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Wiosna w pełni. Nareszcie! - chciałoby się powie-
dzieć. Zapominamy o zimie i zaczynamy w pełni 
korzystać z uroków aury.
W mieście rozpoczął się sezon imprez plenerowych. 
Zaingurował go Poland Bike Marathon, który odbył 
się  w kwietniu w  Twierdzy Modlin. Na kolejną, tym 
razem muzyczną zapraszamy już na początku maja. 
Organizowane od kilku lat Rockandrollowe Święto 
Narodowe zmieniło formułę na I Mazowiecki Festi-
wal Rockowy. Fanów tej muzyki serdecznie zapra-
szamy w dniach 3-4 maja na stadion miejski. Szcze-

góły jak zawsze na plakatach i na miejskiej stronie 
internetowej.

Polecam Państwa uwadze lekturę kwietniowych 
Faktów Nowodworskich, w których piszemy m.in. 
o podpisaniu umowy na realizację projektu „Równe 
szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej 
sytuacji finansowej i rodzinnej – eInclusion”, finan-
sowanego w 100% ze środków Unii Europejskiej, 
o uruchamianej przez nas trzeciej linii komunika-
cji miejskiej, pierwszych przyznanych w tym roku 
stypendiach sportowych, dokumencie, w którym 
zewidencjonowaliśmy wszystkie miejskie zabytki. 
Pozyskaliśmy też środki na realizację rządowego 
programu Radosna Szkoła o czym piszemy na str. 7
Wymieniłem tylko artykuły z tematu numeru ale wie-
le ważnych dla Państwa spraw poruszamy na kolej-
nych stronach Faktów. Jak zawsze masa informacji 
ze szkół i sporo sukcesów sportowych w dziale sport. 
Warto wspomnieć o Mistrzostwie Polski w boksie 
jakie zdobył Patryk Brzeski oraz Wicemistrzostwie 
Polski w karate dla Macieja Ziemaka.

Życzę przyjemnej lektury!  
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Drodzy Mieszkańcy nowego Dworu 
Mazowieckiego, 

teKst UrZąD MiejSki w nowyM DworZe MAZowieckiM Foto lot trZech rZek, DAMiAn ochtAbińSki

Szlak baśki Murmańskiej w twierdzy Modlin zajął trzecie miejsce w organizowanym przez Muzeum historii Polski 
i portal historia.org.pl plebiscycie na wydarzenie historyczne roku. wyżej od nowodworskiej baśki znalazły się 
jedynie: projekt edukacyjny towarzyszący musicalowi „korczak” oraz rekonstrukcja „ostatnia tajemnica riese”. 

Baśka murmańska na podium! – rozstrzygnięcie Plebiscytu 
na Wydarzenie Historyczne roku 2012! 

Na posiedzeniu obecni byli zastępca dyrektora 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych  Piotra Michaluk, dyrektor Warszawskiego 
Oddziału WZMiUW  Marek Pokorski oraz Kierow-
nik Inspektoratu WZMiUW w Nowym Dworze Ma-
zowieckim  – Tadeusz Kiliś. 
Po wprowadzeniu zmian w porządku obrad rozpo-
częła się dyskusja nad punktem dotyczącym reali-
zacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
w mieście ze szczególnym uwzględnieniem gospo-
darki odpadami. Radny Tadeusz Sempławski prosił  
o informację nt. konieczności bądź nie, rozwiązy-
wania dotychczasowych umów na odbiór śmieci. 
Pytał też o pojemniki na odpady. Burmistrz Jacek 
Kowalski wyjaśnił, że chodzi o własne pojemniki  
a nie te które dzierżawią obecnie mieszkańcy od firm. 
Na pewno nie trzeba rozwiązywać umowy z MZO, 
miasto rozwiąże je z automatu. Jednak jak stwierdził 
burmistrz Kowalski, w przypadku innych firm lepiej 
te umowy rozwiązać. 
Przewodniczący Rady poprosił o wyjaśnienie jak 
karani będą mieszkańcy lub osoby odpowiedzialne, 
jeżeli zadeklarują segregowanie śmieci, a nie będą 
tego robić.
Burmistrz wyjaśnił, że w takich sytuacjach trzeba bę-
dzie w formie decyzji zwiększyć opłatę na większą  
i przez 6 miesięcy taka osoba nie będzie mogła dekla-
rować segregacji. 
Następnie radni dyskutowali nt. stanu przygotowania 
miasta w okresie zagrożenia powodziowego. Pisem-
ną informację na ten temat przygotował inspektor 
ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej  
i Obronności p. Andrzej Dybowski. Przewodniczący 
Rady Krzysztof Bisialski poinformował, że na sesję 
zostali zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warsza-
wie w celu przedstawienia oceny stanu zagrożenia 
powodziowego miasta z punktu widzenia WZMiUW, 
a także planowanych w najbliższych latach zamie-
rzeń, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa. 
Powodem zaproszenia jest niepowodzenie, spowo-
dowane względami formalnoprawnymi, przyjętego 
12 czerwca ub.r. uzgodnienia o współfinansowaniu 
przez miasto i gminę Jabłonna opracowania doku-
mentacji technicznej modernizacji odcinka wału 
przeciwpowodziowego Wisły, położonego na terenie 
obu gmin, co miało spowodować przyśpieszenie ter-
minu rozpoczęcia tej inwestycji. 
Zastępca Dyrektora WZMiUW Piotr Michaluk 
stwierdził, że troska władz miasta o stan bezpieczeń-
stwa powodziowego jest jak najbardziej zrozumiała, 
a wola współpracy  cenna. „Dzięki dotychczasowym 
wspólnym działaniom i składanym wnioskom udało 

się zmodernizować wał przeciwpowodziowy na Na-
rwi” podkreślił gość. Zwrócił jednak uwagę, że wów-
czas udawało się w ciągu roku zamknąć przygoto-
wanie inwestycji pod względem formalnoprawnym  
i przystąpić do realizacji. Obecnie potrzeba ok. 3 lat 
na przygotowanie inwestycji pod względem pozy-
skania decyzji, uzgodnień, przygotowania formalne-
go i sporządzenia projektu technicznego. Wówczas 
była możliwość skorzystania ze środków  Programu 
Banku Rozwoju Rady Europy, co przyśpieszyło in-
westycję. Wały wiślane wtedy nie były w najgorszym 
stanie, jednak ostatnie wezbrania pokazały, że te wały  
muszą być zmodernizowane i w tym kierunku będą 
prowadzone działania. Jednakże ograniczenia finan-
sowe powodują, że w tej chwili nie można wykonać 
nawet dokumentacji. Okazuje się, że RIO przy nie-
których inicjatywach władz samorządowych ma inne 
zdanie, dlatego trzeba dobrze trafić w zadania własne 
gminy i korzystając ze spec ustawy dążyć do przy-
gotowywania projektów. W związku z tym  wspólne 
dążenie do pozyskania środków i przygotowania pro-
jektów jest bardzo cenne. Modernizacja wału prze-
ciwpowodziowego Wisły musi być zrealizowana, ale 
kiedy nastąpi rozpoczęcie zadania, to zależy od moż-
liwości finansowych – mówił dyr. Michaluk. Dodał 
też, że  zadanie to zostało umieszczone w Programie 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz w Pro-
gramie Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie 
Wodnym Wisły Środkowej. 
Radny Włodzimierz Oleksiak stwierdził, że niepokoi 
fakt, że poziom zagrożenia powodziowego miasta 
nie uległ zmianie, gdyż w ubiegłym roku nie udało 
się wpłynąć na przyspieszenie rozpoczęcia przez 
WZMiUW prac przygotowawczych, w tym projek-
towych, do modernizacji wału przeciwpowodziowe-
go Wisły, którego stan techniczny został zakwalifiko-
wany jako zagrażający bezpieczeństwu.  
Przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych odpowiadali na pytania zada-
wane przez radnych. Dotyczyły one m.in. moderniza-
cji wału wiślanego, wniosków o pozyskanie środków 
unijnych, (jest możliwość, że wniosek o środki na 
modernizację wału wiślanego zostanie zakwalifiko-
wany, ale dopiero do puli 2014 – 2020), stosowania 
preparatów zapachowych, odstraszających dziki z re-
jonu wałów (ustawianie patyczków zapachowych nie 
przynosiło efektów), budowy walu przy ul. Mieszka 
I (wały budowane są głównie dla potrzeb rolnictwa  
i na taki cel można wydać środki. Wał przy ul. Miesz-
ka I nie jest związany z rolnictwem, jest tam tylko 
zabudowa. Można wybudować wał odgradzający 
rzekę od miasta, ale wtedy  w kosztach budowy i jego 
utrzymania  musiałoby partycypować miasto). 

W dalszej części obrad omówiono stan gotowo-
ści OSP do zwalczania zagrożeń pożarowych. Jak 
powiedział Włodzimierz Oleksiak – Komisja Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego wysoko oce-
niła stan przygotowania poszczególnych jednostek  
i stwierdziła, że ich działania skutecznie przyczyniają 
się do utrzymania stanu bezpieczeństwa pożarowe-
go.  „Innym ważnym celem jest też zagospodarowa-
nie czasu młodzieży, która skupia się w OSP” dodał 
radny. 
Dużo emocji wzbudziła informacja, że w Modlinie 
ma powstać druga jednostka OSP. Burmistrz wyja-
śnił,  że chodzi głównie o znalezienie lokalizacji dla 
OSP – RW, która działa już od roku i na razie ko-
rzysta z siedziby PSP. Jest pomysł wystąpienia do 
Ministra Obrony Narodowej, w celu przekazania 
miastu budynku, gdzie mieścił się WAK. Tam byłaby 
siedziba OSP RW. 
W punkcie dotyczącym sprawozdania z wykonania 
zadań statutowych wraz z wykorzystaniem dotacji  
w roku 2012 przez UKS-y jako pierwsza głos zabrała 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
– Grażyna Brzozowska. Powiedziała, że komisja po 
dokładnej analizie przedstawionych dokumentów 
stwierdziła, że przeznaczone dotacje w 2012r. na 
wykonanie zadań statutowych przez Uczniowskie 
Kluby Sportowe działające na terenie miasta zostały 
wykorzystane w sposób prawidłowy. „UKS-y działa-
ją w różnych dzielnicach miasta angażując dużą ilość 
dzieci i młodzieży w różnych sekcjach sportowych 
pod profesjonalnym nadzorem trenerów i instrukto-
rów i osiągają wysokie wyniki sportowe. Komisja  
nie miała uwag do sprawozdania i przebiegu działal-
ności  UKS-ów” zaznaczyła p. Brzozowska.
Zabrała też głos w punkcie dot. wypoczynku zimo-
wego dzieci i młodzieży. Poinformowała, że komisja 
dokładnie analizowała przedstawione informacje  
i stwierdziła, iż akcja „Zima w mieście” prowadzona 
była we wszystkich dzielnicach naszego miasta. „Wy-
poczynek zimowy był bardzo dobrze przygotowany  
i zrealizowany przez miejskie placówki. Dzieci  
i młodzież znalazła bardzo dużo atrakcyjnych ofert 
zajęć artystycznych, kulturalnych, sportowych za-
równo stacjonarnych jak również wyjazdowych. 
Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze, ciekawie  
i bezpiecznie zorganizowane, ciesząc się ogromnym 
zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci i mło-
dzieży” – podsumowała.  
Podczas posiedzenia radni podjęli szereg uchwał, 
które dostępne są na www.bip.nowydwormaz.pl. 
Niektóre punkty obrad szerzej opisujemy na kolej-
nych stronach.

więcej na str. 7

teKst i Foto wyDZiAł Projektów infrAStrUktUrAlnych

Miasto nowy Dwór Mazowiecki podpisało dn. 26.03.2013 r. umowę na realizację projektu pod tytułem „równe 
szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej – einclusion”, finansowanego 
w 100% ze środków Unii europejskiej (tj. z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Działania 
8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion) na kwotę 2 911 068 zł. 

Inwestujemy w przyszłość

więcej na str. 8

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk Foto nowikoM

29 marca br. urząd miejski ogłosił przetarg na komunikację autobusową na terenie miasta. Do dwóch 
istniejących już linii l11 i l12 dojdzie trzecia, łącząca twierdzę Modlin z dzielnicą przemysłową. Pierwsze kursy 
od 1 maja. 

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

więcej na str. 8

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk

Ponad 172 tys. zł pozyskał nowy Dwór Mazowiecki w ramach rządowego programu „radosna Szkoła”. wojewoda 
Mazowiecki ogłosił listę rankingową szkół, które otrzymają dofinansowanie na budowę przyszkolnych placów 
zabaw. Znalazły się na niej dwie placówki z nowego Dworu Mazowieckiego.  

radosna szkoła, radosne place zabaw

więcej na str. 7

teKst i Foto AnetA PielAch – PierScieniAk 

na zlecenie urzędu miejskiego wykonana została gminna ewidencja zabytków. na 186 
kartach opisane są różne obiekty. Dokument w formie elektronicznej będzie dostępny także  
w internecie. 

Zabytki w jednym dokumencie – gminna ewidencja zabytków 

więcej na str. 8-9

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk Foto Arch. UrZąD MiejSkieGo

w marcu zostały przyznane pierwsze w tym roku stypendia i nagrody dla młodych sportowców. łącznie 
burmistrz miasta wyróżnił 42-óch z nich. 

Pierwsze w tym roku stypendia i nagrody sportowe burmistrza 
przyznane!

więcej na str. 9

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk Foto bAnASZek nierUchoMości

Porządki wokół spichlerza
jak poinformowała nas firma banaszek nieruchomości, rozpoczęły się prace porządkowe przy spichlerzu. 
tym samym ruszył pierwszy etap inwestycji, którego finalnym efektem ma być m.in. luksusowy hotel 5*. 

więcej na str. 9

26 marca odbyła się 29ta sesja rady Miejskiej w nowym Dworze Mazowieckim.  w porządku obrad znalazły się punkty 
dotyczące bezpieczeństwa powodziowego i pożarowego w mieście, informacja nt. wypoczynku zimowego dzieci  
i młodzieży oraz realizacja regulaminu czystości i porządku w mieście. 
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Na ostatniej sesji (26.03) radni zajmowali się 
wnioskami w sprawie wyrażenia opinii o loka-

lizacji kasyna gry na terenie miasta. Złożyły je dwa 
podmioty – Estrada Polska z Opola, która chce uru-
chomić kasyno w Hotelu Royal w Twierdzy Modlin 
oraz Dariusz Banaszek, który ma takie same plany co 
do Hotelu Modlin. 
Estrada Polska ma doświadczenie w prowadzeniu 
kasyn. W Hotelu Royal chciałaby je umieścić na 
ostatnim piętrze budynku, tam gdzie obecnie znajdu-

je się sala konferencyjna. W środku stanęłyby m.in. 
automaty do gry, dwa stoły do black jacka i dwie ru-
letki. Do obsługi kasyna planowane jest zatrudnienie 
dwudziestu sześciu pracowników. 
Tuż przed sesją do Rady Miejskiej wpłyną drugi 
wniosek w sprawie wydania opinii o lokalizacji ka-
syna. Takie plany ma właściciel Hotelu Modlin – Da-
riusz Banaszek. 
Pomysł utworzenia kasyna spotkał się z pozytywnym 
odbiorem radnych. W związku z tym na sesji podjęli 
pozytywne decyzje w tej sprawie. 
Nie oznacza to jednak że powstaną na naszym tere-
nie dwa kasyna. Co więcej, może się okazać, że nie 
powstanie żadne. 
„Na dziś wiemy o dwóch wnioskach z Legionowa  
i tych z Nowego Dworu. Wojewoda zdecyduje. 
Może okazać się, że albo powstanie u nas jedno 
kasyno, albo żadne” – podkreślał podczas sesji  
burmistrz Jacek Kowalski.
Zgodnie z prawem bowiem, w miejscowościach do 
250 tys. mieszkańców może istnieć tylko jedno ka-
syno. Ponadto, w całym województwie mazowiec-

kim może ich być sześć. Ponieważ jedno miejsce się 
zwolniło, nasi przedsiębiorcy wyrazili chęć utworze-
nia takiego miejsca w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. 
Ostateczna decyzja o tym, czy kasyno powstanie  
w naszym mieście, zależy od Ministra Finansów, 
który wydaje koncesje na prowadzenie tego typu 
działalności. 

czy będzie u nas kasyno?
Dwa podmioty złożyły wnioski do rady Miejskiej w nowym Dworze Mazowieckim o wydanie opinii w sprawie utworzenia 
w mieście kasyna gry.  Miały by być one zlokalizowane w hotelu royal lub w hotelu Modlin. czy tak się stanie i jedno z nich 
powstanie na naszym terenie – zdecyduje wojewoda. 

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk, Foto hotel royAl

miejski konserwator zabytków coraz bliżej!

W Nowym Dworze Maz. będzie urzędował 
miejski konserwator zabytków. Być może 

stanie się to jeszcze w pierwszym półroczu tego 
roku. Wszystko zależy od tego, jak szybko uda 
się domówić szczegóły porozumienia, które w tej 
sprawie musi z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków podpisać miasto. 
Na marcowej sesji radni szczegółowo dysku-
towali tę kwestię. Przede wszystkim w trakcie 
dyskusji podkreślano, że głównym powodem, dla 
którego miastu zależy na utworzeniu stanowiska 
miejskiego konserwatora jest to, że skróci się 
czas podejmowania decyzji. Będą one zapadały 
tu, na lokalnym gruncie. „Każda podejmowana 
przez miejskiego konserwatora zabytków decy-

zja będzie autonomiczna, przesyłana jednakże 
do wiadomości Wojewódzkiego Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków” zapewniał podczas se-
sji burmistrz Jacek Kowalski. 
Miasto liczy, że nowe stanowisko ułatwi życie 
lokalnym inwestorom, którzy zamiast jeździć do 
Warszawy, będą mogli wszystkie sprawy konser-
watorskie załatwiać u nas, w Nowym Dworze. 
Radnych interesowały też kwestie finansowania 
stanowiska miejskiego konserwatora zabytków. 
Burmistrz odpowiadał, że co roku do końca 
pierwszego kwartału wojewoda mazowiecki bę-
dzie przekazywał środki na realizację tego za-
dania. „Na razie pewnie ta kwota wystarczy na  
1 etat” zaznaczył. 

Radny Tadeusz Sosiński pytał, czy nie rozpatry-
wano pomysłu utworzenia stanowiska powiato-
wego konserwatora zabytków zamiast miejskie-
go, i podzielić się kosztami jego funkcjonowania 
z powiatem. 
„Byłoby trudne do uzyskania, żeby powiat party-
cypował w kosztach tego zadania” – odpowiadał 
burmistrz Jacek Kowalski. Zaznaczył jednak, że 
miasto nie wyklucza możliwości rozszerzenia 
tego porozumienia na inne gminy. 
Kto będzie miejskim konserwatorem zabytków? 
„Jest na terenie Nowego Dworu kilka osób  
z odpowiednimi kwalifikacjami” mówił podczas 
sesji burmistrz Kowalski. „Będzie na to stanowi-
sko ogłoszony konkurs” dodał. 

teKst AnetA PielAch – PierścieniAk 

Pomysł stworzenia w urzędzie stanowiska miejskiego konserwatora zabytków zaczyna nabierać realnych kształtów. na marcowej 
sesji radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia miastu prowadzenia niektórych spraw realizowanych 
przez Mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora Zabytków. teraz ustalane są szczegóły porozumienia. 

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na zbycie 
nieruchomości wystąpił Niepubliczny ZOZ 

„Nasza Przychodnia”, który obecnie wynajmuje 
pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze 
budynku. Przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego – Włodzimierz 
Oleksiak stwierdził, że sprawa znana jest rad-
nym od wielu miesięcy, dotyczy placówki służby 
zdrowia, służącej mieszkańcom miasta. W związ-
ku z tym, że placówka bardzo dobrze pracuje  
i mieszkańcy są zadowoleni, komisja zawniosko-
wała, aby dać pierwszeństwo zakupu obecnym 
najemcom. Taki sam wniosek tj. o zbycie nie-
ruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz 
dotychczasowych najemców został postawiony 
przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu, Komi-
sję Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisję 
Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Odnosząc się do wniosków komisji radca praw-
ny – Jacek Nieścior wyjaśnił, że w grę wchodzi 
aspekt finansowy, bo jeżeli nieruchomość zosta-
nie zbyta w przetargu nieograniczonym, wtedy 
jest 100% pewności, że będą wyższe wpływy 
do budżetu. Dodał też, że argumenty komisji nie 
dają podstaw do odstąpienia od dotychczasowej 
praktyki i sprzedaży nieruchomości w innym 

trybie niż przetarg nieograniczony. „Wskazane 
jest, aby radni pozostali przy zaproponowanym 
projekcie uchwały. Poza tym Rada nie może na-
rzucić burmistrzowi formy przetargu, o tym on 
sam decyduje” zaznaczył p. Nieścior. 

Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Jeziorski po-
parł wnioski Komisji stwierdzając, że najemcy 
przez 10 lat ponosili koszty na remonty, co miasto 
powinno uwzględnić.

Do ww. argumentów ustosunkował się burmistrz 
Jacek Kowalski. Stwierdził, że nie jest przeciw-
ny rozwojowi przedsiębiorczości, ale wszystko 
musi się odbyć zgodnie z literą prawa i bezpie-
czeństwem ekonomicznym miasta. „Forma prze-
targu nieograniczonego jest  najbezpieczniejsza” 
podkreślił. Ponadto wyjaśnił, że pierwsza umowa 
najmu zawierała odliczenie kosztów remontów  
z czynszu, który dzięki temu był naprawdę sym-
boliczny.

Głos ponownie zabrał radca prawny i wyjaśnił, że 
są dwie możliwości. Albo Rada decyduje o zby-
ciu nieruchomości, pozostawiając burmistrzowi 
wybór formy przetargu tj. czy będzie ograniczo-
ny, czy nieograniczony, pisemny czy ustny, albo 
Rada decyduje o zbyciu w trybie bezprzetargo-
wym tj. na rzecz dotychczasowego najemcy.

W związku z dalszymi wątpliwościami ogło-
szono przerwę w obradach, po której komisje 
wycofały swoje wcześniejsze wnioski. Uchwała 
została poddana pod głosowanie i została podjęta 
jednogłośnie. 

Budynek w którym mieści się „Nasza Przychodnia” na sprzedaż!

Dużo emocji podczas ostatniej sesji rady Miejskiej w nowym Dworze Mazowieckim wzbudził punkt dot. wyrażenia zgody na zbycie 
przez miasto nieruchomości, w której mieści się obecnie nasza Przychodnia. ostatecznie, po przerwie w obradach i gorącej dyskusji 
uchwałę podjęto. 

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk, Foto DAMiAn ochtAbińSki W roku 2012 odbyło  się 12 posiedzeń w tym 
1 wyjazdowe i 1 wspólne z Komisją Zdro-

wia i Spraw Społecznych. 
Średnia roczna frekwencja obecności wyniosła 
97,23%. Ze wzglądu na ważność poruszanych 
problemów związanych ze sprawnym funkcjo-
nowaniem miasta, w posiedzeniach uczestni-
czyli m.in. burmistrz Jacek Kowalski, zastępcy 
burmistrza Jacek Gereluk i Janusz Mikuszewski, 
Skarbnik Miasta Anna Palczowska, naczelnicy 
poszczególnych wydziałów urzedu, Inspektor ds. 
Zrządzania Kryzysowego, OC i Obronności An-
drzej Dybowski, komendanci Strazy Miejskiej, 
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Prezes OSP, 
Dyrektor NOSiR, Przedstawiciel Nowodworskiej 
Inicjatywy Komunikacyjnej NOVIKOM Kacper 
Pawelczyk. 
Komisja za nadrzędny cel swojej działalności 
postawiła sobie realizację zadań wynikających  
z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 mar-
ca 1990 roku, odnośnie zapewnienia porządku  
i bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. W czasie 
posiedzeń członkowie komisji dokładnie awizo-
wali oraz wnikliwie, na podstawie otrzymanych 
informacji, oceniali nw. zagadnienia związane  
z bezpieczeństwem i porządkiem na terenie mia-
sta, stan przygotowania odpowiednich służb na 
wypadek powstania zagrożenia powodziowego, 
wpływ monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo 
w placówkach oświatowych, stan zabezpieczenia 
miasta przed zagrożeniami epidemiologicznymi, 
bezpieczeństwo podczas organizowanych na te-

renie miasta imprez masowych, przygotowanie 
i przeprowadzenie cyklicznej akcji „Bezpiecz-
na droga do szkoły „ realizacja programu walki  
z narkomanią, alkoholizmem, przemocą w ro-
dzinie i innymi zjawiskami patologicznymi, 
ocena planu pracy Straży Miejskiej oraz nadzór 
nad rea1izacją, ocena funkcjonowania Ochot-
niczej Straży Pożarnej, ocena pod względem 
bezpieczeństwa przygotowania na rzece Narew 
miejsc wyznaczonych do kąpieli, ocena stanu 
technicznego hydrantów ppoż., ocena realizacji 
planu wdrażania monitoringu miejskiego, ocena 
zachowania bezpieczeństwa na terenie targowisk 
miejskich, ocena funkcjonowania istniejącej sieci 
komunikacyjnej. 
Na podstawie otrzymanych informacji oraz sto-
sownych dokumentów członkowie komisji wy-
pracowali a następnie przekazali do burmistrza 
następujące wnioski o:
- zabezpieczenie w budżecie miasta na 2013 rok 
środków na wdrożenie realizacji rozbudowy mo-
nitoringu miejskiego,
- opracowanie planu usprawnienia sieci komuni-
kacyjnej na terenie miasta 
- zabezpieczenie w budżecie miasta na 2013 rok 
środków na działalność Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego 
- przedstawienie zmian w strukturze organizacyj-
nej Urzędu Miejskiego,
- przygotowanie informacji pisemnej na temat 
funkcjonowania spółki Modlin Cleaner Port 
- czytelne oznakowanie dróg dojazdowych do 

lotniska Modlin oraz oznakowanie Lotniska Mo-
dlin symbolami miasta i umieszczenie tablicy in-
formacyjnej o historii Twierdzy Modlin   
- wyjaśnienie trybu wydania zezwolenia na dzia-
łalność Salonu Gier w Modlinie Twierdzy przy 
u1.29 Listopada 
- zwiększenie patroli policji w Modlinie Twier-
dzy, Osiedlu Młodych i os. Dębinka w godzinach 
nocnych, 
- podanie do wiadomości publicznej numeru kon-
taktu telefonicznego do dzielnicowego Modlina 
Twierdzy i Modlina, 
- rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ulic Chrzanowskiego, Bema, Ob-
wodowej w Modlinie Twierdzy, 
- przywrócenie ruchu dwukierunkowego na 
ulicy Słowackiego z nakazem skrętu w prawo  
z ul. Warszawskiej w kierunku ronda, 
- wybudowanie nowego przystanku autobusowe-
go w Modlinie Twierdzy, 
- wniosek o wyróżnienie ochotnika Ochotniczej 
Straży Pożarnej P. Macieja Zielińskiego za urato-
wanie życia kobiecie, 
- ustawienie na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Wojska 
Polskiego sygnalizacji świetlnej ze względu na 
zwiększającą się ilość wypadków drogowych. 
Należy stwierdzić, że na wszystkie skierowane 
do burmistrza wnioski komisja otrzymała w usta-
wowym czasie stosowne informacje dotyczące 
ich realizacji. (…)

Wyciąg ze sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego rady miejskiej w Nowym dworze mazowieckim w 2012 roku
w okresie sprawozdawczym komisja pracowała w składzie:  Przewodniczący włodzimierz oleksiak, zastępca przewodniczącego  
– karol bielec, członkowie komisji: Mirosława boroń, bogdan jeziorski, Piotr Miszczak,wawrzyniec Siewruk.  

teKst reD.

W tej sali może być zlokalizoWane kasyno

O rynku pracy Ndm

W konferencji nt. nowodworskiego ryn-
ku pracy wziął udział przewodniczący 

Rady Miejskiej w Nowym worze mazowieckim 
Krzysztof Bisialski. Pan Bisialski przewodniczy 
też Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
W dyskusji panelowej poruszonych zostało kilka 
ciekawych wątków dotyczących wspólnych dzia-

łań partnerów rynku pracy. Sformułowane zosta-
ły konkretne wnioski i postulaty pracodawców 
skierowane do publicznych służb zatrudnienia 
dotyczące usprawnienia współpracy i zwiększe-
nia jej skuteczności.
Obszerniejsza relacja z konferencji na str. 6  
w Wieściach z Powiatu. 

teKst i Foto reD.

22 marca br. odbyła się konferencja pt.: „nowodworski rynek pracy – współzależność interesów, wspólne cele, wymierne korzyści 
partnerów rynku pracy – wyniki badania przeprowadzonego wśród lokalnych pracodawców”. radę Miejską w nowym Dworze 
Mazowieckim reprezentował Przewodniczący krzysztof bisialski. 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

WIEŚCI Z POWIAtU
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FAKTY NOWODWORSKIE tEMAt NUMERU

Szkolny autobus Szkoła

starosta krZySZtof kAPUStA

W tym numerze Faktów Nowodworskich pre-
zentujemy relację i wnioski z konferencji nt. 

nowodworskiego rynku pracy oraz z uruchomienia 
Powiatowego Portalu Mapowego. Istotnym wnio-
skiem konferencji był postulat dotyczący zmian  

w ustawie o powiatowych urzędach pracy oraz 
określenia nowych instrumentów współdziałania 
PUP z pracodawcami na lokalnych rynkach pra-
cy. Uruchomiony w marcu br. Powiatowy Portal 
Mapowy pozwala na uzyskanie danych z zakre-
su ewidencji gruntów i budynków wykazanych  
w operacie ewidencji. Jest to kolejny element 
podnoszący jakość  i sposób świadczonych usług 
przez administrację samorządu powiatowego dla 
mieszkańców. Zapraszam Państwa do zapoznania 
się z naszą powiatową stroną w Faktach.

Szanowni 
Państwo

Baśka murmańska na podium! – rozstrzygnięcie Plebiscytu na Wydarzenie 
Historyczne roku 2012! 

Konferencja nt. nowodworskiego rynku pracy

Konferencja odbyła się w dniu 22 marca 2013r.  
w Nowodworskim Ośrodku Kultury  

a jej organizatorami byli Starosta Nowodworski 
Krzysztof Kapusta i Po-
wiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. 
W konferencji uczestni-
czyli lokalni przedsię-
biorcy, burmistrzowie  
i wójtowie miast i gmin 
powiatu nowodworskie-
go, radni i przedstawi-
ciele administracji sa-
morządu powiatowego  
i samorządów gminnych 
oraz przedstawiciele władz  
i instytucji wojewódzkich. 
Główny temat konferen-
cji, którym były wyniki 
badania nowodworskiego 
rynku pracy przedstawił 
autor raportu dr Łukasz 
Łotocki. Badanie prze-
prowadzono metodą kwe-
stionariuszową na próbie 
100 przedsiębiorców oraz  
w formie 10 indywidual-
nych wywiadów pogłębio-
nych rozmowami z pracodawcami. 
Z przeprowadzonego badania wynika, że pracodaw-
cy jako istotne źródła rekrutacji uznają rekomendacje 
znajomych oraz samodzielne zgłoszenia kandyda-
tów do pracy. Jako główne narzędzia selekcji sto-
sują analizę aplikacji oraz rozmowę kwalifikacyjną.  
W małym stopniu korzystają ze skierowań poszu-

kiwanych pracowników wystawianych przez PUP. 
Także zakres szkoleń realizowanych przez PUP w 
dużym stopniu jest nieadekwatny do potrzeb praco-

dawców. Pracodawcy negatywnie oceniają podstawy 
systemowe funkcjonowania PUP. 
Najistotniejsze z przeprowadzonego badania są 
wnioski i rekomendacje do podjęcia wspólnych 
działań przez PUP i pracodawców. Powinno nastą-
pić przesunięcie głównego akcentu w działaniach 
PUP na zadania związane z przekwalifikowaniem 

pracowników i osób bezrobotnych oraz wprowadze-
nie kryteriów oceny efektywności pracy PUP. Istot-
nym wnioskiem skierowanym w kierunku nowego 

modelu współpracy PUP  
z pracodawcami jest stwo-
rzenie przez PUP bazy 
danych on-line o kandy-
datach do pracy dostępnej 
dla zalogowanych praco-
dawców. 
Na zakończenie konferencji 
odbył się panel dyskusyjny 
pn.: „Rola Powiatowego 
Urzędu Pracy – założenia  
a realia”. Uczestnicy pa-
nelu jednoznacznie byli 
zgodni co do tego, że ist-
nieje pilna potrzeba usta-
wowej zmiany określenia 
roli powiatowych urzędów 
pracy na lokalnych rynkach 
pracy. Uznano, że główne 
zadanie PUP powinno być 
skierowane na współpracę  
z pracodawcami i efektyw-
ne formy poszukiwania 
oraz szkolenia pracowni-
ków zgodnie z ich potrze-
bami. PUP powinny zostać 

odciążone od zajmowania się długotrwale bezrobot-
nymi, ponieważ te sprawy leżą w kompetencji funk-
cjonowania szeroko rozumianych instytucji pomocy 
społecznej. Zarekomendowano, aby wnioski z konfe-
rencji niezwłocznie przekazać do Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, gdzie trwają prace związane  
ze zmianami w ustawie o PUP.

teKst i Foto w. MAjchrZAk

jaka powinna być rola powiatowych urzędów pracy w nowych i zmiennych warunkach na lokalnych rynkach pracy? na to pytanie, 
między innymi, szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji pt.: „nowodworski rynek pracy – współzależność interesów, wspólne 
cele, wymierne korzyści partnerów rynku pracy – wyniki badania przeprowadzonego wśród lokalnych pracodawców”. 

Klikając baner pod nazwą POWIATOWY POR-
TAL MAPOWY umieszczony na naszej stronie 

powiatowej można uzyskać dane z  zakresu ewiden-
cji gruntów i budynków w tym numery działek i bu-
dynków wykazanych w operacie ewidencji. 
Dla obszaru gminy Nowy Dwór Mazowiecki dostęp-
na jest ewidencja budowli i budynków zabytkowych 

z krótkim opisem historycznym danego obiektu. Dla 
obszarów gmin Pomiechówek i Nasielsk dostępna 
jest także mapa glebowo rolnicza oraz mapa typów 
genetycznych gleb.
Udostępnione dane mają charakter jedynie informa-
cyjny. Na stronę można także wejść poprzez wpisa-
nie adresu www.wnd.e-mapa.net.

Powiatowy Portal mapowy

Starostwo Powiatowe w nowym Dworze Mazowieckim zaprasza do odwiedzenia nowodworskiego systemu informacji 
przestrzennej powiatu nowodworskiego, który funkcjonuje od marca 2013 roku. 

teKst i Foto w. łęGowSki

teKst UrZąD MiejSki w nowyM DworZe MAZowieckiM  Foto lot trZech rZek, DAMiAn ochtAbińSki

Na konkurs nadesłano 65 zgłoszeń z całego 
kraju, spośród których jury wybrało fina-

łową dwunastkę. To z niej głosujący mogli wy-
bierać zwycięzcę. Wśród finalistów znalazły się 
wydarzenia o różnorodnym charakterze. Były to 
wystawy, otwarcia muzeów, rekonstrukcje oraz 
projekty edukacyjne, cyfrowe i internetowe. 

Znalazł się wśród nich także produkt turystyczny  
z Nowego Dworu Mazowieckiego – szlak Baś-
ki Murmańskiej. 
Jak czytamy w komunikacie prasowym orga-
nizatora, tegoroczne głosowanie było bardzo 
wyrównane, świadczą o tym minimalne różni-
ce pomiędzy poszczególnymi miejscami (Baś-
ka zdobyła 15 % głosów, zwycięzca 18,1%). 
Wszystkie lokalne społeczności starały się pro-
mować swój sukces i zachęcać do głosowania.

Na trzecim miejscu uplasował się Szlak Baśki 
Murmańskiej w Twierdzy Modlin. 
Trzecie miejsce niezmiernie nas cieszy – mówi 
Sebastian Sosiński, prezes Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej Trzech Rzek, która wspólnie 
z miastem Nowy Dwór Mazowiecki stworzy-
ła szlak turystyczny. Mieliśmy świadomość 
ogromnej konkurencji w tym plebiscycie, dla-
tego tym bardziej cieszymy się z miejsca na po-
dium. Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy oddali głos na nasz produkt – podkreśla. 

Plebiscyt organizowany wspólnie przez portal 
historia.org.pl i Muzeum Historii Polski jest 
jedynym plebiscytem w Polsce, którego celem 
jest uhonorowanie organizatorów, twórców 
oraz inicjatorów najciekawszych przedsię-
wzięć historycznych.

Przypominamy! Baśka Murmańska to niedź-
wiedzica polarna, która w pierwszej połowie 
XX w. przybyła z polskimi żołnierzami stacjo-
nującymi na Wschodzie do modlińskich for-
tyfikacji. Na terenie Twierdzy Modlin stanęło 
sześć figur białych niedźwiedzi, które turysta 
musi odnaleźć za pomocą otrzymanej w Cen-
trum Informacji Turystycznej karty do gry z ry-
mowanymi wskazówkami. Dzięki temu zwie-
dzanie Twierdzy ma nietypową i atrakcyjną dla 
dzieci i młodzieży formę.

Więcej o Baśce na www.baskamurmanska.pl  
i www.facebook.com/baskamurmanska.

radosna szkoła, radosne place zabaw
teKst AnetA PielAch - PierścieniAk

Nowy Dwór Mazowiecki to jedyna gmina  
z powiatu nowodworskiego, która otrzymała 

dofinansowanie na budowę nowych placów zabaw 
przy szkołach. Powstaną one przy dwóch miej-
skich podstawówkach, piątce i siódemce.  
Na realizację projektu gmina pozyskała dotację  
w łącznej wysokości 
172 878 zł. 

Jednak to nie są pełne koszty wartości pro-
jektu. Drugie tyle gmina dołoży ze swo-
jego budżetu. „Mamy na ten cel zabez-
pieczone środki” mówi Agnieszka Sejda,  
naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
„Od początku założenia rządowego programu były 
takie, że otrzymujemy 50 % dofinansowania” do-
daje. Otrzymane środki będą podzielone pomiędzy 
obie ww. szkoły. Szkoła nr 5 otrzyma 61.060 zł  
a szkoła nr 7 – 111.818 zł. 
„Jak tylko podpiszemy umowę na realizację 
programu, co stanie się najprawdopodobniej  
w kwietniu, to przekażemy środki finansowe do 
szkół. One następnie ogłoszą postępowanie na 
budowę placów zabaw” wyjaśnia p. Sejda. 
Realizacja programu musi nastąpić do końca tego 
roku. 
Przypominamy, że nasze miasto nie pierwszy 
raz pozyskało środki w ramach rządowego pro-

gramu Radosna Szkoła. W 2009 roku otrzymali-
śmy ponad 20 tys. zł.  Wówczas skorzystały na 
tym Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy i SP5. 
W 2010 roku miasto dostało dofinansowanie na 
kwotę 52 tys. zł i wówczas wybudowano place 
przy Zespole Szkół nr 3 i w Modlinie Twierdzy. 
Rządowy program „Radosna szkoła” realizowany 
jest w latach 2009 – 2014. Jego celem jest wspie-
ranie organów prowadzących placówki oświa-
towe w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 
podstawowych oraz w ogólnokształcących szko-
łach muzycznych I stopnia. Koszt całego progra-
mu wynosi ok. 2,4 mld zł, z czego ok. 1,3 mld zł 
pochodzi z budżetu państwa, a 1,2 mld 

zł stanowi wkład własny 
samorządów. 
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Realizacja nowego projektu z zakresu przeciw-
działania wykluczeniu cyfrowemu wśród miesz-

kańców naszego miasta zapewni dostęp do kompute-
ra i Internetu aż dwustu gospodarstwom domowym  
z czego sto z nich stanowić będą rodziny niepełne oraz 
w trudnej sytuacji a drugą setkę gospodarstwa domo-
we w których są osoby niepełnosprawne.  W ramach 
opisywanego projektu powstanie również jedyne  
w naszym regionie, innowacyjne przedsięwzięcie pod 
nazwą Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Cyfrowemu. Centrum ma stanowić 

bazą szkoleniową dla beneficjentów (uczestników) 
projektu, jak również umożliwi dostęp do Internetu 
wszystkim zainteresowanym mieszkańcom, któ-
rzy z różnych powodów nie będą mogli skorzystać  
z indywidualnego zestawu z dostępem do Internetu. 
Centrum ze środków projektu zostanie zinformaty-
zowane oraz dodatkowo wyposażone w nowoczesne 
technologie umożliwiające prowadzenie szkoleń mo-
bilnych i stacjonarnych przy wykorzystaniu bezpłat-
nych aplikacji i narzędzi internetowych. 
Ostatnim działaniem w ramach projektu, które po-

zwoli miastu Nowy Dwór Mazowiecki przeciwdzia-
łać wykluczeniu cyfrowemu będzie budowa piloto-
wej sieci radiowej na terenie miasta, pozwalającej na 
centralizację usługi dostępu do Internetu a pokrywa-
jącej 90% obszaru miasta. 
Dzięki wszystkim przyjętym rozwiązaniom projekt 
będzie miał pozytywny wpływ na politykę społe-
czeństwa informacyjnego a jego realizacja podwyż-
szy stopień znajomości korzystania ze sprzętu kom-
puterowego i Internetu wśród mieszkańców naszego 
miasta.

teKst wyDZiAł Projektów infrAStrUktUrAlnych. 

Inwestujemy w przyszlość

Stypendia sportowe burmistrz miasta przyzna-
je zawodnikom za wysokie osiągnięcia we 

współzawodnictwie sportowym. 
Na pierwsze półrocze tego roku otrzymało je 30-
tu zawodników. Dwanaście osób, zarówno za-
wodnicy jak i trenerzy dostało  nagrody. 

Kwoty przyznanych stypendiów wahają się od 
100 zł do 1400 zł miesięcznie. Zawodnik otrzy-
muje je przez pół roku. Nagrody opiewają na 
kwoty od 500 do 2000 zł. 
Stypendia otrzymali: Stanisław Aniołkowski, 
Aleksandra Balcerowicz, Dominika Balcero-
wicz, Alan Banaszek, Norbert Banaszek, Norbert 
Borzęcki, Patryk Brzeski, Tomasz Buciak, Paweł 
Burczak, Maciej Bykowski, Marcin Gołebiewski, 
Karol Gutkowski, Dominik Jaglarski, Konrad Ja-
kubowski, Joanna Karasiewicz, Dominika Ko-
strzewa, Piotr Krukowski, Bartosz Kurpiewski, 
Bartosz Kujawski, Mariusz Tobiasz, Mateusz 
Trybuch, Marcin Turkot, Patryk Waleszczak, Mi-
chał Wiśniewski, Kacper Wojciechowski, Alek-

sandra Wróblewska, Bartosz Zacharski, Maciej 
Ziemak, Jakub Żak, Kacper Żuk. 
Nagrody dostali z kolei Norbert Borzęcki, Wojciech 
Dudek, Marcin Gołębiewski, Józef Kmieciński, 
Robert Majewski, Adam Szmulkowski, Mateusz 
Trybuch, Patryk Waleszczak, Zuzanna Wańczyk, 
Michał Wiśniewski, Kacper Wojciechowski,  
Bartosz Zacharski. 
Stypendia i nagrody przyznawane są na podsta-
wie uchwalonego przez Radę Miejskiego Regula-
minu Stypendialnego. Na jego realizację w 2013 
roku miasto przeznaczyło 111 600 zł a na nagrody  
30 tys. zł. Dotychczas wydano 50 100 zł na sty-
pendia i 13.800 zł. na nagrody. 
Kolejne wnioski o przyznanie stypendium moż-
na składać do Nowodworskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji. Niezbędne dokumenty można pobrać 

na www.nosir.nowydwormaz.pl. Pełna wersja 
Regulaminu dostępna jest w bip.nowydwormaz.pl  
w uchwałach Rady Miejskiej z dnia 29 marca 
2011 roku.  

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk Foto Arch. UrZąD MiejSkieGo

Pierwsze w tym roku stypendia i nagrody sportowe burmistrza przyznane!

Spichlerz został sprzedany przez miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki w listopadzie 2010 roku. Już 

wówczas jej właściciel, Dariusz Banaszek zapowia-
dał, że pierwsze prace przy spichlerzu rozpoczną się 
za ok. dwa lata. 

Tak też się stało. Dowiedzieliśmy się, że właściciel 
spichlerza prowadzi dialog z Mazowieckim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków i rozpoczął 
wstępne prace na terenie inwestycji. Na razie upo-
rządkowany został teren wokół zabytku i zakończo-
no wycinkę drzewostanu. 

Kolejny etap inwestycji to powierzchniowa niwe-
lacja terenu a następnie realizacja projektu. Zakłada 
on, że do istniejącego obiektu dobudowana zostanie 
nowa część. Będą się w niej znajdowały m.in. luksu-
sowe apartamenty, lądowisko dla śmigłowców, przy-
stań dla żeglarzy. Zachowana też zostanie zabytkowa 
część budynku, którą możemy oglądać dziś. Kiedy 
nastąpi drugi etap inwestycji i właściciel przystąpi 
do odbudowy spichlerza? Na razie na ten temat nie 
chciała się wypowiadać przedstawicielka inwestora. 
„Jesteśmy w trakcie uzgodnień koncepcji projekto-
wej” powiedziała nam Magdalena Kardaszewicz  

z firmy Banaszek Nieruchomości. 

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk Foto bAnASZek nierUchoMości

Porządki wokół spichlerza

8 kwietnia otworzono oferty, które 
wpłynęły w postępowaniu. Korzyst-

niejszą złożyła firma Translud z Cho-
tomowa, która zaproponowała 23 tys. 
dopłaty do komunikacji miesięcznie. 
Drugi oferent Vis Attractiva z Radzy-
mina chciał 42 tys. zł. 
Obecnie trwa sprawdzanie dokumenta-
cji przetargowej. Jeśli wszystko będzie 
w porządku od 1 maja do końca roku 
to właśnie Translud, tak jak dotychczas 
będzie obsługiwał linie miejskie. 
Do dwóch obecnie realizowanych tras 
dojdzie jednak dodatkowa, trzecia li-
nia. Będzie ona wiodła od Twierdzy 
Modlin do zakładów produkcyjnych  
w dzielnicy przemysłowej. Rozkład 
jazdy autobusów ma być dopasowany 
do godzin rozpoczęcia i zakończenia w 
nich pracy. Autobus zatrzyma się m.in. 
przy firmach Alpla i Reckitt Benckiser. 
Pozostałe linie będą wiodły tak jak do 

tej pory. Pierwsza rozpocznie kurs spod 
urzędu, ulicą Bohaterów Modlina do 
Okunina, dalej na Osiedle Młodych, do 
centrum miasta przez ulicę Słowackie-
go. Następnie kurs wiedzie do Twier-
dzy, Modlina Starego i z powrotem pod 
urząd. 
Druga linia także bierze początek pod 
urzędem miejskim ale biegnie najpierw 
do Modlina Starego, potem do Twierdzy 
wraca do miasta poprzez ulicę Modliń-
ską, Słowackiego i Partyzantów. Dalej 
autobus jedzie na Nowodworzankę, do 
szpitala i kieruje się na Osiedle Mło-
dych. Następnie wjeżdża w ul. Leśną, 
jedzie do Okunina i ul. Bohaterów Mo-
dlina wraca pod urząd. 
Kursy autobusów będą realizowane  
w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku, za wyjątkiem 25 grudnia, 1stycz-
nia oraz pierwszego dnia Wielkanocy. 

teKst AnetA PielAch – PierScieniAk Foto nowikoM

miasto uruchomi trzecią linię autobusową

dOTacJe Na INNOWacJe. INWeSTuJemy W WaSZą PrZySZŁOŚć.
 

PrOJeKT WSPóŁfINaNSOWaNy Ze ŚrOdKóW eurOPeJSKIeGO fuNduSZu rOZWOJu reGIONaLNeGO
 W ramacH PrOGramu OPeracyJNeGO INNOWacyJNa GOSPOdarKa

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Wykaz adresowy zabytków wprowadzono 
zarządzeniem burmistrza miasta nr 59/2013  

z dn. 27 marca 2013. 
Gruby segregator zawiera wykaz wszystkich 
obiektów zabytkowych na terenie miasta. Może-
my w nim znaleźć te doskonale znane wszystkim 
mieszkańcom, jak też zapomniane. O niektórych 
niektórzy nawet mogli nie wiedzieć, że są zabyt-
kami. W wykazie znajdują się budynki samo-

dzielne, zespoły budynków, zarówno prywatne 
jak i będące w zarządzie innych podmiotów. 
W ewidencji wyszczególniono  zespoły, w skład 
których wchodzą poszczególne budynki. Są to 
m.in. Zespół Korony Utrackiej (9 obiektów), 
Front Księcia Warszawskiego (10 obiektów), Ko-
rona Środkowa (Front Borodino) – 7 obiektów, 
Front Św. Jerzego (9 obiektów), Korona Modliń-
ska (Front Połtawski) 4 obiekty, Front Ostrołęcki 
– 5 obiektów w tym Brama Ostrołęcka, Zespół 
Obwarowań Wewnętrznych 11 obiektów w tym 
m.in. Działobitnia Dehna, Brama Poniatowskie-
go, Brama Północy, Brama Dąbrowskiego, Stacja 
Gołębi Pocztowych, Elektrownia, Zespół Koszar 
Wewnętrznych - 8 obiektów w tym m.in. Wieża 
ciśnień, Kojec Meciszewskiego, Zespół Zabu-
dowy Lazaretu 4 obiekty w tym m.in. kościół, 
Zespół Białe Bloki, Zespół Osiedla Podoficer-
skiego, Zespół Osiedla Oficerskiego, Zespół Za-
budowy Ciągu Aprowizacyjnego, Samodzielna 
Zabudowa Wewnątrz Twierdzy, Zespół Zabu-
dowy Lotniska z hangarami, Zespół Zabudowy 

Stoczni, Zespół Fortu Narew, Zespół Zabudowy 
Dworca Kolejowego w Modlinie Starym, Zespół 
Koszarowy przy ul. Paderewskiego w tym budyn-
ki obecnie zajmowane przez NOK i Prochownia.  
W ewidencji ujęte także zostały pojedyncze obiek-
ty z terenu miasta nawane w dokumencie: Układ 
Urbanistyczny NDM. W jego skład weszły 24 
budynki samodzielne. Warto wymienić obiekty 
przy ul. Paderewskiego 9, Kościuszki 2, Focha 9, 

teKst i Foto AnetA PielAch – PierScieniAk

Zabytki w jednym dokumencie – gminna ewidencja zabytków 

Wybickiego 4, kościół parafialny św. Michała Ar-
chanioła czy też cmentarze – parafialny, żydowski 
i wojenny w Modlinie Twierdzy.  
Obowiązek stworzenia gminnej ewidencji za-
bytków nałożyła na miasto Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 
2003 roku. W 2010 roku dokonano w niej zmian  

i zgodnie z art. 22 powstał taki obowiązek.
Dokument będzie wykorzystywany przy wy-
dawaniu pozwoleń na budowę. Jak zapewniają 
urzędnicy, jest on już przekazany do Starostwa 
Powiatowego, które przy wydawaniu tych po-
zwoleń będzie korzystało z gminnej ewidencji 
zabytków. 

Wykaz dostępny jest w formie papierowej w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowa-
nia Przestrzennego tut. urzędu. Wkrótce będzie 
też udostępniony on-line na miejskiej stronie in-
ternetowej www.nowydwormaz.pl. 
Prace nad dokumentem trwały pól roku. Miasto 
zapłaciło za nie 18 tys. zł. 
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teKst PAweł brZoSki – StAżyStA w wyDZiAle SPrAw obywAtelSkich

Nowodworska migracja ludności
teKst MArtynA korDUlewSkA Foto UrZąD MiejSki

Promujemy i komunikujemy
„tu dostaniesz wszystko i zostaniesz zawsze miło obsłużony!” to hasło przyświeca pracownikom wydziału Promocji i komunikacji 
Społecznej nowodworskiego Urzędu Miejskiego. wie o tym każdy, kto miał z nami do czynienia. 

Jest nas sześcioro: 
• Zenon Klimczewski – nasz Naczel-

nik; dusza-człowiek, wieloletni pracow-
nik Urzędu;
• Ela Dudek – ponad czterdziesto-
letni staż pracy, kultura to jej drugie 
imię, specjalistka od organizacji im-
prez plenerowych, niezmienna siła  
i energia;
• Jacek Kosiorek – inspektor gadżet, za-
wsze uśmiechnięty, z każdym znajdzie 
wspólny język, dlatego między innymi 
zajmuje się współpracą zagraniczną;
• Aneta Pielach-Pierścieniak – znana 
jako Pani Redaktor, co miesiąc przy-
gotowuje „Fakty Nowodworskie”, ale  
i inne media nie są jej obce;
• Sebastian Bańbura – podąża turystycz-
nymi ścieżkami – dookoła Twierdzy 
Modlin zwłaszcza;
• Martyna Kordulewska – najmłodsza 
wiekiem i stażem, ale kto ją zna, ten wie, 
jaka siła drzemie w dżemie.
Każdy z nas to człowiek-orkiestra, ale – co 
istotne – razem tworzymy zgrany zespół, 
będący kreatywną mieszanką świeżej krwi 
z doświadczeniem, kosmicznych wizji  
i rzetelnej oceny rzeczywistości, powagi  
i inspirującego humoru. Razem jesteśmy 
w stanie podołać każdemu zadaniu. 
Jesteśmy jedynym wydziałem w magi-
stracie, który urzęduje na trzech piętrach 
– dzięki czemu jesteśmy nieźle wyspor-
towani. Znajdziecie nas na pierwszej, 
drugiej i czwartej kondygnacji. Nasze skarby 
(magazyny) chowamy pod ziemią. 

Czym dokładnie się zajmujemy? Chyba łatwiej 
byłoby wymienić to, czego nie robimy. Podsta-
wowy zakres działania naszego Wydziału znaj-
dziesz w internetowym Biuletynie Informacji 
Publicznej (który zresztą prowadzimy). Dowiesz 
się stamtąd, że do naszych zadań należy m.in.:  
kształtowanie i kreowanie polityki informacyj-
nej Miasta zmierzającej do rozwoju samorządu 
lokalnego, rozumienia idei samorządności i akty-
wizacji mieszkańców do działań prospołecznych;  
opracowywanie materiałów informacyjnych, 
folderów i informatorów o Mieście, promocja 
zewnętrzna i wewnętrzna Miasta; współpraca za-
graniczna i współpraca z podmiotami na terenie 
RP; promocja gospodarcza; działania w zakresie 
kultury i sportu… 
Oprócz BIP-a do najbardziej widocznych 
przejawów naszej pracy należy oficjalna strona 

internetowa Miasta www.nowydwormaz.
pl, miesięcznik 

„Fakty Nowodworskie”, 
gadżety i publi-

kacje pro-

mocyjne. Być może miałeś w rękach np. nasz 
informator turystyczny? To głównie nasze dzie-
ło! Zajmujemy się także organizacją imprez. Do 
tej pory, gdy Ty bawiłeś się na Dniach Nowego 
Dworu, my byliśmy wtedy tam służbowo – od 
rana do końca. Zresztą prace nad tego typu im-
prezami zaczynamy co najmniej kilka miesięcy 
wcześniej. 
Maczamy palce w turystyce. Szlak Baśki Mur-
mańskiej w Twierdzy Modlin jest inicjatywą 
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek 
(z która także współpracujemy) i naszą. Jeśli kie-
dykolwiek zastanawiałeś się, skąd wziął się strój 
Baśki – już wiesz, kto go znalazł. Szukanie go 
poprzez zakopiańską informację turystyczną, 
tamtejszy Urząd Gminy, pracownie kostiu-
mologiczne polskich teatrów, by ostatecznie 
znaleźć go w Łodzi należało do nas (wierz-
cie, że to wcale nie było łatwe). 
Organizujemy też zwiedzanie dla de-
legacji przybywających do Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Bierzemy  
w nich udział, nierzadko w roli prze-
wodników. 
Niesamowitą radość sprawia nam 
też kontakt z archiwalnymi do-
kumentami na temat naszego 
Miasta. Czasami dostarczają je 

mieszkańcy, czasami Miej-
ski Komitet Pamię-

ci Walki  

i Męczeństwa. 
Wykonujemy też szereg zadań, których 
na pierwszy rzut oka nie widać. Moni-
torujemy publikacje o Nowym Dworze 
Mazowieckim w mediach i sami je inspi-
rujemy. Uczestniczymy w szeregu spo-
tkań na różnych szczeblach, które mają 
na celu poprawić wizerunek naszego 
Miasta. 
Choć w naszej pracy każdy dzień jest 
inny, mamy też stałe, typowo urzędo-
we zadania – prowadzimy księgowość 
naszego Wydziału, realizujemy regu-
lamin stypendialny w zakresie stypen-
diów artystycznych, piszemy protoko-
ły, sprawozdania. Bywamy informacją 
telefoniczną. Czasami zgłosi się do nas 
ktoś w sprawie prawa jazdy. I gdy już 
myślimy, że nic nie jest w stanie nas 
zaskoczyć, zostajemy wyprowadzeni 
z tego błędu. Za to lubimy naszą pracę  
i ludzi, z którymi ją wykonujemy. 

Czym jest migracja?
Najprościej mówiąc to przemieszczanie się 

ludności w celu zmiany pobytu stałego lub okre-
sowo. Migracje rozróżniamy na dwa rodzaje: ze-
wnętrzna i wewnętrzna. 
Czym się różnią? 
Otóż różnica polega na skali tego zjawiska.  
W przypadku migracji zewnętrznej mamy do 
czynienia z przemieszczaniem się ludności poza 
granicę swojego ojczystego kraju oraz przyjazd z 
poza jego granic. Natomiast migracja wewnętrz-
na ma swoje miejsce tylko na terenie kraju, po-
między jednostkami administracyjnymi lub na jej 
obszarze np. przeprowadzka z jednego miasta do 
drugiego.  

Dlaczego migrujemy?
Na to pytanie trudno jest znaleźć jednoznacz-
ną odpowiedź. Wielu socjologów zajmujących 
się tym tematem do dzisiaj ma różne opinie na 
ten temat. Zgodnie jednak trzeba przyznać,  
że głównym powodem migracji jest chęć po-
prawy swojej sytuacji materialnej. Wiele osób 
a często całe rodziny podejmują decyzję prze-
prowadzki w inne miejsce, często kilkadziesiąt 
kilometrów od rodzinnej miejscowości, dlatego  
że mają możliwość podjęcia o wiele lepiej płat-
nej pracy zarobkowej, lub koszty utrzymania 
w innym miejscu są o wiele niższe. Migrujemy 
również z chęci rozwoju osobistego. Przypadek 
ten dotyczy głównie młodych ludzi i studentów. 
Osoby te nie decydują się na podjęcie nauki  
w szkołach i uczelniach blisko swojego miejsca 
zamieszkania, zamiast nich decydują się na reno-
mowane ośrodki naukowe, które często znajdują 
się w dużych aglomeracjach miejskich takich jak 
np. Kraków czy Warszawa. Należy też wspo-
mnieć, że często osoby te nie wracają już po za-
kończeniu nauki w swoje rodzinne strony tylko 
podejmują pracę i osiedlają się w pobliżu miejsca 
gdzie zakończyli naukę. Coraz częściej decyzja  
o zmianie pobytu jest również podyktowana wzglę-
dami zdrowotnymi. Dotyczy to przede wszystkim 
osób mieszkających w centrach wielkich miast lub 
blisko obiektów generujących uciążliwy zapach 
lub hałas. Osoby tę decydują się na opuszczenie 
swojej miejscowości na rzecz często oddalonych 
od dużych skupisk ludzkich miejsc, w których 
mogą spokojnie funkcjonować.  

Jakie są skutki migracji?
Skutki migracji są zarówno pozytywne jak i ne-
gatywne wszystko jednak zależy, od jakiej strony 
będziemy to rozpatrywać. Dla obszaru, z które-
go mieszkańcy wyjeżdżają, zjawisko migracji 
jest niezwykle niekorzystne ponieważ w skraj-
nych przypadkach małych miejscowości może to 
prowadzić nawet do częściowego wyludnienia. 
Ponadto zwykle w pierwszej kolejności decyzję  
o zmianie miejsca zamieszkania podejmują  
ludzie najlepiej wykształceni, specjaliści, co powodu-
je spadek poziomu usług w danym rejonie. Jedynym 
plusem tej sytuacji jest spadek stopy bezrobocia.
Patrząc na skutki migracji od strony obszaru, do któ-
rego mieszkańcy przyjeżdżają. W pierwszej kolej-
ności nasuwają się same plusy: nowa, często młoda 
wykształcona siła robocza pozwalająca na rozwój  
i wzrost gospodarczy. Niestety nikt nie ma wpły-
wu na to, jacy ludzie napływają na dane obsza-
ry, prócz ludzi uczciwych przyjeżdżają również 
osoby z tak zwanego „marginesu społecznego”, 
co prowadzi do wzrostu przestępczości i spadku 
poczucia bezpieczeństwa w danym miejscu.  
   
Jak jest w Nowym Dworze Mazowieckim?
Wiele osób zastanawia się z pewnością jak zja-
wisko migracji kształtuję się na terenie naszego 
miasta? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie na 
początku kilka informacji statystycznych z ostat-
nich 10 lat.            
Na podstawie statystyk prowadzonych przez Wy-
dział Spraw Obywatelskich na dzień 31 grudnia 
2001r. w naszym mieście ogółem zameldowa-
nych na pobyt stały było 27 711 osób, z czego 
14 306 to kobiety, a 13 405 osób to mężczyź-
ni. W ciągu następnych 2 lat liczba mieszkań-
ców spadła do 27 519 osób. Najgorszy pod tym 
względem był rok, 2008 w którym liczba miesz-
kańców wniosła 27 378. Jednak już w latach 
następnych ilość zameldowanych mieszkańców 
znormalizowała się na granicy ~ 27 500 osób.  
Na dzień dzisiejszy w Nowym Dworze Mazowiec-
kim zameldowanych jest 27 535 mieszkańców w 
tym 13 151 to mężczyźni a 14 384 to kobiety . 
Jak można zauważyć, sytuacja w naszym mie-
ście jest stabilna i w kontekście migracji można 
stwierdzić, że zjawisko to nie dotyczy Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Ma to swoje dobre i złe 
strony. Brak odpływu mieszkańców jest z pewno-
ścią zjawiskiem, który napawa optymizmem, po-

nieważ pozwala władzom miasta na prowadzenie 
długotrwałych planów dotyczących racjonalnego 
rozwoju i polityki przestrzennej miasta.   
W tym miejscu nasuwa się jasny wniosek. Skoro 
masowo nie opuszczamy naszego miasta i nie szu-
kamy lepszych miejsc do osiedlenia się, to fakt ten 
jak najbardziej świadczy o tym, że nasze miasto, 
jest miastem przyjaznym dla mieszkańców.  
Z drugiej jednak strony brak napływu nowych 
mieszkańców w długim okresie czasu jest dla 
każdej aglomeracji miejskiej zjawiskiem nieko-
rzystnym. Należy wspomnieć, że każda stagna-
cja po pewnym czasie może prowadzić do cofa-
nia się. Oczywiście nie oznacza to, że naszemu 
miastu w najbliższych latach grozi wyludnienie. 
Jednak należy robić wszystko, aby do takiej sy-
tuacji nie dopuścić, ponieważ trzeba pamiętać,  
że rozwój miasta nie jest możliwy bez jego 
mieszkańców.

Statystyka a rzeczywista liczba mieszkań-
ców
Analizując powyższe statystyki, można się zasta-
nowić, jak to jest możliwe, że pomimo rozbudowy 
naszego miasta i powstawania nowych, dużych 
osiedli mieszkaniowych, liczba mieszkańców nie 
zmienia się? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo 
prosta. Wydział Spraw Obywatelskich dysponuje 
wyłącznie danymi statystycznymi osób zamel-
dowanych na terenie naszego miasta. Niestety 
nie wszystkie osoby, które zamieszkują na tere-
nie miasta dokonują obowiązku meldunkowego. 
Urząd Miejski nie prowadzi statystyk, ile osób 
zamieszkujących na obszarze miasta nie dokona-
ło obowiązku meldunkowego. 
W tym miejscu nie pozostaje nic innego, jak tyl-
ko serdecznie zaprosić osoby, które jeszcze nie 
zameldowały się w Nowym Dworze Mazowiec-
kim do Wydziału Spraw Obywatelskich w celu 
dopełnienia formalności meldunkowych. 
A nie jest to trudne, ponieważ wszystkie sprawy 
możemy załatwić podczas jednej wizyty w urzę-
dzie osobiście, bądź przez ustanowionego pełno-
mocnika. 

Konkludując, należy stwierdzić, że różnica mię-
dzy wielkością napływu i odpływu ludności, czy-
li saldo migracji w naszym mieście od dłuższego 
czasu utrzymuje się na stabilnym poziomie i jest 
mniej więcej równe zeru. 

Migracja. Z pewnością wielu z nas czytając ten termin spotkała się z nim już wcześniej. najczęściej mieliśmy z nim do czynienia  
w powszechnych mediach, które poruszały ten temat przy okazji masowych wyjazdów naszych rodaków poza granicę kraju.
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Odwiedź Twierdzę wiosną!
nastała wreszcie wiosna, dlatego zachęcamy was do odwiedzenia twierdzy Modlin. właśnie teraz gdy przyroda budzi się do życia, 
forteca jest wyjątkowo atrakcyjna.

Po ustąpieniu śniegu nim jeszcze drzewa się 
zazielenią można w pełnej okazałości po-

dziwiać ten jedyny w swoim rodzaju przykład 
architektury fortyfikacyjnej. Na turystów czeka-
ją dodatkowo Muzeum Kampanii Wrześniowej  
i Twierdzy Modlin, tarasy widokowe Wieży  
Tatarskiej oraz Szlak Baśki Murmańskiej.  
Szczegóły można wyczytać na stronach interne-
towych www.nowydwormaz.pl, www3rzeki.pl, 
www.baskamurmanska.pl a gdy się jest już na 
miejscu informacją służy Centrum Informacji 
Turystycznej. 
Poniżej przedstawiamy też kolejną trasę tury-
styczną po raz kolejny zachęcając do pieszych 
wędrówek po mieście. 

Centrum Informacji Turystycznej
Lokalnej Organizacji Turystycznej 

Trzech Rzek

tel./fax 022 713 32 79
+48 664 775 326

e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl

Maj – Wrzesień
W poniedziałki nieczynne

Od wtorku do niedzieli 9:00 – 17:00
W CIT turystom bezpłatnie udostępniane są 

mapy, foldery i ulotki.

Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin

ul. Baśki Murmańskiej 164
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Godz. otwarcia
Wtorek, Czwartek, Sobota Niedziela

11:00-16:00

Bilety do Muzeum
normalne: 5 zł ulgowe 2,5 zł

 
13 edycja  akcji „Twierdza Bliska Sercu”

W środę 1 maja 2013 roku Towarzystwo Przyja-
ciół Twierdzy Modlin rozpocznie akcję „Twier-
dza Bliska Sercu” To już trzynasta edycja akcji, 
dzięki której wiele tysięcy turystów indywidual-
nych mogło wejść na tarasy widokowe na Wieży 
Tatarskiej.

Od środy pierwszego maja w każdą sobotę  
i niedzielę oraz w dni świąteczne członkowie 
Towarzystwa będą pełnili społeczne dyżury przy 
Wieży Tatarskiej w godzinach od 10 do 18 
Serdecznie zapraszamy.
Bilet wstępu na wieżę 4 zł.

Na wędrówki proponujemy spacer Rosyjski

Czas przejścia ok. 2h 

Start:
Cmentarz Wojskowy – ulicą Bema idziemy pro-
sto aż do ul. Malewicza. Ulicą Malewicza wędru-
jemy do ul. Chrzanowskiego – po prawej stro-
nie widać carskie osiedle oficerskie z przełomu 
XIX i XX wieku. Skręcamy w prawo i idziemy 
do Garnizonowego Kasyna Oficerskiego oraz 
CIT.  W CIT można zaopatrzyć się w dodatko-
we materiały. Dalej kierujemy się na szlak żółty, 
przechodzimy obok Pomnika Obrońców Modlina  
i dochodzimy do szlaku czerwonego. Szlakiem 

czerwonym wchodzimy na obwód wewnętrzny 
i dochodzimy do Koszarowca. Porzucamy szlak 
czerwony, skręcamy w prawo, idąc drogą szutro-
wą. Po drodze mijamy Bramę Północy, Bramę 
Kadetów oraz Bramę Poniatowskiego. Docho-
dzimy do Wieży Czerwonej – wchodzimy na 
taras widokowy, z którego widać Spichlerz oraz 
w części dziedziniec Koszarowca. Wracamy pod 
bramę Kadetów na szlak czerwony, z którego 
kierujemy się w lewo na szlak niebieski. Prze-
chodzimy obok ciągu aprowizacyjnego (widocz-
na jest piekarnia oraz magazyn zbożowy – teren 
obecnie znajduje się w rękach prywatnych) oraz 
działobitni gen. Dehna.  Idziemy ul. Mickiewicza 
w kierunku dawnej łaźni i pralni garnizonowej 
(obecnie Royal Hotel). Skręcamy w ul. Kadetów, 
przechodzimy obok Prochowni z 1900 r. i idzie-
my ul. Szpitalną do ul. Bema (tutaj znajduje się 
supermarket oraz bankomat). Skręcamy w lewo  
i wracamy na Cmentarz. Spacer można zakoń-
czyć przejażdżką samochodem z parkingu przy 
cmentarzu fortecznym do Bramy Ostrołęckiej (ul. 
Chrzanowskiego – ul. Ledóchowskiego), gdzie  
można „wpaść” na specjały kuchni rosyjskiej.

Proponowane miejsca odpoczynku:  (CIT, teren 
pod Wieża Czerwoną).

Wieża Czerwona

Południowy, nadnarwiański odcinek koszar wień-
czą dwie wieże. Jedna z nich, usytuowana od 
strony zachodniej, nazywana jest Wieżą „Czer-
woną” lub „Tatarską”.
Wieża powstała w okresie wielkiej rosyjskiej roz-
budowy w latach 1832-41. Jej potoczna nazwa 
pochodzi z czasów za¬borów, kiedy to mieszkań-
cami wieży jak i przylegającego do niej odcinka 
koszar, byli muzułmanie. Dowództwo garnizo-
nu oba¬wiając się niepokojów na tle religijnym  
i narodowościowym, wyznaczyło na miejsce 
kwaterowania żołnierzom pochodzącym z Kau-
kazu właśnie ową wieżę. Pozostali żołnierze sta-
cjo¬nujący w twierdzy nazywali to miejsce „Ko-
szarami Kaukaskimi” lub Wieżą „Tatarską”.
Zewnętrzny wygląd Wieży „Czerwonej”, suge-
rujący jej obronny charakter, może być mylący. 
Wieża posiada wprawdzie strzelnice „kluczowe”, 
lecz nie ma możliwości ustawienia przy nich ar-
mat ze względu na brak platform.
Na górnym tarasie twierdzy znajdował się tele-
graf optyczny, służący do komunikacji z Cytadelą 
Aleksandrowską w Warszawie, a za jej pośred-
nictwem z Petersburgiem.
Wieża pnie się na wysokości 45 m nad lustrem 
wody, roztacza się z niej wspaniały widok na okoli-
cę, w tym na ruiny neorenesansowego spichlerza.
Przy dobrej pogodzie z tarasu widokowego moż-
na dostrzec Warszawę. Wieża obecnie znajduje 
się w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkanio-
wej, wejście jest możliwe tylko z uprawnionym 

przewodnikiem PTTK po nabyciu biletu w cenie 
4 złotych.

Wieża „Biała”. 

Na przeciwległym krańcu budynku koszarowe-
go, w odległości 950 m od Wieży „Czerwonej” 
wznosi się Wieża „Biała”. W przeciwieństwie do 
Wieży „Tatarskiej”, ta została otynkowana. Wy-
budowano ją w latach 1832-1844 na wschodnim 
krańcu południowego skrzydła koszar. Wieża 
spełniała dwie funkcje. Obserwacyjną i obronną. 
Posterunek obserwacyjny przebywający na wieży 
miał za zadanie obserwować wnętrze dziedzińca 
koszarowego i meldować o wszelkich nieprawi-
dłowościach i odstępstwach od regulaminu obo-
wiązującego wszystkich żołnierzy zamieszkują-
cych budynek koszarowy.
W nadbudówce ściany frontowej dolnego tarasu 
umieszczono sześć osi artyleryjskich, skierowa-
nych w stronę przedmościa nowodworskiego, 
natomiast od strony dziedzińca w nadbudowie 
znajdują się trzy pary okien.
Dolny taras otoczony jest wysoką balustradą na-
tomiast w nadbudowie tarasu górnego o wysoko-
ści dwu kondygnacji nie ma ozdobnych strzelnic, 
jak w przypadku Wieży „Czerwonej”; są zwykłe 
otwory okienne wstawione w prostokątne i łuko-
we wnęki elewacji zewnętrznej.
Wieża jest wysoka, od przyziemienia koszar do 
tarasu górnego liczy 29 m, a wraz z przybudówką 
31.6 m.

Działobitnia „gen. Dehna”
Działobitnia „gen. Dehna” została postawiona 
przed szpiclem I bastionu w roku 1839. Dzia-
łobitnia jest potężną, trzy kondygnacyjną pół 
okrągłą wieżą artyleryjską z wydłużonymi, lecz 
i obniżonymi końcówkami.
Postawiona została na wzniesieniu terenowym  
i miała wielkie pole ostrzału. W dodatku wieża ta 
posiadała wielką koncentrację ognia, bo wyposa-
żona została w 52 osie artyleryjskie.
Działobitnia została ponadto otoczona fosą z mu-
rowaną przeciwskarpą strzelecką w postaci tzw. 
„muru Carnota”. Dolna kondygnacja wieży za-
opatrzona była w system chodników. Ciekawost-
ką jest fakt, że do tych podziemi można się było 
dostać tunelem od strony magazynu zbożowego. 
Obecnie tunel jest odkopany i przeznaczony do 
zwiedzania. 

teKst i Foto nok

„co w Puszczy Piszczy” po raz 18ty
„co w puszczy piszczy”  to regionalny konkurs ekologiczny, który wspólnym wysiłkiem już od osiemnastu lat  realizują 
nowodworski ośrodek kultury i ośrodek Dydaktyczno-Muzealny kampinoskiego Parku narodowego w Granicy, 
przy wsparciu Dyrekcji kampinoskiego Parku narodowego. 

Od pierwszej edycji konkurs cieszy się nie-
słabnącym zainteresowaniem wśród lokal-

nych społeczności należących do otuliny Kampi-
noskiego Parku Narodowego i leżącego poza nią, 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Podobnie było 

w  piątek 15 marca 2013 r. 
W Nowodworskim Ośrodku Kultury zameldowa-
ło się 16 trzyosobowych  drużyn ze szkół podsta-
wowych i 12 ze szkół gimnazjalnych, reprezen-

tujących 9 gmin: Czosnów, Leoncin, Łomianki, 
Izabelin, Brochów, Kampinos, Leszno, Stare Ba-
bice oraz Nowy Dwór Mazowiecki. 
Konkurs składał się z trzech etapów. W dwóch 
pierwszych uczniowie rozwiązywali testy z wie-
dzy przyrodniczo-ekologicznej. Prawidłowe roz-
wiązanie testów otwierało bramę do ścisłego Fi-
nału Konkursu wiedzy, do którego kwalifikowało 
się po sześć drużyn w obydwóch kategoriach. 
Wśród szkół podstawowych udało się to repre-

zentacjom z: Brochowa, Śladowa, Izabelina, Le-
oncina. Kazunia Polskiego i Kampinosu. Wśród 
reprezentacji ze szkól gimnazjalnych awans 

wygrały drużyny z: Leoncina, Koczarg Starych, 
Lasocina, Kampinosu, Sowiej Woli i Publiczne 
Gimnazjum w ZS nr 4 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 
Trzeci etap konkursu miał miejsce przy pełnej 
widowni. Młodzi uczestnicy odpowiadali na 
pytania ekspertów. Uczniowie tłumaczyli np. 
fazy rozwoju kleszcza czy jak zbudowany jest 

liść ? Ale były także dużo trudniejsze pytania. 
Zmagania finałowe miały bardzo zacięty prze-
bieg. W kilku przypadkach o ostatecznej pozycji  
w ścisłym finale decydowały dogrywki, a różnice 
punktowe były bardzo małe. Ostatecznie  wśród 
szkół podstawowych poszczególne zespoły zaję-
ły następujące miejsca:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Śladowie
II miejsce Szkołą Podstawowa w Brochowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w Izabelinie

IV miejsce Szkoła Podstawowa w Leoncinie
V miejsce  Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim
VI miejsce Szkoła Podstawowa w Kampinosie

Końcowa kolejność wśród gimnazjów ukształto-
wała się następująco:
I miejsce Publiczne Gimnazjum w  Leoncinie
II miejsce Publiczne Gimnazjum w Koczargach 
Starych
III miejsce Publiczne Gimnazjum w Lasocinie
IV miejsce Publiczne Gimnazjum w Kampinosie
V miejsce  Publiczne Gimnazjum w Sowiej Woli

VI miejsce Publiczne Gimnazjum nr 4 w Nowym 
Dworze Mazowieckim

Nieodłącznym elementem RKE „Co w puszczy 
piszczy” jest konkurs plastyczny. Tegorocznym 
tematem konkursu artystycznego były Kwiaty 
lasów, pól i łąk. W tej kategorii uczestnicy na-
gradzani są indywidualnie.  W tegorocznej edycji 
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Teatr Osób 
Niepełnosprawnych
teKst SebAStiAn SoSińSki, Foto GAZetA nowoDworSkA

5 kwietnia w nowodworskim ośrodku 
kultury odbyło się niecodzienne 
przedstawienie.  

„Chata wdowy” to spektakl oparty na mo-
tywie z tragedii Juliusza Słowackiego 

„Balladyna”, który dość przewrotnie tj. w formie 
komedii został opracowany przez Nowodwor-
ski Teatr Osób Niepełnosprawnych  pod opieką 
Pani Kamili Kozioł.  W sztuce poznajemy różne 
aspekty życia mające wpływ na wybory młode-
go hrabiego, który w poszukiwaniu miłości trafia 
pod strzechę domu wdowy, gdzie zauroczony jej 
dwiema córkami ostatecznie decyduje się po-
znać bliżej ich matkę. Ta dość absurdalna sytu-
acja okraszona humorem, piosenkami i tańcem 
niepełnosprawnych aktorów sprawia, że widz 
staje się częścią  przedstawienia. Zaangażowanie 
aktorów oraz pewna doza improwizacji sprawia, 
że przedstawienie jest wyjątkowe. W drugiej 
części, odbyło się spotkanie z aktorami, którzy 
opowiedzieli o początkach Nowodworskiego Te-
atru Osób Niepełnosprawnych, atmosferze jaka 
panowała na próbach i śmiesznych zdarzeniach 
jakie miały miejsce podczas przygotowań do 
przedstawienia.  W roli wdowy wystąpił Mariusz 
Nurzyński, Kirkora zagrał Adrian Górecki, rolę 
sługi odegrał Tomasz Morawski, Alinę zagrała 
Kasia Kwitek, zaś Balladynę – Daniel Kozicki. 
Widzowie nagrodzili aktorów gromkimi bra-
wami, nie obyło się również bez wywiadów  
i autografów. Nowodworski Teatr Osób Niepeł-
nosprawnych. Jak zapewnia Pani Kamila, nie 
jest to ostatnie przedstawienie. Osoby niepeł-
nosprawne, które chcą dołączyć do Teatru za-
praszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej lub 
prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Kamilą 
Kozioł pod nr. tel. 797 912 037.

konkursu plastycznego udział wzięło 64 uczest-
ników. Jury kierując się kryteriami zawartymi  
w Regulaminie konkursu plastycznego, rzetelnie 
oceniając nadesłane prace, przyznało nagrody ni-
żej wymienionym laureatom:

W kategorii uczniów szkól podstawowych:
I miejsce  Mateuszowi Nowakowskiemu ze SP  
w Brochowie
II miejsce  Annie Piterze ze SP w Dziekanowie 
Leśnym
III miejsce  Marcie Witek ze SP nr 7 w Nowym 
Dworze Mazowieckim
Wyróżnienie: Barbarze Kosewskiej ze SP w Sta-
rych Babicach

W kategorii uczniów  gimnazjów:
I miejsce Justynie Grodeckiej z gimnazjum ZS  
w Dziekanowie Leśnym
II miejsce  Patrykowi Szczerbińskiemu z gimna-
zjum z oddziałami integracyjnymi w Kampino-
sie
III miejsce Karolinie Basiak z Gimnazjum z od-
działami integracyjnymi w Kampinosie
Wyróżnienie: Marcjannie Szumskiej z PG Nr 2  
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Prace uczestników wystawione zostały w galerii 
ŁĄCZNIK w Nowodworskim Ośrodku Kultury   
i podczas finału mogli je podziwiać wszyscy 

obecni podczas imprezy.
Zmagania konkursowe odbywały się na wielu 
frontach. Było o co walczyć! Cenne nagrody cze-
kały nie tylko na dzieciaki, ale także na szkoły, 
które przygotowywały młodych  ekspertów.  Ro-
wery, tablety, czytniki, dyski zewnętrzne, aparaty 
fotograficzne i sprzęt turystyczny dla uczniów 

zostały zakupione dzięki hojności sponsorów.  
W tym roku uczestnicy mogli się cieszyć na-
grodami dzięki zaangażowaniu  Urzędów Gmin 
i Miast w Czosnowie, Leoncinie, Łomiankach, 
Izabelinie, Brochowie, Kampinosie, Starych Ba-
bicach, Nowym Dworze Mazowieckim, instytu-
cji, stowarzyszeń i firm: MODEL Opakowania 
Sp. z o.o., Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskie-
go Parku Narodowego, Związku Międzygmin-
nego Kampinos, oraz Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie.

O głowy pełne wiedzy, jak co roku zadbali za-
angażowani nauczyciele. Podniebieniem zajęła 
się Piekarnia Kołacz z Nowego Dworu Mazo-
wieckiego oraz Nowakowski Sklepy Sp. z.o.o 
fundując pyszne słodkości w przerwach. Dyrek-
cja Kampinoskiego Parku Narodowego zadbała  
z kolei o smaczny, ciepły posiłek dla wszystkich 
uczestników trudnych zmagań konkursowych.
Organizacja Regionalnego Konkursu Ekologicz-
nego „Co w Puszczy Piszczy” to przedsięwzięcie, 
które funkcjonuje tak długo dzięki  zaangażowa-
niu i przychylnej współpracy wielu samorzą-
dów, instytucji, stowarzyszeń, organizacji osób, 
którym za tę zgodną współpracę i życzliwość 
organizatorzy ślą  SERDECZNE PODZIĘKO-
WANIA.       

Do zobaczenia za rok!

Punktualnie o godz.10.05 rozpoczęliśmy 
przegląd. Jurorzy Agnieszka Klimowicz in-

struktor  teatru dla dzieci i dorosłych oraz Ma-
ciej Dużyński aktor i reżyser teatralny zasiedli 
za stołem obrad, a na scenę, jako pierwsi, wyszli  
członkowie  grupy teatralnej o nazwie „Scena 
pod sceną” prowadzonej przez Małgorzatę Pa-
wełas w PG nr 2,  i zaprezentowali spektakl 
pt: „Zemsta inaczej”. Uwspółcześniona wersja 
„Zemsty” A.Fredry opowiadająca historię rywa-
lizacji dwóch grup młodzieżowych, które godzą 
się dzięki sile miłości Klary i Wacława. Pełna 
humoru opowieść o szkolnym środowisku  i 
ich problemach ukazana  z przymrużeniem oka. 
Następnie wystąpiły dzieci z koła teatralnego 
prowadzonego  przez Izę Ryńską–Pieluchowską  
w SP nr 7, które zrzesza uczniów klas 1-3. Zapro-
ponowane przedstawienie  nosiło tytuł „Zabawa 
w śpiącą królewnę”. Była to historia  o zabawie 
grupy  dzieci w teatr. Ciekawa inscenizacja, żart 
sytuacyjny, wynikający z akcji spektaklu i na-

turalne aktorstwo najmłodszych to największe 
atuty tego przedstawienia. Kolejni wykonaw-
cy to uczniowie SP 5 (klasy 4-6) działający  
w kole teatralnym „Teraz my”. W ich wykonaniu 
obejrzeliśmy przedstawienie pt: „Szkolny stajl”. 
Grupę prowadzi Jolanta Szczepańska, która do 
spektaklu zaangażowała aż 24 uczniów. Zabaw-
na piosenka tytułowa, duża ilości dowcipów   
i scenek z życia szkoły. Szczególny szacunek dla 
umiejętności  zagospodarowania na scenie takiej 
ilości młodych aktorów. Czwarta grupa teatralna, 
która wystąpiła podczas Przeglądu to „English 
Club” z PG nr 1, w jej wykonaniu obejrzeliśmy, 
drugą tego dnia, wersję spektaklu pt: „ Zemsta 
inaczej” autorstwa M. Czaplińskiej. Tekst ba-
zowy taki sam jaki wykorzystali ich rówieśnicy  
z PG 2, o czym dowiedzieli się w dniu prezen-
tacji. Jednak magia teatru pozwala pomimo 
jednego źródła zrobić zupełnie  inny spektakl  
i tak było w tym przypadku. Ostatnim zespołem 
teatralnym jaki zaprezentowali się  w Przeglą-

dzie, była grupa teatralna z Zespołu Szkół nr 2 
w spektaklu pod tytułem „Być kobietą”, złożo-
nego ze śmiesznych skeczy i piosenek kpiących 
z kobiecych przywar.  Wszystkie przedstawienia 
zawierały różne dawki humoru albowiem tema-
tem przewodnim tegorocznego przeglądu było 
hasło „I śmiech może być nauką” i każda gru-
pa z tematu wywiązała się znakomicie. Jurorzy 
po obejrzeniu wszystkich przedstawień mieli 
trudny wybór, ale ostatecznie zdecydowali przy-
znać : BRĄZOWY NIT Zespołowi Szkół nr 2, 
SREBRNY NIT Publicznemu Gimnazjum nr 1, 
ZŁOTY NIT Szkole Podstawowej nr 7. Werdykt 
jury Przeglądu pokrył się z odczuciami widow-
ni, która nagrodziła występ najmłodszych wy-
konawców największym aplauzem i burzą braw. 
Radość laureatów była nie do opisania. Wszyst-
kim Laureatom i uczestnikom dziękujemy za 
udział w imprezie i już dzisiaj zapraszamy do 
udziału w przyszłorocznej edycji.

NIT-y nagrodzone
teKst i Foto nok

już po raz trzeci w nowodworskim ośrodku kultury, we wtorek 9 kwietnia, odbył się Przegląd Szkolnych Grup teatralnych  - 
nowodworskie inspiracje teatralne – nit 2013 . Potwierdzone zgłoszenia otrzymaliśmy ze Szkoły Pod. nr 5 i 7, z Gimnazjum 
Publicznego nr 1i 2,oraz z Zespołu Szkół nr 2. 
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Nie ma jak Polska

Motywem przewodnim wizyty były filmy, któ-
re powstały w naszej fortyfikacji związane  

z wojewódzkim szlakiem turystycznym „Mazow-
sze na filmowo”. Zdjęcia do programu powstawały 
przy Bramie Poniatowskiego, Koszarowcu, Wieży 
Ciśnień, Wieży Czerwonej, Elewatorze, Centrum 
Informacji Turystycznej i Spichlerzu. Prowadzący 
- Maciej Orłoś występował w strojach m. in.: Józefa 
Piłsudskiego (w nawiązaniu do filmu „Bitwa War-

szawska 1920”) i hrabiego (z „Pana Tadeusza”).
Efekty można było zobaczyć na antenie TVP 1  
w niedzielę, 21 kwietnia o godz. 12.45. 
Odcinek po emisji można także obejrzeć online na 
stronie: 
http://www.tvp.pl/wiedza/przyroda/nie-ma-jak-pol-
ska/wideo.
Oprócz Twierdzy Modlin w programie m. in. Puł-
tusk i Muzuem Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną: Panu Dariu-
szowi Banaszkowi (właścicielowi Spichlerza), Pani 
Elżbiecie Wiercińskiej (przewodniczce po Twier-
dzy Modlin), 2 Mazowieckiemu Pułkowi Sape-
rów w Kazuniu Nowym i Fundacji Park Militarny 
Twierdzy Modlin.
Więcej zdjęć na www.facebook.com/3rzeki.

teKst i Foto lot trZech rZek

9 kwietnia gościliśmy w twierdzy Modlin ekipę programu „nie ma jak Polska” z Maciejem orłosiem na czele. 

Podczas wycieczki pielgrzymi zapoznali się 
z zabytkami Twierdzy tj. Bramą Ostrołęc-

ką, koszarami, kojcem płk. Meciszewskiego, 

spichlerzem i innymi o charakterze obronnym. 
Nowodworski odcinek zakończył się na cmen-
tarzu fortecznym gdzie pielgrzymi powędrowa-
li dalej do Zakroczymia.  Szlak ten z uwagi na 
przedłużającą się zimę nie jest jeszcze w pełni 
oznakowany. Prace rozpoczną się pod koniec 
kwietnia i będą wykonane kompleksowo wraz 
z konserwacją i aktualizacją szlaków pieszych 
w Twierdzy Modlin.
Inauguracja całego przedsięwzięcia miała miej-
sce już 10 lutego w Warszawie. Cały Mazo-
wiecki szlak ma 140 km długości i zaczyna się 

w katedrze św. Jana na Starym Mieście w War-
szawie, wiedzie na północny zachód wzdłuż 
Wisły, przez Las Bielański, Tarchomin, Nowy 
Dwór Mazowiecki (Modlin Twierdzę), Płock, 
Dobrzyń nad Wisłą i już poza Mazowszem do 
Mogilna gdzie łączy się z Wielkopolską Dro-
gą św. Jakuba. Inicjatorzy podczas wytyczania 
szlaku współpracowali z Lokalną Organiza-
cją Turystyczną Trzech Rzek, Miastem Nowy 
Dwór Mazowiecki i Miastem Zakroczym. 

Pierwsza pielgrzymka nowym, nowodworskim szlakiem
teKst SebAStiAn SoSińSki Foto elżbietA cZyżniewSkA

7 kwietnia pielgrzymi zrzeszeni wokół Dróg świętego jakuba zainaugurowali pieszą wycieczką nową część szlaku tj. Mazowiecką 
Drogę świętego jakuba. Szlak wiedzie przez nowy Dwór Mazowiecki (Modlin twierdzę) i Zakroczym. 

Podróże do Modlina rozpoczynają się z różnych 
stron kraju. Po dotarciu na miejsce w Muzeum 

Kampanii Wrześniowej spędzamy kilka godzin słu-
chając na wstępie z zainteresowaniem każdego słowa 
jego dyrektora-zarazem przewodnika o zgromadzo-
nych eksponatach i pamiątkach  aby potem można  
je porównać na żywo z eksponatami w salach wy-
stawowych z których każdy  z nich ma swoją duszę  
i ciekawą historię. Dalej  z Sali pamięci przechodzi-
my do Sali wrześniowej, to szczególne, zaczarowane 
miejsce, gdzie przeplata się historia z teraźniejszością. 
Wystawione muzealne zabytkowe uzbrojenie spra-
wia wrażenie że za chwilę zagrają CKM-y. Pozostałe 
eksponaty z Sali wrześniowej – broń, wyposażenie 
osobiste żołnierza, wzbudzają  pełny szacunek, tkli-
wość  i strach. Całość stanowi urzekającą i bajkową  
całość jest to miejsce pełne refleksji i zadumy nad bo-
haterstwem obrońców Twierdzy Modlin. Dalej prze-
chodzimy do polsko-rosyjskiej stanowiącej całość  
z powodu braku miejsca w sali. uwagą zwraca kącik 
saperski. Widać sylwetki  saperów z pełnym wyposa-
żeniem  jakby zastygłych w działaniu. Na szczególną 
uwagę zasługują tu moździerze, sprzężone WKM-y 
plotnicze. Dalej można zobaczyć sławną i groźną 

broń hitlerowskich najeźców karabiny maszynowe 
NG -34 i NG-42. Widać tu wiele łusek armatnich z 
amunicji artyleryjskiej z której prowadzono ostrzał 
Modlina. Dalej wędrujemy do Sali Napoleońskiej., 
gdzie w pełni przeżyjemy chwile pełne wzruszeń  
i niezapomnianych wrażeń które uzupełniają i po-
tęgują słowa przewodnika. Da się tu poczuć klimat 
tamtej  epoki  ducha patriotyzmu i zadumy nad ulot-
nością chwili. To właśnie takiego miejsca poszukują 
turyści w Modlinie stwierdza na zakończenie p .Ire-
na. To wszystko w połączeniu ze wspaniałą panora-

mą Muzeum sprawia, że każdy kto odwiedza to miej-
sce odczuwa potrafi odczuć klimat i nastrój tamtych 
dni wrześniowych wybudowane w okresie carskim 
fortyfikacje modlińskie nosiły charakter militarny,  
a nie turystyczny na tych terenach toczyły się zacię-
te walk pełne odgłosów grzmiących armat i terkotu  
KM-ów. Na długie lata zastygł tu Front II wojny, któ-
ry podzielił terytorium Polski. Później nastała ciem-
na noc okupacji Obrońcy wrześniowi dziesiątkowani 
byli niemieckimi nalotami, przy braku możliwości  
wykonania manewru obronnego i zajęcia pozycji 
obronnych Modlin bronił się do ostatnich dni. Tego 
nam zapomnieć nie wolno. Stworzoną w Modlinie 
wojenną infrastrukturę zaczęto po latach dosto-
sowywać do celów turystycznych. Szkoda tylko  
że turyści za każdą potrzebą muszą wracać do Mu-
zeum, lub wykorzystywać krzaki w parku. Wart zauwa-
żyć że urokliwy, sielski modliński  krajobraz zawiera  
w sobie prawdziwe perełki wojennej architektury, 
które można zobaczyć wędrując szlakiem dywizji 
broniących ziemi  nowodworskiej. Ci żołnierze za-
służyli na wieczną pamięć, o której zapomnieć nie 
pozawala Muzeum.

Historia pisana w muzeum…
teKst i Foto włADySłAw wyrUch

Zaczyna się dość banalnie w Modlinie. twierdzę zwiedzamy przez kilka godzin, leniwie spacerując po błotnistych ścieżkach, 
zaliczając obowiązkowe przystanki turystyczne i alejki w parku na których brak choćby jednej ławki pisze turystka-wnuczka obrońcy 
Modlina – p. irena Drabikowska. 

Po indywidualnej ocenie każdej pracy Komisja 
Konkursowa pod przewodnictwem Dowódcy  

2 Pułku Saperów Pana pułkownika Adama Przygody 
wybrała pięć najlepszych, z których powstanie nowe 
logo klubu. Poniżej przedstawiamy listę laureatów 
wraz z wykonanymi pracami:
• I miejsce – Sławomir Rynkun (Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim)
• II miejsce – Damian Jaskólski (Zespó Szkół nr  
1 w Nowym Dworze Mazowieckim)
• III miejsce – Alicja Dudek (Zespó Szkół nr 1 w No-

wym Dworze Mazowieckim)
• IV miejsce – Karolina Jaskólska (Zespó Szkół nr  
1 w Nowym Dworze Mazowieckim)
• V miejsce – Michał Rynkun (Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim)
Nowego logo Klubu Wojskowego 2 Pułku Saperów 
zostanie zaprezentowany stronie internetowej jed-
nostki w ciągu najbliższych dni. Gratulujemy zwy-
cięzcom. Nagrody zostaną rozdane do 12 kwietnia 
2013 roku.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Nowego 

Dworu Mazowieckiego Panu Jackowi Kowalskie-
mu, Burmistrzowi Błonia Panu Zenonowi Reszcze, 
Prezesowi Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kam-
pinosem” Panu Pawłowi Białeckiemu, Prezesowi 
Stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna 
Trzech Rzek” Panu Sebastianowi Sosińskiemu oraz 
Pani Iwonie Urbańskiej Dyrektor Mazowieckiego 
Banku Spółdzielczego Oddział w Nowym Dworze 
Mazowieckim za przekazanie nagród, jak i patronom 
medialnym konkursu.

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo Klubu Wojskowego 2 
Pułku Saperów
teKst i Foto MichAł DUDek kierownik klUbU 2 MAZ. PUłkU SAPerów  

w mijającym tygodniu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na logo klubu wojskowego 2 Pułku Saperów.

W spotkaniu tym wzięło udział 28 osób.
Była to wspaniała okazja do spotkania się na-

uczycieli emerytów, którzy, na co dzień nie mają już 
ze sobą kontaktu lub mają kontakt sporadyczny. 
Panowała bardzo miła atmosfera dzięki towarzyskim 
rozmowom i licznym wspomnieniom.
Wielu osobom podobało się wnętrze Restauracji Bo-
rodino i miła obsługa jej pracowników.
Wielka atrakcją było zwiedzanie fortecznych po zie-

mi, które po rewitalizacji i adaptacji pozwalają na ze-
tknięcie się z cząstką historii Twierdzy Modlin.

Warto się spotykać
teKst i Foto jUliA PiGoń PrZewoDnicZącA Sekcji eMerytów ZnP

10 marca z okazji Dnia kobiet odbyło się spotkanie nauczycieli Sekcji emerytów przy oddziale Powiatowym Związku 
nauczycielstwa Polskiego w nowym Dworze Mazowieckim, oraz sympatyków.
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W Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownic-
twa Wodnego zebranie sprawozdawcze 

połączono ze skromną uroczystością obchodów 
pierwszej rocznicy powstania tejże placówki.
Prezes OSP RW – pan Mariusz Torbus zapoznał 
zebranych z strukturą organizacyjną, głównymi 
celami działalności oraz osiągnięciami w okresie 
minionego roku.
Obecny stan osobowy 
liczy 38 druhów w tym  
4 w drużynie młodzieżo-
wej. Główne cele dzia-
łalności to: profilaktyka, 
prewencja, szkolenia, 
zabezpieczanie obiek-
tów wodnych, pokazy 
sprzętu do nurkowania 
oraz nauka udzielania 
pierwszej pomocy me-
dycznej.
Druhowie uczestniczą 
w zabezpieczaniu im-
prez plenerowych typu 
spływy kajakowe, poka-
zy nurkowania czy też 
udzielania pomocy na 
obiektach wodnych po-
krytych lodem.
Jak stwierdził prezes 
tego typu działalność 
cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród 
młodzieży i coraz więcej młodych osób zgłasza 
chęć wstąpienia w szeregi OSP RW.
Są też i problemy. 
Brak środków na umundurowanie, na podstawo-
wy sprzęt strażacki oraz lokalu.
Obecnie OSP RW korzysta z pomocy i lokalu 
PSP za co składa serdeczne podziękowanie. 
Uczestniczący w zebraniu,   p. Jacek Kowalski 
burmistrz miasta oraz p. Włodzimierz Oleksiak 
– przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Po-

rządku Publicznego wysoko ocenili działalność 
placówki, życząc sukcesów i zadowolenia z tak 
pożytecznej społecznej pracy. Zapewnili, że wła-
dze samorządowe miasta dołożą wszelkich starań 
aby taka działalność rozwijała się i przynosiła 
chwałę naszemu miastu. 
Na zakończenie zebrania p. Mariusz Torbus – 

Prezes OSP RW zaprosił uczestników na tort 
urodzinowy.
130 lat OSP
W podobnej atmosferze przebiegało Zebranie 
Sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Placówka ze 130 letnią tradycją jest najbardziej 
zasłużonym organem społecznym działającym  
na terenie naszego miasta. Obecny Prezes p. An-
drzej Bogdański zapoznał zebranych z działalno-
ścią podległej placówki w okresie od czasu  wy-
boru nowych władz. Jak stwierdził obecny stan 
gotowości do zwalczania zagrożeń pożarowych 
i powodziowych jest na poziomie dobrym. Po-
siadany sprzęt oraz wyszkolenie druhów w pełni 
odpowiada wymaganiom w tym zakresie. Wszy-
scy strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo 
– gaśniczych  posiadają ważne badania lekarskie 
uprawniające do tego typu akcji. Należy podkre-
ślić, że druhowie profesjonalnie przygotowują się 
do różnego rodzaju akcji w jakich uczestniczą. 

Gospodarz OSP – p. Jeszkie  stwierdził, że obec-
ny poziom utrzymania sprzętu jest na poziomie 
dobrym. Wykonano społecznie remont zbiornika 
wodnego w wozie bojowym. Za pomoc w wyko-
naniu tego zadania p. Adam Gierasik otrzymał 
dyplom podziękowania. Podobne podziękowanie 
skierowano do komendanta Straży Miejskiej –  

p. Piotra Rogińskiego za 
pomoc i opiekę w spraw-
nym funkcjonowaniu 
placówki.
OSP oprócz działalności 
merytorycznej współ-
pracuje z licznymi orga-
nizacjami społecznymi  
z naszego miasta. Pod-
pisano porozumienie od-
nośnie korzystania z po-
mieszczeń OSP z Kołem 
Emerytów a w zakresie 
działalności na terenie 
obiektów wodnych pod-
pisano porozumienie  
z Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunko-
wym. Dodatkowo, OSP 
jako placówka z wielo-
letnią tradycją będzie 
zawsze wspierała dzia-
łalność OSP RW. „Uwa-
żamy to za nasz obo-
wiązek dla wspólnego 

dobra mieszkańców” stwierdził na zakończenie 
p. Bogdański. 
Uczestniczący w zebraniu Przewodniczący Ko-
misji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  
w imieniu władz samorządowych miasta po-
dziękował za dotychczasową pracę oraz pomoc  
w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Jedno-
cześnie złożył życzenia z okazji zbliżającego się  
w maju Święta Strażaka.

teKst i Foto włoDZiMierZ olekSiAk 

23 i 24 marca w działających na terenie nowego Dworu Mazowieckiego oddziałach ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się 
zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność w 2012 roku. Uczestniczyli w nich burmistrz jacek kowalski włodzimierz oleksiak 
– przewodniczący komisji bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rady Miejskiej oraz Piotr rogiński – komendant Straży Miejskiej. 

Zebrania sprawozdawcze OSP i OSP rW ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA OPŁATĘ
PRZEZ GMINĘ NOWY DWÓR MAZOWIECKI OD 1 LIPCA 2013 R.

ILOŚĆ ODPADÓW ODBIERANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:
odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów zmieszanych komunalnych i 
odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal), 
wynikających  
z liczby mieszkańców wykazanych w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanych przez właściciela nieruchomości, z wyjątkiem odpadów remontowo-budowlanych  
i rozbiórkowych pochodzących z remontów prowadzonych samodzielnie.

CZĘSTOTLIWOŚĆ MIESIĘCZNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA OSÓB NIESEGREGUJĄCYCH
1) w zabudowie jednorodzinnej - odpady zmieszane (niesegregowane) – 1 raz na dwa tygodnie,
Odpady będą odbierane po wystawieniu przed posesję na chodnik lub pobocze  w dniu odbioru odpadów. Brak wystawienia 
odpadów skutkuje brakiem odbioru.
2) w zabudowie wielorodzinnej - odpady zmieszane (niesegregowane) – 2 razy w tygodniu,
Odpady będą odbierane z altanki śmietnikowej lub bezpośrednio z pojemników na selektywną zbiórkę.
Uwaga!
Szczegóły odbioru odpadów komunalnych zostaną ustalone w harmonogramie, który zostanie podany do publicznej 
wiadomości.

CZĘSTOTLIWOŚĆ MIESIĘCZNEGO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA OSÓB SEGREGUJĄCYCH
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – 1 raz na dwa tygodnie,
b) odpady zbierane w sposób selektywny (plastik, papier, szkło, metal) – 1 raz w miesiącu,
Odpady będą odbierane po wystawieniu przed posesję na chodnik lub pobocze  w dniu odbioru odpadów. Brak wystawienia 
odpadów skutkuje brakiem odbioru.
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane (niesegregowane) – 2 razy w tygodniu,
b) odpady zbierane w sposób selektywny (plastik, papier, szkło, metal) – po zapełnieniu poszczególnych pojemników 
recyklingowych przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż 1 w tygodniu,
Odpady będą odbierane z altanki śmietnikowej lub bezpośrednio z pojemników na selektywną zbiórkę.

UWAGA!
Szczegóły odbioru odpadów komunalnych zostaną ustalone w harmonogramie, który zostanie podany do publicznej 
wiadomości.

WAŻNE !
• Mieszkańcy mają obowiązek do prowadzenia selektywnego zbierania poniżej wymienionych odpadów powstających  
w gospodarstwach domowych we wszystkich rodzajach zabudowy: 
 • przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje opałowe itd.), 
 • zużyte baterie i akumulatory, 
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 • odpady budowlane, 
 • zużyte opony, 
 • tekstylia, 
 • opakowania po środkach ochronny roślin, 
 • oraz cztery podstawowe frakcje: papier, tworzywo sztuczne, szkło, metal.

PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
W zakres świadczonych usług za opłatę wchodzi również stworzenie przez gminę stacjonarnych i mobilnych punktów 
selektywnej zbiórki odpadów (dalsze informacje w maju).

  SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI KarTKa 
Z KaLeNdarZa

1 maja  – Święto Pracy 
2 maja  – Święto Polskiej Flagi, Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą 
3 maja  – Dzień Słońca, Dzień bez 
Komputera, Dzień Chorych na Astmę  
i Alergię , Światowy Dzień Wolności Prasy
4 maja  – Międzynarodowy Dzień 
Gwiezdnych Wojen, Międzynarodowy 
Dzień Strażaka, Dzień Hutnika, Dzień 
Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień 
Piekarza 
5 maja  – Międzynarodowy Dzień 
Położnika, Dzień Europy, Międzynaro-
dowy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych
6 maja  – Święto Gwardii Szwajcarskiej 
(Watykan) 
7 maja  – Dzień Radia (Rosja) 
8 maja  – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, 
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża  
i Czerwonego Półksiężyca
9 maja  – Dzień Unii Europejskiej, Dzień 
Niepodległości Rumunii 
10 maja  – Dzień Pracownika 
Gospodarki Komunalnej 
11 maja  – Święto Miasta Miszkolc 
(Węgry) 
12 maja  – Miedzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek, Światowy Dzień Ptaków 
Wędrownych 
13 maja  – Światowy Dzień Chorego 
14 maja  – Dzień Farmaceuty 
15 maja  – Święto Polskiej Muzyki  
i Plastyki, Dzień Niezapominajki, 
Międzynarodowy Dzień Rodzin
16 maja  – Dzień Straży Granicznej 
17 maja  – Międzynarodowy Dzień 
Telekomunikacji, Światowy Dzień 
Społeczeństwa Informacyjnego, 
Międzynarodowy Dzień Przeciw 
Homofobii
18 maja  – Międzynarodowy Dzień 
Muzeów 
19 maja  – Dzień Mycia Samochodów, 
Międzynarodowy Dzień Rysowania 
Mahometa, 
Dzień Dobrych Uczynków
20 maja  – Międzynarodowy Dzień 
Płynów do Mycia Naczyń 
21 maja  – Światowy Dzień Rozwoju 
Kulturalnego, Dzień Kosmosu 
22 maja  – Dzień Praw Zwierząt, Dzień 
Pac–Mana 
23 maja  – Dzień Spedytora, Światowy 
Dzień Żółwia, 
24 maja  – Dzień Cyrylicy, Europejski 
Dzień Parków Wodnych 
25 maja  – Dzień Stemplarza, Dzień 
Piwowara, Dzień Mleka, Dzień Ręcznika 
26 maja  – Dzień Gruzji, Dzień 
Znalezienia Kaspara Hausera 
27 maja  – Dzień Samorządu 
Terytorialnego 
28 maja  – Europejski Dzień Sąsiada, 
29 maja  – Dzień Działacza Kultury 
30 maja  – Dzień Bez Stanika 
31 maja  – Dzień Pracownika Przemysłu 
Spożywczego, Dzień Bociana Białego, 
Światowy Dzień bez Tytoniu (dawniej 
obchodzony 7 kwietnia) 

Termin wpłaTy ii raTy za sprzedaż napojów alkoholowych 
Uwaga na dzień wolny od pracy - Boże ciało - w dniU 30 maja Br.!!!

Burmistrz Miasta uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja br. upływa termin wpłaty II raty za sprzedaż napojów alkoholowych.  
Proszę o zwrócenie uwagi na to, że dzień 30 maja br. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy (Boże Ciało).
Ostatnim dniem terminu wpłaty II raty za sprzedaż napojów alkoholowych jest piątek 31 maja br.
Jeżeli wpłata będzie dokonywana w ostatnim dniu terminu ( piątek 31 maja br.), proponuję, aby została uiszczona w formie 
gotówkowej bezpośrednio w Oddziale Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej 1/3  
w godzinach otwarcia tj. poniedziałek - piątek 8:00-18:00  lub w Bankowym Punkcie Kasowym w budynku Urzędu Miejskiego przy  
ul. Zakroczymskiej 30 w godzinach otwarcia tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30.  Zaproponowane rozwiązanie 
zagwarantuje, że środki finansowe znajdą się na rachunku Urzędu Miejskiego w ustawowym terminie tj. do dnia 31 maja br.

Informuję Państwa również, że opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłyną na rachunek gminy po dniu 31 maja br. będą 
traktowane jak opłaty uiszczone po terminie, co z mocy art. 18 pkt.12 ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

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

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. 227 Nr tel. (22) 5122266
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mistrzowie mnożenia
teKst i Foto SęDZiA Główny MiStrZoStw MAłGorZAtA kUleSZA

16 marca 2013 roku uczniowie klas iii i iV szkół podstawowych spotkali się w Szkole Podstawowej nr 7 im. orła białego aby 
zmagać się w ramach Xii otwartych Mistrzostw nowego Dworu Mazowieckiego w tabliczce Mnożenia. w zawodach wzięły 
udział reprezentacje: nasielska, SP 220 z warszawy i szkół nowodworskich: SP 4 i SP 7.

co nowego w BiBlioTece?

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim z przyjemnością informuje, że w trosce o jakość 
świadczonych naszym Czytelnikom usług, uruchomiliśmy nowy system biblioteczny, który znacznie ułatwi korzystanie  
z księgozbioru. Teraz - bez wychodzenia z domu - za pośrednictwem Internetu przy pomocy Systemu Bibliotecznego 
MATEUSZ można: 
• śledzić stan swojego konta,
• sprawdzać dostępności wybranych pozycji w Bibliotece,
• samodzielnie rezerwować i przedłużać okres wypożyczenia zbiorów,
• być powiadamianym za pośrednictwem sms-a lub e-maila o dostępności zarezerwowanych książek,
• jednorazowo przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki lub płyty o kolejny okres pod warunkiem, że: 
- nie upłynął jeszcze termin zwrotu,
- nie jest ona zarezerwowana przez innego Czytelnika.

Przypominamy, że możliwa jest również rezerwacja lub przedłużenie okresu wypożyczenia księgozbioru telefonicznie albo osobiście w placówkach.
Czytelnicy podczas najbliższej wizyty otrzymają karty biblioteczne zezwalające na korzystanie ze zbiorów Biblioteki we wszystkich naszych placówkach. Przygotowane przez nas ulotki 
ułatwią Państwu zapoznanie się ze sposobem obsługi swojego konta on-line.
Wprowadziliśmy możliwość wypożyczania na zewnątrz książek z Czytelni Naukowej - tylko za kaucją,  na określony indywidualnie dla każdej z nich okres. 
Biblioteka poszerzyła swoją ofertę o możliwość wypożyczania audiobooków. Na początek zakupiliśmy 350 tytułów. 
Szukasz książki, a nie ma jej na półce? Potrzebujesz czytelni czynnej całą dobę? Chcesz czytać książki z dowolnego miejsca? Zapytaj w Bibliotece o domowy dostęp! Wykupiliśmy 
abonament na dostęp do wybranych tytułów w serwisie IBUK LIBRA. Zapraszamy Czytelników do odbioru w naszych placówkach bezpłatnego kodu dostępu. 
W maju – miesiącu książki i bibliotek - ogłaszamy dla naszych Czytelników abolicję – przez cały miesiąc można zwracać przetrzymywany po terminie księgozbiór, nie ponosząc kosztów 
upomnień.
Wraz z nowym systemem bibliotecznym zostanie także wprowadzony obowiązek uiszczania opłat za przetrzymywanie książek (za każdy dzień przekroczenia terminu zwrotu). 
Wnoszone przez Czytelników opłaty będą w całości przeznaczane na zakup nowości wydawniczych. 
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przestrzeganie terminów zwrotu wypożyczonych książek i multimediów – zwiększy to ich dostępność dla innych Czytelników oraz nie 
spowoduje obciążania Państwa dodatkowymi kosztami. 

W tym roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim po raz pierwszy weźmie udział w ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy 
Bibliotekarz” – organizowanej z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego w maju.
Bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto i okolicę, będą mogli przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenną sobotę 
w gronie osób  
o podobnych pasjach.
Nasz rajd odbędzie się 18 maja b.r. w sobotę. Planujemy przejechać spod siedziby Biblioteki przez miasto, do Twierdzy Modlin, gdzie uczestnicy rajdu wezmą 
udział w rowerowym zwiedzaniu Twierdzy oraz w innych atrakcjach przygotowanych przez Biblioteki.
W Modlinie Twierdzy spotkamy się z grupą zorganizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pomiechówku, by wspólnie uczestniczyć w 
przygotowanych zajęciach.
Powrót do Nowego Dworu Mazowieckiego przewidywany jest w godzinach popołudniowych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdzie. Zapisy we wszystkich placówkach Biblioteki do dnia 
10 maja 2013 r. 

O D J A Z D O W Y  B I B L I O T E K A R Z  2 0 1 3  R .

w ydajemy własną książkę i gazeTę!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Wydajemy własną książkę i gazetę o Baśce Murmańskiej”. Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu nowodworskiego. 
To już jego ósma edycja. Tym razem główną jego bohaterką została biała niedźwiedzica z Twierdzy Modlin - Baśka Murmańska.
Organizatorami konkursu są: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze 
Mazowieckim, Nowodworski Ośrodek Kultury 
i Metodyczny Punkt Konsultacyjny w Nowym Dworze Mazowieckim. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego - Jacek Kowalski. 
Część konkursu dotycząca książek adresowana jest do uczniów podstawówek i gimnazjów. Mogą oni składać prace wykonane 
indywidualnie jak też grupowo. (grupy maksymalnie 3-osobowe.). Tematyka książek może być dowolna. 
Jednak odrębną kategorię stanowić będą książki inspirowane postacią i historią niedźwiedzicy Baśki Murmańskiej. 

W drugiej części konkursu mogą wziąć udział redakcje gazetek klasowych, ogólnoszkolnych, kółek zainteresowań, organizacji społecznych, 
nieformalnych grup koleżeńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych gmin powiatu nowodworskiego.  Tu z kolei redakcje czasopism 
muszą przesłać na adres organizatora  minimum 3 numery czasopisma wydane w bieżącym roku szkolnym 2012/2013. Tematyka 
artykułów w gazetkach jest dowolna.
Prace konkursowe można dostarczać do Prace konkursowe należy dostarczyć do 17 maja 2013 r. do Biblioteki Pedagogicznej, 
mieszczącej się w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Chemików 1a. 

Pozostałe szczegóły dotyczące udziału w konkursie zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie www.nowydwormaz.pl oraz www.
baskamurmanska.pl. 

Zapraszamy do udziału w konkursie.  

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wi-
cedyrektor Zespołu Szkół nr 1 (SP 7 wcho-

dzi w jego skład red.) p. Tomasz Szadkowski. 
Powitał przybyłą na otwarcie przewodniczącą 
Rady Rodziców p. Joannę Kańdułę, zawodników 
i ich opiekunów oraz przedstawił sędziów i opie-
kunów grup. 
W czasie Mistrzostw rozegrano konkurencje: 
Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak. Wyma-
gają one biegłej znajomości tabliczki mnożenia, 
ale także szybkości, refleksu, koordynacji, do-
skonałej orientacji w przestrzeni oraz umiejęt-
ności radzenia sobie w sytuacjach zadaniowych 
wymagających podejmowania trafnych, szybkich 
decyzji. Dużo emocji wzbudza zawsze obserwo-
wany przez kibicujących zawodników i opie-
kunów widowiskowy Ekspres – gra zespołowa, 
której punktacja liczy się do ogólnej klasyfikacji 
drużynowej.
Po rozegraniu gier konkursowych zawodnicy 
mogli uczestniczyć w grach i zabawach  matema-
tyczno – logicznych, zjeść przygotowany przez 
organizatorów poczęstunek oraz rozegrać gry 
niepunktowane „Królową skakanki” i „Piłkarza 
matematyka”.
Zwycięstwo w zawodach zapewniła sobie, dzięki 
I miejscu w Ekspresie reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej nr 4, która wyprzedziła „Siódemkę” 
zaledwie o jeden punkt. 
Spośród startujących wyłoniono najlepszego za-

wodnika – ucznia klasy IV d z SP7 Piotra Pawe-
łasa, który uzyskał w klasyfikacji indywidualnej 
30 pkt., tracąc tylko jeden punkt do maksymalnej 
ilości możliwych do zdobycia.       
Nagrody książkowe ufundowane przez Burmi-
strza Miasta p. Jacka Kowalskiego, puchary, 
statuetki przekazane przez sponsora p. Tomasza 
Nurczyńskiego oraz medale zakupione przez 
Radę Rodziców wręczyła zawodnikom Dyrek-
tor Zespołu Szkół  p. Agnieszka Pindel. Każdy 
z zawodników otrzymał drobne upominki przy-
gotowane przez Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miejskiego.
Cieszymy się, że możemy organizować zawo-
dy, które dają dzieciom szansę na doskonalenie 
własnych umiejętności, zdobywanie coraz to no-
wych doświadczeń w zakresie rozgrywania mate-
matycznych gier karcianych oraz propozycję na 
ciekawą formę spędzania wolnego czasu, naukę 

poprzez zabawę.  

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród za 
życzliwość i okazane wsparcie.

Zapraszamy za rok na kolejne, XIII Otwarte Mi-
strzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Ta-
bliczce Mnożenia.
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By tradycji stało się zadość dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola nr 3 w Nowym 

Dworze Maz. wraz ze swoimi nauczycielka-
mi postanowiły ułatwić zimie odejście z na-
szego miasta i zachęcić wiosnę do nadejścia. 
Przygotowania do uroczystości trwały tydzień.  
W tym czasie dzieci rozmawiały o porach roku, 
własnoręcznie wykonywały wiosenne dekoracje, 
„marzanny” i „maik – gaik”.
Długo wyczekiwana uroczystość z oka-
zji „Pierwszego dnia wiosny” rozpoczęła się  
w dniu 21 marca od wspólnych tańców i zabaw 
na sali gimnastycznej. Ostatni raz przedszkolaki 
rzucały się śnieżkami z bibuły, tańczyły jak śnie-
żynki. Nie zabrakło „Pani Zimy”, która wcale nie 
miała ochoty odejść. Radośnie śpiewane piosenki 
zachęciły „Panią Wiosnę” do odwiedzenia dzie-
ci w przedszkolu. Przekonała ona swą poprzed-
niczkę, że jej panowanie się skończyło i czas na 
pożegnanie. 

Marzanna odpłynęła w SP7 
Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej to 21 
marca. Uczniowie  uczęszczający do świetli-
cy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7 razem  
z p. Anną Maj i p. Izabellą Pieluchowską udali się 
nad Wisłę aby pożegnać zimę i powitać wiosnę. 

Wcześniej jednak wysłuchali informacji o trady-
cjach topienia marzanny, które przedstawiła im p. 
Ania, oraz wykonali kukłę.
A jak powstawała prezentujemy na zdjęciach.  
I kiedy Marzanna była gotowa  udaliśmy się nad 
rzekę.
Tam zgodnie z tradycją została wrzucona do 
wodu i odpłynęła z nurtem. 

Poszukiwanie wiosny w PP2 
Czwartek 21marca był w Publicznym Przedszko-
lu nr 2 bardzo wyjątkowym dniem. 
 Od samego rana było bardzo radośnie i trochę 
tajemniczo. Wszystkie dzieci i panie tego dnia 
przyszły do przedszkola ubrane na zielono. Zaraz 
po śniadaniu przedszkolaki udały się na POSZU-
KIWANIE WIOSNY, które rozpoczęły się od 
przedstawienia teatralnego pt. „Witamy Wiosnę” 
w wykonaniu grupy integracyjnej. Dzieci pio-
senką, tańcem i wierszykami wypędziły Zimę  
a powitały utęsknioną Wiosnę.
Następnie dzieci ze wszystkich grup wzięły udział 
w wiosennych grach i zabawach. Było budzenie 
przyrody i zwierząt do życia przy utworze „Po-
ranek” Greeg’a, segregowanie obrazków i przy-
porządkowanie do odpowiedniej pory roku oraz 

Wiosno przybywaj!  –  pierwszy dzień wiosny 
teKst i Foto jUStynA lewAnDowSkA, AnnA MAj,  ewA żUlińSkA, kryStynA rAchwAł, ewelinA SZcZyGieł, kinGA kUcZkowSkA

Zima długo nie odpuszczała, choć wszyscy tęsknili za słońcem i ciepłem. wiosna przyszła z miesięcznym opóźnieniem, 
jednak w miejskich szkołach i przedszkolach zgodnie z tradycją „utopiono marzannę”. 

malowanie świata na zielono i wiele innych.
Po czym wszystkie dzieci z piosenką na buzi  
i własnoręcznie zrobionymi instrumentami mu-
zycznymi udały się na wiosenny spacer ulicami 
Modlina. 
Na koniec dzieci ozdobiły przedszkolny teren 
malując kredą piękne kolorowe kwiaty. Po tak 
wyczerpującym dniu wszyscy powrócili do 
przedszkola na zielony obiad – Zupę Shreka  
i kluski królewny Fiony.

Powitanie wiosny w Publicznym Przedszkolu 
nr 4
Jak co roku – 21 marca uroczyście witamy wio-
snę. Mimo, że za oknem panuje zimowa aura 
przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4 
bawiły się wesoło w tym dniu! 
Zaprosiły do siebie dzieci z ,,Zerówek” szkolnych 
(,,O a’’, ,,0 b’’ i ,,0 c’’) na inscenizację ,,Powitanie 
wiosny”, którą przygotowała pani mgr Monika 
Skrońska. Wszystkie grupy podziwiały piękną de-
korację na sali gimnastycznej. Dzieci mocno biły 
brawa paniom, które wcieliły się w postać: Zimy 
– pani Magda, Wiosny – pani Martyna, Krasnala 
– pani Tamara. Prowadząca imprezę pani Moni-
ka przygotowała bardzo ciekawe przedstawienie,  
w którym dzieci brały czynny udział. Śpiewa-
liśmy piosenkę o zimie (Hu hu ha, nasza zima 
zła …) a potem Krasnal przyniósł telegram od 
Zimy z zadaniami dla dzieci. Najstarsze dzieci 
z ,,Zerówki” ułożyły cyferki od 1 do 10 i od-
czytały prawidłowo hasło: WITAJ WIOSNO. 
Potem rozwiązywaliśmy zagadki o pierwszych 
zwiastunach wiosny. Dzieci wspaniale naśla-
dowały kołyszące drzewa i padający deszcz, 

rytmicznie pokazywały błyskawicę, grzmot  
i tęczę. Z wielką radością zaśpiewały pio-
senkę pt. ,,Wiosno, wiosenko”, żeby szybciej 
przyszła wiosna. Dzieci wpadły na pomysł, 
że przywitają ją ,,Marzanną” i ,,Gaikiem”. 
Każda grupa zrobiła swoją kukłę Marzanny  
i w tym momencie wszystkie się zaprezentowa-
ły (było ich 7). Wszystkie były wspaniałe! Pani 
Martyna, która była ,,Wiosną” podziękowała 
dzieciom za uwolnienie z pieczary pani Zimy. 
Przygotowała dla dzieci kilka pytań związanych 
z bocianem i żabą. ,,Słoneczka” dostały zada-
nie, żeby nazwać wiosenne kwiaty na zdjęciach. 
Oczywiście wszystko wykonały na ,,szóstkę”! 
Potem dzieci przeciągały linę. Z jednej strony 
była Zima, z drugiej Wiosna. Dzieci przeciągnę-
ły wiosnę na swoją stronę, co wzbudziło wielki 
aplauz. Wszyscy krzyczeli: Hip, hip, hura! 
Następnie pani Wiosna wręczyła zadanie dla 
,,Krasnali”. Czworo dzieci dostało kłębki wełny, 
na których były wiosenne kwiaty. Kto pierwszy 
zwinie ten wygrywa. Wszyscy bardzo się starali, 
ale najlepsza była Ola Ciura. 
Potem swoje zadanie wykonały ,,Biedroneczki”, 
które musiały pokazać jak rozkwitają kwiatusz-
ki i jak lecą jaskółki. Na zakończenie wszystkie 
dzieci zaśpiewały piosenkę o bocianie ,,Kle, kle, 
boćku... ‘’ 
Pani Monika podziękowała wszystkim dzieciom 
za wspaniałą, wspólną zabawę i zaproponowała 
przejście korowodem alejkami osiedla z Marzan-
ną i gaikiem. Po przedstawieniu wszystkie dzieci 
wyszły na spacer z Marzanną a potem wróciły do 
ogrodu w celu jej spalenia. Pamiętno o zasadach 
bezpieczeństwa i zachowano bezpieczną odle-

głość od ognia. Dzieci wraz z nauczycielkami 
pożegnały swoje Marzanny słowami: 
Marzanno, Marzanno,
Ty zimowa panno!
Dzisiaj cię spalimy, 
Bo nie chcemy zimy!
Potem były wielkie brawa i zabawy z wio-
sną. Dzieci szczęśliwe wróciły do przedszkola  
z zielonym ,,Gaikiem”, który umieściły  
w ,,kąciku przyrody”. 
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Dobry teatr to nie tylko kwestia środków, 
ale przede wszystkim zapału twórców. 

Kazimierz Kord

Tego zapału nie zabrakło podczas obchodów 
Światowego Dnia Teatru w całym Zespole 
Szkół nr 1. Organizatorzy ze Szkoły Pod-
stawowej nr 7 p. W. Kępska, p. I. Ryńska-
Pieluchowska i p. E. Ładniak zaproponowały 
dwudniowy repertuar. 26 marca w obchodach 
pod hasłem Julian Tuwim – dzieci lubią jego 
wiersze uczestniczyły klasy pierwsze, drugie 

i trzecie wraz ze szkolnymi i przedszkol-
nymi oddziałami zerówek. Bogaty program 
obchodów zawierał: występ koła teatralnego  
z przedstawieniem „Zabawa w Śpiącą Kró-
lewnę ”, przygotowanym przez p. I. Ryńską – 
Pieluchowską, występ klasy „O” b z piosenką 
„Bambo” i inscenizacją „Rzepka” w wykona-
niu rodziców uczniów z klasy  „0” b przygoto-
wanym przez p. U. Kamińską. Ponadto uczest-
nicy mogli obejrzeć prezentacje inscenizacji 
wierszy Juliana Tuwima przez poszczególne 
klasy oraz uczestniczyć w rozdaniu dyplomów 

i wręczeniu nagród za zwycięstwo w konkur-
sie wiedzy o teatrze, konkursie plastycznym  
o „Bohaterach utworów Tuwima”, konkursie 
recytatorskim „Warszawska Syrenka” i in-
nych.
27 marca Dzień Teatru uczciły klasy czwar-
te, piąte i szóste. Zgromadzonej publiczności 
koło teatralne prowadzone przez p. R. Golec 
zaprezentowało autorską sztukę: Złote jabł-
ko – przedstawienie e-mitologi@. Ponad-
to uczestnicy obchodów Dnia Teatru wzięli 
udział w spotkaniu i w warsztatach z aktorami 
Teatru Lalka p. Anetą Pałęcką i p. Wojcie-
chem Pałęckim. oraz w uroczystym rozdaniu 
dyplomów i nagród za różne konkursy m.in.
za konkurs matematyczny Kangur, konkurs 
wiedzy o teatrze, konkurs recytatorski „War-
szawska Syrenka” i inne.
Organizatorzy dziękują p. R. Płocharczyko-
wi za obsługę sprzętu multimedialnego oraz  
p. K. Radomskiej za pomoc w przygotowaniu 
dekoracji oraz wszystkim osobom, które włą-
czyły się w obchody dni Teatru w naszej szko-
le. Zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.

DNI TEATRU
teKst i Foto irMinA wiśniewSkA e. łADniAk

Międzynarodowy Dzień teatru obchodzony jest na całym świecie od 1962 roku. 
wybrano dzień   27 marca dla upamiętnienia pierwszego sezonu teatru narodów  
w Paryżu w 1957 roku.

MIĘDZYNARODOWE DNI TEATRU  
W PP NR 1
Każdy dorosły doskonale rozumie, jak ważne 
jest wychowanie dzieci w kontakcie z rożny-
mi dziedzinami kultury. Wiemy, że należy je 
wdrażać do udziału w wielu przedsięwzię-
ciach społeczno – kulturalnych, aby w wieku 
dorosłym także odczuwały potrzebę kontaktu 
i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych 
swego kraju, regionu oraz miejscowości. 
W PP nr 1 okazją do zrealizowania tego celu, 
stały się przypadające w miesiącu marcu ob-
chody Międzynarodowego Dnia Teatru.
Dzieci z grupy V „Smerfy” i VI „Mali Od-
krywcy”, najpierw wraz ze swoimi opiekuna-
mi udały się na wycieczkę do teatru „Capitol”, 
gdzie obejrzały sztukę „Piotruś Pan”.
Wizyta w prawdziwym teatrze okazała się 
też dobrym sposobem na wyrabianie nawyku 
kulturalnego zachowania się w miejscu pu-
blicznym. nauczycielka pani Joanna Socha 
kontynuując rozwijanie zainteresowań sztuką 
teatralną zorganizowała dla swoich wycho-
wanków i ich rodziców konkurs rodzinny 

pt. „Maska teatralna”. Dzieci przynosiły do 
przedszkola wykonane wspólnie z rodzicami 
maski, które potem prezentowały na forum 
grupy. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 
uhonorowani dyplomem i nagrodą niespo-
dzianką. Dzieci przygotowały też wspólnie 
z wychowawczynią, inscenizację edukacyj-
ną dla młodszych grup pt. „Figuraki”. Po jej 
przedstawieniu zostały nagrodzone przez 
swych kolegów gromkimi brawami.
Przez cały tydzień „Mali Odkrywcy”  bawili 
się w „teatr”. Odbywało się to nie tylko na za-

jęciach organizowanych, ale także podczas za-
baw swobodnych, kiedy wymyślały dowolne 
dialogi, wykonywały własne kukiełki, pacyn-
ki i rekwizyty. W sposób praktyczny pozna-
wały ich funkcję, znaczenie a także nabywały 
doświadczenia w posługiwaniu się nimi pod-
czas zabaw w kąciku teatralnym. Wszystkie te 
działania miały na celu rozbudzić w dzieciach 
zainteresowanie teatrem – aby w życiu doro-
słym stały się miłośnikami i świadomymi od-
biorcami sztuk teatralnych.
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22 marca dzieci z grupy STARSZAKI  
Publicznego Przedszkola nr 4 za-

prosiły swoich rodziców na zajęcia otwarte, 
aby pokazać w jaki sposób spędzają dzień  
w przedszkolu. Zajęcia miały charakter in-
tegracyjno – pokazowy. Przedszkolaki na 

początku zaprezentowały próbkę swoich 
umiejętności matematycznych i gotowości 
do czytania, aby potem zaprosić rodziców do 
wspólnej zabawy. Tematem spotkania były 
Święta Wielkanocne, a więc doskonały czas 
na zapoznanie się ze świątecznymi tradycja-

mi. Spotkanie rozpoczęło się  od powitania 
gości, aby zaraz potem poszukać zagubionych 
pisanek, które „niezgrabny” zajączek wysypał 
śpiesząc się z życzeniami wielkanocnymi do 
dzieci. Gdy już sprytne przedszkolaki znala-
zły „zguby” musiały wykazać się znajomo-
ścią cyferek, które ułożyły od najmniejszej 
do największej. Poszło szybko i  sprawnie, bo 
to już starszakai. Ale co to – kolejna zagadka 
do rozwiązania. Tym razem po drugiej stronie 

pisanek znalazły się literki, które po wspól-
nym odczytaniu dały wyraz PISANKI. Oczy-
wiście dzieci spróbowały swoich sił w dziele-
niu na sylaby i głoskowaniu naszego wyrazu. 
Ale coś było jednak nie tak. Po chwilowym 
zastanowieniu zauważyły, że jedna z literek 

jest innego koloru niż pozostałe. To był „ha-
czyk”, aby odszukać zwierzątka wielkanocne 
rozpoczynającego się głoską „k”. Nie było  
z tym najmniejszych problemów – oczywiście 
był to kurczaczek. STARSZAKI zaprosiły 
rodziców do kolejnej zabawy. Dzieci – kur-
czaczki zwinięte mocno w swoich skorupkach 

wcale nie chciały wychodzić ze swoich dom-
ków, dlatego zadaniem gości było wymyśle-
nie sposobu by ich stamtąd wydostać. Mimo 
głaskania, potem turlania i stukania nic się nie 
działo, dlatego nie pozostało nic innego jak 
je po prostu otworzyć. „Kurczaczki” stawia-
ły opór, ale w końcu się udało i można było 

przystąpić do kolejnej zabawy. Tym razem  

w rytm melodii trzeba było nakręcić „kur-
czaczka – zabawkę” aby się mogło poruszać. 
Przedszkolaki świetnie odnalazły się w swoim 
zadaniu, ale również goście wykonali je bardzo 
dobrze. Nie pozostało nic innego jak zamie-
nić się rolami. Tym razem dzieci „nakręcały” 
rodziców. Śmiechu i radości przy tej zabawie 
było co nie miara. Aby trochę odpocząć po-
dzielono się na trzy grupy według znaczków 
przedstawiających zwierzątka wielkanocne. 
Było to potrzebne do kolejnej zabawy „Wiel-
kanocna opowieść”. Po usłyszeniu nazwy 
swojego zwierzątka, dzieci wraz z rodzicami, 
musiały zaprezentować  je za pomocą gestu, 
dźwięku lub ruchu.  Oczywiście popis swo-
ich możliwości pokazały STARSZAKI, które  
w rewelacyjny sposób przedstawiły kurczacz-
ka, zajączka i baranka, a rodzice dzielnie 
wspierali swoje pociechy. Aby się wyciszyć 
i uspokoić po emocjonujących zadaniach, 
wykonano relaksacyjny „masażyk”, który 
podobał się nie tylko milusińskim, ale także 
gościom. Na zakończenie dzieci wraz z rodzi-
cami wykonały z kolorowego papieru „Wiel-
kanocnego kurczaczka”. Była to doskonała 
możliwość do zaprezentowania wspólnego 
działania. Zadaniem specjalnym dla przed-
szkolaków było ozdobienie skorupki w domu  
i zaprezentowanie swojej pracy w przedszko-
lu. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzi-
com za wspaniałą zabawę – STARSZAKI  
z wychowawczyniami.

Zając odwiedził Świetliki w SP7 
Tradycyjnie, jak co roku, dzieci w świetlicy 
szkolnej Sp7 odwiedził Wielkanocny Zając. 

27 marca odbyła się uroczystość „Wielka-
nocne spotkanie z zającem”, która została po-
prowadzona przez panie Annę Maj i Izabellę 
Pieluchowską. Nauczycielki przygotowały 
dla uczniów quiz związany ze Świętami Wiel-
kanocnymi, tor przeszkód z jajkiem na łyżce 
oraz ukryły w rożnych miejscach sali wiel-
kanocne jajeczka. Kiedy to już wszyscy byli 
gotowi zaczęły się poszukiwania jajeczek. Dla 
najlepszych były nagrody od samego zajączka. 
Najlepszą poszukiwaczką jajeczek okazała się 
Ola Zająć. Było dużo wspaniałej zabawy a na 
zakończenie spotkania z zebranych jajeczek 

Wielkanoc w szkołach i przedszkolach
teKst i Foto nAUcZycielki Gr. iV, tekSt: k.kUcZkowSkA, foto: e. SZcZyGieł, AnnA MAj, S.M. wychowAwcZynie GrUPy „DZwonecZki”, j.S.- SZ, AlinA kASZyńSkA nAUcZyciel PP1

Przedszkole to miejsce gdzie dzieci poza domem spędzają najwięcej czasu. Można powiedzieć że jest to ich „drugi dom”, 
ponieważ tutaj poznają kolegów, uczą się samodzielności, zdobywają umiejętności i sprawności potrzebne  do dalszej 
edukacji. Przychodząc do przedszkola czują się bezpiecznie i swobodnie, ale nie każdy wie że przedszkole nie tylko jest dla 
dzieci. 

świetliki ułożyły wiadomość jaką zostawił dla 
nich zając. A brzmiała ona tak: „WESOŁYCH 
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ŻYCZY ZAJĄ-
CZEK”. 

Ponadto w dniach od 18 marca do 27 mar-
ca w szkole zorganizowany został kiermasz.  
W czasie tej akcji sprzedawane były wyroby 
dekoracyjne związane  ze Świętami Wiel-
kanocnymi. Prace na kiermasz wykonali 
uczniowie z pomocą swoich rodziców oraz 

nauczyciele ze szkoły. Zostało zebranych 
dużo różnorodnych wyrobów: stroiki, kart-
ki, obrazki, pisanki, baranki, zajączki i wiele 
innych. Kolorowe ozdoby świąteczne są wy-
jątkowe, niepowtarzalne i dlatego cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród rodziców, 
pracowników szkoły. Pieniądze, które w ten 
sposób zarobiono przeznaczone zostały na 
dofinansowanie do wycieczek dla najbardziej 
potrzebujących uczniów ze szkoły. Organiza-
torzy dziękują wszystkim rodzicom, nauczy-
cielom za zaangażowanie, pomoc i udział  
w kiermaszu.

Konkurs Wielkanocny w PP2
Przedszkolaki z PP2 wraz z rodzicami wzię-
ły udział w konkursie świątecznym „Za-
jączek wielkanocny”. Dzieci przyniosły 

zajączki wykonane w domu różnymi tech-
nikami plastycznymi i nie tylko. Wszyscy 
uczestnicy konkursu popisali się świetnymi 
pomysłami i inwencją twórczą.  Pani Dy-
rektor Mariola Zielińska wręczyła wszyst-
kim uczestnikom nagrody w postaci puzzli.  

Wielkanocne zabawy u Dzwoneczków

O, jak przyjemnie i jak wesoło być razem  
w wielkanocny czas. Tymi słowami 25 marca 
dzieci z gr. integracyjnej ,,DZWONECZKI”  
w Publicznym Przedszkolu nr 5 zaprosiły swo-

ich najbliższych na zabawy muzyczno-ruchowe 
połączone z plastyką. Każdemu dziecku towa-
rzyszyła mama lub tata, babcia lub dziadek.

Baranki, zajączki, kurczaczki i pisanki, czyli 
goście i dzieci podzielone na świąteczne ze-
społy rozwiązywały zagadki – rymowanki. 
Wszyscy mocno skoncentrowani wysłucha-
li wielkanocnej bajki i wzięli w niej aktyw-
ny udział. Nie zabrakło zabaw ruchowych,  

w których mamy, babcie i dziewczynki za-
mieniły się w kury a tatusiowie, dziadkowie 
i chłopcy w koguty. Kolorowe, bibułkowe re-
kwizyty dodały uroku tej zabawie. Wszystkim 
udało się ,,ugotować” wielkanocny żurek pod-
czas zabawy rytmicznej i wystukać drewniany-
mi łyżkami wiosenne rytmy. Orkiestra zagrała 
SUPER! Pełna uroku zabawa w baranki białe 
jak obłoczki zachęciła gości do śpiewu i poka-
zywania treści za pomocą konkretnego ruchu. 
Na wielkanocnym spotkaniu udało się i to z du-
żym powodzeniem zatańczyć do muzyki W.A-
.Mozarta. Ten bardzo atrakcyjny taniec z re-
kwizytami pokazał jak świetne poczucie rytmu 
posiadają dzieci, rodzice, babcie i dziadkowie.
Rodzinne, wielkanocne kurczaki, które wyko-
nano techniką orgiami, pozwoliły zauważyć 
umiejętności i pomysłowość dzieci.
Atmosfera dobrej zabawy, uśmiech na twarzach 
i zaangażowanie rodzin pozwoliły wszystkim 
spędzić radosne chwile z własnym dzieckiem 
lub wnukiem, nauczyć się wielu zabaw i po-
czuć klimat naszej grupy.
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Świąteczne niespodzianki Myszek i Bie-
dronek
22 marca w grupie „Myszki” w Publicznym 
Przedszkolu nr 2 odbyło się rodzinne spotka-
nie pod hasłem „Wielkanocne niespodzianki”. 
Spotkanie rozpoczęło się wspólną integracyjną 
zabawą „Baranki” oraz piosenką „My jesteśmy 
pisaneczki”. Dalsze popołudnie miało cha-
rakter warsztatowy. Rodzice wraz z dziećmi 

wykonywali palmy wielkanocne z przepięk-
nych ręcznie robionych kwiatków, zielonego 
bukszpanu, gałązek bazi itp. Punktem kul-
minacyjnym imprezy było robienie wspól-
nej grupowej palmy wielkanocnej. Rodzice, 
dziadkowie i dzieci wykazali się naprawdę 
ogromną inwencją. Palma była duża, piękna  
i zdobiła holl przedszkola. Na zakończenie każ-
de dziecko dostało upominek od Wielkanocne-
go Zajączka. Wychowawcy dziękują rodzicom 
i dzieciom za zaangażowanie i miłą atmosferę 
podczas przedświątecznego spotkania.

25 marca także dzieci z grupy „Biedronki” 
dla swoich rodziców – pod czujnym okiem 
nauczycielek – przygotowały Świąteczno-
Wielkanocny program muzyczno-teatralny.  
Po występach  małych „artystów” wszyscy 
przystąpili do udziału w rodzinnym ozdabia-
niu styropianowych jajek. Sala zamieniła się 
w pracownię artystyczną. 

Rodzice wykazali się wspaniałą  twórczą  kre-
atywnością – prace były oryginalne, cieka-
we, kolorowe. Każda rodzina uczestnicząca  
w warsztatach zasłużyła na pochwałę. Ozdo-
by powędrowały na specjalnie przygotowane 
drzewko Wielkanocne. Prace upiększyły też 
hol przedszkolny. Na koniec nie mogło za-
braknąć życzeń i pamiątkowych zdjęć. 

Smerfy czekają na Święta
Próżno szukały dzieci z grupy Smerfy Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 będąc na wyciecz-
ce w Warszawie i spacerując po Ogrodzie 

Saskim oznak wiosny. Spóźniła nam się tego-
roczna wiosna. Na szczęście w przedszkolu 
jak zawsze jest ciepło i kolorowo. W kąciku 
plastycznym, który z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych przybrał szczególny 
wystrój zagościły wykonane przez dzieci 
palemki, pisanki, baranki w zielonym owsie  
i rzeżusze a także kurczaczki i zajączki. 
Piękne i różnorodne prace dzieci świadczą, 
że przedświąteczny czas jest dla nich bardzo 
pracowity. Polska Wielkanoc łączy tradycje 
świeckie i religijne. 
Przedświąteczne zajęcia w przedszkolu to tak-
że poznawanie tych pięknych tradycji zwią-
zanych ze Świętami. Co symbolizuje palma 
i baranek, dlaczego do koszyczka wkładamy 
pokarmy i je święcimy, co to jest pisanka  
i kraszanka i dlaczego Lany Poniedziałek jest 
lany. Święta to czas kiedy chętnie sięgamy do 
polskich tradycji kulinarnych dlatego i dzieci 
poznają co to jest mazurek, makowiec, kołacz 

czy baba drożdżowa. Jak widać Wielkanoc 
jest radosnym, wiosennym świętem pełnym 
nadziei. Wiąże się z nią wiele barwnych zwy-
czajów , które warto podtrzymywać i przeka-
zać najmłodszym.
Jeszcze tylko dzieci wykonają kolorową wy-
dzierankę przedstawiającą wiosenne bazie  
w wazonie by przyozdobić pracami tablicę  
w swej sali zabaw i chyba wszystko już goto-
we do Świąt, no prawie wszystko bo w przed-
szkolu jak w domu ciągle jest coś nowego do 
zrobienia. 

Wielkanocne konkursy w pp4
Święta Wielkanocne juz dawno za nami, ale 
każde dziecko wie, że nieodłącznym ele-
mentem tychże świąt  są PISANKI. Z tego 
powodu w Zespole Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modlin Twierdza – Publicz-
nym Przedszkolu nr 4 ogłoszono konkurs na 
„Najpiękniejszą Pisankę”. Do 21 marca dzie-
ci mogły przynosić własnoręcznie wykonane 
przez siebie, z pomocą rodziców, kolorowe 
jajka. Hol naszego przedszkola z dnia na 
dzień stawał się bogatszy o nowe pisanki, co-
raz to bardziej pomysłowe i barwne. Na wy-
stawie zarówno w przedszkolu jak i w szkole 
znalazły się tradycyjne wydmuszki kolorowo 
wypełnione farbami, jak również jaja strusie 
ozdobione plasteliną i wszelkimi świecideł-
kami oraz pisanki wykonane na bazie balona 
z masy papierowej. Nie zabrakło także prac 
wykonanych w formie płaskiej i wiele innych 
wykonanych różnymi materiałami. Każde 
jajko było inne i wyjątkowe. Wśród nagro-

dzonych znalazły się wszystkie dzieci, które 
wytrwale i z zapałem wykonały przepiękne 
ozdoby. W nagrodę otrzymały od Pani Wi-
cedyrektor, Ireny Wiśniewskiej, jajeczko 
na wodę, z pewnością dobrze wykorzystane  
w Lany Poniedziałek, oraz czekoladową pi-
sankę dla osłody. Wszystkie kolorowe pisanki 
stanowiły ozdobę naszego przedszkola i były 
przykładem z jakim zaangażowaniem i rado-
ścią dzieci chętnie przystępują do wspólnego 
rodzinnego działania. 

Równolegle odbył się również konkurs na 
„Wielkanocne jajo” w Szkole Podstawowej 
dla klas „0”. Dzieci miały możliwość wyka-
zania się pomysłowością i estetyką wykona-
nia swoich pisanek. Wśród wielkanocnych 
ozdób znalazło się wiele różnorodnych prac 
wykonanych różnymi metodami. Wszystkie 
świeciły, lśniły i radowały oczy na wystawie 
zorganizowanej przez nauczycielkę. Najład-
niejszą pisankę zrobiła Wiktoria Wojtasik, 

drugie miejsce zajął Oskar Śliwiński a trzecie 
Kacper Koschny. Nagrodzone prace zostały 
wyłonione w ramach głosowania, w którym 
uczestniczyły wszystkie dzieci z klas „0”.  
W ramach nagrody  otrzymały słodki upomi-
nek i pamiątkowy dyplom.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i za-
chęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
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Jeden z dziewięciu – 
konkurs ekologiczny  
w PG2
teKst i Foto orGAniZAtorZy: k. olSZewSkA, M. cZUbAk, 
M. olSZewSki

konkurs ekologiczny „1 z 9 – ekologia 
z ochroną środowiska” został przepro-
wadzony 14 marca br. w Publicznym 
Gimnazjum nr 2 w nowym Dworze 
Mazowieckim.

4 kwietnia odbyły się XII Mistrzostwa klas I i II  
w dodawaniu i odejmowaniu. Organizator głów-

ny imprezy p. Wanda Tomaszewska, serdecznie po-
witała najlepszych w szkole małych matematyków, 
przedstawiła dzieciom sędziów, opiekunów grup  
a następnie wyjaśniła organizację tych niezwykłych 
zawodów matematyczno-sportowych. Przypomnia-
ła, że wszystkie konkurencje rozgrywają się na czas 
i nie tylko umiejętność liczenia jest ważna, ale liczy 
się  także refleks, szybkość i zręczność.
Prawie 60 uczniów klas pierwszych i drugich wal-
czyło o zwycięstwo w konkurencjach:  „Zegar”, 
„Kierowca” i „Super-matematyk”. Dobre lokaty za-
pewniały bowiem zdobycie tytułu najlepszego ma-
tematyka w klasyfikacji indywidualnej, otrzymanie 
medalu, dyplomu i wielu wspaniałych nagród ufun-
dowanych przez Radę Rodziców SP7.
Wysokie noty zawodników zadecydowały o wyło-
nieniu najlepszej drużyny klas pierwszych – klasy Ic 
(wych. p. Mirosława Franczak) i klas drugich- klasy 
IIa (wych. p. Anna Warchoł). Drużyny te otrzymały 
z rąk wicedyrektora szkoły pana Tomasza Szadkow-
skiego wspaniałe puchary.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom 
woli walki, a ich wychowawcom zaangażowania 
w przygotowanie swoich drużyn do mistrzostw.

mistrzostwa w doda-
waniu i odejmowaniu 
klas I i II
teKst i Foto orGAniZAtorZy: wAnDA toMASZewSkA,
AnetA loDZik, MiroSłAwA frAncZAk i beAtA filiPiAk

chlubną tradycją Szkoły Podstawowej nr 
7 stały się niewątpliwie zabawy  
i gry matematyczne z wykorzystaniem 
kart matematycznych p. Andrzeja 
Grabowskiego. Starsi uczniowie od lat 
z pasją oddają się treningom tabliczki 
mnożenia, zaś maluchy wytrwale ćwiczą 
liczenie pamięciowe, dopełnianie do 20 
bądź 30, a także rozwijają umiejętność 
odczytywania godzin na zegarze.

Uczestnicy konkursu losowali po 3 pytania  
i kolejno na nie odpowiadali. Poziom wie-

dzy był bardzo wyrównany. Trzy uczennice zdo-
były maksymalną liczbę punktów i odbyła się 
dogrywka, losowano po jednym pytaniu. Wynik 
końcowy to dwa I miejsca, które zdobyły uczen-
nice trzecich klas: Gabrysia Szwoch i Patrycja 
Karbownik. Dziewczyny otrzymały prezent  
w postaci karty podarunkowej do Empiku. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.
Serdecznie gratulujemy!!!

Woda źródłem życia
teKst i Foto PG 1 

25 marca odbył się konkurs chemiczny 
„woda źródłem życia”, w którym wzięło 
udział 11 uczniów. 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA Uczniów 
(najlepsi w trzech grach)

Chłopcy Dziewczynki

1. Jonatan 
Mitrosz I C

1. Marta 
Witek I A

2. Antoni 
Zawiasa I C

2. Jula 
Zielińska I A

3. Krzysztof 
Gut I C

3. Patrycja 
Rostkowska I C

Laureaci klas drugich:

Chłopcy Dziewczynki

1. Bartosz 
Zalewski II D

1. Julia 
Owoc II A

2. Mikołaj 
Majewski II A

2. Maja 
Stasiak II A

3. Adam 
Tetkowski II A

3. Aleksandra 
Łempicka II D

Pismo z dnia 07.01.2013 w sprawie w/w konkur-
su zostało wysłane do wszystkich szkół powiatu 

nowodworskiego. Do konkursu zgłoszonych zostało 
38 uczniów z dziewięciu placówek.
Etap I konkursu – część pisemna, rozpoczął się  
o godzinie 930. Dziewięciu uczniów, którzy najle-
piej napisali część pisemną, zakwalifikowało się do 
drugiego etapu.
Byli to:
1. Urszula Wieczorek – Zespół Szkół nr 1 w N. D. 
Maz. PG nr 2
2. Paulina Marikin–  Zespół Szkół nr 1 w N. D. Maz. 
PG nr 2
3. Ada Sitek– PG nr 1 w Nasielsku
4. Magdalena Szmulkowska – Zespół Szkół  
nr 1 w N. D. Maz. PG nr 2
5. Anna Paszcza– Zespół Szkół nr 1 w N D Maz. 
PG nr 2
6. Sara  Szeremeti– Gimnazjum w Leoncinie
7. Bartosz Grzyb– Zespół Szkół nr 1 w N D Maz. 
PG nr 2
8. Cyprian Skłucki– PG nr 1 w Nasielsku
9. Karolina Błaszczak–Zespół Szkół, Modlin Twier-
dza PG nr 4
W obecności gości: pani Aliny Ochtyry – inspek-
tora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, pani 
Grażyny Brzozowskiej – przewodniczącej Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, pani Barbary Malewskiej 
– redaktora Tygodnika Nowodworskiego, uczniowie 
odpowiadali na zadawane pytania z chemii, geografii, 
biologii i ekologii pod kątem ochrony środowiska.
Drugi etap konkursu trwał do momentu wyłonie-
nia trzech najlepszych zawodników, którzy przeszli 
do finału. Błędna odpowiedź kosztowała każdego 
uczestnika konkursu utratę jednego balonu. 
Ostatecznie finałowe miejsca zajęli: 
1. Urszula Wieczorek– Zespół Szkół nr 1 w N D 
Maz. PG nr 2
2. Anna Paszcza– Zespół Szkół nr 1 w N D Maz. 
PG nr 2
3. Paulina Marikin– Zespół Szkół nr 1 w N D Maz. 
PG nr 2
Zwycięzcy oraz wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody oraz dyplomy z rąk gości. oraz pani 
Dyrektor – Agnieszki Pindel. Dyplomy otrzymali 
również nauczyciele – opiekunowie uczniów po-
szczególnych szkół. Laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe, książki i dyplomy. Wszyscy pozostali 
uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. 
Szkoły biorące udział w konkursie otrzymały też na-
grody rzeczowe.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 podziękowała władzom 
miasta za objęcie patronatem XI już edycji naszego 
Konkursu „1 z 9”, jak i za ufundowane nagrody oraz 
wsparcie inicjatyw ekologicznych naszego gimna-
zjum. Podziękowania otrzymali również uczestnicy, 
organizatorzy i wszyscy, którzy wspierali konkurs.

Przedszkolaki poznają zawody
teKst i Foto wychowAwcy Gr. „ Delfinki”

Aby zobaczyć jak wygląda praca w lecznicy 
weterynaryjnej wybrały się na wycieczkę do „ 

Centrum Zdrowia Zwierząt” Państwa Marty i Dariu-
sza Traczyk . 
Pani Marta Traczyk (lekarz weterynarii i jedno-
cześnie właściciel lecznicy) oprowadziła dzieci po 
całej przychodni zdradzając tajemnice wszystkich 
zakątków lecznicy. Pokazała dzieciom gabinet głów-
ny gdzie stawiana jest zwierzętom diagnoza na co 
chorują, gabinet RTG  gdzie są wykonywane prze-

świetlenia zwierzętom oraz salę operacyjną, w której 
wykonywane są zabiegi chirurgiczne. 
Dzieci również miały możliwość oglądania przez mi-
kroskop komórek zwierzęcych, a także  oglądały na 
monitorze  prześwietlenia RTG zwierząt.
Wychowankowie wykazali się ogromną znajomością 
dotyczącą leczenia zwierząt i ich opieki. 
To spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pa-
mięci przedszkolaków.
 Przedszkolaki  oraz wychowawcy serdecznie dzię-
kują  Pani Marcie Traczyk za miłe i niezwykle po-
uczające spotkanie.

Kolejne pozytywne wrażenia dzieci wyniosły z innej 
wizyty – w firmie TEKPUD , która produkuje opa-
kowania tekturowe. Niewielki z pozoru zakład  pracy 
okazał  się dla dzieci olbrzymim przedsiębiorstwem.  
Profesjonalnie i z dużym zaangażowaniem oprowa-
dziła i opowiedziała nam o wszystkim właścicielka  
p. Alina Boczkowska. Poznaliśmy proces powsta-
wania opakowań z tektury począwszy od małych 
kartoników służących do pakowania ciast, tortów, 
pizzy po duże mające zastosowanie  w np. marke-
tach.  Nawet trudno zapamiętać nazwy maszyn, wi-
dzieliśmy takie, które przecinają karton, zaznaczają 
linie do składania, czy sklejają.  Do obsługi maszyn 
potrzebna  jest oczywiście  praca ludzi, którzy w sku-
pieniu obsługują wiele skomplikowanych  urządzeń. 
Gotowe opakowania pakowane są na palety, żeby da-

lej trafić do miejsca przeznaczenia. Nasze dociekliwe 
dzieciaczki nie poprzestały oczywiście tylko na oglą-
daniu , zadawały również mnóstwo pytań: dlaczego?, 
jak?, po co?, chciały wszystko  sprawdzać i dotykać. 
Nic dziwnego trzeba wszystko dokładnie wiedzieć.  
A na zakończenie pyszny poczęstunek przygotowała 
dla dzieci p. Ewa  Boczkowska.  Wspaniała atmosfe-
ra i miłe przyjęcie sprawiły, że do przedszkola każ-
dy wrócił zadowolony z pudełeczkami na „skarby” 
i pięknym papierowym serduszkiem – to prezenty 
jakie dzieci otrzymały.    

Dzieci z grupy Delfinki Publicznego Przedszkola nr 3 poznają zawody dorosłych. w związku z tym w marcu dowiedziały się  
na czym polega praca weterynarza oraz odwiedziły firmę produkująca opakowania. 

Już niedługo będziemy uczniami
teKst i Foto jADwiGA koZłowSkA

Do chwili obecnej dzieci wzięły udział w lekcji 
języka polskiego, na której poznały kształt 

litery „ó”. Zapoznały się też z zasadami działania 
tablicy interaktywnej, na której pisały poznaną li-
terę, z dużym powodzeniem. Zaskoczyły starszych 
kolegów i ich nauczyciela panią Mirosławę Fran-
czak dużymi umiejętnościami w nauce czytania.

Pani Mirka podarowała każdemu przedszkola-
kowi specjalny zeszyt, w którym będą zbierane 
nagrody – naklejki lub stempelki za prawidłowo 
wykonane zadanie podczas wizyty w I klasie.

Starsi koledzy zaprosili przedszkolaków na 
zajęcia komputerowe, podczas których każ-
dy miał swojego asystenta. Jego pomoc  

i cenne wskazówki pozwoliły maluchom  
na rozwiązanie prawdziwie szkolnych ćwi-
czeń matematycznych z zakresu nauki czytania.

Dzieciom udało też się spotkać na wspól-
nych zabawach muzyczno-ruchowych. 
Gimnastyka przy muzyce dała wszystkim 
wiele satysfakcji. Wszyscy uczestnicy zasłu-
żyli na znaczki - nagrody ,,ZNAKOMICIE”.

,,DZWONECZKI” zaprosiły pierwszoklasistów 
oraz ich nauczycielkę  panią Franczak na wysta-
wę plastyczną ,,Świat dźwięków - świat muzy-
ki” oraz wystawę „Wielkanocne irish folding”.

Przedszkolaki z niecierpliwością czekają na 

następną wizytę w klasie I. Z kolei ich wycho-
wawcy cieszą się, że pomysł wspólnych zajęć 
wyzwala w dzieciach dużo pozytywnych emocji.

Dzieci z gr.iX integracyjnej ,,DZwonecZki” z PP5 nawiązały współpracę z klasą ic w Szkole Podstawowej nr 7. Zapoznały się 
z wyglądem sali szkolnej i jej wyposażeniem. każdy przedszkolak mógł usiąść w szkolnej ławce i obejrzeć książki i zeszyty 
pierwszoklasisty.
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Nie polega to na straszeniu dzieci, ale na wska-
zywaniu kierunku działania. Chodzi o to, by 

dziecko orientowało się w tym, co się dookoła nie-
go dzieje, dostrzegało związek między przyczyną  
i skutkiem, miało rozeznanie gdzie i w co się bawić, 
samodzielnie i bezpiecznie organizowało sobie czas 
wolny. W zakresie „wdrażania dzieci do dbałości  
o bezpieczeństwo własne oraz innych” 28 lutego br. 
w Publicznym Przedszkolu Nr 3 odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Powiato-
wej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej 
– Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Maz. 
Dzieci miały możliwość zapoznać się z wyposa-
żeniem niezbędnym ratownikom do udzielania 
pomocy poszkodowanym. Dowiedziały się jak na-
leży dbać o bezpieczeństwo swoje i innych podczas 
przebywania nad wodą. Pod okiem specjalistów na 
specjalnych fantomach mogły sprawdzić jak rozpo-
znać czy komuś potrzebna jest pomoc, jak wiele wy-
siłku wymaga resuscytacja, jak trudno jest ratować 
ludzkie życie. Przedszkolaki uświadomiły sobie,  
że prościej jest zapobiegać niż naprawiać to co już 
się wydarzyło. 
Dziękujemy dzielnym ratownikom za interesująco 
i profesjonalnie przeprowadzone w formie zabaw 
szkolenie z zakresu budzenia u dzieci zachowań 
prozdrowotnych i radzenia sobie w sytuacjach trud-
nych.

Bezpieczni nad wodą
teKst i Foto jUStynA lewAnDowSkA

to, co niesie nam współczesny świat 
wymusza od nas dorosłych konieczność 
uświadamiania dzieciom zagrożeń  
i niebezpieczeństw oraz ukazywania 
sposobu radzenia sobie z nimi. to, co 
zakrzewimy u przedszkolaków będzie 
procentować w ich dorosłym życiu. 

Dzieci z grup Smerfy i Mali Odkrywcy z Pu-
blicznego Przedszkola nr 1 będąc na wycieczce  

w Warszawie złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Na zajęciach jeszcze przed wyjazdem do 
Warszawy dzieci poznały historię powstania Grobu-
Pomnika, jego symbolikę i znaczenie dla naszego 
Narodu. Dowiedziały się również, jaki przebieg 
mają uroczystości  przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza w rocznicę świąt narodowych. Jak stwierdziły 
dzieci po zajęciach jest to najważniejszy pomnik  
w Polsce. Co innego usłyszeć a co innego zobaczyć 
osobiście. Warta honorowa pełniona przez żołnierzy 
z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, 
płonący wieczny znicz, oraz piękny wystrój grobu 
na pewno na zawsze pozostaną w pamięci naszych 
dzieci, jest to kolejny krok w ich patriotycznej edu-
kacji. Z dużym zainteresowaniem przedszkolaki 
obejrzały zmianę warty. Złożenie kwiatów przez 
dzieci na Grobie Nieznanego Żołnierza to tak jakby 
przyszłość Polski spotkała się z jej historią. Jeszcze 
tylko spojrzenie na pomnik marszałka Józefa Piłsud-
skiego zza szyb autokaru i pora kończyć „spotkanie” 
z Warszawą.

Przedszkolaki na 
Grobie Nieznanego 
Żołnierza
teKst i Foto AlinA kASZyńSkA nAUcZyciel PP1

jest takie miejsce w warszawie 
bliskie sercu każdego Polaka, to Grób 
nieznanego żołnierza. Grób – pomnik 
na placu marszałka józefa Piłsudskiego 
jest hołdem składanym przez nasz 
naród tysiącom bezimiennych 
obrońców naszej ojczyzny, poległych 
w walkach o jej wolność. Symbolizuje 
największe poświęcenie i oddanie w imię 
niepodległości Polski. 

Akcja cieszyła się bardzo dużym powo-
dzeniem. 

Największą aktywnością wykazały się klasy 
III a i II b .Dzieci z tych klas przyniosły dużo 
zabawek , a mamy upiekły ciasta. Do akcji 
włączyły się aktywnie także klasy: I a, I c,  
I d, III d. Wszystkie zebrane ze sprzedaży pie-
niążki zostały przekazane na rzecz fundacji „ 
Potrafię pomóc ” dla Kuby Kobuszewskiego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom  
i rodzicom za przyłączenie się akcji i okazaną 
hojność.

Kiermasz zabawek
teKst i Foto MAły SAMorZąD UcZniowSki

Samorząd Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w dniach 12.03 – 15.03 
zorganizował kiermasz zabawek nowych 
i używanych.

„Szkoła na nas czeka”
teKst i Foto jUStynA lewAnDowSkA

Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły P. Jerzego 
Kowalika oraz P. Elżbiety Lewandowskiej oraz 

nauczycielek klas pierwszych: P. Magdaleny Ekert,  
P. Ewy Jabłońskiej, P. Moniki Jaczewskiej oraz 
P. Anny Piotrowskiej przyszli uczniowie mogli 
bezpośrednio zapoznać się ze specyfiką pracy  
w szkole.
„Plastusie” mogły obserwować lekcję matematyki, 
„Wróbelki” i „Biedronki włączyły się w rozmowę 
na temat wierszy i opowiadań o wiośnie, natomiast 
„Pszczółki” poznały dwuznak „cz”.
Przedszkolaki nie były tylko biernymi obserwato-
rami lekcji. Włączane były przez nauczycielki do 
aktywnego działania. Mogły wykazać się swoją 
wiedzą i umiejętnościami, głoskując, sylabizując, 
pisząc, licząc, rysując, biorąc udział w dyskusji. 
Największym zainteresowaniem dzieci cieszyły 

się tablice interaktywne. Dzieci wymieniły się 
także własnoręcznie wykonanymi upominkami. 
Uczniowie wręczyli kotyliony i tarcze szkolne, 
natomiast przedszkolaki zakładki i pojemniki na 
długopisy.
Po wspólnej lekcji mając za przewodnika P. wice-
dyrektor Elżbietę Lewandowską starszaki zwie-
dziły cały budynek szkolny. Dowiedziały się co 
oznacza dzwonek, poznały rozkład pomieszczeń 
w budynku. Z zainteresowaniem słuchały wypo-
wiedzi uczniów w świetlicy, rozmawiały z nauczy-
cielami, oglądały wyposażenie m.in. biblioteki, 
szatni, poszczególnych sal lekcyjnych. Oglądały 
dekoracje i zorganizowane w szkole wystawy. Do-
wiedziały się też wiele o patronie szkoły. 
Dla nauczycielek z przedszkola była to po trosze 
sentymentalna wycieczka, gdyż miały one możli-

wość spotkać w szkole swoich byłych podopiecz-
nych. Nie zabrakło wspólnych rozmów i wspo-
minania przedszkolnych czasów (czasami z łezką  
w oku). 
Dyrektor P. Jerzy Kowalik był bardzo przyjazny dla 
swoich przyszłych podopiecznych. Zdobył sobie 
sympatię odwiedzających uśmiechem, rozmową,  
a także tym, że pozwolił dzieciom dotykać 
wszystkich przedmiotów w swoim gabinecie 
oraz sali historycznej. Otwartość, bezpośred-
niość, poczucie humoru zarówno Pana Jerzego, 
Pani Elżbiety jak i pomysłowych, uśmiech-
niętych nauczycielek przyczyniło się do tego,  
iż początkowe obawy dzieci przed szkołą zniknę-
ły w oka mgnieniu. Wszyscy przyszli absolwen-
ci przedszkola zgodnie obiecali, że bez strachu,  
z radością stawią się po wakacjach w szkole.

w dniach 19-22 marca 2013 r. najstarsze dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 spędziły bardzo miłe chwile w Szkole Podstawowej 
nr 5 w nowym Dworze Mazowieckim.

Zajęcia otwarte dla rodziców – „Kolorowe pisanki” 
teKst i Foto AGnieSZkA MArSZAłek

W pierwszej przedszkolaki mogły się wykazać 
wiedzą matematyczną tworząc zbiory z kolo-

rowych pisanek, które wykonały samodzielnie kilka 
dni wcześniej. Przeliczały, dodawały i odejmowały 
na konkretach – każdy według swoich możliwości. 
Zajęcia ze względu na fakt, iż jest to grupa zróżnico-
wana wiekowo (4,5,6 latki) były bardzo zindywidu-
alizowane. Niektóre młodsze dzieci liczą sprawnie do 
dziesięciu, ale są też „bystrzaki”, które potrafią liczyć 
nawet do 20. Dzieci starsze bez problemu rozpozna-
ją obrazy graficzne cyfr, potrafią użyć znaków „<”  
„ >” „=” oraz określają różnice w liczebności zbio-
rów posługując się trudnym sformułowaniem  
„o ile więcej” lub „o ile mniej”. Zajęcia były prze-
platane zabawami ruchowymi, podczas których 
dzieci również musiały liczyć i posługiwać się 
pojęciami „najmniej”, „najwięcej”, „tyle samo”. 
W drugiej części zajęć przedszkolaki wraz  
z rodzicami wykonywali rozmaitości z ugo-

towanych jajek i dodatków. Powstały mysz-
ki, łódeczki, kurki i koguciki, sowy, grzyb-
ki, pajączki, króliczki i jeżyki. Zanim zostały 
skonsumowane powędrowały na małą wystawę. 
Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami pod kie-
runkiem mamy Karolka W. – pani Kasi, która 
jest cukiernikiem, robiły z ciasta drożdżowego 

króliczki i kurczaczki do koszyczka ze święcon-
ką. Niestety niektóre smakołyki nie doczeka-
ły świąt, ponieważ mali kucharze chętnie zjedli 
swoje wytwory. Zajęcia bardzo podobały się 
zarówno dzieciom jak i rodzicom przypatrującym 
się swoim pociechom podczas zajęć w przedszkolu. 

we wtorek 26 marca w grupie Plastusiów w Publicznym Przedszkolu nr 3 odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt. „kolorowe 
pisanki” prowadzone przez panią olę. Zajęcia były podzielone na dwie części. 
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Doświadczenia wczesnego dzieciństwa pozo-
stają bowiem w pamięci na długo, a na ich 

bazie kształtują się postawy i zainteresowania, 
doskonalą się możliwości, utrwala się i pogłębia 
zakres przyswajanych pojęć. To od nich zależy 
jakich wyborów w życiu dokonujemy, jaki mamy 
stosunek do świata.
Doskonałym sposobem rozwijania dziecięcej możli-
wości jest udział w koncertach muzycznych. W dniu 
12 marca na zaproszenie grupy „Biedronki” przed-
szkole odwiedziła była absolwentka przedszkola, 
która jest uczennicą szkoły muzycznej. Emilka za-
poznała dzieci  z budową skrzypiec. Poznały rów-
nież brzmienie tego instrumentu słuchając utworów 
w interpretacji miłego gościa. Emilka przygotowała 
również konkurs muzyczny dla swoich młodszych 
kolegów  „Jaka to melodia”. Zaangażowanie było 
duże. Muzyka grana na żywo zawsze wywiera 
szczególne wrażenie. Emilka i mama dziewczyn-
ki zadbały o dobry kontakt z przedszkolakami, jak 
również i o to, żeby przekazane  informację, podać 
w sposób  adekwatny do możliwości precepcyjnych 
przedszkolaków. 
Cieszymy się, że mogliśmy gościć w przedszkolu 
sympatycznych gości. Występ Emilki wcale jej nie 
tremował. Na scenie czuła się jak „ryba w wodzie”. 
Dobrze, że już jako małe dziecko miała swoją pasję  
i przy wsparciu rodziców dalej ją  kontynuuje. Wi-
dać odpowiednie podejście Emilki do grania na 
skrzypcach. Ala tylko takie podejście wróży Emilce 
sukces. Na zakończenie spotkania dzieci z „Biedro-
nek” wręczyły swojej starszej koleżance dyplom 
oraz książkę. Dziękujemy za miłe spotkanie.

Koncert na skrzypce  
w „Krasnalu”
teKst i Foto j. S-SZ

Podstawa Programowa wychowania 
Przedszkolnego zwraca uwagę na 
konieczność edukacji małego dziecka 
w kontakcie ze sztuką, co pozwala 
wprowadzić je w kulturę życia. 
Przedszkole Publiczne nr 2 podsuwa 
dzieciom pomysły i tworzy okazję 
do podejmowania różnych rodzajów 
aktywności w kontakcie z muzyką, 
plastyką, teatrem czy literaturą.

To było naprawdę nie lada wyzwanie. Organiza-
tor akcji – p. Aneta Lodzik przygotowała projekt 

wystroju sali, pozyskała od sponsorów wiele puszek 
farb, zgromadziła potrzebne narzędzia i zebrała gru-
pę osób chętnych do współpracy. Do akcji włączyli 
się także uczniowie - Arterki i koło plastyczne Ar-
tystyczne Dusze. Przez prawie dwa tygodnie marca 
grupa uzdolnionych plastycznie nauczycieli, tera-
peutów, pracowników obsługi po godzinach pracy 
z zaangażowaniem malowała ściany przestronnego 
pomieszczenia, najwytrwalsi nawet po kilka godzin 
dziennie. Łatwo nie było, zwłaszcza, że prace miały 
miejsce „na wysokościach”, aby całe wysokie po-
mieszczenie zamieniło się w  radosną krainę „Mada-
gaskaru”. Pojawiły się na ścianach znane dzieciom 
bajkowe i filmowe postacie: jest grupa zabawnych 
pingwinów, a nawet sam król Julian w towarzystwie 
Shreka i jego przyjaciół.

Efekt zespołowej pracy był zaskakujący. Już podczas 
prac malarskich odwiedzały salę maluchy z zerówek 
wraz z rodzicami,  nie kryjąc  zachwytu.
Na serdeczne podziękowania zasługuje za wspaniałe 
szkice p. Ani Dryblak, za wytrwałość i zaangażo-
wanie pani Grażynka Nurczyńska i Amelka, panie: 
Ola Mitrosz, Beatka Filipiak, Mirka Franczak, Ka-
sia Tomaszewska oraz p. Bogusia Dalgiewicz, Ania 
Warchoł i Marlenka Bujakowska za każdą chwilę 
spędzoną na „placu artystycznego boju” .  Swój 
wkład wnieśli także w malowanie i porządkowanie 
pomieszczenia pracownicy obsługi, a zwłaszcza nie-
oceniona pani Małgosia.
Teraz sala zabaw cieszy oczy dzieci, chętniej będą 
spędzać wolny czas wśród bajkowych postaci.

Salka zabaw w SP7  
akcja nauczyciele  
– dzieciom
teKst i Foto AnetA loDZik

Pracownicy Szkoły Podstawowej  
nr 7 po raz kolejny przystąpili do akcji 
„nauczyciele – dzieciom”. w tym roku 
nie było to jednak malowanie okien 
na sali forum. kierownik gospodarczy 
p. teresa czyżewska zwróciła uwagę 
na inne potrzeby placówki. naglącą 
sprawą  okazało się odnowienie salki 
zabaw przeznaczonej do aktywnego 
wypoczynku uczniów z klas 0-3 oraz 
dzieci uczęszczających na różne 
pozalekcyjne formy terapii. Pomysł 
odnowienia pomieszczenia spotkał się 
także z uznaniem dyrekcji szkoły. Zostały 
zakupione farby i przystąpiono do pracy. 

Dzieci uczestnicząc w zajęciach na temat prądu, 
zużywania energii, próbowały rozumieć jak 

działają sprzęty elektryczne i jak należy z nich bez-
piecznie i ostrożnie korzystać.
Podczas zajęć przedszkolaki miały możliwość ko-
rzystania m.in. z sokowirówki. Pod opieką i nad-
zorem nauczycielki – pani Justyny Pulkowskiej, 
przygotowywały soki z owoców i warzyw przynie-
sionych wcześniej do przedszkola.
Wykorzystując mikser i prodiż robiły także ciasto – 
babkę piaskową. Dzieci były bardzo zaangażowane 
i szczęśliwe zachowując przy tym wszystkie zasady 
bezpieczeństwa, o których wcześniej rozmawiały  
z panią Justyną. Sokami i ciastem częstowały oczy-
wiście personel w przedszkolu, ale również same 
kosztowały własnych wyrobów. 
5 i 6 – latki wykazały się dużym zaangażowaniem  
i z dużą odpowiedzialnością przystępowały do prac 
gospodarczych.  Dzieci dowiedziały się, jak należy 
korzystać ze sprzętów. Zrozumiały skąd się bierze 
prąd, czy jest bezpieczny i że należy oszczędzać ener-
gię elektryczną. Uświadomiły sobie także, że owoce  
i warzywa to zdrowe składniki pokarmu ludzi, które 
ze względu na dużą zawartość witamin należy spo-
żywać codziennie.
Duże podziękowania należą się wszystkim rodzicom 
dzieci z gr. „Wróbelki” za zaangażowanie, użycze-
nie sokowirówek, przyniesienie owoców i warzyw 
itp. W szczególności wychowawczynie dziękują 
mamom: pani Kasi Krajewskiej za pomoc w przy-
gotowaniu zajęć oraz pani Małgosi Kowalskiej za 
przyniesienie bardzo dużej ilości owoców.

teKst i Foto MAły SAMorZąD UcZniowSki

w marcu nauczycielki z grupy V – 
„wróbelki” z Publicznego Przedszkola  
nr 3 rozbudzały u swoich wychowanków 
zainteresowania urządzeniami  
technicznymi używanymi  
w gospodarstwie domowym. 

„Wróbelki” poznają 
sprzęty elektryczne

Gdzie jest zając?
teKst i Foto AGnieSZkA rAbiej 

Zadaniem uczestników konkursu było wy-
konanie plakatu nawołującego do ochrony 

zajęcy. Uczniowie mieli przedstawić zająca  
w dowolnym środowisku jego występowania 
lub ukazać działania na rzecz jego ochron. 
Najlepiej z tego zadania wywiązała się dwój-
ka uczniów z klasy II b.
W kategorii klas I – III pierwsze miejsce  
w Polsce zajęła Olga Jakubowska. Natomiast 
praca Marcelego Wasilko została wyróżniona.
Laureaci konkursu wraz z opiekunem, p. Iwo-
ną Zielińską  zostali zaproszeni na Seminarium 
Naukowe „Gdzie się podział zając szarak” do 
Nadleśnictwa Krynki  w Poczopku.
Sesja stworzyła świetną okazję do wymiany 
doświadczeń i wiedzy w zakresie problemów 

związanych z zachowaniem do niedawna tak 
licznie występującego zająca szaraka, dała też 
szansę na przedstawienie koncepcji dalszych 
działań ochronnych na rzecz tego zagrożonego  
wyginięciem zwierzęcia. W sesji wzięli udział 
przedstawiciele  Uniwersytetu w Białymsto-
ku, Poznaniu, Lublinie, SGGW w Warszawie, 
Polskiego Związku Łowiectwa, Polskiego In-
stytutu Sztuki Filmowej i wielu innych.
W trakcje trwania seminarium wręczono na-
grody laureatom konkursu plastycznego.  Olga 
Jakubowska za zajęcie I miejsca otrzymała 
wspaniały rower, Marceli zaś gry i puzzle  
o tematyce  leśnej.
Uczestnicy seminarium mieli również okazję 
do zwiedzenia ogrodu zwanego Silvarium. 
Nie jest to ogród zoologiczny ani botanicz-
ny – to unikalny ogród leśny, w którym jak 
w czarodziejskiej soczewce koncentrują się 
niepowtarzalne walory podlaskich lasów. Nie 
ma tam suchych informacji, jest to wspólna 
podróż przez bajeczny świat przyrody. Można 
zobaczyć tam ptasią chatę, wolierę z sowami, 
zegar słoneczny, zegar równikowy, wędru-
jące skały, kapliczki, martwe drzewa, zioła  
i wiele innych ciekawostek. 
Nasi uczniowie najbardziej zachwycili się  
Galerią na skraju puszcz. W urokliwym bu-

dynku, architekturą nawiązującym do pod-
laskiego budownictwa stworzono niepo-
wtarzalny świat. Jest to oryginalne muzeum 
przyrodnicze, gdzie zatrzymane w biegu 
zwierzęta sąsiadują z tętniącym życiem szkla-
nym ulem pszczelim i unikalnym nie tylko  
w skali ogólnopolskiej Formikarium – gniaz-
dem mrówki ćmawej.  Oli i Marcelemu najbar-
dziej podobały się olbrzymie żubry. Byli też 
pod wrażeniem tablicy interaktywnej, dzięki 
której mogli usłyszeć głosy i informacje na te-
mat zwierząt znajdujących się w galerii. Szko-
da tylko, że zimowa aura nie pozwoliła nam  
w pełni skorzystać z uroków tego miejsca. 
Pobyt w Puszczy Knyszyńskiej na długo po-
zostanie w naszej pamięci.

na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczniowie ze  Szkoły Podstawowej nr 5 w nowym Dworze Mazowieckim, biorąc udział 
w ogólnopolskim konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Uroczysko w Supraślu. 

dziewczyny na piątkę!
teKst i Foto AGnieSZkA rAbiej

Świetna sportowa passa rozpoczęła się już  
w listopadzie 2012 r., kiedy to reprezentacja 

dziewcząt z Piątki zdobyła mistrzostwo gminy 
i mistrzostwo powiatu w halowej piłce nożnej 
oraz mistrzostwo gminy w koszykówce. Kolejny
 sukces reprezentantów SP5 przyszedł w grud-
niu 2012 r. Zarówno drużyna dziewcząt jak  
i chłopców zdobyła mistrzostwo gminy i mi-
strzostwo powiatu w dwa ognie usportowione. 
W lutym 2013r. uczennice z SP5 znowu zde-
klasowały swoje rywalki – zdobyły mistrzo-
stwo gminy, a później powiatu w minipiłce 
ręcznej dziewcząt, co dało drużynie awans do 
mistrzostw rejonowych, na których zespół SP5 
w składzie:  Martyna Konsalik, Magdalena Si-
tek, Aleksandra Sztuka, Weronika Głowacka, 
Weronika Kłosowska, Sylwia Adamiak, Marika 
Rehmus, Katarzyna Zając, Klaudia Kuczera, 
Klaudia Słupek, Daria Dymerska, Anita Ko-
bylińska będzie reprezentował powiat Nowy 
Dwór Mazowiecki na zawodach w Wieliszewie. 
Także gminne i powiatowe mistrzostwa w mini 
siatkówce dziewcząt potwierdziły sportową kla-
sę uczennic z Piątki. Weronika Głowacka, Daria 
Dymerska, Patrycja Sazonowicz, Magdalena Si-
tek, Aleksandra Sztuka, Katarzyna Zając, Klau-
dia Szulecka, Kamila Gryciuk, Barbara Lubelska 
zakwalifikowały się do mistrzostw rejonowych, 
które odbędą się w kwietniu w Legionowie.
W sposób zdecydowany pierwsza połowa roku 
szkolnego 2012/2013 w sporcie należała do 
uczennic SP5. Ale nie można również zapo-

minać o tym, że także reprezentacja chłopców 
z Piątki odnosi sukcesy na szczeblu gminnym 
(I miejsce w mini piłce ręcznej) i powiato-
wym (II miejsce w siatkówce). Wszystkie 
te zwycięstwa napawają dumą i pokazują,  
że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5  faktycz-
nie realizują motto swojej szkoły „Citius, Al-
tius, Fortius” czyli „Szybciej, Wyżej, Mocniej”.  

na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 5 nie mają sobie równych. Sukces goni sukces. 
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Patryk Brzeski jest zawodnikiem sekcji bokser-
skiej Champion NOSiR i stypendystą burmistrza 

Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Tytuł Mistrza Polski w boksie wywalczył podczas 
zawodów, które odbyły się w dniach 21-23 marca  
w Zawierciu. Były to 84. Mistrzostwa Polski Senio-
rów w boksie. W turnieju Patryk stoczył trzy walki. 
Po kolei pewnie wygrał z Michałem Jabłońskim  
i Mateuszem Figielem, a w finale pokonał Krzysztofa 
Koselę. 
Poniżej wyniki poszczególnych walk:
Patryk Brzeski (Champion Nowy Dwór Maz.)  
vs Michał Jabłoński (Wisłok Rzeszów) 5:0
Patryk Brzeski (Champion Nowy Dwór Maz.)  
vs Mateusz Figiel (Hetman Białystok) 5:0. 
Patryk Brzeski (Champion Nowy Dwór Maz.)  
vs Krzysztof Kosela (Broń Radom) 4:1

GRATULUJEMY!

mamy pięściarskiego mistrza!
teKst AnetA PielAch – PierScieniAk,  Foto noSir

nowodworzanin Patryk brzeski został Mistrzem Polski Seniorów w boksie w wadze superciężkiej. Aby uzyskać ten tytuł nasz 
pięściarz stoczył trzy walki, wszystkie pewnie wygrywając na punkty. 

mistrzostwa gminy w tenisie ziemnym dziewcząt
teKst i Foto nA PoDSt. www.nowyDworMAZ.Pl

Miłą niespodziankę sprawiła 11-letnia Sara 
Elkosh wygrywają cały turniej, pokonując 

o wiele starsze koleżanki. Turniej stał na nadspo-
dziewanie wysokim poziomie, a najwięcej emocji 
dostarczył kibicom finał, w którym Sara uporała się 
z przeciwniczką dopiero w Super tieabreaku, a Jula 
wykazała się nieprzeciętną ambicją i wolą walki. 
Wszystkie uczestniczki już nie mogą się doczekać 
letnich Mistrzostw, a każda z zawodniczek już pała 
chęcią rewanżu na młodszej koleżance. Wszystkim 
uczestniczkom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszej wytrwałej pracy na korcie. 
Wyniki Halowych Mistrzostw Nowego Dworu 
Dziewcząt (od półfinałów)
Półfinały
Sara Elkosh – Ola Kruszewska 6/4, 6/4
Julia Młodawska – Dagmara Ochtyra 6/3, 6/4
Finał:
Sara Elkosh – Julia Młodawska 6/4, 5/7, 10/7
Kolejność:
1. Sara Ekosh
2. Julia Młodawska
3. Ola Kruszewska, Dagmara Ochtyra
5. Estera Rosenbajger

17 marca w hali noSir odbyły się halowe Mistrzostwa nowego Dworu Mazowieckiego dziewcząt w kategorii do lat 16-tu. 
Dziewczynki rozgrywały Mistrzostwa systemem grupowym, dwie pierwsze z każdej grupy awansowały do półfinałów.  

Nowodworscy strażnicy miejscy najlepsi!
teKst i Foto StrAż MiejSkA 

W turnieju udział wzięły drużyny reprezen-
tujące: Straż Graniczną, Straż Miejską, 

Komendę Powiatową Policji, Państwową Jed-
nostkę Straży Pożarnej, Jednostkę Straży Pożar-
nej Lotniska Warszawa-Modlin, Jednostkę 2-go 
Pułku Saperów, Jednostkę Wojskową 1523 „Dę-
binka”, Jednostkę Wojskową z Pomiechówka.

Cały turniej wygrała Straż Miejska z  Nowego 
Dworu Mazowieckiego, która zremisowała dwa 
mecze, a pozostałe wygrała. Decydującego gola w 
ostatnim meczu strzelił burmistrz miasta Jacek Ko-
walski, który na koniec wspólnie z organizatorem 
turnieju, dyrektorem NOSiR p. Dariuszem Wą-

siewskim wręczał uczestnikom puchary i medale. 
Jednocześnie burmistrz miasta zapowiedział, że 
kolejne turnieje odbędą się w czerwcu i listopadzie.

W czerwcu zawody obędą  się na bocznym bo-
isku, natomiast w listopadzie z okazji Odzyska-
nia Niepodległości odbędzie się turniej halowy.

14 marca br. w nowodworskim ośrodku kultury i Sportu odbył się halowy turniej piłki nożnej służb mundurowych z terenu 
nowego Dworu Mazowieckiego i najbliższej okolicy.
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Zawody odbyły się w dniach 13-14 kwietna br. 
w hali sportowej w  Moszczenicy odbyły się  

Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Oyama 
Karate. Organizatorem był Piotrkowski Klub Oyama 
Karate ”WASHI”.
Maciej Ziemak został Wicemistrzem Polski juniorów 

w kumite (walki red.) lekki - kontakt w wadze powy-
żej 60 kg. Aby uzyskać ten tytuł  nasz reprezentant 
stoczył cztery walki. Pierwsze trzy starcia zdecydo-
wanie wygrał z Jakubem Depa (Rzeszów), Kamilem 
Głowackim (Piotrków Trybunalski) i Patrykiem Sie-
pietowskim (Jasło). W finale po zaciętej i wyrówna-
nej walce sędziowie wskazali zwycięstwo Wiktorowi 
Benesiowi z Lublińca. 
Jest to już kolejne  osiągnięcie  Maćka. W 2011 roku 
wywalczył tytuł Mistrza Mazowsza, a następnie  
w 2012 roku pewnie obronił ten tytuł. 
Gratulujemy zwycięstwa Maćkowi tym bardziej,  
że był to jego pierwszy start w Mistrzostwach Pol-
ski.
Maciej Ziemak jest zawodnikiem UKS Mazowiec-
kie Centrum Karate i stypendystą burmistrza miasta 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Na co dzień uczy 
się w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 

Zapraszamy na treningi karate do Zespołu Szkół nr 
2 w przy ul. Długiej 10 gdzie trenuje Maciej. Więcej 
informacji pod nr tel. 694 530 408. 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMU KOLEJNYCH 
SUKCESÓW!

maciej Ziemak wicemistrzem Polski
teKst i Foto DAriUSZ kowAlSki

nowodworzanin Maciej Ziemak zdobył tytuł wicemistrza Polski juniorów w oyama karate. wywalczył go w ostatni weekend  
w Moszczenicy (powiat piotrkowski). 

Bieg ten należy do MASTERS RACE w cyklu 
TOWERRUNNING WORLD CAP. Biegi MA-

STERS RACE Pucharu Świata to m.inn. EMPIRE 
STATE BUILDING /Nowy York/, STRATOSPHE-
RE TOWER /Las Vegas/, JOHN HANCOCK CEN-
TER /Chicago/, TAIPEI 101 /Taipei/ czy też MIL-
LENNIUM TOWER /Wiedeń/. W warszawskim 
wieżowcu zawodnicy mają do pokonania 37 pięter, 
w sumie 836 stopni. Wbiega się na wysokość 142 
metrów, pokonując 440 m, w tym 250 m po scho-
dach wykonując 76 nawrotów. Zawodnicy mają na 
wstępie eliminacje, w wyniku których najlepsza „12” 
rywalizuje w biegu finałowym. Na starcie tegorocz-
nego biegu stanęło 380 zawodników i 92 zawodnicz-
ki z Polski jak również uczestnicy z Włoch, Niemiec, 
Czech a wśród nich kilku czołowych zawodników  
i zawodniczek Pucharu Świata i Mistrzostw Europy. 
W tym doborowym towarzystwie znalazła się „trój-
ka” zawodników nowodworskiego Klubu Biegacza 

JOGGER NOSiR - Monika Zarzycka, Anna Świstak 
i Tomasz Pietrzykowski. W ubiegłorocznej edycji 
Monika Zarzycka uplasowała się na doskonałym  
5 miejscu ale w tym roku mimo dobrego czasu w eli-
minacjach nie udało się jej zakwalifikować do finału. 
Jej wynik 6:44,33 sek. pozwolił zająć 16 miejsce, 
a jej koleżanka klubowa Ania Świstak z wynikiem 
6:29,53 sek. uzyskała 14 lokatę. W tym roku liczba 
startujących była dwukrotnie wyższa, a lepszymi 
okazały się zawodniczki startujące w tym cyklu za 
granicą a wśród nich znane reprezentantki kraju w 
biegach Izabela Zatorska czy Anna Jakubczak, którą 
pamiętamy m.in. jako dwukrotną triumfatorkę No-
wodworskiego Crossu Złotych Liści. W trakcie tego 
biegu organizatorzy wprowadzili dodatkową nagra-
dzaną rywalizację pod nazwa 10th FLOOR BONUS, 
tzw. rywalizację sprinterską, której meta usytuowana 
została na 10 piętrze. Tu nasze zawodniczki zamel-
dowały się w czołówce – 6 m-ce Monika Zarzycka 

1:14,43 i 16 Ania Świstak 1:23,66 sek.  W konku-
rencji mężczyzn Tomasz Pietrzykowski z czasem 
6:14,oo uplasował się na 154 miejscu. Warto dodać, 
że w tym biegu dwa pierwsze miejsca zajęli Polacy  
a miejsca od 3 do 7 podzielili miedzy sobą zawodnicy 
Niemiec, Włoch i Czech. Wszyscy startujący otrzy-
mali pamiątkowe koszulki a na mecie piękne medale. 
Warto dodać, że cała kwota z wpisowego przekazana 
została Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce na 
wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży.         

Jogger w pucharze świata
teKst i Foto MAriAn kościelniAk

w sobotę 9 marca w jednym z najnowocześniejszych i najpiękniejszych biurowców warszawy „ronDo” 1 przeprowadzony 
został iii bieG na szczyt ronDA 1. 
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mistrzostwa Polski w Szermierce w Ndm!
teKst AnetA PielAch – PierścieniAk  Foto noSir

Pierwszego dnia zawodów odbyły się walki flo-
recistów i szablistów, zarówno koniet jak i męż-

czyzn. Wśród kobiet najlepszymi florecistkami oka-
zały się Marta Łyczbińska (SIETOM AZS AWFiS 
Gdańsk) która zajęła I miejsce. Druga była Martyna 
Jelińska (Budowlani Toruń) a trzecim podzieliły się 
Hanna Łyczbińska (SIETOM AZS AWFiS Gdańsk)  
i Emilia Rygielska (SIETOM AZS AWFiS Gdańsk). 
Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Michał 
Janda (SIETOM AZS AWFiS Gdańsk) drugie przy-
padło w udziale Piotrowi Janda (SIETOM AZS AW-
FiS Gdańsk) a na trzecim stopniu stanęli Krzysztof 
Czerwiński (AZS AWF Warszawa) i Damian Koper 
(AZS AWF Poznań). 
Tego samego dnia odbywały się mistrzostwa w sza-
bli. Tu wśród kobiet pierwsze miejsce zajęła Matylda 
Ostojska (AZS AWF Warszawa), drugie Katarzyna 
Kędziora (O.Ś. AZS Poznań) a na trzecim Marta 
Puda (TMS Sosnowiec) i Martyna Wątora (AZS 
AWF Warszawa). Klasyfikacja końcowa rywalizacji 
szablistów przedstawiała się następująco:  zwyciężył 
Maciej Regulewski (TMS Sosnowiec) za nim upla-
sował się Mariusz Wróbel (AZS AWF Warszawa) 
a ostatnie miejsce na podium podzielili Jakub Kac-
przak (KKSZ Konin) i 
Adam Sęczek (UKS Victoria Warszawa). 
Drugiego dnia odbyły się Mistrzostwa w tych sa-

mych kategoriach, jednak w rywalizacji drużynowej. 
Do zawodów przystąpiło 6 drużyn szablistek oraz  
5 drużyn  szablistów.
Pierwsze miejsce zajęła kobieca drużyna AZS AWF I 
Warszawa (M. Kownacka, M. Wątora, M. Ostojska). 
Drugie były zawodniczki KKSZ Konin (M. Łuczak, 
W. Maciejewska, M. Rzepka, M. Malińska) a trzecie 
z TMS Sosnowiec (K. Rak, M. Puda, S. Bijak). 
Wśród mężczyzn najlepsi okazali się szabliści  
z AZS AWF Warszawa (F. Jastrzębski, M. Wróbel, 
M. Jasiński, P. Węgliński). Drudzy byli zawodnicy 
UKS Victoria Warszawa (P. Tomasiak, A. Sęczek,  
M. Tomasiak) a trzecie miejsce zajęli TMS Sosnowiec  
(M. Wicher, M. Kochan, M. Regulewski, B. Łysik). 
Z kolei  we florecie  do zawodów  przystąpiło 5 dru-
żyn  męskich i 7 drużyn kobiet.
Klasyfikacja końcowa florecistów:
1. SIETOM AZS AWFiS Gdańsk (F. Płocharski,  
P. Janda, M.Janda, M.Włosek)
2. AZS AWF I Poznań (M. Basiński, O. Metza,  
D. Koper) 3. AZS AWF I Warszawa (K. Czerwiński, 
J. Surwiłło, M. Ulanowski, W. Peresada)
Klasyfikacja końcowa florecistek:
1. SIETOM AZS AWFiS I Gdańsk (M. Łyczbińska, 
H. Łyczbińska,E. Rygielska, M. Paliszewska)
2. SIETOM AZS AWFiS II Gdańsk (K. Gutowska,  
I. Olbramska, Z. Sobczak, D. Toboła)

3. AZS AWF Warszawa (N. Królak, A. Opolska,  
A. Breś) 
Trzeciego dnia Młodzieżowych Mistrzostw kibicom 
po raz pierwszy zaprezentowali się szpadziści i szpa-
dzistki do lat 23. Wśród szpadzistek najlepsza była 
Blanka Błach (AZS AWF Wrocław). Drugie miejsce 
zajęła Ewelina Paciorkiewicz (d’Artagnan Ursynów) 
a trzecie Natalia Królak (AZS AWF Warszawa) 
i Aleksandra Breś (AZS AWF Warszawa). 
Wśród szpadzistów pierwsze miejsce zajął Filip Bro-
niszewski (AZS AWF Kraków), drugi był Seweryn 
Brzozowski (STSZERM Legia Warszawa) a trzeci 
Michał Drozd (KKS Kraków). Ostatniego dnia od-
była się rywalizacja  drużynowa szpadzistek i szpa-
dzistów do lat 23ech. Do walk szpadzistów przystą-
piły 4 drużyny wśród których najlepsza okazała się 
1. STSzerm Legia Warszawa (A. Pacek, R.Szwalbe, 
S.Brzozowski, R.Żygowski) 
W kategorii  kobiet wzięło udział  5 drużyn a naj-
lepsze były zawodniczki AZS AWF I Warszawa  
(A. Bereś, N. Królak, A.Żurakowska). 
Największymi  zwycięzcami całych Mistrzostw to 
kluby AZS AWF Warszawa i SIETOM AZS AWFiS 
Gdańsk. Zawodnicy z Warszawy zdobyli łącznie 
11 medali (5 złotych i 6 brązowych). Szermierze  
z Gdańska znaleźli się tuż za warszawiakami zdoby-
wając  9 medali (4 złote, 2 srebrne  i 3 brązowe).

w dniach  4-7 kwietnia  mieliśmy  okazję  gościć w naszym mieście najlepszych szermierzy z Polski. Powodem była organizacja 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w szermierce do lat 23. w pierwszym dniu zawodów 69 zawodników  walczyło indywidualnie 
o medale we florecie i szabli.

Szkolne Igrzyska
teKst i Foto noSir

Tak brzmi tekst ślubowania dzieci klas I – III 
na rozpoczęciu wielkiego wydarzenia, czyli 

IGRZYSK SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Zawo-
dy odbyły się 20 kwietnia / sobota/ w Hali Wi-
dowiskowo – Sportowej. Impreza odbywa się co 
roku, celem jest integracja dzieci poprzez udział 
w rywalizacji sportowej oraz  nauka współzawod-
nictwa w duchu „fair play”. Do Igrzysk przystą-
piły 4 szkoły z Nowego Dworu Mazowieckiego: 
Szkoła Podstawowa nr 3, 4, 5 i 7. Tuż po godzinie 
9 uczeń – przedstawiciel SP 4 zapalił znicz, sym-
bol rozpoczęcia  rywalizacji sportowej.
Dzieci brały udział w 10 konkurencjach :
1) tor przeszkód
2) strzały na bramkę dziewczęta i chłopcy
3) sztafety po obwodzie koła
4) skoki z piłką
5) kozłowanie piłki slalomem
6) wyścigi rydwanów
7) bieg wahadłowy z piłką lekarską
8) wyścig z piłka
9) podawanie piłki
10) przeciąganie liny

Między konkurencjami każda szkoła przedsta-
wiała program artystyczny pod okiem opiekunów. 
Podczas Igrzysk na widowni zasiedli rodzice do-
pingując swojej drużynie. Dzieci z uśmiechem  
i dużym zaangażowaniem wykonywały zada-
nia. Na koniec  sędzia główny  podliczył punkty  
i ogłosił zwycięzców tegorocznych Igrzysk Szkół 
Podstawowych klas I – III. Nagrody, medale  
i dyplomy wręczał Burmistrz Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki oraz Dyrektor NOSiR.
Klasyfikacja końcowa Igrzysk:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 
II msc SP nr 3
III msc SP nr 4
IV msc SP nr 5

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom! 
Do zobaczenia za rok!

„Biegaj, skacz i tym się ciesz, ze sportowców przykład bierz. Czy zwyciężę czy też nie, udział w zawodach cieszy mnie”.

LOTTO Poland Bike marathon: inauguracja w Nowym dworze mazowieckim
teKst i Foto DAriUSZ kowAlSki

twierdza Modlin ponownie zdobyta! Pierwszy, inauguracyjny etap lotto Poland bike Marathon 2013, cyklu wyścigów na 
rowerach górskich dla amatorów, organizowanego przez Grzegorza wajsa, został rozegrany w nowym Dworze Mazowieckim. 

Była to zarazem pierwsza, tegoroczna impreza 
cykliczna w Polsce dla kolarskich maratończy-

ków. Frekwencja dopisała. Mimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, głównie niskiej tem-
peratury, na starcie stanęło ponad pół tysiąca osób. 
Nowy Dwór Mazowiecki, z kultową już trasą, piąty 
raz z rzędu znalazł się na mapie Poland Bike Mara-
thon. Było wszystko. Sporo technicznych zjazdów  
i podjazdów oraz przejazdy przez imponujące forty-
fikacje Twierdzy Modlin. Każdy też mógł zmierzyć 
się z „Wajsgórą”, wymagającym podjazdem w oko-
licach Modlina.
Na najdłuższej trasie MAX (42 km) zwyciężył Pa-
tryk Piasecki (Algida Centrum Rowerowe Olsztyn), 
który po pasjonującym finiszu wyprzedził Bartosza 
Banacha (Sante BSA Tour). Na trzecim miejscu 

uplasował się Paweł Kowalkowski (Algida Centrum 
Rowerowe Olsztyn). Wśród kobiet nie było mocnych 
na Magdalenę Sadłecką (Sante BSA Tour). Jedna  
z najbardziej utytułowanych polskich specjalistek od 
kolarstwa górskiego zwyciężyła przed Anną Klim-
czuk (Świat Rowerów Kellys Team) i Krystyną Ży-
żyńską (Mybike).
Zacięta walka o zwycięstwo również na dystansie 
MINI (25 km). Wygrał Michał Kostrzewa (Kom-
bud Radom) minimalnie przed Pawłem Błachuckim 
(Świat Rowerów Kellys Team). Trzeci na mecie był 
Piotr Oleszczuk (Sante BSA Tour). W gronie kobiet 
triumfowała Klaudia Ślepowrońska, przed Aleksan-
drą Klimczak (obie z UKK BDC Huragan Wołomin) 
i Agnieszką Mażewską (BGŻ KK24h).
 Na trasie FAN (7 km) uczniowie i uczennice szkół 

podstawowych ścigali się w otwartych mistrzostwach 
Nowego Dworu Mazowieckiego w kolarstwie gór-
skim. Wśród chłopców zwyciężył Mateusz Pomaski, 
przed Arturem Budnym (obaj z UKK BDC Huragan 
Wołomin) i Adamem Noceniem (Sante BSA Tour). 
Rywalizację dziewcząt wygrała Weronika Tyszka 
(SK Bank Team), wyprzedzając Angelikę Skło-
dowską i Aleksandrę Lach (obie z UKK BDC Hu-
ragan Wołomin). Swoje wyścigi mieli też najmłodsi.  
W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland Bike 
jeździły dzieci w wieku 2-4 i 5-7 lat. 
W rywalizacji drużynowej triumfowała Sante BSA 
Tour, przed ekipą Świat Rowerów Kellys Team  
i MBike Retro Team. Klasyfikację rodzinną wygrała 
rodzina Kado, przed Petryszynami i Majewskimi.
W Nowym Dworze Mazowieckim rywalizowali 

również biegacze. Pierwszy etap cyklu biegowego 
SPEEDCROSS, na trasie liczącej 9 km ze startem  
i metą w Twierdzy Modlin, wygrali Piotr Bieńkowski 
(Wieliszew Heron Team Kalorik) i Aleksandra Klim-
czak (UKK BDC Huragan Wołomin).
Na koniec odbyła się efektowna dekoracja na scenie  

z udziałem burmistrza Nowego Dworu Mazowieckie-
go Jacka Kowalskiego i dyrektora Nowodworskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Dariusza Wąsiewskiego, 
współorganizatorów imprezy. Należy dodać, że star-
terem honorowym wyścigów był przewodniczący 
Rady Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego 

Krzysztof Bisialski, a trasę na dystansie MAX w do-
brym stylu pokonał wiceburmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego Janusz Mikuszewski. 

Więcej na www.polandbike.pl




