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Aktywne Wakacyjne Weekendy w Parku 
Miejskim – pod takim hasłem rozpoczęliśmy 
cykl imprez, podczas których zapraszamy do 
wspólnej zabawy zarówno dzieci jak i dorosłych. 

Wszystkich tych, którzy spędzają letnie week-
endy w mieście zapraszam do Parku im. Józefa 
Wybickiego w centrum miasta. Na dzieci czekają 
bezpłatnie dmuchańce-skakańce, a dorośli mogą 
się trochę poruszać. Dla nich zajęcia Zumby  
i fitness przygotowali lokalni instruktorzy.  
Zajęcia trwają od początku lipca i będą kontynu-
owane w sierpniu. 
Po szczegółowe informacje jak zawsze od-
syłam na naszą miejską stronę internetową  
www.nowydwormaz.pl, na której już niedługo 
pojawi się wykaz zajęć na sierpień. 
Wszystkich jeszcze niezdecydowanych serdecz-
nie zachęcam do udziału w tych zajęciach bo jak 
wiemy, wysiłek fizyczny wytwarza w naszym 
organizmie endorfiny czyli hormony szczęścia. 
Życzę zatem „Szczęśliwego Nowego Dworu!” 
… i do zobaczenia

FAKTY NOWODWORSKIE

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu 
Mazowieckiego, 

Na początku dyskutowano nad porządkiem obrad 
i projektem uchwały dot. nadania nazwy ulicy 

im. ppłk. Macieja Kalenkiewicza. Przewodniczący 
Rady zapytał przewodniczących merytorycznych 
komisji jakie są opinie na temat projektu uchwały 
w sprawie zmiany nazwy części ulicy Obwodowej. 
Czy wszystkie niejasności zostały już wyjaśnione? 
Opinie komisji były następujące: Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu wnioskowała o nadawanie nazw 
nowym ulicom, a nie już istniejącym; Komisja Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego zaopiniowała 
pozytywnie; Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych 
zaopiniowała pozytywnie. 
Komisja Gospodarki Komunalnej, Inwestycji  
i Ochrony Środowiska nie podjęła jednoznacznej 
decyzji, ponieważ nie otrzymała pisemnej zgody 
właściciela nieruchomości położonej przy ul. Ob-
wodowej; Komisja Finansów i Rozwoju Gospodar-
czego zaopiniowała negatywnie z wnioskiem,  aby 
znaleźć inną lokalizację dla zaproponowanej nazwy 
ulicy. Po wysłuchaniu opinii komisji radny – Wło-
dzimierz Oleksiak stwierdził, że wniosek podpisało 
138 mieszkańców, jeżeli więc uchwała nie zosta-
nie podjęta, wtedy będzie to znaczyło, że Rada nie 
szanuje woli mieszkańców, woli Zarządu Osiedla  
i wnioskodawców. Była co prawda propozycja nada-
nia imienia ppłk Macieja Kalenkiewicza parkowi   
w Modlinie lub ul. Św. Barbary, ale te miejsca mają 
swoje historyczne nazwy i nie trzeba ich zmieniać. 
Zdaniem radnego Oleksiaka na dzień dzisiejszy nie 
ma innej lokalizacji.  
Następnie Przewodniczący Rady poinformował,  
że prowadzący restaurację „Brama Ostrołęcka” 
zwrócił się z prośbą o nie zmienianie nazwy ulicy, 
ponieważ będzie musiał ponieść znaczne koszty w 
związku ze zmianą adresu. Stwierdził, że lepiej będzie 
jeżeli uchwała zostanie zdjęta z porządku obrad sesji.  
W związku z powyższym radny Włodzimierz Olek-
siak postawił wniosek o wycofanie uchwały z po-
rządku obrad.
Wypoczynek letni
Po zatwierdzeniu porządku obrad radni zajęli się in-
formacją na temat form wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży. Informację na ten temat przygotował 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Nowodwor-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna oraz Nowodworski Ośrodek 

Kultury. Dofinansowanie na organizację letniego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży otrzymały na-
stępujące organizacje: Uczniowski Klub Sportowy 
„REDUTA” na obóz sportowo – treningowy organi-
zowany w Lidzbarku Welskim dla 18 uczestników, 
Uczniowski Klub Sportowy „Lider” na organizację 
kolonii letniej 50-orga dzieci i młodzieży w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Jastrzębiej Górze, Komenda 
Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim na Harcerską Akcję Letnią 2013 
na Bazie Hufca Starachowice dla 35 uczestników, 
Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Nar-
komanii w Warszawie na letni obóz profilaktyczno 
– rozwojowy dla liderów młodzieżowych – dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych organizowany w Ośrodku 
Szkolno-Wypoczynkowym SYRENKA w Maró-
zie dla 7 uczestników, Parafialno Uczniowski Klub 
Sportowy „MŁODE ORŁY” na obozy sportowe dla 
37 osób. 
Dodatkowo, w okresie wakacji będą funkcjonowały 
boiska przy szkołach. Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w ramach akcji lato zapewniają też NOK, NOSiR 
oraz MiPBP. Szczegółowe harmonogramy zajęć do-
stępne są na stronie internetowej miasta. 
W dyskusji nad przedstawionymi informacjami Prze-
wodniczący Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Włodzimierz  Oleksiak  poinformował, 
że komisja sprawdziła przygotowanie placówek do 
sezonu letniego w terenie oraz zapoznała się z infor-
macjami dyrektorów placówek nt. form wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży. Komisja uznała, że pla-
cówki na coraz wyższym poziomie przygotowują się 
do akcji „Lato  w mieście”. Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu – Grażyna Brzozowska 
dodała z kolei, że komisja zapoznała się dokładnie 
z informacjami i stwierdziła, że poszczególne pla-
cówki przygotowały bogatą, bardzo atrakcyjną 
ofertę wypoczynku dla dzieci i młodzieży zarówno 
w formie stacjonarnej, jak i wyjazdowej. Komisja 
wyraziła zadowolenie w związku z udostępnieniem 
podczas tegorocznych wakacji boisk przy gminnych 
placówkach oświatowych. 

Bezpieczeństwo na rzekach
Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku na 
wodach rzek: Narwi i Wisły – stan kąpielisk, basenu 
miejskiego oraz przygotowanie placówek oświa-

towych do akcji „Lato w mieście” była kolejnym 
punktem porządku obrad. 

Radni otrzymali pisemną informację na temat sta-
nu przygotowania WOPR do sezonu wakacyjnego.  
W dyskusji Radny – Tadeusz Sosiński  zapytał jaki 
jest stan kąpielisk. Burmistrz Jacek Kowalski odpo-
wiedział, że wszystko jest w porządku, woda jest zba-
dana i czysta. Dyrektor NOSiR – Dariusz Wąsiewski 
dodał, że jak co roku podpisał umowę z WOPR na 
nadzór nad bezpieczeństwem nad wodami rzek.  
„W tym roku jest wysoki stan wody, ale  będzie przy-
gotowane strzeżone miejsce do kąpieli przy WOPR. 
Zadaniem Sanepidu jest zbadanie, czy woda w Na-
rwi spełnia wymogi i na dwa tygodnie przed otwar-
ciem sezonu letniego takie badania są wykonywane. 
Przeprowadzone badania są pozytywne, więc nie ma 
przeciwwskazań, aby w tej wodzie można było się 
kąpać. Natomiast stan brzegu w tej chwili jest wy-
soki, ale jest przygotowane WC, jest punkt sanitarny  
i są ratownicy” zaznaczył D. Wąsiewski. 
W związku z wątpliwościami radnych odnośnie fak-
tu, że obecnie (26.06 red.) kąpielisko przy WOPR 
jest zalane burmistrz zapewnił, że  służby są przygo-
towane i gdy tylko warunki atmosferyczne pozwolą 
miejsce do kąpieli będzie gotowe. „Jak tylko woda 
opadnie, plaża będzie oczyszczona  i przygotowana 
do kąpieli” powiedział burmistrz Kowalski. 
W czasie obrad radni podjęli uchwały w sprawie:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki.
- zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki na rok 2013.
- upoważnienia Burmistrza Miasta Nowego Dworu 
Mazowieckiego do złożenia wniosku o dofinansowa-
nie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego 
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
Uchwała dotyczy upoważnienia Burmistrza 
Miasta do złożenia wniosku o dofinansowanie  
w formie dotacji (do 45% wydatków kwalifikowa-
nych) oraz w formie pożyczki (do 55% wydatków 
kwalifikowanych do kwoty 2.500.000,00 zł.) pro-
jektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach 
Systemu zielonych inwestycji(GIS – Green Invest-
ment Scheme) program priorytetowy SOWA organi-
zowany przez NFOŚiGW.  W przypadku otrzymania 

TEkST MARTyNA KoRDULEWSKA FOTO ANETA PIELACh – PIERŚCIENIAK 

od Nowego Dworu Mazowieckiego zaczęła się przebojowa trasa RMF FM z zespołem PECTUS. To już 
druga wizyta zespołu w naszym mieście. 22 czerwca mogliśmy posłuchać braci na Dniach Nowego Dworu 
Mazowieckiego. 

rmF Fm i Pectus w Nowym Dworze!

WIĘCEJ NA STR. 7

TEkST I FOTO MARTyNA KoRDULEWSKA 

Pierwszy aktywny, wakacyjny weekend w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego za nami. Ku uciesze licznie 
zgromadzonych nowodworzan (i nie tylko) pogoda dopisała. Wraz z nią - frekwencja na dmuchańcach dla 
dzieci. Zabawki były dostępne bezpłatnie w sobotę i niedzielę od godz. 14:00 do 19:00. Czas ten umilała 
muzyka z taśmoteki serwowana przez DJ-a. Niektórzy  (nawet w strojach kąpielowych) korzystali z chłodzących 
właściwości fontanny. 

Za nami pierwszy weekend w Parku!

WIĘCEJ NA STR. 7-8

TEkST I FOTO WyDZIAł PRoJEKTóW INFRASTRUKTURALNyCh

25 czerwca br. Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski wraz ze Skarbnikiem Miasta - Anną 
Palczowską podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „„Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej Zespołu Szkół nr 2, Publicznego Przedszkola nr 4 i Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim”  z Narodowym Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Dodatkowe dofinansowanie na termomodernizację  
z NFOŚiGW

WIĘCEJ NA STR. 7

26 czerwca odbyła się 32. sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. obrady poprowadził Przewodniczący  
Rady Krzysztof Bisialski. 

TEkST I FOTO MARTyNA KoRDULEWSKA

O rozwoju strefy lotniskowej w Nowym Dworze 
mazowieckim

WIĘCEJ NA STR. 8

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości   
i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku gmina 
Nowy Dwór Mazowiecki przejęła obowiązek od-
bioru odpadów komunalnych od mieszkańców 
miasta. 
Dokładamy wszelkich starań aby zmiany były dla 
Państwa jak najmniej uciążliwe. Jednak wiemy,  
że mogą zdarzyć się sytuacje, co do których będziecie 
Państwo mieli uwagi lub propozycje zmian. Dlatego 
bardzo proszę o zgłaszanie wszelkich wniosków 
i sugestii, gdyż będą one dla nas wskazówkami  
w ciągłym udoskonalaniu systemu odbioru od-
padów komunalnych. 
Co więcej, nasza współpraca w tym zakresie wpłynie 
pozytywnie na zapewnienie czystości w naszym 

mieście i przyczyni się do ochrony środowiska  
naturalnego. 
Wiem, że Państwa obawy budzi segregacja od-
padów i na początku będzie sprawiała pewne 
trudności. Wiem też jednak, że w przyszłości 
przyniesie to wymierne korzyści nam i przyszłym 
pokoleniom. 
Czekamy na Państwa telefony i maile, które 
prosimy kierować bezpośrednio do Wydziału 
Gospodarki Komunalnej: tel. 22 5 122 198 lub  
5 122 191 e-mail:komunalny@nowydwormaz.pl. 

Licząc na Państwa współpracę

Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta
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UCHWAŁA NR XXXI/368/13
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiec-
kim z dnia  28 maja 2013r. 

w sprawie określenia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki w 2013 roku 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2001 r  Nr 142 , poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 
11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt ( Dz. U.  z 2003 r  Nr 106 , poz. 1002 
z póź. zm. ) Rada Miejska  w Nowym Dworze 
Mazowieckim , uchwala co następuje :
§ 1

Określa się program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Nowego Dworu Ma-
zowieckiego w 2013 r w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały.
§ 2
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXII/249/12 Rady Miej-
skiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie określenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego .

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/368/13
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiec-
kim z dnia 28 maja 2013r.

Program opieki na zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie miasta Nowego Dworu Mazowieckiego  
w 2013 r. 
§ 1.1. Program obejmuje :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku dla zwierząt,
2) zasady opieki nad wolno żyjącymi kotami, 
 w tym ich dokarmianie , 
3) odławianie bezdomnych zwierząt,

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
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4) obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwie-
rząt w schroniskach dla zwierząt, 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych 
zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie miejsca w celu zapewnienia miej-
sca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryj-
nej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.
2. Program nie dotyczy odławiania i dalszego 
postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi 
(dzikimi).
§ 2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) zwierzętach bezdomnych – należy przez to 
rozumieć  zwierzęta domowe lub gospodarskie , 
które uciekły , zabłąkały się lub zostały porzuco-
ne przez człowieka , a nie ma możliwości usta-
lenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką 
której trwale dotąd pozostawały,
2) zwierzętach domowych – należy przez to ro-
zumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz  
z człowiekiem w jego domu lub innym odpo-
wiednim pomieszczeniu , utrzymywane przez 
człowieka w charakterze towarzysza,
3) zwierzętach gospodarskich – należy przez to 
rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumie-
niu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierząt gospodarskich,
4) kotach wolno żyjących – należy przez to ro-
zumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, 
nie są one zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie 
należy ich wyłapywać ani wywozić, 
5) kwarantannie – należy przez to rozumieć od-
osobnienie zwierząt w celu ich obserwacji lub 
badania, które ma na celu wykluczenie możliwo-
ści przeniesienia lub rozprzestrzeniana choroby 
zakaźnej zwierząt,
6) organizacji społecznej – należy przez to rozu-
mieć organizację , której statutowym celem dzia-
łania jest ochrona zwierząt.
§ 3. Działania związane z realizacją Programu 
prowadzą Wydział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim i Straż Miejska w Nowym  Dworze Ma-
zowieckim.
§ 4. 1. Działania  związane z zapewnieniem opie-
ki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta re-
alizowane są poprzez:
1) Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki ma charakter 
stały i podejmowane jest niezwłocznie gdy zwie-
rzę stwarza zagrożenie dla ludzi lub innych zwie-
rząt, a także gdy jest chore lub ranne. 
2) Zwierzę bezdomne nie może być odłowione  
w przypadku braku miejsca w schronisku dla 
zwierząt , chyba że zwierzę stwarza poważne za-
grożenie dla ludzi lub innych zwierząt. 
3) Informację o znalezionych zwierzętach bez-
domnych należy zgłaszać do Straży Miejskiej  
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
a) Odebranie zawiadomienia przez Straż Miejską 
w Nowym Dworze Mazowieckim o znalezieniu 
bezdomnego zwierzęcia potwierdzone zostaje 
przez sporządzenie notatki urzędowej przyjęcia 
zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu.
4) W przypadku gdy 
po uzyskaniu informacji 
o znalezieniu zwierzęcia 
bezdomnego nie ma 
możliwości ustalenia jego 
właściciela , Straż Miejska 
w Nowym Dworze Mazo-
wieckim lub uprawiony pra-
cownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej podejmuje decyzję  
o podjęciu akcji odłowienia zwie-
rzęcia.

5) W sytuacjach losowych zwierzęta, które utra-
ciły właściciela (zgon, długotrwały pobyt w szpi-
talu, pozbawienie wolności ) mogą być uznane za 
bezdomne i przekazane do schroniska.
6) Akcję wyłapywania bezdomnych zwierząt pro-
wadzi Straż Miejska oraz uprawniony podmiot na 
podstawie umowy zawartej  z Burmistrzem Mia-
sta Nowy Dwór Mazowiecki. 
7) Używane przy wyłapywaniu zwierząt bez-
domnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać 
zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać 
im cierpienia. 
8) Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu mia-
sta Nowy Dwór  Mazowiecki zostaną przekazane 
do schroniska dla zwierząt   w  Nowym Dwo-
rze Mazowieckim ul. Leśna prowadzonym przez 
podmiot wyłoniony w drodze postępowania wy-
nikającego z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r  
Nr 113 , poz. 759 z póź. zm. ).
9) Wszystkie psy trafiające do schroniska podda-
wane będą zabiegowi sterylizacji lub kastracji , 
o ile wcześniej nie zostały poddane takiemu za-
biegowi.
2.  Opieka nad kotami wolno żyjącymi oraz ogra-
niczenie ich populacji realizowana jest poprzez:
1) umożliwienie społecznym opiekunom kotów 
wolno żyjących wykonania u tych zwierząt stery-
lizacji lub kastracji na koszt Miasta do wyczerpa-
nia środków finansowych przeznaczonych na ten 
cel w danym roku , w lecznicy z którą Miasto ma 
zawartą umowę,
2) umożliwienie społecznym opiekunom kotów 
wolno żyjących doraźnej pomocy w leczeniu 
chorych kotów ( realizacja po uzgodnieniu w Wy-
dziale Gospodarki Komunalnej) na koszt Miasta 
do wyczerpania środków finansowych przezna-
czonych na ten cel w danym roku , w lecznicy  
z którą Miasto ma zawartą umowę,
3) pomoc w dokarmianiu kotów wolno żyjących 
w sytuacjach gdy brak takiego dokarmiania bę-
dzie mógł spowodować poważne negatywne 
skutki dla zdrowia zwierząt,
3. Kotom wolno żyjącym nie wolno utrudniać by-
towania w danym miejscu oraz utrudniać dostępu 
do ich naturalnych schronień na terenie zurbani-
zowanym (ich obecność może zapobiegać roz-
przestrzenianiu się gryzoni:  mysz i szczurów).
4.  Usypianie ślepych miotów :
1) usypianie ślepych miotów może nastąpić wy-
łącznie poprzez lekarza weterynarii,
2) zwierzę usypiane musi być traktowane do 
ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, na-
leży zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych 
udręczeń, sam zabieg powinien być wykonany 
przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny 
i akceptowany poprzez Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce,
3) zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpo-
wiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich 
przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.
5. Obowiązek poszukiwania nowych właści-
cieli dla zwierząt bezdomnych przebywających  
w schronisku z terenu miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki 
spoczywa na schronisku.

1) W celu nadzoru i kontroli na zwierzętami bez-
domnymi przekazanymi z terenu miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki do schroniska  dla zwierząt, 
schronisko obowiązkowo  przekazuje do odpo-
wiedniego wydziału Urzędu Miasta dokumenty 
potwierdzające oddanie zwierzęcia do adopcji.
§ 5. Zapewnienie całodobowej opieki wetery-
naryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  
z udziałem bezdomnych zwierząt realizuje Mia-
sto poprzez udzielenie jednorazowych zleceń 
lekarzowi weterynarii Panu Traczyk Dariusz  
z Centrum Zdrowia Zwierząt , ul. Okulickiego 9 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
§ 6. 1. Wskazuje się Fundację „ Przyjaciele Bra-
ci Mniejszych „z siedzibą w 05 – 110 Jabłonna  
ul. Modlińska 107B  w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich.
2) Dla zwierząt , o których mowa w ust.1 Miasto 
niezwłocznie podejmie starania w celu znalezie-
nia nowego właściciela. 
§ 7. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło czło-
wieka zostanie odłowione i przekazane na ob-
serwację weterynaryjną zgodnie z decyzją Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii do lecznicy dla 
zwierząt, która ma możliwość przeprowadzenia 
obowiązkowej obserwacji. W przypadku braku 
takiej możliwości Burmistrz Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
26 sierpnia 1998 r w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 
116 , poz. 753 ) ma obowiązek zapewnić takie 
miejsce do momentu zakończenia obserwacji  
i przewiezienia zwierzęcia do schroniska (które 
znajduje się przy ulicy Przytorowej 7 w Nowym 
Dworze Mazowieckim). 
§ 8. Edukacja mieszkańców Miasta w zakresie 
humanitarnego traktowania zwierząt realizowana 
jest poprzez:
1) Współpracę z istniejącymi organizacjami 
pozarządowymi ,których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt , oraz tworzenie 
korzystnych warunków do aktywizacji mieszkań-
ców Miasta w ramach działalności w tego typu 
organizacjach ,
2) Udzielanie pomocy ( rzeczowej , finansowej 
lub merytorycznej ) przy organizowaniu kon-
kursów , akcji prelekcji dla dzieci i młodzieży 
z terenu miasta na temat humanitarnego trakto-
wania zwierząt i zapobiegania bezdomności , we 
współpracy z zainteresowanymi organizacjami 
pozarządowymi i instytucjami .
§ 9. 1.Program realizowany będzie z funduszy 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zapisanych 
w budżecie Jednostki na rok 2013 w kwocie  
141.434 zł.
1) Zadania realizowane przez Schronisko dla 
zwierząt w ramach Programu – zawarta umowa 
na kwotę 97.200 zł.
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami i psami 
(tj. sterylizacja, kastracja doraźna pomoc w do-
karmianiu kotów wolno żyjących) – zawarta 
umowa z lecznicą na kwotę 24.234 zł.
3) Doraźna pomoc w przypadkach zdarzeń loso-

wych i w leczeniu z udziałem zwierząt 
oraz obserwacja zwierzęcia, co do 
którego istnieje podejrzenie o zaraże-

nie wścieklizną – przeznaczono kwotę 
20.000 zł.

2. Wysokość środków finansowych 
przeznaczonych na realizację progra-
mu ustalana jest corocznie w budżecie 

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zostanie przygotowany odrębny projekt 
uchwały o zaciągnięciu pożyczki na realizację za-
dania. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana 
przez komisje Rady.
- przystąpienia do realizacji projektu systemowego 
pod nazwą „Zwiększenie potencjału szkół zawodo-
wych na Mazowszu” w ramach Działania 9.2 Pod-
niesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawo-
dowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała dotyczy przystąpienia Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki jako „Partnera projektu” do realizacji 
projektu pod nazwą „Zwiększenie potencjału szkół 
zawodowych na Mazowszu” w ramach Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa za-
wodowego współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. 
Projekt zarządzany będzie przez „Lidera Projektu” 
Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. Całkowity koszt 
realizacji projektu wynosi 25 000 000,00 zł, w tym 
koszt realizacji projektu w Mieście Nowy Dwór Ma-
zowiecki nie przekroczy kwoty 120 000,00 zł. Wkład 
własny Miasta rzeczowy i finansowy nie przekroczy 
wartości 17 400,00 zł. Projekt realizowany będzie do 
30.06.2015 r. w Zespole Szkół nr 2. 
- przystąpienia do stowarzyszenia „Szlak Wodny im. 
Króla Stefana Batorego”.
Szlak Króla Stefana Batorego biegnie od rzeki Nie-
men przez Kanał Augustowski, Biebrzę, Narew do 
Wisły i Wisłą, następnie Nogat i Zalew Wiślany do 
Morza Bałtyckiego. Nawiązując do idei i działań Ba-
torego samorządy gmin, miast i regionów leżących 
na trasie tego szlaku w 2007 roku podjęły inicjaty-
wę  jego rewitalizacji.   W 2012 roku postanowiono 
powołać stowarzyszenie „Szlak Wodny im. Króla 
Stefana Batorego”. Wśród licznych celów Stowa-
rzyszenia jednym z podstawowych jest działanie na 
rzecz rozbudowy szlaku o drogi wodne spoza granic 
Polski.
Uznając ogromny potencjał gospodarczy i wpływ 
szlaku na rozwój turystyki i transportu wodnego 
zasadnym jest przynależność Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki i aktywność jego przedstawicieli w jego 
pracach.
W uchwale wyznacza się Burmistrza Miasta Jacka 
Kowalskiego jako przedstawiciela miasta w stowa-
rzyszeniu. 
Radny – Tadeusz Sosiński stwierdził, że  jest to no-
watorski projekt i że wielkich kosztów miasto nie 
poniesie, a może coś zyskać. Miasto może w tym 
stowarzyszeniu zwrócić uwagę na problemy, na nie-
doskonałość, na niewykorzystanie rzek. Wchodząc 
w struktury stowarzyszenia miasto będzie mogło 
więcej zdziałać niż w pojedynkę. 
- zmiany Uchwały Nr VII/68/11 Rady Miejskiej  

w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwiet-
nia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazo-
wieckim.
Zmiana w Statucie MZO polega na dopisaniu  
w § 3 pkt 14 w brzmieniu: „zwalczanie szkodliwych 
gryzoni, owadów pasożytniczych oraz odkażanie 
przedmiotów i powierzchni użytkowych”. Przewod-
niczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicz-
nego – Włodzimierz Oleksiak  stwierdził, że zmiana 
statutu jest dokonywana po fakcie. MZO już od 2-ch 
miesięcy wykonuje te zadania. Ogólnie Komisja 
popiera wykonywanie tych czynności przez MZO, 
tylko zwraca uwagę, aby działać zgodnie z prawem.  
Burmistrz Miasta – Jacek Kowalski wyjaśnił, że nie 
było niezgodności z prawem, ponieważ w statucie 
MZO był zapis mówiący o wykonywaniu innych 
zadań zleconych. Pracownicy mają certyfikaty i są 
odpowiednio wyszkoleni. Zmiana w statucie została 
wprowadzona  dla jasności i czytelności zapisów. 
- określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ra-
mach inicjatyw lokalnych.
Z uzasadnienia do uchwały wynika, że ustawa  
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie narzuca na Jednostki Samorządu Terytorialnego 
obowiązek ustanowienia prawa lokalnego na płasz-
czyźnie współpracy z mieszkańcami i organizacjami 
pozarządowymi umożliwiającej wspólne realizo-
wanie zadań publicznych bez przepływów finanso-
wych pomiędzy nimi. Takie działanie nazwane jest 
„inicjatywą lokalną”.  Uchwała jest odpowiedzią 
na ten obowiązek. Umożliwia ona podejmowanie 
wspólnych inicjatyw w zakresie zadań publicznych 
mieszkańców (minimum dwóch) albo organizacji 
pozarządowej z  Miastem Nowy Dwór Mazowiecki. 
- wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki przez Stowarzyszenie Mo-
dlin Taxi. 
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości sta-
nowiącej własność gminy – Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki położonej przy ul. Gen. Berlinga. Nie-
ruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze 
przetargu, pod zabudowę garażową. Burmistrz wy-
jaśnił  dodatkowo, że każda z działek będzie licyto-
wana oddzielnie.
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. 
Okunin. Nieruchomość stanowi część przyległą, nie-
zbędną dla poprawienia warunków zagospodarowa-
nia nieruchomości. 
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabu-
dowanej, położonej w Nowym Dworze Mazowiec-
kim  przy ul.  Gen. Berlinga     
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowią-
cej własność Skarbu Państwa – Agencji Mienia Woj-
skowego. 

Uchwała dotyczy nabycia działki zabudowanej przy 
ul. Ledóchowskiego,  stanowiącej własność Skarbu 
Państwa – Agencji Mienia Wojskowego. Nierucho-
mość zabudowana jest budynkiem dawnego Garni-
zonowego Klubu Oficerskiego, wpisanego do reje-
stru zabytków. Nabycie nieruchomości przez miasto 
pozwoli na utrzymanie dotychczasowej funkcji 
obiektu. Radny – Andrzej Świder zwrócił się z proś-
bą  do radnych o pozytywne głosowanie nad projek-
tem uchwały, ponieważ budynek GKO służył przez 
50 lat mieszkańcom miasta, a szczególnie Modlina 
Twierdzy. Obiekt jest traktowany jak relikwia przez 
mieszkańców. Ponadto zwrócił się z prośbą do władz 
miasta o wystąpienie o środki unijne w celu ratowa-
nia niszczejącego budynku. 
Podobną opinię wyraził radny Włodzimierz Oleksiak. 
Stwierdził, że jest to zaszczytne, wspaniałe miejsce  
w Twierdzy i kierunek miasta jest bardzo dobry. Rad-
ny – Tadeusz Sosiński stwierdził, że miasto musi pro-
cedować temat ze świadomością, bez względu na to 
ile będzie kosztowało nabycie oraz ze świadomością 
kosztów późniejszego utrzymania obiektu. Będą to 
bardzo duże pieniądze – zaznaczył radny Sosiński.  
- wyrażenia zgody na nabycie przez gminę-miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki nieruchomości stanowią-
cej własność osób fizycznych (ul. Ledóchowskiego). 
- przyznania pierwszeństwa w nabyciu nierucho-
mości stanowiących własność gminy – miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki. Projekt uchwały dotyczy 
przyznania pierwszeństwa w nabyciu dzierżawcom 
nieruchomości gruntowych, oznaczonych położo-
nych przy ul. Targowej.  Działki stanowią przedmiot 
dzierżawy na rzecz osób, które wybudowały na nich 
z własnych środków pawilony usługowe.  
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez ko-
misje Rady. Żadnych uwag nie zgłoszono.
- wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
stanowiącej własność gminy – miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki. 
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nierucho-
mości. 
Uchwały dotyczy przyjęcia w drodze darowi-
zny lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytko-
wej 45,81 m kw. w budynku przy ul. Sportowej  
3 oraz  pomieszczenia przynależnego o pow. 11,73 m 
kw. (komórki w budynku gospodarczym) stanowią-
cych własność Polskich Kolei Państwowych Spółki 
Akcyjnej. Nabycie wyżej wymienionego lokalu  
i pomieszczenia przynależnego nastąpi wraz z na-
byciem udziału wynoszącego 5754/37290 części  
w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości  
gruntowej, stanowiącej  własność Skarbu Państwa  
w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei  
Państwowych Spółki Akcyjnej, położonej w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 
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Projekt współpracy młode Kadry

W projekcie uczestniczą również firmy 
Bosch, Osram, Castrol, Mahle, Denso, 

których przedstawiciele również byli obecni na 
uroczystości.
Ze strony władz powiatu obecni byli: Krzysztof 
Kapusta – starosta nowodworski,  Henryk Mę-
drecki – wicestarosta, Ryszard Gumiński – czło-
nek Zarządu Powiatu oraz Zdzisław Racki – kie-
rownik Wydziału Edukacji.
W trakcie uroczystości przedstawiona została 
prezentacja projektu Młode Kadry, prezentacje 
poszczególnych firm biorących udział w pro-
jekcie oraz program artystyczny przygotowany 
przez uczniów naszej szkoły.
Wręczone zostały stypendia dla 3 uczniów kla-
sy patronackiej Inter Cars za dobre wyniki w 
nauce przedmiotów zawodowych oraz nagrody 
rzeczowe dla zespołu uczniowskiego, który zajął  
1 miejsce w Konkursie Motoryzacyjnym ogło-

szonym przez  Zespół Przedmiotów Zawodo-
wych. Po uroczystościach odbyła się prezentacja 

sprzętu przekazanego w ramach projektu Młode 
Kadry.

TEkST I FOTO ZSZ NR 1

W dniu 27 czerwca 2013 r.  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy w ramach projektu Młode Kadry pomiędzy 
firmą Inter Cars reprezentowaną przez  pana prezesa Roberta Kierzka a Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim reprezentowanym przez panią dyrektor Ewę Malasiewicz. 

Dodatkowe dofinansowanie na termomodernizację z NFOŚiGW

Dzięki temu miasto Nowy Dwór Mazowiecki 
dostanie kolejne dofinansowanie w wysoko-

ści 590 731,00 zł na prace termomodernizacyjne 
przy obiektach wymienionych w tytule projek-
tu. Dofinansowanie stanowi dodatkowe źródło 
środków zewnętrznych na realizowane obecnie 

docieplenie budynków użyteczności publicznej, 
w ramach projektu pt. „Termomodernizacja dzie-
więciu budynków użyteczności publicznej w No-
wym Dworze Mazowieckim” ze środków unij-
nych. W chwili obecnej w ramach tego projektu 
poddanych termomodernizacji zostało już pięć 
placówek oświatowych w mieście a prace trwają 
przy Zespole Szkół nr 2. Do końca realizacji pro-
jektu zostaną przeprowadzone jeszcze prace przy 
trzech obiektach użyteczności publicznej. 
Dodatkowe dofinansowanie, na docieplenie Ze-
społu Szkół nr 2, Publicznego Przedszkola nr 4 
i Urzędu Miejskiego, na które podpisana została 
obecnie umowa z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, odciąży  
w znaczący sposób budżet miasta, gdyż to dofinanso-
wanie spowoduje, że wymienione inwestycje tylko  

w 3% zostaną sfinansowa-
ne z środków własnych 
Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. 
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rmF Fm i Pectus w Nowym Dworze!

3 lipca można było spotkać się i zaśpiewać z zespo-
łem w bardziej kameralnych warunkach. Zespół 

zatrzymał się na parkingu obok skweru Doboro-
gosta (niedaleko Urzędu Miejskiego). W imieniu 
Burmistrza Pectus otrzymał od Wydziału Promocji i 
Komunikacji Społecznej pamiątki, m.in. misia Napo-
leona oraz małą Baśkę Murmańską. Mamy nadzieję,  

że pluszaki skłonią zespół do kolejnych odwiedzin. 
Wizyta na bieżąco relacjonowana była na antenie 
RMF FM. Materiał został także zarejestrowany ka-
merą.
Nowodworzanie bardzo entuzjastycznie zareagowali 
na wizytę. Jedna z pań przyniosła ekipie kawę i ja-
godzianki.

Więcej na: http://www.rmf.fm/f/lato-2013,konkurs.
html#przebojowa-trasa
Z Nowego Dworu Mazowieckiego żółty samochód 
ruszył do Legionowa. 
O wizycie poinformowaliśmy jako pierwsi  
w Mieście. 
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STAROSTA KRZySZToF KAPUSTA

Pragnę Państwa poinformować o sytuacji w samo-
rządzie powiatu nowodworskiego po decyzji Rady 
Powiatu z dnia 13 czerwca 2013 r., w wyniku 
której Zarząd Powiatu nie uzyskał absolutorium 
za realizację budżetu w 2012 r. Stwierdzam z całą 
odpowiedzialnością, że nie było racjonalnych i fi-
nansowo uzasadnionych podstaw do negatywnego 

głosowania radnych nad udzieleniem skwitowania 
zarządowi za 2012 rok. Opinie, zarówno Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, jak i Komisji Rewi-
zyjnej Rady Powiatu jednoznacznie w tej kwestii 
były pozytywne. 
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie-
stabilna pozycja koalicji wspierającej na forum 
Rady Powiatu  zarząd oraz partykularna gra in-
teresów radnych reprezentujących poszczególne 
gminy. Chcę wyraźnie podkreślić, że w działal-
ności samorządu powiatowego potrzeby i interesy 
gmin mogą być uwzględniane przy nadrzędności 
interesu samorządu powiatowego, wynikającego 
z jego możliwości finansowych i przestrzegania 

zasad gospodarki budżetowej. Jeśli radni decydują 
się przeznaczyć  600 tys. zł na realizację peryferyj-
nej drogi powiatowej na terenie gminy Pomiechó-
wek, to nie mogą mieć jednocześnie pretensji do 
zarządu powiatu, że nie ma pieniędzy na remonty 
dróg powiatowych w innych gminach. Chcę także 
powiedzieć, że brak absolutorium za 2012 r. może 
spowodować poważne konsekwencje w spłacie 
kredytu zaciągniętego  przez powiat na cele roz-
wojowe. Bank kredytodawca może zażądać nowej 
oceny prognozy spłaty długu wobec niestabilnej 
sytuacji w powiecie. 
Obecna kadencja władz powiatowych upływa za 
rok. Podstawą funkcjonowania każdej jednost-
ki samorządu terytorialnego są stabilne dochody 
budżetowe i środki finansowe na zadania bieżące  
i cele rozwojowe. Powstrzymajmy niepotrzebne 
emocje i wspólnie dbajmy o dobro powiatu i jego 
mieszkańców. W przyszłym roku nasze działania  
i efekty  ocenią wyborcy.

Szanowni 
Państwo

Za nami pierwszy weekend w Parku!

Prawdziwym hitem tego weekendu (6-7 lipca) był 
niedzielny pokaz ZUMBY Małgorzaty Steckiej. 

Tańczące kobiety w każdym wieku dosłownie opa-
nowały amfiteatr. Uczestniczek było wiele. Widzów 
jeszcze więcej.  Pań to jednak nie zrażało. Niezależnie 

od stopnia zaawansowania oddawały się przyjemno-
ści tanecznego fitnessu. ZUMBA to świetna forma 
aktywności fizycznej. Wymaga kondycji, ale efekty 
i samopoczucie po treningu są tego warte. Zwłaszcza 
na świeżym powietrzu. Gratulujemy wszystkim, któ-
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O rozwoju strefy lotniskowej w Nowym Dworze mazowieckim

Spotkanie było drugim z planowanych siedmiu 
spotkań grupy. Przedmiotem spotkania była pre-

zentacja i dyskusja na temat planów rozwojowych 
podmiotów w strefie okołolotniskowej oraz prezen-
tacja schematu planu policentrycznego rozwoju ob-
szarów przylotniskowych. Projekt prowadzony jest 
przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 
(oddział w Płocku). W spotkaniu udział brali m. in. 
przedstawiciele MBPR, lotniska w Modlinie, Bur-
mistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Burmistrz 
Zakroczymia, Wójt Pomiechówka, Konserwator 
Zabytków. W trakcie rozmów poruszano tematy: 
rozwoju strefy cargo, ekspansji terytorialnej portu 
lotniczego i dostosowaniu infrastruktury do tego sta-
nu oraz turystyki.
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Ten wielki wódz Francuzów doceniając stra-
tegiczne położenie zdecydował wybudować  

w tym miejscu kompleks fortyfikacji który stał 
się najważniejszych twierdz Księstwa Warszaw-
skiego. Do dziś zostało niewiele śladów z pierw-
szego okresu istnienia Modlińskiej Twierdzy 
zapraszamy więc  na spacer śladami napoleoń-
skimi.  

Czas przejścia ok. 1,5-2 h.   

Start: 
Centrum Informacji Turystycznej ul. Baśki Mur-
mańskiej164 – wędrujemy szlakiem łącznikowym  
żółtym. Dochodzimy do rozgałęzienia szlaków. Po 
lewej stronie widać Bramę Północy, a po prawej 
Rawelin (zachowany w oryginalnym narysie). 
Kierujemy się na szlak czerwony, wchodzimy na 
obwód wewnętrzny (nasyp ziemny budowany  
w okresie napoleońskim). Po lewej stronie widać 
Prochownię z 1811 r., która została przebudowa-
na w 1899 r. Porzucamy szlak czerwony, skręcamy  
w prawo na szutrową drogę. Idziemy wzdłuż Ko-
szarowca i dochodzimy do Bramy Poniatowskiego 
(ks. Józef Poniatwski był dowódcą części V korpu-
su Wielkiej Armii w wyprawie Napoleona na Mo-
skwę w 1812 r.). Wchodzimy na Wieżę Czerwoną 
(czynna w weekendy od maja do września), z której 
widać w oddali Redutę Napoleona i narys Korony 
Utrackiej – budowanej w okresie napoleońskim. 
Schodzimy z Wieży widokowej i szlakiem czerwo-
nym idziemy do ul. 29 Listopada, którą wędrujemy 
aż do ul. Szpitalnej. Ulicą Szpitalną dochodzimy do 
Reduty Napoleona, potem kierujemy się na szlak 
niebieski, którym  idziemy po Koronie Utrackiej. 
Schodzimy z Korony Utrackiej i dalej szlakiem 
niebieskim idziemy do ul. Obrońców Modlina. 
Skręcamy w prawo i  wchodzimy do cukierni Sza-
rowa (zielony budynek) na napoleonkę. Wychodząc 
z cukierni kierujemy się w prawo potem w lewo, 
aby dojść do ulicy 29 listopada (tutaj znajduje się 
supermarket oraz bankomat). Ulicami 29 Listopada, 
a następnie Bema kierujemy się w stronę Parku – 
aleją  parkową wracamy do CIT. 

Proponowane miejsca odpoczynku: punkt widoko-
wy na Koronie Utrackiej, cukiernia Szarowa   

Brama Północy
Jest zwana również „Płocką” lub „Księstwa War-
szawskiego”. Ciekawym elementem architekto-
nicznym bramy jest zwornik kamienny w kształcie 
trapezu umieszczony w łuku zamurowanej bramy. 
Znajduje się na nim płaskorzeźba orła Księstwa 
Warszawskiego z kluczami w szponach i napisem 
„Brama Północy” oraz rok powstania – 1811. Była 
to niegdyś  jedyna brama w twierdzy, która łączy-
ła drogi z Warszawy przez Jabłonnę i Nowy Dwór 
z drogą w kierunku Płocka. By wyjechać na trakt 
płocki trzeba było przebyć dwa mosty, przejechać 
przez środek twierdzy, bramą i zjazdem z niej skrę-
cającym w prawo dostać się na drogę prowadzącą 
dnem fosy do właściwego traktu. Jak widać cała 
procedura przejazdu przez twierdzę wykluczała 
jakikolwiek przypadkowy lub niepożądany ruch na 
bardzo ważnym szlaku komunikacyjnym. Brama 
spełniała swe funkcje do czasu wielkiej rozbudo-
wy twierdzy w latach 1832 – 1841. Wtedy zosta-
ła zamurowana i stała się działobitnią podwałową 
z trzecim otworem artyleryjskim umieszczonym 
centralnie w zamurowanym świetle bramy. Brama 
Północy, obok działobitni Napoleona i prochowni 

wewnątrz bastionu nr III, jest najstarszym zabyt-
kiem murowanym w Twierdzy Modlin. 

Reduta Napoleona
Reduta Napoleona jest jedną spośród czterech za-
chowanych budowli murowanych pochodzących  
z czasów Księstwa Warszawskiego. Jest to kwadra-
towa wieża artyleryjska - działobitnia z dziedzińcem 
pośrodku, budowana na wzór francuskich wież nad-
morskich. Pomieszczenia parterowe budynku prze-
znaczone były na magazyny żywności, amunicji  
i wody. Na piętrze znajdowały się pomieszczenia 
dla 300 osobowej załogi. Po zakończeniu wojen 
napoleońskich reduta straciła rolę obronną i zosta-
ła przekształcona w skład leków. Wybitny znawca 
epoki napoleońskiej, Waldemar Łysiak przypusz-
cza, że budynek zaprojektował osobiście cesarz 
Napoleon Bonaparte. 

Centrum Informacji Turystycznej
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek 

tel./fax 022 713 32 79
+48 664 775 326
e-mail: 3rzeki@3rzeki.pl
komunikator gg: 3162045

Czynne:
poniedziałek - sobota  od 9:00 do 16:00

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
 
Tarasy widokowe Wieży Tatarskiej

Zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę oraz  
w dni świąteczne w godzinach 10 - 18
Bilet wstępu na wieżę 4 zł.
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Twierdza modlin
Modlińska Twierdza jest jedną z największych na świecie, przez wielu porównywaną z Verdun. Za ojca modlińskiej fortecy uważa się 
Napoleona Bonaparte.   

rzy nie bali się spróbować. Dziękujemy także Pani 
Małgorzacie Steckiej za ten wspaniały trening. Ko-
lejna ZUMBA 28 lipca. 
Przypominamy, że Park Miejski będzie tętnił życiem 
przez całe wakacje. Rozkład jazdy na lipiec dostępny 
jest na www.nowydwormaz.pl. O tym, co będzie się 
działo w sierpniu, będziemy informować wkrótce.
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Pod egidą XIV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego w tygodniu pomiędzy 14 a 22. czerwca odbywały  się w naszym mieście 
liczne imprezy. Instytucje miejskie i pozarządowe działające w sferze kultury, turystyki, sportu i rekreacji przygotowały w tym 
okresie szereg propozycji skierowanych do mieszkańców miasta w różnym wieku i o przeróżnych zainteresowaniach. 

XiV Dni Nowego Dworu mazowieckiego
w telegraficznym skrócie

Program XIV Dni Nowego Dworu Mazowieckie-
go, (14 czerwca) zainaugurował recital Artura 

Barcisia. W wypełnionej po brzegi sali Nowodwor-
skiego Ośrodka Kultury na przemian rozbrzmiewały 
salwy śmiechu i burze braw. 
W dobrych humorach i znakomitych nastrojach 
opuszczali ośrodek kultury sympatycy teatru i sztu-
ki aktorskiej. Już następnego dnia prawdziwa uczta 
dla miłośników sztuki filmowej. W cyklu Więcej niż 
Kino odbył się wieczór poświęcony sztuce anima-
cji, jej znaczeniu i roli w kinematografii. Gościem 
wieczoru był wybitny znawca animacji, publicysta, 
krytyk filmowy, pedagog Jerzy Armata. W niezwy-
kle ciekawej rozmowie przybliżył widzom techniki 
sztuki animacji, zaprezentował dziesięć najwybit-
niejszych filmów tego gatunku, ale również zabawiał 
publiczność licznym anegdotami z życia twórców 
tego gatunku. W tym samym dniu rozpoczął się  
Szalony Tydzień na Basenie, podczas którego, na 
basenie miejskim w NOSiR od wczesnego ranka do 
późnych godzin wieczornych odbywały się  liczne  
„mokre” imprezy m.in. rodzinne pływanie, rodzinne 
nurkowanie, gimnastyka w wodzie.
W niedzielne popołudnie (16.06) podczas imprezy  
pt. „Z Wiatrem Historii” mieszkańcy miasta  
i wszyscy chętni mogli zapoznać się z historią No-
wego Dworu – od pradziejów do współczesności, 
wysłuchując opowieści historycznej przygotowanej 
przez Panią Marię Możdżyńską. W ramach imprezy 
otwarto także wystawę fotograficzną „Stary Nowy 
Dwór w fotografii”, na którą złożyły się fotografie 
z archiwów mieszkańców, ze zbiorów Nowodwor-
skiego Towarzystwa Historycznego, oraz materia-
łów własnych. Mieszkańcy licznie wzięli udział  
w tej imprezie. 18 czerwca w godzinach rannych na 
obiektach sportowych NOSiR laury zwycięzców 
odebrali najlepsi w FINALE GRAND PRIX No-
wego Dworu Mazowieckiego w Biegach Przełajo-
wych. Wieczorem w sali Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury odbył się spektakl „Wywiedzione z Chorą-
dzikiewicza” przedstawienie przygotowane przez, 
działającą przy ośrodku kultury, grupę teatralną 
HURRAGRAM w oparciu o twórczość, zmarłego 
niedawno, nowodworskiego poety Józefa Chorą-
dzikiewicza.
Następnego dnia (19.06) od rana zespoły przed-
szkolaków, na boisku ze sztuczną nawierzchnią,  
rozgrywały Turniej Piłki Nożnej, a w tym samym 
czasie, na hali sportowej NOSiR, odbywał się  
FINAŁ POWIATOWEGO KONKURSU  

„Wydajemy Własną Książkę”, w którym udział 
wzięły liczni reprezentanci szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, z całego powiatu. Wieczorem,  
w sali ośrodka kultury, miłośnicy rasowego blues’a 
wysłuchali niezwykle energetycznego koncertu  
zespołu East Earth Band.
W czwartek (20.06), Miejska i Powiatowa Bibliote-
ka Publiczna wraz ze Strażą Miejską, przygotowa-
ły nie lada atrakcję dla posiadaczy praw jazdy, oraz 
osób, które planują zdobyć ten zacny dokument. 
Otóż właśnie w ów czerwcowy czwartek wszyscy 
chętni  mogli sprawdzić stan swojej wiedzy o ruchu 
drogowym, poprzez próbę zdania egzaminu na pra-
wo jazdy wg. obecnie obowiązujących wymogów.
W piątkowy wieczór na hali sportowej rozpoczął się 
Turniej Siatkówki Par Mieszanych, a na terenie 
stadionu rozpoczęli pracę technicy przygotowujący 
zaplecze dla realizacji Pikniku Miejskiego.
W tym samym czasie, mimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych, na rzece Narwi odbywał 
się pokaz sprawności druhów OSP i ratowników 
WOPR. Zaprezentowano m.in. akcję gaszenia jed-
nostki pływającej na wodzie i ratowanie tonącego. 
W sobotni poranek, gdy sportowcy amatorzy rozgry-
wali Finał Turnieju Siatkówki Par Mieszanych, 
oraz Finał GRAND PRIX w tenisie stołowym, 
miłośnicy historii w ramach imprezy TWIERDZA-
BEZ TAJEMNIC wraz z Towarzystwem Przyja-
ciół Twierdzy Modlin oraz Przewodnikami Sekcji 
Przewodników Turystycznych PTTK „Bastion” 
Wojskowego Koła PTTK nr 1 im. płk Edwarda 
Malewicza zwiedzali zakamarki Twierdzy Modlin. 
W trzech turach modlińską twierdzę zwiedziło,w cią-
gu kilku godzin, ponad 100 gości, a Muzeum Kam-
panii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, przeszło 
200 turystów.
Wczesnym popołudniem na Stadionie Miejskim 
rozpoczął się PIKNIK MIEJSKI. Impreza rozpo-
częła od spektakularnej akcji druhów z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. W lejącym się z nieba żarze strażacy w 
pełnym umundurowaniu zademonstrowali zebranej 
publiczności akcję ratowniczą na drodze, polega-
jącą  na „wycięciu” z  uszkodzonego samochodu  
rannego kierowcy i udzielenia mu pierwszej pomo-
cy. Jednocześnie publiczność mogła obejrzeć atrak-
cyjną wystawę sprzętu gaśniczego pozostającego  
w dyspozycji OSP, a także zobaczyć czym dyspo-
nuje Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
– prawdziwa gratka dla dzieci, które mogły dotknąć, 

zatrąbić, ponaciskać, pokręcić. Podobnie było na 
stanowisku Straży Miejskiej i Policji, gdzie oprócz 
samochodów operacyjnych było malowanie buziek, 
kolorowanki i inne atrakcje dla najmłodszych. Ale 
nie tylko dla najmłodszych. Liczne grono dorosłych 
na „własnej skórze” przekonało się jak niemiłe wra-
żenia towarzyszą kierowcy w momencie uderzenia 
pojazdu o przeszkodę już przy niewielkiej prędkości, 
oraz dachowaniu. A to dzięki Straży Miejskiej, która 
na imprezę zorganizowała symulatory hamowania  
i dachowania właśnie. W sąsiedztwie Straży Miej-
skiej ustawiło się Muzeum PRL z wystawą przed-
miotów codziennego użytku, które jeszcze nie tak 
dawno służyły nam na co dzień, a dzisiaj wywołu-
ją westchnienie wspomnień z lat młodości, która 
juz niestety nie wróci. Ale mogliśmy poczuć smak 
przeszłości w postaci wody, z sokiem lub bez, z au-
tentycznego saturatora, a także posmakować waty 
cukrowej z autentycznej „wiekowej” maszyny. Była 
także okazja jeszcze raz nacieszyć się widokiem  
i zapachem Syreny, Malucha, Gaza, milicyjne-
go Fiata i innych bardziej luksusowych pojazdów  
z minionej epoki. Dla przeciwwagi obok ekspo-
zycji „starych” samochodów z epoki PRL, na 
stanowisku Stowarzyszenia Taxi Modlin wyeks-
ponowane zostały najnowocześniejsze pojazdy  
osobowe, tamże odbywały się pokazy udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.
W sąsiedztwie wymienionych wyżej stanowisk 
znajdowało się także miejsce, w którym rozpalone 
słońcem głowy mogły znaleźć ochłodę – było to sta-
nowisko Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwa 
Wodnego. Obok ustawionego do zwiedzania pojazdu 
bojowego znajdował się mianowicie basen, 
w którym odważni mogli próbować oddychania pod 
wodą za pomocą aparatu tlenowego. Zazwyczaj od-
bywało się to przez zanurzenie głowy z aparatem, 
Jednakże tym razem spora część osób próbowała 
nurkowania w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Równie ciekawe atrakcje czekały na mieszkań-
ców na stanowiskach: Wydziału Promocji Urzę-
du Miejskiego, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej, Stowarzyszenia 3 Rzeki Lokalnej 
Organizacji Turystycznej, Nowodworskiego  
Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci, Koła Dzieci Niepełnospraw-
nych Ruchowo, Fundacji „Otworzyć Autyzm”,  
Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Gniazdo”, 
firmy „Centrum Odchudzania”, salonu kosme-
tycznego „Greta”, a były to m.in.: rebusy, zgady-

wanki, malowanki, zagadki, materiały informacyj-
ne o tematyce historycznej, turystycznej, wystawy 
rękodzieła, kiermasz taniej książki, gry i zabawy 
dla najmłodszych, bezpłatne porady kosmetyczne  
i dietetyczne i wiele innych. Wszystkich nie jesteśmy  
w stanie wymienić.
Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych atrakcji 
był sektor gastronomiczny, oraz handlowy. A nie-
wątpliwą dodatkową atrakcją zarówno dla dzieci jak  
i dorosłych był LunaPark, w którym część urządzeń 
rozrywkowych pozostawała dla publiczności nieod-
płatnie. Część artystyczną PIKNIKU MIEJSKIE-
GO otworzył program taneczno-wokalny wykonaniu 
dzieci i młodzieży zrzeszonych w sekcjach artystycz-
nych Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Po prezen-
tacjach nowodworskich dzieci, na estradzie odbyła 
się miła uroczystość wręczenia nagród szkołom  
i uczniom, którzy wykazali się najlepszymi wynika-
mi w zbiórce surowców wtórnych, z której dochód 
przeznaczony został na pomoc choremu Kubusiowi 
Kobuszewskiemu. Następnie przed nowodworską 
publicznością wystąpił śpiewający aktor, znany m.in. 
jako IREK  z serialu „M jak Miłość” – MACIEJ 
JACHOWSKI, który wraz z zespołem Life & 
Club Night przypomniał najbardziej znane przebo-
je rockowe z lat 80. i 90. Chociaż wykonawca wraz  
z zespołem mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ  
w grupie zespołów zawodowych otwierali koncert, 
na estradzie poradzili sobie znakomicie. 
Z każdym utworem przed sceną przybywało słucha-
czy, a po każdym kolejnym wzrastał poziom wiwa-
tów rozgorączkowanych, głównie, przedstawicielek, 
młodego pokolenia. Efekt był przewidywalny kon-
cert MACIEJA JACHOWSKIEGO musiał zakoń-
czyć się bisem, a młodociana publiczność nie chciała 
puścić artystów ze sceny.
Kolejny wykonawca, to totalna zmiana nastroju, 
MARIKA, okrzyknięta Pierwszą Damą Polskiego 
Dancehallu, znana także jako prezenterka II edycji 
The Voise of Poland, autorka tekstów, kompozy-
torka, wprowadziła publiczność w zupełnie inny 
świat. Zabrzmiały rytmy  muzyki balansującej na 
pograniczu reggae, funku i soulu. Adresatem tej 
części koncertu była głównie młodzież, dla której 
twórczość Mariki nie jest obca i bardzo chętnie słu-
chana. Artystka bardzo szybko nawiązała kontakt  
z publicznością i już wkrótce cały sektor prze-
znaczony dla publiczności kołysał się wraz z nią  
w rytm wykonywanych piosenek.
Niewątpliwie najbardziej oczekiwanym wykonaw-
cą był laureat dwóch SUPERJEDYNEK na tego-
rocznym 50 Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, 
utrzymujący się od wielu miesięcy na wysokiej fali 
popularności zespół braci z Rzeszowa PECTUS.  
Klan Szczepaników nie zawiódł nowodworskiej pu-
bliczności. Perfekcyjnie przygotowany, dynamiczny 
program, z miejsca porwał publiczność do wspólnej 
zabawy. Zróżnicowany w nastrojach program stano-
wił dobrą rozyrwkę zarówno dla młodzieży jak i nie-
co starszej generacji nowodworzan. Piknik Miejski 
i tym samym XIV Dni Nowego Dworu Mazowiec-

kiego zakończyły się niezwykle barwnym pokazem 
sztucznych ogni.
Tegoroczna edycja „ Dni Miasta” w zapropono-
wanej konwencji mogła być zrealizowana jedynie 
dzięki współpracy i aktywności wielu instytucji i 
osób fizycznych. Partnerami Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury w organizacji i realizacji XIV 
Dni Nowego Dworu Mazowieckiego byli: Nowo-
dworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska  
i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Straż Miejska, 
KPP Policji, Komitet Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa w Nowym Dworze Mazowieckim, 
Stowarzyszenie 3 RZEKI  LOT, Muzeum Kam-
panii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Muzeum 
PRL, Nowodworskie Towarzystwo Historyczne, 
Mazowiecki Goniec Lokalny, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna – Ratow-
nictwo Wodne, Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe,Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy 
Modlin, Klub Przewodników Terenowych PTTK 
„Bastion” nr 1 im. płk Edwarda Malewicza, oraz 
Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Nowym 
Dworze Mazowieckim.
Finansowe wsparcie na realizację imprezy otrzy-
maliśmy od :
Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze 
Mazowieckim
Zakładu Robót Inżynieryjnych Grzegorza Grzy-
bowskiego 
Firmy ALPLA 
Firmy MarcPol 100% Polskie Sklepy 
Firmy DRUPOL Zenona Ziemaka
Firmy Polska Kasa
Patronat medialny nad impreza objęły redakcje:
Faktów Nowodworskich
Mazowieckiego Gońca Lokalnego
Tygodnika Nowodworskiego
Gazety Nowodworskiej
oraz portalu internetowego Legio24.pl
Wszystkim partnerom, instytucjom, osobom fizycz-
nym, oraz sponsorom, którzy pomogli organiza-
torowi w przygotowaniu i zrealizowaniu imprezy,  
a także nowodworzanom za dobrą i spokojną zabawę 
składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.
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w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Nagrody wręczali ww. obecni oraz przybyła na 
galę BAŚKA MURMAŃSKA
W imieniu organizatorów składam serdeczne 
podziękowania  wszystkim, którzy pomogli nam  
w organizacji finału powiatowego konkursu  
„Wydajemy własną książkę i gazetę”.

Wyróżnienia i nagrody VIII edycji konkursu 
WWKiG – książki o tematyce Baśki Murmań-
skiej
WYRÓŻNIENIA:
w kategorii plastycznej 
• dla Amelii Nurczyńskiej uczennicy klasy IIIb 
Szkoły Podstawowej nr 7 
w kategorii edytorskiej dla: 
• Damiana Jaskólskiego ucznia klasy Ia z Gim-
nazjum nr 2 
• Dominiki Kurowskiej uczennicy klasy V Ze-
społu Szkół Specjalnych 
• Małgorzaty Onik uczennicy klasy IV Szkoły 
Podstawowej w Kazuniu Nowym
• Roksany Głogowskiej uczennicy klasy V Szko-
ły Podstawowej w Kazuniu Nowym
• Patrycji Krosnowskiej uczennicy klasy V  
Zespołu Szkół w Głusku
• Aleksandry Kaniuk uczennicy klasy V Zespołu 
Szkół w Głusku
• Oliwii Drzyzgi uczennicy klasy V Zespołu 
Szkół w Głusku

MIEJSCA III w kat. literackiej:
• Maja Kaszyńska z klasy IIa Szkoły Podstawo-
wej nr 7 
• Sylwia Górska z klasy IIIa  Zespołu Szkół  
w Starych Pieścirogach
• Magdalena Kosewska z klasy IIIa Zespołu 
Szkół w Starych Pieścirogach
• Pawła Czarneckiego ucznia klasy VI Zespołu 
Szkół w Głusku. Paweł otrzymał też  wyróżnienie 
w kategorii edytorskiej

MIEJSCA II:
• Vesna Leszczyńska z klasy IIIc Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Vesta dostała też wyróżnienie w ka-
tegorii plastycznej. 
• Klara Lemiszewska z klasy Ib Gimnazjum nr  
1 w Zakroczymiu
• Julia Amroziak z klasy Ib Gimnazjum nr 1  
w Zakroczmiu
• Klaudia Bańko z klasy Ib Gimnazjum nr 1  
w Zakroczmiu
• Weronika Świerczewska z klasy VIa Szkoły 
Podstawowej nr 3 
• Julia Owoc z klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 7 
• Oliwia Chrustowska z klasy IIa Szkoły Podsta-
wowej nr 7 
• Maja Stasiak z klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 7 
• Amelia Borkowska z klasy IIIa Szkoły Podsta-
wowej nr 4 
• Milena Fajdek z klasy IIIa Szkoły Podstawowej 
nr 4 

MIEJSCA I zajęli:
• Sylwia Wnuk (dodatkowo wyróżnienie w kate-
gorii edytorskiej) z klasy V Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim
• Beata Rutkowska (dodatkowo wyróżnienie  
w kategorii  edytorskiej) z klasy V Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim
• Damian Dąbrowski (dodatkowo wyróżnie-
nie w kategorii edytorskiej) ucznia klasy V Ze-
społu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze  

Mazowieckim
• Karolina Pindel z klasy IIIc Szkoły Podstawo-
wej nr 7 
• Weroniki Tomaniak z klasy IIIc Szkoły Podsta-
wowej nr 7 
• Olga Witkowska z klasy IIIc Szkoły Podstawo-
wej nr 7 
• Agata Nurzyńska z klasy Ic Gimnazjum  
nr 1 w Zakroczymiu

TEkST AGNIESZKA SoKołoWSKA FOTO MARTyNA KoRDULEWSKA  

19 czerwca w Nowodworskim ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się finał powiatowego konkursu „Wydajemy własną książkę  
i gazetę – o Baśce Murmańskiej” zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Warszawie Filia w Nowym 
Dworze Mazowieckim we współpracy z Nowodworskim ośrodkiem Kultury oraz Metodycznym Punktem Konsultacyjnym  
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Finał Konkursu na książkę i gazetę!

Na uroczystość przybyli: młodzi pisarze, ilu-
stratorzy i wydawcy, nauczyciele – opie-

kunowie, rodzice oraz zaproszeni goście, m.in.: 
patron konkursu –Jacek Kowalski Burmistrz 
Miasta, Sebastian Sosiński – Prezes LOT Trzech 
Rzek oraz Sekretarz Miasta Jacek Gereluk
Aby umilić zebranym czas wystąpiła Grupa  
Taneczna NOKAUT z NOK W NDM prowadzo-
na przez Rafała Sawko, która zaprezentowała 
się w 2 układach tanecznych: „Na Broadwayu” 
i „W szkole”.

W tegorocznej edycji udział wzięło 240 mło-
dych pisarzy, ilustratorów i wydawców, którzy 
stworzyli 170 niepowtarzalnych, pięknie ilu-
strowanych książeczek, oraz redakcje 8 gazetek 
uczniowskich. Do konkursu przystąpiło 14 szkół 
podstawowych i gimnazjalnych naszego powiatu. 
Prace powstawały pod opieką 52 nauczycieli.
Zgodnie z regulaminem każda książka oceniana 
była w trzech grupach wiekowych:
• klasy 1-3 szkół podstawowych,
• klasy 4-6 szkół podstawowych,
• klasy 1-3 szkół gimnazjalnych,
oraz w trzech kategoriach konkursowych: literac-
kiej, plastycznej i edytorskiej.

Oceny prac konkursowych o tematyce dowolnej 
dokonała komisja w składzie:
• Mariola Podwiązka – kierownik oddziału dla dzie-
ci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Nowym Dworze Mazowieckim,
• Katarzyna Mieszkowska – kierownik czytelni  
i wypożyczalni książek dla dorosłych Miejskiej  
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Dworze Mazowieckim,
• Joanna Warakomska i Monika Karabin – pra-
cownicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
• Ewa Gościmska – pedagog specjalny,
• Anna Kukuryka – pracownik Biblioteki Pedago-

gicznej w Nowym Dworze  Mazowieckim,
• Maria Dębska – emerytowany nauczyciel
– Iwona Fonder – artysta plastyk,

Odrębną kategorię stanowiły prace inspirowane 
postacią i dziejami Baśki Murmańskiej.
Prace konkursowe o tej tematyce oceniała komi-
sja w składzie:
• Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki
• Sebastian Sosiński – Prezes LOT Trzech Rzek
• Martyna Kordulewska – pracownik Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej
• Aneta Pielach–Pierścieniak – redaktor naczelna 
Faktów Nowodworskich

Jury zwracało uwagę na: poziom literacki prac, 
atrakcyjność i adekwatność tytułu, estetykę  
i staranność wykonania oraz pomysłowość edy-
torsko – plastyczną. We wszystkich kategoriach 
przyznano: 86 wyróżnień, 11 trzecich miejsc,  
16 drugich miejsc  oraz 5 miejsc pierwszych.  
2 prace zdobyły tytuł „Srebrnej książki”. Po raz 
pierwszy w wieloletniej historii konkursu przy-
znano Dyplom Młodego Literata oraz tytuł „Zło-
tej książki”. 
Wszyscy młodzi twórcy – pisarze, ilustratorzy  
i wydawcy biorący udział w konkursie zostali 
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i zesta-

wami promocyjnymi przekazanymi przez Urząd 
Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Mazowieckim.
Nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie otrzyma-
li piękne nagrody rzeczowe – książki, akcesoria 
komputerowe oraz pluszowe zabawki – misie 
polarne – ufundowane przez Urząd Miejski  
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W pożegnalnej mszy świętej udział wzięli nie 
tylko parafianie z Modlina. Uczestniczyli 

w niej księża z okolicznych parafii, władze mia-
sta reprezentowane przez burmistrza Jacka Ko-
walskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Bisialskiego, przedstawiciele szkół  
i harcerze.  W trakcie nabożeństwa nie zabrakło 
słów podziękowania za wieloletnią posługę, wy-
razów wdzięczności, życzeń zdrowia i spokoju 
dla księdza proboszcza. Z nieskrywaną radością 
wszyscy przyjęli wiadomość, że ks. Pacek zo-
stanie w Nowym Dworze, bo tu zamieszka na 
emeryturze. Nadal będzie służył radą i pomagał 
nowemu proboszczowi, którym od 1 lipca będzie 
ks. A. Redmer.

Ks. Edward Stefan Pacek objął probostwo pa-
rafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Modli-
nie Starym 21 stycznia 1981r. Przez jakiś czas 
nabożeństwa odprawiały się w zbudowanym 
baraku, potem przystąpiono do budowy nowego 
kościoła a prace ukończono w 1991 r. Poświęce-
nie świątyni odbyło się 3 grudnia 1995 r., pod-
czas nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego. 
W 2004 roku za aktywne uczestnictwo w życiu 
społeczno - religijnym w mieście, a szczególnie 
za organizowanie wśród mieszkańców działalno-
ści charytatywnej, dzięki której, jako proboszcz 
parafii Maksymiliana Kolbego wybudował nową 
świątynię, zadbał o zapewnienie mieszkańcom 
miejscowego cmentarza, za dobrą współpracę 
z placówkami oświatowymi, zarządem osiedla, 

władzami miasta oraz za wspomaganie i współ-
organizację uroczystości na terenie parafii został 
uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela 
Nowego Dworu Mazowieckiego.

TEkST ANETA PIELACh – PIERŚCIENIAK FOTO BARBARA MALEWSKA 

W niedzielę, 23 czerwca w parafii w Modlinie Starym odbyła się msza, podczas której wierni oraz władze miasta pożegnali  
ks. Proboszcza Edwarda Packa. Po 33 latach pełnienia posługi kapłańskiej ks. Kanonik Edward Pacek, honorowy obywatel  
naszego miasta odszedł na zasłużoną emeryturę. 

W czwartek 13 czerwca w Modlinie Twierdzy 
na terenie Zespołu Szkół oficjalnie i uroczy-

ście wprowadzony został ten pojazd na stan OSP-
RW oraz na teren Modlina i Twierdzy. 
W uroczystości uczestniczyli również Przewodni-

czący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, ks. pro-
boszcz parafii pw. św. Barbary, jednocześnie kape-
lan strażaków Cezary Siemiński, Z-ca Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. 
Mariusz Wyszyński, Komendant Straży Miejskiej 
Piotra Rogińskiego oraz przedstawiciel komisaria-
tu rzecznego policji a także  druhowie OSP-RW 
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz uczniowie 
Zespołu Szkól w Nowym Dworze Mazowieckim – 
Modlinie Twierdzy i liczni mieszkańcy dzielnicy.

Burmistrz Miasta Jacek Kowalski przekazał do 
wprowadzenia samochód strażacki Prezesowi OSP-
RW Mariuszowi Torbusowi. 
Wprowadzenie samochodu pożarniczego na teren 
Modlina jest kolejnym krokiem w celu utworzenia 
po tej stronie rzeki bazy dla jednostki OSP-RW w 
celu szybszego reagowania na zagrożenia pożarowe 
i inne mogące wystąpić w tej części miasta. Jest to 
niezwykle istotne zwłaszcza gdy korkujące przejazd 
mostem narwianym samochody, znacznie wydłuża-
ją czas dojazdu do tej części naszego miasta.  

Samochód dla OSP – rW
TEkST PIoTR RoGIńSKI FOTO JACEK KoSIoREK 

W środę 29 maja br. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Leszek Smuniewski przekazał uroczyście 
Burmistrzowi Miasta Jackowi Kowalskiemu samochód pożarniczy marki Iveco dla jednostki oSP-RW.

Pożegnanie Ks. Packa

TEkST I FOTO ZESPół SZKół W TWIERDZy MoDLIN

95 LaT POLSKieGO LOTNicTWa WOJSKOWeGO
26 czerwca, w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin miało miejsce spotkanie pokoleń lotniczych. Niezwykle piękną,  patriotyczną 
uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły p. Zdzisław Szmytkowski, który w imieniu własnym i w imieniu kadry pedagogicznej powitał 
szanownych gości, władze powiatu i grupę sympatyków lotnictwa wojskowego. Następnie przypomniał historię szkoły w Modlinie 
Twierdzy, podkreślając, że jest ona nierozerwalnie związana z dziejami Polskiego Lotnictwa Wojskowego. 

Mówił o archiwalnych już dziś dokumentach, 
świadczących o tym, że to piloci rozpoczęli 

budowę naszej szkoły, przytaczał fragmenty kroni-
ki, w której zapisane zostały nazwiska i wydarzenia  
z tamtych czasów. 
Następnie głos  zabrał generał broni, pilot,  profesor 
Jerzy Gotowała. Przypomniał  on w skrócie histo-
rię Polskiego Lotnictwa Wojskowego, które zawsze 
wiązało się z ikaryjskimi marzeniami  młodych ludzi 
o przestworzach, odpowiedzialną, ciężką, ale pocią-
gającą pracą. Podkreślił również, że lotnicy polscy 
walczyli o to, by Polska odzyskała niepodległość. 
Wspomniał wspaniałych bohaterów, broniących 
nieba nad Wielką Brytanią, lotników walczących  
o wolną Polskę podczas II wojny światowej. Wyra-
zem wdzięczności za heroizm i odwagę lotników są  
między innymi warszawskie pomniki lotników, przy-
pominające tych, których już dzisiaj nie ma. Zwrócił 
też uwagę na fakt, że dzisiejsze lotnictwo wojskowe 
nadal niesie pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna, na 
przykład w akcji „Serce”. Innym przykładem jest 
wspomaganie głodującej ludności afrykańskiej. W 
dalszej części uroczystości na ręce dyrektora szkoły 
p. Zdzisława   Szmytkowskiego zostały przekazane 
książki do biblioteki szkolnej, należące do literatury 
faktu, z elementami wspomnień i  biografii lotników. 
Ich tworzeniu   przyświecało motto: „Pisać tak, by laik 
zrozumiał, a fachowiec nie wyśmiał”. Dodać należy, 
że wśród gości na sali byli ich autorzy, współautorzy 
oraz przyjaciele, którzy składali dedykacje, a następ-
nie czytali je głośno  wszystkim, którzy brali udział  
w uroczystości.
Potem nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dla 
uczniów PG i LO za zajęcie czołowych miejsc 
w „Konkursie o Lotnictwie Polskim”. Wręczał 
je wicedyrektor szkoły p. Czesław Stępiński.  
W kategorii LO nagrody otrzymali: I miejsce – Ga-

łązka Michał, II miejsce – Pakoca Piotr, III miejsce 
– Eliza Stefanowska. W kategorii PG nagrodzeni 
zostali: I miejsce – Kacprowicz Michał, II miejsce – 
Natalia Markiewicz, III miejse – Sandra Rutkowska. 
Nagrodzeni otrzymali gratulacje i podziękowania. 
Nagrodzony został też  uczeń klasy Ia LO, Łukasz 
Strzelczak,  który będzie reprezentował naszą szkołę 
w kolejnym etapie konkursu.
Ta część uroczystości łączyła historię z teraźniejszo-
ścią, czego wyrazem były trzy elementy: tematycz-
na wystawa zdjęć zatytułowana „Asy Lotnictwa”, 
trzy sztandary  i parafraza wiersza „Marsz lotników 
odczucia dnia dzisiejszego” Janusza Kowalskiego,  
w wykonaniu gimnazjalistki Kingi Szmytkowskiej. 
W kolejnym wystąpieniu generał Roman Harmoza  
podkreślił,  że była to patriotyczna i potrzebna uro-
czystość, podczas której spotkali się przedstawiciele 
trzech pokoleń. Gratulował też młodzieży, uczest-
niczącej w konkursach, życząc dalszych sukcesów. 
Na zakończenie wystąpili przedstawiciele władz 
lokalnych oraz ks. proboszcz parafii w Modlinie 
Twierdzy. W części artystycznej wystąpił Chór 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. 
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Popisówka z dedykacją

W sobotę 25 maja w Nowodworskim ośrodku Kultury odbyła się „Popisówka z dedykacją”. Scenariusz prezentacji dorobku 
sekcji artystycznych Nowodworskiego ośrodka Kultury został specjalnie dobrany tak, aby uroczyście i radośnie podziękować 
najważniejszym, najukochańszym, najmilszym osobom w naszym życiu – MAMoM.  

Już pierwsza piosenka w wykonaniu Idy Sul-
kowskiej i Julii Sawickiej pt „Usiądź mamo” 

wzruszyła i wytworzyła nastrojowy klimat 
współgrający z tym wyjątkowym świętem. 
Wszyscy nasi wykonawcy starali się wypaść jak 
najlepiej w oczach własnych mam. Grupa ta-
neczna zaprezentowała dwa układy, jeden nosił 
tytuł „W szkole”. Kolejny miał charakter musi-
calowy o nazwie „Na Broadywayu” . Teatrzyk 
„Wędrowniczek” przedstawił fragment nowego 

przedstawienia o dobrym wychowaniu pt „Czar-
na dziura”. Natomiast ich starsi koledzy z grupy 
teatralnej „Hurragram” zagrali część spektaklu 
stworzonego z poezji J.Chorądzikiewicza, która 
nosiła tytuł „Miłość”. Mali pianiści wspaniale 
grali utwory muzyki poważnej i rozrywkowej. 
Duże brawa otrzymała piosenka pt „Mama, ma-
musia, mateńka” w wykonaniu Kaji Paczuskiej. 
Słowa do niej napisała nasza  Instruktor Pani Ali-
cja Kabacinska, a podkładem muzycznym była 

znana melodia włoska. Na zakończenie wszyscy 
wokaliści z ogromną energią zaśpiewali piosenkę 
z repertuaru M. Szcześniaka o bardzo pozytyw-
nym przekazie pt „Prababcia”. Półtorej godziny 
minęło jak krótka chwila. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim wykonawcom i ich instruktorom 
za udane starania aby, choć przez tę chwilę dać 
WSZYSTKIM MAMOM moment wytchnienia  
i radości w ich codziennym życiu.

Podobnie było tym razem. Seniorki - Artystki 
z ogromnym zaangażowaniem i widocznymi 

emocjami, śpiewały i recytowały pieśni i wiersze 
związane z ważnymi wydarzeniami społeczny-
mi wpisanymi na stałe w polski kalendarz hi-
storyczny. W programie pt:  KALENDARIUM 
usłyszeliśmy m.i n. utwory poświęcone Mamom, 
Kobietom, Papieżowi Janowi Pawłowi II, Tra-
gedii Katyńskiej, Tragedii Smoleńskiej i innym 
ważnym wydarzeniom. Obok członków zespołu 
do udziału w koncercie zaproszeni zostali także 
goście Olga Tomczak z Leoncina, która pięknie 
wyrecytowała wiersz Witolda Hassa pt: „Ka-
tastrofa„ , oraz mieszkaniec Jabłonny Ryszard 
Gryziak, który zaprezentował się jako doświad-

czony wykonawca swoich wierszy oraz woka-
lista. W jego wykonaniu usłyszeliśmy wiersze:  
„O Matce”, „Matka z Jasnogórskiego Obrazu”, 
„Seniorzy przy sterze”, oraz piosenkę „Moja Mat-
ko ja wiem” i inne. Nie wypada nie wspomnieć  
o naszym poecie, członku zespołu MARZYCIE-
LE, Marianie Talmie, który przed zgromadzoną 
publicznością zaprezentował swój utwór poświę-
cony wymordowaniu polskiej inteligencji w Ka-
tyniu pt:” Pamięć”.

Ale życie naszych Seniorów nie opiera się wy-
łącznie na wspomnieniach. Choć na emeryturze 
nie jest łatwo, nie tracą ducha i dobrego humoru. 
Podczas koncertu znalazło się miejsce także na 

satyrę, dotyczącą „życia w stadle” (scenka kaba-
retowa pt:” Za pięć dwunasta” ), oraz problemów 
życia codziennego. Całość zgrabnie i z ogrom-
nym poczuciem humoru poprowadził kierownik 
artystyczny ZŚS MARZYCIELE emerytowany 
artysta, czynny pedagog Marek Tomczak.
Koncert odbył się 24 maja w sali Nowodwor-
skiego Ośrodka Kultury przy prawie po brzegi 
wypełnionej sali. Licznie zebranej w środku dnia 
publiczności dostarczył wiele wzruszeń i radości. 
Na  kolejne artystyczne spotkanie pokoleń umó-
wieni jesteśmy tuż po wakacjach. 

TEkST I FOTO NoK

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się koncerty w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Seniorów MARZyCIELE 
działającym od 8 lat w Nowodworskim ośrodku Kultury. Prowadzone i silnie motywowane przez kierownika artystycznego 
zespołu Marka Tomczaka Panie, pilnie ćwiczą na cotygodniowych próbach, a potem z wielką satysfakcją prezentują 
przygotowany program szerokiej publiczności. 

Uroczystość objęta została honorowym patro-
natem Prezydenta RP Bronisława Komorow-

skiego.
Po przedstawieniu programu przebiegu uroczysto-
ści przez Jolantę Liszkiewicz, wójt Gminy Leoncin 
Adam Krawczak powitał zaproszonych gości. Na 
uroczystość przybyli m. in. Jadwiga Zakrzewska 
– wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony 
Narodowej, Bożena Żelazowska – zastępca kierow-
nika Urzędu Do spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, Maria Kowalska – radna Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Kapusta 
– starosta nowodworski, Witold Malarowski – prze-
wodniczący Zarządu Związku Międzygminnego, 
Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Jerzy 
Misiak – dyrektor Kampinoskiego Parku Narodo-
wego, płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku 

Oficerów Rezerwy RP.
Po zakończeniu koncelebrowanej mszy św. pod  
przewodnictwem ks. infułata prof. dr. hab. Stani-
sław Kura, rys historyczny miejsca pamięci, w któ-
rym odbywała się uroczystość przedstawił nauczy-
ciel historii Jarosław Kondrakiewicz. To na rosnącej 
tu sośnie w kwietniu 1863 r. byli wieszani bez sądu 
powstańcy z rozbitego oddziału dowodzonego 
przez mjr. Rembiszewskiego. Stara sosna na skraju 
wsi Górki pełniła funkcję szubienicy. Miała 350 cm 
obwodu w pierśnicy i 22 m wysokości.
17 maja 1994 r. - mając ok. 170 lat - drzewo ru-
nęło. Według powtarzanego przez miejscową 
ludność podania, jego zwieszające się ku ziemi 
konary trwale wygięły się pod ciężarem ciał mło-
dych, przeważnie kilkunastoletnich powstańców.  
W roku 2001 umieszczono przy drzewie  

głaz–pomnik ku czci poległych. Wypisano na nim 
słowa: „Być pokonanym, a nie ulec”.
Z sosny tej, swoistej relikwii męczenników za spra-
wę polską, wykonano jedenaście krzyży. Krzyż 
oznaczony nr 1 otrzymał Jan Paweł II (przysłał po-
tem specjalne podziękowanie), a nr 2 – kard. Józef 
Glemp, prymas Polski. 
Po wysłuchaniu rysu historycznego, z udziałem kom-
panii honorowej Dowództwa Garnizonu Warszawa 
odbył się apel poległych i oddano salwę honorową. 
Uroczystość zakończyło składanie wieńców i kwia-
tów pod pomnikiem powstańców styczniowych oraz 
wystąpienia zaproszonych gości.

uroczystość przy Sośnie Powstańców Styczniowych w Górkach
TEkST AK FOTO ARTUR BłońSKI 

16 czerwca 2013 r.  wójt Gminy Leoncin, dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego oraz przewodniczący Zarządu Związku 
Międzygminnego byli organizatorami uroczystości przy Sośnie Powstańców w Górkach z okazji 150 rocznicy Powstania Styczniowego. 

Kalendarium marzycieli

Na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodeka Kul-
tury wyświetlimy dla Państwa:

20.07.2013 r. o godz. 21.30 
„DWOJE DO POPRAWKI”
gatunek: komedia/romans, czas 100 min
produkcja: USA
reżyseria: David Frankel
scenariusz: Vanessa Taylor
Po wielu latach małżeństwa Kay (Meryl 
Streep) chce na nowo podsycić atmosferę uczuć  
w swoim małżeństwie. Bohaterka dowiaduje się, 
że w Great Hope Springs przebywa specjalista 
zajmujący się relacjami partnerskimi, Bernie 
Feld (Steve Carell). Kay postanawia nakłonić 
swojego sceptycznie 
nastawionego męża, Arnolda (Tommy Lee 
Jones), by wyruszył wraz z nią na intensywną 
terapię małżeńsko-seksualną. Wyprawa ma 
pomóc małżonkom pozostać razem.

27.07.2013 r. o godz. 21.30  
„WIECZÓR PANIEŃSKI”
gatunek: komedia, czas 91 min
produkcja: USA
reżyseria: Leslye Headland
scenariusz: Leslye Headland
W szkole średniej Regan (Kirsten Dunst), 
Gena (Lizzy Caplan) i Katie (Isla Fisher) kpiły  
i wyśmiewały się z Becky (Rebel Wilson). Kiedy 
jednak ta ma zostać panną młodą, wszystkie 
zgodnie postanawiają zakopać topór wojenny  
i urządzić jej niezapomniany wieczór panieński. 
Wszystko jednak zaczyna wymykać się spod 

kontroli i staje się szaloną nocą, której nie sposób 
zapomnieć.

03.08.2013 r. o godz. 21.00  „YUMA”
gatunek:  sensacyjny, czas 113 min
produkcja: Czechy/ Polska
reżyseria Piotr Mularuk, scenariusz: Piotr Mu-
laruk, Wojciech Gajewicz
Akcja filmu rozpoczyna się trzy lata po up-
adku PRL. Zyga (Gierszał) ma serdecznie 
dość oglądania kolorowego świata tylko  
w młodzieżowych pismach. Z pomocą kum-
pli, a także obrotnej ciotki (Katarzyna Figura), 
zostaje królem „jumy” – drobnych kradzieży 
tuż za Odrą. Proceder szybko się rozpowszech-
nia, miejscowość Zygi dokonuje prawdziwego 
skoku cywilizacyjnego, a lokalny król jumaków 
zyskuje powszechny szacunek i powodzenie  
u płci pięknej.

10.08.2013 r. o godz. 21.00  „NIETYKALNI”
gatunek: biograficzny/dramat/komedia, 
czas 96 min
produkcja: Francja
reżyseria:Olivier Nakache, Eric Toledano
scenariusz:Olivier Nakache, Eric Toledano
Ta historia zdarzyła się naprawdę. Sparaliżowany 
na skutek wypadku milioner zatrudnia do po-
mocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, 
który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie 
dwóch skrajnie różnych światów daje początek 
szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, 
która czyni ich... nietykalnymi.

17.08.2013 r. o godz. 21.00 „DELIKATNOŚĆ”
gatunek: komedia rom. czas 108 min
produkcja: Francja
reżyseria: David Foenkinos/Stéphane Foenkinos
scenariusz: David Foenkinos
W życiu Nathalie (Audrey Tautou) i François 
(Pio Marmai) wszystko układało się jak w ba-
jce. Byli młodzi i piękni, mieli dobrą pracę. 
Miłość, choć nie bez pomocy soku morelowego, 
poraziła ich jak grom. Ślub, pośród płatków 
śniegu, miał być jedynie wstępem do długiego  
i szczęśliwego życia. Marzenia prysły wraz  
z nagłą i niespodziewaną śmiercią François.wstęp 
na wszystkie projekcje bezplatny
ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ

KiNO pod GWiaZDami
TEkST NoK

Nowodworski ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców na projekcje filmowe „pod chmurką”.
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29 maja grupa taneczna Nokaut  działająca w Nowodworskim ośrodku Kultury bladym świtem wyruszyła w kierunku otrębus 
by zaprezentować się  podczas imprezy  Dzieci Dzieciom. Koncert organizowany był przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca Mazowsze w ramach obchodów Światowego Dnia Dziecka.  

roztańczony dziedziniec

Na początku wycieczki grupa NOKAUT zo-
stała oprowadzona po obiekcie tzw. Matecz-

nika Mazowsza, czyli po nowej siedzibie PZLPIT 
Mazowsze. Młodzi tancerze odwiedzili m.in. jed-
ną z najbardziej profesjonalnych sal baletowych  
w Polsce. Kolejnym punktem zwiedzania był 
tzw. pałac karoliński i muzeum zespołu Mazow-
sze znajdujące się w otoczeniu zabytkowego 
parku.  Po  zwiedzaniu młodzi artyści ruszyli do 
szatni by przygotować się do zorganizowanych 
specjalnie dla nich warsztatów tanecznych, gdzie 
przypomnieli sobie różne techniki taneczne po-
czynając od tańca klasycznego kończąc na hip 
hopie. Około godz. 14.00 grupa taneczna Nokaut 
zaprezentowała  na estradzie najnowsze chore-
ografie stworzone pod okiem instruktorów tańca 
: Anny Paś  i Rafała Sawko, którzy towarzyszyli 
naszym tancerzom podczas wyjazdu. Gratulacje 
od innych zespołów i brawa z widowni były naj-
lepszym dowodem na to,  iż grupa Nokaut przy-
padła do gustu miejscowej publiczności. 
Po występie w Mateczniku nowodworzanie wraz 
z zaprzyjaźnionymi grupami tanecznymi z Cie-
chanowa i Nidzicy ruszyli do Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury na kolejny występ.
O godz. 18:00 na dziedzińcu Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury rozpoczęła się impreza tanecz-
na pod nazwą ROZTAŃCZENI, podczas której 
mogliśmy podziwiać obok nowodworskich tan-
cerzy, świetne zespoły: Funny i Funny Junior  z 
Ciechanowa pod opieką Jolanty Szlagowskiej, 

oraz Passe Dance Studio z Nidzicy pod opieką 
Marzeny Borkowskiej. Nowodworska grupa No-
kaut zaprezentowała układy taneczne: W szkole, 
Na Brodwayu oraz Krakowiaczka. Wycieczka 
do siedziby PZLPiT Mazowsze, profesjonalne 
warsztaty, udział w koncercie i obcowanie z bar-
dziej doświadczonymi koleżankami i kolegami, 
stanowiły bardzo ciekawe i atrakcyjne doświad-

czenie dla nowodworskich tancerzy, a ponad 
godzinny, niezwykle barwny  koncert na Dzie-
dzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury był 
okazją do zaprezentowania swoich umiejętności 
przez naszych Gości oraz znakomitą okazją do 
miłego spędzenia czasu na świeżym powietrzu 
dla mieszkańców naszego miasta.

Nowodworskie CeNtrum wsparCia
Bezpłatne porady i konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych, doświadczających przemocy domowej.*

1. terapeuta uzależnień - porady i konsultacje indywidualne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, informacja i zapisy pod nr 
telefonu 795-621-255
2. specjalista do spraw przemocy - porady i konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej 
oraz współuzależnionych mieszkanek Nowego Dworu Mazowieckiego, informacja  i zapisy pod nr telefonu 22 5122-163
3. prawnik - porady prawne dla osób w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej,  zapisy pod nr telefonu 22 5122-163
4. psycholog – pomoc w trudnych sytuacjach kryzysowych związanych z uzależnieniem, współuzaleznieniem i przemocą, informacja i 
zapisy pod nr telefonu 795-621-255
aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych. *
1. Integracja osób niepełnosprawnych, zajęcia warsztatowe - informacja i zapisy pod nr telefonu 22 5122163

Spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 (budynek stołówki wejście od strony cmentarza)
*oferta finansowana jest ze środków budżetu miasta Nowy dwór mazowiecki.

poCZta poLska
Szanowni Państwo,
Poczta Polska S.A. mając na uwadze 
zapewnienie wysokiego standardu  
obsługi klientów informuje o wydłużeniu 
czasu pracy 

Urzędu Pocztowego Nowy Dwór Mazowiecki 
1,  ul. Modlińska 2
w dni robocze do godz. 24:00, począwszy od 08.07.2013r.

W tym czasie będą mogli Państwo między innymi: 
- nadać przesyłkę pocztową, - dokonać wpłaty na rachunki bankowe,  - odebrać przesyłkę awizowaną. 

Szczegółowe informacje dostępne są w urzędzie pocztowym. 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie przypomina, że od początku tego roku wszystkie sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym 
można załatwić podczas jednej wizyty w urzędzie. A zatem, nie ma potrzeby wymeldowania się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się 
zameldować. Wszystkie te czynności można załatwić w tym samym urzędzie, w którym dokonujemy meldunku.
Formalności meldunkowych  można również dokonać przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w 
formie pisemnej, ale nie musi być to forma notarialna. Ustanowiony pełnomocnik może zarówno zameldować, jak i wymeldować osobę  
z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Wzór pełnomocnictwa oraz wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące spraw meldunkowych dostępne są na stronie:
http://bip.nowydwormaz.pl/public/?id=636 lub pod nr tel. (22) 5122262 oraz (22) 5122265 

ułatwieNia w kwestiaCh meLduNkowyCh KarTKa 
Z KaLeNDarZa

Sierpień 2013

aktywNie w Nowym dworZe!
Jeździsz na rowerze, uprawiasz nordic walking, pływasz kajakiem, lubisz zwiedzać, a do tego masz telefon, którym możesz nagrać 
krótki film? weź udział w konkursie i wygraj nagrody!
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek ogłasza konkurs filmowy, którego celem 
jest promowanie aktywnej turystyki w Nowym Dworze Mazowieckim ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Modlin. Jedynym 
ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia! Nakręć film trwający maksymalnie 3 minuty i prześlij go organizatorowi konkursu. Zgłoszenia do 9 
grudnia 2013 r. Przewidziano trzy nagrody o łącznej wysokości 3 000 złotych. 
Więcej na www.nowydwormaz.pl i www.3rzeki.pl. 

1.08    - Narodowy Dzień Pamięci 
Powstania Warszawskiego
2.08    - Światowy Dzień Pamięci  
o Zagładzie Romów
5.08    - Międzynarodowy Dzień 
Piwa i Piwowara
6.08    - Przemienienie Pańskie; 
Dzień Musztardy
8.08    -Dzień Transportu
9.08    - Międzynarodowy Dzień 
Ludności Tubylczej na Świecie
10.08  - Dzień Przewodników  
i Ratowników Górskich
11.08  - Dzień Struktury; 
Dzień Konserwatora Zabytków
12.08  - Międzynarodowy Dzień 
Młodzieży; Dzień Pracowników
13.08  - Międzynarodowy Dzień 
Osób Leworęcznych
14.08  - Dzień Energetyka
15.08  - Święto Wojska Polskiego; 
Wniebowzięcie Najświętszej 
Marii Panny
18.08  - Dzień Latarni Morskiej
19.08  - Światowy Dzień Pomocy 
Humanitarnej
22.08  - Dzień Pracownika 
Ochrony
23.08  - Święto Lotnictwa; 
Międzynarodowy Dzień  
Pamięci o Handlu Niewolnikami   
 i Jego Zniesieniu; Europejski  
 Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu  
 i Nazizmu
26.08  - Uroczystość Matki 
Boskiej Częstochowskiej
27.08  - Dzień Tira
28.08  - Święto Lotnictwa 
Polskiego
29.08  - Międzynarodowy 
Dzień Sprzeciwu Wobec Prób 
Jądrowych; Dzień Strażnika 
Gminnego i Miejskiego
30.08  - Międzynarodowy Dzień 
Pamięci Osób Zaginionych
31.08  - Dzień Solidarności  
i Wolności; Dzień Blogów
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W skład Wydziału wchodzą: Biuro Obsługi 
Rady Miejskiej w którym pracują Julita 

Michałowska  i Teresa Stokowska, Biuro Gospo-
darcze w którym pracują: Małgorzata Mikuszew-
ska, Monika Sałaszewska, Alina Gajda, Mirosła-
wa Pyrzakowska, Agnieszka Rudnicka, Edyta 
Golasa oraz  Punkt Obsługi Interesanta gdzie pra-
cują Anna Nurzyńska i Aneta Piekut. 

Wydział Organizacyjny zatrudnia również pra-
cowników w ramach umów – zleceń, którz wy-
konują prace konserwatorskie, porządkowe wo-
kół budynku Urzędu wraz z utrzymaniem zieleni  
i odśnieżaniem w okresie zimowym, prace zwią-
zane z przygotowaniem korespondencji do wy-
syłki,  prace związane z porządkowaniem doku-
mentacji archiwalnej, prace związane z obsługą 
posiedzeń radnych. 
Naczelnik Wydziału pełni bieżący nadzór nad 
realizacją zadań Wydziału, wykonywanych przez 
zatrudnionych pracowników. Opracowuje zakre-
sy czynności pracowników oraz planuje, gospo-
daruje i wydatkuje środki finansowe dotyczące 
Wydziału zgodnie z przepisami ustawy o zamó-
wieniach publicznych oraz ustawy o finansach 
publicznych. Obok zadań Naczelnika Wydziału 
Pani Anna Kowalska wykonuje również zada-
nia związane z pełnieniem funkcji Pełnomocni-
ka do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 
oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji  
w Urzędzie. Sprawy z zakresu ochrony informa-
cji niejawnych oraz ochrony danych osobowych 
podlegają bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.
Zadania związane z pełnieniem funkcji Pełno-
mocnika to: kierowanie Pionem Ochrony Infor-
macji Niejawnych oraz zapewnienie ochrony 
informacji niejawnych w tym ich ochrony fi-
zycznej, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa 

informacji niejawnych, kontrola ochrony infor-
macji niejawnych oraz przestrzegania przepisów  
o ochronie tych informacji, prowadzenie aktual-
nego wykazu osób, które posiadają uprawnienia 
do dostępu do informacji niejawnych, opracowa-
nie planu ochrony informacji niejawnych w jed-
nostce organizacyjnej i nadzorowanie jego reali-
zacji, szkolenie pracowników w zakresie ochrony 
informacji niejawnych, współpraca z właściwymi 
jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb 
ochrony państwa. 
Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji (ABI), wiąże się przede wszystkim z 
nadzorowaniem wszelkich zadań związanych z 
ochroną danych osobowych w Urzędzie. Ponad-
to ABI m. in.: opracowuje politykę bezpieczeń-
stwa danych osobowych, prowadzi szkolenia 
z zakresu ochrony danych osobowych, nadaje 
uprawnienia związane z dostępem do poszcze-
gólnych pomieszczeń w budynku Urzędu (karty 
zbliżeniowe), zgłasza do Generalnego Inspektora 
ochrony Danych Osobowych zbiory danych oso-
bowych.
Naczelnik Wydziału realizuje również zada-
nia związane z ustawą o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa pań-
stwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumen-
tów (ustawa lustracyjna). 
(22) 51 22 100 – Naczelnik Wydziału Organiza-
cyjnego (Anna Kowalska)

Biuro Rady Miejskiej
Julita Michałowska pełni zastępstwo za Naczelni-
ka Wydziału w razie jego nieobecności w pracy. 
Ściśle współpracuje z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej (RM), pod którego kierownictwem 
opracowuje plan pracy rady gminy. Kompletuje i 
gromadzi dokumenty kierowane pod obrady RM, 

organizuje spotkania związane z reprezentacyjny-
mi funkcjami rady. Uczestniczy w posiedzeniach 
sesji RM, z których sporządza protokoły (w roku 
2012 odbyło się 10 sesji RM). Odpowiedzialna 
jest za prowadzenie ewidencji i gromadzenie 
zbiorów uchwał Rady Miejskiej w tym przepisów 
z zakresu prawa miejscowego i opracowywanie 
sprawozdań w tym zakresie. Wszystkie podjęte 
przez Radę Miejską, uchwały przekazuje do Wo-
jewody Mazowieckiego. Korzystając z programu 
komputerowego „Legislator” przetwarza i prze-
kazuje uchwały Rady Miejskiej stanowiące pra-
wo miejscowe do Dziennika Urzędowego - celem 
opublikowania.

Dodatkowo do jej zadań należy:
- prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji 
zgłaszanych przez radnych na sesjach rady gmi-
ny oraz czuwanie nad terminowym udzieleniem 
przez adresatów odpowiedzi o sposobie załatwie-
nia zgłaszanych problemów,
- przygotowywanie harmonogramów spotkań  
z wyborcami, a także informowanie mieszkań-
ców o terminach i miejscach spotkań,
- przygotowywanie i kompletowanie dokumen-
tów związanych z wypłatą diet radnych,
- opracowywanie planu dochodów i wydatków 
Rady Miejskiej oraz budżetów ośmiu Zarządów 
Osiedli (program komputerowy OTAGO),
- bieżące nadzorowanie wydatków budżetowych 
zadań realizowanych przez Biuro Rady Miejskiej 
oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych  
w tym zakresie,
- przygotowanie i obsługa wyborów do Zarządów 
Osiedli,   
- prowadzenie nadzoru i koordynacja rozpatrywa-
nia skarg i wniosków wpływających do Urzędu, 
prowadzenie rejestru skarg i wniosków, a także 

TEkST WyDZIAł oRGANIZACyJNy

Wydział organizacyjny jest jednym z dziesięciu Wydziałów funkcjonujących w Urzędzie Miejskim. Naczelnikiem Wydziału jest 
Anna Kowalska. 

Wydział Organizacyjny opracowywanie informacji dla stosownych orga-
nów w sprawie skarg i wniosków.
(22) 51 22 117 – Biuro Obsługi Rady Miejskiej 
(Julita Michałowska)

Teresa Stokowska odpowiedzialna jest za prawi-
dłowe prowadzenie spraw związanych z obsługą 
pracy 6 merytorycznych komisji Rady Miejskiej 
w Nowym Dworze Mazowieckim tj.: Komisji 
Rewizyjnej, Komisji Finansów i Rozwoju Go-
spodarczego, Komisji Gospodarki Komunal-
nej, Inwestycji i Ochrony Środowiska, Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i 
Spraw Społecznych.
Współdziała z radnymi podczas opracowania 
rocznych planów pracy poszczególnych komisji, 
organizuje comiesięczne posiedzenia, zapewnia 
obsługę kancelaryjno biurową komisji. Po usta-
leniu terminów posiedzeń Komisji oraz tema-
tyki obrad, przygotowuje zbiorczą informację 
o posiedzeniach merytorycznych komisji Rady 
Miejskiej w danym miesiącu. Informacja ta jest 
zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) z tygodniowym wyprzedzeniem, co daje 
mieszkańcom możliwość przybycia na posiedze-
nie i zgłoszenie swoich problemów. Z posiedzeń 
Komisji Pani Stokowska sporządza protokoły,  
a zgłoszone i przyjęte na posiedzeniach wnioski 
Komisji, niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi 
Miasta w celu ich realizacji (w 2012r. Komisje 
odbyły 72 posiedzenia). Pani Stokowska prowa-
dzi także rejestry wniosków Komisji oraz czu-
wa nad terminowym udzielaniem odpowiedzi  
o sposobie załatwienia spraw zgłaszanych przez 
poszczególne Komisje. 
Na koniec każdego roku kalendarzowego przy-
gotowuje dla Przewodniczących merytorycznych 
Komisji informacje statystyczne, niezbędne do 
opracowania sprawozdań z pracy Komisji za 
dany rok. Sprawozdania te są przedkładane Ra-
dzie Miejskiej na styczniowej sesji. Ponadto Pani 
Stokowska odpowiedzialna jest za organizację  
i realizację zadań związanych z wyborami ław-
ników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pra-
gi-Północ, Sądu Okręgowego Warszawa – Praga 
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
oraz Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim.
(22) 51 22 118 - Biuro Obsługi Rady Miejskiej 
(Teresa Stokowska)

Wytwarzane w Biurze Obsługi Rady Miejskiej 
dokumenty: protokoły z posiedzeń Rady Miej-
skiej i Komisji Rady Miejskiej oraz podejmowa-
ne przez Radę Miejską uchwały, jak i zgłaszane 
przez radnych i komisje Rady wnioski stanowią 
materiał archiwalny kategorii „A”. Dokumenty 
tej kategorii muszą być przechowywane bezter-
minowo. Po 25 letnim okresie przechowywania 
w archiwum zakładowym podlegają przekazaniu 
do Archiwum Państwowego.

Biuro Gospodarcze
Małgorzata Mikuszewska zajmuje się realizacją 
zakupów związanych z zaspokajaniem potrzeb 
pracowników, w tym: wyposażaniem stanowisk 
pracy w meble biurowe, a także fachowe publika-
cje i prasę. Zajmuje się zamawianiem, zakupem 
i prowadzeniem ewidencji pieczęci służbowych 
i stempli używanych w Urzędzie. Gospodaruje 
pomieszczeniami biurowymi – aktualnie Urząd 

wynajmuje bądź użycza dziewiętnaście pomiesz-
czeń. Zapewnia stałe ubezpieczenie obiektu wraz 
z jego wyposażeniem oraz sprawuje nadzór nad 
usługami wykonywanymi przez firmy dla Urzędu 
jak: dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody, 
wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi 
prawnicze i remontowe.
Pani Mikuszewska odpowiada za realizację zadań 
związanych z organizacją wyborów, przygotowu-
je i wprowadza dokumenty (faktury, rachunki) do 
systemu informatycznego – OTAGO stosowane-
go przez Urząd. 
(22) 51 22 104 – Biuro Gospodarcze (Małgorzata 
Mikuszewska)

Monika Sałaszewska odpowiedzialna jest za 
prowadzenie magazynu materiałów biurowych 
i środków czystości zgodnie z instrukcją gospo-
darki magazynowej obowiązującej w Urzędzie, 
w tym przygotowywanie wymaganych doku-
mentów dla poszczególnych komórek organiza-
cyjnych Urzędu przy przyjmowaniu (PZ) i wyda-
waniu towarów (WZ). 
Przy wykonywaniu tych czynności pracuje  
w programie magazynowym WF-MAG. Zajmuje 
się zakupem materiałów biurowych potrzebnych 
do codziennej pracy oraz środków czystości nie-
zbędnych do utrzymania porządku i czystości  
w budynku Urzędu Miejskiego wykorzystując do 
tego ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz 
regulamin udzielania zamówień publicznych 
obowiązujący w Urzędzie. Pani Sałaszewska 
przekazuje również co miesiąc zestawienia wy-
danych materiałów biurowych i środków czysto-
ści do Wydziału Finansowego Urzędu. 
Prowadzi w systemie informatycznym OTAGO 
rejestr środków trwałych i wyposażenia zakupy-
wanych przez Wydział Organizacyjny, przy tym 
rejestruje nowe środki trwałe na drukach OT oraz 
likwiduje zużyte środki trwałe na drukach LT. 
Współpracuje z komisją inwentaryzacyjną przy 
każdorazowej inwentaryzacji Urzędu. Prowadzi 
Książkę obiektu budowlanego dla Urzędu zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie książki obiektu budowlanego, a także 
zleca i sprawuje nadzór nad wszystkimi przeglą-
dami stanu technicznego budynku zgodnie z usta-
wą Prawo Budowlane. 
Pani Sałaszewska przygotowuje umowy zawiera-
ne przez Wydział Organizacyjny między innymi 
z firmami zewnętrznymi oraz 
z pracownikami sprzątającymi w budynku Urzę-
du Miejskiego, a także odpowiednio przygo-
towuje dokumenty (umowy, faktury, rachunki) 
do wprowadzenia do systemu informatycznego 
OTAGO stosowanego przez Urząd. 
(22) 51 22 105 – Biuro Gospodarcze (Monika 
Sałaszewska)

Dodatkowo Biuro Gospodarcze Wydziału  
Organizacyjnego realizuje zadania związane  
z organizacją wyborów do Sejmu, Senatu, Par-
lamentu Europejskiego, na Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej, Burmistrza, Rady Miejskiej, 
Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz refe-
rendów i konsultacji społecznych w zakresie pra-
widłowego przygotowania i wyposażenia lokali 
wyborczych, zapewnienia właściwych warunków 
pracy i wyposażenia w materiały biurowe Komi-
sji wyborczych oraz rozliczenia finansowego. 
Biuro Gospodarcze obejmuje także pracowni-
ków obsługi, którzy stale dbają o stronę wizualną 

Urzędu w tym wywieszanie flag, utrzymanie czy-
stości nie tylko w pomieszczeniach i na holach, 
ale także wokół budynku Urzędu. 

Punkt Obsługi Interesanta
Punkt Obsługi Interesanta (POI) utworzony zo-
stał w 2005 r. Mieści się na pierwszym piętrze 
budynku Urzędu Miejskiego w pokoju 101. 
POI to miejsce pierwszego kontaktu klienta  
z urzędnikiem. Zakres działania POI jest bardzo 
szeroki, a do najważniejszych zadań należą:
1. udzielanie informacji na temat działalności po-
szczególnych wydziałów i pracowników,
2. obsługa centrali telefonicznej poprzez łączenie 
rozmów z Wydziałami Urzędu oraz obsługa te-
lefaksu,
3. wydawanie aktualnych druków i wniosków 
interesantom,
4. ewidencjonowanie korespondencji wpływają-
cej do Urzędu oraz wprowadzanie jej do systemu 
informatycznego,
5. rozdysponowywanie oraz przekazywanie za-
dekretowanej korespondencji poszczególnym 
Wydziałom oraz jednostkom podległym,
6. obsługa Elektronicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej (EPUAP),
7. przygotowywanie korespondencji wychodzą-
cej z Urzędu,
8. współpraca z Pocztą Polską w zakresie rekla-
mowania zaginionych przesyłek.

Ponadto Anna Nurzyńska zajmuje się prowa-
dzeniem Archiwum Zakładowego Do jej zadań 
należy porządkowanie dokumentacji archiwalnej 
i niearchiwalnej, zbieranie materiałów, brakowa-
nie, udzielanie informacji pracownikom Urzędu 
w zakresie przepisów archiwalnych oraz udostęp-
nienie kserokopii posiadanych akt osobowych 
interesantom, a także informowanie o miejscu 
przechowywania pozostałych akt osobowych. 
Ponadto stale współpracuje z Archiwum Pań-
stwowym, a także sporządza coroczne sprawoz-
dania z działalności archiwum. 
(22) 51 22 102 – Punkt Obsługi Interesanta (Anna 
Nurzyńska)

Dodatkowe zadania Anety Piekut to wywieszanie 
ogłoszeń i obwieszczeń komorniczych, sądowych 
i innych na tablicy informacyjnej Urzędu, spo-
rządza comiesięczne harmonogramy pracy pra-
cowników obsługi Urzędu, opracowuje projekt 
budżetu Wydziału Organizacyjnego, sporządza 
sprawozdania z jego wykonania oraz na bieżąco 
monitoruje wydatki budżetowe. Prowadzi także 
ewidencję kluczy Urzędu. 
(22) 51 22 103 – Punkt Obsługi Interesanta (Ane-
ta Piekut)

W Wydziale Organizacyjnym interesanci przyj-
mowani są codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach:
Poniedziałek: 9.00-17.00
Wtorek-Piątek: 8.00-16.00

Telefony kontaktowe: 
(22) 51 22 000 – centrala telefoniczna,
(22) 51 22 222 - centrala telefoniczna,
(22) 51 22 119 – Przewodniczący Rady Miejskiej 
– Krzysztof Bisialski (pok. 129 – I piętro – dyżu-
ry w poniedziałki od 15.00 do 17.00).
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Czas biegnie bardzo szybko, więc przypomi-
nam, iż do 2000 r. Twierdza była jednym  

z największych garnizonów wojskowych. W jej 
potężnych murach (cytadela – koszary o długości 
2150m) tętniło życie 24 godziny na dobę. Żołnie-
rze wielu formacji pełnili dwuletnią służbę szko-
ląc się w rzemiośle wojskowym i  spędzając czas 
wolny organizowany przez liczne ośrodki kultury 
każdej z jednostek oraz przez Klub Garnizonowy 
mieszczący się w dawnym kasynie carskim, a od 
2012 straszącym pustką i czekającym na nowe, 
lepsze czasy.

We wczesnych latach 70-tych nieliczna gru-
pa ludzi - entuzjastów turystyki, krajoznawstwa, 
oręża polskiego zauroczona wszelakimi walorami 
Twierdzy Modlin postanowiła przybliżyć ją szare-
mu społeczeństwu. Pod egidą Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego powstał Klub 

Przewodników „Bastion”, a w 2000 r. Towarzystwo 
Przyjaciół Twierdzy Modlin – organizacja pożytku 
publicznego stwarzająca możliwości harmonij-
nego rozwoju w tej dziedzinie.
Jest takie powiedzenie: „nie ma dymu bez 
ognia”. Skąd więc wzięły się te setki tysięcy 
turystów zwiedzających atrakcje Modlina przez 
ostatnie trzydzieści parę lat? Sprawił to właśnie 
ten „ogień” – ludzie, przewodnicy, członkowie 
Towarzystwa. Sprawiły to społeczne dyżury na 
Wieży Tatarskiej w dni wolne od pracy, pełnione 
bez przerwy od dwutysięcznego roku. 

Coraz liczniej odwiedzają Twierdzę Ci, którzy 
spędzili „upojne” dwa lata w mundurze. Wracają 
wspomnienia i przeżyte chwile. Są tacy, którzy  
w większym lub mniejszym stopniu zaliczyli 

pobyt w areszcie garnizonowym, wyjeżdżali na 
salwę honorową lub zmianę warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza do Warszawy. Jednak 
większość turystów to cywile – z Gdańska, Łodzi, 
Poznania, Przemyśla, Krakowa, Częstochowy 
czy Zielonej Góry. Zdarzają się też „podwójnie 
zauroczeni”. Za przykład mogą posłużyć Gosia 
i Łukasz z Warszawy – młodzi, sympatyczni  
ludzie zauroczeni sobą i przepięknym widokiem 
roztaczającym się z Wieży Tatarskiej. Zaurocze-
nie to miało swój wielki finał: Łukasz z „pełnią 
szczęścia” na rękach pokonał schody wiodące na 
taras i…
Za podane wiadomości ręczę słowem i zapraszam 
w imieniu Towarzystwa na kolejne spotkania  
aż do późnej jesieni.

TEkST I FOTO PREZES oDDZIAłU PTTK I TPTM GRZEGoRZ SoKołoWSKI

W trakcie społecznych dyżurów promujących historyczną dzielnicę Nowego Dworu Mazowieckiego zdarzają się przeróżne 
sytuacje związane z turystami odwiedzającymi Twierdzę Modlin. 

Dżentelmen na Wieży Tatarskiej! „Podwójnie zauroczeni” uczniowie z Zespołu Szkół w Twierdzy modlin w Jessen

Pierwszego dnia po długiej, bo prawie jedena-
stogodzinnej, podróży goście otrzymali drob-

ne upominki, akcentujące wspólne spotkanie,  
a potem zostali zaproszeni do szkoły na mały po-
częstunek.  Jak wspomina jedna z uczestniczek 
wymiany, początek spotkania utrudniała bardzo 
bariera językowa, w dużej mierze spowodowana 
tremą. Jednak nie było innego wyjścia, należało po 
prostu mówić. Po jakimś czasie każdy próbował 
tworzyć krótkie wypowiedzenia i komunikacja 
powoli stawała się sprawniejsza. Uczniowie na-
szej szkoły szybko zapoznali się z niemieckimi 
kolegami i ich rodzicami. Jeszcze tego dnia spo-
tkali się na wspólnej zabawie w kręglarni. Dzień 
kończył się wieloma pytaniami,   mieszkańcach. 
Ważnym wydarzeniem był pobyt u burmistrza 
miasta, któremu polscy uczniowie wręczyli albu-
my tematyczne o Nowym Dworze Mazowieckim 
i zabytkach Twierdzy Modlin. Tego dnia, podczas 

wycieczki do Spreewald’u, wszyscy uczestniczyli  
w relaksującym rejsie po labiryncie rzecznym na-
zywanym „Zieloną Wenecją”. 
Następny dzień upływał w malowniczej scene-
rii sadu, dokąd wszyscy pojechali na rowerach. 
Tam degustowali sok jabłkowy, bez konserwan-
tów, cukru i wody. Kolejnym punktem ekolo-
gicznego dnia było spotkanie z leśniczym, który 
przygotował dla obu grup atrakcyjne konkursy 
sprawnościowe, przypominające kręgle. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali nagrody w postaci pięknych, 
drewnianych figurek:  Ann- Christin, Anna Dresz-
ler i Kinga Szmytkowska. Inne atrakcje tego dnia 
to zwiedzanie manufaktury świeczek, gdzie każdy 
mógł wykonać własny projekt, nadając ciepłemu 
woskowi kształt i kolor. Wykonaną własnoręcznie 
świeczkę młodzi projektanci mogli zawieźć do 
swojego domu. Wizyta w zamku w Klöden przy-
niosła kolejne niezapomniane wrażenia związane 

ze spacerem po tajemniczych, podziemnych lo-
chach, a później wesołą zabawą. 
W czwartym dniu wymiany młodzież zwiedzała  
z przewodnikiem historyczny  Potsdam: Dzielnicę 
Holenderską, mini Bramę Brandenburską, pięknie 
położony zespół parkowo - pałacowy Sanssouci.
Czwartek, przyniósł zaskoczenie i trochę niepoko-
ju, ponieważ trudna sytuacja pogodowa spowodo-
wana powodziami  wymusiła wcześniejszy powrót 
naszej grupy do kraju. Po południu miały jeszcze 
miejsce tańce, śpiewy i rozmowy. Każdy chciał 
jak najmilej spędzić ostatni wieczór we wspólnym 
gronie. Następnego dnia, w piątek, grupę polskich 
uczniów pożegnał dyrektor szkoły i nauczyciele  
z Jessen, wręczając uczestnikom wymiany pa-
miątkowe piłki. Jak zawsze w takich chwilach  
radość przeplatała się ze łzami. Ale wszyscy po-
cieszali się, że kolejne spotkanie nastąpi za rok, już  
w maju.

TEkST I FOTO Koło DZIENNIKARSKIE

Twierdza modlin oczami przedszkolaków

Naszą wyprawę rozpoczęliśmy 16 maja po 
obficie zjedzonym śniadaniu stawiliśmy się 

zwarci i gotowi do wymarszu. Jako prawdzi-
wi pionierzy i poszukiwacze tajemnic ukrytych 
w murach, byliśmy wyposażeni w odpowiedni 
sprzęt - latarki. Pogoda tego dnia bardzo nam 
sprzyjała, dlatego nie zapomnieliśmy o nakryciu 
głowy przed mocno uśmiechającym się do nas 
słońcem. Gdy wszystko było spakowane, a my 
gotowi do pieszej wędrówki, ruszyliśmy żwawo 
za naszym przewodnikiem. Pierwszy przystanek 
mieliśmy od razu za przedszkolem, przy skrzydle 
samolotu. Pan Kmiotek w skrócie opowiedział 
nam historię jaka wiąże się z tym przedmiotem,  
a my w skupieniu słuchaliśmy do końca. 
Następnie ruszyliśmy w dalszą drogę. Mija-
jąc budynek szkolny kierowaliśmy się w stronę 
cmentarza fortecznego, gdy nagle zatrzymaliśmy 

się przy pomniku przyrody jakim było rozłożyste 
drzewo. Okazało się, że wiąże się z nim ciekawa 
historia. Po wysłuchaniu pana ruszyliśmy leśną 
ścieżką. Szukając przygód, natrafiliśmy na bu-
dynki forteczne, które są pozostałością czasów 
napoleońskich. Ponieważ w murach było ciemno 
użyliśmy swojego niezawodnego sprzętu – la-
tarki. Byliśmy ciekawi i bardzo zainteresowani 
tym co kryje się wewnątrz budynku, dlatego ze 
skupieniem na twarzy szliśmy za naszym prze-
wodnikiem. Najodważniejsi z nas zaglądali  
w ciemne pomieszczenia zainteresowani tym 
co tam się chowa. Jednak oprócz ciemności nic 
nie znaleźliśmy. Nie zrażeni niepowodzeniem 
naszych poszukiwań ruszyliśmy prosto przed 
siebie.  Oczywiście przechodząc przez pasy nie 
zapomnieliśmy o zasadach bezpieczeństwa i ru-
chu drogowego. Kolejnym przystankiem  w na-

szej wędrówce była REDUTA NAPOLEONA, 
która za czasów wielkiego wodza miała bronić 
przez wrogiem. Nie marnowaliśmy czasu na sta-
nie tylko z ochotą wkroczyliśmy w mury wielkiej 
budowli, o której podczas marszu opowiadał nam 
przewodnik. Końcem naszej wyprawy okazała 
się być WIEŻA TATARSKA na której nie lada 
zadanie czekało na nas w postaci schodów. Na-
sze odważne zuchy ruszyły za swoimi paniami 
na górę, choć zmęczenie dało się już we znaki. 
Jednak widok z tarasu wynagrodził im trudy wę-
drówki. Aura umożliwiła naszym milusińskim 
obserwację Twierdzy Modlin z wysokości. „By-
strzaki” mogły również wypatrzeć Pałac Kultury 
w oddali. 
Po wyczerpującej ale jakże pouczającej wypra-
wie, zmęczeni i głodni wróciliśmy do przedszkola 
gdzie czekała na nas pyszna zupa i odpoczynek. 

TEkST I FOTO K. KUCZKoWSKA

W dniach 03. – 07. czerwca 2013 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów PG i Lo gościła w niemieckiej szkole w Jessen, należącej do landu  
Saksonia Anhalt. To było już trzecie spotkanie Polaków z młodzieżą niemiecką w ramach wymiany językowo - kulturowej. opiekunami 
naszej grupy były nauczycielki języków obcych: p. Emilia Napiórkowska, p. Bożena Nalewajk, p. Ewa Szmytkowska.             

Maj był miesiącem obfitującym w wiele ciekawych wypraw dzieci z gr. STARSZAKI i oddziałów „0” SP. Pierwszą wycieczkę 
zorganizowaliśmy po naszej miejscowości, w której mieszkamy. My jako mieszkańcy Twierdzy Modlin byliśmy ciekawi 
poznania choćby „rąbka” historii tych monumentalnych ruin, które otaczają nasze domy. 

21 maja br. odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo – wyborcze Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów. W czasie obrad wybra-
no nowe władze organizacji, które będą rządzić 
przez kolejnych 5 lat. 
Wybór nowych władz ZERiI był konieczny, 
bowiem z funkcji przewodniczącej, ze wzglę-
du na zły stan zdrowia zrezygnowała p. Euge-
nia Podwiązka. Była nią od 14 lat a w ogóle ze 
Związkiem związana była od 23. Żegnając się 
ze Związkiem p. Podwiązka przedstawiła szcze-
gółowe sprawozdanie z działalności zarządu  
w latach 2008-2013.
Podkreśliła, że były to lata pracowite i owocne, 
zgodne ze statutem, służące pomocą, opieką, re-
habilitacją i życiem kulturalnym, rozwijającym  
integrację ludzi starszego pokolenia. Z różnych 
form zakresu tych działań skorzystało ponad   
22 tysiące osób. 
Po odczytaniu sprawozdania p. Podwiązka na 
stanowisko nowej  przewodniczącej zarekomen-
dowała Krystynę Kocan. Nikt więcej nie zgłosił 
innego kandydata. W czasie głosowania kandy-
datura p. Kocan spotkała się z akceptacją dele-
gatów. 
Nowa przewodnicząca przez ostatnie 11 lat była 

sekretarzem związku. Pełni też szereg funkcji  
w mieście, m.in. radną obecnej kadencji, starostą 
Uniwersytetu III Wieku w Nowym Dworze Maz., 
przewodniczącą społecznej komisji PFRON 
przyznającej dotacje organizacjom pozarządo-
wym oraz członkiem Zarządu Osiedla.

Na spotkaniu nie zabrakło gości, wśród których 
był burmistrz Jacek Kowalski, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej jerzy Plackowski, radni, 
przedstawiciele innych organizacji. Wszyscy 
dziękowali za dotychczasową pracę p. Eugenii 
Podwiązce a nowym władzom sukcesów i wy-

trwałości w pracy na rzecz Związku. 
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Nowodworski oddział Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów ma nowe władze. Po 14 latach z funkcji przewodniczącej 
zrezygnowała p. Eugenia Podwiązka. Nową szefową została wybrana Krystyna Kocan. 

Nowe władze u emerytów i rencistów
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Zajęte swoimi działaniami i zabawami nie za-
uważyły gdy w obecności pani wicedyrektor 

Ireny Wiśniewskiej odwiedził ich niespodziewany 
gość. Pogoda tego dnia dopisywała i słońce moc-
no przygrzewało to naszemu gościowi jednak to 
nie przeszkadzało pomimo grubego futerka. Tym 
niezwykłym przybyszem okazała się być BAŚ-
KA MURMAŃSKA, sympatyczna niedźwiedzica 
polarna, która w ramach projektu edukacyjnego 
odwiedzała dzieci w szkołach i przedszkolach. 
Nie pominęła oczywiście i naszych milusińskich, 
które od razu gdy zobaczyły misia nie odstępowa-
ły go na krok. Nasze przedszkolaki bardzo lubią 
gdy przybywają do nich atrakcyjni goście, dlatego  
w ramach gościnności oprowadziły misia po „swo-
ich” terenach. „Biedroneczki” zaprosiły BAŚKĘ 
na huśtawkę, na której mogły znaleźć się bliżej mi-
sia, „Starszaki” wybrały się w podróż pociągiem, 
w którym maszynistą była oczywiście BAŚKA, 
„Słoneczka” zaciągnęły ją na zjeżdżalnie a, „Kra-
snale” pokazały swój teren zabaw. Każdy milusiń-
ski chciał chociaż na chwilę dotknąć i przytulić się 
do futerka sympatycznego misia, bo nie zawsze 
przybywa do naszego przedszkola tak znakomita 
postać. BAŚKA miała możliwość także zwiedzenia 
pozostałych pomieszczeń przedszkolnych za spra-
wą uprzejmości pani wicedyrektor, która odegrała 
rolę przewodnika. Na zakończenie, krótkiego ale 
jakże przyjemnego spotkania, koledzy z najstarszej 
grupy w imieniu wszystkich przedszkolaków zło-
żyły na „łapki” gościa drobny upominek z podzię-
kowaniami za wizytę w naszych progach. Dzieci 
były tak zachwycone przybyciem BAŚKI MUR-
MAŃSIEJ,  że nie chciały jej wypuścić z przed-
szkola. Jednak polarny miś musiał odwiedzić także 
inne przedszkola, a my chociaż mali, to wiemy kim 
jest nasz gość i znamy jego historię. Dziękujemy za 
wizytę i czekamy na następne .

miły gość w Przedszkolu 
w Twierdzy
TEkST I FOTO K.KUCZKoWSKA

7 maja przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola nr 4 przy Zespole Szkół w 
Nowym Dworze Mazowiecki - Modlin 
Twierdza korzystając ze słonecznej 
pogody bawiły się w ogrodzie 
przedszkolnym. 

W Wieloboju wzięli udział wszyscy uczniowie 
klas I – III Szkoły Podstawowej, co stanowiło 

liczbę ok. 350 uczniów.
Uczniowie podzieleni zostali na kategorie wieko-
we, czyli poziomy klasowe. Osobno rywalizowały  
ze sobą klasy I, osobno klasy II i osobno klasy III.. 
Impreza została zorganizowana przy współpracy  
i ogromnym wsparciu finansowym ze strony Urzędu 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, „Stowarzyszenia 
Przyjaciół Piątki” oraz nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej nr 5.

W komisji sędziowskiej w czasie rozgrywania Wie-
loboju zasiedli:
p. Sebastian Sosiński – podinspektor w Wydziale 
Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim;
p. Katarzyna Bednarek – prezes „Stowarzyszenia 
Przyjaciół Piątki”;
p. Renata Bartołowicz – sekretarz „Stowarzyszenia 
Przyjaciół Piątki”;
p. Beata Trojanowska – nauczyciel bibliotekarz  
w Szkole Podstawowej nr 5;

Wszyscy uczestnicy Wieloboju rywalizowali ze sobą 
w 4-osobowych zespołach w 7 konkurencjach umy-
słowych i całą klasą w jednej konkurencji sportowej.
Konkurencje umysłowe sprawdzały wiadomości  
i umiejętności uczniów w zakresie: bezpiecznego 
poruszania się po drogach, prawidłowego i bezpiecz-
nego funkcjonowania w społeczeństwie, zachowań 
prozdrowotnych, zdrowego trybu życia oraz prawi-
dłowego korzystania z dobrodziejstw współczesne-
go świata techniki.
Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie, a ich ry-
walizacja zespołowa odbywała się na zasadach fair 
play. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wieko-
wych zostali nagrodzenie wspaniałymi pucharami, 
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Każda  
z klas biorących udział w Wieloboju również została 
nagrodzona rzeczowymi upominkami, którymi były 
pomoce dydaktyczne umożliwiające uczniom lepsze 
poznawanie otaczającego ich świata oraz rozwija-
nia ich umiejętności plastycznych. Ponad to każdy  
z uczestników otrzymał w poczęstunku sok owoco-
wy i zbożowy batonik z uwagi na to, że w naszej 
szkole kładzie się nacisk na prawidłowe odżywianie 
dzieci.
Wszystkie nagrody zostały zakupione dzięki ogrom-
nej pomocy Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazo-

 „Bezpieczne Dziecko 
– Bezpieczne 
Społeczeństwo”
TEkST I FOTO AGNIESZKA PATłASZyńSKA 

5 czerwca w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 5 odbył się Wielobój dla 
klas I – III. hasło zawodów - „Bezpieczne 
dziecko – bezpieczne społeczeństwo”. 
Była to już IV edycja tej imprezy.

Mecze odbywały się systemem „każdy z każ-
dym ”,czyli wszystkie klasy III grały ze sobą.

Wychowawcy bardzo dobrze przygotowali uczniów 
do turnieju. Wykazali się oni znakomitymi umiejęt-
nościami i doskonałą znajomością zasad gry oraz za-
prezentowali wyrównaną walkę o tytuł najlepszego.

Oto wyniki turnieju:
I miejsce – klas III b 
II miejsce – klasa III a
III miejsce – klasa III c
IV miejsce – klasa III d
GRATULUJEMY !!!

Turniej Dwóch Ogni 
Klas iii
TEkST I FOTO DoRoTA PRZyGoDA

13 czerwca uczniowie klas III Szkoły 
Podstawowej nr 7 na osiedlu Młodych 
rywalizowali w Turnieju „Dwóch ogni”. 

Był to dzień pełen muzyki, tańców, śpiewów, 
konkursów i zabaw zorganizowanych przez 

nauczycielki z naszego przedszkola. 
Radosna zabawa zaczęła się od obdarowania 
dzieci upominkami z okazji ich święta.  Tego dnia 
obowiązywało specjalne menu zawierające m.in. 
pieczoną kiełbaskę, owoce egzotyczne oraz ko-
lorową watę cukrową. Dodatkowa atrakcją była 
projekcja filmu pt. „Pani Pajączkowa i jej wesoła 
gromadka”. 
Po raz kolejny wspaniałą niespodziankę zapewnili 
dzieciom także nasi przyjaciele z nowodworskiej 
OSP. Była to m.in. prezentacja sprzętu strażac-
kiego tj.: wóz ratowniczy i gaśniczy oraz pokaz 
sposobu udzielania pierwszej pomocy.
Zdecydowanie był to dzień, w którym wszystkie 
dziecięce buzie były zadowolone, nawet jeśli mia-
ły jakieś zmartwienie.

Dzień Dziecka w Wesołej 
Jedyneczce
TEkST I FOTO KARoLINA BRZoZoWSKA
NAUCZyCIELKA PP-1

Tegoroczne obchody Dnia Dziecka  
w Publicznym Przedszkolu nr 1 odbyły 
się 4 czerwca.

Młodzież brała udział w licznych konkuren-
cjach sportowych. Najlepsi sportowcy zostali 

nagrodzeni dyplomami, pucharami i statuetkami. 
Sponsorem nagród była Rada Rodziców. 
W przerwie między zawodami odbył się pokaz 
udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego za-
chowania się nad wodą podczas wypoczynku 
letniego. Pokaz przygotowała grupa Ochotniczej 
Straży Pożarnej – Ratownictwa Wodnego.
Po zawodach młodzież wspólnie z nauczycielami 
grillowała smaczne kiełbaski sponsorowane przez 
Zakłady Mięsne – LENARCIK.

Bardzo dziękujemy sponsorom.

Na sportowo w PG1
TEkST I FOTO hANNA TWARDoWSKA

26 czerwca odbył się w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 Dzień Sportu. 

Był to ponadregionalny program rozwijania  
kompetencji kluczowych ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodni-
czych, technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT), języków obcych i przedsiębiorczości.

Misją projektu było przygotowanie uczniów gimna-
zjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy 
i uczenia się przez całe życie. Celem projektu było 
kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji klu-
czowych, które pomogą im w rozwoju zdolności  
i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjo-
nowanie w nowoczesnym społeczeństwie:
• porozumiewanie się w języku ojczystym, 
• porozumiewanie się w językach obcych, 
• kompetencje matematyczne i podstawowe kompe-
tencje naukowo-techniczne, 
• kompetencje informatyczne,  
• umiejętność uczenia się, 
• kompetencje społeczne i obywatelskie, 
• inicjatywność i przedsiębiorczość.
Projekt był realizowany podczas zajęć z matematyki, 
fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskie-
go, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).

e-akademia 2013
TEkST I FOTO PG 1

Nasza szkoła w czerwcu roku szkolnego 
2012/2013 zakończyła trzyletni projekt 
edukacyjny e-Akademia Przyszłości. 

wiecki i „Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki” za co 
w imieniu własnym (czyli osoby odpowiedzialnej 
za organizację), wszystkich uczniów i nauczycieli 
naszej szkoły serdecznie dziękuję.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym 
również uda się nam zorganizować tak wspaniałą 
imprezę.

* Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (dz. U. Z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i na 
podstawie rozporządzenie ministra pracy i polityki 
społecznej1) z dnia 15 grudnia 2010 r. W sprawie 
wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczą-
cych realizacji zadania publicznego „Stowarzyszenie 
Przyjaciół Piątki” złożyło do Urzędu Miasta ofertę 
dotyczącą zorganizowania wieloboju „Bezpieczne 
dziecko – Bezpieczne społeczeństwo”(IV edycja). 
(Małe grany) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie(Dz.U.z 2010r. Nr234,poz 1536, 
zwanej dalej “ustawą” Urząd Miasta przekazał na 
realizację zadania 9700 zł. Procentowy udział dotacji 
wynosi więcej niż 98 %. Całkowity koszt realizacji 
zadania to 9850. 
PARTNEREM BIORĄCYM UDZIAŁ W REALI-
ZACJI ZADANIA JEST SZKOŁA PODSTAWO-
WA NR 5 W NOWYM DWORZE MAZOWIEC-
KIM 
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Piknik rodzinny

Wielką radość uczestnikom pikniku sprawił 
występ  dwóch czarnoskórych muzyków 

grających na egzotycznym instrumencie. Dzieci 
miały możliwość włączyć się do zabawy i zagrać 
na ,,złotym bębenku” oraz zatańczyć z rodzicami 
m.in.: taniec Zorby, popularne ,,kaczuchy”. Uczest-
nicy imprezy bawili się wspólnie w rytmie  afrykań-
skich dźwięków. Tanecznym krokiem przechodzili 

pod liną. Wizyta artystów wzbudziła wiele emocji  
i zainteresowania, zwłaszcza wśród dzieci.
Następnie ,,pod okiem” pani Małgosi Steckiej 
przedszkolaki z grup starszych zaprezentowały 
rodzicom swoje umiejętności taneczne.
Rodzice włączyli się w przygotowanie pikniku 
-  dzięki sponsorowaniu słodyczy, owoców, napoi 
oraz upieczeniu pysznych ciast wszyscy mogli się 

wspaniale bawić oraz cieszyć słoneczną pogodą. 
Rodzice stanęli na wysokości zadania także pod-
czas grillowania.
,,Dzień Rodziny” przebiegła w miłej i radosnej at-
mosferze o czym świadczył uśmiech widoczny na 
twarzach przedszkolaków i ich rodziców.

TEkST I FOTO M.ChoJNACKA

maja z „Biedronek” na Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

Konkurs adresowany był do przedszkola-
ków, uczniów szkół podstawowych i gim-

nazjalnych. Celem konkursu było promowanie 
zdrowego stylu życia, prezentacja umiejętności 
artystycznych dzieci oraz rozwijanie ich twór-
czej aktywności. Każda placówka zaprezento-
wała piosenkę o tematyce  zdrowotnej. Publiczne 
Przedszkole nr 2 prezentowała Maja Bziuk z gru-
py „Biedronki”. Do festiwalu została przygoto-
wana przez p. Mirosławę Białkowską. Niezwykle 
ważne jest promowanie takich małych talentów 
czemu niewątpliwie sprzyja uczestnictwo w kon-
kursach organizowanych przez różne placówki  
i instytucje. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

TEkST I FOTO J.S-SZ.

11 czerwca br. na terenie ogrodu Publicznego Przedszkola Nr 2 po raz kolejny odbył się Piknik Rodzinny.  Jak co roku na przedszkolaki i 
ich rodziców czekało wiele atrakcji.  

19 kwietnia odbył się Festiwal Piosenki o Zdrowiu, organizowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. 

Wycieczka do muzeum archeologicznego

W Muzeum Archeologicznym najpierw poszli-
śmy do pracowni tkactwa na lekcję, gdzie 

utkaliśmy ozdobne bransoletki. Potem Pan przewod-
nik pokazywał nam slajdy z okresu prehistorycznego 
na ziemiach polskich. Oglądaliśmy też różne ekspo-
naty przedstawione w skali rzeczywistej: dawne na-
rzędzia, broń, ozdoby. Była 
nawet makieta świątyni, w której Mieszko I przyjął 
chrzest. W skali zmniejszającej przedstawione  były 
też dawne domostwa i kopalnia krzemienia. Na ko-
niec poszliśmy do KFC na obiad. Po posiłku  wróci-
liśmy do domu. Bardzo miło i sympatycznie wspo-
minam tę wycieczkę. 

TEkST I FOTO JAKUB PUTZ KL.4C

Konkurs szkolny z fizyki „Pomoce dydaktyczne z fizyki”

Najlepsza okazała się praca Piotra Krukowskiego 
(IIIa). Przyrząd jaki wykonał pokazuje zastoso-

wanie kondensatorów. Drugie miejsce zajęło dwoje 
uczniów Julia Domańska (IIIa) i Michał Skrętko-
wicz (IIIa). Julia wykonała przyrząd pokazujący, że 
przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole 
magnetyczne. Michał natomiast wykonał przyrząd, 
który pokazuje zależność pomiędzy długością fali, 
a częstotliwością. Trzecie miejsce otrzymała Mał-
gorzata Furtak (IIIc), za przyrząd przedstawiający 
zjawisko rozszerzalności ciał stałych. 
Wszystkie pomoce posiadały dokumentacje,  
w której znajdował się opis zjawiska, przyrządu. 
Pomoce zostały wykonane własnoręcznie, charak-
teryzują się pomysłowością i prostotą. 

Wszystkim uczniom gratuluje sukcesów i życzę 
dalszych pomysłów w przyszłości. I zachęcam po-

zostałych uczniów do poszukiwania i brania udziału 
w konkursie.

TEkST I FOTO oPIEKUN KoNKURSU DR ANETA RoZMARyNoWSKA

11 czerwca klasa IV c z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy była na wycieczce w Warszawie.  

W maju 2013 roku został rozstrzygnięty szkolny konkurs z fizyki „Pomoce dydaktyczne z fizyki”. 

międzygrupowy Konkurs Literacki

W konkursie udział wzięły dzieci z grupy: III – 
„Zajączki”, IV – „Myszki” i V – „Biedronki”. 

Na początku dzieci przy muzyce odbyły podróż do 
Bajkolandii. Po czym wymyślały nazwy krain, do 
których przybyły. Wymyślone krainy to: „Zającz-
kolandia”, „Myszkolandia”, „Biedronkolandia”. 
Chętne dzieci z poszczególnych krain odgadywały 
zagadki słowne, obrazkowe i dźwiękowe, układały 
obrazki (sceny z bajek) pocięte na części, rysowały 
labirynt – drogę „Kubuś szuka przyjaciół”, wybie-

rały prawidłowe zakończenia niektórych wierszy. 
Był Quiz dotyczący bajki o ,,Śpiącej Królewnie”. 
Dzieci wzięły udział również w zabawach 
z dramą np. „Królewicz poszukuje kopciuszka”, 
Calineczka ratuję jaskółkę”, „Kopciuszek 
na balu”. Przy muzyce i z rekwizytami dzieci odgry-
wały kolejne scenki. Wykazały się przy tym wiedzą 
i pomysłowością. Nie zabrakło też trudniejszych za-
dań. Odważne dzieci powtarzały trudne zdania np.: 
„chrząszcz brzmi w trzcinie”, „chrabąszcz brzęczy 

w gąszczu” itp. Były również pytania dodatkowe 
poza konkursowe np. „Jak miały na imię siostry 
Kopciuszka”, kto jest autorem wiersza pt. „Na 
wyspach Bergamutach”. Na zakończenie wszyst-
kie dzieci bawiły się przy muzyce śpiewając i in-
scenizując ruchem piosenkę „Krasnoludek”. Pani 
wicedyrektor Anna Sykus podziękowała wszyst-
kim uczestnikom za udział w konkursie i wręczyła 
przedstawicielom grup dyplomy oraz książki.

TEkST I FOTO Z.oRłoWSKA

20 maja w Publicznym Przedszkolu Nr 2 odbył się konkurs związany z treścią wierszy J. Tuwima, J. Brzechwy oraz bajek:  
„Jaś i Małgosia”, „Kopciuszek”, „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka”, „Królewna Śnieżka”, „Kot w butach” i innych.

Podróże po krajach unii europejskiej w Publicznym Przedszkolu Nr 5

Przedszkolaki poznały wybrane kraje Unii Eu-
ropejskiej – Polskę, Wielką Brytanię, Włochy, 

Francję, Danię, Niemcy, Hiszpanię. Propono-
wane zabawy pozwoliły dzieciom w atrakcyjny  
i ciekawy sposób, podczas zabaw, słuchania bajek 
i baśni z różnych krajów Europy zapamiętać na-
zwę państw europejskich, ich położenie na mapie, 
symbole narodowe, a także ciekawe miejsca wy-
branych państw. 
Dzieci uczyły się tańców, piosenek, zabaw euro-
pejskich. Wykonywały ciekawe prace plastycz-
no – techniczne, które zostały wyeksponowane  
w holu przedszkola. Przedszkolakom dużo frajdy 
sprawiło przygotowanie i degustacja charakte-
rystycznych dla poszczególnych krajów potraw 
narodowych – pizzy, sałatki greckiej, ciasteczek 
francuskich, kompozycji smakowych różnych ga-
tunków serów.
13 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku 
przedszkolnego. Dzieci wystąpiły w programie ar-
tystycznym podsumowującym ich zdobytą wiedzę 
nt. krajów należących do Unii Europejskiej. 
Zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, wo-
kalne i taneczne.  Przedszkolaki zatańczyły taniec 
hiszpański, grecką zorbę, walczyka niemieckiego,  
nie zabrakło także francuskiego pokazu mody.  

Na koniec absolwenci zatańczyli narodowy taniec 
– poloneza. W przedstawieniu wystąpili także ro-
dzice, którzy świetnie spisali się w roli aktorów. 

TEkST I FOTO WyChoWAWCZyNIE GR. VII

Dzieci z grupy VII „Czarodzieje” od września 2012 r. rozpoczęły „podróże” po Europie. 
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XVi Finał Konkursu Wiedzy o Lesie 

Uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na 
trzydzieści pytań z zakresu fauny i flory Pol-

ski, dotyczących rośliny chronionych, trujących, 
wykorzystywanych w ziołolecznictwie; form 
ochrony przyrody w Polsce; popularnych ptaków 
leśnych i drapieżnych; zwierząt leśnych, grzybów  
jadalnych, trujących i chronionych. 
W konkursie wzięło udział 210 uczniów ze szkół 
podstawowych z terenu woj. Mazowieckiego - do 
finału przeszli ci, których prace zostały najwyżej 
ocenione. Było to 65 uczniów z klas IV – VI ze 
szkół podstawowych w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Sochaczewie, Markach, Legionowie  
i Warszawie. 
Miło nam poinformować, że zwycięzcą w tym 
konkursie został uczeń naszej szkoły, Jakub Obi-
dowski (5d). 
Kuba to pasjonat przyrody, od lat obserwuje i foto-
grafuje ptaki i ma na ich temat imponującą wiedzę. 

Redaguje rubrykę „Okiem ornitologa” w szkolnej 
gazetce „Szuwarek”, w której dzieli się z innymi 
ciekawostkami na temat ptaków. 
Serdecznie gratulujemy wygranej.

TEkST I FOTO AR

mamo, Tato pobaw się ze mną…

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym integracyj-
nym tańcem ,,Krasnoludek”.
Następnie Dzieci wraz z Rodzicami odrysowali  
i ozdobili swoje  dłonie  według własnego pomysłu. 
Po czym nastąpiła prezentacja ukończonych dzieł 
oraz podział  uczestników na dwie drużyny, zada-
niem każdej z nich było stworzenie z wcześniej 
wykonanych dłoni zwierzątka. Rodzice i Dzieci 
wykazali się ogromną pomysłowością i kreatyw-
nością podczas wykonywania tego zadania.
W dalszej części spotkania przedszkolaki wraz 
z Rodzicami bawiły się ćwicząc wykorzystując 
metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. 
Dzięki takiej aktywności przedszkolaki mogą le-
piej odkryć własne możliwości, uczyć się współ-

pracy z innymi, a jednocześnie kształtują poczucie 
bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie oraz 
nabierają pewności siebie.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy słuchali mu-
zyki relaksacyjnej oraz przekazali sobie ,,iskierkę”  
przyjaźni.
Wspólne spotkanie dostarczyło wiele radości 
Dzieciom i ich Rodzicom.

TEkST I FOTO PP2

15 czerwca na terenie Leśnej Szkółki Kontenerowej w Skierdach odbył się  XVI Finał Konkursu Wiedzy o Lesie zorganizowany przez 
Nadleśnictwo Jabłonna oraz Klub Ekologii Pałacu Młodzieży w Warszawie. 

Pod takim hasłem, 20 maja grupa Muchomorków z Publicznego Przedszkola Nr 2 bawiła się wraz z Rodzicami.

Przedszkolaki w Warszawie

Z niecierpliwością i pełne napięcia oczekiwały 
dnia wyjazdu. Choć aura pogodowa tego dnia 

nam nie sprzyjała, to my z uśmiechem na twarzy 
ruszyliśmy do stolicy. W autokarze śpiewaliśmy pio-
senki oraz głośno śmialiśmy się, aby nasze dobre hu-
mory zaczarowały ciemne chmury. Po dość długiej 
podróży dotarliśmy na miejsce, gdzie czekała na nas 
pani przewodnik. Jednak przed wyruszeniem w trasę 
po Starym Mieście posililiśmy się, aby mieć siłę w 
nogach oraz dobry słuch i pamięć. Gotowi i zwarci 
ruszyliśmy za przewodnikiem. Podczas naszej wy-
prawy szlakami warszawskich legend, usłyszeliśmy 
historię Syrenki Warszawskiej, groźnego Bazylisz-
ka oraz Warsa i Sawy. Poznaliśmy sekret dzwonu, 
który spełnia życzenia, stojącego na placu na tyłach 
katedry św. Jana oraz próbowaliśmy odczarować 
księcia, który wg legend zamienił się w posągowego 
niedźwiedzia z powodu nieodwzajemnionej miłości  
i dalej czeka na swoją wybrankę przed wejściem do 
Kościoła Matki Bożej Łaskawej. Na zakończenie 
interesującej wycieczki znaleźliśmy się pod szyldem 
„Bazyliszka”, aby sobie przypomnieć jego wygląd  
z legendy. W tym czasie kiedy my zwiedzaliśmy Sta-
re Miasto nasi koledzy z klasy „0”B w podziemiach 
Muzeum Historycznego próbowali uratować Syren-
kę. W tym celu za pomocą specjalnych map szukali 
magicznych szkatułek, które jak się później okazało 
kryły ciekawe przedmioty. Skrzynki zawierały siatkę 

rybacką, kompas oraz pudełeczko ze słodkościami  
w nagrodę za wykonanie zadania. Razem z prze-
wodnikiem przy specjalnej linie zwiedzili mury 
podziemia oraz wysłuchali legend związanych z 
tymi miejscami. Gdy wrócili z wyprawy widać było 
zadowolenie na twarzach, więc chyba wycieczka się 
udała. 
Ale to nie koniec wrażeń, ponieważ drugą cześć  dnia 
spędziliśmy na zjeżdżalniach, basenie z kulkami, 
ściankach wspinaczkowych, czyli jednym słowem 
byliśmy w KOLORADO. Dzieci nie mogły docze-
kać się wyjazdu do sali zabaw, w której czekało na 
nich wiele atrakcji w postaci tuneli na różnych wyso-
kościach, wyrzutni piłek, siatek wspinających i wiele 
innych sprzętów. Była to znakomita okazja wykaza-
nia się sprytem, odwagą i siłą fizyczną, gdyż niektóre 
przyrządy wymagały pewnych sprawności. KOLO-
RADO okazało się być sprawdzianem możliwości 
ruchowych i psychofizycznych dzieci. Z obserwacji, 
można powiedzieć, że naszych zuchów nic nie poko-
na i nie pobije, gdyż śmiech i radość słyszana z oddali 
dawały pewność, że świetnie sobie radzą z pokony-
waniem trudności. Zafascynowane i pełne euforii 
przedszkolaki proponowały zabawy swoim paniom, 
które widząc roześmiane twarze dzieci nie mogły 
ulec ich pozytywnym emocjom. I tak panie razem  
z wychowankami korzystały z uciech sali zabaw 
i gier KOLORADO. Dwie godziny spędzone na 

świetnej zabawie dały upust w drodze powrotnej, 
kiedy to nasi milusińscy zapadli w spokojny sen. 
Mamy nadzieję, że śniły im się dalsze zabawy w KO-
LORADO. Zmęczeni ale zadowoleni wróciliśmy do 
przedszkola i szkoły.  Jak się okazało, na deszczowe 
dni najlepsze – KOLORADO. Oczywiście czekamy 
na powtórkę wycieczki.

TEkST I FOTO K. KUCZKoWSKA

„Bazyliszek”, „Złota Kaczka”, „Syrenka Warszawska”, „Wars i Sawa” to najbardziej znane legendy warszawskie. Czy my je znamy, 
a jak znamy to czy pamiętamy? W tym celu „STARSZAKI” i dzieci z oddziału „0”B Szkoły Podstawowej w Twierdzy Modlin  
wybrały się 23 maja na wycieczkę do Warszawy. Celem ich wyprawy było  Muzeum historyczne, do którego udali się, aby 
zaczerpnąć informacji na temat warszawskich legend.

Wizyta saperów w świetlicy

Żołnierze przybliżyli dzieciom swoją pra-
cę. Mogły one dokładnie obejrzeć granaty 

i inne niebezpieczne ładunki. Dowiedzieć się  z 
czego zbudowana jest mina. Zapoznały się także  
z wyposażeniem saperów: specjalnym ubraniem 
i urządzeniami, którymi się posługują podczas 
akcji.
Po prezentacji żołnierzy dzieci same mogły zało-
żyć specjalny ubiór, kask , kamizelkę. Sprawia-
ło im to wiele radości. Każdy z uczniów chciał 
także przymierzyć specjalne buty, w których 
się chodzi po polu minowym. Dowódca patrolu  

st. chor. T. Michalik nauczył dzieci, jak powinny 
się zachować, gdy znajdą niewybuch. Uświado-
mił ich , że zabawa nieznanymi przedmiotami 
może skończyć się nieszczęściem. Na koniec 
zaprosił dzieci do wozu saperskiego, żeby zoba-
czyły wyposażenie i posiedziały wewnątrz. Dzię-
ki spotkaniu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę  
w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 
Dziękujemy płk mgr inż Piotrowi Sołomonow – 
dowódcy JW 1523 w Inowrocławiu i żołnierzom 
z patrolu za bardzo interesujące spotkanie. Zosta-
nie na pewno długo w pamięci dzieci. 

TEkST I FOTO DoRoTA  PRZyGoDA

W środę 5 czerwca w świetlicy szkolnej SP7 odbyło się spotkanie dzieci z saperami.

Piłkarze mKS „Świt” NDm w PP3

Maluchy zapoznały się z ubraniem i piłką do 
gry w piłkę nożną. Podjęły także próbę rzu-

tu i celowania piłką. Starsze dzieci, pod czujnym 
okiem zawodowców, trenowały strzały do bram-
ki, a także rozgrywały mecze międzygrupowe. 
Przedszkolaki nieźle się musiały namęczyć by 
Przemysławowi Kuleszy strzelić gola. Bramkarz 
przymykał czasami oko i pozwalał wpaść piłce  
w bramkę, ku uciesze przedszkolaków. Enow 
George Enow, Mateusz Zawiska oraz Obem Mar-
cellinus Odong – zawodnicy na co dzień grający 
na pozycjach pomocników, przecierali oczy ze 
zdziwienia, gdy najstarsi wychowankowie pod-
czas gry i strzałów wykazywali się dużą kon-
centracją, celnością i profesjonalizmem. No cóż, 
nie wiedzieli , że chłopcy uczęszczają na zajęcia 
dodatkowe w hali NOSiR ;)
Mamy nadzieję, że jeszcze usłyszymy o suk-
cesach drużyny MKS „Świt”. Być może do 
drużyny w przyszłości dołączy też któryś  
z przedszkolaków, ku radości i dumie rodzi-
ców oraz wychowawczyń.

TEkST I FOTO JUSTyNA LEWANDoWSKA

Dn. 14.06.2013r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Maz., dzięki uprzejmości i zaangażowaniu 
Państwa Katarzyny i Andrzeja Sazanowicz – rodziców jednego z wychowanków, spotkały się z trenerem i zawodnikami 
MKS „Świt” Nowy Dwór Maz. 

Zaczarowani...

Zanim wsiedliśmy do autokaru przypomnieliśmy 
sobie zasady kulturalnego zachowania się w 

miejscach publicznych.  Droga do Warszawy zajęła 
nam krótką chwilę, gdyż spędziliśmy ją na obserwo-
waniu zmieniających się widoków za oknem. Czasem 
śpiewaliśmy czasem rozmawialiśmy i tak upłynął 
czas przeznaczony na podróż. Nim się zorientowa-
liśmy byliśmy już na miejscu. Odebraliśmy bilety w 
kasie, zostawiliśmy kurtki w szatni i udaliśmy się na 
I piętro do sali, w której miał się odbyć spektakl. Gdy 
weszliśmy do sali i usiedliśmy na wyznaczonych 
miejscach, mogliśmy porozglądać się chwilę, co kry-
je się wokół nas. Po kilku chwilach zgasło światło i 
rozpoczęło się przedstawienie, podczas którego dzie-

ci z zapartym tchem oglądały zmieniające się sceny. 
Chyba najbardziej wyczekiwanymi momentami 
były chwile gdy zła macocha  zaczynała czarować, 
ponieważ wtedy salę otaczał dym. Ale to nie efekty 
specjalne były atrakcją przedstawienia, ale gra akto-
rów, którą śledziła najmłodsza widownia oraz fabuła 
bajki. Niewątpliwie gra świateł i wydobywający się 
dym robiły ogromne wrażenie na milusińskich, któ-
rym podobał się spektakl, gdyż nagrodzili aktorów 
gromkimi brawami. W drodze powrotnej dało się 
słyszeć rozmowy na temat obejrzanego przedstawie-
nia. Zapewne nie będzie to pierwszy i ostatni wyjazd 
do teatru, ponieważ takie przekazy kultury kształtują 
w dzieciach wartości estetyczne i moralne.

TEkST I FOTO K. KUCZKoWSKA

28 maja dzieci z gr. STARSZAKI i oddziałów „0” oraz klasy IB ze Szkoły Podstawowej w Twierdzy Modlin  wybrały się do teatru 
RAMPA na spektakl pt. ZACZARoWANI. Do tej pory teatrzyki nasi milusińscy mieli okazję oglądać w przedszkolu lub szkole, 
gdy przyjeżdżali do nas z przedstawieniem aktorzy. Tym razem to my wybraliśmy się do prawdziwego teatru. 
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V mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 4 w Tabliczce mnożenia

Brali w nich udział uczniowie klas 4,5 i 6. Naj-
pierw wyłoniono przedstawicieli klas, a później 

rozstrzygnięto zawody dla poszczególnych grup 
wiekowych. Uczniowie rywalizowali w kategoriach 
gier: Krzyżak, Prymus, Szeryf. Wyłoniono mistrza 
i wice mistrzów na poszczególnych poziomach. 
Wszyscy świetnie się bawili . Bardzo dziękuję Panu 
Dyrektorowi mgr Zdzisławowi Szmytkowskiemu 
za możliwość przeprowadzenia mistrzostw, a Panu 
Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu i Wydziałowi 
Promocji Miasta za ufundowanie nagród.

TEkST I FOTO JUSTyNA PASZKIEWICZ

„Wróbelki” u fryzjera

Są świadome tego, że oprócz dbania o czyste 
i właściwe ubranie oraz buty, niezmiernie 

ważne jest dbanie o czystość skóry całego cia-
ła, włosów i paznokci. Posiadanie przez dzieci 
podstawowych informacji i umiejętności związa-
nych z dbaniem o higienę osobistą jest gwarancją 
zdrowia. By poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
estetycznego wyglądu, przedszkolaki udały się 
do salonu fryzjerskiego „Gwiazdeczka”, prowa-
dzonego przez panią Wiolettę Dylewską. Dzieci 
poznały sprzęty, które są wykorzystywane do 
pracy przez fryzjera m.in. prostownicę, maszyn-
kę, lokówkę, suszarkę, nożyczki, profesjonalne 
szczotki oraz grzebienie. Miały także możliwość 
z bliska przyjrzeć się czynnościom wykonywa-
nym przez fryzjerki, a potem samodzielnie cze-
sały, układały fryzury, nawijały włosy na wałki 
manekinom. Przedszkolaki wyszły z salonu  
z modnymi fryzurkami – chłopcy mieli postawio-
ne włosy na żel, a dziewczynki podkręcone włosy 
na lokówce. Dodatkowo małe modnisie skorzy-
stały z uprzejmości pani Mai – manikiurzystki, 

która pomalowała im paznokcie bezbarwnym 
lakierem. Dzieci były bardzo zadowolone ze 
swojego nowego, zadbanego image.  Serdecznie 
dziękujemy właścicielce i wszystkim pracowni-
kom za miło i radośnie spędzony czas w salonie. 
W podziękowaniu dzieci wręczyły przesympa-
tycznym paniom album ze swoimi rysunkami 
oraz dyplom. Pani Wioletta natomiast obdarowa-
ła „Wróbelki” lizakami. 

TEkST I FOTO JUSTyNA LEWANDoWSKA

W czerwcu odbyły się już V Mistrzostwa Szkoły Podstawowej nr 4 w Tabliczce Mnożenia. 

„Wróbelki” z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Nowym Dworze Maz. choć wiedzą, że nie należy oceniać ludzi po wyglądzie,  
to jednak zdają sobie sprawę z tego, że należy dbać o higienę i własny estetyczny wygląd. 

Spotkanie z weterynarzem

Następnie opowiedziała o pracy weterynarza. 
Dzieci dowiedziały się jak wygląda i co zawiera 

teczka pani doktor, strój, w który ubiera się do ope-
racji chirurgicznych. Ciekawostką było również to,  
że są różne wielkości stetoskopu, dobierane odpo-
wiednio do wielkości zwierząt. Dużą  frajdą była 
możliwość posłuchania jak bije serce psa, oraz 
zaobserwowanie jak zachowują się jego oczy pod-
czas badania.
Końcowa część spotkania była naprawdę ekscy-
tująca. Pani Agata przedstawiła przedszkolakom 

zwierzęta, które przyprowadziła ze sobą na zajęcia. 
Dzieci miały okazję pogłaskać króliczki, poczuć jak 
dużo waży żółw i przekonać się, że wcale nie jest taki 
wolny jak mówi przysłowie. Niewątpliwie najwięk-
szą atrakcją dla dzieci była możliwość dotknięcia 
węża i dla odważnych założenia go na szyję.
Na zakończenie dzieci dostały od pani Agaty  drobne 
upominki – oczywiście – z wizerunkiem zwierząt.
W imieniu przedszkolaków z grupy Myszki dzięku-
jemy Pani Agacie Bieleckiej za ciekawe i pouczające 
spotkanie.

TEkST I FOTO NAUCZyCIELKI GR.IV 

Przedszkolaki z Twierdzy świętują Dzień rodziny

Gdy nadszedł wyczekiwany dzień wszyscy 
zebraliśmy się na hali sportowej w Twierdzy 

Modlin, gdzie czekały na nas nie lada atrakcje.  
Całą uroczystość prowadziła nasza pani Ewelina 
Szczygieł, której pomagały wszystkie nasze wy-
chowawczynie.  Spotkanie rozpoczęło się punkt 
16:30 przywitaniem naszych gości, dyrektora 
Zespołu Szkół oraz burmistrza Miasta Jacka Ko-
walskiego.  Po część oficjalnej nasza koleżanka 
Zuzia Biegaj otworzyła część artystyczną spo-
tkania.  Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci 
z gr. „Biedroneczek” w tańcu „Rom pom pom” 
oraz wierszu dla kochanej mamy i taty. Po nich 
wystąpiły „Krasnale” w piosence „Zajączek”  
i wierszu dla taty. Nie zabrakło także piosenki dla 
taty, którą wykonały dzieci z grupy „Słoneczka”. 
„Starszaki „ pochwaliły się wygraną w powiato-
wym konkursie o zdrowiu, dlatego  zaśpiewały 
piosenkę „Zdrowy przedszkolaczek”.  
Odziały „0” SP zaprezentowały się w energicz-
nych tańcach przy których nogi same rwały się do 
podskoków. Klasa „0”B zatańczyła do przeboju 
„Ona tańczy dla mnie”, a „0”C zaprezentowała 
„hiszpański taniec”. Dzieci z klasy „0”A wyrecy-
towały wierszyk o sporcie i tym samym zachęciły 
rodziców do wzmożonej, ale uczciwej rywaliza-
cji sportowej. Dużym aplauzem cieszyły się pre-
zentowane tańce przez panią Agnieszkę i Tamarę. 
Pierwsza z nich zatańczyła z młodszymi dziećmi 
„Żabki”, a ze starszymi wielki hit „Gangam Sty-
le”, który wzbudził furorę wśród widowni. Nato-
miast oczu nie można było oderwać od tańca do 
utworów Michaela Jaksona w wykonaniu 5 i 6 
– latków pod kierunkiem pani Tamary. Dzieciaki 
zaprezentowały się w dwóch odsłonach wielkie-
go gwiazdora czym zasłużyły sobie na wielkie 

brawa. Tańcem kończącym nasze show był taniec 
z pomponami. 
Ponieważ uroczystość była poświęcona rodzi-
com, nie mogło zabraknąć atrakcji również dla 
nich. Każdy występ grupowy dzieci był prze-
platany konkurencjami sportowymi, w których 
brali udział oczywiście główni goście - rodzice. 
Pierwsze do boju przystąpiły mamy, które na 
zwinnych kółka hula hop miały pokazać piękne 
kręcenie bioderkami. Oceniany był nie tylko czas 
kręcenia, ale również wykonanie. Bezapelacyj-
nie najładniejszy i najdłuższy taniec z hula hop 
przedstawiła mama z gr. STARSZAKI. Byliśmy 
zachwyceni i uradowani pierwszymi punktami 
dla naszego zespołu, ponieważ nasi drodzy rodzi-
ce zbierali punkty w celu wygrania kosza niespo-
dzianek dla swoich pociech.  
Po zmaganiach mam przyszła pora na tatusiów, 
którzy też nie mieli łatwego zadania, ponieważ 
musieli wykazać się trochę sprawnością fizycz-
ną, a trochę i koordynacją ruchową. Konkurencja 
polegała na skakaniu przez skakankę. I tym ra-
zem liczył się czas wykonania jak również pre-
zentacja ogólna. Nasze jury nie miało łatwego 
zadania, gdyż wszyscy uczestnicy poradzili sobie 
świetnie. Zwycięzcą okazał się tata z gr. SŁONE-
CZEK.  I tym razem nie było końca radości. Do 
ostatniego zmagania przystąpiły drużyny mie-
szane. Ich zadaniem było obiegnięcie pachołka. 
Konkurencja niby prosta, ale znalazł się mały 
haczyk. Otóż pachołek trzeba było pokonać z ły-
żeczką w zębach. I to nie sprawiłoby większych 
kłopotów, gdyby na tej łyżeczce nie znalazła się 
piłeczka pingpongowa. Najszybciej tor pokonał 
tata z grupy „0”B, która jak się później okaza-
ło  wygrała całe zmagania sportowe rodziców.  

W nagrodę zwycięska drużyna otrzymała kosz 
słodkich niespodzianek oraz pamiątkowy dyplom 
z rąk Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki, Jacka Kowalskiego.  Również pozostałe ze-
społy otrzymały słodkie nagrody pocieszenia 
oraz grupowe dyplomy. 
Po części sportowo – artystycznej przyszedł czas 
na słodki posiłek przygotowany przez każdą gru-
pę. Podczas konsumpcji rodzice mogli podziwiać  
„Portret rodziny” swoich pociech, które wisiały 
za stolikami ze smakowitymi przekąskami.  
Podczas uroczystości Zespół Osnowy Pedago-
giczno – Psychologicznej w specjalnie przy-
gotowanej scenerii udzielał fachowych porad 
rodzicom. Wśród specjalistów można było po-
rozmawiać z psychologiem, pedagogiem, te-
rapeutą SI, terapeutą wczesnego wspomagania 
oraz korektywy. Rodzice mieli również okazję 
obserwować swoje pociechy na sprzętach wyko-
rzystywanych do terapii sensorycznej oraz zajęć 
ruchowych. W ten sposób zapoznali się z elemen-
tami wszelkiego rodzaju terapii i mogli otrzymać 
wskazówki do pracy z dzieckiem w celu minima-
lizowania trudności. Na stoiskach nie zabrakło 
również fachowej literatury, atrakcyjnych pomo-
cy dla dzieci oraz kącika „małego artysty”.  
W międzyczasie rodzina mogła zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie na tle zwierzątek egzotycz-
nych. Czas spędzony na zabawach z rodzicami 
minął bardzo szybko i przyjemnie Czekamy na 
nowe atrakcje za rok.”Na dobre i na złe jest rodzi-
na, na dobre i na złe niech się trzyma...” - niech te 
słowa rozpoczynające naszą ważną uroczystość 
będą mottem każdej rodziny.

TEkST I FOTO K. KUCZKoWSKA 

15 maja dzieci z grupy Myszki z Publicznego Przedszkola nr 2 gościły Panią weterynarz, Agatę Bielecką, mamę Zosi.  
W odwiedziny przyszła ze swoimi podopiecznymi. Pani Agata spotkanie rozpoczęła od ważnych i ciekawych informacji  
na temat zwierząt, omówiła ich wygląd, cechy charakterystyczne oraz przedstawiła poszczególne gatunki i rodziny zwierząt.

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4 i oddziałów „0” SP nie mogły doczekać się 24 maja, ponieważ w tym dniu miała odbyć 
się uroczystość poświęcona ich rodzicom. Przez dłuższy okres doskonaliły swój warsztat wokalny, recytatorski i taneczny, aby  
w tym najważniejszym dniu przedstawić się z jak najlepszej strony.

Spotkanie z ułanem

Spotkanie zorganizowała nauczycielka 
Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazo-

wieckim- Modlin Twierdza, pani Wanda Ho-
rodecka. W roli ułana wystąpił pan Grzegorz 
Turek,  nauczyciel historii, miłośnik munduru 
oraz kolekcjoner ciekawych pamiątek z prze-
szłości. Dzięki prezentacji multimedialnej  
młodzież miała okazję prześledzić historię 
munduru  polskiego  ułana i poznać broń, 
jaką posługiwał się w minionych czasach. Aż 
trudno uwierzyć, że wszystko zaczęło się od 
szlacheckiego kontusza i charakterystycznego 
nakrycia głowy. Polski ułan przekazał mło-
dzieży bardzo dużo wiadomości związanych  
z pochodzeniem i znaczeniem wielu słów, 
dotyczących tematyki spotkania. Na mapach 
wskazywał  historyczne miejsca, gdzie wal-
czyli polscy ułani. Uczniowie dowiedzieli się, 
jakie były tradycje i zadania lekkiej jazdy kon-
nej, która później przekształciła się w przed-
nią straż, potocznie nazywaną ułanami. Każdy 
pułk ułanów był inaczej oznakowany, czemu 
służyły: sztandary, proporczyki, cyfry, kolory,  
monogramy szefów pułków oraz przyśpiewki. 
Czym dzisiaj zajmują się ułani? Biorą udział 
w defiladach konnych, rekonstrukcjach bitew, 

uczestniczą w obozach szkoleniowych, pielę-
gnują tradycje. Uczniowie mieli również oka-
zję sprawdzić swoją wiedzę, odpowiadając na 
pytania konkursowe.   

TEkST I FOTO Koło DZIENNIKARSKIE  

5 czerwca w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi, gościliśmy w szkole ułana.
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rozstrzygnięcie konkursu „Witaminka” w grupie Vi

Prawidłowe nawyki ży-
wieniowe powinny być 

kształtowane już od wcze-
snego dzieciństwa. Główną 
rolę odgrywa tu środowisko 
rodzinne, przedszkole, potem 
szkoła. Dzieci powinny być 
zachęcane do jedzenia produk-
tów wartościowych, bogatych 
w witaminy. Prawidłowe ży-

wienie wpływa bowiem na stan zdrowia, zdolność 
uczenia się, aktywność ruchową i samopoczucie 
dziecka.
W tym celu w naszej grupie w ciągu całego roku 
organizowałyśmy cykl zajęć zachęcających do 
spożywania surówek, owoców, produktów na-
białowych itp. Dzieci na zajęciach samodzielnie 
przyrządzały zdrowe kanapki, sałatki, twarożki, 

które wspólnie degustowały. Miło było patrzeć 
na przedszkolaka, który ze smakiem zajadał coś 
co wcześniej było mu obce z postanowieniem,  
iż musi nauczyć swoją mamę takich przepisów. 
Zorganizowany był również roczny konkurs gru-
powy pod hasłem „WITAMINKA”. Rozstrzygnię-
cie konkursu odbyło się 12 czerwca 2013 roku. 
Celem było uświadomienie dzieciom, iż zawarte 
w owocach i warzywach witaminy są niezbędna 
dla ich prawidłowego rozwoju. Dzieci otrzymy-
wały marchewkowe znaczki za każdą zjedzoną  
w przedszkolu surówkę i owoce.
Pierwsze miejsce, marchewkową koronę i tytuł 
WITAMINKI ROKU 2013 roku zdobyła Julka Fa-
bisiak, drugie miejsce zdobyła Kalina Karpińska, 
trzecie miejsce zdobył Szymon Kaczmarek.
Gratulujemy zwycięzcom!
Wychowawczynie grupy VI.

TEkST I FOTO JoANNA SoChA

Wycieczka do muzeum Techniki w Warszawie

Uczniowie uczęszczający do klubu „Zostać 
mistrzem z fizyki” wzięli udział w zajęciach, 

które miały na celu pogłębić wiedzę z fizyki oraz 
pokazać, jak wygląda praca badacza.
Dzielni młodzi fizycy podjęli wyzwanie wykona-
nia co najmniej dziesięciu doświadczeń z zakre-
su: optyki, ruchu, siły, prądu elektrycznego i fal. 
Poradzili sobie doskonale, chociaż wcale nie było 
łatwo. Przekonali się, że wiele doświadczeń jest 
dużo łatwiej wykonać, pracując zespołowo. 
Wszyscy zapracowali na „Certyfikaty Młodego 
Badacza” potwierdzające ich umiejętności.  
Wszystkim uczniom gratuluję i życzę dalszych 
sukcesów. 

TEkST I FOTO ANETA RoZMARyNoWSKA

„Jedzmy warzywa i owoce, smaczne, kolorowe, bo są bardzo zdrowe”

Do Muzeum Techniki w Warszawie dnia 21.05.2013 roku pojechało osiemnastu uczniów klas III Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 

„Wieża Babel” w Zespole Szkół w Twierdzy modlin

Uczniowie w grupach prezentowali wybrane kra-
je europejskie według następujących punktów: 

przedstawienie kraju, piosenka lub taniec, potrawa, 
mini słownik: dziękuję, dzień dobry, do widzenia, na-
tomiast pozostałe elementy zależne były od indywi-
dualnych upodobań lub inwencji autorów. Miejscem 
wielokulturowych spotkań była sala gimnastyczna. 
Atmosferę symbolicznej przestrzeni, w której mó-
wiło się wieloma językami, podkreślała dekoracja 
z Wieżą Babel w tle oraz kolorowe flagi dziesięciu 
państw europejskich uszeregowane w takiej kolej-
ności, w jakiej występowały poszczególne grupy. 
Dekorację tę wykonali uczniowie pod kierunkiem  
p. Anny Dąbrowieckiej. Opiekunami uczniów byli: 
p. Ewa Szmytkowska – Anglia, p.Emilia Napiórkow-
ska – Niemcy, p. Renata Sawicka - Turek – Szkocja, 
p. Marta Agafonow – Irlandia, p. Bożena Nalewajk – 
Austria, p. Wioletta Rosiak – Francja, p. Jolanta Stę-
pińska- Rosja, p. Anna Kamińska – Polska, p. Artur 
Kielar – Włochy, p. Mirosława Pajek – Szwajcaria. 
Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły, podkreślając, 
że projekt jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania  
umiejętności posługiwania się językiem obcym – już 
nie tylko angielskim... Pokazuje także tradycyjne  

i najnowsze sposoby zdobywania oraz prezentowa-
nia wiedzy o historii i kulturze danego kraju. Służy 
również kształtowaniu pozytywnych relacji interper-
sonalnych.
Przewodnikami po dziesięciu krajach europejskich 
byli uczniowie: Kinga Szmytkowska PG i Jacek 
Topczewski LO. Jako pierwsza wystąpiła grupa an-
gielska, która miała nawet swojego Churchilla, cieka-
wym elementem tej prezentacji było parzenie herbaty 
i możliwość obejrzenia królewskiego serwisu.
Inna grupa pokazała tradycyjne stroje bawarskie  
z kapeluszem ozdobionym piórkiem i charaktery-
styczne dla tego landu rowery, gumisie, termos, her-
batę w torebkach, aspirynę, popularną grę planszową: 
„Chińczyk”. Inni skupili się na potrawach wywodzą-
cych się z danego regionu, którymi częstowali gości. 
Można było podziwiać samowar, zdjęcia zabytków, 
dzieła sztuki, posłuchać muzyki i zobaczyć tańce  
z różnych miejsc Europy. Była to prawdziwa Wieża 
Babel, bo uczniowie mówili różnymi językami, pre-
zentowali wielość poglądów, pokazywali mnóstwo 
przedmiotów, potraw oraz charakterystycznych dla 
danego kraju rekwizytów.

TEkST I FOTO Koło  DZIENNIKARSKIE

25 maja w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin uczniowie gimnazjum i liceum pod kierunkiem swoich nauczycieli 
zaprezentowali bogaty i barwny projekt pt. „Wieża Babel”. Inicjatorem przedsięwzięcia był dyrektor szkoły p. Zdzisław 
Szmytkowski, natomiast koordynatorem wszystkich działań p. Ewa Szmytkowska. 

uroczystość zakończenia roku szk. w PP3

„Krasnoludki”– choć niskiego wzrostu pokaza-
ły wielkie talenty. powiadały muzyką i wier-

szykami o tym, że w przedszkolu jest fajnie i wesoło. 
Tańczyły także z nietypowymi przyborami – podusz-
kami, przy utworze Griega „Poranek”.  
„Misie” inscenizacją i tańcami ukazały co się dzieje 
w ogródku. Wesoło tańczyły jako żuczki i biedronki, 
pytały jak może rozrabiać pomidor oraz ukazały ro-
snącą olbrzymią rzepkę na podstawie utworów Tuwi-
ma i Brzechwy. Cieszyły się także z nadchodzących 
wakacji. „Biedronki” przedstawiły bajkę o przygo-
dach chłopca Tomka, który szukał czarodziejskiego 
kwiatu aby uzdrowić swoją chorą mamę. Miał przed 
sobą trudne zadanie rozwikłania 4 zagadek zadanych 
mu przez „rok”. Przedstawienie miało formę ilustra-
cji ruchowej połączonej z tekstem i piosenkami. 
„Pszczółki” w inscenizacji wykorzystały tematykę 
czterech pór roku. Ukazując zachodzące w przy-

rodzie zmiany wykazały się także znajomością po-
szczególnych miesięcy. „Plastusie” zabrały rodziców 
do niezwykłego ogrodu jakim jest ZOO. Barwne ko-
stiumy i scenografia pomogły zaprezentować życie 
dzikich zwierząt. Całości dopełniła muzyka z odgło-
sami zwierząt z dżungli. „Wróbelki” jako najstarsi 
wychowankowie kończące edukację w przedszkolu 
ukazały szkolne przygody wróbelka Elemelka, który 
nie bardzo przykładał się do nauki. Bliska dzieciom 
tematyka okraszona muzyką poważną oraz piosenka-
mi rozbawiła także dorosłych widzów.
Nie zabrakło podziękowań oraz pożegnań. Starszaki 
wręczając kwiaty z bibuły dziękowały każdemu z 
pracowników przedszkola za 4 letnią opiekę. Młod-
sze dzieci żegnały starszych kolegów wręczając wła-
snoręcznie wykonane upominki – kubeczki na przy-
bory szkolne. Pani dyrektor oraz nauczycielki z łezką 
w oku życzyły powodzenia w szkole oraz dziękowa-

ły rodzicom za przemiłą współpracę. Absolwenci na 
dobry początek w szkole otrzymali słownik ortogra-
ficzny oraz piórniki z wyposażeniem w przybory do 
pisania i rysowania. Dyrektor, Rada Pedagogiczna  
i pracownicy administracji życzą wszystkim rodzi-
com i dzieciom słonecznej pogody oraz rodzinnego, 
radosnego odpoczynku podczas wakacji. 

TEkST I FOTO JUSTyNA LEWANDoWSKA

12 czerwca w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Nowym Dworze Maz. odbyły się w poszczególnych grupach uroczystości  
z okazji nadchodzącego końca roku szk. 2012/2013, podczas których dzieci prezentowały nabyte umiejętności taneczno – 
muzyczne, teatralne i organizacyjne.

Literackie wyróżnienie dla Natalii

Konkurs odbył się w Izabelinie. Uczennica 
napisała pięć wierszy o tematyce przy-

rodniczej. Dodać należy, że Natalia, pracująca 
pod kierunkiem polonistki, p .Marty Pietra-
szek Szerszeń została zauważona w tym kon-
kursie już kolejny raz. Jej wiersze są  wydru-
kowane w specjalnym tomiku, który ukazuje 
się po każdej edycji konkursu. 

Młodzi twórcy co  roku przesyłają do Iza-
belina tysiące prac, w XII edycji było ich 
przeszło 7 tysięcy. Konkurs  ma na celu 
rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości na 
piękno przyrody, inspirowanie zaintereso-
wań literackich, a także ukazywanie sposo-
bów działania człowieka na rzecz ochrony 
środowiska. Dzięki tym działaniom powstają 
antologie tematyczne, które spełniają waż-
ną rolę w promowaniu twórczości dziecięcej 
na Mazowszu. Tomiki  wystawiane są póź-
niej m.in. na Targach Książki Edukacyjnej  
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

TEkST I FOTO Koło DZIENNIKARSKIE 

Natalia Wichowska, uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym 
Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy, otrzymała w czerwcu 2013 roku 
literackie wyróżnienie w XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „ Tomik Literacki 
Młodych Autorów” Mazowieckich Szkół Podstawowych. 

W Wilczym Jarze…

Pięknie położony ośrodek na skraju lasu przypomi-
na gospodarstwo wiejskie. Wiele przestrzeni, pta-

ki, zwierzęta, sprzęt do zabaw, to dokładnie to, czego 
dzieciom potrzeba do zabawy i wypoczynku. Głów-
ną atrakcją oczywiście była przejażdżka konnym 
wozem. Jadąc można było się poczuć jak na dawnej 
wsi, a do tego wokół piękne widoki. Przedszkolaki 
mogły z bliska obejrzeć różne ciekawe ptaki, a na-
wet je pokarmić. Piękna pogoda sprzyjała zabawom 
na świeżym powietrzu. Największym powodzenie 
cieszyła się zjeżdżalnia na linie, ale też można było 
sobie pograć w piłkę czy pobujać na bujawkach lub 
najzwyczajniej swobodnie pobiegać. Nic dziwne-

go, że bardzo wszystkim smakowały „serwowane” 
przez gospodarzy obiektu kiełbaski z grilla. Wyjazd 
poza miasto to olbrzymia atrakcja dla dzieci. Miło 

jest wypoczywać „w tak pięknych okolicznościach 
przyrody”.

TEkST I FOTO ALINA KASZyńSKA NAUCZyCIEL PP1

Wycieczka na zakończenie roku szkolnego dzieci z grupy „Smerfy” i „Mali odkrywcy” z Publicznego Przedszkola  
nr 1 do „Wilczego Jaru” stanowiła przedsmak wakacyjnego wypoczynku. 

Żywa lekcja przyrody
TEkST I FOTO Koło DZIENNIKARSKIE 

W czerwcu w Zespole Szkół  
w Twierdzy Modlin odbył się pokaz 
węży z prywatnej kolekcji z Krakowa. 

Były to okazy urodzone i wychowywane w nie-
woli : boa tęczowy, wąż zbożowy, pyton kró-

lewski i tygrysi. Właścicielka kolekcji dobrze znała 
cechy charakterystyczne każdej odmiany, zwyczaje 
i naturalne warunki, w których żyją jej pupile. Każ-
dy, kto chciał,  mógł obejrzeć je  z bliska, a nawet 
pogłaskać, wyłącznie po części tułowiowej, ocenić 
wilgotność skóry, przypomnieć sobie wiadomości  
z lekcji na temat układu pokarmowego gadów, 
sposobu obserwowania otoczenia i zdobywania po-
żywienia. Zwierzęta zachowywały się bardzo spo-
kojnie, widać było, że przyzwyczaiły się do swojej 
właścicielki. Ciekawostką była wylinka, zrzucana 
przez węże, kiedy powiększają swoje rozmiary. 
Spotkanie zorganizowała p. Renata Sawicka- Turek, 
nauczycielka biologii.
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Tematem przewodnim zajęć była rodzina, w 
związku z minionym Dniem Matki, Dniem 

Dziecka oraz nadchodzącym Dniem Taty.  Ro-
dzice mieli okazję obserwować dzieci podczas 
zajęć, zabaw ruchowych, zadań matematycz-
nych. Razem z dziećmi wykazywali się twór-
czością i kreatywnością wykonując podczas 
wspólnej  pracy plastyczno – techniczną z wyko-
rzystaniem różnego rodzaju materiałów. Dzieci 
były bardzo skupione, zdyscyplinowane i za-
dowolone. Zajęcia przebiegły w miłej, wesołej  
i radosnej atmosferze.
Obecnym rodzicom oraz babci jednego z pod-
opiecznych bardzo dziękuję za obecność i zaan-
gażowanie.

Zajęcia otwarte  
w Słonecznej Krainie
TEkST I FOTO JUSTyNA PULKoWSKA

6 czerwca w Publicznym Przedszkolu 
nr 3 „Słoneczna Kraina” w grupie 
„Wróbelków” odbyło się zajęcie otwarte 
dla rodziców przeprowadzone przez 
nauczycielkę Justynę Pulkowską. 

Powitały tym samym nadchodzące wakacje. 
Dlatego program artystyczny przygotowa-

ny przez przedszkolaków dla rodziców mówił  
o pięknie naszej przyrody, wesołych zabawach 
latem, ale też był prezentacją tego co w mija-
jącym roku szkolnym dzieci poznały nowego, 
czego się nauczyły. Przed dziećmi jeszcze rok 
pobytu w przedszkolu, jedynie dwójka z nich od-
chodzi do szkoły. I to właśnie ich śpiewem poże-
gnali koledzy i koleżanki. Absolwenci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy a także upominki oraz od 
wszystkich zebranych moc serdecznych życzeń 
wielu, wielu sukcesów w szkole. Dyrektor przed-
szkola wręczyła wyróżniającym się rodzicom  
w pracy społecznej na rzecz grupy i placówki po-
dziękowania i upominki. Uroczystość zakończył 
słodki poczęstunek dla młodych artystów. Niech 
te wakacje będą dla wszystkich dzieci tymi wy-
marzonymi, które na długo pozostaną w ich pa-
mięci, ale przede wszystkim bezpiecznymi.

Pani Kasia Małachowska – właścicielka firmy 
przygotowała dla dzieci wiele atrakcji. W ra-

mach bloku tematycznego „ Jestem sobie ogrod-
niczka” dzieci dowiedziały się co należy zrobić 
w ogrodzie wiosną, by potem cieszyć się jego 
urokiem. Podczas pogadanki przedszkolaki do-
wiedziały się jak rozsadzamy i dbamy o rośliny, 
poznały różne nasiona Dzieci przygotowywały 
rozsadę,  kopały i grabiły grządki, siały warzy-
wa, sadziły dynię oraz kwiaty. Musiały także 
zaopiekować się już rosnącymi kwiatami pieląc  
i pozbywając się zagłuszających rośliny chwa-
stów. Przedszkolaki zadbały także o zwierzęta ho-
dowane w gospodarstwie rolnym. Karmiły kacz-
ki, kury, owce. Wykazały się znajomością nazw 
członków rodzin zwierzęcych. Dużą atrakcją była 
obserwacja brykającej w zagrodzie wiewiórki. Po 
ciężkiej pracy dzieci posilały się kiełbaską z gril-
la. Z pełnymi brzuszkami zasiadały do wykonania 
kolorowego stroika dla najbliższych. Atrakcyj-
nie i pracowicie spędzony dzień mali ogrodnicy 
wspominali jeszcze przez długi czas po powrocie 
do domu.

Wycieczka do 
gospodarstwa 
agroedukacyjnego 
„Wymysły Pod Lasem”
TEkST I FOTO JUSTyNA LEWANDoWSKA

I w końcu nadszedł długo oczekiwany 
przez dzieci z Publicznego Przedszkola  
Nr 3 dzień. 18.06.2013 r. odbyła 
się wycieczka do gospodarstwa 
agroedukacyjnego „Wymysły Pod Lasem”. 

Witajcie wakacje…
TEkST I FOTO ALINA KASZyńSKA NAUCZyCIEL PP1

Śpiewem, wierszem i tańcem pożegnały 
rok szkolny dzieci z grupy Smerfy 
Publicznego Przedszkola nr 1. 

Po zakończeniu zawodów Tomasz Wichowski 
zacierał ręce z zadowolenia. Miał ku temu 

powody, bo impreza, której był współorganizato-
rem wypadła doskonale.
Na co dzień pan Tomasz uczy pływania w UKS 
Lotnisko Modlin, a jednocześnie prowadzi szkół-
kę w tej samej dyscyplinie. W UKSie ćwiczy 
około dwadzieściorga dzieci, które regularnie 
przychodzą na treningi i zdobywają kolejne stop-
nie wtajemniczenia w tej trudnej i technicznej 
dyscyplinie.
- Chciałem urozmaicić dzieciom monotonię tre-
ningów i jednocześnie oswoić je z atmosferą du-
żych zawodów, w jakich zapewne część z nich 
kiedyś będzie uczestniczyć – tłumaczy p. Tomasz 
pomysł zorganizowania imprezy, której pierwsza 
edycja odbyła się w ubiegłym roku.  
W tegorocznych zawodach wzięło udział ponad 
siedemdziesięciu uczestników. Byli wśród nich 
członkowie wspomnianego UKS Lotnisko Mo-
dlin, byli adepci nosirowskiej szkoły pływania, 
był właściwie każdy, kto chciał spróbować swych 
sił w tej rywalizacji. Ponieważ młodzi sportowcy 
pojawili się na zawodach z rodzicami, babciami 
i rodzeństwem, trybuny pływalni wypełniły się 
do tego stopnia, że trudno było znaleźć wolne 
miejsce.
Młodzi sportowcy rywalizowali o puchary ufun-
dowane przez panią Mariole Zielińską – prezes 
– Uczniowskiego Klubu Sportowego Lotnisko 
Modlin.
- Dziękuję pani prezes za wielką pomoc w prze-
prowadzeniu imprezy. Jednocześnie chciałbym 
podkreślić wkład współorganizatora zawo-
dów – STS MARATON z panem Grzegorzem 
Szczeciński na czele. Podziękowania należą się 
również dyrektorowi NOSiRu Dariuszowi Wą-
siewskiemu i kierownikowi pływalni Maciejowi 
Piórkowskiemu – powiedział nam po imprezie 
Tomasz Wichowski. Szczególne podziękowania 
skierował pod adresem p. Stanisława Życieńskie-
go - spikera zawodów, legendy nowodworskiego 
sportu, za – jak to ujął – wyjątkową oprawę ko-
mentatorską.
O wrażenia popytaliśmy również uczestników 
imprezy i widzów. Zarówno dzieci, jak i rodzice 
nie szczędzili słów uznania. 
- Bardzo fajna impreza – powiedziała nam wzru-
szona Monika Graczyk, mama Wiktorii, złotej 
medalistki w kat. rocznika 2006 i młodszych.
Z kolei pan Jarosław Olszewski podkreślał,  
że jego syn Mateusz przestał się przeziębiać  

i ogólnie wzmocnił swój organizm od czasu, gdy 
zaczął chodzić na zajęcia pływackie.
Również zadowolona była pani Katarzyna Toma-
szek mama Olafa.
- Dzieci naprawdę dobrze się bawiły w tej miłej 
rodzinnej atmosferze. Takich zawodów przydało-
by się więcej – powiedziała.
Wygląda na to, że życzenia naszej rozmówczyni 
spełni się już niebawem, jako że p. Wichowski 
przygotowuje się do organizacji kolejnej impre-
zy. Co prawda, ma się ona odbyć dopiero w po-
czątkach przyszłego roku, ale to przecież zaled-
wie paręnaście tygodni.

Wyniki zawodów
Rocznik 2007 dziewczynki
I miejsce Amelia Mizerska
II miejsce Kinga Sprawka
III miejsce Oliwia Oliwa
Rocznik 2007 chłopcy
I miejsce Julian Maliński
II miejsce Jan Michałowski
III miejsce Maciej Rytel
Rocznik 2006 /2005 dziewczyny
I miejsce Michalina Grzegorzewska 
II Maja Trzaskoma
III Oliwia Kołacz
Rocznik 2006 chłopcy
I Łukasz Chrestowski
II Franek Kunicki
III Maciej Gromadka
Rocznik 2004 dziewczyny
I Wiktoria Osińska
II Diana Gumińska
III Zosia Czechowicz
Rocznik 2005/2004 chłopcy
I Mikołaj Brocławik
II Krystian Sieniakowski
III Jakub Supeł
Rocznik 2003 dziewczyny
I Sylwia Stromeckia
II Karolina Janas
III Weronika Wróbel
Rocznik 2003 chłopcy
I Gabryel Gumiński
II Antek Mosiński
III Rafał Wronka
Rocznik 2001/2002 dziewczyny
I Maja Macińska
II Paulina Dąbrowska
III Natalia Laskowska

Rocznik 2001/ 2002 chłopcy
I Adam Milczarek
II Sebastian Dąbrowski
III Cezary Milczarek

TEkST I FOTO oRGANIZAToRZy

8 czerwca na miejskiej pływalni odbyły się kolejne „Zawody pływackie o Puchar 
Prezesa UKS Lotnisko Modlin”. organizatorem a zarazem sędzią głównym zawodów był  
Tomasz Wichowski. Sędzią starterem był Grzegorz Szczeciński. Na basenie stawiło się ponad 70 uczestników. 

Zawody pływackie
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Finał GP Nowego Dworu w biegach przełajowych
TEkST I FOTO EMKA

Odbyło się 10 biegów w których startowały naj-
lepsze „10” wyłonione z trzech biegów elimi-

nacyjnych, które odbyły się na jesieni ubiegłego roku 
i na wiosnę tego roku. Uczestnicy finałów otrzymali 
okolicznościowe koszulki z logo zawodów i numery 
startowe z nazwiskami finalistów. 
Zawody okazały się niezmiernie ciekawe a doszło też 
do kilku niespodzianek. W biegach chłopców szkół 
gimnazjalnych oraz szkół średnich zdecydowani fa-
woryci Tomasz Ołdak i Maciej Jajszczak ponieśli po-
rażki z Hubertem Michalikiem i Stefanem Piotrow-
skim. Podczas uroczystego zakończenia najlepsze 
„trójki” otrzymały stylizowane statuetki a najlepsze 
zespoły puchary. 
Wyróżnienia wręczał wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Pan Bogdan Jeziorski wraz z przedstawi-
cielami NOSiR-u. 
A oto wyniki zawodów: 
SZKOŁY PODSTAWOWE: Klasy I-II dziew-
częta: 1. Julia Owoc SP7, 2. Ela Gara SP7, 3. Ola 
Litwinek SP5. 
Chłopcy: 1. Maciej Wielocha SP5, 2. Artur Choinka 
SP4, 3. Jan Choroś SP7. 
Klasy III-IV dziewczęta: 1. Sara Elkosh SP5,  
2. Oliwia Stańczak SP3, 3. Ada Magier SP7. Chłopcy:  
1. Igor Kaczorek SP5, 2. Eryk Flis, 3. Bartek Sulima 
obaj SP7. 
Klasy V-VI dziewczęta: 1. Julia Młodawska SP7,  
2. Kasia Mikulska SP3, 3. Marika Rehmus SP5. 
Chłopcy: 1. Bartosz Michalik SP5, 2. Michał Mo-
rawski, 3. Krystian Folman obaj SP7. 
ZESPOŁOWO: 1. SP7 – 1975 pkt, 2. SP5 - 1809 
pkt, 3. SP3 - 680 pkt. 
GIMNAZJA: dziewczęta – 1. Justyna Boniecka 
PG1, 2. Monika Choinka PG4, 3. Julia Maleszewska 
PG2. Chłopcy – 1. Hubert Michalik PG1, 2. Tomasz 
Ołdak PG1, 3. Michał Kwiatkowski PG2. 
ZESPOŁOWO: 1. PG2 – 849 pkt, 2. PG3 – 247 pkt, 
3. PG1 – 216 pkt. 
SZKOŁY ŚREDNIE: dziewczęta – 1. Paulina 
Ślusarczyk, 2. Anna Nikitin, 3. Joanna Orlikowska 
wszystkie ZS Nr2. 
Chłopcy – 1. Stefan Piotrowski, 2. Maciej Jajszczak, 
3. Kacper Betlinski wszyscy LO. 
ZESPOŁOWO: 1. ZS Nr2 – 467 pkt, 2. LO – 446 
pkt, 3. ZS POM. – 189 pkt, 4. ZSZ Nr1 – 90 pkt. 
Kolejna edycja tych biegów rozpocznie się na jesieni 
tego roku.

We wtorek 18 czerwca na stadionie miejskim zostały przeprowadzone finałowe biegi GP Nowego Dworu edycji 2012/13. 
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Spływ odbył się w weekend, 7-09 czerwca. 
Jego celem jak zawsze było poznanie piękna 

Ziemi Mazowieckiej ze szczególnym uwzględ-
nieniem walorów przyrodniczych doliny rzeki 
Wkry. Organizatorzy, Oddział PTTK Nowy Dwór 
Mazowiecki i Klub PTTK Turystyki Kajakowej 
„WODNIK” chcą też popularyzować turysty-
kę kajakową jako formę czynnego wypoczynku  
i promocję zdrowia.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. W or-
ganizację spływu włączyli się też Wójt Gminy 
Joniec, Wójt Gminy Pomiechówek, „KASZYŃ-
SKI TRANSPORT” i „SILURUS” Ośrodek Wy-
poczynkowy Plaża Modlin. 

Wyniki XXX Ogólnopolskiego Spływu Ka-
jakowego „Młynareczka”    
Puchar Burmistrza Miasta za zajęcie I miejsca 
w turnieju plażowej piłki siatkowej
I Magdalena Sitek, Michał Karpiński
II Joanna Konar, Bartosz Jankowski
III Tomasz Wiśniewski, Sebastian Sieniakowski
      
Puchar Starosty Nowodworskiego za zajęcie  
I miejsca w slalomie rekreacyjnym
I Adrian Kowal, Bartosz Jankowski 
II Zuzanna Kozar, Tomasz Kozar
III Aleksander Olszewski, Tomasz Gajewski

Puchar Wójta Gminy Joniecza zajęcie I miej-
sca w wyścigu na ergometrze 
Kat. kobiet
I Ewa Sawicka
II Zuzanna Kwaśnica
III Agata Kozar

Kat. Męska
I Błażej Jaroszyński
II Krzysztof Olczak
III Sebastian Sieniakowski

Puchar Wójta Gminy Pomiechówekza zajęcie 
I miejsca w strzelaniu z pistoletu pneumatycz-
nego 
I Władysław Korol
II Joanna Habrajska
III Filip Liebner

Puchar Prezesa Oddziału PTTK N.D.Maz.dla 
najliczniejszej drużyny na XXX OSK „Młyna-
reczka” 
otrzymała drużyna Marcina Kozerewicza z No-
wego Dworu Mazowieckiego „Nowodworskie 
Lwy” 

TEkST ANETA PIELACh – PIERŚCIENIAK FOTO oRGANIZAToRZy

Już 30 lat  organizowany jest spływ kajakowy „Młynareczka”. W tegorocznej, jubileuszowej edycji spływu dział wzięło 202 
fanów kajaków. Wśród uczestników nie zabrakło dzieci. W tym roku płynęło ich 29-oro. W sumie płynęli na 98 kajakach. 
Trasa tradycyjnie wiodła rzekami Wkrą i Narwią od Jońca, poprzez Szczypiorno aż do Nowego Dworu Mazowieckiego. 
łącznie zawodnicy przebyli 35 km.  

Jubileusz młynareczki!
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Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia 
przez ponad pół roku. Igrzyska rozpoczęły się 

symbolicznym zapaleniem „znicza” oraz ślubowa-
niem sportowym. Po oficjalnym otwarciu każde 
przedszkole przeprowadziło rozgrzewkę. 

W rywalizacji udział wzięło łącznie 180 młodych 
zawodników. Na trybunach gorąco dopingowały ro-
dziny i przyjaciele maluchów.
Przedszkolaki wzięły udział aż w 10 konkurencjach:  
tor przeszkód, przeciąganie liny, sztafeta po obwo-
dzie koła, wyścig z balonem, kangurówka, podawa-
nie piłki, skoki na skakance, rzuty do kosza, slalom  
z piłką lekarską, wyścig rydwanów. W przerwach 
między konkurencjami każde przedszkole przedsta-
wiało swój program artystyczny.

Ostatecznie I miejsce zajęły dzieci z Przedszkola nr  
2 w Modlinie zdobywając 50,5 pkt., II miejsce - 
Przedszkole nr 5 (41 pkt), III miejsce - Przedszkole nr 
4 (38,5 pkt), IV miejsce - Przedszkole nr 3 (35 pkt), 
V miejsce - Przedszkole nr 1 (26,5 pkt), VI miejsce - 
Przedszkole NUTKA (18,5 pkt).

Już za rok kolejne Igrzyska Przedszkolaków!

TEkST I FOTO NoSIR

8 czerwca w hali Nowodworskiego ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Igrzyska Przedszkolaków. Do zawodów przystąpiły 
wszystkie nowodworskie przedszkola oraz jedno niepubliczne „Nutka”.

igrzyska Przedszkoli – tym razem wygrała Dwójeczka! Grand Prix Nowego Dworu maz. w tenisie stołowym 2012/2013
TEkST I FOTO oRGANIZAToRZy GP

Następnie turniej finałowy przeprowadzony zo-
stał 22 czerwca w hali sportowej NOSiR i był 

jednym z punktów obchodów Dni Nowego Dworu 
Mazowieckiego. 
W eliminacjach wystąpiło około 40 zawodników 
rywalizujących w trzech kategoriach wiekowych tj. 
szkoły podstawowe, Open i kat. + 40.
Do ścisłego finału tzw. Masters zakwalifikowało się 
po 8 zawodników  poszczególnych kategorii, którzy 
rywalizowali ze sobą w grupach utworzonych  we-
dług miejsc zajętych w eliminacjach.
Poziom rywalizacji był bardzo wysoki i wyrównany. 
Świadczy o tym chociażby fakt, że aby wyłonić zwy-
cięzców, należało podliczyć tzw. małe punkty.

Końcowa klasyfikacja sezonu 2012/ 2013
Szkoły podstawowe

1 miejsce – Kacper Nadulski
2 miejsce – Adrian Śmietański
3 miejsce – Marcin Siwek
4 miejsce – Jakub Zając
5 miejsce – Agnieszka Daniluk
6 miejsce – Mateusz Bieńkowski
7 miejsce – Adrian Trojak
8 miejsce – Kacper Gołąb

Kategoria OPEN
1 miejsce – Damian Wasiak
2 miejsce – Krzysztof Grela
3 miejsce – Andrzej Jędróźwiak
4 miejsce – Robert Faber
5 miejsce – Jarosław Wronka
6 miejsce – Jerzy Przeradzki
7 miejsce – Damian Brzeziński

8 miejsce – Marek Lewandowski
                   Stanisław Sadowski

Kategoria +40
1 miejsce – Andrzej Jędróźwiak
2 miejsce – Krzysztof Grela
3 miejsce – Dariusz Brzeziński
4 miejsce – Jerzy Przeradzki
5 miejsce – Marek Lewandowski
                     Stanisław Sadowski

Podziękowania  dla dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 5., p. Jerzego Kowalika za udostępnienie sali gim-
nastycznej oraz wszystkim zawodnikom składa pro-
wadzący turnieje, współpracujący z NOSiR - Janusz 
Rzeszot.

Zakończyły się Mistrzostwa Nowego Dworu Maz. w tenisie stołowym sezonu 2012/ 2013. Turnieje eliminacyjne zostały rozegrane 
w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5.

rodzinne bieganie w Twierdzy
TEkST I FOTO SłAWoMIR KRZECZKoWSKI

29 czerwca odbył się w Twierdzy 
piknik rodzinny organizowany przez 

Stowarzyszenie Rozwoju Twierdzy Modlin , 
Uczniowski Klub Sportowy „ Reduta” oraz 
stowarzyszenie „Sztangielek”. Zaproponowano 
uczestnikom pikniku szereg atrakcji: konkursy 
zwinnościowe i artystyczne, plac zabaw. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć rywalizacji 
czysto sportowej czyli biegów przełajowych. 
A w Twierdzy mamy znakomite trasy biegowe. 
W zawodach startowały przedszkolaki , dzieci 
starsze / szkoła podstawowa / oraz ich rodzice 
startujący w kategorii open. Wspaniała pogoda 
sprawiła , że rywalizacja była doskonała a na 

mecie uczestnicy biegów mimo wysiłku byli 
uśmiechnięci. A teraz wyniki w poszczególnych 
kategoriach:
Na zakończenie zawodów zmęczonym ale 
szczęśliwym uczestnikom biegów wręczono 
nagrody i słodycze ufundowane przez Ucznio-
wski Klub Sportowy „ Reduta”. W opinii uc-
zestników była to wspaniała sportowa zabawa 
dlatego obiecujemy , że na pewno spotkamy się 
za rok.

Aniołkowski najlepszy w wyścigu ”Po Ziemi Konińskiej”. Norbert Banaszek najlepszy Dookoła Mazowsza.

Przedszkole

Dziewczęta
1. Biegaj Zuzanna
2. Bodetko amelia
3. mizerska amelia

chłopcy
1.miszczyk Oskar
2. majewski arkadiusz

Szkoła Podstawowa kl. 0 -3

Dziewczęta
1. Grankowska agata
2. Borkowska amelia
3. Grzybowska Julia

chłopcy
1. Buchal Jan
2. Domański Oskar.
3. choinka artur

Szkoła Podstawowa kl. 4 – 6

Dziewczęta
1. choinka Barbara
2. ciura Wiktoria
3. Jeszke Natalia

chłopcy
1. Dębski Kacper
2. Budyś Patryk
3. Budyś Bartosz

Kategoria Open

Kobiety
1. choinka monika
2. Biegaj agnieszka
3. Jeszke monika

mężczyźni
1. rydzewski michał
2. Giemza Piotr
3. Gudanowski marcin
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Sportowe święto w Zespole Szkół w Twierdzy
TEkST I FOTO SłAWoMIR KRZECZKoWSKI

Mimo upalnej pogody organizatorzy zapewni-
li zawodnikom pełen zakres zabezpieczeń.  

A więc mgła wodna, wiadra wody, napoje chłodzące. 
W przerwach meczów publiczność zabawiała gru-
pa taneczna dziewcząt Zespołu Szkół. Jak na finały 
przystało mecze były bardzo emocjonujące a nad ich 
przebiegiem czuwał sędzia Marcin Skorupski.  

Wyniki :
Mecz o trzecie miejsce
Żelazne Skały – Łombo  0:5

Finał
Joga Bonito – Saraceni 3:2

Królem strzelców turnieju został Marcin Bocheński 
z zespołu  Łombo,  zdobywca 25 bramek. Na za-
kończenie zawodów zespołom wręczono puchary, 
medale i nagrody. Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław 
Szmytkowski pogratulował wszystkim wspaniałej 
rywalizacji oraz dobrej zabawy publiczności.

Kończy się rok szkolny, i kończą się sportowe rozgrywki w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy .Dzięki dyrekcji szkoły zakończenie 
ligi „szóstek” piłkarskich miało charakter prawie jak zakończenie ligi mistrzów. 

Piłkarskie Grand Prix w Twierdzy
TEkST I FOTO SłAWoMIR KRZECZKoWSKI

Turniej był rozgrywany od kwietania co dwa ty-
godnie. Jak zwykle w tym miejscu obejrzeliśmy 

kawał dobrego futbolu. Walka na boisku była zacięta 
ale fair a nad wszystkim czuwał sędzia Michał Szy-
mański który już nie pierwszy raz tu pokazał , że zna 
swój fach. Rywalizacja trwała do ostatniego meczu 
i dopiero po ostatnim gwizdku sędziego wyłoniono 
zwycięzcę. Został nim zespół Interu który we wszyst-
kich edycjach był czołowym zespołem.  A oto wyniki 
ostatnich spotkań:

REDUTA – ZIPPERA  4:1
CID-LINES – TWM  3:2
REDUTA – INTER  2:3
ZIPPERA – CID-LINES 3:2
TWM –INTER  1:6
ZIPPERA – TWM      1:5
REDUTA – CID-LINES 6:4
ZIPPERA – INTER  1:6
REDUTA – TWM  0:2
CID-LINES – INTER  1:6

Królem strzelców turnieju został Kamil Kaleja z ze-
społu Reduta , zdobywca 20 bramek. Na zakończe-
nie prezes UKS”Reduta” Sławomir Krzeczkowski 
wręczył  najlepszym drużynom medale i puchary  
i zapewnił , że na pewno na Orliku w Twierdzy jesz-
cze się spotkamy.

7 i 8 czerwca odbyła się w Twierdzy czwarta, ostatnia edycja piłkarskiego Grand Prix rozgrywana o puchar prezesa UKS „Reduta”. 

reDuTa ZiPPera ciD - 
LiNeS

TWm iNTer P Bramki m

reDuTa X 4:1 6:4 0:2 2:3 21 44:50 iii

ZiPPera 1:4 X 3:2 1:5 1:6 5 22:51 V

ciD - 
LiNeS

4:6 2:3 X 3:2 1:6 34 52:40 ii

TWm 2:0 5:1 2:3 X 1:6 21 34:51 iV

iNTer 3:2 6:1 6:1 6:1 X 37 67:28 i


