występach artystycznych. Mali aktorzy 
recytowali okolicznościowe wiersze, wyrażając
w ten sposób swoje uczucia przywiązania, mi-
łość, szacunek i wdzięczność za trud wychowa-
nia. Każdy z nich miał możliwość zaprezentowa-
nia się z jak najlepszej strony, w końcu robili to 
dla swoich rodziców.  Nie zabrakło także piose-
nek o tematyce rodzinnej. Dzieci zaprezentowa-
ły również umiejętności taneczne. Podczas słów 
wdzięczności adresowanych do rodziców na twa-
rzach mam i tatusiów gościł uśmiech, a czasem 
wzruszenie. Przecież doskonale wiemy, że nie ma 
nic piękniejszego jak widok własnego dziecka 
na scenie. Po części artystycznej, nastąpił wspól-
ny czas zabaw. Dzieci i ich rodzice poruszali się

w rytm muzyki, wcielali się w różne role a także 
musieli wykazać się umiejetnościami niezbęd-
nymi w życiu codziennym. O to właśnie chodzi 
w edukacji małego dziecka by kształtować pod-
stawowe umiejętności poprzez zabawę, by dzieci 
radośnie spędzały czas w gronie najbliższych i 
by w zaganianym świecie dorośli mogli dostrzec
w sobie głeboko ukryte dziecko. Po wielkich zma-
ganiach, z muzyką i ruchem, nastąpiła chwila re-

laksu i zaproszenie gości na słodki poczęstunek. 
Przedszkolaki w podzięce podarowały rodzicom 
własnoręcznie wykonane laurki, upominki, kwia-
ty. Dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie 
na uroczystość.

w naszym przedszkolu. Własnoręcznie wykona-
ne kostiumy oraz interesująca gra aktorska spo-
tkała się z uznaniem przybyłej publiczności.
W kolejnej części spotkania scena zamieniła się 
w arenę cyrkową, na której pojawił się cyrkowiec 
ze swoim małym pomocnikiem psem Psotką. 
Nasz niezwykły gość zaprezentował wiele talen-
tów cyrkowych. Mogliśmy podziwiać żonglerkę, 
pantomimę czy kuglarstwo. Na scenie nie zabra-
kło również odważnych przedszkolaków, którzy 
zmierzyli się z akrobatyką oraz tresurą psa.
Uatrakcyjnieniem rodzinnego spotkania był po-
kaz ,,Eko-mody”. Na wybiegu pojawiły się dzieci, 
które zaprezentowały piękne, barwne a przy tym 

ekologiczne stroje, bo wykonane z materiałów 
przetwarzalnych. Wszyscy wyglądali wspaniale,
a efekty pracy przedszkolaków i ich rodziców 
przerosły nasze oczekiwania. Nie sposób było 
wybrać jednego zwycięzcy. 
Po radosnej, wspólnej zabawie można było się 
posilić m.in. kiełbaskami z grilla oraz pysznymi 
ciastami upieczonymi przez rodziców.
Spotkanie przebiegło w atmosferze radości i za-
dowolenia,  o czym świadczyły uśmiechy widnie-
jące na twarzach zarówno dzieci, jak i rodziców. 
Wszystkim uczestnikom pikniku dziękujemy za 
liczne przybycie i wspólną zabawę!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, 

Przedszkole nr 3 w Nowym Dworze Mazo-

wieckim, zamieniło się w krainę pełną zabaw. 

Tego dnia przedszkolaki mogły zobaczyć swoje 

panie nauczycielki w roli aktorów. Otóż  wy-

chowawczynie wszystkich grup przedstawiły 

dzieciom teatrzyk pt,, Rzepka”. Dzieci nie mogły 

nadziwić się, że tak silne i krzepkie  Panie, nie 

potrafi ą wyrwać rzepki. Bezcenne miny dzieci 

przekazywały  wszystko. 

Jednak to nie koniec atrakcji. Tego dnia aktywni 

byli także rodzice. Przebrani za Kaczuszkę, Króli-

ka i Klauna zawitali do przedszkola i organizowa-

li dzieciom atrakcje ruchowe. Pomagali dzieciom 

pokonywać przeszkody w czasie zawodów, uczyli 

kroków tańca do piosenki ,,Gangnam Style” oraz 

pokazywali jak być silnym i wysportowanym.

 Dzieciaki z wielkim zapałem, spieszyły się do 

udziału w różnych konkursach. Zabawy budziły 

wielkie emocje, a przedszkole było pełne śmiechu  

oraz dziecięcego krzyku i radości. Wszystkim 

atrakcjom towarzyszył szczery dziecięcy uśmiech 

– ale czyż nie o to w tym wszystkim chodzi????

Do domu przedszkolaki zabrały słodycze oraz 

pełne uśmiechów wrażenia. Tego dnia obserwu-

jąc radosne twarze swoich wychowanków oraz 

ciesząc się z nimi każdą chwilą, Nauczycielki 

miały możliwość wspomnieniami wrócić do kra-

iny marzeń jaką jest dzieciństwo. 

Czas tak szybko upływa, jak potok płynie w dal.

Cieszymy się każdą chwilą, żeby nie było nam żal.

Choć życie szybko przemija, odciska na duszy ślad.

A My wciąż tacy sami, tylko przybywa nam lat.

„Dzień Dziecka z Uśmiechem i Radością w PP3”
TEKST I FOTO MAŁGORZATA ZAWADZKA 

Następnie zgromadzeni goście obejrzeli ada-
ptację wiersza Juliana Tuwima ,,Rzepka”.

W rolę aktorów wcieli się nauczyciele pracujący 
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„Zabawa 
z książką”
MGR MARZENA HATAŁA 

29 maja 2014 roku w Niepublicznym Przed-
szkolu nr 1 „Akademia Malucha” odbyło 

się uroczyste podsumowanie konkursu plastycz-
no-recytatorskiego: „Zabawa z książką”, organi-
zowanego przy współpracy Filii Nr 2 Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Celem konkursu było 
upowszechnianie czytelnictwa, kształtowanie 
wrażliwości odbioru utworów literackich, po-
pularyzacja wartościowej literatury dla dzieci, 
rozwijanie twórczej wyobraźni oraz umiejętności 
plastycznych dzieci. W konkursie udział wzięły 
dzieci z naszego przedszkola.
W ramach współpracy z biblioteką dzieci przez 
cały rok szkolny zapoznawały się z twórczością 
utworów dziecięcych, takich jak bajki, wiersze 
czy opowiadania czytanych przez  panią z biblio-
teki. Uwieńczeniem poznania twórczości tych 
autorów był konkurs recytatorsko-plastyczny. 
Przedszkolaki wykazały się ogromną inwencją 
twórczą zarówno jeśli chodzi o recytowanie wy-
branych wierszy, jak i różnorodność technik pla-
stycznych.
Nagrody i wyróżnienia przyznano w trzech kate-
goriach wiekowych:
I   kategoria – dzieci 3-letnie
II kategoria – dzieci 4-letnie 
III kategoria – dzieci 5-6-letnie

Nagrody w postaci książek i dyplomów wręczyły 
organizatorki konkursu pani Katarzyna Stasiak
z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
Filia 2 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz 
wychowawczyni mgr Marzena Hatała z Niepu-
blicznego Przedszkola nr 1 „Akademia Malucha”. 
Wszystkim dzieciom i ich wychowawcom ser-
decznie dziękuję za wzięcie udziału w konkursie, 
a szczególne podziękowania kieruję do organiza-
torki konkursu Pani Katarzyny Stasiak.

Wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie dla dzieci z Twierdzy
Modlin
TEKST I FOTO ANNA MIZERSKA 

Uczniowie z klas I-II SP z Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin uczęszczający na 
zajęcia z reedukacji wzięli udział w konkursie  „Ortograffi  ti w mojej szkole”, którego 
organizatorem był Operon. 

Celem konkursu było wzmacnianie poczucia 
własnej wartości u uczniów z trudnościami 

w nauce czytania i pisania, integracja zespołu,
a także popularyzacja metody Ortograffi  ti.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem prowadzą-
cym wykonali pracę plastyczną pt. „Ja i mój przy-
jaciel Bratek” ukazującą wartość przyjaźni.
Konkurs prowadzony był za pośrednictwem stro-
ny internetowej ortograffi  ti.pl. 
Za przepiękny projekt przyznano uczniom
z Twierdzy wyróżnienie w postaci nagrody w wy-
sokości 300 zł.
Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi.

Najciekawsze miejsce 
Mazowsza
TEKST I FOTO: M.H. 

W poniedziałek 2 czerwca br. w Publicznym Przedszkolu Nr 2 odbyło się podsu-
mowanie konkursu fotografi cznego ,,Najciekawsze miejsce Mazowsza”. Konkurs 
miał na celu rozpowszechnienie wśród dzieci idei fotografowania jako aktywnej 
formy spędzania wolnego czasu z rodzicami oraz rozwijanie umiejętności dostrze-
gania piękna regionu, w którym mieszkamy. 

Każdy uczestnik konkursu podczas wspólnych 
wycieczek z rodzicami uwiecznił w obiekty-

wie jego zdaniem najciekawsze miejsce. Łącznie 
na konkurs wpłynęło 30 pięknych i wyjątkowych 
zdjęć a autorzy prac wykazali się niezwykłą po-
mysłowością i kreatywnością przy ich wykony-
waniu. 
Uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Pani wi-
cedyrektor Anny Sykus nagrody w postaci piłek 
oraz kolorowych pacynek.
Wszystkim Laureatom i Rodzicom dziękujemy 
za udział w konkursie.



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

26

TEKST I FOTO  KATARZYNA DOBRUK

22 czerwca podczas Mszy świętej dziecięcej
w parafi i Świętej Barbary w Modlinie 

Twierdzy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
literackiego na najpiękniejszy wiersz o Matce Bo-
żej, którego organizatorem była parafi alna gazet-
ka dla dzieci: „W Nazarecie”. 
Laureatem konkursu został Janek Choroś ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Maz, 
II miejsce zajęła Ala Malinowska. 
Siostra Ewa Grzegorczyn – misjonarka klare-
tynka pracująca w parafi i Św. Barbary odczyta-

ła wiersz Janka, za który młody poeta otrzymał 
gromkie brawa, a następnie wręczyła obu laure-
atom dyplomy oraz nagrody.

Gratuluję serdecznie naszym wychowankom, 
dziękuję bardzo Ks. Kanonikowi dr. Cezaremu 
Siemińskiemu za patronat nad konkursem oraz 
Siostrze Ewie.

„Najpiękniejsze miejsca w naszym mieście” 
TEKST I FOTO AGNIESZKA MARSZAŁEK 

W związku z realizacją w Publicznym 
Przedszkolu nr 3 bloku tematycznego 

,,Nowy Dwór Mazowiecki – moja mała ojczy-
zna –  kształtowanie u dzieci aktywnej postawy 
wobec najbliższego środowiska społecznego
i przyrodniczego poprzez  zaznajamianie z kultu-
rą naszego regionu, fl orą i fauną oraz uczestnic-
two w różnorodnych działaniach na rzecz mia-
sta”, dyrektor i nauczycielki postanowiły „zarazić” 
tematem wychowanków pozostałych przedszkoli 
z najbliższej okolicy. W tym celu zorganizowano  
międzyprzedszkolny konkurs plastyczny: ,,Nowy 
Dwór Mazowiecki – moja mała ojczyzna”. Głów-
nym celem konkursu było kształtowanie u dzieci 
aktywnej postawy wobec najbliższego środowi-
ska społecznego i przyrodniczego poprzez  za-
znajamianie z kulturą naszego regionu. Patronat 
honorowy nad konkursem objął Burmistrz No-
wego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski.
Napłynęło 20 prac z czterech przedszkoli.
22 maja odbyło się posiedzenie jury w składzie: 
Pani Alina Ochtyra – Inspektor Wydziału Eduka-
cji i Spraw Społecznych, Pani Elżbieta Kołodziej-

ska – dyrektor PP3, Pani Justyna Lewandowska 
– wicedyrektor PP3 oraz Beata Bieżońska – na-
uczycielka PP3. Jury kierowało się przede wszyst-
kim samodzielnością wykonania prac przez 
przedszkolaki oraz zgodnością z tematem. Na-
grodzono troje dzieci z każdej kategorii wiekowej 
i tak: w kategorii 3-4 latków I miejsce zajęła Lena 
Żukowska z PP4; II miejsce – Grzegorz Iwanicki 
z PP3 oraz III miejsce – Marta Ręklewska z PP4. 
W kategorii wiekowej 5-6 latków: I miejsce zajęła 
Adrianna Żmijewska z PP1; II miejsce – Bartek 
Jędrzejewski z PP3 i III miejsce – Natasza Ciuch-
ta z PP2. Jury postanowiło również wyróżnić pra-
cę Kornelii Dąbrowskiej z PP3 za pracę „Budka
z lodami”. Uroczyste rozdanie nagród odbyło 
się 1 czerwca o godz. 17.00 na imprezie z okazji 
Dnia Dziecka zorganizowanej przez NOK w Par-
ku Miejskim. 

fotografi e z rozdania nagród : 
http://www.nowydwormaz.pl/grafi ka,29464,-.jpg
http://www.nowydwormaz.pl/grafi ka,29465,-.jpg

DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW „POKAŻ, CO POTRAFISZ” 
TEKST I FOTO BARBARA GRABOWSKA

Wszyscy wiedzą, że szkoła podstawowa
w Modlinie Twierdzy, to zagłębie niezwy-

kle utalentowanych uczniów. Swoje zdolności 
mieli okazję pokazać na pierwszym przeglądzie 
talentów „Pokaż co potrafi sz” przygotowanym 
pod kierunkiem pani B. Grabowskiej i pana
D. Kłosowskiego. Po eliminacjach do konkursu 
przystąpiło 14 osób. Wystąpili w kilku katego-
riach: śpiew, taniec, gra na instrumencie oraz 
praca plastyczna. Pokazy oceniało jury, któremu 
przewodniczyła pani wicedyrektor Marzena Ge-
reluk. Członkami były: pani A. Dąbrowiecka oraz 
przedstawiciel SU N. Grędziszewka. Wszystkie 
występy uczestników były na  bardzo wysokim 
poziomie. 
Pierwszą nagrodę w kategorii śpiew otrzymała 
Gabriela Paszkiewicz z klasy 6b za wykonanie 
utworu „Człowieka syn” z fi lmu „Tarzan”. Naj-
piękniej zatańczyła Amelia Borkowska z klasy 
4a prezentując nowoczesny styl tańca. Natomiast 
grą na instrumencie klawiszowym zachwyciła  
najmłodsza artystka konkursu – Zofi a Napiór-
kowska z klasy 1a. Na zakończenie mogliśmy po-
dziwiać pracę plastyczną wykonaną przez Agatę 

Dąbrowiecką, która zwyciężyła w swojej katego-
rii. Jury wszystkim artystom wręczyło nagrody 
ufundowane przez pana dyrektora Zdzisława 
Szmytkowskiego, za co bardzo serdecznie dzię-
kujemy. 
Mamy nadzieję, że Dzień Odkrywania Talentów 
– „Pokaż, co potrafi sz” stanie się w naszej szkole 
tradycją i za rok znów będziemy mogli podziwiać 
najlepszych. 

„Najpiękniejszy wiersz o Matce Bożej”
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Stróż poranka 
nadziei…
TEKST I FOTO: PG1

29 maja w Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim odbyła się uroczysta gala, na 

której rozdano nagrody laureatom IX edycji 
ogólnopolskiego konkursu na świadectwo war-
tościom pod hasłem „W młodzieńczym ży-
ciu staram się być stróżem poranka nadziei”. 

W konkursie wzięło udział 172 uczestni-
ków, natomiast status fi nalisty uzyskały 

23 osoby. Główną nagrodą było opublikowanie 
pracy w książce pt. „Młodzież jaką znamy i nie 
znamy. Seria C. W młodzieńczym życiu staram 
się być stróżem poranka nadziei”. Jedną z lau-
reatek została nowodworzanka Aleksandra 
Kuboszek z Publicznego Gimnazjum nr 1. 
Na uroczystość wraz z Olą przybyła jej mama 
oraz nauczycielka religii Paulina Ćwiek. 
Oprócz wręczenia nagród, odbyła się uroczy-
sta sesja pt. „Uczę się Ciebie człowieku”. Swo-
je świadectwa opowiedzieli: Maciej Białek, 
niewidomy nauczyciel historii, który mówił 
o wartości nadziei w pokonywaniu trudno-
ści; Zuzanna Mazurek, pływaczka, mistrzyni 
Europy juniorów, opisywała konieczność na-
dziei w osiąganiu sukcesów sportowych oraz 
Łukasz Wysocki, który odkrył lek na chorobę 
Alzheimera, opowiadał jak ważna jest nadzieja
w nauce i pracy.
Na zakończenie wszyscy odśpiewali „Barkę”, 
ukochaną pieśń Jana Pawła II. Laureatce gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces Amelii Mizerskiej!
TEKST I FOTO: BK

Amelia Mizerska – pierwszoklasistka z Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin odniosła 
sukces w ogólnopolskim konkursie literackim.

Kinga Szmytkowska znów 
najlepsza w konkursie języka 
niemieckiego!!!!!
MGR EMILIA NAPIÓRKOWSKA 

Jak co roku Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy 
wziął udział w IX już edycji ogólnopolskiego 

konkursu „Tomik Literacki Młodych Autorów”. 
Cieszy się on wśród dzieci dużym powodzeniem, 
chociaż zdobyć nagrodę nie jest łatwo.

Wielu uczniów posiada talent, a napływają pra-
ce z całej Polski. Ale udało się! W tym roku III 
miejsce zajęła uczennica klasy 1a Amelia Mi-
zerska. Wiele tomików nadesłanych przez na-
szą szkołę zostało wyróżnionych. Ich autorami 
są: Maciej Pilaciński – kl. 3c, Kamil Żurek –
kl. 3c, Paulina Wróblewska – kl. 2a, Magdalena 
Zakrzewska – kl. 2a , Kacper Caban – kl. 3c, 
Paulina Łuszczyńska – kl. 3c, Michał Ręklewski 
– kl. 3c, Marta Mędrecka – kl. 4b, Agata Grun-
kowska – kl. 4b, Milena Fajdek – kl. 4a. Amelka 
wraz z wychowawczynią  Beatą Kielar 23 czerw-
ca udała się do Izabelina po odbiór nagrody. 

W środę 21.05.2014 r., odbyła się pierwsza 
edycja konkursu „PERFEKT NA PER-

FEKT” zorganizowana w gimnazjum w Po-
miechówku. I tym razem Kinga Szmytkowska 
z klasy 2c PG nie zawiodła nas, udowadniając 
jednocześnie ogromną wiedzę z języka niemiec-
kiego. Pokonała wszystkich rywali zdobywając 
100 punktów na…100 możliwych!! W nagrodę 

otrzymała 2 piękne albumy o Polsce oraz ma-
teriały do nauki języka niemieckiego. Magdale-
na Wacko z 1a PG również bardzo napisała ten 
trudny i dość długi konkurs, ostatecznie jednak 
zdobyła 4. miejsce. Gratulujemy i zachęcamy do 
brania udziału w konkursach językowych. Pa-
miętajcie, że języki obce naprawdę przydają się 
w życiu!!
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Kraków i okolice – uczniowie SP3 na zielonej szkole   
TEKST: KATARZYNA LUDWIKOWSKA FOTO: ELŻBIETA SZAŁKOWSKA 

W czerwcu grupa 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z opiekunami: 
p. Elżbietą Szałkowską, p. Katarzyną Ludwikowską i p. Iwoną Krowicką przebywała 
na wycieczce szkolnej w Krakowie i okolicach.

Celem wycieczki, oprócz rekreacji, było po-
znanie Krakowa, Wieliczki i Tatr. 

W czasie wyjazdu uczniowie pieszo wędrowali po 
terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego – szla-
kiem Doliny Kościeliskiej. 
Wędrówka przebiegała pod kierownictwem 
przewodnika tatrzańskiego, który jednocześnie 
jest ratownikiem TOPR. Pozwoliło to uczniom 
uzyskać wiele cennych informacji o tym, jak 
postępować, aby uniknąć niebezpieczeństwa
w górach. Uczniowie uzyskali także rzetelną wiedzę
o bieżących zjawiskach przyrodniczych jakie 
miały miejsce w Tatrach – zobaczyli skutki wy-
wołane przez wiatr halny. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili również Jaskinię 
Mroźną.  
Uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „U Gą-
sienicy” w Murzasichlu, w czasie których zdobyli 
wiedzę o regionie, jego historii, języku, legendach.
W czasie projekcji multimedialnej obejrzeli foto-
grafi e Tatr, ich mieszkańców na przestrzeni wieków. 
Poszerzyli swoją wiedzę o obrzędach ludowych, 
folklorze, muzyce regionu. Ponadto uczniowie 
wzięli udział w warsztatach wypiekania pizzy gó-
ralskiej. Każdy mógł sam przygotować własną piz-
zę wg oryginalnych tatrzańskich receptur. 
Pobyt w Krakowie pozwolił uczniom na zdoby-
cie i poszerzenie wiedzy z historii miasta, jego 

legend i znaczenia dla Polaków. Zwiedzając naj-
piękniejsze zabytki: Wawel, Katedrę Wawelską
z grobowcami słynnych Polaków, Kościół Ma-
riacki uczniowie poszerzyli swoje wiadomości.
Pobyt w zabytkowej Kopalni Soli w Wieliczce 
pozwolił uczniom na zdobycie wiedzy dotyczącej 
procesów powstawania minerałów, sposobów ich 
pozyskiwania i wykorzystywania przez człowie-
ka. Utrwalił również znajomość legend związa-
nych z Wieliczką i Krakowem.  
Kolejną lekcją był pobyt w Parku Miniatur
w Inwałdzie. Uczniowie obejrzeli miniaturowe 
budowle ze świata, Europy i Polski. Podziwiali 
kunszt i dokładność ich wykonania i odwzoro-
wania. W czasie pobytu nie zabrakło uczniom 
również czasu na zabawę.
Wycieczka miała ogromne walory edukacyjne
i wychowawcze. Uczniowie wyrazili wiele pozy-
tywnych opinii w trakcie i po wycieczce. 

Uczniowie PG 1 na Zielonej Szkole w Bieszczadach 
W dniach 20-23 maja 2014 r. grupa 
46 uczniów z Publicznego Gimnazjum 
nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 
przebywała na Zielonej Szkole 
w Bieszczadach.

W czasie pobytu uczniowie uczestniczyli
w zajęciach z zakresu edukacji ekologicz-

nej. Większość zajęć odbywała się na terenie 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Uczniowie 
obcując bezpośrednio ze środowiskiem natural-
nym mieli możliwość rozszerzenia swojej wiedzy 
na temat struktury i funkcjonowania przyrody. 
Zajęcia wpłynęły na podniesienie wrażliwości 
uczniów na problemy środowiska naturalnego 
oraz na podniesienie ich świadomości ekologicz-
nej, rozbudziły w uczniach chęć uczestnictwa
w pracach mających na celu ochronę środowiska 
a także dostarczyły bodźców do pracy nad sobą
i dążenia do poprawy warunków, w których żyją. 
W trakcie wyjazdu uczniowie poszerzali także 
swoją wiedzę na temat historii naszego kraju, 
poznali kulturę i przeszłość odwiedzanego re-
gionu. Odwiedziny w sanockim skansenie dały 
możliwość poznania budownictwa mieszkalnego 
i gospodarczego poszczególnych grup etnicznych 
zamieszkujących w przeszłości i obecnie teren 
pogórzy oraz wschodniej części polskich Kar-
pat. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać 
się także z historią hutnictwa szkła w Krośnie, 

poznali sposób produkcji szkła oraz szeroki wa-
chlarz wykorzystania szkła w różnych dziedzi-
nach życia człowieka i jego działalności. 
To, czego uczniowie sami doświadczyli, odkryli, 
poznali z pewnością pozostanie na długo w ich 

pamięci, bowiem wiedza zdobyta w ten sposób 
jest trwalsza.
Wyjazd uczniów na Zieloną Szkołę został dofi -
nansowany z funduszy miasta, za co serdecznie 
dziękujemy naszym Władzom.
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Zwiedzaliśmy Ziemię Kłodzką oraz Pragę i rezerwat przyrody w Skalnym Mieście 

ZIELONA SZKOŁA dla klas IV – VI SP, Gimnazjum 
i Liceum ZS Nowy Dwór Mazowiecki – Modlin 
Twierdza w dniach 3 – 6 czerwca 2014 r.
Grupa 51 osób z Zespołu Szkół w Nowym 

Dworze Mazowieckim –  Modlin Twierdza 
wraz z opiekunami: Panią kierownik wyjazdu – 
Marzeną Gereluk oraz wychowawcami Elżbietą 
Kutrą, Małgorzatą Lech, Barbarą Siwek i Kamilą 
Czekajło uczestniczyła w czterodniowej czerwco-
wej Zielonej Szkole. Trasa wyjazdu przebiegała 
przez południowo-zachodnie krańce naszego 
kraju, tj. Ziemię Kłodzką a dokładniej Wro-
cław, Duszniki Zdrój, Złoty Stok, gdzie wokół 
rozpościerał się górski krajobraz Gór Stołowych 
oraz poza granicami kraju po części czeskiej, 
gdzie podziwialiśmy malowniczą Pragę i Skalne 
Miasto. 
Wszystkie miejsca zwiedzane pod okiem prze-
wodników odkrywały przed nami niesamowite 
historie, legendy, ciekawostki poszerzając naszą 
czujność ekologiczną, wiedzę przyrodniczą, hi-
storyczną, geografi czną, a przemierzone kilome-
try ćwiczyły naszą tężyznę fi zyczną.  

Wiele z tych miejsc, które znamy z obrazków zro-
biło na nas ogromne wrażenie w rzeczywistości. 
Piękna Praga, gdzie przechadzając się miejskimi 
uliczkami widzieliśmy Pałac Schwarzenbergów, 
Loreto, Zamek Praski na Hradczanach, gdzie 
byliśmy świadkami uroczystej odprawy warty, 
Katedrę Św. Wita, Pałac Królewski, Most Karola, 
Rynek Sraromiejski, które zapewne zachowają się
w naszej pamięci na długo. Czechy poznaliśmy 
nie tylko od strony miejskiej, ale także od przy-
rodniczej, wędrując ścieżkami Ogrodu Bota-
nicznego i Rezerwatu Przyrody Skalne Miasto 
w Adrspachu. Naturalnie, wyrzeźbione skały 
piaskowców budziły różne skojarzenia, zaś prze-
jażdżka łódkami napędzanymi przez fl isaków 
urozmaiciła tematykę wyprawy.
Zachwycaliśmy się czeskimi krajobrazami
i atrakcjami, ale także skorzystaliśmy z rodzi-
mych dobrodziejstw. Będąc w Dusznikach Zdrój 
korzystaliśmy ze zdrowotnych walorów klima-

tycznych miejscowości oraz smakowaliśmy zdro-
wotnej wody w parku zdrojowym. Widzieliśmy 
Dworek Chopina, kolorową fontannę. 
Spacerowaliśmy także po Wrocławiu, Pasażem 
Pod Złotym Słońcem, zwiedzaliśmy Archika-
tedrę Św. Jana Chrzciciela zlokalizowaną na 
wrocławskim Ostrowie Tumskim. W drodze po-
wrotnej zwiedzaliśmy Kopalnię Złota w Złotym 
Stoku, jechaliśmy kolejką, oglądaliśmy wystawę 
minerałów, skarbiec, w którym zgromadzone 
były kosztowności i sztabki złota oraz podziemny 
wodospad.
Czas spędzony na Zielonej Szkole umilał nam 
pobyt w pensjonacie Zacisze w Kłodzku, gdzie 
wesoło spędzaliśmy czas, spożywając pyszne po-
siłki.
Za dofi nansowanie naszego wyjazdu serdecznie 
dziękujemy Panu Burmistrzowi Jackowi Kowal-
skiemu i Władzom Miasta. 
B. Siwek

ZIELONA SZKOŁA – SZLAKIEM PIASTOWSKIM DLA KLAS I-III Szkoły 
Podstawowej nr 4 Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy
TEKST I FOTO: M. KOŁACZ

obejrzeniu i zwiedzeniu Katedry zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem Bolesława 
Chrobrego – pierwszego króla Polski. Z Gniezna 
pełni wrażeń pojechaliśmy do Biskupina. Wraz
z opiekunami wyruszyliśmy do Rezerwatu Arche-
ologicznego i zobaczyliśmy rekonstrukcję grodu 
biskupińskiego. Potem doświadczyliśmy niezwy-
kłej przyjemności podróżowania kolejką wąskoto-
rową na trasie Biskupin – Wenecja – Żnin.
Wyruszyliśmy w dalszą wędrówkę do przeszłości- 
udaliśmy się na wyspę Ostrów Lednicki położonej 
na Jeziorze Lednickim, gdzie zachowane są ruiny 
siedziby księcia Mieszka I, Świątyni Chrztu Polskie-
go oraz czterech innych grodów średniowiecznych, 
liczne zabytki drewniane i murowane. Na wyspę 
dopłynęliśmy promem z tzw. Małego Skansenu. 
Ale na nas czekało jeszcze wiele ciekawych  atrak-
cji. Park linowy! To dopiero wyzwanie. Może nie 
wspinać się? Trochę strasznie. Zaczepy wyglądają 
na solidne. Udało się. Pokonaliśmy własny strach!
Nareszcie nadszedł upragniony dzień – basen. 
Oczywiście w wodzie było super. Zjeżdżaliśmy 
do wody z wielkim pluskiem. Panie się o nas 
strasznie bały. Niepotrzebnie.

O! Już 10 czerwca. Hurra! Walizy spakowane, 
dobre humory w pogotowiu. Tylko jeszcze 

kanapeczki i w drogę. Maskotka ta ulubiona sie-
dzi obok. Będzie pomocnikiem w trudnych chwi-
lach bez mamusi i tatusia. Ale może się wcale nie 
przyda? Jadą z nami panie: Małgosia, Ela, Beatka 
i Ania. Wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym przy-
stankiem był Płock. Bazylika Katedralna, Wzgó-
rze Tumskie na stromym i wysokim Wzgórzu 
Tumskim – to tam znajdują się najważniejsze hi-
storyczne budowle tysiącletniego miasta. Następ-
nym punktem wycieczki Piastowskim Szlakiem 
było miasto Kruszwica. Tam zwiedziliśmy Mysią 
Wieżę, a z jej szczytu podziwialiśmy przepiękną 
panoramę Jeziora Gopło, Kruszwicy i okolicy. 
Niezapomniana chwila to rejs statkiem po le-
gendarnym Jeziorze Gopło. Przed nami Gnie-
zno – pierwsza stolica Polski. Tam udaliśmy się 
do Katedry położonej na Wzgórzu Lecha, gdzie 
zwiedzając ją mogliśmy zobaczyć m.in. sarkofag 
św. Wojciecha, drzwi gnieźnieńskie z ilustracja-
mi jego życia i męczeńskiej śmierci. Z zaintere-
sowaniem słuchaliśmy opowieści przewodnika. 
Była to dla nas niezapomniana lekcja historii. Po 

Czas spędzony na Zielonej Szkole umilał nam 
pobyt w hotelu w Ślesinie, gdzie wesoło spędzali-
śmy czas, spożywając pyszne posiłki. Za dofi nan-
sowanie naszego wyjazdu serdecznie dziękujemy 
Panu Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu i Ra-
dzie Miejskiej.
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18 czerwca uczniowie klas I a i I e Siódemki 
z Osiedla Młodych mieli okazję ciekawie 

spędzić czas, bawić się i doświadczać, odwiedzić 
miejsce, które zadziwia, inspiruje, śmieszy, gdzie 
niemożliwe staje się możliwe.
Dzieci pokonywały Wiklinowy Labirynt. Nale-
żało go przejść, ale także odgadnąć wskazówki, 
które prowadziły do odgadnięcia zagadki. Poczu-
ły się jak małe krasnoludki spoglądając na Gigan-
tyczne Krzesło Olbrzyma w skali 4:1 oraz grając 
w Giga Szachy i Chińczyka. Zaskakującym oka-
zał się Tunel Zapomnienia, Ścieżka Złudzeń, na 
której ustawiono szereg tablic z reprodukcjami 
znanych i mniej znanych iluzji wraz z objaśnie-
niami oraz Magiczny Trójkąt i Ścieżka Zdrowia
z Mini Tyrolką. Chętnie odwiedziliśmy zwierza-
ki: puchate króliczki, żarłoczne kózki i osiołka. 
Jedną z największych atrakcji była Latająca Cha-
ta Tajemnic. Można w niej spróbować pograć
w bilard na nierównym stole, na którym bile 
same znajdują drogę do łuz, zobaczyć jak ludzie 
obok nas chodzą niby normalnie, a jednak są 
dziwnie pochyleni oraz być świadkiem tego, jak 
woda pokonuje siłę grawitacji i płynie do góry. 
Przez dłuższą chwilę brykaliśmy na Polu Dmu-

chawców. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
również inne atrakcje: głowa na talerzu, rzut oka 
do studni nieskończoności, lewitujący kran.

Odwiedziliśmy również Szkołę Magii i Czaro-
dziejstwa „Dwór Jabłonowiec” umożliwiającą 
wkroczenie do świata znanego z legend, opo-
wieści i bajek o małych adeptach magii, świata 
czarodziejów, wróżek i magicznych stworzeń. Na 
dzieci czekały atrakcje:
–  przebranie na czas odwiedzin w stroje czaro-

dziejek i czarodziejów (kapelusz),
–  wizyta w Komnacie Magicznych Postaci

i Stworzeń oraz opowieści o nich,
–  zabawa w Komnacie Aktywności Magicznych 

(w tym lot na miotle i odbijanie własnego cie-
nia na ścianie) oraz poznanie swojej przyszło-
ści w Komnacie Wróżbiarstwa,

–  udział w magicznej lekcji w Komnacie Alche-
mii (w ramach zajęć proste, zaskakujące wizu-
alnie doświadczenia chemiczne).

Wyprawa przyniosła wiele pozytywnych wrażeń. 
Uznajemy ją za udaną, pomimo, że była związana 
z długą podróżą. 

Matematyczne nowinki
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KULESZA

W dniach 30 – 31 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 7 gościł pan Andrzej 
Grabowski – pomysłodawca gier karcianych i twórca kreatywnych pomocy 
dydaktycznych kształtujących zarówno technikę liczenia, jak i rozumowanie, 
planowanie własnego działania, uczących poprzez dobrą zabawę.

W piątek odbył się warsztat dla nauczycieli 
prezentujący najnowszy zestaw „3 kolory”. 

Wszystkie panie z wielkim entuzjazmem i zaan-
gażowaniem uczestniczyły w proponowanych 
aktywnościach. Podczas zabaw matematycznych 
bawiły się doskonale. Otrzymały nawet dyplomy 
za zwycięskie zmagania. Stwierdziły, iż nowy ze-
staw do gier i zabaw matematycznych zaciekawi 
zarówno 6 latka, jak i szóstoklasistę. 
W sobotę nasz gość spotkał się także z uczniami 
i rodzicami podczas Pikniku Rodzinnego organi-
zowanego przez Stowarzyszenie „Rodzice z Kla-
są”. Według jego pomysłu dzieci rozgrywały grę 
zespołową „Ekspres 4 +”. Młodsi dopełniali do 
10, a sprawni w tabliczce mnożenia poszukiwali 

par iloczyn – wynik. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową naklejkę i słodycze. Najlepsze dru-
żyny zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi 
upominkami. 
Pan Grabowski podziękował także na forum 
wszystkim rodzicom, nauczycielom, dyrekcji 
szkoły za współpracę, zaangażowanie w propago-
wanie kreatywnego nauczania matematyki oraz 
organizację zawodów szkolnych i powiatowych
z wykorzystaniem kart matematycznych.

Na Farmie Iluzji
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KULESZA 

Farma Iluzji to park edukacji i rozrywki położony w Trojanowie, na pograniczu 
województwa mazowieckiego i lubelskiego. Umożliwia odwiedzającym wkroczyć 
w ciekawy świat na pograniczu rzeczywistości i magii. To miejsce, w którym nic 
nie jest takie jakie się z pozoru wydaje…
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Koniec przedszkola
TEKST: ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1 

W dniu 24 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 1 odbyło się zakończenie roku 
szkolnego 2013/2014. Na uroczystość kończącą rok szkolny a zarazem czteroletni 
pobyt w przedszkolu dzieci z grupy „Mali Odkrywcy” przybył Burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego Pan Jacek Kowalski. Dzieci pięknie deklamowały wiersze, 
śpiewały piosenki, pokazały inscenizację a nawet skocznie zatańczyły. Było bardzo 
pięknie i uroczyście, ale łzy kręciły się w oczach rodziców. Oczy pełne łez miały 
także panie, które bardzo zżyły się ze swoimi wychowankami. Swój występ na 
pożegnanie kończących edukację przedszkolną kolegów dały również dzieci 
z młodszej grupy, które jeszcze przez rok będą chodziły do przedszkola. 

Życzenia powodzenia w szkole oraz udanych, 
wesołych wakacji złożył Pan Burmistrz Jacek 

Kowalski, Pani Dyrektor Krystyna Kocan złożyła 
również odchodzącym życzenia jak największych 
sukcesów w nauce i wręczyła dzieciom pamiąt-
kowe dyplomy, zdjęcia i upominki. Dyplomy
i książki otrzymali również rodzice, którzy anga-
żowali się przez cztery lata w pracy na rzecz gru-
py i przedszkola. 
Na zakończenie spotkania wiele gorących ser-
decznych podziękowań za bardzo dobrą opie-
kę nad dziećmi, miłą atmosferę oraz wysiłek
w  przygotowanie do szkoły otrzymały od dzieci 
i ich rodziców wychowawczynie grupy Alina Ka-
szyńska i Joanna Socha. Wychowawczynie grupy 
życzyły swym wychowankom pięknych chwil
w szkole, wiele radości z nauki i cudownych 
wspomnień z okresu pobytu w „Wesołej Jedy-
neczce”. By zakończyć uroczystość pysznym

i słodkim akcentem Rada Rodziców ufundowała 
absolwentom i wszystkim uczestnikom uroczy-
stości wspaniały tort.

,,TĘCZA W PP5 NA OSIEDLU MŁODYCH”
TEKST:  WYCHOWAWCY GRUPY: AGNIESZKA JANICKA, JADWIGA KOZŁOWSKA

Dnia 5.06.2014 r. dzieci z gr. V integracyjnej 
,,TROPICIELE TĘCZY” z PP5 w Nowym 

Dworze Mazowieckim pożegnały rok przedszkol-
ny zapraszając wszystkich swoich gości do zabawy 
w kolory. Przedszkolaki przebrane w stroje w ko-
lorach tęczy zaprezentowały swoje umiejętności 
wokalne, taneczne i recytatorskie. Przypomniały 
dorosłej widowni, jak  mieszając określone barwy 
podstawowe, uzyskać kolor pomarańczowy, zielony 
i fi oletowy. Wszystkie dzieci a tak naprawdę Tęczo-
we Duszki potrafi ły wykorzystać delikatne bibułki, 
posłuchać pięknej muzyki Brahmsa i zatańczyć 
taniec węgierski tak, aby przypomnieć wszystkim, 
że cały świat jest kolorowy. Trzeba te kolory umieć 
zauważyć, wtedy wszystkim będzie weselej.
Duszki czerwone, niebieskie i fi oletowe ukryte 
pod kolorowymi parasolami, przekonały publicz-
ność, że deszcz też może być kolorowy, wystarczy 
wziąć do ręki kredki i wyczarować to, co się chce.
Granatowy Duszek, czyli Jasiek odkrył, że prze-
cież w tych przeróżnych kolorach jest ukryta cała 
wielka tęcza. Można ją zauważyć, wystarczy tylko 
chcieć. Siedem duszków tęczy tańcząc i śpiewając 
narysowało dla nas siedmiobarwny łuk na niebie. 
Z kolorowych wstążek, które wirowały tak samo 
cudnie jak duszki powstała barwna tęcza. To wła-
śnie ta czarodziejska wstążka sprawia, że świat 
ma KOLOROWY UŚMIECH!
Wyjątkową niespodzianką był występ czerwo-
nego duszka, czyli Tosi, która zaprezentowała się 
jako pianistka i nagrodzona została gromkimi 
brawami. Publiczność została mile zaskoczona 
pokazem muzyczno-ruchowym z wykorzysta-
niem bum bum rurek oraz grą na tych raczej 
mało znanych u nas instrumentach. 

Fantastyczna scenografi a, czyli kolorowe motyle 
na tle błękitnego nieba i barwnej tęczy oraz zdjęcia 
małych aktorów wzmocniła nastrój uroczystości.
Najstarsze Tęczowe Duszki pożegnały przedszko-
le, gdyż 1 września przekroczą już progi szkoły. 
Były dyplomy, nagrody, drobne upominki, no
i oczywiście życzenia powodzenia w szkole. Po-
zostałe przedszkolaki po wakacjach spotkają się 
znowu pełni kolorowych, letnich wspomnień.
Tego samego dnia po południu dzieci wraz ze swo-
imi Rodzinami wyruszyły na wyprawę szlakiem Baś-
ki Murmańskiej, zorganizowaną przez mamę Lenki. 
To fantastyczny spacer, pełen wrażeń. Trzeba było 
rozwiązać kilka zagadek, poszukać po drodze małej 
niedźwiedzicy i przede wszystkim mieć mnóstwo 
siły do wędrowania. A Tropiciele Tęczy spisali się na 
medal, bo wiedzą, co to zdrowe odżywianie. Spacer 
zakończył się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, któ-
re na łonie natury smakowały wyśmienicie.
Życzymy Wszystkim Dzieciom i Rodzicom 
kolorowych wrażeń i tęczowego uśmiechu od 
ucha do ucha!
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Uroczyste rozdanie Zdzisławów 
TEKST I FOTO KOŁO DZIENNIKARSKIE 

przedzały krótkie prezentacje sylwetek nomino-
wanych. W kategorii: najzabawniejszy nauczyciel 
zwyciężył p. Artur Kielar. Zdzisława w kategorii 
miss szkoły otrzymała Klaudia Żurek. Złotym 
wykładowcą został p. Dariusz Swatek. Marcin 
Bocheński zdobył tytuł: bożyszcze wszystkich ko-
biet. Osobowością roku został Jacek Topczewski. 
Pani Helena Chmielewska otrzymała Zdzisła-
wa jako najmilszy pracownik niepedagogiczny.
W kategorii: najlepszy tekst nauczyciela wy-
grała p. Krystyna Węcławiak. Najbardziej wy-
magającym nauczycielem okazała się p. Ewa 
Szmytkowska. Mateusz Świder otrzymał tytuł: 
nieoszlifowany talent. W ostatniej kategorii: 
super Zdzisław statuetkę zdobył p. Zdzisław 
Szmytkowski. Wielkie brawa dla nagrodzonych! 
Burmistrz miasta, p. Jacek Kowalski podziękował 
uczniom i nauczycielom za przygotowanie wspa-
niałej imprezy, podkreślając jej walory i poziom. 
Na zakończenie Dyrektor Zespołu podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
Zdzisławów 2014, uczniom, nauczycielom, rodzi-
com i publiczności. Szczególne podziękowania 

Niecodzienne widowisko, zaprezentowane
z rozmachem i klasą, przygotował Samorząd 

Uczniowski pod kierunkiem nauczycieli, p. Re-
naty Sawickiej-Turek, p. Magdaleny Łuszczyń-
skiej, p. Anny Kamińskiej oraz p. Anny Dąbro-
wieckiej. Do udziału w Zdzisławach zaproszeni 
zostali uczniowie Zespołu, wyróżniający się zdol-
nościami i umiejętnościami scenicznymi, sporto-
wymi, muzycznymi, tanecznymi, aktorskimi…. 
Na program składały się występy taneczne, ka-
barety, śpiewy i wiele innych atrakcji. Wręczone 
zostały nagrody w przeróżnych kategoriach. Była 
to impreza otwarta dla uczniów, rodziców, pra-
cowników szkoły oraz społeczności lokalnej, pro-
mująca w środowisku działania szkoły i innych 
instytucji kształtujących współczesnego mło-
dego człowieka, otwartego zarówno na kulturę 
wysoką, jak i na popkulturę. Imprezę uświetniła 
obecność Burmistrza Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, p. Jacka Kowalskiego, przewodniczącego 
Rady Rodziców, p. Roberta Szymańskiego.
12.06.2014 roku w godzinach wieczornych
w hali sportowej w Zespole Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza odby-
ła się gala wręczenia nagród, Zdzisławów. Prowa-
dzili ją: Kinga Szmytkowska i Marcin Skorupski. 
Po obejrzeniu krótkiego fi lmu wprowadzającego 
świetny nastrój, miało miejsce powitanie, w kilku 
językach, zaproszonych gości, uczniów, rodziców, 
nauczycieli, pracowników niepedagogicznych 
szkoły oraz licznie przybyłych mieszkańców. 
Najlepsi od lat szkolni tancerze, Ania i Radek, 
dali popis tańca latino. Wszystkim nagrodzonym 
zadedykowany był pokaz bokserów oraz występ 
sportowców: Melona, Kalei i Lizuta. Natomiast 
kabaret zaprezentował nastrój jednego dnia wy-
rwanego z tygodniowego planu zajęć ucznia. 
Martyna i Ania wystąpiły w tańcu improwizo-
wanym. Marcin zaśpiewał bardzo długą piosen-
kę. Pierwszą nagrodę dla najlepszego sportowca 
wśród uczniów wręczył p. Jacek Kowalski, spor-
towcem tym okazał się Kamil Kaleja, a najlepszą 
sportsmenką Karolina Mroczkowska. Każdora-
zowe ogłoszenie zwycięzcy w danej kategorii po-

skierował do Burmistrza Nowego Dworu Ma-
zowieckiego za wieloletnią pomoc, dzięki której 
szkoła nasza ciągle się rozwija, uczniowie mają 
świetne warunki do nauki. Piękne, wieczorne 
widowisko zakończył występ Martyny i Bartka. 

Aktywnie nad morzem
TEKST I FOTO ARTUR CIECIERSKI

W dniach 15-25.07.2014 – UKS LIDER Za-

kroczym zorganizował kolonię letnią

w Jastrzębiej Górze. Udział w niej wzięły dzieci

z Nowego Dworu Mazowieckiego, Zakroczymia

i Pomiechówka. Program zakładał przede wszyst-

kim aktywny wypoczynek nad polskim morzem. 

Dzieci miały możliwość relaksu od obowiązków 

szkolnych, poznania nowych osób z innych gmin 

i zintegrowania się z nimi. Przez cały czas trwania 

kolonii mieliśmy wymarzoną pogodę. Codziennie 

plażowaliśmy i kąpaliśmy się w morzu. Odbył się 

przepiękny chrzest morski, który osobiście uwa-

żam za najfajniejszy punkt programu. Podczas 

trwania kolonii odbyły się wycieczki do Trójmia-

sta (Stare Miasto), do Sopotu (Molo), do Malbor-

ka, gdzie zwiedziliśmy Zamek Krzyżacki, a także 

do Łeby (Ruchome Wydmy). Warto wspomnieć, 

że byliśmy w Aquaparku w Sopocie, a także w Ro-

zewiu, gdzie chętni weszli na latarnię morską. 

Wolny czas wypełniały gry i zabawy na świeżym 

powietrzu, spacery do miasta, a także spacery po 

plaży. 

Kolonia letnia zakończyła się ogniskiem z pie-

czeniem kiełbasek, na którym dokonano podsu-

mowania realizacji programu kolonii i wręczono 

pamiątkowe  kubki ze zdjęciem na tle morza każ-

dego uczestnika wyjazdu. 

Wszyscy koloniści jednogłośnie uznali, że dzię-

ki świetnemu programowi, wspaniałej pogodzie

a także kreatywnej kadrze pedagogicznej, wrócili 

z wyjazdu radośni i wypoczęci. 

Należy dodać, że w kolonii udział wzięło 19 dzieci 

z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Dzięki 

pro aktywnej polityce prowadzonej przez władze 

miasta dotyczącej możliwości ubiegania się o do-

tację na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, 

każde dziecko otrzymało dotację w kwocie 280 

zł, która została przekazana na dopłatę do pobytu

i transportu. 
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Twierdza Modlin za półdarmo już we wrześniu
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Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Muzeum Kampanii
Wrześniowej 

i Twierdzy Modlin

BAR AUSTERIA

VERSAL RESTAURANT
HOTEL SOKOŁOWSKA

TWIERDZA MODLIN ZA PÓŁDARMO
20-21 września 2014 r.

www.nowydwormaz.pl/zapoldarmo
20 września 2014 r. (sobota)

• Darmowe zwiedzanie 
z przewodnikiem
• Kino plenerowe

21 września 2014 r. (niedziela) 
• Bieg Czterech Generałów
• REKONSTRUKCJA OBRONY 
TWIERDZY MODLIN Z 1939 R. 

Przez cały weekend zniżki w hotelach, restauracjach i obiektach zabytkowych.

Szczegóły na: www.nowydwormaz.pl/zapoldarmo  www.facebook.com/zapoldarmo

Zniżki w hotelach, restauracjach i obiektach zabytkowych, darmowe zwiedzanie 
z przewodnikiem, kino plenerowe, bieg uliczny i wielka rekonstrukcja obrony 
Twierdzy Modlin. To wszystko w największej, najlepiej zachowanej i najpiękniejszej 
fortecy w Polsce już 20 i 21 września.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna Trzech Rzek i partne-

rzy już po raz drugi zapraszają do wzięcia udziału 
w akcji „Twierdza Modlin za półdarmo”. Tym ra-
zem świętować będziemy aż dwa dni. Kulminacyj-
nym punktem programu będzie długo oczekiwana 
rekonstrukcja obrony Twierdzy Modlin z września 
1939 r., która odbędzie się w niedzielę, 21 września 
o godz. 15.00 przy Bramie Północy – jednym z naj-
starszych zabytków w Twierdzy Modlin. 
Dzień wcześniej będzie okazja, aby dogłębnie po-
znać fortecę z przewodnikiem wybranym przez 
siebie szlakiem: francuskim, rosyjskim, fi lmo-
wym lub dla dzieci. Po zwiedzaniu na ekranie zo-
baczymy, jak magia kina zmienia rzeczywistość. 

Planowana jest darmowa projekcja „CK Dezerte-
rów” – kultowej komedii, która (jako jedna z wie-
lu produkcji) powstawała w Twierdzy Modlin. 
Seans odbędzie się przy Bramie Poniatowskiego, 
która wielokrotnie występuje w fi lmie. Znana jest 
także z „Bitwy Warszawskiej” Hoff mana. 
Dodatkowo uczestnicy akcji przez cały weekend 
mogą liczyć na zniżki w hotelach, restauracjach i 
obiektach zabytkowych. 
Szczegóły na 
www.nowydwormaz.pl/zapoldarmo 
i www.facebook.com/zapoldarmo.
Twierdza Modlin – położona jedyne 34 km na 
północ od Warszawy i sąsiadująca bezpośrednio z 
lotniskiem w Modlinie jest największą i najlepiej 

zachowaną twierdzą w Polsce, porównywalną je-
dynie z Verdun. Podczas II wojny światowej bro-
niła się dzień dłużej niż stolica. To tu znajduje się 
najdłuższy budynek w Europie – koszary obron-
ne o długości ponad 2 km. W przeszłości pełni-
ła funkcję odrębnego wojskowego miasteczka. 
Oprócz obiektów militarnych znajdziemy tu m. in. 
kasyno ofi cerskie, bloki mieszkalne dla żołnierzy 
carskiej armii, dawną pralnię czy piekarnię.

Lista partnerów akcji 
Twierdza Modlin

za półdarmo:
Bar Austeria

BEST WESTERN 
Airport Modlin

Fundacja Park 
Militarny Twierdzy Modlin

Hotel Sokołowska
Hotel Royal

Kawiarnia Szarow

Modlin History City

Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy Modlin

Piano Restaurant

Restauracja Borodino

Versal Restaurant

Villa Modlin Airport
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Turniej piłkarski w Twierdzy z okazji 
święta Wojska Polskiego
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI 

Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym 
Uczniowski Klub Sportowy  „Reduta” dzia-

łający przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy, 
zorganizował piłkarski turniej amatorów z oka-
zji święta Wojska Polskiego. Okazja była przed-
nia gdyż, jak wielu pamięta „Twierdza wojskiem 
stała”. Pogoda dopisała, uczestnicy też i byliśmy 
świadkami dwudniowego, amatorskiego, dobre-
go futbolu. Walka na boisku była zacięta ale fair 
bez niepotrzebnych złośliwości. A nad wszystkim 
czuwał sędzia Michał Szymański, który swoją ro-
botę wykonał, jak zawsze, doskonale. A teraz wy-
niki poszczególnych meczów turnieju:
Legia Janówek – MPK Pomiechówek 2:2
THC – Cid-Lines 4:2
Twierdza – Bezlitośni 1:1
Legia Janówek – Cid-Lines 3:1
Bezlitośni – MPK Pomiechówek 2:0
THC – Twierdza 1:4
Legia Janówek – Bezlitośni 1:0
Cid-Lines – Twierdza 0:3
THC – MPK Pomiechówek 3:2
Legia Janówek – Twierdza 2:1
THC – Bezlitośni 4:0
Cid-Lines – MPK Pomiechówek 3:1
Legia Janówek – THC 0:3
Twierdza – MPK Pomiechówek 5:4
Bezlitośni – Cid-Lines 2:3

Klasyfi kacja końcowa
I miejsce – THC – 12 pkt.

II miejsce – Twierdza – 10 pkt.
III miejsce – Legia Janówek – 10 pkt.
IV miejsce – Cid-Lines – 6 pkt.
V miejsce – Bezlitośni – 4 pkt.
VI miejsce – MPK Pomiechówek – 1 pkt.

Królem strzelców turnieju został Rafał Kiliś  z dru-
żyny MPK Pomiechówek, który zdobył 6 bramek.
Zwycięska drużyna THC wystąpiła w składzie: 
Szczepkowski Karol, Brzyski Adam, Pruchnie-
wicz Marcin, Kube Dominik, Puchacz Paweł, 
Trojak Adam, Ćwikliński Łukasz, Słodkowski 
Piotr, Zalewski Mateusz, Borecki Jarosław, Dąb-
ski Michał, Zalewski Łukasz.
Na zakończenie zawodów przybył przewodni-
czący Rady Miasta Krzysztof Bisialski, który 

wręczył zwycięzcom nagrody ufundowane przez 
UKS” Reduta” a wszystkim uczestnikom turnie-
ju pogratulował doskonałej rywalizacji a przede 
wszystkim wspaniałej zabawy.

Turniej piłkarski playarena w Twierdzy
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

Bramki zdobyli:
Dla drużyny THC: Wierzbicki -3; Romanowski -2;

Drużyna THC wystąpiła w składzie: Adam Tro-
jak, Mateusz Zalewski, Adam Brzyski, Mateusz 
Piotrowski, Michał Dąbski, Bartek Romanowski, 
Paweł Puchacz, Piotr Słodkowski, Łukasz Zalew-
ski, Daniel Wierzbicki, Jakub Wiśniewski.

Playarena.pl to darmowe rozgrywki piłkarskie. 
Odpowiedzieliśmy na ten apel również w No-

wym Dworze Mazowieckim. Rozgrywki toczyły 
się bardzo sprawnie a 11 i 12 lipca UKS „Reduta” 
wspólnie z ambasadorem zawodów Adrianem No-
sko, na Orliku w Twierdzy zorganizował letni pu-
char ligi playarena. W rozgrywkach wystartowało 
dziewięć drużyn, które podzielone zostały na dwie 
grupy. Po rozgrywkach grupowych odbyły się pół-
fi nały a one wyłoniły drużyny, które walczyły o I, 
II, III i IV miejsce w turnieju. Mecze toczyły się
w bardzo sportowej atmosferze, unikano złośli-
wych fauli, na boisku panowało fair play. Mimo 
różnych umiejętności poszczególnych zawodni-
ków, do końca walczono o uzyskanie jak najlep-
szego wyniku. A oto końcowe rezultaty zmagań:

PÓŁFINAŁY
JOGA BONITO – IWEX 1:1 k. 4:3
Bramki zdobyli:
Dla drużyny Joga Bonito: Bocheński P. -1;
Dla drużyny Iwet: Ćwikliński -1;

HERKULES – THC 0:0 k. 3:4

Mecz o III miejsce
IWEX – HERKULES 5:1
Bramki zdobyli:
Dla drużyny Iwet: Barciński -1; Dyzio -1; Ćwi-
kliński -1; Budek -1; samob. -1;
Dla drużyny Herkules: Drzazgowski -1;

FINAŁ
JOGA BONITO – THC 0:5

Najlepszym bramkarzem  turnieju został Jakub 
Wiśniewski z zespołu THC a królem strzelców  
Daniel Wierzbicki zdobywca 10 bramek również 
z zespołu THC . 
Na zakończenie zawodów nagrody ufundowane 
przez UKS „Reduta” oraz ambasadora rozgrywek 
wręczył prezes UKS Sławomir Krzeczkowski.
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III Miejsce Sary na 
OTK Serii 1 w Łodzi
TEKST I FOTO: NA PODST. WWW.NOWYDWORMAZ.PL

Brązowy medal 
Zuzi WAŃCZYK 
na MEJ
TEKST I FOTO: PUKS MŁODE ORŁY

Start nowodworskich kajakarzy 
w międzynarodowych zawodach 
w Lublinie
TEKST I FOTO: TRENER SEKCJI KAJAKOWEJ MARIUSZ SZAŁKOWSKI 

W dniach  5-7 lipca  na kortach MKT Łódź 
odbył się Ogólnopolski Turniej Klasyfi ka-

cyjny Skrzatów. Nie zabrakło tam naszej repre-
zentantki – Sary Elkosh reprezentującej miejsco-
wy NOSiR, podopiecznej trenera Artura Żuka. 
Na starcie stanęła prawie cała polska czołówka 
12-letnich zawodniczek. Na ich tle Sara zapre-
zentowała się znakomicie, po ciężkich bojach 
docierając aż do półfi nału, gdzie musiała uznać 
wyższość turniejowej jedynki – Uli Nebelskiej
z Łodzi. Naszej zawodniczce gratulujemy sukcesu 
i wytrwałości w dalszych treningach. Wakacje dla 
Sary zapowiadają się pracowicie. Pierwsza poło-
wa lipca upływa Jej na pracy w klubie macierzy-
stym, później 2 tygodnie wolnego i wyjazd z tre-
nerem na specjalistyczny obóz przygotowawczy 
przed drugą połową sezonu letniego.

Wyniki Sary na OTK w Łodzi:
I runda – bye
II runda – Sara Elkosh – Olga Grabowska [MKT 
Szamotuły] – 6/3, 4/6, 10/7
Ćwierćfi nał – Sara Elkosh – Wiktoria Konieczna 
[NST Wielkopolskie] – 6/0, 4/6, 10/6
Półfi nał – Sara Elkosh – Urszula Nebelska [MKT 
Łódź] – 1/6, 3/6

Pierwsza część sezonu dla biegaczy na orien-
tację PUKS Młode Orły zakończyła się suk-

cesami.
Start w Klubowych Mistrzostwach Polski / liga /
zawodnicy zakończyli na VI miejscu w Polsce, 
poprawiając ubiegłoroczną lokatę.
Indywidualnie 17-letnia Zuzia WAŃCZYK za-
kwalifi kowała się do reprezentacji Polski na Mi-
strzostwa Europy Juniorów /MEJ/ oraz na Mi-
strzostwa Świata Juniorów / JWOC /.
Blisko kwalifi kacji do udziału w JWOC był Woj-
tek Dudek. 

Mistrzostwa Europy zostały rozegrane w 
Strumnicy / Macedonia w dniach 26-27 
czerwca. Zuzia WAŃCZYK wraca z tych 
mistrzostw z brązowym medalem w bie-
gu sztafetowym juniorek.

Gratulujemy

W dniach 21.06 – 22.06.2014 r. zawodni-
cy sekcji kajakowej NOSiR uczestniczyli

w międzynarodowych zawodach o Puchar Lu-
belskiego Koziołka. Zawody rozgrywane były na 
Zalewie Zemborzyckim, uczestniczyło w nich 
dziewięć klubów. 
W rywalizacji klubowej zdobyliśmy Puchar za 
drugie miejsce, choć do pierwszego zabrakło tyl-
ko pięć punktów, za rok postaramy się o wygraną.
W rywalizacji indywidualnej na dystansach 200 m
sprint, 1000 m i 2000 m zajęliśmy następujące 
miejsca:
I miejsce i złoty medal C-1 200 m Dorota Borow-
ska w kat. juniorka
I miejsce i złoty medal k-1 200 m Justyna Boniec-
ka w kat. juniorka młodsza
I miejsce i złoty medal k-1 200 m Maksymilian 
Kadłubowski w kat. dzieci
I miejsce i zloty medal k-1 200 m Zuzanna Sztuka 
w kat. dzieci
II miejsce i srebrny medal k-1 200 m Dorota Bo-
rowska w kat. juniorka
II miejsce i srebrny medal k-1 200 m Elwira Woj-
cieszek w kat. dzieci
II miejsce i srebrny medal k-1 1000 m Dorota Bo-
rowska w kat. juniorka
III miejsce i brązowy medal k-1 2000 m Klaudia 
Szulecka w kat. młodzik
III miejsce i brązowy medal k-1 200 m Maksy-
milian Kadłubowski w kat. Młodzik (start w kat. 
wyższej)
III miejsce i brązowy medal k-1 2000 m Dominik 
Sobótka w kat. młodzik
III miejsce i brązowy medal k-2 2000 m Klaudia 
Szulecka i Magdalena Filip
V miejsce  k-1 200 m Kuba Retkiewicz.
W  wyścigach k-2 na 2000 m uczestniczyli rów-
nież nasi najmłodsi zawodnicy Daniel Krok
i Mateusz Gałysa, którzy niestety zaliczyli wy-
wrotkę przez nagłe załamanie pogody. Do wy-
wrotki chłopcy dzielnie walczyli i następnym ra-
zem na pewno pokażą, na co ich stać. W wyścigu 

„smyk” wystąpił najmłodszy zawodnik Sebastian 
Piórko, który dopiero zaczyna swą przygodę ze 
sportem, dzielnie i ambitnie walczył do końca. 
W sobotni wieczór wybraliśmy się na zwiedzanie 
pięknej lubelskiej starówki, gdzie podziwiliśmy 
urokliwe zabytkowe kamienice – była to chwila 
relaksu po pierwszym dniu zawodów i dobra in-
tegracja zawodników. 
Zawody w Lublinie to bardzo dobrze zorganizo-
wana impreza sportowa, organizatorzy zadbali
o wszystko, co było nam potrzebne i na pewno za 
rok wystartujemy w Lublinie ponownie. 
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Nowodworska kajakarka Mistrzynią Polski
TEKST I FOTO TRENER SEKCJI KAJAKOWEJ MARIUSZ SZAŁKOWSKI 

W dniach 25-27.07.2014 r. na bydgoskim to-
rze rozgrywane były Mistrzostwa Polski 

Juniorów i Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w kajakarstwie. W zawodach udział wzięło trzech 
zawodników sekcji kajakowej NOSiR – Dorota 
Borowska, Justyna Boniecka i Adrian Sobótka.
Złoty medal i tytuł Mistrzyni Polski Juniorów 
na sprinterskim dystansie 200 m w C-1 zdobyła 
Dorota Borowska, która tydzień wcześniej repre-
zentowała Polskę na Mistrzostwach Świata Ju-
niorów w węgierskim Szeged. To kolejny sukces 
tej utalentowanej kajakarki w tym sezonie, Do-
rota już na początku sezonu zdobyła złoty medal
w Mistrzostwach Polski w Długim Dystansie
w Lubniewicach i brązowy medal w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów, gdzie ścigała się ze star-
szymi koleżankami. 
W zawodach wystąpili również juniorzy młodsi, 
Justyna Boniecka i Adrian Sobótka, którzy wystą-
pili w fi nałach B zdobywając punkty dla klubu. 
To jeszcze młodzi zawodnicy i na zdobywanie 
medali przyjdzie dla nich czas. 
Koniec lipca to chwila wytchnienia dla naszych 
juniorów, Mistrzostwa Polski kończą letni cykl 
startów. Przed nami jeszcze Mistrzostwa Polski 
Młodzików, które odbędą się pod koniec sierpnia 
i nasi młodsi zawodnicy wystąpią na tej imprezie, 
do której trwają intensywne przygotowania.

Nowodworska kajakarka na Mistrzostwach Świata 
TEKST I FOTO TRENER SEKCJI KAJAKOWEJ NOSIR MARIUSZ SZAŁKOWSKI 

Dorota Borowska zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR  reprezentowała Polskę na 
Mistrzostwach Świata w Kajakarstwie, które odbyły się  w dniach 17-20 lipca w 
węgierskim Szeged.

Nasza zawodniczka startowała w C-1 200 m
i po ciężkiej walce w przedbiegu awanso-

wała do półfi nału. Aby awansować do głównego 
fi nału A w półfi nale trzeba było przypłynąć na 
pozycji od 1 do 3 a w każdym półfi nale płynęło 
9 zawodniczek. Dorota walczyła w półfi nale do 
samego końca i do awansu do fi nału A medalo-
wego zabrakło 300 setnych sekundy to mały włos. 
Przed naszą zawodniczką fi niszowała reprezen-
tantka Niemiec, Hiszpanii i Uzbekistanu, Dorota 
przypłynęła na 4miejscu i tym samym awanso-
wała do fi nału B, co i tak dla młodej i debiutującej 
w tak dużej prestiżowej imprezie jak Mistrzostwa 
Świata jest bardzo dobrym wynikiem. Wyścig był 
tak wyrównany, że wszystkie trzy zawodniczki 
oprócz pierwszej miały taki sam czas sekundowy, 
decydowały setne sekundy. Wyścig C-1 200 m to 
dystans sprinterski i zawodniczki pokonują ten 
dystans w ok. 50 sekund. Start odbywa się ze spe-
cjalnych maszyn startowych a cały wyścig odby-
wa się w torach, aż do mety gdzie często o pozycji 
decyduje fotokomórka. Ostatni dzień zawodów 
to dla naszej zawodniczki występ w fi nale B i ten 
wyścig okazał się również bardzo zacięty i dziew-
czyny walczyły do końca. Dorota przekroczyła 
metę na 3 miejscu przegrywając tylko z Węgierką 
i Amerykanką, i w tym biegu decydowały też set-
ne sekundy między Dorotą a Węgierką. 
Zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR Dorota 
Borowska w ogólnej klasyfi kacji jest 12 zawod-
niczką Świata w C-1 200 m i jest to dobry po-
czątek kariery tej młodej sportsmenki, która tak 
wiele osiągnęła po zaledwie roku ciężkich trenin-
gów. Rywalizacja z najlepszymi zawodniczkami
z całego świata dała nam możliwość sprawdzenia, 

gdzie jesteśmy i ile pracy musimy wykonać by 
zdobywać medale w najważniejszych światowych 
imprezach.   


