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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim Mieszkańcom naszego miasta, ich przyjaciołom

i znajomym
oraz przybyłym gościom

składamy najserdeczniejsze życzenia.
W ten magiczny, świąteczny czas, życzymy przede wszystkim

wyjątkowej, ciepłej i rodzinnej atmosfery.
Niech blask Świąt Bożego Narodzenia otacza Was każdego dnia

a świętowanie przyjścia na świat Zbawiciela będzie źródłem radości
i pozytywnej energii na cały przyszły rok. Niech nigdy nie zabraknie

Wam ciepła drugiej osoby.
W imieniu władz samorządowych miasta

Przewodniczący Burmistrz
Rady Miejskiej Jacek Kowalski

Krzysztof Bisialski



Nad cho dzi naj bar dziej ro dzin ny, cie pły
i ma gicz ny czas w ro ku – Świę ta Bo że go Na -
ro dze nia. Przed na mi okres in ten syw nych przy -
go to wań, ro bie nia za ku pów, szu ka nia
pre zen tów, po rząd ków do mo wych. Ży czę
wszyst kim Pań stwu, by w tych go rą cych
dniach zna leź li Pań stwo choć chwi lę na za -
du mę i od po czy nek. Niech świę to wa nie przyj -
ścia na świat Zba wi cie la na peł ni wa sze ser ca
spo ko jem i na dzie ją i da si łę na ca ły ko lej ny
rok. By ście spę dzi li ten czas w gro nie naj bli -
ższych, w mi ło ści i ra do ści.

Za raz po świę tach na dej dzie No wy Rok,
a wraz z nim no wo rocz ne po sta no wie nia. Ży -
czę Pań stwu wy trwa ło ści w ich re ali za cji, a ta -
kże zdro wia i wszel kiej po myśl no ści.

Mam też na dzie ję, że bę dzie to do bry rok
dla Mia sta. Przed na mi wie le wy zwań i za dań,

jak cho cia żby kom plek so wy re mont bu dyn ku
daw ne go ka sy na ofi cer skie go w Twier dzy Mo -
dlin, stwo rze nie sie ci dróg ro we ro wych wraz
z in fra struk tu rą to wa rzy szą cą czy bu do wa par -
kin gów „Par kuj i Jedź”. Mam na dzie ję, że te
i po zo sta łe za da nia uję te w bu dże cie mia sta
na 2018 rok zo sta ną zre ali zo wa ne w 100 pro -
cen tach.

Drodzy Nowodworzanie,

Na spo tka niu obec ni by li ta kże, wy ło nie ni
w po stę po wa niu prze tar go wym, przed sta wi -
cie le fir my do star cza ją cej ko tły, któ rzy od po -
wia da li na py ta nia miesz kań ców. W ra mach
pro jek tu mia sto od po wia da ło za re kru ta cję
uczest ni ków pro jek tu, wy ło nie nie w po stę po -
wa niu prze tar go wym do staw ców no wych ko -
tłów cen tral ne go ogrze wa nia z czuj ni kiem
tlen ku wę gla, jak rów nież pierw sze uru cho mie -
nie in sta la cji. Przed się wzię cie wy ma ga ło
spraw nej or ga ni za cji po szcze gól nych dzia łań
z uwa gi na krót ki ter min pro me sy na do fi nan -
so wa nie udzie lo nej przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
(WFO ŚiGW). Mia sto pod ję ło się re ali za cji pro -

jek tu, mi mo, że wy ko na nie i roz li cze nie za da nia
mu si na stą pić mak sy mal nie do 15 grud nia br.

Więk sza część środ ków na wy ko na nie in we -
sty cji zo sta ła po zy ska na z WFO ŚiGW (75% war to -
ści pie ca, jed na kże nie wię cej niż 5000 zł brut to
dla miesz kań ca). Zgod nie z wy tycz ny mi WFO -
ŚiGW miesz kań cy na wła sny koszt mu sie li do ko -
nać mon ta żu ko tłów oraz mo der ni za cji in sta la cji.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu: 184 397,44 zł
Udział fi nan so wy WFO ŚiGW to kwo -

ta 105 000,00 zł

Prawie 200 tys.
na wymianę kotłów w NDM!
Tekst i Foto: Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n 21 li sto pa da 2017 r. od by ło się spo tka nie z miesz kań ca mi No we go Dwo ru Ma -
zo wiec kie go, któ rzy zgło si li się do udzia łu w pro jek cie pn. „Mo der ni za cja in dy wi -
du al nych ko tłow ni na te re nie Mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki” i zo sta li
za kwa li fi ko wa ni do do fi nan so wa nia.
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Od kil ku mie się cy w ra mach pro jek tu RE STAU -
RA zbie ra ne by ły po my sły na za go spo da ro wa -
nie tej czę ści mia sta. Dys ku to wa no o tym
na spo tka niach w Urzę dzie, kon sul ta cjach
w ple ne rze i w In ter ne cie. Wspól ny mi si ła mi
pod okiem ar chi tek ta i pla ni stów uda ło się stwo -
rzyć wi zję, w któ rej prio ry te ta mi są: roz wój ofer ty
tu ry stycz nej i re kre acyj no -spor to wej, stwo rze nie
no wych miejsc in te gra cji i wzrost po czu cia to -
żsa mo ści lo kal nej, two rze nie od po wied nich wa -
run ków do ży cia – roz wój miesz kal nic twa.
Zgod nie z za ło że nia mi RE STAU RY wi zja ma być
re ali zo wa na w for mu le PPP (part ner stwa pu -
blicz no -pry wat ne go). Tę mo żli wość da je za go -

spo da ro wa nie te re nów zie lo nych na osie dle
miesz ka nio we z czę ścią usłu go wo -han dlo wą,
utwo rze nie ma ri ny przy tym osie dlu i ba zy oko -
ło tu ry stycz nej na ob sza rze ob ję tym opra co wa -
niem. Re ali za cja pro jek tu nie tyl ko na nim ma
speł nić okre ślo ne ce le spo łecz ne, go spo dar -
cze, prze strzen ne i tech nicz ne, ale pod nieść też
atrak cyj ność są sia du ją cych are ałów.

Plac Sol ny – obec nie pu sty – mo że stać się
wi zy tów ką mia sta. Ma się na nim zna leźć ma -
pa No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go, po któ rej
mo żna bę dzie cho dzić, z nie wiel ki mi cie ka mi
wod ny mi imi tu ją cy mi Wi słę, Na rew i Wkrę. Ma -
pa oraz oko li ca ma być wi docz na z wie ży wi -

do ko wej in spi ro wa nej daw ną bu dow lą stra -
żac ką. Kon cep cja prze wi du je no we bu dyn ki
w naj bli ższym oto cze niu pla cu. To z nie go ma
pro wa dzić głów ne wej ście na wał.

Do mi nu ją cą funk cją Pla cu Sol ne go nie bę -
dzie już par king, cho ciaż miej sca par kin go we
oczy wi ście są prze wi dzia ne. Ist nie je mo żli wość
bu do wy jed no po zio mo we go par kin gu pod -
ziem ne go na ok. 120 aut.

Bul war nad Na rwią na od cin ku 1,5 km prze -
wi du je roz dzie le nie ru chu pie sze go i ko ło we -
go. Ro we rzy ści ma ją się po ru szać po ko ro nie
wa łu, pie si – ni żej. Nie za brak nie też miej sca
na ma łą ga stro no mię. Kon cep cja prze wi du je
trzy są sia du ją ce ze so bą obiek ty: sie dzi bę
węd ka rzy, WOPR i po li cji rzecz nej z ba zą ga -
stro no micz ną, sek cji ka ja kar skiej NO SiR z od -
po wied nim za ple czem. Przy bu dyn kach
zlo ka li zo wa no po mo sty oraz miej sce do sli po -
wa nia ło dzi (dru gie przy ma ri nie). Pla ża miej -
ska ma być wzbo ga co na o wy pły co ny ba sen.

Na wy so ko ści ka nał ku daw nej Pol le ny prze -
wi dy wa ne jest no we osie dle, na któ rym mo gą
po wstać obiek ty od ni skiej za bu do wy do kil -
ku kon dy gna cyj nej, apar ta men to wej (naj bli żej
wo dy). Zbior nik wod ny za bez pie czo ny ślu zą
za mie ni się w ma ri nę. W pa sie na brze żnym
mo gą po wstać bo iska spor to we. Kon cep cja
prze wi du je obiek ty uży tecz no ści pu blicz nej,
skwer, plac.

Za pre zen to wa na kon cep cja wzbu dzi ła po -
zy tyw ne re ak cje za rów no miesz kań ców obec -
nych na paź dzier ni ko wym spo tka niu
pod su mo wu ją cym pra ce, jak i rad nych. Zin te -
gro wa ny Plan Re wi ta li za cji zo stał za twier dzo -
ny uchwa łą Ra dy Miej skiej 5 grud nia pod czas
se sji. Jed nak war to za zna czyć, że do je go re -
ali za cji bę dą po trzeb ne jesz cze zmia ny
w miej sco wym pla nie za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go oraz po zy ska nie part ne rów ze -
wnętrz nych.

Pro jekt „Re wi ta li za cja dzie dzic twa kul tu ro -
we go po przez me cha ni zmy part ner stwa pu -
blicz no -pry wat ne go RE STAU RA” jest
współ fi nan so wa ny w ra mach pro gra mu In ter -
reg Eu ro pa Środ ko wa ze środ ków Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Lo kal ne go.

TEMAT NUMERUFakty Nowodworskie
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Plac Sol ny bra mą do Na rwi
Tekst: Mar ty na Kor du lew ska, Ane ta Pie lach -Pier ście niak, 
Fo to: Mar ty na Kor du lew ska, Ane ta Pie lach - Pier ście niak, OUTIN Ar chi tek tu ra

n Zakończyły się prace nad koncepcją zagospodarowania Placu Solnego
z nabrzeżem. Podczas sesji 5 grudnia Burmistrz Jacek Kowalski zaprezentował
efekty kilkumiesięcznych prac z udziałem mieszkańców.

Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju i zagospodarowania obszaru pilotażowego w mieście Nowy Dwór Mazowiecki
w ramach projektu rewitalizacji elementów dziedzictwa kulturowego „Restaura"
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Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju i zagospodarowania obszaru pilotażowego w mieście Nowy Dwór Mazowiecki
w ramach projektu rewitalizacji elementów dziedzictwa kulturowego „Restaura"
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Bulwary – strefa małej gastronomii

Strefa bulwarów nad rzeką Narew - zagospodarowanie



Ob słu ga apli ka cji nie jest skom pli ko wa na. Na in te rak tyw nej ma pie
na le ży sym bo lem przed sta wia ją cym wy krzyk nik za zna czyć miej sce,
w któ rym po ja wił się pro blem. Na stęp nie po klik nię ciu po ja wia się
okien ko, w któ rym do ko nu je się opi su zgła sza nej spra wy oraz za zna -
cza, ja kie go pro ble mu ona do ty czy. Miesz kań cy ma ją tu do wy bo ru kil -
ka ka te go rii: zgło sze nie uwag do ty czą cych dróg po wia to wych,

zda rzeń nie bez piecz nych oraz znisz czo nych punk tów osno wy geo de -
zyj nej.

Za chę ca my do ko rzy sta nia z no wej funk cji, któ ra po zwo li w szyb ki
spo sób po in for mo wać od po wied nie wy dzia ły o za ist nia łym pro ble mie
na dro dze po wia to wej. Co wa żne, geo por tal dzia ła ta kże na urzą dze -
niach mo bil nych z do stę pem do In ter ne tu.

Geo por tal – zgła sza nie uwag i pro ble mów
Tekst i Foto: Powiatowy Zespół Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

n Od teraz mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą zgłaszać nieprawidłowości dostrzeżone na drogach za pomocą
geoportalu na naszej stronie.

WIEŚCI Z POWIATU Fakty Nowodworskie
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N: 52° 33' 36,69"
X: 582591,84

E: 20° 34' 45,95"
Y: 7474870,81



Sty pen dia Sta ro sty
dla uczen nic Li ceum
n Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Na se sji Ra dy Po wia tu No wo dwor skie go
wrę czo no Sty pen dia Sta ro sty za szcze gól ne
osią gnię cia spor to we dwóm uczen ni com Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im. Woj ska Pol -
skie go w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.

Klau dia Szu lec ka jest zdo byw czy nią dwóch
zło tych me da li w ka ja kar stwie na Mło dzie żo -
wych Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rek w Byd gosz -
czy w ka te go rii C -1 na 200 me trów i C -2 na 500
me trów, za ję ła ta kże 6 miej sce w fi na le A na Mi -
strzo stwach Eu ro py Ju nio rów w Bel gra dzie. Sty -
pen dium otrzy ma ła rów nież Ad rian na
Za dru ska, któ ra za ję ła III miej sce w Kick bo xin gu
na Mi strzo stwach Pol ski Ju nio rów w Ry dzy nie.

Ser decz nie gra tu lu je my i ży czy my dal szych
suk ce sów!
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Komunikat
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z opadami śniegu,

przypomina o obowiązku odśnieżania dachów który należy do właściciela lub zarządcy budynku.
Artykuł 61 pkt. 2 Prawa budowlanego, nakazuje zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych
i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg. Mokry śnieg stanowi największe

obciążenie. Podczas topnienia, warstwa o powierzchni 1 m kw. i grubości 15 cm może ważyć nawet 50 kg. W zakres
czynności obejmujących odśnieżanie wchodzi również usuwanie brył lodu na elewacjach, lodu z rynien i rur, zwisających

sopli, nawisów śnieżnych i lodowych. Wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać
zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Niebezpieczeństwo dla pieszych zimą mogą stanowić także
nieodśnieżone chodniki. O obowiązku odśnieżania chodnika mówi ustawa o utrzymaniu porządku w gminach z dnia 13

września 1996 r. Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów chodnik i podjazd to elementy przylegające do ogrodzenia
nieruchomości, stąd obowiązek odśnieżania ich należy do właściciela bądź zarządcy obiektu. Należy pamiętać, iż

do obowiązku zarządu gminy i zarządu dróg należy jedynie usunięcie śniegu zgarniętego przez właściciela lub zarządcę
budynku. Wyjątek stanowią odcinki chodnika oddzielone od posesji pasem zieleni lub parkingiem, które podlegają

pod zarządcę drogi lub gminę. W takich przypadkach odśnieżanie nie należy do obowiązku właściciela ani zarządcy
budynku.

O dostrzeżonych nieprawidłowościach prosimy informować tutejszą jednostkę na adres: ul. Paderewskiego 6,05–100 Nowy
Dwór Mazowiecki, adres mail: pinb@nowodworski.pl, lub pod numerem telefonu 22 775 00 79.



Świą tecz na Zbiór ka Żyw no ści od by wa ła się
od 1 do 3 grud nia. Ak cja by ła pro wa dzo na
w sied miu no wo dwor skich mar ke tach: Kau -
fland, Lidl, Mi la (ul. gen. Ber lin ga, 29 Li sto pa -
da), Bie dron ka (ul. Har cer ska, Le śna,
Ma zo wiec ka). W te go rocz nej zbiór ce wzię ło
udział po nad 200 wo lon ta riu szy.

Or ga ni za to rzy zbiór ki: Bank Żyw no ści SOS
w War sza wie i Mia sto No wy Dwór Ma zo wiec ki
skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia wo lon ta riu -
szom pra cu ją cym w skle pach – uczniom i na -
uczy cie lom Szko ły Pod sta wo wej nr 1, Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go nr 1, Ze spo łu Szkół nr 2,
Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go nr 3, Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go nr 4, Szko ły Pod sta wo -
wej nr 5, Ze spo łu Pla có wek Edu ka cyj nych, Har -
ce rzom z Huf ca ZHP No wy Dwór Ma zo wiec ki im.
Kor pu su Ka de tów nr 2, Stra ża kom z OSP No wy
Dwór Ma zo wiec ki oraz OSP Ra tow nic two Wod -
ne (Mo dlin), za wod ni kom No wo dwor skie go Klu -
bu Spor tów Wal ki „Ba stion”, stra żni kom Stra ży
Miej skiej w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim, pra -

cow ni kom Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim, wszyst kim oso bom
pra cu ją cym w ma ga zy nie, kie row ni kom skle -
pów, ob słu dze, fir mom Rec kitt Benc ki ser i Eco -
Wi pes. Dzię ku je my Miesz kań com No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go, któ rzy, jak co ro ku, po -
ka za li swo ją hoj ność!

Z ze bra nej żyw no ści wo lon ta riu sze przy go -
to wa li 450 pa czek, któ re jesz cze przed Bo żym
Na ro dze niem tra fią do po trze bu ją cych miesz -
kań ców No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go. Dys -
try bu cją ta lo nów, na pod sta wie któ rych bę dą
wy da wa ne pacz ki, zaj mu je się Ośro dek Po -
mo cy Spo łecz nej w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim.

21. Świą tecz na Zbiór ka Żyw no ści 2017 za na mi
Tekst i Foto: Mały Sektor Dużych Rzeczy, Mariusz Ziółkowski

n Pod czas te go rocz nej Świą tecz nej Zbiór ki Żyw no ści w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim uda ło się ze brać 3934,15 ki lo gra mów
pro duk tów: pierw sze go dnia – 651,93, dru gie go – 2297,1, trze cie go – 985,12 ki lo gra mów!

WIEŚCI Z RATUSZA Fakty Nowodworskie
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Stra żak otrzy mał po dzię ko wa nia za im po -
nu ją cą po sta wę i za słu gi na rzecz bez pie -
czeń stwa, a ta kże za ra to wa nie ży cia in nym.
W tym ro ku pan Nor bert ura to wał od śmier ci
dwie oso by, któ re pró bo wa ły ode brać so bie
ży cie, ska cząc do wo dy. Do pierw sze go zda -
rze nia do szło w lu tym 2017 ro ku w Po mie -
chów ku. Star szy stra żak Nor bert Wy soc ki
sko czył do lo do wa tej wo dy bez żad ne go za -
bez pie cze nia i wy cią gnął na brzeg, w asy ście
swo je go do wód cy, agre syw ne go mę żczy znę.

Dru ga sy tu acja zda rzy ła się 22 li sto pa da
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim na rze ce Na -
rwi. Mę żczy zna sko czył do wo dy z mo stu Pan -
ce ra. Dzię ki opa no wa niu i spo koj nej roz mo wie
wi ce pre ze sa OSP -RW uda ło się uspo ko ić mę -
żczy znę, któ ry po wpad nię ciu do zim nej wo dy
wy szedł na je den z fi la rów i ocze ki wał na po -
moc.

Wcze śniej pa no wie Nor bert Wy soc ki i Ro -
bert Ko ło dziej ski otrzy ma li przy zna ny im przez
Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej An drze ja
Du dę Krzyż Za słu gi za Dziel ność. Od zna cze nia
wrę czył im Ma riusz Błasz czak Mi ni ster Spraw
We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.

Po dzię ko wa nia dla Nor ber ta Wy soc kie go
Tekst: red.
Foto: wirtualnynowydwor.pl

n Pod czas se sji Ra dy Miej skiej 5 grud nia Bur mistrz Ja cek Ko wal ski wraz z Prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej Krzysz to fem Bi -
sial skim wrę czy li po dzię ko wa nie st. stra ża ko wi Nor ber to wi Wy soc kie mu z Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, któ ry jest też za ło ży -
cie lem i wi ce pre ze sem Ochot ni czej Stra ży Po żar nej Ra tow nic two Wod ne.
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Wśród za pro szo nych go ści na spo tka niu by -
li obec ni: Bur mistrz Mia sta Pan Ja cek Ko wal -
ski, Wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej Pa ni
Gra ży na Nad rzyc ka, Na czel nik Wy dzia łu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej i Ochro ny Śro do wi ska
Pan Da riusz Ta bęc ki oraz Dy rek tor Szko ły Pod -
sta wo wej nr 1 Pa ni Ma rze na Sur ma.

W spra woz da niu z dzia łal no ści za rzą du
przed sta wio no zre ali zo wa ne za da nia, m.in. zor -
ga ni zo wa nie wspól nie z wła dza mi mia sta, w ra -
mach Bu dże tu Oby wa tel skie go 2017, Pik ni ku
Ro dzin ne go „Ma jów ka 2017”. Im pre za cie szy ła
się bar dzo du żym za in te re so wa niem miesz kań -
ców, a dzię ki do dat ko wym środ kom po zy ska -
nym od spon so rów jej opra wa by ła szcze gól nie
atrak cyj na. Za rząd Osie dla nr 1 raz jesz cze dzię -
ku je wła dzom mia sta oraz wszyst kim spon so -
rom, zwłasz cza Pa nu Ja nu szo wi Dą brow skie mu,
pre ze so wi Za kła du Wo do cią gów i Ka na li za cji
sp. z o. o. W ra mach Bu dże tu Oby wa tel skie go
zre ali zo wa ny zo stał rów nież wnio sko wa ny przez
za rząd pro jekt do ty czą cy mo der ni za cji si łow ni
ze wnętrz nej wraz z utwar dze niem te re nu i usta -
wie niem urzą dzeń do stre et wor ko utu.

Po nad to dzię ki do brej współ pra cy z wła -
dza mi mia sta i jed nost ka mi pod le gły mi na te -
re nie osie dla wy ko na no na stę pu ją ce pra ce:
• montaż nowych piaskownic na placu

zabaw przy ul. Legionów oraz
przy posesji Chryzantemy 1,

• montaż wyremontowanej przez
pracowników MZO piaskownicy
przed posesją Warszawska 12,

• remont dachu w budynku
przy ul. Daszyńskiego 5,

• wycinka drzew przy ul. Sukiennej,
• ustawienie dodatkowych koszy

przy wale narwianym,
• ustawienie ławek przy ul. Chryzantemy1,
• pielęgnacja drzew na Skwerze Wolności,
• remont fragmentu chodnika

przy ul. Warszawskiej 15 oraz usunięcie
garbów w chodniku przy ul. Nałęcza,

• uzupełnienie kostką brukową miejsca
po wyciętym drzewie w chodniku
przy ul. Przejazd.

Mi mo iże nie uda ło się zre ali zo wać wszyst -
kich wnio sko wa nych za dań, Za rząd Osie dla
nr 1 wy ra ża na dzie ję, że to, co zo sta ło wy ko -
na ne, choć czę ścio wo za spo koi po trze by
i ocze ki wa nia miesz kań ców, a na pew no
wpły nie po zy tyw nie na es te ty kę osie dla i mia -
sta. Za zre ali zo wa ne za da nia ser decz nie dzię -
ku je my Pa nu Bur mi strzo wi i Pa nu Da riu szo wi
Ta bęc kie mu.

We wrze śniu za rząd zgło sił do bu dże tu mia -
sta na stę pu ją ce wnio ski na 2018 rok:
1. Sukcesywne podłączenia budynków

komunalnych w centrum miasta do sieci
wodnokanalizacyjnej.

2. Budowa (przedłużenie) ul. Chryzantemy
do ul. Słowackiego wraz z miejscami
postojowymi, chodnikiem z kostki
brukowej i montażem oświetlenia
ulicznego.

3. Budowa chodnika wraz z miejscami
parkingowymi przy ul. Okrzei.

4. Wykonanie nakładki asfaltowej
w ul. Kościuszki.

5. Wykonanie dwóch progów
zwalniających w ul. Sukiennej.

6. Termomodernizacja budynku
komunalnego przy ul. Legionów 18.

7. Remont odcinka ul. Targowej,
od Przychodni „Życie” do bazy ZWIK sp.
z o. o.

8. Modernizacja miejsc parkingowych
przy Urzędzie Skarbowym.

9. Utwardzenie terenu przy posesjach
Kościuszki 1 i 3.

10. Wykonanie zadaszenia (wiaty)
przystanku autobusowego
przy ul. Warszawskiej/Sawy wraz
z podświetlaną tablicą rozkładów jazdy.

Na gro dy w kon kur sie „Osie dle Cen trum
w kwia tach 2017” w po sta ci dy plo mów i ta lo -
nów pie nię żnych na ogól ną kwo tę 1000 zł
wrę czy li wy ró żnio nym miesz kań com Bur mistrz
Mia sta, Wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Miej skiej

Gra ży na Nad rzyc ka oraz Prze wod ni czą cy Za -
rzą du Osie dla Ro man Bi liń ski.

Li sta na gro dzo nych:
Wspól no ty Miesz ka nio we: Par ty zan tów 10,

Tar go wa 2, Le gio nów 15, Ma gi strac ka 3, War -
szaw ska 23, War szaw ska 27, Szko ła Pod sta wo -
wa nr 1, ul. Sło wac kie go 2; Ewa Py rza kow ska,
ul. Su kien na 72; Ka zi mie ra Ko rzeń, ul. Pia sko -
wa 7; Elżbie ta Ja chow ska, ul. Pia sko wa 4; Ali -
cja Ko na rzew ska, ul. Mo dliń ska 5;
Ha li na Stop czyń ska, ul. Mo dliń ska 5; Ta de usz
i Bar ba ra Gę der ko, ul. Chry zan te my 1; Krzysz -
tof i Do ro ta Fi jał kow scy; ul. Chry zan te my 1; Lu -
iza i Ed mund Urbań scy, ul. Sło wac kie go 4;
Le oka dia Kap tur, ul. Par ty zan tów 10; Zo fia Ko -
wal czyk, ul. Ma gi strac ka 1; Ga brie la i An drzej
Pa przyc cy, ul. Za kro czym ska 34; Wie sła wa Ra -
choń, ul. War szaw ska 15; Hen ry ka Se ku ła
ul. War szaw ska 13.

Pod su mo wu jąc kon kurs, Bur mistrz Mia sta
ser decz nie po dzię ko wał wszyst kim na gro dzo -
nym za du ży wkład pra cy w upięk sza nie po -
se sji, a tym sa mym osie dla, ży cząc dal szych
suk ce sów i za chę ca jąc jed no cze śnie po zo -
sta łych miesz kań ców do udzia łu w kon kur sie
i zdro wej ry wa li za cji.

W trak cie spo tka nia miesz kań cy Osie dla
nr 1 zgło si li bur mi strzo wi swo je uwa gi i po trze -
by, do ty czą ce m.in. re mon tu da chu po se sji
przy ul. Su kien nej 72, mon ta żu pro gów zwal nia -
ją cych w ul. Su kien nej oraz od pro wa dze nia
wo dy z par kin gu i ucią żli wo ści z za par ko wa -
niem po jaz du przy po se sji Tar go wa 2.

Za rząd Osie dla nr 1 – pod su mo wa nie ro ku
Tekst: Ro man Bi liń ski,
Fo to: Pau li na Mi kiel

n 15 li sto pa da w Szko le Pod sta wo wej nr 1 od by ło się spo tka nie z miesz kań ca mi Osie dla nr 1 „Cen trum Mia sta”, na któ rym
przed sta wio no spra woz da nie z dzia łal no ści Za rzą du Osie dla nr 1 w 2017 ro ku oraz wrę czo no na gro dy w kon kur sie „Osie dle
Cen trum w kwia tach 2017”.
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W naj now szym i naj no wo cze śniej szym
w Pol sce pla ne ta rium za po zna li się z ma pą je -
sien ne go nie ba i uczest ni czy li w nie wy obra -
żal nym po ka zie po pu lar no -na uko wym w 3D
pt. „Na Skrzy dłach Ma rzeń”.

Na stęp nie Gru pa zwie dzi ła je den z naj no -
wo cze śniej szych w Eu ro pie obiek tów in fra -
struk tu ry – Dwo rzec Ko le jo wy Łódź Fa brycz na.
Ten pięk ny obiekt jest in te gral ną czę ścią cen -
trum mia sta. Sty lo wą sta rą ar chi tek tu rę dwor -
ca po łą czo no z ol brzy mią ilo ścią sta li i no wą
kon struk cją. Dwo rzec bez po śred nio po łą czo -
ny jest z ko mu ni ka cją miej ską – au to bu so wą
i tram wa jo wą.

Ko lej nym zwie dza nym gi gan tem by ło cen -
trum han dlo wo -usłu go wo -kul tu ral no -re kre -
acyj ne „Ma nu fak tu ra” – naj więk sze
pod wzglę dem po wierzch ni w Eu ro pie
Wschod niej. „Ma nu fak tu ra” po wsta ła na te re -
nie o po wierzch ni 30 hek ta rów, na któ rym
znaj do wał się kom pleks fa bryk na le żą cych
do jed ne go z naj więk szych fa bry kan tów daw -
nej Ło dzi – Izra ela Po znań skie go.

Na si se nio rzy mie li oka zję uczest ni czyć
w jesz cze jed nej nie zwy kłej atrak cji – prze pięk -
nym po ka zie ilu mi na cji świetl nych, po ka zie
ognia i map pin gów na za byt ko wych obiek -
tach, gdyż wła śnie te go dnia roz po czął się
w Ło dzi „Fe sti wal Świa tła”.

Se nio rzy w Ło dzi
Tekst i Foto: UTW – Grupa Centrum

n 29 września 2017 roku, w ramach wykładów wyjazdowych, seniorzy z Grupy
Centrum Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali się na wycieczkę do Łodzi. Miasto
przywitało ich piękną pogodą i wieloma atrakcjami.



Za ję cia w szkół ce pro wa dzo ne przez in -
struk to rów: kol. Paw ła Ło gi no wa i Ka mi la Kru -
szew skie go cie szy ły się bar dzo du żym
za in te re so wa niem, cze go do wo dem by ła wy -
so ka fre kwen cja oraz wy ni ki osią ga ne pod -
czas za jęć prak tycz nych i na za wo dach.

Po cząt kiem szko le nia pod opiecz nych by ło
m.in. za po zna nie się z węd ką i spo rzą dza nie
ze sta wów spła wi ko wych. Dla nie któ rych by ło
to tyl ko przy po mnie nie, dla no wych uczest ni -
ków – po zna wa nie od pod staw bu do wy ze -
sta wu spła wi ko we go za rów no na spła wik
sta ły, jak i na spła wik prze lo to wy. Te ma tem ko -

lej ne go spo tka nia szkół ki by ły ze sta wy do ba -
ta. Wspól ny mi si ła mi, pod czuj nym okiem in -
struk to rów Paw ła i Ka mi la mło dzież wy ko na ła
sa mo dziel nie ze sta wy spła wi ko we, bo nic nie
przy no si więk szej fraj dy niż zro bie nie cze goś
wła sny mi rę ka mi.

Na si mło dzi ucznio wie spi sa li się zna ko mi -
cie, tym bar dziej że otrzy ma li za da nie, by sa -
mo dziel nie przy go to wa

za ku pio ny przez Ko ło sprzęt do pierw sze go
wspól ne go wyj ścia nad wo dę.

Ko lej nym eta pem by ło spraw dze nie swo ich
umie jęt no ści teo re tycz nych w prak ty ce. Oka -
za ło się, że wie dza prak tycz na w do sko na ły
spo sób spraw dzi ła się pod czas prób jej wy ko -
rzy sta nia.

W sierp niu przy szedł pierw szy po wa żniej szy
eg za min w po sta ci uczest nic twa na szych mło -
dych ko le gów w mię dzy ko ło wych za wo dach
szkó łek wod nych stre fy „War sza wa Wschód”
na Ka na le Że rań skim. Pre mie ro wy start w pro -

fe sjo nal nie zor ga ni zo wa nych za wo dach oka -
zał się dla mło dych za wod ni ków nie la da wy -
zwa niem, z któ rym nie źle so bie po ra dzi li.

Na po cząt ku wrze śnia pod czas prak tycz -
nych za jęć na te re nie „Żwi row ni” człon ko wie
szkół ki utrwa la li wie dzę zdo by tą na po przed -
nich szko le niach, by uzy skać jak naj lep sze wy -
ni ki w za wo dach szkół ki. Za wo dy od by ły się 10
wrze śnia na je zio rze w Ka zu niu. Emo cji by ło co
nie mia ra, a jesz cze wię cej pod czas wrę cza -
nia na gród i upo min ków wszyst kim uczest ni -
kom im pre zy.

Na koń czą cym te go rocz ne za ję cia gru -
dnio wym spo tka niu pla no wa ne jest pod su -
mo wa nie dzia łal no ści szkół ki i po dzię ko wa nie
uczest ni kom oraz ich ro dzi com za uczest nic -
two w spo tka niach.

Za pra sza my ko lej nych chęt nych kan dy da -
tów – w wie ku od 5 do 14 lat – do na uki cie ka -
wej sztu ki węd ko wa nia.

Polski Związek Wędkarski Koło nr 15
w Nowym Dworze Mazowieckim
05–100 Nowy Dwór Mazowiecki,

ul. Sukienna 24a,
tel. 22 775 29 77; 602 613 013,
e-mail: pzwkolo15@interia.pl,
www.kolo15ndm.ompzw.pl

Szkółka Wędkarska „Jazgarek”
Tekst i Foto: Sławomir Olikowski

n Przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych spotkań młodych
adeptów sztuki wędkowania Szkółki Wędkarskiej, utworzonej w Kole nr 15
Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Jak co ro ku na uczy cie le eme ry ci wy ra zi li ogrom ną chęć spo tka nia
się w gro nie ko le gów i ko le ża nek, aby ko lej ny raz wspo mi nać cza sy za -
wo do wej ak tyw no ści. 

Cie szy my się, że w spo tka niu wziął udział pan Ta de usz Re gul ski, by -
ły dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej w Mo dli nie Sta rym, któ ry w stycz -

niu 2018 ro ku skoń czy 90 lat. Jak wi dać, wiek nie ma żad ne go zna -
cze nia, je że li lu dzie chcą się spo ty kać i cie szyć wspól nie spę dzo nym
cza sem oraz wspo mnie nia mi. Ten czas upły nął w bar dzo mi łej i ser -
decz nej at mos fe rze.

Do zo ba cze nia na na stęp nym spo tka niu.

Dzień Na uczy cie la w Od dzia le Eme ry tów ZNP
Tekst i Foto: Oddział Emerytów ZNP

n Z oka zji Dnia Na uczy cie la człon ko wie Od dzia ło wej Sek cji Eme ry tów ZNP w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim oraz sym pa ty cy
wzię li udział w spo tka niu, któ re od by ło się 13 paź dzier ni ka w re stau ra cji Ma gno lia w Po mie chów ku.



Wśród kil ku na stu od zna czo nych Or de rem
św. Ja na Kan te go zna leź li się m.in.: ks. bi skup
Jan Ko piec, or dy na riusz Die ce zji w Gli wi cach;
ks. prof. Sta ni sław Dzie koń ski, rek tor Uni wer sy -
te tu Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War -
sza wie i Ma rek Ja ku biak, po seł na Sejm
Rze czy po spo li tej Pol skiej.

W uro czy sto ści wzię li ta kże udział ma łżon ka
płk. rez. Al fre da Ka ba ty oraz por. rez. Ra do -
sław Gą dek – pre zes Okrę gu Ma ło pol skie go
ZOR RP.

By ła to siód ma w hi sto rii or de ru uro czy stość
po raz trze ci od by wa ją ca się w Kra ko wie,
przy gro bie św. Ja na Kan te go. Mszy świę tej
kon ce le bro wa nej prze wod ni czył ks. inf. Wła -
dy sław Ga si dło, pre po zyt Ka pi tu ły Ko le gia ty

Uni wer sy tec kiej św. An ny. Ka za nie wy gło sił ks.
bi skup Jan Ko piec. Przy po mniał po stać pa tro -
na dnia świę te go Ja na Kan te go (Ja na z Kęt),
wiel kie go uczo ne go, pa tro na pro fe so rów, stu -
den tów i mło dzie ży oraz szkół ka to lic kich, któ -
ry żył w la tach 1390–1473. Świę ty Jan ja ko
ka płan i teo log ze wszyst kich sił sta rał się prze -
ka zać lu do wi Bo że mu ta kie na ucza nie, któ re
nie na ru sza ło by dok try ny wia ry. Pra co wał
z nie praw do po dob ną wy trwa ło ścią. Rę ko pi -
sy, któ re wy szły spod je go rę ki, li czą po nad 18
ty się cy stron. Owo cem je go wy trwa łej pra cy
ja ko skryp to ra jest za cho wa nych 28 ko dek -
sów.

No wo pa so wa nym ry ce rzom św. Ja na Kan -
te go przy po mnia no w cza sie li tur gii o zo bo -
wią za niu do krze wie nia, kul ty wo wa nia,
umac nia nia i obro ny dzie jo wej spu ści zny na -
szych pra oj ców.

Kra kow ską uro czy stość zor ga ni zo wał In sty -
tut Tra dy cji Rze czy po spo li tej i Sa mo rzą du Te -
ry to rial ne go oraz To wa rzy stwo Ry cer skie Bra ci
Kur ko wych. Opra wę wo kal ną pod czas mszy
świę tej za pew nił chór I Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go im. Bar tło mie ja No wo dwor skie go
w Kra ko wie.

Na stęp ne go dnia płk rez. Al fred Ka ba ta
wraz z ma łżon ką oraz por. rez. Ra do sław Gą -
dek mie li mo żli wość spo tka nia się z prze by wa -
ją cą w tym cza sie w Kra ko wie An ną Ma rią
An ders – cór ką gen. Wła dy sła wa An der sa,
któ ra jest se na to rem i mi ni strem w Kan ce la rii
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. An na Ma ria An ders
jest ho no ro wym człon kiem Związ ku Ofi ce rów
Re zer wy RP i mat ką chrzest ną je go sztan da ru.

Order św. Jana Kantego dla Prezesa
Związku Oficerów Rezerwy RP
Tekst: Andrzej Krajewski, Foto: Radosław Gądek

n 20 października 2017 roku podczas Inwestytury (nadania) Rycerskiego Orderu św. Jana Kantego, odbywającej się
w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie, płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Orderem św. Jana Kantego, nadanym przez Towarzystwo Rycerskie
Braci Kurkowych.
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Nie za bra kło też sa me go Mi ko ła ja, któ ry
przy wie dzio ny gło śny mi krzy ka mi ma lu chów
wresz cie do nich za wi tał. Roz da wał dzie ciom
sło dy cze i chęt nie po zo wał do zdjęć. W za -
mian otrzy mał od nich pre zen ty. Dzie ci od wie -
dził też nasz zna ny no wo dwor ski miś – Baś ka
Mur mań ska.

Pod czas im pre zy na świą tecz nym kier ma -
szu mo żna by ło ku pić pysz ne cia sta, sło dy cze,
rę ko dzie ło, ozdo by cho in ko we, a naj młod si
mie li rów nież oka zję po ma lo wać so bie buź ki.

Dzię ku je my wszyst kim in sty tu cjom i or ga ni -
za cjom za wspar cie w or ga ni za cji spo tka nia,
w szcze gól no ści: Pu blicz ne mu Przed szko lu
nr 1, Pu blicz ne mu Przed szko lu nr 3, Ze spo ło wi
Szkol no -Przed szkol ne mu z Mo dli na Twier dzy,
Sto wa rzy sze niu Oświa to we mu Sub si dium, TPD,
Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej Trzech Rzek,
No wo dwor skie mu Ośrod ko wi Kul tu ry, Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej, Stra ży Miej skiej oraz pa -
nu Grze go rzo wi Grzy bow skie mu.

Mikołajkowo w Parku Miejskim
Tekst: Aneta Pielach-Pierścieniak,
Foto: Mariusz Ziółkowski, Aneta Pielach-Pierścieniak

n W środowe popołudnie (6.12) w Parku Miejskim odbyła się impreza mikołajkowa. Na licznie zebrane dzieci czekały
Śnieżynki, które organizowały konkursy i zachęcały do wspólnej zabawy. W oczekiwaniu na Mikołaja wspólnie śpiewano
świąteczne piosenki. Kulminacyjnym punktem programu było odpalenie okazałej choinki.
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Uro czy stość od by ła się pod po mni kiem Mar -
szał ka w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.
W imie niu or ga ni za to rów uczest ni ków uro czy -
sto ści po wi tał płk rez. Al fred Ka ba ta – pre zes
Za rzą du Głów ne go Związ ku Ofi ce rów Re zer wy
Rze czy po spo li tej Pol skiej. W uro czy sto ści wzię li
udział ucznio wie i na uczy cie le no wo dwor skich
szkół, w tym Ze spo łu Szkół nr 2, Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go, Szko ły Pod sta wo wej nr 1, Ze spo -
łu Pla có wek Edu ka cyj nych, Warsz ta tów Te ra pii
Za ję cio wej TPD, har ce rze z No wo dwor skie go
Huf ca ZHP ze szcze pu w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim i miesz kań cy mia sta. Wła dze sa mo -
rzą do we No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go
re pre zen to wa li: bur mistrz Ja cek Ko wal ski oraz
rad ni z prze wod ni czą cym Ra dy Miej skiej
Krzysz to fem Bi sial skim. W ob cho dach uczest ni -
czy li ta kże kom ba tan ci, wśród nich naj star szy
czło nek Związ ku Ofi ce rów Re zer wy Rze czy po -
spo li tej Pol skiej 103-let ni kpt. w st. spocz. An drzej
Rak oraz 93-let ni Ro man Ka czo row ski – ho no -
ro wy oby wa tel No we go Dwo ru Ma zo wiec kie -
go.

W wy stą pie niu oko licz no ścio wym płk rez. Al -
fred Ka ba ta stwier dził m.in., że Mar sza łek Jó -
zef Pił sud ski jest jed nym z naj wa żniej szych
sym bo li wol nej Oj czy zny. Pod kre ślił rów nież, że
Mar sza łek Jó zef Pił sud ski nie po zo sta wił żad -
ne go for mal ne go te sta men tu. Z je go my śli,

roz ka zów, sen ten cji, pu bli ka cji i prze mó wień
mo żna jed nak wy brać naj wa żniej sze po nad -
cza so we my śli, któ re dla nas współ cze snych
są dro go wska zem.

Po wy stą pie niu oko licz no ścio wym od był się
Apel Pa mię ci prze pro wa dzo ny przez płk. rez.
Al fre da Ka ba tę i har ce rzy z no wo dwor skie go
Huf ca ZHP. Na stęp nie zło żo no kwia ty i za pa lo -

no zni cze pod po mni kiem Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go.

Uro czy stość za koń czy ła pieśń „Le gio ny”
oraz po dzię ko wa nie bur mi strza Jac ka Ko wal -
skie go.

Po ste ru nek ho no ro wy przy po mni ku Mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go wy sta wił 2 Ma zo -
wiec ki pułk sa pe rów.

Obchody 150. rocznicy urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Tekst: Andrzej Krajewski, Foto: Urząd Miejski

n 5 grudnia 2017 roku Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Komenda Hufca ZHP w Nowym Dworze
Mazowieckim zorganizowali obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.



Spo śród 74 na de sła nych zgło szeń do czę -
ści kon kur so wej za kwa li fi ko wa ło się dwu dzie -
stu dwóch uczest ni ków (za rów no so li ści, jak
i ze spo ły), z cze go dwu dzie stu przy je cha ło
na Fe sti wal.

Po ziom kon kur su ta kże w tym ro ku oka zał
się bar dzo wy so ki. Mło dzi ar ty ści w więk szo ści
pre zen to wa li au tor skie utwo ry i ory gi nal ne
ara nża cje. Za chwy ca li gło sem, wy ko na niem,
doj rza ły mi tek sta mi i po my sło wo ścią. Ju ry
w skła dzie: Sku bas, To masz Ja ros i Pau li na Ser -
wat ka nie mia ło ła twe go wy bo ru.

Cze ka jąc na wer dykt ju ry, mie li śmy przy jem -
ność wy słu chać pięk ne go re ci ta lu Asi Na woj -
skiej, któ ra zwy cię ży ła w I edy cji Fe sti wa lu.

Po wni kli wych na ra dach Ju ry pod ję ło de -
cy zję i wy bra ło naj lep szych. Oto oni:

Grand Prix – Fun ka sank Na gro da Spe cjal -
na Bur mi strza Mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki
– Ład ni Lu dzie Na gro da Mu zeum Pol skiej Pio -
sen ki w Opo lu – Ka gy uma
• I miejsce – Charles Pakowsky
• II miejsce – Szymonmówi
• III miejsce – Julita Zielińska

Stu dio na grań Za łu ski -se sja na gra nio wa – Ga -
brie la Kun dzie wicz

Wy ró żnie nia: Ida Dzik i Mak sy mi lian Ła piń -
ski

Emo cjo nu ją cy i pe łen ar ty stycz nych prze -
żyć nOF Fo wy dzień za koń czył świet ny kon cert
gwiaz dy wie czo ru Ju lii Mar cell Trio.

Dzię ku je my oso bom pry wat nym i in sty tu -
cjom za wspar cie fi nan so we, ma te rial ne
i sprzę to we fe sti wa lu: Bur mi strzo wi Mia sta No wy

Dwór Ma zo wiec ki, War saw Mo dlin Air port, Mu -
zeum Pol skiej Pio sen ki w Opo lu, Ksią żkar ni, Le -
kam, Karcz mie pod Ja wo rem, fir mie Kau fland,
Ma zo wiec kie mu Ban ko wi Spół dziel cze mu, Stu -
dio Za łu ski, Other Me dia, stre fa pio sen ki.pl,

Dzię ku je my rów nież Pau li nie Ser wat ce – dy -
rek tor ar ty stycz nej Fe sti wa lu za ogrom pra cy,
ja ki wło ży ła w przy go to wa nie Fe sti wa lu,
Agniesz ce Ozon za wspar cie tech nicz ne oraz
wszyst kim po zo sta łym, któ rzy za an ga żo wa li się
w re ali za cję wy da rze nia.
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Dru ga nOF Fa za na mi!
Tekst i Foto: NOK

n 18 li sto pa da 2017 ro ku do No wo dwor skie go Ośrod ka Kul tu ry zje cha li naj zdol niej si mło dzi wy ko naw cy z ca łej Pol ski.



Te go rocz ne mi strzo stwa zgro ma dzi ły 47
scra bli stów z ca łej Pol ski, z ta kich miast jak Bia -
ły stok, Szcze cin, Go rzów, Lu blin, Kę trzyn i oczy -
wi ście War sza wa. Do pi sa ła też du ża gru pa
naj lep szych pol skich scrab bli stów. Ste ry sę -
dzio wa nia po An drze ju Lo żyń skim prze ję ła Syl -
wia Buks. An drze jo wi bar dzo dzię ku je my za 19
lat współ pra cy.

Tur niej roz po czę li śmy mi łym ak cen tem, wrę -
cza jąc An drze jo wi Kwiat kow skie mu i To ma szo -
wi Zwo liń skie mu upo min ki za dwa dzie ścia
nie prze rwa nych lat udzia łu w na szym tur nie ju.
Gra tu lu je my wy trwa ło ści i sa mo dy scy pli ny, bo
te go dnia po go da od stra sza ła od wyj ścia z do -
mu. Ba ta lia o Pu char No we go Dwo ru Ma zo -
wiec kie go trwa ła dwa dni – 28 i 29 paź dzier ni ka.
Prze bieg te go rocz nej roz gryw ki zmie niał się jak
w ka lej do sko pie i trud no by ło wy ło nić pew nych
fa wo ry tów. Prze ta so wa nia trwa ły do ostat niej 12
run dy. Naj lep szy oka zał się Ma rek Re da, zwy -
cięz ca 10 par tii, któ ry po ja wił się na na szym tur -
nie ju ja ko sie dem na sto la tek, a te raz po 12
la tach jest mło dym wy kształ co nym czło wie kiem.
Dru gie miej sce z 9 par tia mi wy wal czył Sta ni sław
Ry dzik, trze cie miej sce za jął Ma riusz Skro bosz
(dru gi na li ście ran kin go wej).

Z oka zji ju bi le uszo wych mi strzostw for tu na był
hoj na (w do my śle: or ga ni za to rzy i spon so rzy).
Ufun do wa no 20 atrak cyj nych na gród rze czo -
wych i oka za łe pu cha ry dla zwy cięz ców. Cie -
szą za do wo lo ne mi ny gra czy i po chwa ły
za dwa dzie ścia lat pra cy nad tur nie jem. Bra wa
dla od wa żnych de biu tan tów: Ja dwi gi Ma rzec
z No we go Dwo ru i Pio tra Zwo liń skie go ze Skierd.

No wo dwor ski Ośro dek Kul tu ry dzię ku je wier -
nym spon so rom: Fir mie „RE MI” Bar ba ra To rzew ska,
Kwia ciar ni Okoń scy, Dro ge rii Ali cja Sem pław ska
i Fir mie KO JEN Wi told Ro gow ski – wy łącz ny dys try -
bu tor mar ko wych pa ra so li FUL TON.

Dzię ku je my wszyst kim przy by łym za wod ni -
kom. Gra tu lu je my zwy cięz com!

Do zo ba cze nia w trze ciej de ka dzie.
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Dwa dzie ścia lat scrab blo wych roz gry wek
Tekst i Foto: NOK

n To dobry moment do podsumowań. Pierwsze Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Scrabble odbyły się 26
października 1997 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury, zlokalizowanym jeszcze w budynku przy ul. Mazowieckiej.
Kolejne krążyły po mieście, odbywając się to w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, to w Klubie Technik czy kawiarni OLIMP
w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Od 2010 roku odbywają się już we własnej siedzibie Nowodworskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Ignacego Paderewskiego 1A.



Informacja prasowa

Od 1 stycznia wystarczy
jeden przelew do ZUS
Nowy sposób rozliczania z ZUS zacznie obowiązywać już od
1 stycznia 2018 roku. Przedsiębiorcy do tego czasu otrzymają
indywidualny numer rachunku składkowego, na który będą
od nowego roku opłacać składki. Zamiast trzech albo
czterech przelewów miesięcznie będą wysyłać tylko jeden.

Projekt zakładający przypisanie indywidualnego numeru rachunku
składkowego każdemu przedsiębiorcy to przede wszystkim wygoda.
Obecnie wypełnianie kilku przelewów jest bardzo pracochłonne.
Podaje się w nich wiele danych, które pomagają właściwie
zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Trzeba wprowadzać je bardzo
dokładnie, ponieważ popełnienie błędu w danych identyfikacyjnych
lub okresie rozliczeniowym powoduje problemy we właściwym
przypisaniu składki.

Od 1 stycznia prowadzący firmę będą opłacać składki zwykłym
przelewem, na którym wpiszą tylko numer rachunku składkowego – ten
indywidualny, który będzie przypisany tylko do jednego klienta. Każdą

wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i
fundusze na podstawie deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy za
ostatni miesiąc. Jeden przelew obejmie więc składki na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i – dla tych, którzy
opłacają – Fundusz Emerytur Pomostowych.

Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności system rozliczy
najstarsze zadłużenie, oczywiście, o ile takie istnieje. A więc w sytuacji gdy
klient ma zadłużenie, musi się liczyć z tym, że zaksięgowanie bieżących
składek na poczet długu spowoduje brak pokrycia bieżących składek.
Stąd też przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe
mogą w tym przypadku „wypaść” z tego ubezpieczenia. Skutkuje to np.
tym, że jeżeli ktoś taki zachoruje, to nie otrzyma zasiłku chorobowego. Aby
uniknąć konsekwencji, wystarczy jednak, że przedsiębiorca spłaci
zadłużenie do końca grudnia 2017 roku lub wystąpi do ZUS z wnioskiem
o rozłożenie go na raty. Każdy, kto podpisze umowę przed 1 stycznia 2018
roku i będzie terminowo regulował należności, zyska pewność, że wpłaty
rozliczą się właściwie, tzn. na składki bieżące i na raty, które powoli spłacą
zadłużenie. W całej Polsce ZUS wysłał 3,6 mln listów z informacją o
indywidualnym numerze składkowym.

Uwaga
Przedsiębiorco, jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od nas

informacji lub jeżeli zgubisz list, to koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer
rachunku otrzymasz wtedy w każdej placówce Zakładu lub w Centrum
Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00). To ważne, ponieważ dotychczasowe
rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Anna Petelicka
Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz

II Oddziału ZUS w Warszawie

OGŁOSZENIAFakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl 19



OGŁOSZENIA Fakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl20

Zmiany w zasadach segregowania śmieci
W związ ku z wpro wa dza niem w ży cie za pi sów, któ re zo sta ły za war te w Roz po rzą dze niu w spra wie szcze gó ło we go
spo so bu se lek tyw ne go zbie ra nia wy bra nych frak cji od pa dów, Gmi na No wy Dwór Ma zo wiec ki od stycz nia 2018 ro ku
pla nu je wpro wa dzić za sa dy se gre go wa nia od pa dów ko mu nal nych na 4 frak cje, tzn:
Pa pier – wo rek/po jem nik nie bie ski na pa pier i tek tu rę (bez zmian).
Szkło – wo rek/po jem nik zie lo ny na szkło opa ko wa nio we bia łe i ko lo ro we (bez zmian).
Me ta le i two rzy wa sztucz ne – wo rek/po jem nik żół ty na two rzy wa sztucz ne, od pa dy wie lo ma te ria ło we i me tal.
Bio – po jem nik brą zo wy dla za bu do wy wie lo ro dzin nej na bio od pa dy ku chen ne oraz wo rek brą zo wy dla za bu do wy
jed no ro dzin nej na bio od pa dy ku chen ne i od pa dy zie lo ne z ogród ka (tra wa, li ście).
Oto szcze gó ło we za sa dy se gre ga cji tych frak cji od pa dów:

Bio
Co zbieramy
C resztki warzyw i owoców,
C obierki,
C zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
C łupiny orzechów i ziaren,
C odpady z ogródków (trawa, liście, chwasty, igliwie, gałązki, drobne wióry z drewna).
Czego nie zbieramy
I mięsa, kości i ości,
I resztek z obiadów,
I popiołu z pieców i kominków,
I odchodów zwierzęcych,
I trocin i żwirku zanieczyszczonego odchodami,
I ulicznych zmiotek,
I gałęzi, krzaków, korzeni.

Metale i tworzywa sztuczne
Co zbieramy
C opakowania stalowe i aluminiowe po napojach i konserwach,
C drobny złom metali kolorowych i żelazny, aluminium,
C kapsle, przykrywki, zakrętki metalowe i plastikowe,
C opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP – oznaczenia te znajdziemy na spodzie butelki),
C puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, szamponach),
C czyste kanistry plastikowe,
C plastikowe opakowania po żywności (np. po serkach, kefirach, margarynach, jogurtach itp.),
C plastikowe koszyczki po owocach,
C folie, torebki, worki i reklamówki z tworzyw sztucznych,
C tworzywa twarde typu skrzynki, rurki, krzesła ogrodowe,
C opakowania wielomateriałowe, tzn. kartoniki po napojach, sokach, mleku itp.
Czego nie zbieramy
I opakowań z metalu, aluminium i tworzyw sztucznych z jakąkolwiek zawartością,
I opakowań po medykamentach,
I puszek i butelek po olejach, smarach (silnikowych, spożywczych), farbach, klejach, rozpuszczalnikach,

opakowań po aerozolach,
I opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
I tworzyw piankowych, styropianu, gumy,
I produktów wykonanych z połączenia metalu z innymi materiałami
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I zabawek, pieluch,
I zużytych baterii.

Ważne! Z opakowań z tworzyw sztucznych i metali należy usunąć zawartość. Z butelek z tworzyw sztucznych
usunąć zakrętki. Zgnieść butelkę lub puszkę aluminiową – zajmie mniej miejsca!

Szkło
Co zbieramy
C szklane butelki i słoiki po napojach, sokach itp.,
C szklane opakowania po kosmetykach,
C stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.
Czego nie zbieramy
I opakowań szklanych z jakąkolwiek zawartością,
I szkła płaskiego (tzn. szyby okienne i samochodowe, lustra),
I szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
I ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu arco, miski, talerze, doniczki),
I szkła okularowego,
I szkła zbrojeniowego,
I żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp neonowych i halogenowych,
I termometrów rtęciowych,
I szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Ważne! Z opakowań szklanych należy usunąć zawartość. Z opakowań szklanych usunąć zakrętki, przykrywki,
kapsle, korki i postępować jak z tworzywem sztucznym lub metalem. Nie trzeba zdejmować z nich etykiet.

Pa pier
Co zbieramy
C Co zbieramy
C gazety, książki i zeszyty w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,
C katalogi, prospekty, książki telefoniczne,
C tekturę, kartony, pudełka,
C torby i torebki papierowe,
C papier pakowy,
C papier xero, papier do pisania.
Czego nie zbieramy
I opakowań z jakąkolwiek zawartością,
I brudnego i zatłuszczonego papieru (jeśli jest zanieczyszczony tylko fragment, wystarczy go oderwać),
I lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
I tapet, kalki i papierów przebitkowych,
I papieru termicznego,
I artykułów higienicznych (chusteczki, pieluszki itp.),
I worków po cemencie i wapnie,
I toreb po środkach ochrony roślin,
I kartoników po napojach, sokach, mleku itp.

Ważne! Papier nie może być mokry. Papier nie może być zanieczyszczony: mechanicznie (np. metale, szkło,
tekstylia, piasek), chemicznie (np. kleje, farby) czy mikrobiologicznie (pleśń, grzyb).

Szczegółowe dane dotyczące harmonogramów odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych
oraz pojemników i worków będą opublikowane po zakończeniu procedury przetargowej. Informacje
będą publikowane w kolejnych Faktach Nowodworskich i na głównej stronie internetowej miasta
www.nowydwormaz.pl – po lewej stronie na dole w banerze o nazwie System Gospodarki
Odpadami Komunalnymi.



Pro gram Edu ka cyj ny WOŚP „Ra tu je my
i Uczy my Ra to wać” do tarł rów nież do No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go.

W tym ro ku do bi cia re kor du zgło si ły się
dwie szko ły: Li ceum Ogól no kształ cą ce im.
Woj ska Pol skie go oraz Szko ła Pod sta wo wa
nr 5 (już po raz dru gi!).

Ak cja wy star to wa ła punk tu al nie o go dzi -
nie 12:00. Przez pół go dzi ny na kil ku sta no wi -

skach w obu szko łach ucznio wie pro wa dzi li ak -
cję cią głej re ani ma cji na fan to mach. Ca łość
ko or dy no wa li: stra ża cy z Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej Ra tow nic two Wod ne, pa ni Mał go rza ta
Wój cik ze Stra ży Miej skiej, pa ni Re na ta Dy da
z LO oraz Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Piąt ki.

Cy tu jąc por tal No wy Dwór Ma zo wiec ki, mo -
że my po wie dzieć: „Ta za ba wa kie dyś mo że
ura to wać ko muś ży cie”.

Piąt ka bi ła re kord!
Tekst i Foto: Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki

n Co ro ku w dniu Eu ro pej skie go Dnia Przy wra ca nia Czyn no ści Ser ca, Wiel ka Or -
kie stra Świą tecz nej Po mo cy or ga ni zu je bi cie re kor du Gu in nes sa w jed no cze snej
re su scy ta cji krą że nio wo -od de cho wej przez jak naj więk szą licz bę osób.

Wielki sukces
Igora
Tekst i Foto: ZS TM

n W październiku 2017 roku nastąpiło
rozstrzygnięcie czwartej edycji
ogólnopolskiego konkursu „List
do Taty”. Patronat nad konkursem
roztoczyli: senatorowie RP i ich biura
senatorskie, Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej Senatu RP,
Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak, kuratoria oświaty oraz
Inicjatywa tato. net.

W te go rocz nej edy cji suk ces od niósł Igor
Łąc ki – uczeń kla sy V A na szej szko ły w Mo dli -
nie Twier dzy. Je go pra cę, na pi sa ną w czerw -
cu, czy li tuż przed za koń cze niem ubie głe go

ro ku szkol ne go, zgło si ła do kon kur su na uczy -
ciel ka ję zy ka pol skie go, pa ni Mag da le na
Łusz czyń ska.

Igor na pi sał nie zwy kle cie pły i wzru sza ją cy
list. Szcze rość wy znań chłop ca, pro sty ję zyk
i mi łość bi ją ca z wy po wie dzi przy nio sły Igo ro -

wi uzna nie ju ry, któ re wy bra ło je go list spo śród
po nad trzech ty się cy prac na de sła nych
na ten kon kurs. 18 paź dzier ni ka Igor wraz
z ma mą go ścił w gma chu Se na tu PR na uro -
czy sto ści za koń cze nia kon kur su.

Ser decz nie gra tu lu je my!

n Pod koniec czerwca tego roku
otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość
dotyczącą konkursu plastycznego
najwyższego stopnia Science Without
Borders Challenge 2017.

Kom po zy cje ar ty stycz ne uczen nic od dzia łów
gim na zjal nych Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go
nr 1 w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim – Ali cji Du -
dek z kla sy III A i Ka ro li ny Pin del z kla sy II A – god -
nie re pre zen to wa ły Pol skę i spo śród kil ku set
za kwa li fi ko wa ły się do gru py naj lep szych z naj -
lep szych prac pla stycz nych na świe cie.

Ali cja Du dek za ję ła II miej sce, a pra ca Ka -
ro li ny Pin del za kwa li fi ko wa ła się do pół fi na łu.

Te ma ty ka ochro ny oce anów spo tka ła się
z du żym za in te re so wa niem, a pra ce pla stycz ne
uczest ni ków by ły na bar dzo wy so kim po zio mie.

W mię dzy na ro do wym kon kur sie w An na po -
lis, mie ście po ło żo nym na wschod nim wy brze -
żu Sta nów Zjed no czo nych, nie da le ko

Wa szyng to nu, bra ło udział kil ka set prac
z państw ca łe go glo bu – In dii, Pol ski, USA, Sło -
we nii, Ro sji, Ka na dy, No wej Ze lan dii, Chin,
Ukra iny, Wę gier, Fi li pin, In do ne zji, Ni ge rii, Kir gi -
sta nu, Es to nii, Ru mu nii, Au stra lii i in nych.

Ser decz nie gra tu lu je my uczen ni com mię -
dzy na ro do we go suk ce su!

Suk ces no wo dwor skich uczen nic
Tekst i Foto: Sebastian Goliszek – nauczyciel plastyki
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n Śliwka jest wspaniałym źródłem
cennych witamin. Owoce te zawierają
wiele potrzebnych organizmowi
składników, takich jak potas, wapń,
żelazo, magnez i błonnik. Mają także
dużo witamin. Jest jeszcze jeden bardzo
ważny argument przemawiający
na korzyść śliwki: to owoc pochodzący
z naszych polskich sadów.

Dla te go to wła śnie śliw ka zna la zła się
w pro gra mie Przed szko la nr 1. W Dniu Śliw ki
na sze przed szko le wy peł ni ło się cu dow ny mi,
wy ko na ny mi prze ró żną i tech ni ką we so ły mi
śliw ka mi. Nasz wspa nia ły fio le to wy dzień spę -
dzi li śmy na two rze niu śliw ko wych prac pla -
stycz nych, na uce po przez za ba wę,
na wspól nych tań cach i przy rzą dza niu cu -
dow nych śliw ko wych po traw. Śro da 8 li sto pa -
da za pi sa ła się w na szym przed szko lu ko lo rem
fio le to wym o sma ku śliw ki. Śliw ka kró lo wa ła
w ca ło dzien nym me nu. Dzie ci wie dzą już, że

owo ce te mo żna jeść pod ró żny mi po sta cia -
mi. Chęt nie pró bo wa ły su szo nych śli wek, po -
wi deł śliw ko wych czy na wet śli wek w oc cie.
Zwień cze niem ja dło spi su by ło cia sto ze śliw -

ka mi, prze pysz ne wa fel ki z po wi dła mi śliw ko -
wy mi oraz śliw ki w cze ko la dzie.

Na ko niec mo żna by ło de lek to wać się dzie -
łem wła snych rą czek. By ło pysz nie i bar dzo
zdro wo. Wszyst kie dzie ci już wie dzą, że
wszech obec ne sło dy cze mo żna zstą pić
wspa nia ły mi wła sno ręcz nie zro bio ny mi sma -
ko ły ka mi, któ re nio są ze zo bą spo rą por cję wi -
ta min. Ma my na dzie ję, że od dziś ko lor
fio le to wy bę dzie na szym mi lu siń skim ko ja rzył
się ze wspa nia łą i bar dzo zdro wą śliw ką.

Dzień Śliw ki w We so łej Je dy necz ce
Tekst i Foto: PP1

Wi ta mi ny A, C, E – w ka żdej śliw ce znaj dziesz je.
Zja daj co dzień śliw kę ca łą, by ci zdro wie do pi sa ło.
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n Jak co roku w Dniu Edukacji
Narodowej uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 pamiętali o swoich
nauczycielach. Były miłe słowa,
podziękowania, kwiaty, uściski
i okolicznościowa akademia.

To wy jąt ko we spo tka nie uświet ni li swo ją
obec no ścią przed sta wi cie le Ra dy Ro dzi ców
– pa ni Iza be la Krę żle wicz i pan Da niel Ta rasz -
kie wicz. Go ście zło ży li na rę ce pa ni dy rek tor
Ma rio li Zie liń skiej kwia ty i ży cze nia peł ne uzna -
nia dla trud nej, od po wie dzial nej i bar dzo po -
trzeb nej pra cy wszyst kich na uczy cie li. Du żo
mi łych słów po pły nę ło z ust i serc uczniów.
Emil ka, Zu zia, Mi cha li na i Ma ja z kla sy II A śpie -
wa ją co wy chwa la ły za le ty pe da go gów. Do -
wie dzie li śmy się m.in., że dzię ki
wy cho waw com na uka sta je się „su per spra -
wą”, a ich pa ni „wie, jak we so ło uczy się”.

Star si ucznio wie z nie ma łą do zą hu mo ru
wy li cza li bla ski i cie nie pra cy na uczy cie la. Bo
co dzien ność pe da go gów to sto sy do ku men -
tów, szko le nia, ra dy, awan se, ale prze cież ta -
kże mi sja wy cho wa nia i wy kształ ce nia
mło de go po ko le nia.

Ilu stra cją re la cji na uczy ciel -uczeń by ły frag -
men ty mu zycz ne: „Lo ve Sto ry”, „Nie pew ność”
Gre chu ty, „Niech ży je bal” Ma ry li Ro do wicz.

Bar dzo wy mow na by ła ta kże de ko ra cja.
Mo ty le wy la tu ją ce z otwar tej księ gi mo gą być

od czy ta ne ja ko me ta fo ra mi sji pe da go gicz -
nej, któ rą po dej mu je ka żdy na uczy ciel.

„Na uczy ciel do brze wie, ile w gło wie zmie ści się…”
Tekst i Foto: Monika Zakrzewska-Walczak



W tym ro ku Dzień Spor tu od był się w pią -
tek 29 wrze śnia, a uczest ni czy ło w nim po -
nad 700 uczniów. Dzie ci klas 0-VII ba wi ły się
i ry wa li zo wa ły w kon ku ren cjach spor to wych
na bo iskach i na te re nie wo kół szko ły.

Fe styn roz po czął się od roz grzew ki przy mu -
zy ce. By ła to wspa nia ła za ba wa, w któ rej wzię -
ły udział wszyst kie dzie ci! Po spor to wym
wstęp nie mo żna by ło bez piecz nie roz po cząć
kon ku ren cje i za ba wy.

Dzie ci ry wa li zo wa ły m.in. w grach ze spo ło -
wych w dwa ognie spor to we, na spor to wym
to rze prze szkód, w pił ce siat ko wej na we so ło,
pił ce ręcz nej i pił ce no żnej. Od by ło się też wie -
le in nych kon ku ren cji spor to wo -re kre acyj nych,
ta kich jak kon kurs strza łów do ce lu, kry kiet, pa -
int ball, zjaz dy na ty rol ce, te nis sto ło wy i wie le
in nych.

Przed się wzię cie zo sta ło zor ga ni zo wa ne
przez na uczy cie li i Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Piąt ki. To dzię ki ich za an ga żo wa niu mo żli we
by ło przy go to wa nie i prze pro wa dze nie tak
atrak cyj ne go spor to we go dnia w Piąt ce. Sto -
wa rzy sze nie Przy ja ciół Piąt ki po zy ska ło na ten
cel środ ki w ra mach kon kur su ogło szo ne go
przez Urząd Mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki.
Dzię ki do fi nan so wa niu za da nia mo żli we by ło
zor ga ni zo wa nie nie tyl ko Dnia Spor tu, lecz ta -
kże prze pro wa dze nie do dat ko wych za jęć
spor to wych dla dzie ci, za wo dów spor to wych,
za ku pie nie drob ne go sprzę tu spor to we go, wy -

po sa że nia ap te czek czy ma te ria łów do przy -
go to wa nia fe sty nu i in nych dzia łań. Mo żli we
by ło ta kże zor ga ni zo wa nie zdro we go po czę -
stun ku dla uczest ni ków im pre zy. Na dzie ci cze -
ka ły wa rzy wa i owo ce, po któ re te bar dzo
chęt nie się ga ły. By ły też in ne nie spo dzian ki:
wa ta cu kro wa i po pcorn, cie szą ce się ogrom -
ną po pu lar no ścią. Wy jąt ko wy mi atrak cja mi
dla dzie ci oka za ły się dmu cha ne zam ki, ku le
wod ne, tram po li na, dmu cha ne pla ce za baw
dla naj młod szych, qu ady i ma lo wa nie twa rzy.

Dzię ki za an ga żo wa niu na uczy cie li, przy ja -
ciół szko ły i władz mia sta ten dzień był dla
uczniów Piąt ki praw dzi wym świę tem – za miast
lek cji od by wa ły się za ba wy na świe żym po -
wie trzu i na wet au ra te go dnia by ła przy chyl -
na mło dym spor tow com.

Im pre zę za pla no wał i przy go to wał ze spół
na uczy cie li pod kie run kiem pa ni Mag da le ny
Ko cza now skiej oraz na uczy cie li wy cho wa nia
fi zycz ne go – pa ni Na ta lii Choj nac kiej, pa ni Be -
aty Sa wic kiej, pa na Ja nu sza Rze szo ta, pa na
Mar ci na Krysz to for skie go i pa na Bar tło mie ja
Ner sa.

Or ga ni za to rzy im pre zy dzię ku ją wszyst kim
oso bom za an ga żo wa nym w przy go to wa nie
spor to we go świę ta Piąt ki, szcze gól nie
Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo
Wodne za za bez pie cze nie im pre zy i czu wa -
nie nad bez pie czeń stwem dzie ci. Po zo sta łym
na uczy cie lom, któ rzy wspar li im pre zę, ob sta -
wia jąc sta no wi ska spor to we, ser decz nie dzię -
ku je my. Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie ru je my

do uczniów i wo lon ta riu szy, któ rzy po mo gli
nam na wszyst kich eta pach, po czy na jąc
od pom po wa nia ba lo nów i przy go to wy wa nia
sto isk, a koń cząc na po sprzą ta niu wszyst kie go
po im pre zie.

War to pa mię tać, że ta kie ini cja ty wy jak
Spor to we Świę to Szko ły w Piąt ce oprócz do -
brej za ba wy przy no szą jesz cze in ne efek ty:
przy czy nia ją się do wzro stu za in te re so wa nia
dzie ci ak tyw no ścią fi zycz ną i zdro wym odży -
wia niem, a jed no cze śnie sku tecz nie in te gru ją
uczniów i na uczy cie li. War to in we sto wać
w nie czas i pie nią dze do ro słych.
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Sportowa Piątka
Tekst i Foto: Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki

n Dzień Sportu w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim stał się już tradycją. Corocznie ten niezwykle
atrakcyjny dla uczniów festyn sportowy organizowany jest w ostatnim tygodniu września. Data jest nieprzypadkowa,
nawiązuje bowiem do dwóch wydarzeń. 28 września 1939 roku Janusz Kusociński – wielki sportowiec i patriota, patron
szkoły – został odznaczony Krzyżem Walecznych. 45 lat później, we wrześniu 1984 roku, została otwarta nasza Piątka.



Uczest ni cy za ba wy lo so wo zo sta li po dzie le -
ni na trzy gru py. Na stęp nie ka żda z grup zo -
sta ła wpro wa dzo na w in ną zja wi sko wą

opo wieść, któ rą aby roz wi kłać, trze ba by ło
zmie rzyć się z ró żne go ro dza ju za gad ka mi, za -
da nia mi, pro ble ma mi. Cza sa mi trze ba by ło

sko rzy stać z pod po wie dzi, po nie waż czas
prze zna czo ny na za ba wę – 60 mi nut mi jał
w nie ubła ga nym tem pie.

Za da nia, ja kie gru py mu sia ły wy ko nać, zo -
sta ły wy peł nio ne zna ko mi cie. Wszy scy po ko -
na li trud no ści dzię ki do brej współ pra cy.

Ko lej nym punk tem pro gra mu był spa cer
ulicz ka mi Sta re go Mia sta i od kry wa nie cie ka -
wych punk tów te go ma gicz ne go i kli ma tycz -
ne go miej sca. Ucznio wie zo ba czy li frag ment
gą sie ni cy Go lia tha, czy li wmu ro wa ne go
w mur świą ty ni na ul. Dziel nej nie miec kie go sa -
mo bie żne go czoł gu -pu łap ki z cza sów Po wsta -
nia War szaw skie go w 1944 ro ku; po cho dzą cy
z XVI wie ku Dzwon ży czeń na uli cy Ka no nia,
któ re go do tknię cie i trzy krot ne okrą że nie ma
po dob no ma gicz ną moc speł nia nia ży czeń;
Bar ba kan – ele ment war szaw skich mu rów
obron nych, czy wresz cie po mnik Ma łe go Po -
wstań ca na ul. Pod wa le – wy mow ny sym bol
upa mięt nia ją cy wszyst kich mło dych lu dzi, któ -
rzy wal czy li w Po wsta niu War szaw skim, choć
by li bar dzo mło dzi, za mło dzi na bój.

Zwień cze niem wy ciecz ki był po si łek w jed -
nej z war szaw skich re stau ra cji, gdzie ucznio -
wie zre ge ne ro wa li si ły przy pysz nej piz zy,
a po tem peł ni wra żeń i emo cji wró ci li do Mo -
dli na.

W do mu za ga dek
Tekst i Foto: red., B. Siwek

n 12 paź dzier ni ka od by ła się wy ciecz ka kla sy 6a ze szko ły Pod sta wo wej w Twier -
dzy Mo dlin w dziw ne i nie spo ty ka ne miej sce – do „Do mu za ga dek”. Tam
na uczniów cze ka ły trzy sa lo ny wir tu al nej rze czy wi sto ści, łą czą ce w so bie 5 te ma -
tycz nych stref: ognia, ad re na li ny, spor tu, cie ka wo stek i wy ści gów.
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27 paź dzier ni ka przed szko le w Mo dli nie
Twier dzy prze mie ni ło się w baj ko wą sce ne rię,
a wszyst ko dzię ki przed sta wie niu „Trzy ma łe
świn ki”, przy go to wa ne mu przez dzie ci z gru py
„Pszczół ki” w ra mach ak cji „Dzie ci dzie ciom”.

Pa ni wi ce dy rek tor Ire na Wi śniew ska przy wi -
ta ła przy by łych go ści: ro dzi ców, przed szko la -
ków oraz dzie ci z grup „0” SP i za pro si ła ich
do obej rze nia pe ry pe tii trzech ma łych świ nek,
któ re po sta no wi ły zro bić so bie do mek we dług
wła sne go po my słu. Jed na świn ka wy ko rzy sta ła
do te go sło mę, dru ga drew no, a trze cia – naj -
mą drzej sza i naj bar dziej pra co wi ta – za da ła so -
bie wie le tru du i zbu do wa ła so lid ny dom
z ce gieł. W tym bu dow ni czym am ba ra sie na -
gle po ja wił się zgłod nia ły wilk, któ ry pew ny sie -
bie i swo jej si ły zdmuch nął dwa nie trwa łe
dom ki. Wie le wy sił ku wło żył też w zbu rze nie mu -
ro wa nej chat ki, lecz je go sta ra nia nie po wio dły
się. Świn ki bez piecz nie wró ci ły do ma my, któ rą
prze pro si ły za nie od po wied nie za cho wa nie.
Obie ca ły po ma gać jej od tąd w pra cach do -
mo wych i już ni gdy wię cej jej nie za smu cać.

Pod czas wy stę pu ma łych ar ty stów wspie ra -
ła pa ni Mał go sia z we so ły mi ara nża cja mi mu -
zycz ny mi, któ re spra wia ły, że no gi i rę ce sa me
wy ry wa ły się do tań cze nia i kla ska nia.

Pu blicz ność na gro dzi ła ma łych ak to rów
grom ki mi bra wa mi.

Uro cze przed sta wie nie o trzech świn kach
na uczy ło dzie ci, że to, co jest w ży ciu wa żne,
wy ma ga prze my śle nia i za an ga żo wa nia.
Przed szko la ki jesz cze raz prze ko na ły się, że „cię -
żka, su mien na pra ca na praw dę się opła ca”.

Dzieci dzieciom
Tekst: Justyna Klusiewicz,
Foto: Kinga Kuczkowska

n Teatr jest dyscypliną sztuki przygotowującą widza do pracy intelektualnej, a z
drugiej strony pobudza pewne cechy, takie jak ciekawość, zdolność do analizy,
poczucie względności. Zachęca do badania świata, poszukiwania prób
wyjaśnienia, głębszego zrozumienia. Jednocześnie teatr ukazuje los człowieka,
co jest ważnym elementem humanizującym i bardzo ważnym elementem
edukacji (Andrzej Hausbrandt).



Warsz ta ty zor ga ni zo wa no, jak co ro ku, w Szko -
le Pod sta wo wej nr 7 im. Or ła Bia łe go, wcho dzą -
cej w skład Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go nr 1.
Ucznio wie klas trze cich i pią tych z no wo dwor skich
pod sta wó wek zmie rzy li się z nie la da wy zwa niem
– mie li wy ko nać ma pę te ma tycz ną na je den
z wy lo so wa nych przez sie bie te ma tów, do ty czą -
cych na sze go pięk ne go mia sta. Warsz ta ty po -

prze dzi ło prze mó wie nie Pa ni Dy rek tor Agniesz ki
Pin del, po kaz pre zen ta cji i fil mu, któ re wpro wa dzi -
ły uczest ni ków w te ma ty kę spo tka nia. Uczest ni cy
otrzy ma li od po wied nie ma te ria ły, przy bo ry oraz
wspar cie or ga ni za to rów i swo ich opie ku nów, co
przy ich kre atyw no ści za owo co wa ło cie ka wy mi
i ory gi nal ny mi pra ca mi. W trak cie warsz ta tów
uczest ni cy nie tyl ko zdo by wa li no wą wie dzę o na -

szym mie ście, ale uczy li się ta kże umie jęt no ści pla -
no wa nia pra cy, współ pra cy w gru pie czy po pro -
stu do brze się ba wi li. Na za koń cze nie warsz ta tów
ka żda z grup krót ko opi sa ła efek ty swo jej pra cy
i do ko na ła pod su mo wa nia. Ma py te ma tycz ne
bę dzie mo żna obej rzeć w Urzę dzie Miej skim, po -
nie waż z oka zji 20-le cia warsz ta tów zo sta nie tam
zor ga ni zo wa na oko licz no ścio wa wy sta wa.
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No wy Dwór Ma zo wiec ki – mia sto, któ re ko cham
Tekst: Rafał Płocharczyk, Foto: Małgorzata Kulesza

Mi nę ło już 20 lat… Mo ja ma ła Oj czy zna
n W tym roku odbyły się jubileuszowe dwudzieste warsztaty związane z realizacją Programu Edukacji Gminnej Moja mała
Ojczyzna – pod hasłem „Nowy Dwór Mazowiecki – miasto, które kocham”.



Przed szko la ki pod czas za jęć utrwa la ły wie -
dzę na te mat na sze go mia sta, zwłasz cza jed -
nej bar dzo wa żnej po sta ci – bia łej
nie dźwie dzi cy, któ ra nie gdyś miesz ka ła
w Twier dzy Mo dlin ra zem z woj sko wy mi.

Dzię ki tym za ję ciom ma lu chy do sko na le
po zna ły ró żni cę mię dzy nie dźwie dzia mi po lar -
ny mi i bru nat ny mi, a pod czas za baw ru cho -
wych do sko na li ły umie jęt ność li cze nia
i bu do wa nia po jęć ma te ma tycz nych. Na za -
koń cze nie spo tka nia czte ro - i pię cio lat ki wraz
z ro dzi ca mi wy ko na ły swo je mi sie, okle ja jąc
pa pie ro we ta le rzy ki wa tą.

Ma łe „So wy” na pew no dłu go bę dą wspo -
mi na ły wy jąt ko we go go ścia, któ ry za wi tał
do ich przed szko la.

Baś ka Mur mań ska w PP3
Tekst i Foto A. Marszałek

n Na początku października w grupie „Sowy” w PP3 odbyły się zajęcia otwarte
dla rodziców z udziałem wyjątkowego gościa – dzieci odwiedziła biała
niedźwiedzica Baśka Murmańska.

W Pa pu gar ni
Tekst i Foto: Katarzyna Prusinowska

n 11 października klasa II A ze szkoły
w Modlinie Twierdzy pojechała
na wycieczkę do Papugarni Carmen.

Ra zem z bi le tem do sta li śmy po jem nicz ki ze
sma ko ły ka mi dla pta ków. Pa pu gi mo żna by -
ło kar mić, gła skać i ro bić so bie z ni mi zdję cia.
By ło tam ich sto i ka żda z nich by ła in na. Ptasz -
ki mia ły imio na: np. Alex, Kin ga, Mi siek, Ja cek,
Gra ży na. Wszyst kim na szym ko le żan kom i ko -
le gom naj bar dziej po do ba ła się Ara o imie niu
Blue – by ła to jed na z naj więk szych znaj du ją -
cych się tam pa pug. Mnó stwo za ba wy by ło,
kie dy pa pu żki sia da ły nam na ra mio nach, rę -
kach, gło wach i wca le się nas nie ba ły.

To by ła bar dzo faj na wy ciecz ka.
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n 20 paź dzier ni ka w Pu blicz nym Przed -
szko lu nr 1 „We so ła Je dy necz ka” od -
by ła się tzw. Ży wa lek cja przy ro dy.
Te ma tem za jęć by ły owa dy. Przed szko -
la ki zdo by ły mnó stwo wi do mo ści o bu -
do wie, ży ciu, zwy cza jach i śro do wi sku
by to wa nia owa dów, do wie dzia ły się
wie lu cie ka wo stek na ich te mat.

Oprócz ko lo ro wych ko lek cji za su szo nych eg -
zo tycz nych owa dów dzie ci mo gły wziąć do rę -
ki ku zy na pa ty cza ków – stra szy ka, po gła skać

mi lut kie go ka ra lu cha z Ma da ga ska ru i spoj rzeć
w oczy za gad ko wej sza rań czy czy mo dlisz ce.

Spo tka nie z owa da mi by ło nie tyl ko bar dzo
cie ka we, ale wzbu dzi ło rów nież wie le emo cji,
zwłasz cza wśród młod szych dzie ci. Bli skość
ob co wa nia z na tu rą do star czy ła im wie lu no -
wych prze żyć i z pew no ścią wpły nie na roz wój
za in te re so wań przy rod ni czych i kształ to wa nie
po sta wy ba daw czej.

Pre zen ta cja ży wych oka zów po słu ży ła prze -
ła ma niu lę ku oraz oba le niu mi tów na te mat
owa dów wśród dzie ci.

Owa dy – ży wa lek cja przy ro dy
Tekst i Foto: PP1



Pa nu Ro ma no wi to wa rzy szy ła żo na Ja dwi -
ga Ka czo row ska i re pre zen tu ją cy ZOR RP

Adam Ja nas. Po wi ta ła ich i przed sta wi ła mło -
dzie ży Be ata Ki siel, wi ce dy rek tor ZS nr 2.

Pod czas spo tka nia Ro man Ka czo row ski,
świa dek no wo dwor skiej hi sto rii, nie zwy kle su -
ge styw nie i ze swa dą opo wia dał o swo ich nie -
sa mo wi tych prze ży ciach z cza sów II woj ny
świa to wej.

Mię dzy in ny mi o udzia le w kam pa nii wrze -
śnio wej ja ko ochot nik w 32 puł ku pie cho ty,
o dzia łal no ści w no wo dwor skiej gru pie kon spi -
ra cyj nej kie ro wa nej przez Edwar da Bu ra kow -
skie go, wy ko na niu pod ko pu i umo żli wie niu
uciecz ki Bu ra kow skie mu z te re nu ge sta po,
o prze pro wa dza niu ak cji sa bo ta żu, w tym
o nisz cze niu zbior ni ków z pa li wem, de mon ta -
żu in sta la cji elek trycz nej w Stocz ni Mo dliń skiej,
pró bie wy ko le je nia po cią gu, uwol nie niu 4 Po -
la ków za mu ro wa nych w bu dyn ku ge sta po,
o po mo cy Ży dom za mknię tym w no wo dwor -
skim get cie, uczest nic twie pod ps. „Ryf” w gru -
pie kon spi ra cyj nej dzia ła ją cej w Gdań sku,
prze ka zy wa niu Ar mii Kra jo wej in for ma cji o re -
mon to wa nych nie miec kich okrę tach pod -
wod nych, pró bie wy sa dze nia nie miec kie go
okrę tu pod wod ne go re mon to wa ne go
w Stocz ni Gdań skiej, uciecz ce z ro bót w Gdań -
sku, aresz to wa niu przez żan dar me rię nie miec -
ką i osa dze niu w aresz cie.

By ła to ży wa lek cji hi sto rii, zna ko mi te uzu peł -
nie nie wie dzy zdo by wa nej z ksią żek.

Ży wa lek cja hi sto rii
Tekst: (k), Foto: ZS nr 2

n 25 października 2017 roku Roman Kaczorowski – 93-letni kombatant, honorowy
obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego, członek Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej spotkał się z uczniami klas pierwszych. Spotkanie
odbyło się w ramach współpracy między ZOR RP i Zespołem Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim,
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10 paź dzier ni ka gru py Del fin ki i Pszczół ki
z przed szko la w Mo dli nie Twier dzy wraz z pa -
nią dy rek tor, swo imi wy cho waw czy nia mi i pa -
nią Mał go rza tą Za grab ską wy bra ły się z wi zy tą
do Fil har mo nii Na ro do wej.

Na sze przed szko la ki dzię ki uprzej mo ści
prze wod ni ka pa na Se ba stia na mia ły mo żli -
wość bli ższe go po zna nia bu dyn ku Fil har mo nii
– zwie dze nia sal: ba lo wej, ka me ral nej, gar de -
ro by człon ków or kie stry oraz sa li ćwi czeń chó -
ru śpie wa ją ce go na kon cer tach. Zo ba czy ły,
jak wy glą da ją po szcze gól ne in stru men ty,
na któ rych gra or kie stra pod czas swo ich wy -
stę pów. Dzie ci mia ły rów nież mo żli wość
uczest ni cze nia w pró bie or kie stry, któ ra przy -
go to wy wa ła się do wie czor ne go kon cer tu.
Nie la da wy czy nem by ło do strze że nie, ja kie -
go ko lo ru jest ba tu ta dy ry gen ta i ile na sa li
kon cer to wej znaj du je się anioł ków.

Naj więk szą jed nak atrak cją by ło szu ka nie
tzw. bącz ka, któ ry oka zał się krysz ta ło wym ży -
ran do lem wi szą cym nad krę ty mi scho da mi Fil -
har mo nii.

Wszyst kie przed szko la ki by ły za chwy co ne
po by tem w Fil har mo nii Na ro do wej i wy nio sły

wie le cie ka wych in for ma cji do ty czą cych pra -
cy dy ry gen ta i or kie stry. Po zna ły rów nież wie le
in stru men tów, z któ rych ko rzy sta or kie stra pod -

czas kon cer tów. Wy ciecz ka za pew ne przy spo -
rzy ła na szym mi lu siń skim wie le po zy tyw nych
emo cji i na dłu go po zo sta nie w ich pa mię ci.

Z wi zy tą w Fil har mo nii Na ro do wej
Tekst i Foto: Aleksandra Tobolczyk

n Muzyka jest obecna w każdym aspekcie życia człowieka. Otacza nas wszędzie i daje zarówno dobre, jak i nieprzyjemne
doznania. Jednak nie każdą melodię udaje się nam zatrzymać w danym momencie. Jak wyczarować kompozycję
charakterystyczną dla spaceru po lesie lub wypoczynku na łące? Tego próbowały się dowiedzieć nasze przedszkolaki.
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Pasowanie
u „Misiaczków”
Tekst i Foto: Małgorzata Grabowska
PP3

n 25 paź dzier ni ka od by ła się uro czy -
stość pa so wa nia na przed szko la ka
dzie ci z gru py „Mi sie” w Pu blicz nym
Przed szko lu nr 3.

Na uro czy stość tłum nie przy by li ro dzi ce i in ni
człon ko wie ro dzin. Dzie ci prze bra ne za mi sie
przed sta wi ły krót ki pro gram ar ty stycz ny, któ ry
skła dał się z pio se nek, wier szy i tań ców. Po czę -
ści ar ty stycz nej zło ży ły uro czy ste ślu bo wa nie,
a pa ni dy rek tor pa so wa ła je na praw dzi wych
przed szko la ków. Ka żde dziec ko otrzy ma ło pre -
zent i dy plom. Ro dzi ce przy go to wa li dla dzie ci
nie spo dzian kę, któ rą by ło przed sta wie nie
„Czer wo ny Kap tu rek”. Na za koń cze nie uro czy -

W tej wa żnej dla nich chwi li to wa rzy szy li im za -
pro sze ni go ście: dy rek tor Agniesz ka Pin del, wi ce -
dy rek to rzy: Agniesz ka Ja nic ka, Ir mi na
Bień kow ska, To masz Szad kow ski, a ta kże Ja cek
Ko wal ski – Bur mistrz Mia sta i ro dzi ce. Pod czas uro -
czy sto ści dzie ci śpie wa ły pio sen ki, re cy to wa ły

wier szy ki i udo wod ni ły wszyst kim, że za słu gu ją
na mia no przed szko la ka. Po wy stę pach ar ty stycz -
nych dy rek tor Agniesz ka Pin del, do ty ka jąc ra mie -
nia ka żde go dziec ka wiel kim ołów kiem, włą cza ła
go do gro na praw dzi wych przed szko la ków. By ła
ra dość, du ma, uśmiech i pa miąt ko we zdję cia.

Po uro czy sto ści pa so wa nia dzie ci otrzy ma -
ły pięk ne dy plo my i nie spo dzian ki, a ta kże
pysz ne cu kier ki od Bur mi strza Jac ka Ko wal -
skie go.

Wszyst kim Go ściom dzię ku je my za przy by -
cie na tę uro czy stość, a dzie ciom gra tu lu je my.

„Pa so wa nie dzi siaj ma my, na szych go ści za pra sza my…”
Tekst i Foto: PP5

n Takimi słowami piosenki 26 października w Publicznym Przedszkolu nr 5 dzieci rozpoczęły swoją pierwszą uroczystość
przedszkolną „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to ważny dzień w życiu dzieci z najmłodszych grup – „Biedroneczek”,
„Pszczółek” i „Motylków”.
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Uro czy stość pa so wa nia roz po czął po kaz
stro jów baj ko wych, pre zen to wa nych przez
dzie ci z wszyst kich grup przed szkol nych.
Uczest ni cy kon kur su de mon stro wa li swo je
dzie ła naj le piej, jak po tra fi li, gdyż za da niem
pu blicz no ści zgro ma dzo nej w ha li spor to wej
by ło wy bra nie trzech naj pięk niej szych ko stiu -
mów. Ka żda kre acja mia ła przy pi sa ny nu me -
rek, a wi dow nia na kar tecz kach od da wa ła
głos na naj pięk niej szy strój. Wy ni ki przed sta -
wio no po wy stę pach ar ty stycz nych dzie ci.

Ja ko pierw sze wy stą pi ły dzie ci z gru py „Del -
fin ki” w ko lo ro wym tań cu kow boj skim. Ryt micz -
na me lo dia za pra sza ła do okla sków, któ rych
wi dow nia nie szczę dzi ła na szym wspa nia łym
ar ty stom. Naj młod sza gru pa „Ty gry ski” za śpie -
wa ła nam o tym, ja ki mi są dziel ny mi zu cha mi,
któ re po tra fią po ka zać czę ści cia ła i ryt micz -
nie ni mi po ru szać. Dla na szej pu blicz no ści za -
tań czy li ta kże „Przed szkol ną cza -czę”.
A wy ko na li ją per fek cyj nie, cho ciaż był to
pierw szy wy stęp pu blicz ny przy szłych przed -
szko la ków. Ko lej nym po ka zem, ja ki mo gli śmy
po dzi wiać, był prze pięk ny ta niec do pio sen ki
„Mam tę moc” w wy ko na niu dzie ci z gru py
„Pszczół ki”. Na ma gicz ną chwi lę sce na za mie -
ni ła się w Kra inę Lo du, w któ rej kró lo wa li ma li
tan ce rze. Za swój wy stęp ar ty ści otrzy ma li
grom kie bra wa. Emo cje po ich wy stę pie jesz -
cze nie mi nę ły, gdy wi dow ni uka za ły się zie lo -
ne żab ki. Ryt micz nie wkro czy ły na sce nę
dzie ci z gru py „Żab ki”. Za spra wą swo je go de -
biu tu ar ty stycz ne go za pro wa dzi li wi dow nię

nad staw, gdzie ka żdy mógł się po czuć jak
zie lo na żab ka. Ostat nim wy stę pem, ja ki mo -
gła po dzi wiać pu blicz ność zgro ma dzo -
na w ha li, był ta niec „Po ła ma niec” dzie ci
z gru py „Mo tyl ki”. Przed szko la ki za pre zen to wa -
ły swo je umie jęt no ści ta necz ne w ży wio ło wym
po ka zie, któ ry wzbu dził ogrom ne emo cje i zo -
stał na gro dzo ny wiel ki mi bra wa mi. Ka żdy wy -
stęp był dla na szych ar ty stów ogrom nym
prze ży ciem, gdyż wy stę po wa li dla swo ich naj -

bli ższych. A po dru giej stro nie sce ny nie ustan -
nie roz le ga ły się wiel kie bra wa – za ich ta lent,
wy si łek i pra cę.

Na stęp nie star si ko le dzy po pro si li w imie niu
przy szłych przed szko la ków dy rek to ra Zdzi sła -
wa Szmyt kow skie go o do ko na nie ak tu pa so -
wa nia. Za po mo cą ma gicz ne go ołów ka
ka żdy ma luch zo stał włą czo ny w po czet
przed szko la ków Pu blicz ne go Przed szko la nr 4.
Wcze śniej jed nak wszy scy zło ży li przy rze cze nie
by cia grzecz nym i do brym przed szko la kiem.
Od tej po ry mu szą słu chać swo ich pań, bez
gry ma sze nia sprzą tać za baw ki, uśmie chać się
od ucha do ucha i uży wać kul tu ral nych słów.

(…)
Po czę ści ar ty stycz nej nad szedł czas

na wrę cze nie na gród za naj pięk niej szy baj ko -
wy strój. Uczest ni cy jesz cze raz po ka za li się pu -
blicz no ści (…) i do sta li upo min ki oraz dy plo my.
(…) Wśród wszyst kich pięk nych stro jów III miej -
sce za jął An toś Pa ra dow ski w stro ju Ola fa
z gru py „Ty gry ski”. II miej sce za ję ła Ka mi la
Karcz z gru py „Żab ki”, któ ra za pre zen to wa ła
się w ko stiu mie Ariel ki. Zwy cięz cą kon kur su zo -
stał Smok Kac per Siew ruk z gru py „Ty gry ski”.
Lau re aci otrzy ma li na gro dy z rąk pre ze sa Sto -
wa rzy sze nia Spo łecz no -Oświa to we go SUB SI -
DIUM, któ re ufun do wa ło na gro dy.

Był to nie za po mnia ny dzień, pe łen mi łych
wra żeń. Pa mięć o nim dłu go bę dzie mo gła
po wra cać dzię ki pa miąt ko wym Foto gra fiom
zro bio nym pod czas uro czy sto ści.

(…)
[Skró ty po cho dzą od re dak cji]

Bajeczne pasowanie na przedszkolaka
Tekst: M. Skrońska, Foto: J. Klusiewicz

n Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowe wydarzenie, w którym uczestniczy cała społeczność przedszkola oraz rodzice.
Ten niesamowity dzień zdarzył się w piątek 20 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.



Za pro sze nie na uro czy stość przy ję li przy ja -
cie le na szej szko ły, z któ ry mi prze pro wa dza my
wie le ini cja tyw. Oprócz Władz Mia sta, Stra ży

Miej skiej i Ochot ni czej Stra ży Po żar nej Ra tow -
nic two Wod ne swo ją obec no ścią za szczy ci li
nas przed sta wi cie le Wo je wódz kie go Ośrod ka

Ru chu Dro go we go w War sza wie. Przy je cha li
do nas, że by za in au gu ro wać kam pa nię spo -
łecz ną „Je steś wi docz ny, je steś bez piecz ny
– wy praw ka dla pierw szo kla si stów”. Uzna li śmy,
że jest to bar dzo do bra oka zja do przy po -
mnie nia, jak wa żne jest bez pie czeń stwo na -
szych dzie ci i nas sa mych.

Pan Ra fał Gro dziń ski in te rak tyw nie szko lił
dzie ci i do ro słych. Pre zen ta cja o bez piecz nym
po ru sza niu się po dro dze una ocz ni ła wszyst -
kim, jak wa żne dla na sze go bez pie czeń stwa
jest no sze nie od bla sków.

(…)
Bur mistrz Mia sta wzmoc nił prze kaz i po dzię -

ko wał słu żbom za ich pra cę na rzecz bez pie -
czeń stwa. To by ła wspa nia ła lek cja!

Ślu bo wa nie w SP5
Tekst i Foto: Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki

n W piątek 13 października w Piątce odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów.
Co roku dla dzieci, rodziców i całej szkoły jest to wielkie święto. Młodzi uczniowie
w galowych strojach z uśmiechem na ustach zaprezentowali wspaniały program
artystyczny. Pan Dyrektor zgodnie z tradycją szkoły pasował 99 pierwszaków
na uczniów.
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Uro czy stość roz po czę ła się nie ty po wo, bo
od lek cji prze pro wa dzo nej przez dy rek to ra
Wo je wódz kie go Ośrod ka Ru chu Dro go we go
pa na Mar ka Szczy giel skie go. Pan dy rek tor od -
py tał uczniów, ro dzi ców i gro no na uczy ciel -
skie z prze pi sów ru chu dro go we go, któ re, jak
się oka za ło, wszy scy świet nie zna li. Na za koń -
cze nie gość prze ka zał dzie ciom upo min ki, któ -
re spra wią, że bę dą bar dziej wi docz ne
na dro dze, a więc bez piecz niej sze.

Po lek cji na te mat bez pie czeń stwa roz po -
czę ła się uro czy stość ślu bo wa nia. Ucznio wie
pięk nie pre zen tu ją cy się w ga lo wych stro jach
i na kry ciach gło wy przed sta wi li krót ki pro gram
ar ty stycz ny. Po ka za li w nim swo je umie jęt no -
ści ta necz ne, wo kal ne i re cy ta tor skie, wie dzę
z ję zy ka pol skie go, mu zy ki, ma te ma ty ki, ję zy ka
an giel skie go, re li gii, wy cho wa nia fi zycz ne go
oraz in for ma ty ki. Naj wię cej emo cji wzbu dził
po kaz ro bo ty ki w wy ko na niu Szy mo na Ku rzy -
dło i Krzy sia Ku ni szew skie go. Po pro gra mie
pierw szo kla si stów ko le żan ka z kla sy trze ciej Zu -
zia Okra sa, któ ra pro wa dzi ła tę uro czy stość,
za pro si ła pierw szo kla si stów do zło że nia ślu bo -
wa nia na sztan dar szko ły. Ko lej nym punk tem

uro czy sto ści by ło pa so wa nie na ucznia. Dy rek -
tor Ze spo łu Zdzi sław Szmyt kow ski do ko nał pa -
so wa nia wszyst kich pierw sza ków.

Na za koń cze nie uro czy sto ści głos za bra li
za pro sze ni go ście. Bur mistrz Mia sta Ja cek Ko -
wal ski, Prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Krzysz -
tof Bi sial ski, ksiądz ka no nik Ja nusz Na wroc ki
i prze wod ni czą cy Ra dy Ro dzi ców Ro bert Szy -
mań ski ży czy li dzie ciom suk ce sów w na uce,

ich wy cho waw czy niom Elżbie cie Ci szyń skiej
i An nie Pa rul skiej – cier pli wo ści, a ro dzi com
– po wo dów do du my.

Pierw szo kla si ści otrzy ma li pięk ne pre zen ty
od go ści i ko le gów z kla sy dru giej, a od swo -
ich pań na uczy cie lek imien ne dy plo my. Go -
ście na pa miąt kę wpi sa li się do Zło tej Księ gi.
By ła to pięk na i bar dzo wzru sza ją ca uro czy -
stość.

Je ste śmy już w szkol nej ro dzi nie…
Tekst i Foto: Elżbieta Ciszyńska

n 13 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Twierdzy odbyła się ważna uroczystość. W obecności
zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, rodzeństwa i dziadków uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali
pasowani na uczniów.



n 9 li sto pa da w Pu blicz nym Przed szko -
lu nr 5 ob cho dzi li śmy Na ro do we Świę -
to Nie pod le gło ści.

Ce lem spo tka nia by ło kształ to wa nie po staw
pa trio tycz nych oraz przy wią za nia i mi ło ści
do oj czy zny. Te go dnia wszyst kie dzie ci oraz
na uczy cie le by li ubra ni w bar wach bia ło -czer -
wo nych. Na po cząt ku uro czy sto ści przed szko -
la ki dum nie od śpie wa ły hymn Pol ski, czy li
„Ma zu rek Dą brow skie go”. Dzie ci wy słu cha ły hi -
sto rii z dzie jów Pol ski, na wią zu ją cej do ob cho -
dzo ne go świę ta, oraz re cy to wa ły wier sze
pa trio tycz ne: „11 li sto pa da”, „Co to jest Pol -
ska?” i „Je stem Po la kiem”. Na ta kiej uro czy sto -
ści nie mo gło za brak nąć wier sza „Ka te chizm
Pol skie go Dziec ka”. Wszyst kie dzie ci wy ka za ły
się wie dzą do ty czą cą sym bo li na ro do wych,

roz wią zu jąc za gad ki. Pod czas wy stę pu 12
grup za tań czy ło ta niec z fla ga mi, wy glą da ło
to im po nu ją co. Na ko niec świę to wa nia za śpie -

wa li śmy dwie pio sen ki: „Pol ska to jest pięk ny
kraj” i „Je stem Po lką I Po la kiem”.

Dzień Nie pod le gło ści był bar dzo ra do snym
dniem w na szym przed szko lu, a w na gro dę
za za an ga żo wa nie w wy stę py i wzo ro wą po -
sta wę pa trio tycz ną ka żda gru pa otrzy ma ła
od pa ni dy rek tor Agniesz ki Ja nic kiej na gro dy.
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Świę to Nie pod le gło ści w PP5
Tekst i Foto: Marta Ferenc

W przeded niu 99. rocz ni cy od zy ska nia
przez Pol skę nie pod le gło ści uczest ni czy li śmy
w nie zwy kłej lek cji hi sto rii i pa trio ty zmu. Uro czy -
stość roz po czę ła się od wpro wa dze nia sztan -
da ru szko ły i od śpie wa nia wszyst kich zwro tek
hym nu na ro do we go, jak na szko łę im. Jó ze fa
Wy bic kie go przy sta ło.

Pa te tycz ne re cy ta cje wier szy pa trio tycz -
nych prze ry wa ły do cie kli we py ta nia młod -
szych uczniów: czym by ły za bo ry, kto znie wo lił
na szą Oj czy znę, co by ło póź niej? Aby od po -
wie dzieć na te wa żne py ta nia, gim na zja li ści
za in sce ni zo wa li baj kę. By ła to opo wieść
o księ żnicz ce Pol sce, któ rą sku to łań cu cha mi,
a jej pięk ne zie mie ro ze rwa ły trzy czar ne pta -
ki, uosa bia ją ce za bor ców. Ro sja, Pru sy i Au -
stria ode bra ły pięk nej Pol sce ko ro nę i wol ność
na dłu gie 123 la ta. Świa tłe umy sły w oba wie
przed re pre sja mi ucie kły z kra ju, ale w ser cach
pod da nych ni gdy nie za gi nę ła pol skość i dą -
że nie do wol no ści. A jej po wiew przy niósł ar -
chi tekt uwol nio nej z nie wo li Pol ski – mar sza łek
Jó zef Pił sud ski. Opo wieść wień czy, jak to
w baj kach by wa, szczę śli we za koń cze nie. Ko -
lej ne po ko le nia zdej mu ją oko wy z wy zwo lo nej
Pol ski. Lecz czy ta baj ka za wie ra mo rał? Oczy -
wi ście, uczy nas, że wol ność nie jest da na raz
na za wsze, a za tem trze ba jej nie ustan nie
strzec i ją pie lę gno wać.

Przed sta wie nie by ło prze pla ta ne pa trio tycz -
ny mi pie śnia ni: ty mi z cza sów wal ki o nie pod -
le głość, jak i współ cze sny mi ra po wa ny mi
ryt ma mi – jak na przy kład wiersz po wstań ca

war szaw skie go „Dziś idę wal czyć, Ma mo”
w opra co wa niu mu zycz nym i wy ko na niu
O.S.T.R. & KA STA.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je gra ak tor -
ska mło dych ar ty stów i przej mu ją ce re cy ta cje.
Dzię ku je my za cie ka wą lek cję hi sto rii, któ ra
do star czy ła nam wie lu wzru szeń i po ru szy ła
w nas pa trio tycz ne stru ny. Ukrad kiem ocie ra -
ne łzy to naj lep sza re cen zja tej aka de mii. Dzię -

ku je my za przy po mnie nie nam te go, co
przed la ty wy śpie wa ła m.in. Ma ry la Ro do wicz:

Ja to mam szczę ście,
że w tym mo men cie
żyć mi przy szło w kra ju nad Wi słą…
Ja, to mam szczę ście…
Wzru sza ją cą lek cję hi sto rii przy go to wa ły pa -

nie: Han na Kra mar ska, Mag da le na To kar ska
i Elżbie ta Cy chow ska.

Zie mio oj czy sta, zie mio ja sna…
Tekst i Foto: M. Zakrzewska-Walczak

n Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
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Uro czy stość Wszyst kich Świę tych to do sko -
na ły mo ment, by na no wo od kryć i za chwy cić
się ty mi, któ rzy po prze dzi li nas w dro dze
do Nie ba.

Tym ra zem po sta no wi li śmy przyj rzeć się wy -
bit ne mu fran cisz ka ni no wi i mę czen ni ko wi
z Au schwitz – św. Oj cu Mak sy mi lia no wi Kol be.
Sce no gra fię do spek ta klu sta no wi ły wnę trza
mo dliń skie go ko ścio ła. Nie mo gło za brak nąć
tam skrom nej ce li za kon nej i dru kar ni w Nie -
po ka la no wie oraz sym bo licz ne go mu ru z dru -
tem kol cza stym obo zu za gła dy w Au schwitz.
Spek takl uka zał naj wa żniej sze mo men ty z ży -
cia Świę te go. Zo ba czy li śmy ma łe go Mund ka,
któ ry przy spa rza zmar twień swo jej ma mie. Ale
jed no cze śnie wi dzie li śmy w Nim chęć po pra -
wy, szcze gól nie wte dy, gdy swo je tro ski po wie -
rzał Ma ryi. Spek takl od no to wał naj wa żniej sze
wy da rze nie z bio gra fii ma łe go Raj mun da
– spo tka nie z Nie po ka la ną i wy bór dwóch ko -
ron: bia łej, sym bo li zu ją cej czy stość,
i czer wo nej, za po wia da ją cej mę czeń stwo.
Mo gli śmy się przyj rzeć do ra sta ją ce mu Raj -
mun do wi, w któ rym doj rze wa ła de cy zja zwią -
za na z wal ką o nie pod le głość. Osta tecz nie
wy brał wal kę, ale nie zbroj ną, lecz mo dli tew -
ną. Wstą pił do fran cisz kań skie go za ko nu
i pod jął się mi sji zdo by cia świa ta dla Chry stu -
sa przez Nie po ka la ną.

By li śmy świad ka mi wie lu nie zwy kłych mo -
men tów w Je go ży ciu: spo tka nia z księ ciem
Druc kim -Lu bec kim, któ ry po da ro wał za ko no -
wi zie mię, po zna li śmy hi sto rię cu dow nie zna -
le zio nych pie nię dzy. Te cu da po zwo li ły Mu
na za ło że nie Nie po ka la no wa. Przed sta wie nie
pod ję ło też te mat dzia łal no ści mi syj nej Oj ca
Mak sy mi lia na – pod ró ży do Azji i za ło że nia za -
ko nu w Na ga sa ki. Je go wiel kie pla ny ewan -

ge li za cyj ne, na uko we i spo łecz ne prze rwa ła
woj na i oku pa cja. Sztu ka uka za ła Je go aresz -
to wa nie, po byt na Pa wia ku, a w koń cu trans -
port do nie miec kie go obo zu za gła dy
w Au schwitz. Tam stał się nu me rem 16670. Zo -
ba czy li śmy Oj ca Mak sy mi lia na, któ ry cię żko
pra cu je, po cie sza i wspie ra na du chu współ -
więź niów, spo wia da ich i dzie li się chle bem.
Naj bar dziej przej mu ją cą sce ną był apel obo -
zo wy, pod czas któ re go ko men dant Karl
Fritzsch wska zu je ska zań ców na śmierć gło do -
wą. Wśród wy bra nych jest zroz pa czo ny Fran -
ci szek Ga jow ni czek, za któ re go nasz bo ha ter
de cy du je się umrzeć. Gro zę po tę gu je tu pot
nie miec kich bu tów, okrzy ki opraw ców, szar -
pa ni na, a w tle zło wro gie „Re qu iem”.
Po dwóch ty go dniach Niem cy otwie ra ją bun -
kier gło do wy – roz su wa się mur, wkra cza ją
opraw cy i spraw dza ją, kto jesz cze ży je. Za -
strzyk z fe no lu osta tecz nie za da je śmierć oj cu
Mak sy mi lia no wi. Niem cy prze cią ga ją cia ła

ofiar i mur się za my ka. To już ko niec? Nie, to
do pie ro po czą tek hi sto rii św. Mak sy mi lia na.
Mę czen nik wkra cza do Nie ba, gdzie Ma ry ja
wkła da Mu na gło wę au re olę.

Ta ki był… Ta ki jest św. Mak sy mi lian Kol be. Za -
chwy cał i na dal za chwy ca pięk ną, czy stą mi -
ło ścią do Bo ga i bliź nie go. Je go mę czeń ska
śmierć to nie spo ty ka ny przy kład he ro icz nej
wal ki o do bro w cza sach, w któ rych zło zda -
wa ło się zwy cię żać.

Spek takl „Sza le niec Nie po ka la nej” to przej -
mu ją ce i wzru sza ją ce przy po mnie nie hi sto rii
te go Świę te go. Po ru sza ją ca gra ak to rów, ko -
stiu my (m.in. praw dzi we fran cisz kań skie ha bi -
ty i re pli ki mun du rów hi tle row skich), mu zy ka,
dba łość o sce no gra fię i re kwi zy ty – to naj więk -
sze atu ty spek ta klu. War to pod kre ślić, że w ob -
sa dzie przed sta wie nia oprócz uczniów
zna leź li się ta kże ab sol wen ci i na uczy cie le Ze -
spo łu Szkół w Mo dli nie Sta rym.

Ob sa da:
Bar tosz Cie cier ski, ks. Mar cin Nie słu chow ski,

Emi lia Try buch, Mi łosz Bu rzyń ski, Da niel Za rem -
ba, Mag da Bo rzęc ka, Mi chał Wo dyń ski, We -
ro ni ka Schar werk, Mar cin Ba ran, Ka mil
Ra dzi kow ski, Alek san dra Świrszcz, Mag da le na
Za rem ba, Ju lia Kę ciń ska, Emi lia Ku czyń ska,
Na ta lia Wró blew ska, We ro ni ka Gro mad ka,
Ka rol Ko wal ski, Ra fał Wron ka.

Ak to rów wspo mo gli:
Do ro ta Ten de ra i Mał go rza ta Wid – sce no -

gra fia, ko stiu my, cha rak te ry za cja
Emi lia Zie liń ska – re ży se ria i udźwię ko wie nie
Bar tosz Cie cier ski, Ka ta rzy na Lu dwi kow ska

i ks. Mar cin Nie słu chow ski – ko stiu my
Mo ni ka Za krzew ska -Wal czak – sce na riusz

i re ży se ria.

„Sza le niec Nie po ka la nej”
Tekst i Foto: M. Zakrzewska-Walczak

nCzyli uczniowie, absolwenci i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w sztuce teatralnej o życiu św. Maksymiliana Kolbego.



W Ze spo le Szkol no -Przed szkol nym nr 4
w Mo dli nie Twier dzy utar ła się do bra tra dy cja,
by w wi gi lię uro czy sto ści Wszyst kich Świę tych
przy wo ły wać na ró żne spo so by pa mięć tych
ostat nich i da wać dzie ciom mo żli wość za po -
zna nia się z ich ży ciem, bo ha ter ski mi czy na mi
i war to ścia mi, któ re nam prze ka zu ją.

W tym ro ku dzie ci z klas 0–3, prze bra ne
za swe go ulu bio ne go Świę te go, opo wia da ły
po zo sta łym naj wa żniej sze szcze gó ły z ży cia
swo je go bo ha te ra. Pró bo wa li śmy od ga dy -
wać, za ja kie go Świę te go dziec ko jest prze -
bra ne. I rze czy wi ście dzie ciom czę sto się to

uda wa ło, za nim Świę ty sam się nam przed -
sta wił.

Cie ka we spo tka nie w szko le, we so ła za ba -
wa kon kur so wa, a wcze śniej wiel kie przy go to -
wa nia z ro dzi ca mi w do mach – to do bry
spo sób, by le piej po znać i na dłu żej się za przy -
jaź nić z ty mi, któ rzy prze tar li nam do bre szla ki
do by cia szczę śli wy mi.

Wie czo rem te go sa me go dnia przez Twier -
dzę prze ma sze ro wał uro czy sty, ra do sny Or -
szak Świę tych, z mo dli twą i pie śnia mi
na ustach, przy stu ku wer bli, z cho rą gwia mi.

Ma li Świę ci po ka za li, że wię cej ra do ści jest
w bu do wa niu kul tu ry do bra, życz li wo ści niż
w trwo nie niu sił w nie przy jem nych nie kie dy psi -
ku sach po prze bie ra nych upio rów.

Ma my na dzie ję, że za rów no tra dy cja Or sza -
ku Świę tych, jak i uro czy ste go ob cho dze nia
wi gi lii Wszyst kich Świę tych na do bre wpi sze się
w tra dy cję Twier dzy, a mo że też oko lic.

Kon kurs w szko le przy go to wa ła s. Ewa Grze -
gor czyn RMI.

Co to za Świę ty ta ki uśmiech nię ty?
Tekst i Foto: Organizatorzy

n Każdy z nas ma swoich ulubionych bohaterów, których w jakiś sposób chce
naśladować, z którymi w jakiś szczególny sposób się identyfikuje. Są nimi
postacie z filmów, bajek, ale też konkretne osoby: mama, tata, najlepszy
bramkarz czy piłkarz, Święty…
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15 li sto pa da przy je cha li oni do Mo dli na
Twier dzy na za pro sze nie sio stry Bo gu sła wy
Woź niak, by po dzie lić się ze wszyst ki mi dzieć -
mi i mło dzie żą z Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne -
go nr 4 tym, czym ży ją na co dzień, czy li
mi sja mi. Dzię ki ich cie ka wym opo wie ściom
prze mie rzy li śmy ca ły świat. Zdję cia z mi sji i stro -

je jesz cze bar dziej przy bli ży ły nam to wszyst ko,
o czym na si go ście opo wia da li.

Wie my już na przy kład, dla cze go ron da
mek sy kań skich ka pe lu szy są tak ogrom ne
i do cze go an dyj skim ko bie tom jest przy dat na
ru ana. Po dzi wia li śmy, a nie któ rzy na wet przy -
mie rza li i pre zen to wa li na so bie, ko lo ro we stro -

je z ró żnych za kąt ków świa ta. To spra wi ło nam
wie le ra do ści. Na si mi syj ni go ście uświa do mi li
nam też pro ble my, z ja ki mi na pię ciu kon ty -
nen tach bo ry ka ją się dzie ci.

Gdy przyj dzie mi więc ocho ta na rze kać na mę -
czą ce lek cje, wy star czy wspo mnieć ma łych Ja -
poń czy ków, któ rych wa ka cje trwa ją za le d wie 12
dni, czy cię żki los dzie ci -żoł nie rzy po ry wa nych z ro -
dzin nych do mów i przy mu sza nych do wal ki, a kie -
dy szkol na ka nap ka „gry zie w zę by”, war to
wspo mnieć Afry kań czy ków, któ rych brzusz ki są
opuch nię te nie z prze je dze nia, ale z gło du…

Pa trząc na ty le trud no ści, ile do świad cza ją
dzie ci i mło dzież na ca łym świe cie, war to ka -
żde go ran ka bu dzić w so bie wdzięcz ność
za to wszyst ko, co ma my: ro dzi nę, dom, je dze -
nie, szko łę, mo żli wo ści roz wo ju, przy ja ciół, po -
kój w kra ju…

Sio stra Mo ni ka i ksiądz Ma ciej za chę ca li
dzie ci i mło dzież, by nie tyl ko do ce nia li to
wszyst ko, co ma ją, ale otwie ra li się też na po -
moc po trze bu ją cym, tym na po ty ka nym ka -
żde go dnia i tym, któ rzy są da le ko,
za gra ni ca mi na sze go kra ju.

Jak ta kie ma łe dziec ko mo że po móc in nym?
Na wie le spo so bów: choć by mo dli twą, do brym
sło wem i przy kła dem, do brym wy ko rzy sta niem
swo ich mo żli wo ści, nie mar no wa niem da rów,
któ re ma, dzie le niem się czy też za an ga żo wa -
niem w Pa pie skie Dzie ła Mi syj ne Dzie ci po przez
udział w za ję ciach Ogni ska Mi syj ne go w szko -
le i pa ra fii, któ re w Mo dli nie Twier dzy pro wa dzą
sio stry mi sjo nar ki kla re tyn ki.

Gdy przyj dzie mi ocho ta po na rze kać…
Tekst i Foto: s. Ewa Grzegorczyn

n Od razu powinnam przypomnieć sobie spotkanie z siostrą Moniką, misjonarką klaretynką i księdzem Maciejem
Będzińskim z Papieskich Dzieł Misyjnych. Dlaczego?



Na starcie stanęło ponad 300 śmiałków,
którzy po strzale z działa armatniego dzielnie
ruszyli, aby pokonać niełatwą, choć bardzo
urozmaiconą trasę na dystansie 10
kilometrów. Uczestnicy biegli między
zabytkami Twierdzy Modlin i wzdłuż
malowniczego brzegu Narwi, a wielu z nich
mimo zmęczenia podziwiało uroki naszego
krajobrazu. Wcześniej w biegach dziecięcych
udział wzięli najmłodsi zawodnicy, którzy po
szybkiej rozgrzewce z uśmiechem pomknęli
alejkami parku. Na mecie na wszystkich
zawodników czekały medale, które wręczali
biegaczom m.in. Starosta Powiatu
Nowodworskiego Pani Magdalena Biernacka
oraz Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski. W
oczekiwaniu na wyniki można się było posilić
pyszną grochówką i napić gorącej herbaty, a
także zakupić ciasto, które sprzedawano, by
zebrać pieniądze na pomoc dla chorej
Ewelinki Grzybowskiej z Kamienicy. Na ten cel
przeznaczono również cały dochód ze
sprzedaży dziecięcych pakietów startowych.
Następnie odbyła się uroczysta dekoracja

najlepszych biegaczy, podczas której
wręczono im statuetki i nagrody. Wylosowano
też zwycięzców konkursu historycznego, w
którym do wygrania były darmowe pakiety
startowe na przyszłoroczną edycję biegu. Aby
oddać hołd bohaterom, delegacja biegaczy
wraz z organizatorami biegu: Starostą
Magdaleną Biernacką i Burmistrzem Jackiem
Kowalskim złożyła wiązankę pod Pomnikiem
Obrońców Modlina. Po biegu na uczestników
czekała niespodzianka – zwiedzanie Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz
ognisko z pieczeniem kiełbasek, na terenie
przy muzeum.

Organizatorzy gratulują wszystkim
biegaczom, mając nadzieję, że równie licznie
wezmą oni udział w naszej imprezie za rok.
Cieszymy się, że dopisała nie tylko piękna

pogoda, ale również dobry nastrój wśród
uczestników, dzięki czemu wydarzenie
przebiegało w miłej sportowej atmosferze.
Pragniemy też podziękować tym wszystkim,
którzy włączyli się do pomocy w organizacji
imprezy, a więc władzom powiatu i miasta,

władzom gminy Zakroczym oraz podległym
im służbom, a także harcerzom i
wolontariuszom. Serdecznie Wam dziękujemy!

Wyniki biegów można zobaczyć na stronie:

Bieg główny:

http: //projektigrzyska. pl/wyniki/142-bieg-
obroncow-twierdzy-modlin/

Biegi dziecięce/młodzieżowe:
http: //projektigrzyska. pl/wyniki/143-bieg-

obroncow-twierdzy-modlin-biegi-dzieci/

Pierwszy Bieg Obrońców Modlina
Tekst: RozbiegaMy Nowy Dwór, Foto: Gosia Mianatka, Karol Bielec

n W sobotę 18 listopada Park Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy zapełnił się pasjonatami biegania oraz historii.
Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór wraz ze współorganizatorami Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz
Garnizonem Modlin zaprosiło kilkuset zawodników do uczestnictwa w pierwszym Biegu Obrońców Modlina dla uczczenia
pamięci o bohaterach walk niepodległościowych.
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W ka te go rii chłop ców i dziew cząt wzię ło udział
pięć szkół, któ re wcze śniej zwy cię ży ły w za wo -
dach na eta pie gmin nym: Ze spół Szkol no -Przed -
szkol ny nr 1 w Za kro czy miu, Szko ła Pod sta wo wa
w Po mie chów ku, Szko ła Pod sta wo wa w Pie ści ro -
gach, Ze spół Szkół nr 1 w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim oraz Szko ła Pod sta wo wa w Na siel sku.

Dziew czę ta i chłop cy ry wa li zo wa li sys te -
mem „ka żdy z ka żdym”, roz gry wa jąc me cze
– 4 kwar ty po 6 mi nut.

Oto wy ni ki i ta be le:

Dziew czę ta
1. ZS-P nr 1 Zakroczym – SP Pomiechówek

8:24
2. SP Pieścirogi – ZS nr 1 Nowy Dwór Maz.

5:28

3. ZS-P nr 1 Zakroczym – SP Pieścirogi
8:16

4. SP Pomiechówek – ZS nr 1 Nowy Dwór
Maz. 2:28

5. ZS-P nr 1 Zakroczym – ZS nr 1 Nowy Dwór
Maz. 10:32

6. SP Pomiechówek – SP Pieścirogi
8:11

Tabela
1. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Maz.

(Osiedle Młodych)  6 pkt. 88:17
2. Szkoła Podstawowa w Pieścirogach

5 pkt. 32:44
3. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku

4 pkt. 34:47
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

w Zakroczymiu 3 pkt. 26:72

Skład ZS1 NDM: Ur szu la Bo liń ska, Pau li na
Łusz czyń ska, Na ta lia Zie miń ska, Ka ro li na Der -
lat ka, Klau dia Olej nik, Mar ty na Do bro wol ska,
Mar ty na Pa ta lan, Iga Żo chow ska, Mar ty na Ko -
rzeń, Wik to ria Bau mann, Pa try cja Rost kow ska.
Opie kun: Mar ta Wil czyń ska

Chłop cy
1. ZS-P nr 1 Zakroczym – SP Pomiechówek

4:16
2. SP Nasielsk – ZS nr 1 Nowy Dwór Maz.

0:22
3. ZS-P nr 1 Zakroczym – SP Nasielsk 5:16
4. SP Pomiechówek – ZS nr 1 Nowy Dwór

Maz. 11:12
5. ZS-P nr 1 Zakroczym – ZS nr 1 Nowy Dwór

Maz. 2:23
6. SP Pomiechówek – SP Nasielsk 20:6
Tabela
1. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Maz.

(Osiedle Młodych)  6 pkt. 57:13
2. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku 5

pkt. 47:22
3. Szkoła Podstawowa w Nasielsku 4 pkt.

22:47
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

w Zakroczymiu 3 pkt. 11:55
Skład ZS1 NDM: Szy mon Ki fo ni dis, Szy mon

Ko kosz czyń ski, Piotr Wit kow ski, Da mian Czar -
nec ki, Kac per Ła pow, Da wid Strze śniew ski,
Igor No wac ki, Ma te usz Stec ki, Ma ciej Wie lo -
cha, Ja kub Za rem ba, Ma te usz Po piel ski, Łu -
kasz Chru stow ski. Opie kun: Woj ciech Ste cy na
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Po wia to we za wo dy w ko szy ków ce
Tekst i Foto: NOSiR

n 21 listopada w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody powiatu nowodworskiego
w koszykówce szkół podstawowych.
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Wy bór No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go ja -
ko miej sca or ga ni za cji tur nie ju nie był przy -
pad ko wy, po nie waż SOS -y za wi ta ły
do na sze go mia sta wraz z uru cho mie niem
kla sy spor to wej o pro fi lu pił ki siat ko wej w SP7.
Tym bar dziej cie szy to, że do ka dry SOS -ów wo -

je wódz twa ma zo wiec kie go tra fi ło aż 5 re pre -
zen tan tek NO SiR -u z rocz ni ka 2004 – Ju lia
Grze lak, Alek san dra Stan, Na ta lia Staś ko wiak,
Ju lia Że la zek i Alek san dra Żu ryń ska – oraz 2 re -
pre zen tant ki NO SiR -u z rocz ni ka 2005: Kla ra
Kemp fi i Klau dia Olej nik.

W tur nie ju wzię ły udział ze spo ły z wo je -
wództw: lu bel skie go, ma zo wiec kie go, pod la -
skie go i war miń sko -ma zur skie go, a roz gryw ki
by ły pro wa dzo ne w ka te go riach rocz ni -
ków 2004 i 2005.

Ze spół SOS Ma zow sze rocz ni ka 2004 po pro -
wa dził Ce za ry Tu lin (NO SiR), rocz ni ka 2005
– Do mi ni ka Le śnie wicz (GLKS Nada rzyn).
Pod opiecz ne Ce za re go Tu li na wy gra ły pew -
nie wszyst kie swo je me cze, na to miast SOS Ma -
zow sze rocz nik 2005 uległ tyl ko w jed nym
me czu, prze gry wa jąc 1:2. Osta tecz nie po zsu -
mo wa niu wy ni ków obu rocz ni ków zwy cięz cą
tur nie ju zo stał SOS Ma zow sze.

Gra tu la cje dla tre ne rów i za wod ni czek! Sta -
tu et kę naj lep sze go SOS ode brał ko or dy na tor
wo je wódz twa ma zo wiec kie go SOS dziew cząt
pan Ro bert Ku pisz. Naj lep sze za wod nicz ki tur -
nie ju otrzy ma ły sta tu et ki. Ogrom nie cie szy nas
to, że wśród 3 wy ró żnio nych za wod ni czek zna -
la zła się re pre zen tant ka NO SiR No wy Dwór
Ma zo wiec ki, Alek san dra Stan. Sta tu et ki za -
wod nicz kom wrę cza li: pa ni Ol ga Pa rzy kow ska
– Kie row nik Biu ra Pro jek tów SOS oraz pan Ja -
cek Ko wal ski – Bur mistrz No we go Dwo ru Ma -
zo wiec kie go.

W nie dzie lę 19 li sto pa da od był się tur niej
SOS chłop ców, ta kże na ha li w Mo dli nie Twier -
dzy. Ma my na dzie ję, że wkrót ce na po dob -
nym tur nie ju wy stą pią rów nież za wod ni cy
tre nu ją cy obec nie na za ję ciach LOS. Im i ich
tre ne rom ży czy my te go z ca łe go ser ca.

Za pra sza my do ga le rii zdjęć z te go wy da -
rze nia.

Tur niej LOS
Tekst i Foto: Organizatorzy

n W dniach 17–19 listopada 2017 roku w Nowym Dworze Mazowieckim
rozgrywany był turniej regionalny Siatkarskich Ośrodków Szkolnych PZPS. To
szansa na pokazanie się zawodniczek przed selekcjonerami makroregionów
i kadry Polski.



Wśród dziewcząt najlepsze okazały się
koszykarki Publicznego Gimnazjum nr 1 w
Nowym Dworze Mazowieckim, wśród
chłopców zwyciężyli reprezentanci
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Wszyst kie me cze by ły roz gry wa ne sys te mem
„ka żdy z ka żdym” i skła da ły się z dwóch po łó -
wek po 8 mi nut ka żda. W za wo dach wzię ło
udział 7 szkół z po wia tu no wo dwor skie go: Pu -
blicz ne Gim na zjum nr 1 w No wy Dwór Ma zo -
wiec ki, Pu blicz ne Gim na zjum nr 2 No wy Dwór
Ma zo wiec ki, Pu blicz ne Gim na zjum Po mie chó -
wek, Ze spół Szkol no -Przed szkol ny Za kro czym,
Szko ła Pod sta wo wa Sta re Pie ści ro gi, Pu blicz ne

Gim na zjum So wia Wo la, Pu blicz ne Gim na zjum
Cząst ków Ma zo wiec ki.

Zwy cięz cy we zmą udział w za wo dach re jo -
no wych.

Dziewczęta:
Wyniki:
1. PG Pomiechówek – PG nr 1 Nowy

Dwór Maz. 9:10
2. ZS-P Zakroczym – SP Stare Pieścirogi 8:11
3. PG Cząstków Maz. – PG

Pomiechówek 10:27
4. PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – ZS-P

Zakroczym 15:10
5. SP Stare Pieścirogi – PG Cząstków

Maz. 12:6
6. PG Pomiechówek – ZS-P Zakroczym 17:4
7. PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – PG Cząstków

Maz. 25:8
8. SP Stare Pieścirogi – PG

Pomiechówek 6:28
9. ZS-P Zakroczym – PG Cząstków

Maz. 23:8
10. PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – SP

Pieścirogi 20:8

Tabela:
1. PG nr 1 Nowy Dwór

Mazowiecki 8 pkt. 70:35
2. PG Pomiechówek 7 pkt. 81:30
3. SP Stare Pieścirogi 6 pkt. 37:62
4. ZS-P Zakroczym 5 pkt. 45:51
5. PG Cząstków Mazowiecki 4 pkt. 32:87
PG nr 1 NDM: Weronika Łosiewicz,

Aleksandra Galińska, Łucja
Pielaszkiewicz, Zuzanna Krakowiak,
Kamila Krysiak, Klaudia Grześnikowska,
Julia Wierzbicka, Sara Elkosh, Emilia
Zmitrowicz, Julia Suska

Opiekun: Agata Karuk

Chłopcy:
Wyniki:
1. PG Pomiechówek – PG nr 2 Nowy Dwór

Maz. 4:29
2. ZS-P Zakroczym – SP Stare Pieścirogi 8:0
3. PG Sowia Wola – PG Pomiechówek 13:6
4. PG nr 2 Nowy Dwór Maz. – ZS-P

Zakroczym 33:2
5. SP Stare Pieścirogi – PG Sowia

Wola 11:17

6. PG Pomiechówek – ZS-P Zakroczym 6:14
7. PG nr 2 Nowy Dwór Maz. – PG Sowia

Wola 25:14
8. SP Stare Pieścirogi – PG

Pomiechówek 10:14
9. ZS-P Zakroczym – PG Sowia Wola 4:20
10. PG nr 2 Nowy Dwór Maz. – SP Stare

Pieścirogi 25:13
Tabela:
1. PG nr 2 Nowy Dwór

Mazowiecki 8 pkt. 112:33
2. PG Sowia Wola 7 pkt. 64:46
3. ZS-P Zakroczym 6 pkt. 28:59
4. PG Pomiechówek 5 pkt. 30:66
5. SP Stare Pieścirogi 4 pkt. 34:64
PG nr 2 NDM: Dawid Mięgocz, Sebastian

Dąbrowski, Krzysztof Małecki, Jakub
Stankiewicz, Bartłomiej Ducki, Jakub
Pielach, Marceli Łuszczyński, Krystian
Brenda, Jakub Zychowski

Opiekun: Mariusz Tyczyński
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Po wia to we za wo dy w ko szy kow kę
Tekst i Fo to NO SiR

n 4 grudnia 2017 roku w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody powiatu nowodworskiego
w koszykówce szkół gimnazjalnych i klas 7 szkół podstawowych.
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