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Decyduj o swoim mieście!
Stwórz pomysł! 

Zagłosuj!
Kreuj swoje miasto!

ZDecyDuj na co wydać 

pół miliona!

Budżet 
Obywatelski

Więcej informacji na: 
www.nowydwormaz.pl/obywatelski oraz facebook.com/obywatelskiNDM.

Do 14 sierpnia masz czas na złożenie wniosku.
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Wakacje w pełni… ale nie dla Miasta. Trwa mo-
dernizacja Warszawskiej, Modlińskiej, Leśnej 
i Przemysłowej. Buduje się hala sportowa na 
Osiedlu Młodych, modernizowany jest stadion 
miejski, budowane są obiekty zaplecza. W Twier-
dzy Modlin rozbudowywane jest przedszkole. 
Ruszyły wyczekiwane prace w Parku Trzech 

Kultur w Modlinie Twierdzy. 
Na naszych oczach zmienia się krajobraz Nowe-
go Dworu Mazowieckiego. Po wakacjach niektó-
rych miejsc możecie nie poznać. I z pewnością 
będą to zmiany na lepsze, dla lepszej przyszłości 
naszej i następnych pokoleń.

Lipiec był też czasem intensywnych spotkań 
z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatel-
skiego. Przedsięwzięcia, które zrealizujemy za 
pół miliona w 2016 r. zależą od Was, Drodzy 
Czytelnicy! Na zgłaszanie projektów macie czas 
do 14 sierpnia.

W tym numerze z dumą prezentujemy także osią-
gnięcia naszych nowodworskich sportowców, re-
lacjonujemy ostatnie wydarzenia kulturalne.

Zapraszam do lektury! 
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Informacyjnie o budżecie obywatelskim

W lipcu odbyło się sześć spotkań informacyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego. Burmistrz, Jacek 
Kowalski spotkał się z mieszkańcami każdej części miasta i osobno z organizacjami pozarządowymi.

Budżet obywatelski to nowe narzędzie, dzięki 
któremu nowodworzanie zdecydują, na co w 

2016 r. wydane zostanie pół miliona złotych. Pro-
jekty można zgłaszać od 1 lipca. Na początku mie-
siąca odbyły się spotkania z mieszkańcami w Cen-
trum, na Osiedlu Młodych, w Modlinie Twierdzy 
i Modlinie Starym oraz na Okuninie. Uczestnicy 
spotkań mogli szczegółowo zapoznać się z zasada-
mi budżetu obywatelskiego i, co szczególnie istot-
ne, zweryfikować swoje pomysły. 23 lipca odbyło 

się spotkanie dla organizacji pozarządowych. Są 
one uprawnione do udziału w budżecie obywatel-
skim, a dodatkowo ich członkowie zasiądą w ko-
misji weryfikującej zgłoszone projekty. Czekamy 
na nie do 14 sierpnia! Przypominamy, że w ramach 
budżetu obywatelskiego mogą zostać zrealizowa-
ne zadania, które: mieszczą się w ustawowych 
kompetencjach gminy, nie będą kosztowały wię-
cej niż 500 000 zł, zostaną zrealizowane na terenie 
miasta najpóźniej do 31.12.2016 r., a w przypadku 

zadań inwestycyjnych 
– na terenie należącym do miasta i będą zgodne 
z planem miejscowym. Pełną relację ze spotkań 
można przeczytać na www.nowydwormaz.pl/oby-
watelski. Głosowanie na zadania zgłoszone przez 
osoby, które ukończyły 16 rok życia i są zameldo-
wane w Nowym Dworze Mazowieckim zaplano-
wane jest na drugą połowę września. Zapraszamy 
także na www.facebook.com/obywatelskiNDM. 
Pół miliona czeka. 

Nowy Dwór mazowiecki nadal w czołówce wśród 
najbogatszych!

Na czwartym miejscu uplasował się Nowy Dwór Mazowiecki w ostatnim 
rankingu „Bogactwo samorządów 2014”, który corocznie tworzy Pismo 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. 

TeksT RED.

Ranking przygotowywany jest corocznie przez 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego Pawła 

Swianiewicza – specjalistę w zakresie polityki lo-
kalnej i finansów samorządowych. 
Opisując metodologię tworzenia rankingu prof. 
Swianiewicz stwierdza: 
Metoda rankingu Zastosowana metoda obliczania 
wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak 
rok temu. A więc znów pominięte zostały wpływy 
z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie tak inten-
sywnego korzystania z funduszy unijnych, dotacje 
mają bowiem chwilowy, ale bardzo silny wpływ 
na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji in-
westycyjnej potrafi wywindować samorząd w ran-
kingu. Jest to jednak awans chwilowy (incyden-
talny) i niemający związku z trwałym wzrostem 
zamożności. Wydaje się więc, że uwzględnienie 
tylko dochodów własnych i otrzymywanych sub-
wencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (za-
możność). Tak jak w ubiegłych latach wpływające 

do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa 
sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przeka-
zywane przez samorządy w związku z subwencją 
równoważącą (regionalną w przypadku woje-
wództw) – tak zwane janosikowe. Po drugie, do 
faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki 
zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach 
lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną 
zamożność, a nie skutki podejmowanych w gmi-
nach autonomicznych decyzji odnoszących się do 
polityki fiskalnej). (…) Skorygowane w ten spo-
sób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności 
każdej jednostki samorządowej.
Nowy Dwór Mazowiecki trzyma się w czołówce 
najzamożniejszych miast powiatowych od kilku 
lat. Wskoczył do niej w 2008 roku, kiedy to po raz 
pierwszy zajął czwarte miejsce. W kolejnych la-
tach były to odpowiednio pozycje – trzecia (2011 
rok) i druga (2013 rok). W rankingu za 2014 rok 
ponownie zajmuje miejsce czwarte.  
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TeksT I FOTO WYDZiAł PROJEKTóW iNfRASTRUKTURALNYch 

W Twierdzy modlin powstaje Park Trzech Kultur!

14 lipca miasto podpisało umowę na Park 
Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy. Wy-

konawcą prac jest firma KROL Zakład Robót 
Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych z Wo-
łomina. Wartość umowy to 1 775 000,00 złotych 
brutto. Prace powinny zakończyć się do 21 sierp-
nia br. Projekt współfinansowany jest przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013.
W ramach projektu odnowione zostaną zabytkowe 
obiekty – pomnik Obrońców Modlina i scena par-
kowa. Dodatkowo na terenie parku zostaną zamon-

towane nowe lampy, pojawią się ławeczki i kosze 
na śmieci, a o bezpieczeństwo mieszkańców i tury-
stów będą dbać także kamery monitoringu. 
Park Trzech Kultur stanie się też miejscem licz-
nych wydarzeń sportowych i kulturalnych, m.in. 
modlińskich plenerowych projekcji filmowych.

Trwają prace modernizacyjne w parku w Twierdzy Modlin. Powstanie tam Park Trzech Kultur!

TeksT I FOTO RED.

Trwa przebudowa ul. Warszawskiej. Na moście będzie obowiązywał ruch wahadłowy!

Wjazd do miasta od strony ul. Warszawskiej na-
dal będzie zamknięty ze względu na trwające 

prace przy przebudowie drogi oraz budowie ronda 
na skrzyżowaniu DK 85 z drogą nr 630. 

Na zdjęciach (z 28.07.) prezentujemy postępy 
prac przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa 
ul. Warszawskiej”.
Jednocześnie zachęcamy do śledzenia naszej st-

rony internetowej www.nowydwormaz.pl oraz 
profilu miasta na facebook.com/MiastoNow-
yDworMazowiecki gdzie na bieżąco będziemy 
publikować informacje o zmianach w ruchu. 

Już niedługo (w momencie zamykania tego numeru faktów tj. 3.08 jeszcze nie była znana data red.) na skrzyżowaniu ul. Gen. 
Thommee i Warszawskiej wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Na tym odcinku drogi ruch wahadłowy będzie obowiązywać 
dla wszystkich pojazdów a sterować nim będzie sygnalizacja świetlna.

TeksT I FOTO RED.

Trwają prace modernizacyjne i budowlane na kolejnych miejskich 
inwestycjach

Modernizowane są ulice Leśna i Przemysłowa. Oba zadania wykonuje firma SKANSKA SA. Koszt prac to ponad 2,5 mln zł. 
Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadań z tzw. „schetynówki”. 

Dzieje się tez na stadionie miejskim. Tu trwa rozbudowa 
obiektów zaplecza kulturalno-rekreacyjnego – moderni-

zowany jest stadion miejski, budowane są trybuny i pomiesz-
czenia zaplecza. Koszt inwestycji to prawie 6 mln. zł. a prace 
wykonuje firma PBM Polski Dom z Mławy. 

UL. LEŚNA

UL. PRZEMYSŁOWA
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Urząd Miejski w Nowym Dworze 
Mazowieckim zawarł umowę z Ma-
zowieckim Oddziałem Okręgowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża na 
ustawienie pojemników na odzież 
używaną w dwóch lokalizacjach:
1. Miejski Zakład Oczyszczania ul. 
Przytorowa 7 – na terenie zakładu
2. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 
Partyzantów 7 – na placu przed 

ośrodkiem.
Zachęcamy mieszkańców Nowego 
Dworu Mazowieckiego do korzystania 
z pojemników. Można do nich wrzu-
cać odzież, pościel, buty, pluszaki, itp. 
W ten sposób wspieramy organizację, 
która od lat pomaga najbiedniejszym.
Ponadto informujemy, że pojemniki 
na odzież używaną znajdują się rów-
nież na terenach SMLW „Dążność”.

P O J E M N I K I  N A  O D Z I E Ż  U Ż Y W A N Ą
oDDaJąc KreW raTuJeSz LuDzKIe ŻYcIe!
SZANOWNi PAŃSTWO,
W ZWiĄZKU Z WYSTĘPUJĄcYMi BARDZO 
NiSKiMi STANAMi KRWi, ZWRAcAMY SiĘ 
Z GORĄcĄ PROŚBĄ DO MiESZKAŃcóW 
POWiATU NOWODWORSKiEGOO JEJ 
ODDAWANiE.

Powiedz o tym bliskim oraz znajomym!
Zachęć ich, aby również zgłosili się do 
najbliższego punktu 
RcKiK W NOWYM DWORZE 
MAZOWiEcKiM
UL. PADEREWSKiEGO 7
i oddali krew. 

Możesz być pomocny oddając 
krew, a także promując honorowe 
krwiodawstwo.

Dziękujemy w imieniu potrzebujących 
tego cennego leku!

Szczegóły znajdziesz na stronie 
www.nowodworski.pl

Barszcz Sosnowskiego – niebezpieczna roślina
Opis rośliny

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną dwuletnią należącą do rodziny baldaszkowatych (selerowatych) (Umbeliferae). W naturalnych siedliskach roślina osiąga wysokość 
do 1,5 m. W Polsce warunki rozwoju dla barszczu sosnowskiego są wyjątkowo korzystne, dlatego niektóre rośliny dorastają nawet do 3,5 m wysokości. Młode rośliny 
barszczu sosnowskiego są bardzo podobne do barszczu zwyczajnego. Liścienie są wydłużone, pierwsze liście początkowo są okrągławe, a w miarę wzrostu stają się 
trójkątne. Do końca wegetacji jesiennej rośliny tworzą rozetę  o liściach osiągających od 15 do 35 cm wysokości Liście wyrastające z rozety są bardzo duże i osiągają 
niekiedy od 150 do 200 cm długości. Kwiatostany tworzą baldachy złożone z baldaszków.

Występowanie

Na terenie Polski występuje głównie w zbiorowiskach roślinnych przekształconych przez człowieka, takich jak miedze, przydroża, odłogi, pola uprawne, pastwiska i łąki, 
w ogrodach     i parkach. Wkracza także do lasów, w tym przede wszystkim olsów i łęgów. Najczęściej rozprzestrzenia się w miejscach porzuconych i nieużytkowanych 
przez człowieka, często wzdłuż rowów i w dolinach rzecznych.

szkodliwość

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie toksyczną, włoski na liściach i łodygach wydzielają 
substancję parzącą. Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny 
(zapach świeżego siana). Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej 
pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami 
powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie zanikające 
blizny oraz zapalenie spojówek a nawet może prowadzić do chorób nowotworowych 
skóry. Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla alergików i dzieci. 

Zwalczanie

Metoda mechaniczna jest najprostszą metodą zwalczania rośliny. Sposoby mechaniczne 
to: podcinanie korzeni, ścinanie roślin, koszenie, usuwanie baldachów. Poza podcinaniem 
korzeni żadna z tych metod nie daje efektu całkowitego niszczenia rośliny. Uzyskać to 
można dopiero w ciągu kilku sezonów wegetacyjnych, stosując 2–3 zabiegi rocznie.. 
Najlepsze efekty przynosi  niszczenie jesienią roślin jednorocznych. Termin jesienny należy 
uznać za najlepszy, ponieważ w tym okresie najłatwiej jest rozpoznać ten gatunek po 
silnych, dorodnych rozetach. Barszcz Sosnowskiego można także niszczyć mechanicznie 
w drugim roku wegetacji, gdy wyrastają pędy. Zabiegi te koniecznie należy wykonywać 
przed owocowaniem, a najkorzystniej tuż przed lub w trakcie kwitnienia. Najbardziej 
powszechną i skuteczną metodą jest jego wykaszanie. Na ogół, w ciągu jednego sezonu, 
potrzebnych jest co najmniej od 2 do 4 zabiegów wykaszania, im krócej ścięta roślina tym 
lepiej. 
Metoda chemiczna w określonych przypadkach może być wykorzystana jako jedyna                 
i podstawowa metoda. Do chemicznego zwalczania barszczu sosnowskiego zalecane są 
herbicydy, zawierające w składzie glifosat oraz trichlopyr. 

UWAGA: Wykonując wszelkie zabiegi związane ze zwalczaniem barszczu 
wymagane są szczególne środki ostrożności spowodowane wysoką toksycznością 
rośliny. Żadna cześć ciała nie może być narażona na bezpośredni kontakt z rośliną. 
konieczne jest zakładanie kombinezonów, rękawic i okularów ochronnych.

Do artykułu: „Nadano kolejne tytuły 
„Honorowy Obywatel Miasta” oraz 
„Zasłużona dla Miasta” który ukazał 
się w wyd. 71/Maj 2015
Niefortunne było zdanie, w którym 
stwierdzono (cytując uzasadnienie 
do wniosku o nadanie tytułu p. Ro-
manowi Kaczorowskiemu), że p. Ka-
czorowski „brał udział przy budowie 
Kina Lenino”. Po konsultacji z wnio-
skodawcami uznajemy, że bardziej 
adekwatnym sformułowaniem byłby 

zwrot „uczestniczył przy rozbudowie 
kina „Lenino”. Chodziło konkretnie 
o wykonywanie prac remontowo - 
elektrycznych w budynku kina „Le-
nino” w latach pięćdziesiątych XXw. 
To, że nazwę kino „Lenino” nadano 
przedwojennemu kinu „Halka” jest 
faktem doskonale znanym zarówno 
wnioskodawcom jak i p. R. Kaczo-
rowskiemu. 

/red/
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Seniorzy zakończyli naukę

Na wstępie pani Wanda Uszok - starosta UTW 
odczytała sprawozdanie z całorocznej dzia-

łalności, która okazała się bardzo imponująca i 
za ogólnym aplauzem słuchaczek zadecydowano  
o kontynuacji rozpoczętych  trendów. Pozytywny 
wynik działalności był efektem dobrej współpra-
cy całego 5-osobowego Zarządu UTW. Wobec 
powyższego pojawiły się bardzo sympatyczne 
nagrody książkowe dla tej grupki. Natomiast dla 
pani Starościny w ramach podziękowania jedna 
ze słuchaczek p. Eugenia Jankowska napisała 
bardzo piękną, długą i dowcipną dedykację ry-
mowaną, która porwała nas do wybuchu rado-
ści i wywołała zachwyt. Koleżanka ta napisała 
również tekst do znanej melodii, który cała gru-
pa słuchaczek od razu zaakceptowała i z ochotą 
2-krotnie odśpiewała. 
Tekst brzmi następująco: 
Myśmy seniorki z Nowego Dworu,
Nie brak nam werwy ani wigoru   
Kochamy życie, bo jest ciekawe,  
Choć już nie młode lecz nadal żwawe                
Gdybyśmy same w domu siedziały, 
O tym, co było wciąż rozmyślały                     
O tym, co będzie też myśl trapiły, 
Oj, jak ponure by dni nam były                       
Aby starości nie dać się wodzić, 
Na Uniwerek każda z nas chodzi                        
Słucha wykładów, poznaje ludzi, 
I już się teraz wcale nie nudzi                         

Razem z innymi bywa w teatrze, 
I na wycieczkach na kraj popatrzy                    
Komórki szare gimnastykuje,  
A ze starości sobie błaznuje                               
Chcesz żyć ciekawiej starszy człowieku, 
Przyjdź na Uniwersytet III Wieku         
By jesień życia milszą Ci była, 
Iskrę radości w życiu żarzyła                                 
Żyjąc aktywnie i tu i tam,
To nigdy w życiu nie będziesz sam.   

autor: Eugenia Jankowska               

Były również życzenia dla solenizantek i wśród 
ogólnego rozbawienia przystąpiliśmy do kon-
sumpcji przepysznego i pięknie podanego posił-
ku, który dla nas przygotowała załoga restauracji 
HIT, za który bardzo, bardzo dziękujemy.

24 czerwca 2015 r odbyła się uroczystość zakończenia kolejnego roku akademickiego 2014/15 w Nowodworskim Uniwersytecie 
iii Wieku.  Miejscem spotkania była restauracja hiT. 
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Święto związku oficerów rezerwy rzeczypospolitej Polskiej

4 lipca 2015 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej obchodził swoje święto. Wśród zaproszonych gości obecna była 
m.in. Anna Aksamit – senator RP.

Uroczystość, która odbyła się w Urzędzie Miasta 
Legionowo, rozpoczęła się hymnem państwo-

wym.
W imieniu prezydenta Legionowa uczestników świę-
ta Związku powitała Danuta Szczepanik - sekretarz 
Urzędu Miasta Legionowo. Zabierając głos płk rez. 
Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP podziękował 
prezydentowi miasta Romanowi Smogorzewskiemu 
za wsparcie w zorganizowaniu obchodów, powitał 
przybyłych gości i zaprezentował najważniejsze 
przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek w 2015 
r. Organizacja m.in. zorganizowała kilkadziesiąt 
uroczystości patriotyczno-religijnych, 5 konkursów 
i rajdów historycznych, podpisała 3 nowe porozu-

mienia o współpracy, 
a jej członkowie odbyli 
kilkanaście spotkań hi-
storyczno-wojskowych 
z młodzieżą. 
Podczas święta w po-
czet członków Związ-
ku przyjęto mata w st. 

spocz. Stanisława Sekułę i Annę Markowską.
Odczytano decyzję w sprawie mianowania na sto-
pień kapitana Andrzeja Raka – 101 letniego komba-
tanta i członka ZOR RP. Gratulacje od wszystkich 
członków Związku ora dyplom i upominek przekazał 
na ręce kpt. Andrzeja Raka płk rez. Alfred Kabata. 
Ponadto Minister Obrony Narodowej odznaczył kpt. 
Andrzeja Raka Złotym Medalem Za Zasługi Dla 
Obronności Kraju, a Marszałek województwa Ma-
zowieckiego Medalem „Pro Masovia”. 
Minister Obrony Narodowej odznaczył również Zło-
tym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju 91 
– letniego Romana Kaczorowskiego, Honorowego 
Obywatela Nowego Dworu Mazowieckiego.

Brązowe Medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju 
otrzymali: Teresa Stroińska – Macińska i ppor. rez. 
Piotr Szczepaniak. Srebrnym Medalem Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej udekorowano Mateusza 
Derylaka. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odzna-
czony został płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes 
ZOR RP, a srebrnym por. w st. spocz. Janusz Zbi-
gniew Zajączkowski.
Piotr Pniewski – wiceprezes ZG Towarzystwa Przy-
jaciół Warszawy, odznaczył płk. rez. Alfreda Kabatę 
i Kazimierza Szczerbatko Medalami (odznaką) „Pa-
mięci Krystyny Krachelskiej- Pamięci Powstania 
Warszawskiego” nadanymi przez prezydium ZG tej 
organizacji.
Marcin Łada przekazał płk rez. Alfredowi Kabacie 
nowo wydaną książkę zatytułowaną „Niewola w cie-
niu Alp. Oflag VII A” autorstwa prof. Danuty Kisiele-
wicz. W książce tej zawarto informację o działaniach 
ZOR RP na rzecz odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
oficerów przetrzymywanych w oflagu w Murnau.
Spotkanie zakończyło wykonanie wspólnej fotografii.

TeksT MichAł DUDEK FOTO ANNA chOłA i POWiAT WARSZAWSKi ZAchODNi

IX ogólnopolski zjazd maskotek – rowy 2015

Już od dziewięciu lat w Rowach k. Ustki odbywa się jedyny w swoim rodzaju Ogólnopolski Zlot Maskotek. Jak sama nazwa 
wskazuje do tej turystycznej miejscowości przyjeżdżają pluszaki z całej Polski aby wyłonić tę najfajniejszą, która zdobędzie serca 
zgromadzonej publiczności.

W tym roku po raz pierwszy w zjeździe wzięła 
udział maskotka 2. Mazowieckiego Pułku 

Saperów, której imię brzmi Saperek. „Szeregowy” 
uzbrojony po zęby w materiały promocyjne oraz 
z uśmiechem na twarzy godnie reprezentował pułk 

wśród innych maskotek, które przyjechały do Ro-
wów z całej Polski. 
Pierwszego dnia zjazdu maskotki odwiedziły naj-
młodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. 
Wraz ze swoim przyjacielem z regionu Smokiem 
Wuzetkiem (maskotka Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego) wywoływali uśmiech na twarzy każdego 
dziecka.
Po wyczerpującym poranku pluszaki „dowodzone” 
przez Saperka zameldowały się na Muszli Koncer-
towej w Rowach, by uczestniczyć w pardzie ulicami 
tej malowniczej miejscowości. Tysiące zdjęć wyko-
nanych z mieszkańcami i turystami uczestniczącymi 
w zjeździe to był początek głównej części tego co-
rocznego wydarzenia. Po defiladzie przyszedł czas 
na krótką prezentację maskotek ze sceny. Nasz „żoł-

nierz” przedstawił swoją krótką historię powstania, 
zadania pułku w tym Plutonu Przewodników Psów 
Służbowych oraz miasto, z którego przyjechał czyli 
Nowy Dwór Mazowiecki.
Zebrana publiczność miała proste zadanie. Wysłu-
chać prezentacji wszystkich maskotek i poprzez gło-
sowanie wybrać tę jedyną najfajniejszą. Po kilkugo-
dzinnym głosowaniu i niedzielnym liczeniu głosów 
organizatorzy przedstawili wyniki: „Maskotką Naj... 
IX Ogólnopolskiego Zjazdu Maskotek Rowy 2015 
został... Szeregowy Pies Saperek - 2 Mazowiecki 
Pułk Saperów, Nowy Dwór Mazowiecki!”
Wprost ze sceny Saperek zapowiedział, że ponownie 
przyjedzie w przyszłym roku, aby bronić tytułu Ma-
skotki Naj..., promować pułk, Siły Zbrojne RP i bu-
dować pozytywny wizerunek żołnierza polskiego! 
Saperkowi serdecznie gratulujemy!

TeksT ANETA PiELAch – PiERŚciENiAK FOTO WiRTUALNY NOWY DWóR

Święto Policji!

17 lipca odbyły się uroczystości związane 96. rocznicą powstania Policji Państwowej. 47 policjantów zostało uhonorowanych 
odznaczeniami resortowymi oraz awansowanych na wyższe stopnie policyjne. 

Na obchodach obecni byli m.in. Zastępca Ko-
mendanta Stołecznego Policji podinsp. Hu-

bert Kowalczewski, władze powiatu i ościennych 
gmin, przedstawiciele innych służb mundurowych, 
duchowieństwa, wojska, sądu, prokuratury. Nowy 
Dwór Mazowiecki reprezentowali przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski oraz sekretarz 
Jacek Gereluk. 
„Święto Policji to wyjątkowy dzień w życiu każdego 
funkcjonariusza. To radosny moment uhonorowania 
zasłużonych Policjantów odznaczeniami i awansa-
mi na kolejne stopnie służbowe. To także wyjątko-
wy czas podziękowania za trudy codziennej, często 
niebezpiecznej służby na rzecz bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego” – mówił Zastępca Komendanta 
Stołecznego Policji podinsp. Hubert Kowalczewski.
Lista odznaczonych:
na podinspektora
nadkom. Wrzeszczyński Arkadiusz
na komisarza
podkom. Piotr Gubernat
na asp. szt.:
st. asp. Tomczuk Robert, st. asp. Piecychna Andrzej, st. 
asp. Pokuciński Mariusz, st. asp. Witkowski Andrzej, 
st. asp. Grzybowski Krzysztof, st. asp. Kępa Tomasz, 
st. asp. Rogalski Tomasz, st. asp. Szałek Robert.

na st. asp.
asp. Chełstowski Paweł, asp. Grzywiński Piotr, asp. 
Żak Renata, asp. Skibiński Maciej, asp. Kossela Wal-
demar. 
na aspiranta:
mł. asp. Figura Paweł, mł. asp. Domański Piotr.
na mł. asp.:
sierż. szt. Biernat Iwona, sierż. szt. Paliszewski Ire-
neusz, sierż. szt. Huczko Łukasz, sierż. szt. Sion-
kowski Krzysztof, sierż. szt. Glinka Michał, sierż. 
szt. Trąbiński Zbigniew.
na sierż. szt.:
st. sierż. Nurzyński Jakub, st. sierż. Jakubowski 
Krzysztof, st. sierż. Wójcik Mariusz.
na st. sierż.:
sierż. Wudecki Marek, sierż. Piotrowska Dorota, 
sierż. Tkaczyk Robert, sierż. Zarański Norbert, sierż. 
Orzechowski Tomasz.
na sierż.:
st. post. Kasiński Tomasz, st.  post. Kielich Edyta, st. 
post. Zalewska Katarzyna, st. post. Zarzycki Szymon, 
st. post. Miklaszewska Sylwia, st. post. Pawłowski 
Dawid, st. post. Kramarska Magdalena, st. post. 
Tkaczyk Albert, st. post. Karpiński Piotr, st. post. Ka-
zimierczak Mateusz, st. post. Pęczyński Adam.
na st. post.:

post. Kosim Paweł, post. Szypulski Rafał, post. 
Olender Kamila, post. Barnecki Adam, post. 
Rykowski Radosław.

TeksT ANETA PiELAch – PiERŚciENiAK FOTO SEBASTiAN BAŃBURA

Dookoła mazowsza przez Nowy Dwór!

Po raz kolejny gościliśmy na ulicach Nowego Dworu kolarzy startujących w 58. Wyścigu Dookoła Mazowsza. Pierwszy na mecie 
zameldował się holender Stefan Poutsma z ekipy Jo Piels.

Trasa rozegranego 30 lipca etapu liczyła 156 km. 
Kolarze przyjechali z Ciechanowa po czym 

ulicami miasta przejechali trzy, dziewięciokilome-
trowe pętle. Ostatecznie zameldowali się na mecie 
zlokalizowanej na ulicy Sukiennej. Tam też odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród. Dekoracji dokonali 
wspólnie burmistrz Jacek Kowalski oraz wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Nadrzycka. 
Zwycięzcą czwartkowego etapu został Holender 
Stefan Poutsma z ekipy Jo Piels przed Niemcem 

Willim Willwohlem i ukraińskim kolarzem ekipy 
Kolss BDC Andrijem Kulikiem.
Liderem klasyfikacji został Grzegorz Stępniak 
(CCC Sprandi Polkowice). 
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Teatr Plenerowy w Nowym Dworze mazowieckim
11 lipca 2015 r. Nowodworski Ośrodek Kultury, po raz drugi, zaprosił mieszkańców miasta do Parku Miejskiego im.J.Wybickiego 
na plenerowy spektakl teatralny. 

W tym roku mieliśmy okazję podziwiać wido-
wisko Teatru Fuzja z Poznania pt ”Alicja”. 

„Alicja” to plenerowa interpretacja „Alicji w Kra-
inie Czarów” Lewisa Carrolla. Historia głównej bo-
haterki opowiedziana jest z ogromną dawką humoru 
a piękna scenografia oraz kostiumy czynią spektakl, 
który czaruje swoją urodą plastyczną. Gang króli-
ków, ruchome platformy, monstrualne podświetlone 
grzyby, energia aktorów - to wszystko składa się na 
niepowtarzalne widowisko, w którym zarówno naj-
młodsi widzowie jak i dorośli odnajdują swoją prze-
strzeń. Przedstawienie plenerowe zorganizowane 
przez Nowodworski Ośrodek Kultury zachwyciło 
nowodworską publiczność . 
Dziękujemy za liczne przybycie oraz zapraszamy 
na kolejne wydarzenia organizowane przez Nowo-
dworski Ośrodek Kultury.

TeksT I FOTO NOK 

II Nowodworski Jarmark Średniowieczny
Na początku lipca odbył się ii Nowodworski Jarmark Średniowieczny zorganizowany przez Nowodworski Ośrodek Kultury  
i Grupy Rekonstrukcji historycznej  Perepłut i Ultima Ratio Regnum. 

W imprezie uczestniczyli rekonstruktorzy z całej 
Polski. Pojawiły się grupy m.in. z Bydgoszc-

zy, Poznania, Grodziska Mazowieckiego, Płocka, 
Radomia, Gniezna czy Mińska Mazowieckiego. 
Na dwa dni teren przy placu zabaw na Osiedlu 
Młodych zamienił się w wioskę wojów i rycerzy 
średniowiecznych. Stanęło około 10 namiotów, 
w których łącznie spało około 60 rekonstruktorów. 
Tradycyjnie odbyły się walki wojów i rycerzy, 
turnieje miast podczas którego pierwszego dnia 
zwyciężyła drużyna z Mińska Mazowieckiego 
w niedzielę drużyna z Mazowsza zremisowała 
z drużyną z Kujaw, nauka tańców średniowiecznych, 
fireshow i pokaz broni palnej . Po stoczeniu trzech 
walk najlepszym wojem okazał się Czcibor z Ra-
domia, w walkach rycerzy główną nagrodę zgarnął 
Paweł Dondajewski. Wśród rekonstruktorów został 
ogłoszony konkurs na najlepszy namiot historyczny 
–w tym konkursie bezwzględnie wygrało stoisko 
z Gniezna, przy którym można było obserwować 
pracę kowala i tkaczki. O bezpieczeństwo podczas 
turniejów i całego II Nowodworskiego Jarmarku 
Średniowiecznego dbało OSP-RW, za co serdec-
znie Panom dziękujemy. Poza tym przez cały czas 
trwania imprezy mogliśmy ulepić dla siebie gliniane 
naczynie na kole garncarskim, zrobić naszyjnik 
z zębem dzika, witraż, na stanowisku archeologic-
znym poszukać zakopanych artefaktów, popracować 
przy rozżarzonych węglach pod namiotem kowala, 
przejść po ciemku i z gołymi stopami po leśnym 
runie i skórze jelenia czy postrzelać z łuku. Wszyst-
kie te atrakcje dzięki inicjatywie GRH i Nowod-
worskiego Ośrodka Kultury były nieodpłatne i bez 
ograniczeń wiekowych. Podczas tych dwóch bard-
zo, bardzo gorących dni dzięki życzliwości Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji wszyscy którzy przyszli 
na II Nowodworski Jarmark Średniowieczni mogli 
ochłodzić się pod kurtyna wodną, z której cały dzień 
tryskała zimna woda. Powoli Nowodworski Jarmark 
Średniowieczny zbiera swoich fanów wśród nowod-
worzan niektóre osoby były z nami także w zeszłym 
roku. 
W imieniu nowodworskiego Ośrodka Kultury oraz 
GRH Perepłut i Ultima Ratio Regnum serdecznie 
dziękujemy wszystkim rekonstruktorom oraz os-
obom przybyłym na II Nowodworski Jarmark 
Średniowieczny.
Do zobaczenia za rok.
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Teatr w Nowym Dworze w XIX w.
W czasach gdy nie było jeszcze telewizji i internetu jedną z bardziej popularnych rozrywek był teatr. Oczywiście stałe sceny 
powstawały w dużych miastach. Dlatego nowodworzanin chcąc obcować z Melpomeną musiał wyruszyć w podróż do 
Warszawy. Nie każdego było na to stać. Większość mieszkańców stanowili robotnicy drobni kupcy i rzemieślnicy. To dla nich 
do miasta przybywały objazdowe trupy teatralne. 

W XIX w. gdy trupa przyjeżdżała do miasta 
scenę urządzano stajniach, wozowniach, sie-

niach zajazdów lub szopach. Przy dobrej pogodzie 
zespoły teatralne ustawiały sceny bardziej uczęsz-
czanych punktach miasta np. na rynku. Przygotowa-
nia nie stanowiły większego problemu, wystarczyło 
kilka desek oświetlonych świecami umieszczonymi 
ziemniakach – swego rodzaju świecznikach. Pierw-
szym warunkiem objazdu prowincji było uzyskanie 
przez przedsiębiorcę teatralnego zgody władz lokal-
nych. Konieczne było również zatwierdzenie reper-
tuaru. Pobyt teatru małym mieście nie gwarantował 
powodzenia kasowego. Aktorzy przybywali do nas 
okazjonalnie raczej na krótko. Spartańskie warun-
ki pracy, problemy przewożeniem dekoracji także 
gusta mniej wyrobionej publiczności wpływały na 
repertuar. Zazwyczaj przygotowywano pewną pulę 
sztuk granych później we wszystkich miejscach 
gdzie trupa się zatrzymywała. Repertuar składał się 
fars, wodewili, melodramatów, ambitniejsze zespoły 
sięgały po sztuki Fredry czy innych współczesnych 
pisarzy. Znamienne jest, że okresie zaborów, zazwy-
czaj nie sięgano po twórczość autorów rosyjskich. 
 Pierwszym teatrem goszczącym Nowym Dworze, 
którym mamy więcej informacji była grupa Piketa. 
Pan Franciszek Pique, zanim został dyrektorem te-
atru był aktorem scen krakowskich, mechanikiem 
teatralnym impresario. Objazd jego trupy po mazo-
wieckich miastach wymagał wielu starań. Przyjeż-
dżał zagranicy, takie teatry zaborze rosyjskim nie 
były mile widziane. Albo Pique miał dobre układy, 
albo dał solidną łapówkę za otrzymanie pozwo-
lenia na występy. Jego zespół przybył do Nowego 
Dworu Płocka pod koniec sierpnia 1836 r. Trudno 
powiedzieć gdzie konkretnie odbywały się wystę-
py. Być może scenę ustawiono szopie na narzędzia 
przeciwpożarowe, która od dwóch lat była jednym 
niewielu budynków miejskich. Możliwe było rów-
nież wynajęcie jakiejś większej sali, stodoły lub 
stajni. Jedno jest pewne, tych czasach zawodowe 
przedstawienia teatralnie nie były wystawiane ko-
ściołach innych miejscach obrządku religijnego. Nie 
wiemy gdzie była scena, wiemy natomiast jaki re-
pertuar na niej się znalazł. Pierwszym przedstawie-
niem była „Zrzędność przekora” Fredry, kilka dni 
później zagrano „Lunatyczkę” „Obiadek Magdu-
sią” Desaugiers’a. Dwa kolejne przedstawienia we 

wrześniu na początku października były benefisami, 
to znaczy dochód nich uzyskany wspierał konkretną 
osobę. „Ukrainkę” Albiniego „Gdzie oni chodzą” 
Kotzebue zagrano na rzecz aktorki Marianny Króli-
kowskiej, „Przez sen” „Pokoik Zuzi” Cormouch’dla 
Lucjana Żółkowskiego. Oprócz wspomnianych 
aktorów przedstawieniach brała udział Wiktoria Pi-
que. Zespół uzupełniał kierownik muzyczny – Na-
poleon Kurzętkowski. Miesiąc później – listopadzie  
1836 r. – trupa grała już Siedlcach. Aktorzy repertuar 
pozostali bez zmian, ale tym wypadku publiczność 
nie dopisała. Franciszek Pique zbankrutował, sprze-
dał dekoracje miejscowym Żydom wyjechał.
„Przez sen” „Obiadek Magdusią” były popularnymi 
sztukami. nowodworzanie mieli okazję obejrzeć je 
po raz kolejny 1842 r. Tym razem do naszego miasta 
przybył Feliks Stobiński ze swoim zespołem. Stano-
wili go Franciszka Sadowska, Agnieszka Stobińska, 
Emil Deryg, Franciszek Stabiński oraz panowie Wi-
śniewski Zakrzewski. Zespół przybył do Nowego 
Dworu nienajlepszych nastrojach. Wyruszyli Sie-
dlec na początku maja. Już 7 lub 10 tego miesiąca, 

gdzieś drodze pobliżu naszego miasta zmarł na apo-
pleksję dwudziestosześcioletni „aktor dramatyczny 
teatrów prowincjonalnych”, Adam Sadowski. Dla 
jego współtowarzyszy strata była podwójna, zmarł 
nie tylko członek ekipy ale również szwagier Feliksa 
Agnieszki Stobińskich. Franciszka Sadowska była 
żoną zmarłego, podczas pobytu zespołu Nowym 
Dworze nie wystawiono granej dotychczas „Rity 
hiszpanki” Desnoyers’a, której wykonywała rolę ty-
tułową. Trupa prawdopodobnie zmniejszyła się dwie 
osoby. drugiej połowie maja, na inaugurację, oprócz 
już wspomnianych sztuk nowodworzanie obejrzeli 
„Doktora Damskiego”. Podczas kolejnego spektaklu 
wystawiono „Niedorostka”. Przedstawienie zostało 
uzupełnione muzyką wykonaniu pana Daneckiego 
zespołem. Kolejne dni czerwca przyniosły przedsta-
wienia: „Precjoza”, „Trzy narzeczone”, „Wujaszek 
Ameryki”, „Córka adwokata”, „Biedny rybak”, 
„Kozioł”. Niektóre powtarzano. Trupa zakończyła 
pobyt Nowym Dworze na początku lipca wyruszyła 
do Sieradza, potem do Pyzdr.
Przez kolejne dwudziestolecie trupy teatralne za-

pewne nadal przybywały do Nowego Dworu. Nie 
mamy jednak dokumentów potwierdzających kim 
byli aktorzy oraz jaki był ich repertuar. Wiązało się to 
ogólną sytuacją kraju, którym 18 X 1861 r. ogłoszo-
no stan wojenny zakazano wszelkich przedstawień. 
Zakaz cofnięto po kilku miesiącach, ale uzyskanie 
pozwolenia na występy nadal stwarzało duże trudno-
ści. Wiemy, że 1862 r. Nowym Dworze przebywał 
artysta teatru warszawskiego pan Meünier, nie znamy 
natomiast celu jego wizyty. Fakt, że urodziła się tu 
jego druga córka nie świadczył tym, że występował 
na scenie, równie dobrze rodzina mogła być podró-
ży. Po wybuchu powstania styczniowego ponownie 
wprowadzono stan wojenny zakaz dotyczący przed-
stawień. Polaków obowiązywała ponadto żałoba na-
rodowa, która obejmowała również niepisany zakaz 
bywania teatrze. drugiej strony fakt, iż na naszym 
terenie mieszkało stacjonowało wielu Rosjan, Twier-
dzy zatrzymywali się imperatorzy mógł skutkować 
włączaniem przedstawień teatralnych różnego rodza-
ju uroczystości związanych rocznicami świętowany-
mi przez rodzinę carską. 
Dopiero we wrześniu 1869 r. dowiadujemy się, że 
„teatrze Nowym Dworze trupa dramatyczna pana 
Modzelewskiego, znana ze swych przedstawień 
Kassino Warszawskim, wykonała: komedię „Syn 
narzeczoną”, taniec komiczny „Lejbe Siora”, ko-
medię „To byłam ja” mazur „Wesela Ojcowie”. 
Repertuar przedstawienia był urozmaicony przy 
tym skierowany do mniej wybrednej publiczno-
ści. Występy zespołu Modzelewskiego oceniano 
jako bardzo udane. Zdziwić może sformułowa-
nie „teatrze Nowym Dworze” – tak jak latach 
poprzednich mieście nadal nie było odrębnego 
budynku tym przeznaczeniu. 
Zespoły teatralne najczęściej podróżowały pod-
czas cieplejszych pór roku, najchętniej wodą. La-
tem ewentualna publiczność powiększała się oso-
by przybywające do nas na wypoczynek. Równie 
dobrym terminem był okres Bożego Narodzenia 
Nowego Roku. wypadku Nowego Dworu okolic 
świętowano je nieco dłużej gdyż obok katolików 
mieszkało wówczas na naszym terenie wielu 
prawosławnych obchodzących te same święta 
kilkunastodniową różnicą. Prawdopodobnie ten 
fakt wykorzystał artysta warszawski Bolesław 
Eulenfeld, który gościł naszym mieście na prze-
łomie 1869 1870 r. Teatr Eulenfelda bawił nas 

około dwóch miesięcy. Początkowo spotkał się 
dużym zainteresowaniem, które słabło upływem 
czasu. Próbowano zaradzić stagnacji zmieniając 
po trosze aktorów. sumie Nowym Dworze zagrali 
wówczas: panie – Kiedrzyńska, Plewińska, Kar-
ska Lenczewska Ludwika Lewisohn; oraz pano-
wie: Bolesław Eulenfeld, Kazimierz Eulenfeld, 
Kurzyna, Niczewski, Gross Lwisohn. Chwa-
lono kreacje aktorskie, zwłaszcza Eulenfelda, 
Lewisoha’Grossa komedii „Pan Podsędek” tak-
że Kazimierza Eulenfelda komediach „Majster 
czeladnik” oraz „Uliczniku Warszawskim”. Nie 
na wiele to pomogło, na przedstawienia przycho-
dziło coraz mniej osób. Zawinił prawdopodobnie 
zbyt szczupły repertuar. 
Nie wiemy czy podobnym przyjęciem spotkała 
się kolejna grupa aktorów, która zawitała do mia-
sta na jesieni tego samego 1870 r. Jej dyrektorem 
był Henryk Modzelewski, który już naszym mie-
ście bywał. Czy skład jego zespołu uległ zmianie 
od ostatniego pobytu, nie wiadomo. Tym razem 
gościli nas państwo Modzelewscy, panie Rybiń-
ska, Krajewska, Dembowska Michalska oraz 
panowie Kacprzykowski, Misiewicz, Nawarski, 
Łukowicz, Czekalski, Nowicki Jurkiewicz. tym 
razem repertuar był lekki. Zagrano między inny-
mi komedie: „Dwaj roztargnieni”, „Okrężne”. 
Jak na ironię lat 70-siątych XIX w., gdy Królestwie 

Kongresowym popularność teatrów objazdowych 
była największa, ich pobytów Nowym Dworze 
zachowało się najmniej informacji. 1871 r. przez 
kilka tygodni występowała nas grupa pod dyrekcją 
pana Stobińskiego, kwietniu 1874 r. kameralny te-
atrzyk Bojemskiego. Nazwisko Feliksa Leona Sto-
bińskiego niektórzy nowodworzanie mogli jeszcze 
kojarzyć teatrem, którym grali jego rodzice, który 
bywał nas pierwszej połowie XIX w. 
1886 r. teatr Nowym Dworze znalazł stałe miejsce. 
Tego roku oddano do użytku remizę strażacką. Od 
tej chwili przedstawienia profesjonalne amatorskie 
odbywały się przy obecnej ul. Daszyńskiego. 
Koniec XIX w. to czas gdy trupy objazdowe za-
częły być wypierane przez amatorów. Zawodowcy 
narzekali, że widzowie chodzą na tego rodzaju wy-
stępy bo czują się zobowiązani wobec znajomych 
rodziny, po czym zniechęceni słabymi występami 
nie mają ochoty przyjść na profesjonalne przed-
stawienie. Nowym Dworze teatr amatorski orga-
nizowany był najczęściej celach charytatywnych. 
Tak było we wrześniu 1893 r. gdy dwie sztuki: „Na 
przekór” oraz „Dwóch głuchych” zagrali: panie 
Łozowskie panowie Flatt, Behrens, Chełmoński. 
Przedstawienie uzupełnił śpiew pani Dubeltowicz 
pana Cieślewskiego. Wymienieni należeli do no-
wodworskiej elity, przedstawienie zorganizowano 
na potrzeby Ochotniczej Straży Ogniowej. 

DYREktOROWiE tEAtRóW PROWiNcjONALNYch. PRZY WStęDZE Z NAPiSEM „PROWiNcjONALNYch” Z LEWEj FELikS  
StObińSki, Z PRAWEj hENRYk MODZELEWSki, DYREktORZY tEAtRóW gOSZcZącYch W NOWYM DWORZE.
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TeksT I FOTO JUSTYNA fABiJAŃSKA

,,Biedronki z PP3”

Ostatnie miesiące były dla ,,Biedronek” z PP3 bardzo interesujące i ciekawe. Przez cały ten okres dzieci spotykały się z wieloma 
niespodziankami. 

15 maja miały możliwość spotkania się z rodo-
witym Hiszpanem – tatą jednej z naszych ,, 

Biedroneczek”, dzieci poznały zwyczaje i tradycje 
panujące w ,,Hiszpanii” – to już było drugie spo-
tkanie z Panem Migelem. 
Kolejne ciekawe spotkanie miało miejsce 25 maja, 

gdy do przedszkola przyszła pani florystka i wraz 
z dziećmi robiła piękne kompozycje kwiatowe 
w koszyczkach, które dzieci wręczyły dla swoich 
mam w dniu ich święta. Natomiast już następne-
go dnia, czyli 26 maja dzieci z grupy,, Biedronek” 
wraz z ,,Delfinkami” pojechały na wycieczkę do 
Zoo w Płocku, gdzie miały możliwość oglądania 
zwierząt domowych, jak i egzotycznych, karmiły 
kozy oraz miały chwilkę relaksu na placu zabaw. 
Atrakcji jednak nie było końca, ponieważ już  
1 czerwca ,,Biedronki” wraz ze wszystkimi dzieć-
mi z PP3, pojechały na wycieczkę do ,,Dyniolan-
du” i tam mogły wcielić się w rolę farmerów. Na-
stępnego dnia, czyli 2 czerwca na dzieci czekały 
atrakcje w ogrodzie przedszkolnym – dmuchane 
zjeżdżalnie, trampolina itp. 
Kolejnym ciekawym spotkaniem w dniu 16.06. 

była wizyta pani Asi Strachowskiej, która pracuje 
w aptece i już kiedyś odwiedziła ,,Biedronki”, ale 
tym razem zachwytom zajęciami nie było końca. 
Dzieci wraz z panią Asią robiły różne doświadcze-
nia, a na koniec wspólnie zrobiły syropek, który im 
bardzo smakował. Za dwa dni, czyli 18 czerwca 
dzieci poszły na pieszą wycieczkę do gabinetu sto-
matologicznego, gdzie miały możliwość bliższego 
poznania pracy stomatologa, dziękujemy za miłe 
przyjęcie panu Adamowi Stanlewiczowi. Ostatnią 
i bardzo dajną niespodzianką była dla ,,Biedronek” 
wycieczka do ,,Bardoniówki” w dniu 22 czerwca. 
Dzieci miały możliwość obcowania ze zwierzęta-
mi, przejechały się na wozie z sianem itp. Zjadły 
kiełbaski z ogniska i pobawiły się na placu a atrak-
cji nie było końca. 

TeksT I FOTO SP7

Dzień rodziny w SP7

Sobotni poranek 20 czerwca 2015 roku powitał nas chmurami i chłodem, ale na sali forum w Szkole Podstawowej nr 7 zapanowała 
radość. Aktorzy poczuli lekką tremę, a widzowie – rodzice klas iii d i ii a – ciekawość. O 10.30 uroczyście rozpoczął się Dzień Rodziny 
integrujący zespoły klasowe, prezentujący uzdolnienia dzieci i wypracowane w ciągu roku szkolnego umiejętności. 

Przedstawienie „W Karzełkowie” zachwyciło 
wszystkich. Słychać było wybuchy śmiechu, 

mamy ukradkiem ocierały łzy ze wzruszenia, tatusio-
wie podnosili się z krzeseł z dumy. Dzieci wspaniale 
zaprezentowały bajkową inscenizację o przygodach 
skrzata Łapciusia, który zgubił czapeczkę, przygoto-
waną pod kierunkiem wychowawców. Obejrzała ją 
wcześniej brać uczniowska klas 0 – III jako miko-
łajkową niespodziankę. Młodzi aktorzy ze swobodą 

i wielką autentycznością wcielali się w role, zmienia-
li kwestie dostosowując je do sytuacji i zaska-kiwali 
poczuciem humoru. Wielkie ukłony należą się rodzi-
com uczniów za przygotowanie strojów i rekwizy-
tów. Dopełnieniem uroczystego spotkania były pre-
zentacje klas zawierające śpiew solowy i grupowy, 
taniec, recytację, grę na dzwonkach oraz wystawa 
prac uczniów klasy III d i słodki poczęstunek.   
Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły przy-

gotowane dla rodziców niespodzianki. Klasa III d 
przekazała młodszym kolegom z II a książeczki 
przyrodnicze, z których będą czerpali wiedzę i uzu-
pełnią je o nowe materiały i ciekawostki. Podzięko-
wania otrzymała także reżyser p. Anna Dryblak oraz 
jej asystenci panie: Małgorzata Kulesza i Sylwia 
Mariańska.  
„...a teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż  
dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie
i zawsze w misce księżyc widzieć.”

TeksT I FOTO MARZENA ZAMĘcKA 

Wiele się działo w grupie „Jagódki” z Publicznego Przedszkola nr 5  
w Nowym Dworze mazowickim

W czerwcu dzieci z grupy Jagódki Publicznego Przedszkola nr 5 były bardzo zapracowane.

W środę 10 czerwca udały się na wycieczkę 
do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Jagódki po-
znały poszczególne etapy oczyszczania wody 
poprzez filtrowanie, a następnie oczyszczanie jej 
za pomocą odpowiednich bakterii. Zapoznały się 
z różnymi ciekawymi urządzeniami i dowiedzia-
ły się, że bakterie nie zawsze są złe, ponieważ 
w oczyszczalni wykonują niezwykle pożyteczną 
pracę, która sprawia, że nieczystości przemienia-
ją się w czysta wodę.
Z kolei w czwartek tj. 11 czerwca, Jagódki nie 
bez stresu udały się do Gabinetu Stomatologicz-
nego Pani Izabeli Luft-Lis. Wszelkie obawy dzie-
ci prysły już na początku wizyty, gdyż pani Iza 

bardzo miło i ciepło nas przywitała. Pani Doktor 
wraz z asystentką pokazała dzieciom nowocze-
sne wyposażenie gabinetu i w atmosferze zaba-
wy każde z dzieci mogło zasiąść na fotelu i „za-
liczyć” wizytę u dentysty. Na koniec otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i naklejki. 
W piątek 12 czerwca, nasze dzieci odwiedziły 
pobliski Autoryzowany Salon i Serwis FIAT. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały 
nowe samochody, a chłopcy gdyby nie brak klu-
czyków w stacyjkach z pewnością opanowaliby 
nowodworskie ulice za kierownicami samocho-
dów. Dzieci mogły się zapoznać z różnorodnymi 
autami zarówno osobowymi, jak i służącymi do 
przewozu towarów. Odwiedziły również serwis 

samochodowy i już wiedzą, że w przypadku 
usterki tu mogą naprawić samochód. Dzieci wró-
ciły zmęczone, ale szczęśliwe m.in. z gadżetów, 
które tam otrzymały. 
We wtorek nasze „Jagódki” wybrały się do Salonu 
Kosmetycznego „Trio”, aby obejrzeć nowy salon 
i zrobić sobie piękne, fantazyjne fryzury, a dziew-
czynki dodatkowo pomalować paznokcie.
Wszak powszechnie wiadomo, że dobry wygląd 
jest połową sukcesu i podstawą dobrego samo-
poczucia.
To były niezapomniane chwile a dzieci oprócz ra-
dości, zdobyły wiele ciekawych informacji o ota-
czającym świecie . Wszystkim, którzy poświęcili 
nam czas bardzo dziękujemy. 

TeksT I FOTO M.ch.

Jak Karolek został Papieżem

We wtorek, 5 maja br. gościliśmy w przedszkolu nr 2 Teatr Lalek ,,Pinokio” z Nowego Sącza, który zaprezentował spektakl kukiełkowy 
pt.: ,,Jak Karolek został Papieżem?” 

Była to autentyczna opowieść o życiu Papieża 
Polaka - Jana Pawła II. Przedstawienie przy-

bliżyło  przedszkolakom historię Jego dzieciń-
stwa, lat młodości, drogę do kapłaństwa i wybór 
na stolicę Piotrową.
W trakcie inscenizacji dzieci miały możliwość 

usłyszeć ulubione pieśni Papieża Polaka - ,,Bar-
ka”, ,,Wadowice”, ,,Madonn”, wspólnie zaśpie-
wały i zatańczyły piosenkę Arki Noego  ,,Taki 
duży, taki mały może świętym być”. 
Artyści ukazali młodej publiczności wiele pozy-
tywnych wzorców, którymi należy kierować się 

w życiu. 
Piękne, kolorowe dekoracje, ciekawe dialogi 
przeplatane wzruszającą muzyką sprawiły, iż 
przedszkolaki z zainteresowaniem obejrzały cały 
spektakl.
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Konkurs w Kwidzynie

16 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im. dra. Władysława Gębika w Kwidzynie odbyło się uroczyste rozdanie nagród 
laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego Spod znaku Orła wszyscy jesteśmy.

Na konkurs wpłynęło 135 prac literackich 
(legendy i wiersze) o tematyce patriotycznej.

III miejsce w konkursie zajęła Martyna Bojanow-
ska uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła 
Białego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Laureatce serdecznie gratulujemy!

Poniżej prezentujemy nagrodzony wiersz.

Przelana krew
Rozbite wspomnienie wolnych ludzi
rozpacz i nostalgię w sercach Polaków budzi.
Szkarłatne łzy spływają z ran.
Ograniczeni przez kilka niewidzialnych ścian
czekają na jutro, które ma być lepsze od wczoraj.
 
A Ty nasz hymn na ucho mi śpiewaj.
Módl się modlitwą polską wieczorem.
Okrzyk wojenny wykrzyknij z chórem.

Unieś serce, broń swą chwyć
i o ojczyznę walczyć idź.
 Ubolewasz nad swoim losem,
nad okupantami o sercach pokrytych lodem.
I giniesz na polu walki
czując w powietrzu zapach siarki.
Godnie tracisz swoje życie.
Zamykasz oczy i uśmiechasz się skrycie.

Martyna Bojanowska

TeksT I FOTO ALEKSANDRA TOBOLcZYK

„Starszaki” PP4 z wizytą w szkole podstawowej...

Szkoła kojarzy się przede wszystkim z miejscem nauki czytania, pisania i liczenia, do którego chodzi się z plecakiem pełnym książek 
i zeszytów. 

To coś nowego dla przyszłych pierwszoklasi-
tów, którzy do tej pory w salach przedszkol-

nych mieli półki pełne zabawek i kloców. Jednak 
to co nowe i nieznane wzbudza wśród naszych 
milusińskich podekscytowanie i radość z pójścia 
do szkoły. Z niecierpliwością wręcz czekają na 

pierwszy dzwonek szkolny oznajmujący nowy 
etap edukacji, a to dzięki możliwości zobaczenia 
na własne oczy jak pierwszaki pracują na lek-
cji. Dzięki uprzejmości pani Ani Parulskiej dnia 
12.05.2015 r. dzieci z grupy „Starszaków” miały 
okazję uczestniczenia na zajęciach w klasy I b 

w szkole podstawowej. 
Na początku dzieci 
odśpiewały z pomocą 
nauczycielki piosenkę 
powitalną, dzięki której 
mogły bliżej poznać 
nowych kolegów i ko-
leżanki poprzez gesty 
i mimikę, które należało 
wykonać przy wyma-
wianiu poszczególnych 
słów przy śpiewaniu.
Przedszkolaki chętnie 
udzielały się podczas 
zajęć polonistycznych, 
dotyczących symboli 

narodowych oraz wykazały się niesamowitym 
umysłem matematyczno-logicznym przy liczeniu 
drzewek matematycznych, w których okazali się 
„mistrzami”  - jak stwierdziła Pani Ania.
Starszaki przez 45 minut mieli możliwość nie 
tylko obserwacji czy brania udziału w lekcji, ale 
również poznania jak wyglądają książki, zeszyty 
i przybory, które posiada każdy uczeń szkoły.
Na koniec w ramach pożegnania Pani Ania na-
uczyła przyszłych uczniów piosenki o „Kiwają-
cych się pingwinkach”, która zakończyła wizytę 
w tutejszej klasie na zajęciach.
Po powrocie do przedszkola dzieci przez dłu-
gi czas rozmawiały na temat pojścia do szkoły, 
a przede wszystkim były pod wrażeniem pozna-
nia od wewnątrz wszystkiego, co znajduje się 
w placówce. Pani Ania pokazała naszym przy-
szłym pierwszoklasitom, że nauka w szkole nie 
jest taka straszna, a rozstanie z zabawkami może 
być mniej bolesne. Dziękujemy serdecznie za 
możliwość wizyty w klasie. 

TeksT I FOTO KRYSTYNA GRABARcZYK

Spotkanie z dentystką w gr. V „owieczki” i gr. IV „Jeżyki”

„W zdrowym ciele zdrowy duch” to znana maksyma Juwenalisa. Właśnie zgodnie z nią przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 2 
w Modlinie postanowiły szczególnie zadbać o zdrowie. 

Na początek zatroszczyły się o swoje ząbki. 
Z pomącą przyszły im miłe panie dentyst-

ki – Izabela Luft- Lis i Iwona Pitera. Zapoznały 
dzieci z pracą stomatologa i uświadomiły waż-
ność systematycznego odbywania kontrolnych 
wizyt w gabinecie. W ramach kształtowania 
postaw prozdrowotnych panie propagowały dba-
nie o zdrowe odżywianie i utrwalanie nawyków 
higieny. Dzieci miały dużą frajdę podczas nauki 
prawidłowych sposobów mycia zębów, gdyż 
ćwiczenia odbywały się na wielkiej sztucznej 
szczęce.
Bardzo ważnym elementem spotkania był prze-
gląd zębów, podczas którego każde dziecko mo-
gło dowiedzieć się w jakim stanie jest jego uzę-
bienie. Była to również okazja do bezstresowego 

przełamania lodów w kontaktach z dentystą, po-
nieważ spotkanie odbywało się w przyjaznych 
warunkach, a panie dentystki wykazały się wiel-
ką cierpliwością i delikatnością. Na zakończenie 

każdy dzielny przedszkolak otrzymał nagrodę. 
Takie spotkanie to sama przyjemność. Mam na-
dzieję, że już teraz nikt nie będzie bał się wizyt 
w gabinecie stomatologicznym.

TeksT I FOTO E. łADNiAK

Spotkanie z psychologiem i pedagogiem szkolnym

W świetlicy szkolnej 28 maja odbyło się spotkanie z psychologiem i pedagogiem szkolnym. 

Dzieci mogły uzyskać informacje na nurtują-
ce je problemy jak również sprawdzić swoją 

wiedzę na temat pracy obu pań. Pani Asia, nasz 
szkolny psycholog i pani Magda pedagog przy-
gotowały dla dzieci warsztaty profilaktyczne do-
tyczące uzależnień i asertywności. Dzieci praco-
wały w grupach i starały się znaleźć jak najwięcej 
podwodów uzależnień. Uczyły się odmawiać i 
mówić nie. Po zakończonej pracy, każda grupa 
zaprezentowała uzyskane wyniki pracy. Na za-
kończenie spotkania panie podsumowały efekty 
działań wszystkich grup. 
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TeksT I FOTO ARTUR żUK

Kacper Żuk mistrzem europy u-16 w deblu !!!

Z mieszanymi uczuciami nasz młody tenisista wspominał będzie wyjazd do stolicy Rosji na Mistrzostwa Europy U-16 (20-
26.07.2015). Z jednej strony w grze pojedynczej nie poszło mu tak dobrze jak sobie planował, a z drugiej w grze deblowej 
poszło mu aż nadspodziewanie dobrze.

Już po losowaniu drabinki deblo-
wej stwierdzić można było, że 

droga do złota nie będzie usłana ró-
żami, nasza para rozstawiona z nu-
merem 5 już w I rundzie wylosowała 
silną parę z Serbii, aby w kolejnej 
zmierzyć się z jeszcze silniejszymi 
Brytyjczykami. Ćwierćfinał to teore-
tycznie najsilniejsza para Mistrzostw 
Europy, turniejowa jedynka – Czesi 
Rikl/Jourousek. Cel minimum to 
ćwierćfinał, cel maksimum to me-
dal, nieważne jakiego koloru. Pola-
cy z rundy na rundę stanowili coraz 
większy monolit na korcie, przez co 
coraz bardziej zaczęli ufać swoim 
tenisowym umiejętnościom i sobie 
nawzajem. Apogeum jakości gry 
nasi reprezentanci osiągnęli w finale, 
gdzie mierzyli się z gospodarzami,  
parą rosyjską Dubryvnyi/Sokolo-
vskiy. Pierwszy set to nerwowa gra 
z obu stron, jednakże więcej zimnej 
krwi wykazali Polacy. Drugi set to-
czył się pod dyktando Rosjan. O zło-
tym medalu miał zatem rozstrzygnąć 
supertiebreak. Lepiej weszli w niego 
Rosjanie i Polski debel przegrywał 
już 4/6. Od tego momentu Polacy 
zaczęli grać bezbłędnie wygrywając  
6 punktów z rzędu i ostatecznie 
triumfując 10/6!!! Chłopcom, szcze-
gólnie Kacprowi serdecznie gratulu-
jemy kolejnego sukcesu. 

(…)
Kacper może uczestniczyć w turnie-
jach dzięki logistycznemu wsparciu 
Hotelu Best Western Airport Mo-
dlin. Jest stypendystą Burmistrza 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 
W sprzęt wyposaża go firma Babo-
lat. Jest członkiem zawodowej gru-
py tenisowej Warsaw Tennis Team 
Promotion.

Wyniki polskiej pary na ME w Mo-
skwie:

I runda (5) Żuk/Fryze [POL] vs 
Butulija/Miladinovic [SRB] 6/4, 7/5

II runda (5) Żuk/Fryze[POL] 
vs Hersey/Molloy [GBR] 6/4, 7/6(3)

ćwierćfinał (5) Żuk/Fryze [POL] 
vs (1) Rikl/Jourosek [CZE] 6/2, 6/3

półfinał (5) Żuk/Fryze [POL] 
vs (3) Forti/Ramazzotti [ITA] 6/4, 6/2

finał (5) Żuk/Fryze [POL] 
vs (7) Dubrivnyi/Sokolovskiy [RUS] 
6/3, 4/6 10/6!!!

TeksT I FOTO TRENER SEKcJi KAJAKOWEJ NOSiR MARiUSZ SZAłKOWSKi 

Podwójne złoto dla naszych kajakarek w mistrzostwach Polski!

Dorota Borowska i Justyna Boniecka zawodniczki sekcji kajakowej NOSiR podczas rozgrywanych na torze Malta w Poznaniu 
w dniach 6-7 czerwca 2015 r Mistrzostw Polski Seniorów w kajakarstwie zdobyły dwa złote medale.

Dorota Borowska została Mistrzynią Polski na 
dystansie sprinterskim C-1 200 m.

W wyścigach dwójek kanadyjkowych C-2 Justyna 
Boniecka i Dorota Borowska również zwyciężyły 
zdobywając złoty medal i tytuł Mistrzyń Polski 
na dystansie 500 m. Justyna startowała również w 
wyścigu C-1 200 m gdzie wywalczyła 5 miejsce 
startując ze starszymi koleżankami. Nasza naj-
młodsza kanadyjkarka 15 letnia Klaudia Szulecka 
wygrała finał B co w starcie razem z seniorkami 
jest bardzo dobrą lokatą. Dla Doroty Mistrzostwa 
Polski to ostatnie zawody eliminacyjne do Kadry 
Narodowej, Dorota wygrywając 200 m zakwali-
fikowała się do Mistrzostw Świata U23.  Justyna 
również zakwalifikowała się do Kadry Narodowej 
po zawodach eliminacyjnych które odbyły się w 
dniach 12-14 czerwca w Bydgoszczy Sezon roz-
poczęty bardzo udanie i aby tak dalej.

TeksT I FOTO SP3

We can sing w SP3

Za nami V edycja konkursu piosenki angielskiej „We can sing”. Tym razem organizatorzy zabrali nas do Los Angeles na galę oskarową. 

Nasze gwiazdy walczyły o najbardziej pożąda-
ną statuetkę świata w kategorii – piosenka fil-

mowa. Był czerwony dywan, blask fleszy, cekiny, 
piękne kobiety, przystojni mężczyźni, snobistyczny 
cadillac. Nad bezpieczeństwem gwiazd czuwali pro-
fesjonalni ochroniarze, gotowi własnym ciałem bro-
nić wokalistek, niczym Kevin Costner w filmie „The 
Bodyguard”.
Galę poprowadziła, błyszcząca wyglądem i elokwen-
cją, pani Anna Wiórkiewicz, która także prezentowa-
ła ciekawostki dotyczące konkursowych piosenek. 
Natomiast o obsługę fotograficzną uroczystości za-
dbała pani Dorota Tendera, o której zdjęcia zabiegają 
najbardziej świecące gwiazdy.
Konkurs odbył się tradycyjnie w 2 kategoriach wie-
kowych: klasy IV-VI i gimnazjum. Wśród młod-
szych, wschodzących gwiazd wystąpili:
 – wyznający miłość przez telefon Adrian Oporski 

z kl. IVa („I just called to say I love you”),
 – uroczy jak Richard Gere – Patryk Rama z kl. IVa 
(„Pretty Woman”),
 – czarujący Dzwoneczek – Karolina Ostrowska z kl. 
Va („Great Divide”),
 – szkolna Pocahontas – Emilia Walczak z kl. Va 
(„Colours of the Wind”),
 – uwodzicielski jak Seal – Michał Wodyński z kl. Va 
(„Kiss from a Rose”),
 – szczęśliwy Staś Sotiriou z kl. Via i jego Minionki 
(„Happy”),
 – subtelna Wiktoria Kowalska z kl. VIb („This is 
me”).
Zaprezentowały się także gwiazdy z gimnazjum:
 – całuśna Patrycja Cieślak („Kiss me”),
 – robiąca piorunujące wrażenie Ania Gąsiorowska 
(„I thought I lost you”),
 – zakochana na zawsze Martyna Konsalik („I will 
always love you”),
 – pragnąca zdobyć szczyt sławy Karolina Gratkow-
ska („The Climb”),
 – pełna wiary w sukces Olga Wójcik („I Believe”).
Oczekiwanie na werdykt kapituły oskarowej umilił 
nam występ zespołu instrumentalno-wokalnego, 
składającego się z absolwentów i uczniów naszej 
szkoły.
Kiedy już emocje sięgały zenitu, jury pod przewodnic-
twem pani Dyrektor M. Zielińskiej ogłosiło wyniki. 
W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Emilia Walczak, 

wyprzedzając Adriana Oporskiego i Stasia Sotiriou. 
Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazała 
się nasza Whitney Houston, czyli Martyna Konsalik, 
która czuła na plecach oddech wyróżnionych koleża-
nek: Olgi Wójcik i Karoliny Gratkowskiej. Laureatki 
zostały uhonorowane statuetką Oskara, a ponadto 
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. „Wisienką 
na torcie” był występ ubiegłorocznego zwycięzcy 
– Michała Wójcika, który przy akompaniamencie 
Rafała Semeniuka zaśpiewał piosenkę Eda Sheera-
na „I see fire”. Po czym można poznać gwiazdę na 
rowerze?... Po tym, że światła roweru skierowane 
są nie na ulicę, lecz na nią… Nasze gwiazdy świe-
cą swoim własnym blaskiem, o czym mogliśmy się 
przekonać podczas tej niezwykłej gali. Statuetki roz-
dane, czerwony dywan zwinięty, blask fleszy zgasł, 
a gwiazdy… cóż, już przygotowują się do kolejnej 
edycji konkursu. Bo przecież „we can sing”…

TeksT E.NAPióRKOWSKA FOTO E.NAPióRKOWSKA, B. NALEWAJK

Piąta wymiana uczniów z zS w modlinie Twierdzy połączona z uroczystym 
jubileuszem szkoły partnerskiej w Jessen.

W dniach 08.06 - 13.06.2015 dziesięciu uczniów gimnazjum, wraz ze swoimi opiekunkami panią Emilią Napiórkowską oraz panią 
Bożeną Nalewajk, uczestniczyło w 6-dniowej wymianie w Niemczech. Program, jak zawsze, był niezwykle ciekawy i interesujący. 

W pierwszym dniu, po krótkim przywitaniu, 
uczniowie zabrali się do realizacji projektu – 

„Stare i nowe techniki rzemieślnicze”. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie – pieczenie chleba i bułek, 
garncarstwo, produkcja ozdobnego mydła, biżuterii 
i ozdób z filcu, farbowanie apaszek oraz poszewek na 
poduszki, produkcja pysznego dżemu z miejscowych 
truskawek, ozdoby 
z drewna oraz dzwonki z gliny. Zwiedziliśmy pobli-
ski młyn oraz stadninę koni, gdzie na żywo  obserwo-
waliśmy starą sztukę rzemieślniczą – podkucie koni. 
Niektórzy spróbowali nawet jazdy konnej! We wto-
rek szkoła Sekundarschule Nord – Jessen obchodziła 
swoje 35-lecie istnienia. Oprócz występów naszych 
niemieckich kolegów na scenie zaprezentowali się 
w popisowym tańcu Anna Pudło i Radosław Angiel-
czyk, Julia Kurzydło wyrecytowała w języku nie-
mieckim wiersz o przyjaźni – „Freudnschaft”, a so-
lówka Radka wywołała aplauz prawie 500-osobowej 

widowni. Pani Kerstin Weiner i Angela Geissler 
przedstawiły krótko historię naszego partnerstwa 
oraz zaprosiły nas wszystkich na scenę. Otrzymali-
śmy pamiątkowe koszulki oraz drobne upominki. 
Punktem kulminacyjnym była cha cha w wykonaniu 
Anny Pudło i jej niemieckiego partnera Tony Herr-
manna.
W środę wyruszyliśmy do Lipska – gdzie w towarzy-
stwie przewodnika obejrzeliśmy najważniejsze 
i najcenniejsze dobra tego tysiącletniego miasta. 
Zwiedziliśmy późnogotycki kościół św. Tomasz, 
w którym znajduje się grób Jana Sebastiana Bacha – 
niemieckiego kompozytora i organistę epoki baroku, 
jednego 
z najwybitniejszych artystów w dziejach muzyki, 
który w latach 1723-1750 pracował tam jako kantor. 
Przed kościołem stoi jego pomnik. Obok rynku, na 
placu zwanym Naschmarkt (targ łakoci) zwiedzili-
śmy XVII-wieczny barokowy gmach giełdy oraz po-
mnik związanego z miastem Goethego. Z poetą tym 
związana jest także Piwnica Auerbacha w pasażu 
Mädler-Passage, upamiętniona w dramacie „Faust”. 
Drugi z kościołów znajdujących się w pobliżu rynku 
to kościół św. Mikołaja (Nikolaikirche). Po dwugo-
dzinnym zwiedzaniu odpoczęliśmy przy obiedzie 
w Moritzbastei i ruszyliśmy na zakupy. Każdy 
z uczestników kupił jakąś pamiątkę z tego magicz-
nego miasta. 
W czwartek odwiedziliśmy małe miasteczko Wörlitz, 
gdzie znajduje się historyczny park wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. 21-hektarowy 
park w stylu angielskim wraz 

z klasycystycznym pałacem i licznymi obiektami 
małej architektury zrobił na nas ogromne wrażenie.
W piątek odbyła się wystawa naszych „dzieł”, po-
dziękowania, przemówienie dyrektora szkoły oraz 
prezentacja filmiku, który powstawał w czasie wy-
miany. Polscy uczniowie zaprosili swoich kolegów 
i koleżanki na rewizytę do Modlina w 2016 roku. Po 
wspólnym obiedzie, przygotowanym przez uczniów 
koła kucharskiego, uczniowie spędzili czas ze swo-
imi rodzinami goszczącymi.
W sobotę rano przyszła chwila pożegnania, i choć 
był to napięty tydzień, można było zauważyć łzy 
w oczach uczniów – to najlepszy dowód na to, że 
spędzili miłe chwile na wymianie.
Dziękujemy burmistrzowi miasta panu Jackowi 
Kowalskiemu oraz panu dyrektorowi Zdzisławowi 
Szmytkowskiemu za finansowe wsparcie naszego 
projektu. 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

sPORT

20

TeksT I FOTO MiROSłAWA MARciNiAK

Pierwsze mistrzostwa NDm w Nordic Walking!

20 czerwca odbyły się Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego Nordic Walking.

Organizatorami byli Nowodworski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Fundacja Marciniak 

,,Uwolnij Siebie „. 
W zawodach wzięło udział 70 osób /w tym dzieci/ 
z różnych miejscowości, a nawet różnych woje-
wództw .
Wyniki: 
kat.K 9-24 
1-sze miejsce Wichary Marta  (Skierdy)/
2-gie miejsce Kisiel Sara   (Skierdy)
3-cie miejsce Brzezińska Monika (Nowy Modlin)
kat.M 9-24 
1-sze miejsce Mackiewicz Marcin (Ciechanów)/
kat.K 25-49 

1-sze miejsce Dąbroś Izabela (Nowy Dwór Maz.)
2-gie miejsce Kamińska Agnieszka (Warszawa)
3-cie miejsce Zagórska Iwona  (Zegrze)
kat.M 25-49 
1-sze miejsce Marciniak Łukasz  (Nowy Dwór Maz.)
2-gie miejsce Idzikowski Gabriel (Płock)
3-cie miejsce Michalak Grzegorz (Nowy Dwór Maz.)
kat.K 50 plus 
1-sze miejsce Sadrak Ewa (Modlin Twierdza)
2-gie miejsce Mikuszewska Małgorzata (Nowy 
Dwór Maz.)
3-cie miejsce Rybicka Teresa (Nowy Dwór Maz.)
kat.M 50 plus 
1-sze miejsce Człapski Krzysztof (Ciechanów)

2-gie miejsce Kocimski Jan   (Sochaczew)
3-cie miejsce Lipiec Dariusz   (Warszawa)
 
Nordic walking - to sport łagodny i towarzyski 
- nie stawia zbyt wiele wymagań, a zwiększa 
poziom aktywności, pracuje 90% mięśni.
Zachęcamy na bezpłatny marsz z kijami nordic 
wal king: 
Nowy Dwór Mazowiecki - PARK MIEJSKI (przy 
fontannach) w każdą niedzielę o godz.16:00. W 
czwartki- MODLIN TWIERDZA (sklep Mila) 
o godz. 18:30 oraz Modlin Górka (przy Hotelu 
Anna) w soboty o godz.9:00. 
 

TeksT I FOTO TRENER SEKcJi KAJAKOWEJ NOSiR MARiUSZ SZAłKOWSKi 

XLIX Letnie mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym 

W dniach 20-21.06.2015  we Wrocławiu odbyły się XLiX LETNiE MiSTRZOSTWA POLSKi W RATOWNicTWiE WODNYM  
z udziałem 150 zawodników z całej Polski.

Celem zawodów było podniesienie poziomu 
wyszkolenia ratowników, wyłonienie naj-

lepszych zawodników, promocja sportowego ra-
townictwa wodnego. Przygotowanie ratowników 
WOPR do działania na rzecz zmniejszenia liczby 
osób tonących w polskich wodach. Promowanie 
zasad bezpiecznego pływania, kąpania się i upra-
wiania sportów wodnych.
Ratownicy wzięli udział w sześciu konkurencjach 
indywidualnych: 50 m ratowanie manekina, 100 
m ratowanie manekina w płetwach, 100 m rato-
wanie kombinowane, 100 m ratownik, 200m su-
per ratownik, rzut liną a także w sztafecie.
W zawodach wzięła udział też Majka Macińska 
mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego pod 

czujnym okiem trenera Pana Mikołaja Sobieraja
Młoda zawodniczka wywalczyła srebrny oraz 
brązowy medal w kat. Młodzik
• 50m holowanie Manekina
• 100m ratownik 
W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski zdo-
była wicemistrzostwo w kat. Młodzik.


