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Drodzy Nowodworzanie,
w związku z nadchodzącymi 

Świętami Wielkanocnymi
Życzymy Wam i Waszym Rodzinom 

by ten czas był pełen miłości, radości,
życzliwości i rodzinnego ciepła.  

By nadzieja i wiara zagościły w Waszych 
domach i towarzyszyły Wam każdego dnia 
przynosząc dużo szczęścia i pogody ducha. 
Niech pokój i dobro na zawsze zagoszczą  
w Waszych sercach.  

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Burmistrz

Krzysztof Bisialski Jacek Kowalski 
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Drodzy Mieszkańcy 
Nowego Dworu Mazowieckiego!

Wiosna to czas, gdy wszystko odradza się i bu-
dzi do życia. Nie inaczej jest w Nowym Dworze. 
Pewnie zdążyliście już zauważyć przebudowę 
dróg w Modlinie Starym (ul. Środkowa i Współ-

czesna) oraz tak potrzebne i oczekiwane światła 
na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z Leśną. 
Cieszące oko inwestycje zmieniły krajobraz na-
szego miasta, poprawiły jego bezpieczeństwo  
i estetykę. Nowy Dwór Mazowiecki należący do 
warszawskiego obszaru funkcjonalnego wraz  
z Miastem Stołecznym Warszawa i innymi sa-
morządami będzie się zmieniał także w toku re-
alizacji nowego instrumentu unijnego wsparcia 
– Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
O tym poczytacie w bieżącym numerze. Wraz 
z nadejściem cieplejszych dni zaczynamy sezon 
plenerowych imprez kulturalnych, sportowych  
i turystycznych. Promowaliśmy je ostatnio pod-
czas targów Poloniada w Płocku. Przypominam, 
że w tym roku obchodzimy 640-lecie nadania 
praw miejskich, więc będzie się działo. Zapra-
szam do lektury, no i oczywiście na najbliż-
sze wydarzenia: rocznicę zbrodni katyńskiej,  
LOTTO Poland Bike Marathon i wiele innych!

więcej na str. 8

Budowa ulicy Środkowej i ulicy Współczesnej  
w dzielnicy modlin Stary w Nowym Dworze mazowieckim
tekst i Foto WyDZiAł PRojektóW iNfRAstRUktURAlNych

W dniu 6 listopada w wyniku rozstrzygniętego przetargu nie-
ograniczonego podpisano umowę z firmą F.H.U. „BRUK-BUD” 

Piotr Skoczek, Pogorzel koło Celestynowa na przebudowę drogi 
wewnętrznej długości 450 mb i szerokości 3,5 mb w ulicy Środko-
wej oraz 178 mb długości i 3,5 mb szerokości w ulicy Współczesnej  
z odwodnieniem powierzchniowym wraz z usunięciem występują-
cych kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych oraz budową 
nowego oświetlenia ulicznego. 

Jest nowy dyrektor mZO
tekst ANetA PielAch-PieRscieNiAk Foto NoWoDWoRski24.Pl

Mariusz Prusek jest nowym dyrektorem Miejskiego Zakładu oczyszczania. Został nim  
w wyniku czwartego naboru na to stanowisko. 

Szczęśliwego Nowego  
Dworu… w Płocku
tekst MARtyNA koRDUleWskA Foto URZąD Miejski

15 i 16 marca w płockiej orlen Arenie odbyły 
się targi kultury i promocji miast i regionów 
Poloniada. 

miasto doposażyło 
ratowników 
wodnych
tekst i Foto ANDRZej DyBoWski

Ochotnicza Straż Pożarna – Ratowni-
ctwo Wodne mimo że funkcjonuje  

w środowisku nowodworskim jako stowa-
rzyszenie dopiero od dwóch lat, to zdążyła 
już tak się z nim zintegrować, że trudno 
sobie wyobrazić, że jej kiedyś nie było. 

Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne w Polsce
tekst i Foto MAteRiAły PRAsoWe URZęDU M. st. WARsZAWy

Zintegrowane inwestycje terytorialne to instru-
ment przyczyniający się do realizacji strategii 
rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych, 
poprzez realizację zintegrowanych projektów 
współfinansowanych z funduszy Ue w ramach 
perspektywy finansowej na lata 2014–2020. 

więcej na str. 8

więcej na str. 8
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Do tej pory plan przewidywał na niej funk-
cje turystyczne i sportowe. Firma chcia-

łaby, aby dopuszczono funkcje hotelowe, gastro-
nomiczne, edukacyjne, mieszkaniowe, usługowe. 
Prośbę zilustrowała prezentacją „Nowe życie dla 
Twierdzy Modlin i Nowego Dworu Mazowie-
ckiego. Koncepcja planowania funkcji i prze-
strzeni miejsca w symbozie z miastem.” Grupa 
Konkret  i współpracujące z nią holenderskie 
Biuro RDH przybliżyli swoje doświadczenia 
w renowacji zabytków.  Przedstawili też kilka 
koncepcji zagospodarowania modlińskiej cy-
tadeli wraz z budową nowej substancji. Były to 
kolejno: smart city, miasteczko konferencyjne, 
miasteczko turystyczne, park rozrywki. Podkre-
ślano dogodną lokalizację koszar i rolę czynni-
ków, które mogą wspomóc sukces tej inwestycji: 
bliskość Kampinoskiego Parku Narodowego, 
Żelazowej Woli, Zalewu Zegrzyńskiego, Gro-
dziska Maz. i strefy gospodarczej w Błoniu oraz 
oczywiście lotniska w Modlinie i trzech rzek. 
W każdym wariancie zagospodarowania po-
jawiły się mariny. Inwestycja, która ma zostać 
zakończona w 2021 r. znacząco wpłynie na roz-
wój Nowego Dworu Mazowieckiego. Powstaną 
nowe miejsca pracy, zmieni się struktura lokal-
nej gospodarki. Grupa Konkret podkreślała, że 
inwestycja w koszary ma być skierowana także 

Firma Konkret  
(nabywca cytadeli) 
przedstawiła konkrety!
tekst MARtyNA koRDUleWskA Foto ANetA PielAch-PieRscieNiAk

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 4 marca br. gościli przedstawiciele 
nabywcy koszar w twierdzy Modlin. Grupa konkret z Prezesem, Wiesławem 
Prusieckim na czele wnioskowała o zmiany w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego dla kupionej przez nich działki. 

na rynki: wschodni, niemiecki, francuski. Już te-
raz w cytadeli trwają pierwsze prace (wszystkie 
oczywiście uzgodnione z konserwatorem za-
bytków). Jeszcze w tym roku dawny areszt ma 
zamienić się w hostel. Wiesław Prusiecki powie-

Nowe możliwości w basenowym cenniku
tekst ANetA PielAch-PieRścieNiAk

3 marca radni uchwalili zmiany w cenniku na nowodworskim basenie. Wprowadzono m.in. nowe karnety bez limitu oraz 
zniżki dla członków miejskich organizacji pozarządowych. 

Nowy cennik będzie obowiązywał od 1 kwie- 
tnia. Według niego, grupy zorganizowane 

sekcji NOSiR oraz członkowie miejskich stowa-
rzyszeń będą płacili 1 zł. za 75-minutowy pobyt 
na basenie. Za każdą dodatkową minutę zapła-
cą 0,20 zł. 
Wprowadzono także karnety tzw. no limit, na 
podstawie których, dana osoba w ciągu 30 dni 

będzie mogła dowolnie korzystać z basenu za 
określoną kwotę. Za imienny, 30-dniowy kar-
net zapłacimy 150 zł. Ulgowy będzie kosztował  
120 zł. Jeśli dodatkowo będziemy chcieli korzy-
stać z sauny za karnet normalny zapłacimy 200 zł 
a za ulgowy 150 zł. 
Kierownictwo basenu w nowym cenniku za-
proponowało też karnety OPEN, na podsta-

wie których wejścia do sauny i na basen bę-
dzie można rozliczać wspólnie. Występują one  
w wersji miesięcznej i dwumiesięcznej, i kosztują 
odpowiednio 115 zł (do wykorzystania 124 zł)  
i 215 zł (do wykorzystania 250 zł). Za wydanie 
karnetu będzie pobierana jednorazowa opłata  
w wysokości 20 zł. 

O

dział, że chciałby, żeby Twierdza Modlin była co 
najmniej tak samo rozpoznawalna jak Malbork. 
Radni jednogłośnie przychylili się do prośby  
o zmiany w Miejscowym Planie Zagospodaro-
wania Przestrzennego.
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Nowe tablice 
informacyjne
tekst ReD. Foto NoWoDWoRski24.Pl

Nowe tablice informacyjne stanęły 
na dwóch nowodworskich osiedlach. 
o wymianę starych nośników 
wnioskowały Zarząd osiedla Młodych 
oraz Zarząd osiedla Modlin twierdza. 

Nowe tablice stanęły w miejscach starych 
tablic. W Twierdzy Modlin zamontowano 

je przy ul. 29 Listopada, na skrzyżowaniu ulic 
Bema i Malewicza oraz za klubem GKO. Na 
Osiedlu Młodych wymieniono starą tablicę 
znajdującą się przy wjeździe na osiedle od stro-
ny stacji BP. Nowa gablota stanęła też na Osied-
lu Dębinka. 
Zadowolenia z zamontowania nowych tablic nie 
kryje Jacek Borkowski – przewodniczący Za-
rządu Osiedla nr 6 w Modlinie Twierdzy. „Teraz 
będzie można przekazać informacje ważne 
dla mieszkańców na nowych tablicach” mówi.   
Łącznie w obu dzielnicach wymieniono 5 tab-
lic. Koszty, w kwocie 4 354,20 pokrył Urząd 
Miejski.

Radni miejscy zapoznali się z informacją 
nt. ilości i wysokości udzielonej pomocy 

za 2013 rok. Stosowne dokumenty w tej spra-
wie rozpatrywane były na marcowej sesji Rady 
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Jak poinformował Wydział Promocji i Komu-
nikacji Społecznej, w 2013 r. czterem osobom 
przyznano stypendia artystyczne. Ich łączna 
kwota wyniosła 7000 zł. 
Ze stypendiów sportowych skorzystało łącz-
nie 67 osób. Cztery z nich to zawodnicy UKS, 

Pomoc stypendialna miasta
oprac. ReD.

Miasto wspiera dzieci i młodzież uzdolnione artystycznie i sportowo udzielając  
tym najzdolniejszym, osiągającym sukcesy, pomocy finansowej. Wsparcie,  
w postaci stypendiów socjalnych udzielane jest też uczniom nowodworskich  
szkół. Pomoc miasta w tym zakresie szacuje się na ponad 233 tys. zł. 

Jak czytamy w dokumencie, ogółem w oma- 
wianym okresie strażnicy przeprowa-

dzili 4250 interwencji (w analogicznym okresie 
ub. roku 4504) w tym: 
 1.  kontrole czystości i porządku – 539 (605) 

– sporządzono tyleż protokołów
 2.  udzielono pomocy osobom potrzebującym 

– 41 (41)
 3.  zabezpieczenie miejsc zdarzeń – 60 (57)
 4.  zabezpieczenie imprez ogólno-miejskich 

– 29 (20)
 5.  interwencje w stosunku do nietrzeźwych 

– 109 (83) w tym do Ośrodka w Janowie 
odwieziono 49 osób (42) 

 6.  interwencje z zakresu p-poż. – 9 (6)
 7.  skierowano wniosków o ukaranie do Sądu 

Rejonowego – 325 (467)
 8.  pouczono za wszelkiego rodzaju wykrocze-

nia – 992 (1021)
 9.  wylegitymowano – 4597 osób (4828)
10.  zakładano blokady na koła pojazdów – 77 

razy (90) 
11.  asystowano przy kontrolach meldunko-

wych – 22 (28) 
12.  ujęto i przekazano Policji 13 sprawców 

przestępstw np. sprawcę kradzieży ulicz-
nych kratek burzowych. 

Łącznie ukarano mandatami karnymi 1678 
osób na kwotę 391 290 zł. W poprzednim roku 
było to 2116 osób na kwotę 548 390 zł. 
W tym w wyniku działań przy pomocy urzą-
dzenia samoczynnie rejestrującego ukarano 
1253 osób, które przekroczyły obowiązujące 
prawo na kwotę 343 040 zł.
Pozostałe mandaty karne w kwocie 48 050 zł 
dotyczyły wykroczeń z zakresu porządku 
publicznego m.in. za niezachowanie środków 
ostrożności przy trzymaniu psa, niesprzątania 
po pupilach, bałaganu na posesjach, palenia czy 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 
nieodśnieżonych chodników, niszczenia mienia 
oraz złego parkowania.

Sprawozdanie z realizacji zadań 
przez Straż miejską
oprac. ReD.

komendant straży Miejskiej Piotr Rogiński przedstawił przewodniczącemu Rady 
Miejskiej sprawozdanie z wykonanych przez te formacje zadań w 2013 roku. 

Na podkreślenie zasługuje także fakt ujawnienia 
przez strażników 8 przestępstw dot. np. sprawcy 
rozboju na przystanku przy ul. Paderewskiego 
czy nietrzeźwego kierowcy, który ściął latarnie 
w Modlinie. Sprawców lub informacje o nich 
przekazano do KPP w Nowym Dworze Maz.
Straż Miejska odbyła 172 wspólne służby z Poli-
cją, czasami użyczając także swoich radiowozów. 
Podczas tych służb ujęto 4 osoby z nakazu sądu, 
które były poszukiwane do różnych spraw, 1 nie-
trzeźwego kierującego i 1 sprawcę kradzieży. Na-
leży także wspomnieć o udziale strażników miej-
skich na początku września, w akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły” oraz akcji „Znicz” na początku 
listopada. Działania te w znaczący sposób zapew-
niają bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogo-
wego, zwłaszcza tym najmłodszym. 
Straż Miejska działa także na potrzeby innych 
Wydziałów Urzędu oraz zakładów i spółek m.in. 
realizowane są konwoje z OPS. 
Straż reaguje na wszelkie nieprawidłowości 
występujące w codziennym funkcjonowaniu 
miasta, uwagi kierowane są na bieżąco do właś-
ciwych instytucji lub osób. 
Na podkreślenie zasługują działania profilak-
tyczne, które obecnie prowadzi mł. insp. Marcin 
Czyrka w zastępstwie Pani Małgorzaty Wójcik. 
Są to zajęcia w szkołach i przedszkolach, a także 
w „Miasteczku Ruchu Drogowego”.
Ponadto cyklicznie na początku roku szkolnego 
prowadzone są zajęcia z uczniami wszystkich 
pierwszych klas o bezpiecznych zachowaniach 
na drodze i przy drodze. Rozdawane są też ele-
menty odblaskowe. W tym miejscu należy też 
wspomnieć o znaczącej roli monitoringu miej-
skiego.
Systematycznie zmniejsza się liczba zdarzeń na 
terenie objętym kamerami. 
W 2012 roku operatorzy monitoringu miejskie-
go ujawnili 1273 zdarzenia z czego 310 przeka-
zali do Komendy Policji. W 2013 było to 789 
zdarzeń z czego 106 przekazano do Policji. 

Jedynka, którzy otrzymali łącznie 9 200 zł. Dla 
jedenastu zawodników PUKS Młode Orły prze-
znaczono łącznie 18 900 zł. 
Ze stypendiów skorzystali także kolarze BDC 
NOSiR Nowy Dwór Maz., bokserzy NOSiR 
Champion Nowy Dwór Maz., siatkarz NOSiR 
Nowy Dwór Maz., tenisista, kajakarka, kara-
tecy. 
Ponadto, w 2013 roku wypłacane były także 
stypendia socjalne. Otrzymało je 360 dzieci, w 
tym 213 uczniów szkół podstawowych, 91 ucz-

niów gimnazjów oraz 56 uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych. Środki wypłacone na ten cel 
wyniosły ponad 100 tys. zł z czego 84.605,31 zł 
pochodziło z dotacji a 21 161 zł z budżetu gmi-
ny. 
Dodatkowo pięciu uczniów otrzymało zasił-
ki szkolne na ogólną kwotę 2 226 zł z czego 
1780,80 zł pochodziło z dotacji a 445,20 zł ze 
środków własnych gminy. 
Na stypendia Burmistrza Miasta w budżecie 
gminy została zaplanowana kwota 20 tys. zł. 
Zgodnie z zasadą proporcjonalności poszczegól-
nym szkołom zostały przyznane środki w wy- 
sokości:
1)  Publiczne Gimnazjum nr 1 – 2900 zł 
2)  Szkoła Podstawowa nr 5 – 3000 zł 
3)  Zespół Szkół nr 1 – 5300 zł
4)  Zespół Szkół nr 3 – 2900 zł
5)  Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowie-

ckim – Modlinie Twierdzy – 3950 zł 
6)  Zespół Szkół nr 2 – 1950 zł.

O
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Szanowni 
Państwo

1 stycznia 2014 roku minęło 15 lat od wejścia 
w życie reformy administracyjnej, która re-

aktywowała powiaty w Polsce. Reforma admi-
nistracyjna Polski wprowadziła 3-stopniową 
strukturę podziału terytorialnego kraju. Oprócz 
województw i istniejących od 1990 roku gmin, 
przywrócono także zlikwidowane w 1975 roku 
powiaty. Jubileusz jest naturalną okazją do re-

fleksji nad minionymi latami. Pozytywny wize-
runek powiatu nowodworskiego kształtowały 
zarówno konkretne działania i efekty na rzecz 
rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu 
jak i partnerskie relacje i współdziałanie z samo-
rządami miast i gmin tworzącymi powiat. Z tej 
okazji pragnę serdecznie podziękować za owoc-
ną współpracę i realizację wspólnych przedsię-
wzięć władzom samorządowym miast i gmin 
naszego powiatu oraz pracownikom starostwa 
i powiatowych jednostek organizacyjnych za 
rzetelność i odpowiedzialność w wypełnianiu 
obowiązków zawodowych.

O

Datą początkową reaktywowania i powoła-
nia nowego powiatu nowodworskiego jest 

6 listopada 1998 roku, dzień w którym odbyła 
się I sesja wybranej w demokratycznych wy-
borach Rady Powiatu Nowodworskiego. Nowo 
wybrana Rada Powiatu liczyła 30 radnych. Na 
pierwszego przewodniczącego Rady Powiatu 
wybrano Antoniego Kręźlewicza, wójta gminy 
Czosnów. Kolejnymi przewodniczącymi Rady 
Powiatu byli: w latach 2002–2005 Janusz Ocip-
ka, 2005–2008 Paweł Rudy, 2008–2012 Zdzisław 
Szmytkowski. Od 11 kwietnia 2012 r. funkcję 
przewodniczącego rady pełni Mariusz Łaszuk. 
Pierwszym starostą nowodworskim został wy-
brany Adam Janas, który na tym stanowisku 
pracował w latach 1998–2002. W następnej 
kadencji 2002–2006 stanowisko starosty spra-
wowała Maria Kowalska. W okresie od 30 listo-
pada 2006 r. do 31 stycznia 2008 r. stanowisko 
starosty pełniła Maria Sochocka. Od 31 stycznia 
2008 r. starostą nowodworskim jest Krzysztof 
Kapusta. 

15 lat Powiatu Nowodworskiego
tekst W. MAjchRZAk Foto M. cZechoWicZ

W okresie 15 lat istnienia nowego powiatu 
nowodworskiego zrealizowano wiele przed-
sięwzięć w zakresie infrastruktury społecz-
no-gospodarczej. Nowe siedziby otrzymały 
komenda powiatowa Policji, komenda powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej, prokuratu-
ra rejonowa i poradnia psychologiczno-pe-
dagogiczna. Zdecydowanej poprawie uległy 
warunki obsługi interesantów i pracowników 
samorządowych starostwa powiatowego. 
Nowa siedziba starostwa przy ul. Paderew-
skiego poza ciekawym wyglądem architek-
tonicznym jest funkcjonalna i przyjazna dla 

klientów oraz spełnia europejskie standardy 
dla budynków biurowych. 
W całym okresie istnienia powiatu nowodwor-
skiego władze samorządu powiatowego sukce-
sywnie inwestowały w modernizację i rozbu-
dowę szpitala powiatowego oraz w poprawę 
warunków powiatowych placówek oświatowo-
edukacyjnych. Utworzono Szpitalny Oddział 
Ratunkowy, dobudowano nowe skrzydło szpi-
tala dla uruchomienia zakupionego ze środków 
unijnych nowoczesnego tomografu komputero-
wego. Remonty i modernizacje wykonane zo-
stały na Oddziale Dziecięcym i Wewnętrznym. 
Dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków 
unijnych i samorządu wojewódzkiego Nowo-
dworskie Centrum Medyczne mogło zakupić  
i zainstalować dla potrzeb pacjentów nowoczes-
ny sprzęt diagnostyczny i medyczny. Zmoder-
nizowano i doposażono wszystkie powiatowe 
placówki oświatowe. Zespół Szkół Zawodowych 
w Nasielsku otrzymał nowoczesną salę gimna-
styczną wybudowaną dzięki wsparciu środków 

finansowych z Unii Europejskiej. Zespół Szkół 
Edukacyjnych otrzymał nową siedzibę przy  
ul. Mazowieckiej 10 po zmodernizowanym  
i przystosowanym dla potrzeb edukacyjnych 
budynku dawnego starostwa powiatowego. 
Przy znaczącym udziale funduszy unijnych i do-
tacji krajowych przebudowano i zmodernizowa-
no kilkadziesiąt kilometrów dróg powiatowych, 
w tym bardzo ważną arterię komunikacyjną, 
drogę powiatową Pomiechówek–Nasielsk, drogę 
powiatową Sowia Wola–Augustówek–Czosnów, 
drogę powiatową Nowiny–Leocin–Stare Gro-
chale, drogę powiatową Ruszkowo–Studzian-

ki–Nuna oraz drogi powiatowe biegnące przez 
centrum Zakroczymia i Czosnowa.
Wybudowano Dom Pomocy Społecznej w Na-
sielsku dla 98 pensjonariuszy oraz ze wsparciem 
środków unijnych ogród terapeutyczny. Adap-
towano budynek po warsztatach zespołu szkół 
zawodowych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Nowym Dworze Mazowieckim. 
Dużym atutem dla rozwoju gospodarczego i tu-
rystycznego powiatu jest uruchomienie w 2013 
roku regionalnego lotniska na terenie byłego 
lotniska wojskowego w Modlinie.
Na jubileusz 15-lecia solidnie zapracowała kadra 
pracowników samorządowych powiatu. Gra-
tulacje i uznanie za wieloletnią pracę i służbę 
na rzecz mieszkańców powiatu nowodworskie-
go należą się wszystkim pracownikom, którzy 
rozpoczęli pracę z chwilą powołania nowego 
powiatu i nadal pracują w starostwie. Grupę 
„15-latków” tworzą: Magdalena Czechowicz, 
Iwona Felczak, Ewa Filipiak, Mirosława Łagow-
ska, Monika Kijanowska, Elżbieta Krawczak, 

Aleksandra Kubik, Bogumiła Kulesza, Dorota 
Lubowiecka, Anna Mańkowska, Hanna Micha-
lak, Barbara Michalczuk, Joanna Mikołajczyk-
Tyszka, Bożena Nowak, Joanna Obojska, Sła-
womir Płaciszewski, Kazimierz Polnicki, Hanna 
Prusek, Zdzisław Racki, Regina Rudzka, Hanna 
Sobczyńska, Mariola Tomaszewska, Jolanta Wiś-
niewska-Tarlaga, Grażyna Wiśniowska i Anna 
Witkowska. W gronie pracowników jednostek 
organizacyjnych powiatu 15-letni staż osiąg-
nęły: Agata Nowak – dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Nasielsku i Jadwiga Popielska 
– dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego Urzędu 

Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 
oprócz zadań wynikających z ustawy o gospo-
darce nieruchomościami opisanych w poprzed-
nim numerze Faktów, zajmuje się również za-
daniami wynikającymi z ustawy o planowaniu 
przestrzennym.
Do podstawowych obowiązków wydziału na-
leży wykonywanie opracowań planistycznych: 
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta, planów miej-
scowych, przygotowywanie wypisów i wyrysów 
z planów miejscowych oraz przygotowywanie 
decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nie 
objętych planami miejscowymi.
Teren miasta, bez Okunina II-go i części Kępy 
Nowodworskiej (Etap II) objęty jest następują-
cymi opracowaniami planistycznymi: 
1.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUN-

KÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO MIASTA NOWY DWÓR 
MAZOWIECKIM – zatwierdzony Uchwałą 
RM Nr XIII/173/1999 z dnia 30.12.1999 r.

2.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY 
DWÓR MAZOWIECKI – zatwierdzony Uch- 
wałą RM Nr XIV/154/03 z dnia 29.12.2003 r. 
(Dz.Urz. województwa mazowieckiego Nr 45, 
poz.1263 z dnia 03.03.2004 r.)

3.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY 
DWÓR MAZOWIECKI OBSZARU MOD-
LINA GÓRKI – zatwierdzony Uchwałą RM 
Nr XXV/341/2001 z dnia 08.02.2001 r. (Dz.
Urz. woj. mazowieckiego Nr 74 poz. 757  
z dnia 21.04.2001r.)

4.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODARO-
WANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
NOWY DWÓR MAZOWIECKI OBEJMU-
JĄCEGO OBSZAR MODLINA POŁOŻONY 
POMIĘDZY UL.GENERAŁA THOMMEE 
A TWIERDZĄ MODLIN – zatwierdzo-
ny Uchwałą RM Nr XXXVI/424/98 z dnia 

PLaNOWaNIe PrZeSTrZeNNe Na TereNIe mIaSTa  
NOWy DWÓr maZOWIecKI

20.05.1998 r. (Dz.Urz. woj. warszawskiego  
Nr 40 poz.132 z dnia 29 lipca 1998 r.)

5.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY 
DWÓR MAZOWIECKI – OBSZARU KĘPY 
NOWODWORSKIEJ – ETAP I – zatwierdzo-
ny Uchwałą RM Nr XVIII/198/04 z dnia 07 
kwietnia 2004 r. (Dz.Urz. woj. mazowieckie-
go Nr 167, poz. 4289 z dnia 08 lipca 2004 r.)

6.  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY 
DWÓR MAZOWIECKI W REJONIE TRASY 
GEN. THOMMEE – zatwierdzony Uchwałą 
RM Nr XXXVI/438/13 z dnia 19 grudnia 
2014 r. (Dz.Urz. woj. mazowieckiego poz. 39 
z dnia 3 stycznia 2014r.)

87% powierzchni terenu miasta objęta jest pla-
nami miejscowymi. Jesteśmy jedną z niewielu 
gmin, która posiada tak duże pokrycie plani-
styczne terenu.
Powyższe opracowania dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej www.bip.nowydwor-
maz.pl w zakładce Plany Miejscowe oraz w Wy-
dziale – p. 325A.
Posiadanie przez Miasto planów miejscowych, 
usprawnia i przyspiesza procesy inwestycyj-
ne na terenie miasta. Na wniosek inwestora 
przygotowujemy wypis i wyrys z miejscowego 
planu.
Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu  
z planu miejscowego dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej www.bip.nowydwormaz.
pl w Poradniku Interesanta oraz w Punkcie 
Obsługi Interesanta p. 101, a także w Wydziale 
– p. 325A. Informacji o przeznaczeniu terenów 
udzielamy również telefonicznie pod numerem 
tel. 22 51 22 212.
Inaczej sprawa wygląda na terenach nie obję-
tych planami miejscowymi. Wówczas inwestor 
występuje o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy i procedura trwa ok. 4 miesięcy. Dotyczy 
to Okunina II-go gdzie inwestorzy ubiegają się  
o budowę, głównie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, gospodarczych oraz elemen-

tów infrastruktury technicznej. Projekt decyzji 
wraz z analizą urbanistyczną przygotowuje ur-
banista wyłoniony w przetargu. Następnie pro-
jekt decyzji wysyłany jest do uzgodnień przez 
instytucje określone w proj. decyzji i do wszyst-
kich stron postępowania. Dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych uzgodnień wydawana jest decyzja 
o warunkach zabudowy.
Zatem, żaden teren miasta nie pozostaje bez ob-
sługi planistycznej i możliwości inwestowania.
Niezależnie od posiadanych już planów, zdaje-
my sobie sprawę, iż pewne tereny wymagały-
by zmiany przeznaczenia, inne uściślenia czy 
wprowadzenia innych zapisów.
Jednak procedura wykonania nowego studium  
i sporządzenia zmian w planach miejscowych 
na podstawie ustawy o planowaniu przestrzen-
nym jest czasochłonna i wymaga dużych nakła-
dów finansowych.
Ponadto, przystąpienie do opracowania nowego 
planu musi być poprzedzone wykonaniem do-
kładnej analizy urbanistycznej obecnego stanu 
planów w odniesieniu do studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta. 
Wykonaliśmy 11 analiz urbanistycznych tere-
nów do ewentualnej zmiany planu, z czego za-
kończono procedurę jednego planu – Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta NDM w Rejonie ul. Gen. Thommee.
Obecnie przystępujemy do następnego opraco-
wania tj. zmiana planu miejscowego w części 
przemysłowej. 
Jednak w pierwszej kolejności należy wykonać 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego dla całego obszaru 
miasta.
W momencie wykonywania zmian do planu, 
każdy mieszkaniec może mieć wpływ na kształ-
towanie przestrzeni miasta, poprzez składanie 
wniosków do planu miejscowego. 

O

Nowe oddziały przedszkolne od września!
tekst ANetA PielAch-PieRścieNiAk Foto ARch. UM

36 nowych miejsc przybędzie od 1 września 
w nowodworskich przedszkolach. to dzięki 
zaadaptowaniu na cele przedszkolne części 
pomieszczeń w Zespole szkół nr 2 przy ulicy Długiej. 

W tym budynku będzie mieścić się 
filia PP3

Formalnie, będzie to Filia 
Publicznego Przedszkola  

nr 3. Uchwałę w tej sprawie po-
dejmą na sesji 8 kwietnia radni 
miejscy. 
Od nowego roku szkolnego  
w dwóch oddziałach przed-
szkolnych opieką zostanie ob-
jętych 36 dzieci. 
Na potrzeby przedszkola za-
adaptowane zostaną pomiesz-
czenia Zespołu Szkół nr 2 przy  
ul. Długiej. Miasto uzyskało już 

opinię Mazowieckiego Komen-
danta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej dot. 
ekspertyzy technicznej budyn-
ku. Teraz w pomieszczeniach 
trzeba będzie przeprowadzić 
remont i dostosować je do po-
trzeb maluchów. 
Szacuje się, że koszty adaptacji 
pomieszczeń wyniosą około 
350 tys. zł. 
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Ponadto, wykonano pobocza ul. Środkowej 
i Współczesnej z kruszywa łamanego oraz 

dodatkowe odwodnienie łącznika ulicy Środko-
wej z ulicą Jana Pawła II. 
W dniu 28 lutego Wykonawca robót zgłosił Za-
mawiającemu gotowość do odbioru końcowego 
robót. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowie-
cki Zarządzeniem z dnia 3 marca powołał komi-
sję odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 
Komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu 
Miejskiego, Rady Miejskiej oraz przy udziale 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Wyko-
nawcy robót, rozpoczęła czynności odbiorowe 
w dniu 7 marca i zakończyła odbiór inwesty-

cji 14 marca 2014 roku.  Wartość inwestycji to 
966 661,49 złotych. 
Powyższa inwestycja za sprawą nowej nawierzch-
ni z kostki betonowej oraz wykonanej moderni-

Budowa ulicy Środkowej i ulicy Współczesnej 
w dzielnicy modlin Stary w Nowym Dworze mazowieckim
tekst i Foto WyDZiAł PRojektóW iNfRAstRUktURAlNych

Stoisko nowodworskie nastawione było prze-
de wszystkim na zaproszenie płocczan do 

odwiedzenia Twierdzy Modlin. Z uwagi na do-
skonałe połączenie drogowe nasza fortyfikacja 
może stanowić idealne miejsce na weekendowe 
wycieczki dla mieszkańców tej ponad stuty-
sięcznej aglomeracji. Wśród odwiedzających 
targi dominowały rodziny z dziećmi, dlatego 
nasz produkt turystyczny – szlak Baśki Mur-
mańskiej trafił do właściwego grona odbiorców. 
Niedźwiedzica częstująca najmłodszych słodki-
mi upominkami była często i chętnie fotogra-
fowana. Goście otrzymywali ponadto wydawni-
ctwa promocyjne oraz drobne gadżety. Stoisko 
zainteresowało m.in. Starostę Płockiego, Micha-

Szczęśliwego Nowego Dworu… w Płocku
tekst MARtyNA koRDUleWskA Foto URZąD Miejski

Nie mogło zabraknąć na nich nowodworskiego stoiska. Docenione zostało też hasło promocyjne naszego miasta. 

Dzieje się tak dzięki wielkiej aktywności  
i zaangażowaniu jej członków stanowiących 

doskonałą mieszaninę doświadczenia i młodości, 
eksplodującą coraz to nowymi formami działal-
ności. Dwa lata temu była to tylko grupka entu-
zjastów nie posiadająca żadnej bazy sprzętowej 
i lokalizacji, lecz posiadająca niezbędne kwalifi-
kacje oraz pomysły i wielki zapał do działania. 
Dzięki swojej aktywności, sprecyzowanemu 
celowi, a także wielkiej otwartości na potrzeby 
społeczności miasta i powiatu zyskali wielu zwo-
lenników i wspierających. Pozwala na rozwija-
nie bazy sprzętowej, a w konsekwencji również 
działalności. Oprócz udziału druhów z OSP-RW  
w różnych przedsięwzięciach i akcjach, na szcze-
gólną uwagę zasługuje prowadzona bardzo 
szeroko działalność edukacyjna z zakresu tzw. 

miasto doposażyło ratowników wodnych
tekst i Foto ANDRZej DyBoWski

zacji oświetlenia ulicznego, niewątpliwie przy-
czyni się do znacznej poprawy jakości życia oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

O

bezpiecznych zachowań podczas zagrożeń (ko-
rzystania z nr 112, udzielanie pierwszej pomocy, 
nauka pływania itp.) adresowana do społeczeń-
stwa miasta, zaczynając od przedszkolaków. 
Dalsze rozwijanie działalności OSP-RW na tere-
nie miasta jest również bardzo ważne ze wzglę-
du na fakt, że najistotniejszym zagrożeniem 
na terenie miasta jest zagrożenie powodziowe. 
Władze miasta w pełni doceniając efekty ze 
wszech miar pożytecznej działalność tego naj-
młodszego stowarzyszenia wspierając ją zarów-
no materialnie jak i podejmując działania zwią-
zane z zapewnieniem stałej, docelowej siedziby. 
5 marca 2014 r. burmistrz Jacek Kowalski pod-
pisał umowę użyczenia sprzętu dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej-Ratownictwo Wodne o łącznej 
wartości ponad 36 tys. zł. Część przekazanego 

ła Boszko oraz Staśka Wielanka, który występo-
wał drugiego dnia targów. Odbieraliśmy także 
liczne wyrazy sympatii od osób urodzonych  
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dawnych 
żołnierzy modlińskiej jednostki.
Podczas Poloniady odbyła się również tzw. Gala 
Kogutów, na której wystawcy rywalizowali  
o nagrody w kilku kategoriach związanych  
z kulturą i promocją. Bardzo miło nam poin-
formować, że decyzją niezależnego jury hasło: 
Szczęśliwego Nowego Dworu! zajęło pierwsze 
miejsce w swojej kategorii. Fakty Nowodwor-
skie były z kolei nominowane do miana naj-
lepszego wydawnictwa promocyjnego i infor-
macyjnego.

Mimo fatalnej pogody, według szacunków or-
ganizatora, targi odwiedziło kilka tysięcy osób. 
Oprócz Nowego Dworu Mazowieckiego pre-
zentowały się m.in. Olsztyn, Grudziądz, Puławy, 
Sandomierz i Białystok.
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, 
który obsługiwał wydarzenie pozytywnie je 
ocenia. „Liczymy na to, że chociaż część osób, 
które odwiedziło nasze stoisko, zobaczymy w 
Nowym Dworze.” Mówią pracownicy wydziału. 
Tym bardziej, że wiele osób zadawało konkretne 
pytania o możliwość zwiedzania, inwestycję w 
koszarach, organizację wycieczek.
Życzymy Szczęśliwego Nowego Dworu! i zapra-
szamy do nas.

w ramach umowy sprzętu została pozyskana 
za zgodą Wojewody Mazowieckiego, z zasobów 
Wojewódzkiego Magazynu Sprzętu Obrony Cy-
wilnej, a część zakupiona przez Urząd Miejski ze 
środków przeznaczonych na zarządzanie kryzy-
sowe i obronę cywilną. Przekazano między in-
nymi środki łączności, łódź ratunkową z przy-
czepą i wyposażeniem, łódź pontonową, silnik 
do łodzi, a także przyczepkę do quada. 
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Zintegrowane inwestycje  
terytorialne są przejawem wymiaru 
terytorialnego polityki spójności

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne umożli-
wiają realizowanie wspólnych przedsięwzięć, 

łączących działania finansowane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Instrument ten pozwala 
na wyjście poza sztywne granice administracyjne 
jednostek samorządu terytorialnego, dając tym 
samym możliwości większego oddziaływania 
realizowanym projektom unijnym. Ma za za-

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce
tekst MAteRiAły PRAsoWe URZęDU M.st. WARsZAWy

W ramach działań na rzecz zintegrowane-
go rozwoju metropolii warszawskiej oraz 

wspólnego pozyskania funduszy europejskich  
w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych podpisano porozumienie określają-
ce zasady współpracy między m.st. Warszawa i 37 
podwarszawskimi gminami. Na realizację przed-
sięwzięć planowanych w ramach podpisanego po-
rozumienia międzygminnego została przewidziana 
kwota w wysokości ok. 165 mln Euro, której uzu-
pełnieniem będą środki poszczególnych gmin stano-
wiące wkład własny w projektach.
Aglomeracja warszawska aspiruje do bycia  
silnym ośrodkiem społeczno-gospodarczym 
w Europie z zachowaniem perspektywy lokal-
nej. Istotnymi narzędziami niezbędnymi do 
realizowania tego celu są działania na rzecz zin-
tegrowania m.st. Warszawy z otoczeniem, a więc 
z gminami silnie powiązanymi z nim funkcjo-
nalnie. Współpracę wynikającą z potrzeby roz-
wiązywania problemów miasta i jego otoczenia 
w szerszej skali przyspieszyła zapowiedź wdro-
żenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w ramach nowej perspektywy 
finansowej UE 2014–2020. Instrument ten stał 
się katalizatorem integracji m.st. Warszawy  
z otaczającymi je gminami, które zadeklarowały 
chęć wspólnej realizacji działań. Najważniejsza 
jest wola wspólnego działania, porozumienie jest 
tylko narzędziem do osiągnięcia naszego wspólne-
go celu. Dzięki temu, że potrafimy patrzeć w tym 
samym kierunku, możemy otrzymać dodatkowe 
fundusze na realizację naszych wspólnych pla-
nów – mówiła podczas podpisania porozumień 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. 
Warszawy. Głównym źródłem finansowania 
przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych  
w zakresie podpisanego porozumienia międzyg-

minnego będą środki unijne  
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, a także środki własne 
poszczególnych gmin stanowią-
ce wkład własny w projektach.

Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
– plan działania
Porozumienie zostało podpisa-
ne przez m.st. Warszawa będące 
miastem na prawach powiatu, 
14 gmin miejskich, 12 miejsko-

wiejskich oraz 11 wiejskich przynależnych ad-
ministracyjnie do 10 powiatów (legionowskie-
go, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, 
wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, 

danie nie tyle dostarczyć środków finansowych na 
realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede 
wszystkim pozwolić na wypracowanie mechanizmu 
koordynacji terytorialnej w zakresie programowa-
nia i realizacji działań. Samorządy chcące realizować 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są zobligo-
wane do zawiązania partnerstwa i przygotowania 
wspólnej strategii rozwoju. Znajdą się w niej m.in. 
najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane 
do realizacji. Samorządy podpiszą także porozumie-
nie o wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych z zarządem województwa, ponieważ pro-
jekty w tej formule finansowane będą ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ideą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
jest współpraca samorządów na rzecz mak-
symalnego wykorzystania wspólnych atutów 
i rozwiązywania problemów, które dotyczą ob-
szaru funkcjonalnego miasta. Dlatego też dofi-
nansowane projekty nie mogą być oderwanymi 
od siebie, punktowymi inwestycjami, muszą być 
wzajemnie powiązane. Ostateczne decyzje od-
nośnie zakresu wsparcia w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych zapadną w toku 
negocjacji z samorządem województwa oraz po 
ostatecznej akceptacji przez Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju. 

O

pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego 
i żyrardowskiego). Obszar ten mimo że zajmu-
je stosunkowo niewielką część województwa 
mazowieckiego (7,7%), koncentruje aż połowę 
mieszkańców regionu (50,1%).
Kolejnym krokiem zacieśniającym współpracę 
gmin będzie przyjęcie wspólnej strategii dzia-
łania, precyzującej konkretne projekty strate-
giczne o charakterze zintegrowanym. W przy-
gotowanych Założeniach Strategii wskazano 
kluczowe obszary dla projektów Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, do których na-
leżą: transport publiczny, promocja gospodar-
cza oraz e-usługi.

Gminy powiązane funkcjonalnie  
z m.st. Warszawa – sygnatariusze  

porozumienia w ramach zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego.
Gmina Błonie, Gmina Brwinów, Gmina 
czosnów, Gmina Góra kalwaria, Gmina 
Grodzisk Mazowiecki, Gmina Halinów, 
Gmina izabelin, Gmina jabłonna, Miasto 
józefów, Gmina karczew, Gmina kobyłka, 
Gmina konstancin-jeziorna, Gmina Miej-
ska Legionowo, Gmina Lesznowola, Gmina 
Łomianki, Miasto Marki, Gmina Michało-
wice, Miasto Milanówek, Gmina nadarzyn, 
Gmina nieporęt, Gmina nowy Dwór Ma-
zowiecki, Miasto otwock, Gmina ożarów 
Mazowiecki, Gmina piaseczno, Miasto 
piastów, Miasto podkowa Leśna, Miasto 
pruszków, Gmina radzymin, Gmina ra-
szyn, Gmina stare Babice, Miasto sulejó-
wek, Gmina wiązowna, Gmina wieliszew, 
Gmina wołomin, Miasto Ząbki, Miasto Zie-
lonka, Miasto Żyrardów.

Zintegrowane inwestycje terytorialne Warszawskiego obszaru funkcjonalnego – podpisano porozumienie międzygminne 
określające zasady współpracy w zakresie wspólnego pozyskania funduszy europejskich.

Źródło Urząd m.st. Warszawy

Swoją pracę nowy dyrektor MZO rozpoczął 1 marca. Na razie 
czeka go półroczny okres próbny. 

Wcześniej Mariusz Prusek pracował na stanowisku kierowniczym 
w jednej z warszawskich firm zajmujących się m.in. produkcją rusz-
towań. Z wykształcenia jest mgr inż. technologii transportu. Ukoń-
czył Politechnikę Warszawską. Ma 38 lat. 

Jest nowy dyrektor mZO
tekst ANetA PielAch-PieRscieNiAk Foto NoWoDWoRski24.Pl
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Twierdza Fortowa Modlin 
cz. III

Twierdza Modlin jako przykład fortyfikacji nowożytnej i współczesnej 

tekst i FOtO WłoDZiMieRZ PARfieNiUk

twierdza Modlin od lat przyciąga turystów i miłośników fortyfikacji, przy czym nie zawsze mogą oni wyobrazić sobie  
jak wyglądała twierdza dawniej. Dlatego też lokalna organizacja turystyczna „trzech Rzek” zorganizowała cyklu spotkań,  
które na przykładzie modlińskiej twierdzy przedstawią zarys rozwoju fortyfikacji stałej w okresie nowożytnym  
i współczesnym oraz ukażą jej strukturę fortyfikacyjną z przełomu XiX i XX wieku. Pozwoli to poznać nieistniejące już obiekty 
twierdzy Modlin, jak również ułatwi zwiedzanie innych zachowanych kompleksów fortyfikacyjnych w Polsce powstałych  
pod zaborami. stanowią one bogatą kolekcję wzorców szkoły fortyfikacyjnej: francuskiej, austriackiej, nowopruskiej  
oraz rosyjskiej. Warto zatem wziąć udział w spotkaniach, które odbędą się: 13 kwietnia, 15maja oraz 15 czerwca br.

Twierdza fortowa (pierścieniowa). Wielka 
rewolucja francuska oraz wojny napoleońskie 
wykazały nieprzydatność poprzednio zbudo-
wanych twierdz, zbyt ciasnych do rozmiesz-
czenia dużej armii i zapewnienia jej manewru. 
Wokół starej twierdzy, stanowiącej już tylko 
„rdzeń”, budowano forty odosobnione. Stały 
się one punktami oporu nowej głównej pozycji 
twierdzy, tworząc z czasem pas forteczny, któ-
rego zadaniem była ochrona wnętrza twierdzy 
przed bombardowaniem coraz silniejszej artyle-
rii. Odległość fortów, przy nieznacznym jeszcze 
zasięgu armat, wynosiła początkowo 1–1,5 km  
a następnie 2–3 km. Forty organizowano w sek-
tory obrony; skupiały one kilka fortów, z róż-
nego rodzaju urządzeniami obronnymi wokół 
fortów głównych. 

z umocnień ciągłych na linię fortów okalających 
twierdzę; nadal jednak utrzymywane są obwa-
rowania centralne (rdzeń twierdzy). 
Wojny prowadzone w drugiej połowie XIX 
wieku były poligonem nowych osiągnięć tech-
niki i dostarczały coraz to nowych doświadczeń  
w budownictwie obronnym. Wojna krymska 
(1854–55) uwypukliła duże znacznie artylerii 
twierdzy w wypadku, gdy miała ona przewagę 
nad artylerią oblegającą. Sprzymierzeni ekspe-
rymentalnie użyli też artylerii gwintowanej oraz 
karabinów ładowanych odtylcowo.
Obrona Sewastopola wykazała również znacze-
nie wojny minowej i dużą rolę fortyfikacji po-
lowej przy obronie twierdzy; rosyjski inżynier 
wojskowy gen. Totleben proponował ustawienie 
artylerii między fortami, w ziemnych działobit-
niach, co wyprzedzało ówczesne poglądy w for-
tyfikacji o prawie 40 lat.
Doświadczenia wojny krymskiej znajdują też 
wyraz w budowie „śródszańca Belgii” – Antwer-
pii, którą belgijski inżynier wojskowy gen. Brial-
mont otoczył zwartym pierścieniem fortów (po 
1859 r.); ustawia tam też pierwsze wieże pancer-
ne dla artylerii (1862 r.). W Europie następuje 
powszechna budowa nowych twierdz; stare są 
modernizowane: we Francji (Metz), w Austrii 
(Komorno, Werona, Ołomuniec, Kraków), Da-
nii (Kopenhaga), w Prusach (Gdańsk, Kostrzyń, 
Toruń). W Rosji natomiast nadmorska twier-
dza Kronsztad (Petersburg) otrzymuje wieże  
i kazamaty pancerne systemu Colesa (1854–72),  
a w Brześciu Litewskim powstaje nowoczesny 
fort do obrony linii kolejowej (1871 r.).

System ześrodkowany. Wojna francusko-pru-
ska (1870–71) podkreśliła znaczenie artylerii, 
jako dalekosiężnej broni burzącej i znaczenia 
twierdz jako obozów warownych; artyleria 
strzela już na dystansie 9–10 km, a kolej umoż-
liwia szybki jej przewóz w dowolne miejsce. 
Następuje dalsze wysuwanie fortów na przed-
pola twierdz i barykadowanie nimi głównych 
ciągów komunikacyjnych. Teoria fortyfikacji 
uznaje artylerię za broń główną i stawia walkę 
daleką na pierwszym miejscu. Zarzucony zo-
staje natomiast całkowicie system bastionowy.  
W fortyfikacji następuje okres panowania syste-
mu ześrodkowanego (1871–85), w którym silna 
artyleria fortu prowadzi walkę daleką jak i bli-
ską; nieliczna piechota służy natomiast tylko do 
bezpośredniej obrony fortu. 
W tym okresie główna pozycja obrony skła-
da się z fortów głównych (tzw. artyleryjskich),  
w których międzypolach budowano forty 
pośrednie (tzw. piechoty). Na międzypolach 
wznoszone są również małe schrony amuni-

cyjne, magazynowe lub schrony pogotowia dla 
piechoty. Od strony rdzenia twierdzy do fortów 
prowadzą liczne drogi dojazdowe, a na zapleczu 
pierścienia fortów powstaje specjalna obwodni-
ca komunikacyjna (tzw. droga rokadowa).
W stosunkowo krótkim okresie panowania 
systemu ześrodkowanego państwa zaborcze 
zbudowały na ziemiach polskich liczne forty 
główne i pośrednie; część z nich zachowana jest 
współcześnie. Prusacy otoczyli pierścieniem 
fortów Poznań (1872–83) i Toruń (1878–83), 
a Austriacy – Kraków (1872–86). Rosjanie na-
tomiast zbudowali twierdzę fortową w Brześ-
ciu Litewskim (1878–83), Dęblinie (1878–82), 
Modlinie (1883–88) i Warszawie (1883–88).

Standaryzacja fortów. Budowa w twierdzy 
dużej ilości fortów (głównych, pośrednich) 
zrodziła potrzebę ich standaryzacji taktyczno-
technicznej; dążono również do zmniejszenia 
kosztów ich budowy. Następuje typizacja bu-
dowli fortyfikacyjnych, a rosyjski Główny Za-
rząd Inżynierii wydaje album Wzorcowe plany 
budowli fortyfikacyjnych (1874 r.). Znalazły się 
w nim plany zachodnich fortów artyleryjskich 
z początku lat 70. XIX wieku, które pozytywnie 
zaopiniowano do stosowania w twierdzach lą-
dowych przewidzianych do rozbudowy. Wkrót-
ce też francuskie i niemieckie projekty stan-
dardowych fortów głównych znajdują szerokie 
zastosowanie niemal w całej Europie. 

Schemat pierwotnej twierdzy fortowej.  
F- fort, KO- rdzeń

Na początku lat 60. XIX wieku w Europie naj-
więcej twierdz było we Francji (143), Austrii 
(74), Prusach (34) i Rosji (29). Część z nich 
miała już forty odosobnione, co czyniło z nich 
szkieletowe twierdze pierścieniowe. We Francji 
był to Paryż (1840–41), a w Prusach: Kolonia  
i Koblencja (1817–47), Poznań (1828-50), Toruń 
i Królewiec (1846–60); w Austrii: Ulm (1841)  
i Kraków (1855–60), a w Rosji: Modlin (1832–
41, 1856–59) i Warszawa (1847–65).
 Wprowadzenie artylerii gwintowanej we Francji 
(1860 r.), Prusach (1862 r.), Austrii (1863 r.) oraz 
Rosji (1867 r.) wymusiło rekonstrukcję istnieją-
cych twierdz. Zwiększana jest ich powierzchnia; 
zmianie ulega też ukształtowanie linii obro-
ny. Główna pozycja twierdzy przenoszona jest  Francuski standardowy fort główny z lat 70. XIX wieku 
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Fort artyleryjski. W latach 70.–80. XIX wieku 
budowano przede wszystkim forty artyleryj-
skie (główne), przeznaczone do walki dalekiej  
i bliskiej. Pierwsze forty tego typu powstały we 
Francji (Metz) jeszcze przed wojną pruską. Na 
ich też podstawie w 1874 r. niemiecki gen. von 
Biehler opracował projekt fortu głównego dla 
twierdzy Strassburg; forty tego typu nazywano 
fortami standardowymi lub fortami Biehlera. 
Projekt ten wykorzystano również w niemie-
ckiej twierdzy: Metz, Kolonia, Królewiec, Po-
znań, Toruń, Ingolstadt. 
Typowy fort główny z tego okresu był obiektem 
murowano-ziemnym; miał narys barkanu (dwa 
czoła i dwa rozszerzające się boki) zamkniętego 
w nasadzie narysem dzieła rogowego, z wbudo-
waną redutą koszarową. Występował fort dwu-
wałowy (z wałem dolnym dla piechoty i wałem 
górnym dla artylerii), jak również fort jednowa-
towy (z przemieszanymi stanowiskami artylerii 
i piechoty na wydłużonych wałach czołowych). 
Z czasem w Austrii następuje wyprowadzenie  
z fortu artylerii ciężkiej na działobitnie sprzę-
żone z barkami fortu; przyjęło się to również  
w Niemczech. 

wzmocnieniu betonem najważniejszych obiek-
tów murowanych (Austria, Niemcy) lub całko-
witym ich zastąpieniem obiektami betonowymi 
(Rosja). Upowszechniło się również stosowanie 
elementów pancerza fortyfikacyjnego; zmoder-
nizowane forty miały pancerne stanowiska ob-
serwacyjne, a niektóre baterie pancerne. W tym 
też okresie forty główne zaczęły upodabniać się 
do fortów pośrednich.

twierdza fortowa Modlin

Pierwsza modernizacja twierdzy. Twierdza 
Modlin miała duże znaczenie w systemie obro-
ny zachodniej granicy Rosji, a co za tym idze 
była stale modernizowana. Bezpośrednio po 
wojnie krymskiej w twierdzy przebudowano, 
znajdujące się na styku frontów fortyfikacyj-
nych Połtawa i Ostrołęka, dzieło rogowe na fort 
odosobniony (1856–58). Fort „Ostrołęka” skła-
dał się z dwóch barkanów i otoczony był wspól-
nym rowem fortecznym, bronionym z kaponier 
skarpowych.

Rozbudowa twierdzy. W latach 1883–88 zbu-
dowano w Modlinie osiem fortów głównych; 
zostały one wysunięte od 2 do 4 km przed cyta-
delę twierdzy. Pierścień fortów wokół Modlina 
miał średnicę od 10,6 do 11,7 km, a linia obrony 
wynosiła około 25 km. W sektorze północnym, 
między Wisłą a Narwią, były trzy forty: F-1 (Za-
kroczym), F-2 (Kosowo), F-3 (Pomiechowo);  
w sektorze wschodnim, w widłach Narwi i Wi-
sły, jeden fort – F-4 (Janówek). Cztery forty 
były natomiast w sektorze południowym: F-5 
(Dębino), F-6 (Nikołajewska), F-7 (Cybulice) 
i F-8 (Grochale); na łuku od Wisły do Wisły. 
Ponadto, przebudowano „Fort Ostrołęką”, a na 
przedmościu nowodworskim wzniesiono fort 
„Nad Wisłą”.
Forty pobudowano w Modlinie opierając się 
na projekcie rosyjskiego standardowego fortu 
głównego z 1879 r.; założenia taktyczno-tech-
niczne fortu oparte były na wzorcach francu-
skich oraz doświadczeniach wojny tureckiej. Był 
to fort dwuwałowy, o konstrukcji ceglano-ziem-
nej, z przednim wałem dla piechoty (niskim)  
i tylnym wałem dla artylerii (wysokim). Muro-
wane oskarpowanie ukryte było w rowie for-
tecznym, bronionym z kaponier skarpowych,  
a koszary dla załogi stanowiły śródszaniec fortu. 

Fort-III (Pomiechowo) – część szyjowa fortu  
(po lewej mur Carnota z bramą, a po prawej  
kaponier szyjowa – za murem widoczne koszary 
szyjowe); zdjęcie z 1915 r.

Pruski standardowy fort główny z lat 70. XIX wieku

Obrona rowu fortecznego była z czołowej ka-
poniery skarpowej oraz dwóch półkaponier 
skrzydłowych. Z czasem kaponiery skarpowe 
zastąpiono kaponierami ukrytymi w narożni-
kach przeciwskarpy (kojce przeciwskarpowe).

Fort piechoty. W międzypolach fortów głów-
nych lub na mniej zagrożonych kierunkach 
obrony budowano forty piechoty (pośrednie) 
przeznaczone do walki bliskiej. Były to obiek-
ty murowano-ziemne i zasadniczo miały narys 
trapezoidalny. 

Pruski fort pośredni z lat 70. XIX wieku

Twierdza Modlin – widok od strony wschodniej  
(zdj. z 1939 r.)

Kilka lat później gen. Totleben postuluje o pilną 
modernizację i rozbudowę twierdz w Królestwie 
Polskim (1862 r.); nie zostaje to jednak zreali-
zowane z uwagi na wybuch polskiego powsta-
nia narodowego (1863–64). Nie mniej jednak  
w Modlinie zmodernizowano wały obwarowa-
nia zewnętrznego twierdzy, w które wbudowa-
no liczne schrony – podwalnie (1860–70).
W 1873 r. zapada decyzja o budowie wokół 
Modlina, Dęblina i Brześcia Litewskiego pier-
ścienia fortów artyleryjskich. Rok później roz-
poczynają się przygotowania do realizacji tych 
planów, a komendanci twierdz w Królestwie 
Polskim otrzymują zalecenie budowy fortów 
artyleryjskich wzorowanych na francuskim 
standardowym forcie głównym z początku lat 
70. XIX wieku; był to fort jednowatowy, z mie-
szanymi stanowiskami dla artylerii i piechoty. 
Konflikt z Turcją sprawił jednak, że do realizacji 
tego planu przystąpiono dopiero po wojnie ro-
syjsko-tureckiej (1877–78). Najpierw w Brześ-
ciu Litewskim (1878–83) i Dęblinie (1878–80), 
a na końcu w Modlinie (od 1883 r.). Powstała 
również twierdza w Warszawie (1882–88).

Plan rosyjskiego standardowego fortu głównego  
z 1879 r. (F-1879)

Forty w Modlinie były przestarzałe technicznie 
jak i taktycznie już w trakcie ich budowy. W tym 
okresie pociski burzące zaczęto wypełniać kru-
szącym materiałem wybuchowym; zbyt ciasny 
dla skupionej w nim artylerii, źle maskowany 
i dobrze widoczny dla przeciwnika. Zbyt słaba 
była również obrona czołowej fosy. 
W 1887 r. rosyjski minister wojny złożył cesa-
rzowi Aleksandrowi III meldunek o naruszeniu 
w budownictwie obronnym równowagi pomię-
dzy atakiem i obroną i przedstawił konieczno-
ści przystąpienia do modernizacji technicznej 
wznoszonych wówczas fortyfikacji stałych. Po-
informował również monarchę, że w Niemczech 
przeznaczono na podobne cele 35 mln marek 
(16,2 mln rubli), we Francji 183 mln franków 
(68,6 mln rubli), a we Włoszech 34 mln lirów 
(12,7 mln rubli). 

Obronna fosy była analogiczna jak w forcie 
głównym; z czasem zrezygnowano z budowy 
kosztownych kojców przeciwskarpowych i ob- 
rona była tylko ogniem piechoty z wału fortu. 
Na ziemiach polskich forty pośrednie powstały 
w Poznaniu (9) i Toruniu (6).
W latach 90. XIX wieku większość starych 
fortów głównych i pośrednich poddano mo-
dernizacji. Polegała ona przede wszystkim na 

Główna pozycja obrony twierdzy Modlin z przełomu 
XIX i XX wieku
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Niezwykle miłym akcentem rozpoczął się 
spektakl kabaretu DNO w Nowodworskim 

Ośrodku Kultury, 07.03.2014 r., kiedy to przy 
wejściu na salę widowiskową ośrodka, witał 
wchodzące Panie burmistrz naszego miasta Pan 
Jacek Kowalski, i z życzeniami wszelkiej pomyśl-
ności, wręczał każdej z nich pięknego tulipana. 
Panie z wielkim, zaskoczeniem przyjmowały ży-
czenia (albowiem Dzień Kobiet wypadał dzień 
później), nie ukrywały jednak swych wzruszeń. 
Na twarzy każdej z nich pojawiał się szeroki, ra-
dosny uśmiech. Panie w dobrych nastrojach zaj-
mowały miejsca na widowni (co nie oznacza, że 
mężczyźni byli nieobecni) i w dobrej przyjaznej 
atmosferze rozpoczął się festiwal gagów i skeczy 
w wykonaniu kabaretu.
Zgodnie z zapowiedziami podczas przedsta-
wienia aktorzy prezentowali niezliczone ilości 
efektów technicznych, które z nieprawdopodob-
nego czyniły rzeczy prawdopodobnymi. Bardzo 
dynamiczny program nie pozwalał widzom na 
„odpoczynek”. Bakteria, Telepatia, Kurczak, Żu-
lowe, Robot czy finałowe Zagłębianki co chwila 
wywoływały salwy śmiechu na widowni i tak 
było podczas całego spektaklu. Wieczór z ka-
baretem DNO okazał się być wieczorem wypeł-
nionym po brzegi radością i dobrą zabawą.

Liczne grono przyjaciół Honorowego Obywa-
tela Miasta Barbary Malewskiej przybyło na 

uroczyste otwarcie wystawy fotografii pt: „Urok 
starej fotografii”, na którą złożyły się zdjęcia 
wykonane przez nowodworskich fotografów 
Michela Juressa, Kazimierza Ciszewskiego  
i Henryka Gojrzewskiego, a które przez ponad 
rok mozolnie zbierała inicjatorka wystawy Pani 
Barbara Malewska. Najstarsza fotografia pre-
zentowana na wystawie ma ponad 100 lat, naj-
młodsza 50. Dominują zdjęcia komunijne, por-
trety, ale można znaleźć także ciekawe pejzaże  
i zdjęcia pamiątkowe. Sporą grupę stanowią tzw. 
monidła czyli obrazy ślubne malowane najczęś-
ciej na podstawie ślubnych zdjęć. Wśród gości 
były obecne osoby, których portrety znajdują się 
na wystawie, a były wykonane kilkadziesiąt lat 
wcześniej. Wśród zebranych była obecna żona 
Kazimierza Cieszewskiego oraz jego syn.
Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem oglą-
dali fotografie komentując na bieżąco czyje po-
stacie są na nich prezentowane, w jakich miej-
scach były wykonywane, w jakim okresie.
Wernisaż wystawy przeobraził się w bardzo 
ciekawe spotkanie towarzysko-historyczne, 
podbudowane znakomitymi domowymi wy-

urOK STareJ FOTOGraFII
tekst i Foto Nok

DNO na Dzień Kobiet

piekami. Dodatkową atrakcją był pokaz tanga 
w wykonaniu artystów Państwowego Zespołu 
Pieśni i Tańca MAZOWSZE Anny Paś i Rafa-
ła Sawki, będących także instruktorami tańca  
w Nowodworskim Ośrodku Kultury.
Zapraszamy do oglądania wystawy, w Galerii 
Łącznik w Nowodworskim Ośrodku Kultury  
ul. I. Paderewskiego 1a. Wystawa będzie czynna 
do dnia 21 marca 2014 r.
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W połowie grudnia 2013 r. Nowodwor-
ski Ośrodek Kultury ogłosił konkurs 

plastyczny zatytułowany „Światła zimy” skie-
rowany do uczniów nowodworskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Na konkurs 
wpłynęły 164 prace wykonane przez ucz-
niów SP nr 7, SP nr 5, SP nr 4 oraz PG nr 4. 
Jury ucieszyła wielka różnorodność prac oraz 
szerokie rozumienie tematu. Nadesłane prace 
oceniała komisja w składzie: Małgorzata Ome-
lańczuk-Pawluk (artysta malarz), Barbara Swa-
tek (instruktorka ceramiki w NOK Agnieszka 
Klimowicz (animatorka w NOK). Jury w oce-
nie prac brało pod uwagę zgodność z tematem, 
samodzielność wykonania, ogólne wrażenie 
artystyczne i staranność wykonania pracy.  
13 lutego br. o godz. 10.00 w Galerii Łącznik 
odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród laureatom konkursu, a są nimi: 

Kategoria klasy I-III
I m. – Paulina Michalec, 9 lat, kl. III b, SP nr 5
II m. – Róża Tkaczyk, 9 lat, kl. III b, SP nr 7
III m. – Kalina Karpińska, 8 lat, kl. I a, SP nr 5
Wyróżnienia: 
– Marta Witek, kl. II a, SP nr 7
– Agata Rudnicka 9 lat, kl. II, SP nr 5
– Marika Sikorska, kl. II c, SP nr 7

Kategoria klasy IV-VI
I m. – Aleksandra Chlebowska, 12 lat, ZS – Mod-
lin Twierdza
II m. – Alicja Dudek, 11 lat, kl. Va, SP nr 7
III m. – Oliwia Paudyna, 10 lat, ZS – Modlin 
Twierdza
Wyróżnienia:
– Emilia Strawa, 10 lat, SP nr 7
– Adriana Rogowska, SP nr 7

Kategoria – gimnazja I-III
I m. – nie przyznano
II m. – Weronika Sidor, 13 lat, ZS Modlin Twier-
dza
III m. – Katarzyna Wiśniewska, 15 lat ZS Mod-
lin Twierdza
Wyróżnienie: 
– Maja Ręklewska, 13 lat, ZS Modlin Twierdza

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich 
opiekunom serdecznie gratulujemy i dzięku-
jemy za zaangażowanie w przygotowaniu prac 
oraz wzięcie udziału w naszym konkursie. Wy-
stawę pokonkursową „Światła Zimy” można 
było oglądać w Galerii ŁĄCZNIK w Nowo-
dworskim Ośrodku Kultury do końca lutego br.

w Galerii Łącznik
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„ratuj się  
kto rodzi”
tekst i Foto Nok

Dużo radości sprawili nowodworskiej pub-
liczności Marek Pituch i Jakub Wons  

w spektaklu „Ratuj się kto rodzi”, który odbył się 
w Nowodworskim Ośrodku Kultury w ostatni 
dzień lutego br.. Znakomity pomysł na spektakl, 
świetne teksty i gra aktorów, niezwykłe poczucie 
humoru autorów spowodowały, że „wrażliwy” 
temat, przekazany w bardzo oryginalnej formie, 
stał się przyczynkiem do wspaniałej zabawy za-
równo dla licznie przybyłej, nowoczesnej mło-
dzieży, jak i równie licznej rzeszy dostojnych 
dam. Wszyscy łącznie z aktorami i pozostającą 
w mniejszości reprezentacją mężczyzn bawili 
się świetnie. Więcej o sztuce:

Scena ZauŁeK
Trolejbusowy batyskaf i nie tylko
tekst i Foto Nok

Kolejny zimowy Poranek z Teatrem, w No-
wodworskim Ośrodku Kultury, w dniu 

08.02.2014 r., upłynął na śledzeniu losów pew-
nej rozkapryszonej Królewny. „Królewna i her-
batnik” – to opowieść o kapryśnej królewnie, 
która odda swoją rękę tylko temu, kto upiecze 
najsmaczniejszy herbatnik. Przez dwór królew-
ski przewija się wielu zalotników, ale kapryśnica 
każdego odrzuca. Gdy pojawia się ten jedyny 
z najlepszym wypiekiem, to, niestety, nie chce 
zostać mężem królewny ze względu na jej zły 
charakter i brak dobrego wychowania, bo tak 
nie należy się zachowywać. I to było morałem 
bajki. Największym atutem przedstawienia były 
barwne i prześmieszne postacie brawurowo 
zagrane przez Annę Mikę, Piotra Świtalskiego  
i Pawła Ptaszkiewicza. Podczas całego spektaklu 
rozbrzmiewał radosny śmiech dzieci i rodziców. 
Aktorzy zauroczyli naszą publiczność za co zo-
stali nagrodzeni długimi i gorącymi brawami. 

Na kolejne „Poranki z teatrem” zapraszamy do 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Zawsze  
w sobotę, o godz. 10:00. Szczegóły dot. naby-
cia biletów i terminów spektakli publikujemy 
na bieżąco na www.nok.nowydwormaz.pl oraz 
www.nowydwormaz.pl

Czworo artystów wystąpiło na scenie No-
wodworskiego Ośrodka Kultury podczas 

Bardzo Kulturalnego Wieczoru ze Sceną ZA-
UŁEK 14 marca 2014 roku. W pierwszej części 
wieczoru założyciel Sceny, poeta, kompozytor 
bard Wojtek „Ciepły” Gęsicki z towarzysze-
niem wirtuoza akordeonu Rafała Grząki, wy-
konał kilka utworów ze swojego najnowszego 
repertuaru. Wnikliwy obserwator o lekkim 
piórze, niezwykle przyjazny wobec otacza-
jącej go natury, zaproponował kilka, lekkich  
w formie, satyrycznych obrazków obyczajowych, 
rysowanych z aktywnym udziałem publiczności 
zawierających jasną, klarowną puentę. Myślę, 
że takie utwory jak „Przyhamujmy”, Działal-
ność gospodarcza”, czy „Kraj kolesiów, czyli 
oczywista oczywistość” na długo pozostaną  
w pamięci słuchaczy, a już na pewno, jeszcze nie 
raz, będziemy do nich wracać. W nastrój zbu-
dowany przez Wojtka „Ciepłego” Gęsickiego 
znakomicie wpisał się Rafał Grząka, brawuro-

wo wykonując na akordeonie wiązankę melodii 
Stanisława Grzesiuka.
W drugiej części wieczoru, totalna zmiana na-
stroju. Gość „ZAUŁKA”, lubelski kompozytor, 
aktor, poeta, bard Marek Andrzejewski z towa-
rzyszącą mu na estradzie skrzypaczką i woka-
listką Kasią Wasilewską przeniósł nas w swój 
własny poetycki świat.
Artysta zaprezentował program stanowiący 
niejako przekrój jego twórczości. Zaprezento-
wane utwory pochodziły bowiem z trzech płyt 
wydanych na przełomie lat 1997–2012: „Trolej-
busowy Batyskaf”, „Dziesięć Pięter” i „Elek-
tryczny Sweter”. Powróciły wspomnienia, daw-
ne marzenia, filozoficzne rozmyślania o życiu.  
W konfrontacji z rzeczywistością wiemy jak jest. 
Ale specyficzna atmosfera koncertu, kameralny 
nastrój, teksty i kompozycje, brzmienie wokalu 
i gitary, wzbogacone brzmieniem skrzypiec, po-
zwoliły słuchaczom, na pewien czas, „odlecieć” 
w inną czasoprzestrzeń.

„Królewna i herbatnik””
tekst i Foto Nok
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Bal karnawałowy w Publicznym Przedszkolu Nr 1 

Bal karnawałowy w przedszkolu PP5
tekst i Foto MARZeNA ZAMęckA – WychoWAWcA GR. ii „BieDRoNecZki” 

tekst i Foto GRAżyNA RostkoWskA

Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale 
i dla dzieci. Dla nich zabawa karnawałowa, to dzień nie-

zwykły, wyczekiwany przez wiele dni. W Wesołej Jedyneczce 
odbył się bal kostiumowy w piękne, słoneczne, lutowe przed-
południe. Niezliczone księżniczki, wróżki, kowboje, Indianie, 
batmani, spidermani i inne postaci opanowały na kilka godzin 
sale przedszkolne. Ze swoimi wychowankami wesoło bawi-
ły się panie nauczycielki, pani dyrektor i pozostały personel. 
Dzieci, oprócz tańców, miały okazję uczestniczyć również  
w licznych konkursach przygotowanych przez prowadzących 
imprezę wodzirejów. Gdy mali tancerze poczuli się zmęczeni 
wychowawczynie i panie pomoce ogłosiły przerwę na słodki 
poczęstunek. Z twarzy małych tancerek i tancerzy uśmiech nie 
znikał do końca zabawy. Było bardzo radośnie i kolorowo. 
Kiedy nadszedł czas końca balowych szaleństw przedszkolaki  
z żalem opuszczały kolorowo udekorowaną salę.

tekst i Foto MGR kRystyNA RAchWAł

21 stycznia br. dzieci spotkała podwójna 
gratka: Bal karnawałowy i „Dzień Babci  

i Dziadka”! Wszystkie 4 grupy spotkały się  
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, 
gdzie przybyli również goście: babcie, dziad-
kowie i rodzice.Wszystkich powitała pani Wi-
cedyrektor Zespołu Szkół mgr Irena Wiśniew-
ska. Gościliśmy również księdza Proboszcza 
dr. Cezarego Siemińskiego, który podziękował 
za zaproszenie na tę uroczystość i życzył uda-
nej zabawy. Bal karnawałowy prowadziła mgr 
Krystyna Rachwał, z którą wszystkie dzieci 
zaśpiewały chórem „Sto lat” dla babci i dziad-
ka. Przez całą zabawę przeplatały się piosenki  
i tańce związane z dzisiejszym świętem. Babcie 
i dziadkowie licznie przybyli, że mieliśmy bal 
na dwieście par! Dziadkowie tańczyli w kółecz-
kach razem z wnuczką lub wnukiem poleczkę  
i rock and rolla. Potem każda grupa zrobiła 
węża i wszyscy wspaniale zatańczyli sambę. Po 
tych tańcach była parada, w której zaprezen-
towały się dzieci razem z babcią i dziadkiem. 

Podziwialiśmy przepiękne i pomysłowe stroje 
karnawałowe naszych „Biedroneczek”, następnie 
„Krasnali”, „Słoneczek” i „Starszaków”. Wszyscy 
dostali wielkie brawa a na uznanie zasługują 
dziadkowie, którzy mieli elementy strojów kar-
nawałowych np. kapelusze, maski. Po paradzie, 
dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Babciu, droga 
babciu” i „Dziadku, drogi dziadku” zaś dziadko-
wie musieli wykonywać te same ruchy: klaskać, 
tupać, podskakiwać i przesyłać całuski. Był tak-
że konkurs tańca z balonem przyczepionym do 
nogi, w którym wzięli udział dziadkowie z każ-
dej grupy. Wszyscy wesoło się bawili i otrzymali 
jabłko a zwycięzcy: dziadkowie Kamila Cabana 
po czekoladzie. Oprócz tańców dyskotekowych 
np. „Bałkanica” czy „Konik na biegunach” zatań-
czyliśmy w kołach do piosenki pt. „Bałwankowa 
rodzina”. Po tej zabawie integracyjnej przyszedł 
czas na poczęstunek. Na stołach panie z przed-
szkola przygotowały poczęstunek. Atrakcją był 
tort dla każdej grupy, który wykonała specjalnie 
dla babć i dziadków szefowa kuchni pani Tere-
ska. Na stołach gościły różnego rodzaju ciasta, 

ciasteczka, owoce i picie dla dzieci i naszych 
gości. Babcie i dziadkowie podziwiali pyszny 
tort i z rozkoszą karmili swoje wnuki! Wybrali-
śmy również króla i królową balu wśród zapro-
szonych dziadków. Wybór był bardzo trudny  
i wszyscy przebrani zasługują na uznanie! Królem 
i Królową balu zostali dziadkowie Oli Sumińskiej 
z gr. „Krasnali”, którzy przez cały czas bawili się 
z wnuczką i byli ciekawie przebrani za pirata  
i damę w masce. Wszystkim uczestnikom balu 
serdecznie dziękujemy za aktywny udział w zaba-
wie i zapraszamy na nasze następne uroczystości!

W karnawale, w karnawale
zawsze idziemy na bale.
Każde dziecko duże, małe
lubi bale w karnawale.
Można zmienić się w królewnę,
I w pirata można też.
Są kowboje, wróżki, myszki,
jest i pszczółka, jest i jeż.

Karnawał to czas zabaw zarówno dla doro-
słych, jak i dzieci. Tego balu karnawało-

wego w przedszkolu nr 5 wszyscy wyczekiwali  
z niecierpliwością, planując jak będą wyglą-
dały ich karnawałowe stroje. Wyczekiwania 
skończyły się w czwartek 13 lutego kiedy to 
sala przedszkolna zamieniła się w magiczny  
i kolorowy świat. Na balu w pięknych strojach 
pojawiły się nie tylko dzieci z grupy „Biedro-
neczki”, ale również ich rodzice. Nie zabrakło 

Smerfetki, Pirata, Księżniczki, Wróżki, Japonki, 
Czerwonego Kapturka, Policjanta. W takt gorą-
cych karnawałowych hitów tańczyła Pszczółka, 
Klaun, Arab, Zorro, Kowboje i rodzina Myszek. 
Na parkiecie nie zabrakło również Pani Dyrek-
tor Jadwigi Wałczyk. Tego dnia wszystkie buzie 
były uśmiechnięte, a nogi nie chciały przestać 
tańczyć. W czasie przerwy wszyscy odpoczy-
wali przy słodkim poczęstunku przygotowa-
nym przez rodziców. Najważniejsza jednak była 

Bal karnawałowy z Babcia i Dziadkiem˛

wspólna zabawa dzieci i rodziców przy muzyce, 
która przysporzyła wszystkim wiele radości. 
Serdeczne podziękowania kierujemy pod adre-
sem rodziców, którzy dołożyli wszelkich starań, 
aby zarówno dzieci jak i oni pięknie prezen-
towali się na balu, co z pewnością przyczyniło 
się do wspaniałego samopoczucia i niezapo-
mnianych przeżyć dzieci. Dziękuję Wszystkim 
Rodzicom za pomoc w przygotowaniu balu  
i słodkiego poczęstunku.
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Bal „Małych Odkrywców”

tekst i Foto jUstyNA leWANDoWskA

W okresie karnawału wszyscy się radują, 
bawią i cieszą. 7 lutego w Publicznym 

Przedszkolu Nr 3 dzieci oraz wszyscy pracow-
nicy starali się wyglądać bajkowo i kolorowo. 
Nie zabrakło wróżek, księżniczek, Indianek, su-
permenów, policjantów itp. W tak doborowym 
towarzystwie wesoło i niezwykle szybko płynął 
czas. Dzieci w tym dniu integrowały się zamie-
niając się salami i odwiedzając się wzajemnie. 
Starsze przedszkolaki wykazały się empatią  
i chęcią niesienia pomocy maluchom. Nauczy-
cielki zadbały nie tylko o bezpieczeństwo, ale 
także organizowały konkursy, szarady, zapew-
niając w ten sposób mnóstwo atrakcji. Ten ra-
dosny dzień okazał się świetnym lekarstwem na 
smutki, rozładowanie napięć oraz wypoczynek 
od trudów dnia codziennego. I tylko szkoda 
było wszystkim, że taka karnawałowa zabawa 
w przedszkolu trwa tylko jeden dzień. Jednak 
muzyka oraz uśmiech dzieci i dorosłych gościć 
będzie w przedszkolu przez wiele lat. OBIECU-
JEMY!!!

tekst i Foto AliNA kAsZyńskA NAUcZyciel PP1

Dziś w przedszkolu wielkie święto. 
Przystrojono sale.
Balonami, serpentyną jak to w karnawale.
Jako pierwsze trzy księżniczki przybyły na bal.
Każda suknię ma wytworną, koronę i szal.
Obok kroczy dziarsko żołnierz i klaun kolorowy.
A za nimi zając z kotem i motyl różowy.
Wraz z wróżkami paradują rycerze wspaniali.
Dostojni i dzielni, chociaż jeszcze mali.
Wśród tańczących gości wirują Batmani.
Z maskami na twarzach na czarno ubrani.
Cóż to za straszydło?, aż struchlała sala.
Na bal nasz przybyła czarownica Ala.
Hola, hola koleżanko, latającą miotłę skryj teraz 

za drzwiami.
Podaj rękę Asi a drugą Irmince i pobaw się z nami.
Muzyka do tańca zagrała wesoło.
Wirują radośnie wszystkie pary w koło.
Uśmiech proszę – woła Ela do tańczących gości. 
Wszystkim dzieciom zrobi zdjęcia z tej uroczystości.
Tańcz i śpiewaj, klaszcz i wiruj Maju, Antku, Olu.
Zapamiętaj jak radośnie było w twym przedszkolu.

tekst i Foto B.k.

14 lutego w Walentynki, dzieci z klas I–III 
bawiły się na balu przebierańców. Zarów-

no panie jak i dzieci wykazały się pomysłowoś-
cią w doborze strojów.
Podczas balu pani wicedyrektor Ewa Rudni-
cka w imieniu dyrektora Zespołu Szkół Zdzi-
sława Szmytkowskiego wręczyła najlepszym  
i najgrzeczniejszym odznakę „Wzorowy uczeń”. 
Niektórzy żałowali, że nie dali z siebie wszyst-
kiego w pierwszym semestrze. Obiecali sobie 
poprawę w przyszłym półroczu. Tańce przery-
wane były konkursami sportowymi, przygoto-
wanymi przez panie, dla poszczególnych grup 
wiekowych. 
Dzieci obejrzały również przedstawienie tea-
tralne „Calineczka” w wykonaniu uczniów z ko- 
ła teatralnego.
Podczas balu wręczono również nagrody za 
najpiękniejsze prace w konkursie plastycznym 

W karnawale 
najlepsze sa bale˛

Bal przebieranców w klasach I– III SP 
Zespołu Szkółw w Modlinie Twierdzy

´

Jak zawsze radosny, kolorowy, pełen muzy-
ki i zabawy był bal karnawałowy dzieci 

z grupy „Mali Odkrywcy” z Publicznego Przed-
szkola nr 1. Wraz z koleżankami i kolegami  
z innych grup „Odkrywcy” zawładnęli całą salą 
balową. Śmiech, śpiew i taniec oraz konkursy 
wypełniły ten wspaniały dzień. Przebrać się za 
jakąś popularną postać z bajki lub filmu to wiel-

ka frajda dla przedszkolaków. Na ten bal cze-
kają cały rok. Do końca trzymają w tajemnicy 
przed kolegami i koleżankami za kogo przyjdą 
przebrani. Pięknie ubrana sala i dobra muzyka 
dopełnia wszystkiego. Niestety to już ostatni 
ich wspólny bal karnawałowy w przedszko-
lu. We wrześniu wszyscy rozpoczynają naukę  
w szkole.

– „Puszcza w zimowej szacie”; „Album o Lon- 
dynie” – z języka angielskiego; UNICEF – 
„Gwiazdka dla Afryki”. 
Na zakończenie balu uczniowie wraz z paniami 
zaprezentowali wspólny układ taneczny. Było 
super! 
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konkurs plastyczny „Flaga wybranego kraju
należącego do Unii europejskiej” w PP2

„moja mała Ojczyzna”
tekst i Foto MAłGoRZAtA kUlesZA

Nowy Dwór Mazowiecki jest miastem Mazowsza. otula go jak szalem z jednej 
strony Wisła, a z drugiej Narew. tylko nasz stary gród leży w miejscu, gdzie matka 
Wisła zaprasza do swego domu córkę Narew i dalej razem płyną ku Bałtykowi.  
to tu zaznaczyły swój ślad wydarzenia historyczne znane kolejnym pokoleniom.

Konkurs plastyczny: moje serce dla św. Jana Bosko
tekst i Foto kAtARZyNA DoBRUk

tekst i Foto j.s-sZ.

Polska będąca członkiem Unii Europejskiej 
– od 2004 roku – stopniowo wprowadza 

dyrektywy i standardy unijne w różnych obsza-
rach funkcjonowania państwa między innymi  
w polskim szkolnictwie. 
Nasze przedszkole chcąc iść z duchem czasu  
i pragnąc być placówką, która zapoznaje dzieci 
z kulturą europejską – powołało we wrześniu 
2013 roku „Klub Młodego Europejczyka”. 
W marcu 2014 w „Krasnalu” w ramach działa-
nia tego klubu został zorganizowany konkurs 
plastyczny „Flaga wybranego kraju należącego 
do Unii Europejskiej”. W konkursie udział wzię-
ły dzieci ze wszystkich grup, których zadaniem 
było wykonanie flagi wybranego kraju różnymi 

technikami plastycznymi. Prace były bardzo 
ciekawe i pomysłowe. Można było się przeko-
nać, że ryż, mak, makaron ma nie tylko przezna-
czenie konsumpcyjne…
Wszystkie grupy z zadania wywiązały się bar-
dzo dobrze. Pani wicedyrektor Anna Sykus na 
ręce przedstawicieli grup wręczyła pamiątkowe 
dyplomy. Następnie dzieci zostały poczęsto-
wane tortem, wykonanym w formie flagi Unii 
Europejskiej. 
Każdy ciekawy sposób jest dobry aby upowszech-
niać wiedzę europejską, o czym mogły się prze-
konać dzieci z „Krasnala”. Zapewne granatowy 
kolor z 12 żółtymi gwiazdkami będzie się dzie-
ciom kojarzył nie tylko z czymś smacznym…

12 lutego 2014 roku w Zespole Szkół nr 1  
w Nowym Dworze Mazowieckim / Szko-

le Podstawowej nr 7 im. Orła Białego odbyła się 
16 edycja warsztatów twórczych w ramach 
realizacji Programu Edukacji Gminnej „Moja 
mała Ojczyzna”. Wzięły w nich udział 3-osobo-
we zespoły klas III i V z gminnych szkół podsta-
wowych: SP3, SP4, SP5, SP7. 
Zebranych przywitała pani dyrektor Agniesz-
ka Pindel. Dziękując za przybycie życzyła pełni 
pozytywnych wrażeń, ciekawych realizacji, kre-
atywności i swobody twórczej. 
Organizatorzy postanowili wpleść wątek histo-
ryczny przypominając znaczące postacie zwią-
zane z historią miasta, ze względu na zbliżającą 
się 640 rocznicę uzyskania przez Nowy Dwór 
praw miejskich. 

Uczniowie redagowali komputerowo list do po-
staci z przeszłości wykorzystując umiejętności 
sprzyjające trafnemu zastosowaniu narzędzi edy-
tora tekstu. Musieli uwzględnić zasady pisania 
listu tradycyjnego i jego konstrukcję. Ukierun-
kowani zostali do pracy dzięki prezentacji multi-
medialnej, instrukcji oraz wskazówkom bieżącym 
organizatorów. Każda grupa otrzymała do dyspo-
zycji komputer. Ostateczną wersję dokumentu 
zapisywała na pulpicie, którą to organizatorzy po 
wydruku umieszczali w pamiątkowej książeczce. 
Na zakończenie uczestnicy otrzymali wytwory 
własnej pracy wraz z dyplomem potwierdzają-
cym udział w warsztatach. Zespoły prezentowały 
listy przed uczestnikami spotkania. Zachwycały 
one doborem treści w przekazie, umiejętnością 
wykorzystania i wplecenia faktów historycz-

nych, doborem postaci z przeszłości, której 
opowiadali co się zmieniło przez lata, czym wy-
różnia się nasze miasto i dlaczego warto je pro-
mować na terenie kraju. Opisywali piękno przy-
rody. Wskazywali na walory turystyczne. Listy 
skierowane były do: Konrada I Mazowieckiego, 
Napoleona Bonaparte, gen. Wiktora Thommee  
i Baśki Murmańskiej.
Serdecznie dziękujemy za przybycie i twór-
cze zaangażowanie wszystkim zespołom i ich 
opiekunom. Miła i życzliwa atmosfera sprzyjała 
wspólnemu realizowaniu zadania i dzieleniu się 
doświadczeniem.

Zapraszamy za rok.

W styczniu 2014 w Szkole Podstawowej nr 7 
im. Orła Białego w Nowym Dworze Maz. 

został zorganizowany ciekawy konkurs pla-
styczny: Moje serce dla św. Jana Bosko, związa-
ny z postacią wielkiego włoskiego wychowawcy  
ks. Jana Bosko, który w XIX wieku opiekował się 
opuszczoną i zaniedbaną młodzieżą.
Konkurs był adresowany do uczniów klas I–III, 
zaś głównym organizatorem była pani katechet-
ka Katarzyna Dobruk oraz nauczycielki: Wanda 
Kępska i Izabella Ryńska-Pieluchowska.
Konkurs polegał na wykonaniu serca z do-
wolnego materiału plastycznego np. z papieru  
i umieszczenie w nim portretu św. Jana Bosko 
wraz z wychowankami. Praca miała być stojąca. 
Mimo tych wymagań nasi najmłodsi uczniowie 
nie zawiedli. Na konkurs wpłynęło wiele prac,  

a ich oryginalność i estetyka wykonania wzbu-
dziła zachwyt jury. I miejsce zajęła praca Kamili 
M. z klasy IIIb, która wykonała serce i portret 
św. Jana Bosko z masy solnej; II miejsce przy-
padło Weronice S. z klasy IIIb, a III zajął Kacper 
K. z klasy IIb.
Dzieła dziecięce można było podziwiać na 
specjalnie zorganizowanej szkolnej wystawie,  
a 9 lutego zostały przekazane do oratorium sa-

lezjańskiego, mieszczącego się na ul. Kawęczyń-
skiej 53 na warszawskiej Pradze. Tam również 
zorganizowano wystawę prac naszych uczniów, 
które pięknie wkomponowały się w wyjątkowy, 
młodzieżowy klimat tego miejsca.
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za 
udział w konkursie i cieszymy się bardzo, że 
nasza szkoła mogła włączyć się w salezjańskie 
dzieło wychowawcze.
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Obóz profilaktyczno-sportowy dla dzieci i młodzieży

upowszechnianie sportów zimowych  
przez uKS „reDuTa” modlin Twierdza
tekst i Foto kieRoWNik oBoZU MGR BARBARA siWek

W dniach 15–22 lutego 2014 r. tj. w pierwszym tygodniu ferii zimowych grupa  
dzieci i młodzieży pod patronatem Uks „ReDUtA” uczestniczyła w obozie  
profilaktyczno-sportowym w miejscowości Poronin.

Podczas obozu pod kierunkiem wykwali-
fikowanej kadry pedagogicznej: B. Siwek, 

A. Biegaj, E. Markiewicz oraz dodatkowo za-
trudnionych: instruktora ski oraz przewodnika 
TOPR upowszechniano sporty zimowe, zwłasz-
cza narciarstwo w grupach początkującej i za-
awansowanej na stokach w miejscowości Suche, 
Jurgowie, Małe Ciche, Białce Tatrzańskiej oraz 
poza granicami kraju, po stronie słowackiej  
w Bachledowej Dolinie. Ponadto uczestnicy obo-

zu zjeżdżali bobslejami na torze saneczkowym 
oraz uczestniczyli w grach i zabawach na śniegu.
Dużą atrakcją był spacer Doliną Kościeliską usła-
ną powyłamywanymi drzewami po grudniowych 
wichurach oraz dotarcie do Jaskini Mylnej. Jej 
zdobycie, równoznaczne ze wspinaniem się miej-
scami po dość stromych skałkach, bądź trzyma-
jąc się za łańcuchy jak również, przeprowadzenie 
upozorowanej akcji ratunkowej poszkodowane-
go, wymagało od grupy współpracy, zaufania oraz 

sprawności fizycznej. Uczestnicy pełni poświęce-
nia dla dobra grupy spisali się na medal.
Przełamywanie lęków i obaw, rozładowywanie 
napięć, współdziałanie w grupie, rozwijanie wia-
ry we własne siły, to dążenia które dominowały 
podczas wszelkich działań. Pracy zespołowej  
i profilaktycznej sprzyjał relaks, którego nie za-
brakło podczas kąpieli z elementami rehabilitacji 
i odnowy biologicznej na basenach termalnych  
w Szaflarach oraz w Parku Wodnym Bania.
Uczestnicy obozu odwiedzili także Zakopane, 
gdzie poszukiwano elementów folkloru góral-
skiego nawiązując w ten sposób do prelekcji  
o tematyce tatrzańskiej wysłuchanej w Izbie Re-
gionalnej w Murzasichle.
Dodatkowo czas wypełniały rozgrywki tenisa 
stołowego, bilard, piłkarzyki, dyskoteka oraz 
konkursy plastyczne czy popisy umiejętności 
wokalnych. Każdy uczestnik obozu otrzymał 
pamiątkowe gadżety a laureaci konkursów zdo-
byli tematyczne nagrody.
Dziękujemy władzom miasta za dofinansowa-
nie naszego zadania, prezesowi UKS „REDUTA” 
Panu S. Krzeczkowskiemu za pomoc w organi-
zacji przedsięwzięcia, oraz Dyrektorowi Zespo-
łu Szkół Panu Z. Szmytkowskiemu za wsparcie, 
a także rodzicom, którzy sprawili swoim pocie-
chom wiele niepowtarzalnych radości.
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tekst i Foto MARciN kRysZtofoRski i BARtłoMiej NeRs

W dniach 16–23.02.2014 roku odbył się 
obóz narciarsko-taneczny zorganizowa-

ny przez Szkołę Podstawową nr 5 w Nowym 
Dworze Mazowieckim dla wszystkich chętnych 
dzieci a było ich aż 43. Miejscem pobytu był 
ośrodek wczasowy w Murzasichle. Wszystkich 
uczestników obowiązywał określony harmo-
nogram dnia, z którym zostali zapoznani po 
przybyciu na miejsce. Stałymi pozycjami dnia 
były zajęcia sportowe: nauka i doskonalenie jaz-
dy na nartach oraz zajęcia taneczne – hip hop, 
break dance, tańce afrykańskie, odbywające się 
dwa razy dziennie, przed i po południu. Mimo 
napiętego harmonogramu podczas zimowiska 
wybraliśmy się również do Aqua Parku, w któ-
rym dzieci świetnie się bawiły. Korzystaliśmy ze 
zjeżdżalni i innych atrakcji takich jak kręgielnia, 
gdzie byliśmy podzieleni na 5 grup, w których 
to rywalizowaliśmy o najlepsze wyniki. Ogrom-
ną niespodzianką dla dzieci był także Snowtu-
bing – czyli zjazd na oponach po wyznaczonym 
torze. Będąc w Zakopanem nie można było 
pominąć takiego miejsca jak słynne Krupów-
ki, czas tam spędzony poświęciliśmy na kup-
no pamiątek oraz robienie zdjęć. Oprócz tego 
mieliśmy przejażdżki bryczką, wieczory filmo-
we, ognisko i dyskoteki. Na zakończenie obozu 
wszystkie dzieci dostały dyplomy oraz nagrody 
upamiętniające ich sukcesy. Podróż powrotna 
minęła bezpiecznie i wesoło, dzieci wspominały 
najfajniejsze chwile z całego wyjazdu. 
Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić 
wszystkich chętnych na obóz letni, który od-
będzie się w nadmorskiej miejscowości – Żeli-
strzewo. Na dzieci czekać tam będzie mnóstwo 
atrakcji takich jak: nauka jazdy konnej, jazda 
quadami po torze, wizyta w wiosce indiańskiej, 
wycieczka do Trójmiasta, plażowanie oraz gry  
i kąpiele nad morzem… a to tylko część niespo-
dzianek czekających na dzieci. 

Obóz w Murzasichlu
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czerwony  
Kapturek
tekst i Foto A.Z.

W dniu 5 lutego br. nasze przedszkola-
ki obejrzały w niezwykle zabawnym 

opracowaniu powszechnie znaną bajkę Jana 
Brzechwy pt. „Czerwony Kapturek”. Doskonale 
znaną historię opowiedział i pokazał Teatr La-
lek „Pinokio” z Nowego Sącza. Przedstawienie 
wzbogacone było pięknie, ręcznie malowaną 
scenografią i kukiełkami własnej produkcji. 

BraWO  
KINGa!!! 
tekst i Foto koło DZieNNikARskie

Kinga Szmytkowska, uczennica klasy II c 
Publicznego Gimnazjum w Modlinie 

Twierdzy została laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Niemieckiego, którego orga-
nizatorem jest Mazowiecki Kurator Oświaty  
w Warszawie. 
Żeby zdobyć tytuł laureata, trzeba najpierw 
przejść etap szkolny konkursu, który przepro-
wadzony został 21.10.2013 r. Zgłosiło się do 
niego 20 uczniów naszej szkoły. Sprawdzane 
były umiejętności rozumienia tekstu, formu-
łowania wypowiedzi pisemnych typu e-mail, 
rozpoznawania i stosowania struktur leksy-
kalno-gramatycznych. Na 40 punktów Kinga 
otrzymała 38. 

cała  
Polska  
czyta 
dzieciom
tekst i Foto AliNA kAsZyńskA NAUcZyciel PP1

Dzieci oglądając przedstawienie mogły do-
wiedzieć się, że strach ma wielkie oczy, a siła 
przyjaźni pokonuje największe przeszkody.  
O tym, że znajdując się nawet w najgorszej opre-
sji, zawsze można liczyć na wiernych przyjaciół  
i oczywiście poznały najważniejszy morał pły-
nący z opowiadania „gdy kogoś nie znasz, 
drzwi nie otwieraj”.

Publiczność radośnie i ze śmiechem reagowała 
na zabawne scenki a na twarzach dzieci można 
było dostrzec uśmiech i wielkie zaciekawienie.

Rejonowy etap konkursu odbył się 29.11.2013 r. 
w Warszawie. Jego tematem była „Szkoła”. 
Oprócz czytania ze zrozumieniem, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej, uczniowie rozwiązywali 
zadania dotyczące kultury, historii i geografii 
krajów niemieckojęzycznych. Należało zdobyć 
co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi, by 
dostać się do etapu wojewódzkiego. 
Spośród 367 gimnazjalistów, biorących udział  
w tym etapie, do finału przeszło tylko 91 osób. 
W ostatnim etapie zmagań konkursowych, któ-
ry odbył się 31.01.2014 r. Wszystkie zadania, 
słuchowe i pisemne zostały opracowane na po-
ziomie matury rozszerzonej. Kinga otrzymała 
42 pkt. na 50, czyli 84%.
Tytuł laureata zwalnia ucznia z pisania egzami-
nów gimnazjalnych z części języka obcego na 
poziomie podstawowym i rozszerzonym. Nasza 
koleżanka od 5 lat uczy się języka niemieckiego 
pod kierunkiem pani mgr Emilii Napiórkow-
skiej. Przygotowując się do udziału w konkur-
sie, wykonała ponad 500 ćwiczeń gramatycz-
nych, przeanalizowała systemy szkolnictwa 
we wszystkich krajach niemieckojęzycznych. 
Napisała wiele prac na temat szkoły. W historii 
naszego gimnazjum Kinga jest pierwszą laure-
atką konkursu od 1999 roku. I to, co dodatkowo 
cieszy, Kinga jest jedyną laureatką tegorocznego 
konkursu w naszym mieście.

GRATULUJEMY!

Lata przedszkolne to dla dziecka intensywne 
poznawanie świata, gromadzenie wiedzy, 

rozwijanie i doskonalenie wielu umiejętno-
ści. Najważniejszym narzędziem poznawczym,  
a także warunkiem dobrego funkcjonowania  
w społeczeństwie jest język. Wczesne dzieciń-
stwo to kluczowy czas na naukę języka. Braków 
z tego okresu nie da się nadrobić. Głośne czyta-
nie dziecku to nie tylko sposób na wzbogace-
nie jego zasobu słów to także skuteczny sposób 
wychowania człowieka z wyobraźnią, myślące-
go, gdyż dzięki tematom jakie porusza książka, 

dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Publiczne 
Przedszkole nr 1 jest aktywnym uczestnikiem 
akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i bierze udział 
Programie „Czytające Przedszkola”. Rodzice szu-
kają często bardzo kosztownych sposobów by ich 
dzieci lepiej i szybciej się rozwijały. Tymczasem 
codzienne czytanie to łatwy sposób na osiągnię-
cie tego celu. Możemy to potwierdzić opierając 
się na naszych doświadczeniach. Dzieci uwielbia-
ją, gdy im się czyta. Staramy się by nie tylko nasze 
nauczycielki czytały. Zachęcamy do tego także 
rodziców, by czytali swoim pociechom przez co 
najmniej dwadzieścia minut każdego dnia. Do 
przedszkola zapraszamy rodziców, dziadków czy 
krewnych naszych dzieci, a także wszystkich, któ-
rzy chcą wziąć udział w naszym przedsięwzięciu. 
Takie spotkanie to nie tylko przeczytanie wierszy 
czy opowiadania, ale także opowiedzenie przed-
szkolakom o zawodzie jaki wykonuje nasz gość, 
jego zainteresowaniach czy wspomnieniach. Dla 
najmłodszych każdy poruszony temat jest cieka-
wy. Treść przeczytanych książek często staje się 
dla wychowawczyń grupy tematem do zabaw 
czy inscenizacji. To bardzo rozwija dzieci. Jeśli 
zatem chcemy, by dzieci wyrosły na kulturalnych 
i mądrych ludzi wychowujmy ich w miłości do 
książek.
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międzynarodowy 
Dzień Pizzy  
w Jeżykach
tekst i Foto PP2

W dniu 10 lutego dzieci z grupy „Jeżyki”  
w ramach Międzynarodowego dnia Piz-

zy miały okazję zrobić razem z paniami własną, 
grupową pizzę. Oczywiście zadaniem przed-
szkolaków było odpowiednie przygotowanie 
składników, krojenie, mieszanie czy wyrabianie 
ciasta. Za nim przystąpiły do powyższych za-
dań określały nazwy przyrządów kuchennych  
i składników potrzebnych do pizzy. Zabawa 
była „przepyszna”, a wydarzenie to dostarczyło 
dzieciom wiele radości jak i ekscytacji z samo-
dzielnego działania.

Gwiazdeczki  
z wizytą  
w Nowodworskim  
Ośrodku Kultury
tekst i Foto DoRotA BRZeZińskA

W styczniu dzieci z grupy X Gwiaz-
deczki z Publicznego Przedszkola nr 5 
dzięki uprzejmości dyrektora krzysztofa 
Borowskiego odwiedziły Nowodworski 
ośrodek kultury. swój czas poświęciła 
nam Pani artysta plastyk Małgorzata 
omelańczuk-Pawluk. 

Gwiazdka dla afryki  
w Zespole Szkół  
w modlinie Twierdzy
tekst i Foto A.M.

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej  
w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin 

Twierdza wzięli udział w projekcie edukacyjno-
pomocowym UNICEF. Najważniejszym celem 
projektu było zapoznanie uczniów z sytuacją 
dzieci w Sierra Leone. Specjalnie przygotowane 
materiały, w tym prezentacje i filmy, umożliwi-
ły przeprowadzenie ciekawych zajęć, podczas 
których uczniowie zrozumieli na czym polegają 
problemy mieszkańców krajów rozwijających się, 
a także dowiedzieli się jak można im zaradzić. 

Wizytę rozpoczęliśmy od obejrzenia prze-
pięknej wystawy prac o tematyce zimowej 

wykonanych przez dzieci z koła plastycznego. 
Okazało się, że czworo naszych wychowanków 
jest członkami koła i odnalazło swoje prace 
wśród ekspozycji. Kolejnym punktem progra-
mu były warsztaty plastyczne, które profesjonal-
nie i z dużym zaangażowaniem przeprowadziła 
Pani Małgosia. W pracowni przy odpowiednio 
przygotowanych stołach mali artyści pod czuj-
nym okiem prowadzącej tworzyli swoje pięk-
ne dzieła. Czarne kartki służące jako podkład, 
kredki, biała farba, pędzle i podpowiedź jak  
w nietypowy sposób wykonać śnieg wystarczy-
ło aby powstały przepiękne zimowe obrazy. 

Na zakończenie oczywiście prace dzieci 
umieszczone zostały na wystawie, przy której 
zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Dzięku-
jemy Pani Małgorzacie Omelańczuk-Pawluk za 
poświęcony czas i wspaniale przeprowadzone 
warsztaty.

Po zapoznaniu się z sytuacją w Sierra Leone 
uczniowie dowiedzieli się, z jakimi problemami 
borykają się mieszkańcy tego regionu. Było dla 
nich jasne, jakich prezentów potrzebują miesz-
kające w tym kraju dzieci. Przygotowały więc 
symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra 
Leone. W wykonanych pudełeczkach owinię-
tych wstążeczką dzieci umieściły symboliczne 
szczepionki (karteczki z nazwą szczepionki), 
które podczas balu karnawałowego zostały wy-
stawione. Każdy mógł wesprzeć działania po-
mocowe przekazując darowiznę w formie rów-
nowartości wybranego przez siebie prezentu. 

Koszt jednej szczepionki był niewielki, a nawet 
najdrobniejszy prezent może dokonać wielkiej 
rzeczy – uratować życie dziecka! Zebrana kwota 
192 zł, pozwoli zakupić około 200 szczepionek.
Integralnym elementem akcji był konkurs na 
projekt najbardziej oryginalnej kartki poczto-
wej dla dzieci w Sierra Leone. Wszystkie kartki 
wraz z życzeniami, zostały wysłane do uczniów 
ze szkoły w Makeni, Sierra Leone. Za najbardziej 
oryginalne pudełeczko oraz kartkę z życzeniami 
uczniowie zostali nagrodzeni prezentami.
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„Starszaki” i 0 „d” 
z PP4 w centrum 
Nauki Kopernik
tekst i Foto MGR eWeliNA sZcZyGieł

Z wizytą  
u Pana Zegara
tekst i Foto PP2

6 lutego br. za sprawą muzyków z Warszaw-
skiego Towarzystwa Muzycznego im. Sta-

nisława Moniuszki, w naszym przedszkolu, 
odbył się kolejny koncert muzyki klasycznej. 
Tym razem byliśmy ,,Z wizytą u Pana Zegara”. 
Podczas koncertu dzieci poznały instrument 
dęty drewniany jakim jest fagot. Jego głębokie 
a jednocześnie melancholijne i bardzo natural-
ne brzmienie oczarowało przedszkolaki. Piękne 
melodie przeplatały zabawne opowieści o przy-
godach Pana Zegara. Nie zabrakło również mu-
zycznej zagadki dla zebranej publiczności. 
Jak zwykle koncert odwoływał się do emocji 
dzieci, był spotkaniem z doskonałą muzyką ilu-
strującą przygody wielu bohaterów.

Zdążyli przed 
odwilżą – kulig 
klas 1 SP Zespołu 
Szkół w modlinie 
Twierdzy
tekst i Foto B.k. 

5 lutego klasy pierwsze SP wybrały się na kulig 
do Puszczy Kampinoskiej. Pogoda dopisała. 

Był to ostatni pogodny dzień. Świeciło piękne 
słońce, lekki mrozek sprzyjał zabawom na śnie-
gu. Konie stanęły na wysokości zadania. Dziel-
nie ciągnęły sanie leśnymi duktami. Dzieci były 
zachwycone. Rozpoznawały gatunki drzew w zi-
mowej szacie, zaśpiewały panu woźnicy wszyst-
kie poznane piosenki. Niektórzy chłopcy już 
wiedzą, kim będą w przyszłości – „woźnicem” 
– „woźnic to chłopak, a woźnica, to przecież 
dziewczyna – prawda proszę pani?” (Ha!, ha!). 
Po takiej przejażdżce smakowały własnoręcznie 
upieczone kiełbaski. Na rozgrzewkę panie ser-
wowały herbatkę z sokiem malinowym. Pycha! 
Nie chciało się wracać do domu. 

Dzieci to urodzeni naukowcy! Ich entu-
zjazm i zapał mógłby wywołać kompleksy 

u niejednego dorosłego. Rozwój wszechstron-
nych zainteresowań dzieci umożliwia galeria 
Bzzz w Centrum Nauki Kopernik. Tam też wy-
brały się nasze „Starszaki” i 0 „d” z Publicznego 
Przedszkola nr 4 w Zespole Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Eksponaty w galerii 
dla dzieci angażują wszystkie zmysły (oprócz 
smaku): wzrok, słuch, dotyk, węch, ale również 
doznania kinestetyczne. Nasze przedszkolaki 
słuchały koncertu na łące (szum wiatru, spada-
jące krople deszczu, bzyczenie komara), bawiły 
się w detektywa szukając za pomocą specjalnej 
lupy ukrytych na ciemnej tablicy mieszkańców 

łąk i lasów; podążały śladami zwierząt, aby do-
trzeć do ich kryjówek; układały ogromny pla-
ster miodu; przez niezwykłe lornetki oglądały 
świat oczami psa, węża czy mrówki; uczyły się 
określać wiek drzewa; zostawiały odciski dło-
ni na specjalnej tablicy pełnej malutkich ko-
łeczków; wchodziły do wnętrza kalejdoskopu, 
żeby obejrzeć swoje zwielokrotnione odbicie, 
manipulować figurami geometrycznymi oraz 
bawić się na różnych ciekawych urządzeniach. 
Najbardziej podobały się dzieciom ekspery-
menty z wodą: odkręcanie kraników, kręce-
nie śrubą Archimedesa, zabawy z wirem, tory 
przeszkód dla piłek, młyńskie koło, wyścigi 
łódek, a także strzelanie z wodnego pistole-
tu. Przedszkolaki mogły sprawdzić jak pach-
ną fiołki, ale też przekonać się na własnym 
nosie, że lis i jeleń też mają swoje zapachy… 
Po wyjściu z Galerii Bzz przedszkolaki udały 
się na ogólnodostępną wystawę. Lecz i tam czas 
szybko minął… i pełne wspaniałych przeżyć 
musiały wracać do przedszkola.
Dzięki Centrum Nauki Kopernik dzieci mają 
możliwość rozwijania swoich zainteresowań  
i umiejętności technicznych. W ten interesujący 
sposób świat techniki i mechaniki staje się łatwy 
dla najmłodszych.
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Przedstawienie „Słoneczek” z PP4 
– „Kra, kra – jak biało dookoła”
tekst i Foto ANNA PRZyGóDZkA

„Krasnale” z PP4 
lubią ćwiczenia 
gimnastyczne!
tekst MGR kRystyNA RAchWAł Foto kAMilA RóżAńskA

każdy przedszkolak to powie, że sport 
to samo zdrowie! Nasze „krasnale” 
wiedzą to doskonale i ćwiczą wytrwale.

Nasze przedszkole (PP4 red.) wzbogaciło się 
w nowy sprzęt sportowy, profesjonalny rów-

nież do zajęć SI. W dużym stopniu uatrakcyjnia 
zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i podnosi 
ich poziom. W ramach podstawy programowej 
każda grupa minimum raz w tygodniu uczestni-
czy w zajęciach ruchowych i ćwiczeniach na sali 
gimnastycznej ze swoim wychowawcą.

Wszystkie przedszkolaki doskonale wiedzą, 
że dokarmianie zwierząt w trakcie zimy 

może uratować im życie. Bez wsparcia ludzi, 
mniej doświadczone bądź osłabione ptaki mają 
nikłe szanse na przeżycie w okresie mrozów  
i obfitych opadów śniegu. Dni są wówczas krót-
kie, a dostęp do pokarmu utrudniony, dlatego 
dzieci z grupy Słoneczka postanowiły przypo-
mnieć o dokarmianiu ptaków wszystkim przed-
szkolakom i przygotowały przedstawienie pt. 
„Kra, Kra jak biało dookoła”.

Dnia 14 lutego 2014 roku mali aktorzy oczeki-
wali z niecierpliwieniem drugiego śniadania, 
gdyż tuż po nim mieli wyjść na scenę i zagrać 
swoje role. Po wielu próbach byli świetnie przy-
gotowani, dlatego też trema była bardzo mała. 
Jak przystało na prawdziwych aktorów dzieci 
wraz ze swoimi rodzicami przygotowali piękne 
stroje, szczególnie dzieci przebrane za Gawro-
na (Jaś G.), Gołębia (Maja), Sikorkę (Hania), 
Wróbla (Jaś R.), Nauczycielkę (Paulinka) oraz 
Leśniczego (Szymon) włożyły w przygotowania 
wiele pracy ponieważ stroje były przepiękne. 
Kiedy wybiła godzina 10:15 wszyscy zaproszeni 
goście przybyli na salę gimnastyczną, na scenie 
pojawili się aktorzy i zaczęło się „Kra, kra jak 
biało dookoła…”. Ptaszki rozmawiały o tym, 
że jest im zimno i mają puste brzuszki, jednak 
ujrzały, że niedaleko dzieci z przedszkola spa-
cerują, szukają karmników, bo okruszki chleba 

dla ptaszków przygotowały. Pani nauczycielka 
(Paulinka) opowiedziała przedszkolakom jak 
ważne jest dokarmianie ptaszków podczas zimy, 
zapytała również jak można pomagać zziębnię-
tym ptaszkom. Dzieci wiedziały, że ptaszkom 
można pomóc wieszając za oknem słoninkę, 
budując karmnik i wsypując tam ziarenka.  
W rolę dzieci wcielili się: Krzyś, Madzia, Piotrek, 
Kalinka. Dzieci zaśpiewały piosenkę o wróbel-
ku i wróciły do przedszkola gdzie czekał gość 
– Leśniczy. Pan Leśniczy opowiedział o swo-
jej pracy oraz jak można dokarmiać zwierzęta  
w lesie. Powiedział czym dokarmia głodne sa-
renki i jelenie podczas zimy.
Wszyscy aktorzy pięknie się ukłonili i zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami ze strony pub-
liczności. Pani Wicedyrektor podziękowała każ-
demu dziecku za piękny występ oraz zapytała 
jakie święto obchodzimy 14 lutego. Wszystkie 
dzieci zgodnie odpowiedziały że jest to Świę-
to Zakochanych, dlatego też Pani Wicedyrek-
tor przygotowała dla wszystkich dzieci słodką 
niespodziankę – lizaka w kształcie serduszka, 
jednak w podziękowaniu każda grupa musiała 
zaśpiewać piosenkę lub powiedzieć wierszyk. 
Wszystkie przedszkolaki z uśmiechami wróciły 
do swoich sal na dalszą zabawę.

Stale kształtujemy sprawność fizyczną dzieci 
dbając o ich zdrowie i harmonijny rozwój. Dnia 
12.02.2014 r. pani Krysia przygotowała zestaw 
ćwiczeń z piłkami, który przeprowadziła metodą 
zabawową i zadaniową. Dzieci z wielką radoś-
cią łapały nowe i kolorowe piłki. Najpierw była 
zabawa orientacyjno-porządkowa „Rzuć i złap”,  
w której dzieci zręcznie rzucały i łapały piłkę. Po-
tem toczyły piłki ćwicząc duże grupy mięśniowe. 
Potrafią też przetaczać piłkę w prawą i lewą stro-
nę w siadzie skrzyżnym a także przekładać piłkę 
pod kolanem stojąc na jednej nodze (ćwiczenie 
równowagi). Świetnie poradziły sobie z tocze-
niem piłki po ścianie i leżąc na plecach przeno-
siły piłkę do rąk. Nasze przedszkolaki są bardzo 
zwinne ruchowo a przy tym zdyscyplinowane  
i chętne do nowych zadań. W nagrodę za piękne 
wykonanie ćwiczeń dzieci zaproponowały przej-
ście po torze przeszkód „Rzeczka” ułożonym  
z wypukłych krążków i mat. Następnie był slalom 
między pachołkami na piłkach „kangurówkach”. 
Dzieci czołgały się też przez tunel, skakały na 
trampolinie i bujały się na huśtawkach zawie-
szonych w sali gimnastycznej. Wybór sprzętu 
sportowego jest teraz tak ogromny, że za każdym 
razem zmieniamy zestaw ćwiczeń, aby urozmai-
cić dzieciom zajęcia. „Krasnale” z roześmianą bu-
zią wracały do sali, gdzie samodzielnie przebrały 
się ze stroju gimnastycznego w swoje ubranie. 
Wykorzystujemy każdą okazję do kształtowania 
czynności samoobsługowych. 
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Spotkanie uczniów Zespołu Szkół nr 2  
z przedstawicielami ambasady Wenezueli w Polsce
tekst i Foto Zs2

„ranyjulek”, czyli benefis Juliana Tuwima w Zespole Szkół nr 2
tekst i Foto Zs2 

W walentynkowy piątek (ostatniego dnia 
przed feriami) odbyliśmy swoistą podróż 

w czasie – przenieśliśmy się do dwudziestole-
cia międzywojennego. Sala gimnastyczna ZS2 
stała się literacką kawiarnią „Pod Picadorem”. 
Nazwa nieprzypadkowo nawiązała do działal-
ności najciekawszej przed wojną grupy poety-
ckiej „Skamander”, bowiem tego dnia odbył się 
benefis wydany na cześć Juliana Tuwima, naj-
wybitniejszego ze skamandrytów. Tym samym 
uroczystość stała się znakomitą okazją do przy-
pomnienia twórczości mistrza słowa i dowcipu. 
Konferansjer (Adam) powitał gości kawiarni 
serdecznie, a za chwilę „słowo ciałem się stało 
i zamieszkało między nami”, o czym opowie-
działa Edyta. Chyba każdy z nas „dziecięciem 
będąc”, uwielbiał rytmiczne wierszyki Tuwima. 
Karolina, recytując „Rzepkę”, przypomniała, co 
wydarzyło się w ogrodzie, w „Lokomotywie” zaś 
oddała Tuwimowski geniusz rytmicznej zabawy 
językiem. Słysząc o rzepce, konferansjer zatęsk-
nił w ten zimowy dzień za złotą polską jesienią. 
Jego życzenie w pewnym sensie spełnili Piotr, 
przypominając „Strofy o późnym lecie”, i Karo-
lina w piosence „Wspomnienie”. W niektórych 
wierszach poety odnajdujemy nawet potoczny 
język; możemy się w nich przejrzeć niczym  

w „krzywym zwierciadle”, co udowodnili Paweł 
(„Ranyjulek”) oraz Ania i Jakub jako „straszni 
mieszkańcy w strasznych mieszkaniach”. Po tej 
części benefisu odpoczęliśmy trochę od prozy 
życia. Poznaliśmy laureatów I Szkolnego Kon-
kursu Literackiego, popularyzującego wiedzę 
o życiu i twórczości Juliana Tuwima. Konkurs 
odbył się 2 grudnia. Pani dyrektor E. Malasie-
wicz wręczyła zwycięzcom nagrody. Nagrodę 
Główną – książki „Śladami Juliana Tuwima” 
– otrzymała drużyna klasy II Liceum Ogólno-
kształcącego; II – audiobooki – drużyna klasy 
IV Technikum; III – książki – drużyna klasy III 
Technikum. W kolejnej odsłonie uroczystości 
konferansjer zadał wszystkim pytanie: Co rzą-
dzi światem? Na to pytanie próbowali znaleźć 
odpowiedź Krzysiek & Krzysiek w słynnym 
szmoncesie „Mistyka finansów”. W dzień Wa-
lentynek najważniejsza jest jednak miłość, która 
wszystko wybaczy, o czym zaśpiewała Karoli-
na. Z kolei Tomek, recytując wiersz „Do Marii 
Pawlikowskiej Jasnorzewskiej”, przekonał nas, że 
Mistrz Tuwim, świadom swego genialnego ta-
lentu, ogromnie cenił innych poetów, szczegól-
nie pewną „staroświecką panią z Krakowa”.
 W kawiarni „Pod Picadorem” nie mogło zabrak-
nąć Wielkiego Brylantowego Walca („Grande 

Valse Brillante”), w mistrzowskim wykonaniu 
Karoliny i niezwykle efektownie zatańczonym 
przez „bohemę artystyczną ZS2”. Program 
przygotowany przez nauczycieli polonistów: 
B. Kisiel, A. Dyrę i A. Nowacką, inspirowany 
Rokiem Tuwimowskim, był ostatnim z cyklu 
imprez, składających się na projekt edukacyjny 
popularyzujący wiedzę o życiu i twórczości Ju-
liana Tuwima. Wcześniej odbył się wspomniany 
konkurs, a także 3 przedstawienia dla przed-
szkolaków z Publicznego Przedszkola nr 3 oraz 
dla dzieci z Nowodworzanki, przygotowane 
pod kierunkiem p. A. Nowackiej. „Poezjo! Jakie 
twoje imię? Tworząca? Cóż ty tworzysz? Siebie” 
– tymi słowami konferansjer zakończył benefis 
na cześć Mistrza Tuwima. Miejmy nadzieję, że 
to artystyczne spotkanie zachęci więcej osób do 
czytania nie tylko poezji…

10 lutego Zespół Szkół nr 2 przy ul. Długiej 
gościł przedstawicieli Ambasady Boli-

wariańskiej Republiki Wenezueli w Rzeczypo-
spolitej Polskiej: p. Olgę Korczyńską-Pisarską, 
reprezentującą Chargé d’Affaires a.i. p. Adrianę 
Alejandrę Gottberg-Gil, p. Jesúsa Miguela Cruz 
Guevarę – Radcę Ambasady oraz p. Lucibel 
Contreras Ochoa – Pierwszą Sekretarz Amba-
sady. Do wizyty doszło dzięki kontaktom, jakie 
nawiązali na listopadowych Targach Turystycz-
nych w Warszawie uczniowie klas technikum 
obsługi turystycznej oraz nauczyciel przed-
miotów turystycznych – p. Renata Jastrzębska.  
W pierwszej części spotkania p. Olga Korczyń-
ska-Pisarska zaprezentowała walory turystycz-
ne i przyrodnicze Wenezueli w formie multi-
medialnego pokazu, wzbogaconego o kolorowe 
panele wystawowe z informacjami. Uczniowie 
otrzymali foldery i gadżety. W dalszej części 
spotkania odbyła się degustacja specjałów kuch-

ni wenezuelskiej. Na koniec nasi goście, dzięku-
jąc za spotkanie, zaprosili uczniów i nauczycieli 
do odwiedzenia Wenezueli. Wyrazili nadzieję, że 
niektórzy już wkrótce osobiście poznają walory 
turystyczne tego pięknego kraju; Polskę i Wene-
zuelę dzieli zaledwie! 10 godzin lotu. Radca Am-
basady przekazał do szkolnej biblioteki książki 
o Wenezueli, zarazem w ciepłych słowach (jak 
na dyplomatę przystało) powiedział o Polsce 

jako pięknym kraju. Z kolei uczennice wręczy-
ły gościom pamiątki promujące Nowy Dwór 
Mazowiecki, przygotowane przez Urząd Miej-
ski (podziękowania dla p. Jacka Kosiorka). To 
spotkanie z odległym zakątkiem świata i ludź-
mi mówiącymi w obcym (hiszpańskim) języku 
wielu uczniów przyjęło z zachwytem; niektórzy 
zastanawiali się również nad sensem nauki ję-
zyków obcych.
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Komputer w świecie dziecka
tekst i Foto AliNA kAsZyńskA NAUcZyciel PP1

W sklepach coraz więcej miejsca zajmują półki z grami komputerowymi. Znaczna 
ich część to programy dla przedszkolaków. Wiele z tych gier dla najmłodszych 
na szczęście ma charakter edukacyjny, ale to jaką grę otrzyma dziecko zależy od 
rodziców. czy komputer może być ważniejszy od przyjaciela, koleżanki, kolegi. 
Na to pytanie starali się odpowiedzieć sześciolatkowie z grupy „Mali odkrywcy” 
Publicznego Przedszkola nr 1. 

Kosmiczna przygoda
tekst i Foto M.ch.

DO PrZerWy 1:0 
– mecz inny 
niż wszystkie
tekst ANNA PAcZkoWskA

Wszyscy wiemy, jakie to pozytywne uczu-
cie pomagać. Właśnie dlatego 14 lutego  

2014 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w No-
wym Dworze Mazowieckim odbyło się Walen-
tynkowe Zwarcie Wolontariatu. Podstawę do dyskusji stanowiła książeczka 

z serii opisującej przygody lubianego przez 
dzieci żółwia Franklina. „Franklin i komputer” 
to pouczająca historyjka pokazująca jak łatwo 
stracić najlepszych przyjaciół, gdy zbyt wiele 
czasu spędzamy nie z nimi lecz z kompute-
rem. Na szczęście dzieci powiedziały, że rodzice 
ograniczają im czas spędzany przed kompute-
rem a programy jakich używają są programami 
edukacyjnymi. Uczące liczyć, pisać lub kon-
strukcyjne. Jednak byli i tacy, którzy by przejść 
kolejne poziomy gry, muszą zabijać przeciwni-
ków. Ich wirtualne życie oznacza śmierć innych. 
Na szczęście to pojedyncze przypadki, mam 
nadzieję, że chłopcy zachęceni przez kolegów 
do gier edukacyjnych zmienią swoje upodo-
bania. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się, 
że komputer to urządzenie bardzo pomocne 
nam w życiu. Rozwija sprawność manualną  
u dzieci. Uczy logicznego i twórczego myślenia, 

wspomaga naukę pisania i czytania, rozwija in-
telektualnie. Ale też używając niedozwolonych 
programów możemy być rozdrażnieni, nadpo-
budliwi, agresywni. Zbyt wiele czasu spędzo-
nego przy komputerze może spowodować, że 
pogorszy nam się wzrok, będziemy odczuwać 
bóle pleców i głowy. Dzieci potrafiły wymienić 
negatywne skutki zbyt długiej zabawy z kom-
puterem co świadczy, że rodzice przed tym ich 
ostrzegają. „Odkrywcy” w niewielkim stopniu 
korzystają jeszcze z Internetu i to tylko pod 
nadzorem rodziców. Ale już w czasie tych zajęć 
dzieci poznały podstawowe zasady bezpieczne-
go korzystania z „sieci”. Komputer, Internet to 
nowe wyzwania dla przedszkola, które powinno 
korzystać z ogromnego potencjału jaki niesie 
nowoczesna technologia i jednocześnie nauczyć 
swych wychowanków mądrze ją wykorzysty-
wać. Na szczęście na zakończenie zajęć „Mali 
Odkrywcy” zgodnie stwierdzili, że przyjaciel 
jest ważniejszy od komputera.

7 marca br., dzieci z przedszkola w Modlinie 
Starym obejrzały spektakl pt.: „Kosmiczna 

przygoda” w wykonaniu aktorów Teatru Gargu-
lec z Wrocławia. Tego dnia na scenie pojawił się 
szalony wynalazca, który stworzył niezwykłego 
robota naśladującego ruchy dzieci. Nie zabrakło 
również rakiety, która zabrała naszego Srebr-
nego Bohatera na Marsa, gdzie spotkał zielone 
Ufoludki śpiewające kosmiczne piosenki. 

Na malowniczej i niezwykle barwnej scenografii 
można było dostrzec duże Słońce oraz planety 
znajdujące się w Układzie Słonecznym. Podczas 
przedstawienia dzieci miały okazję same stać 
się częścią tego układu zmieniając się w planety  
i Słońce. 
Użyte w spektaklu efekty specjalne w postaci 
kolorowych świateł oraz kosmicznych dźwię-
ków sprawiły, że wszyscy bawili się wspaniale.

Wolontariat i Klub Radiowy „Zwarcie” wspól-
nymi siłami zorganizowali charytatywny mecz  
w siatkówkę. Nie byłoby w tym nic nietypowego, 
gdyby nie dwie istotne sprawy. Po pierwsze, cały 
dochód ze sprzedaży cegiełek przekazaliśmy na 
wycieczki dla potrzebujących uczniów z naszej 
szkoły. Po drugie, mecz został rozegrany pomię-
dzy dziewczętami i chłopcami, których dzielnie 
wspierali nasi wspaniali nauczyciele. 
Zabawa była niesamowita a okrzykom, okla-
skom i dopingowi nie było końca. Chwilę 
przed meczem, życzenia Walentynkowe ucz-
niom i nauczycielom złożyła Pani Wicedy-
rektor Renata Szczepańska. Następnie nasze 
dziewczyny z grupy CHEERLEADERS wyko-
nały wesoły i energetyzujący układ taneczny. 
Chwilę po występie, przedstawiono drużyny  
i ich kapitanów.
Na czele zespołu dziewcząt stanęła uczennica 
klasy 3c Weronika Wiak a dzielnie wspierały ją: 
Pani Małgorzata Mikusek, Pani Magda Maciak, 
Pani Joanna Parol, Beata Cyprysiak, Aleksandra 
Kornatowska, Marta Majek, Joanna Rydel i Zu-
zanna Skotak.
Po stronie chłopców kapitanem był uczeń klasy 
3d Piotr Wierzbowski, który do swojej druży-
ny powołał: Pana Mateusza Olszewskiego, Pana 
Konrada Ślizowskiego, Pana Adriana Zarembę, 
Damiana Borkowskiego, Adama Brzozowskie-
go, Macieja Frączaka, Jakuba Nowakowskiego, 
Krzysztofa Pawełasa i Jakuba Szumskiego.
Sędzią meczu była Pani Grażyna Brzozowska.
Mecz rozpoczęły dziewczyny i większość piłek 
rozgrywały wspaniale, lecz chłopcy okazali się 
mocniejsi. Po wygranym pierwszym secie, gra-
li pewnie, żeby zdobyć jak najwięcej punktów  
w drugim. Kolejna połowa meczu była niezwy-
kle ekscytująca i emocjonująca, ciężko było 
wytrzymać w jednym miejscu. Dziewczęta 
prowadziły już 4 punktami, ale chłopcy zbiera-
li siły i pieczołowicie odrabiali straty. Ostatecz-
nie to właśnie oni, w pełni zasłużenie, wygrali 
cały mecz.
Wszyscy uczniowie otrzymali walentynkowe 
lizaki a zawodnicy meczu dodatkowo drobny 
upominek. Jesteśmy przekonani, że ta inicjaty-
wa będzie miała swoje kolejne odsłony w naszej 
szkole, ponieważ każdy wyszedł naładowany 
pozytywną energią. Wszyscy, zarówno nauczy-
ciele, jak i uczniowie, byliśmy jedną, zgraną  
i wesołą drużyną. 
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PrOJeKT DeuTScH 
WaGeN TOur
W ZeSPOLe SZKÓŁ W NOWym 
DWOrZe maZOWIIecKIm –  
mODLIN TWIerDZa
tekst i Foto koło DZieNNikARskie

Projekt został przygotowany przez nauczy-
cielkę języka niemieckiego p. Emilię Na-

piórkowską. Dzień Niemiecki rozpoczął się 
uroczystym apelem 12 lutego, 2014 r., na któ-
rym powitano dyrektora szkoły p. Zdzisława 
Szmytkowskigo oraz lektorkę z DWT p. Kata-
rzynę Żurawską. Uczennica z klasy Ia SP, Zosia 
Napiórkowska zagrała „Odę do radości” Lu-
dwiga van Beethovena. Następnie tegoroczna 
laureatka przedmiotowego Konkursu Języka 
Niemieckiego, Kinga Szmytkowska omówiła  
10 powodów, dla których warto uczyć się tego 

Szkolenie z urzędu Skarbowego  
„Weź paragon”  
oraz „e-deklaracje”
tekst Zs W tWieRDZy MoDliN

Dnia 3 marca 2014 roku klasy 3a, b, c 
gimnazjum i 1, 2, 3 liceum uczestniczyły 
w szkoleniu przeprowadzonym przez 
pracowników Urzędu skarbowego. 

Jak co roku, 1 stycznia rozpoczął się nowy 
okres rozliczeń podatników z Urzędem 

Skarbowym i będzie trwał do 30 kwietnia. Mi-
nisterstwo Finansów zachęca do rozliczania się  
z Administracją Podatkową w formie elektronicz-
nej poprzez aplikację www.e-delkaracje.gov.pl. 
Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elek-
troniczną? – przekonywał nas pracownik Urzę-
du Skarbowego.
Dostępność usług 
przez Internet jest 
dziś standardem. Po-
zwala to ograniczyć 
formalności do mi-
nimum. Forma roz-
liczenia drogą elek-
troniczną gwarantuje łatwość, bezpieczeństwo  
i oszczędność czasu oraz kosztów związanych  
z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do 
urzędu skarbowego. Wszystko za pomocą jed-
nego narzędzia – komputera z dostępem do 
Internetu. System e-deklaracje pozwala skła-
dać zeznania podatkowe bez płatnego kwalifi-
kowanego podpisu elektronicznego. A złożone 
poprawnie zeznanie umożliwia wygenerowanie 
Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). To 
potwierdzenie traktowane jest na równi z do-
wodem nadania listu poleconego czy złożeniem 
zeznania bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. 
„Nie bądź jeleń, weź paragon” – Walka z nie-
uczciwymi sprzedawcami.

muuViT  
– ruszaj się z klasą!
tekst i Foto AGNiesZkA ostRoWskA 

W Szkole Podstawowej nr 3 od 13 listopada 
do 12 grudnia 2013 roku realizowaliśmy 

program MUUViT – Ruszaj się z klasą! Głów-
nym celem programu było zachęcenie uczniów 
do aktywnego spędzania czasu wolnego. Wszy-
scy uczniowie tworzący drużynę klasową zbie-
rali punkty podejmując aktywność fizyczną po 
zajęciach lekcyjnych. Następnie punkty były 
przeliczane na mile MUUViT i zaznaczane na 
klasowych mapach Europy. Dzięki zdobytym 
milom dzieci mogły zwiedzać wirtualnie euro-
pejskie stolice. Każdy z uczestniczących w pro-
gramie uczniów mógł w internecie rozwiązywać 
zagadki, oglądać zabytki w odwiedzanych mia-
stach. 
Zakończenie programu nastąpiło 24 stycz-
nia 2014 roku. Na ten dzień nasi MOPR-owcy 
wspólnie z uczniami Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 6 w Warszawie przygotowali po-
kaz umiejętności cyrkowych i akrobatycznych 
pod bacznym okiem ich trenerki pani Anny 
Adamczyk. W trakcie pokazu uczniowie mogli 
zapoznać się z rekwizytami cyrkowymi oraz na-
uczyć się prostych zabaw z użyciem rekwizytów. 
Po pokazie grupa CIRCIUS przygotowała zaba-
wy ruchowe dla całej szkoły podstawowej. 
Koordynatorem programu MUUViT – Ruszaj 
się z klasą! była pani Agnieszka Ostrowska. 
Program był realizowany dzięki wsparciu Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki, które współfinansuje 
program MOPR. Dziękujemy Panu Sławomi-
rowi Kubiczowi Dyrektorowi Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie i Pani 
Annie Adamczyk trenerowi grupy CIRCUS za 
pomoc w przygotowaniu finału akcji. 

języka. Klasa IIIb zaprezentowała własny fil-
mik na temat pokonywania barier językowych  
w kontaktach międzyludzkich. W ramach rea-
lizacji projektu odbyły się 3 konkursy, ich zwy-
cięzcy otrzymali nagrody, W konkursie plastycz-
nym „Teraz Niemiecki” I miejsce zdobyła Oliwia 
Popławska z kl. IIIb. Licealistki z kl. IIa: Natalia 
Warzycha i Kinga Rusin wywalczyły I miejsce  
w konkursie wokalno-językowym. Natomiast 
autorem najlepszego hasła, propagującego na-
ukę języka niemieckiego został Rafał Lipowski z 
kl. IIIc. Po uroczystym rozdaniu nagród Magda-
lena Wacko, uczennica kl. IIc recytowała wiersz 
niemieckiego romantyka J. W. Goethego. 

Po apelu odbyły się dwie lekcje dla klas dru-
gich z rozszerzonym językiem niemieckim 
w formie gier i zabaw. Uczniowie układali na 
mapach landy i województwa, rozpoznawali 
zespoły muzyczne, w określonym czasie szukali 
niemieckich miast, nazywali części samochodu,  
a potem go składali. Była to niecodzienna lekcja, 
łącząca naukę języka z zabawą.

Pod hasłem „Nie bądź jeleń, weź paragon” w ca-
łym kraju ruszyła zimowa edycja ogólnopolskiej 
kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów.
Pracownica US mówiła młodzieży o obowiązku 
wydawania i roli paragonów w obrocie gospodar-
czym, wskazując na korzyści płynące z ich posia-
dania. Podkreślała, że paragon pomaga porównać 
ceny, informuje ile i za co tak naprawdę płacimy, 
a w przypadku zastrzeżeń – umożliwia skuteczną 
reklamację oraz zwrot wadliwego towaru. Para-
gon zapewnia, że wydający go sprzedawca stosu-
je zasady uczciwej konkurencji. Paragon jest po-
twierdzeniem, że kwota podatku VAT trafiła do 
budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, 
a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębior-
cy. W przypadku nieotrzymania paragonu od 
sprzedawcy, można to zgłosić do urzędu kontroli 
skarbowej czy urzędu skarbowego. Natomiast  
w razie problemów z zakupami czy odrzuconą 
reklamacją można liczyć na pomoc miejskich lub 
powiatowych rzeczników konsumentów.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali in-
formacji przekazywanych przez prelegentów 
Urzędu Skarbowego.
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Zajęcia otwarte u Biedroneczek
tekst MGR k. kUcZkoWskA Foto MGR i. WiśNieWskA

Spektakl przed najbardziej wymagającą publicznością
– przedszkole w gimnazjum
tekst i Foto NiNA lisZkieWicZ 2D

Dzień 14 lutego to dzień wyjątkowy dla 
wszystkich zakochanych. Jednak nasze 

BIERONECZKI również tego dnia miały coś do 
wykonania. Otóż zaprosiły swoich rodziców na 
zajęcia otwarte, aby zaprezentować swoje umie-
jętności jakie zdążyły opanować w przedszkolu. 
Tematem dnia były mydełka i wszelkie działania 
z nimi związane. Celem zajęć było uzmysłowie-
nie dzieciom jak ważna jest higiena osobista i co 
pomoże nam w jej utrzymaniu. 
Po pysznym śniadaniu z niecierpliwością oczeki-
waliśmy naszych gości. Punkt 9:15 rozpoczęliśmy 
nasze codzienne zmagania związane z nowy-
mi zadaniami, które przynoszą wiedzę, zabawę  
i radość. Jak przystało na kulturalnych ludzi 
przywitaliśmy rodziców naszym zwyczajem  
a mianowicie wierszykiem „Małe rączki”, któ-
rym zaczynamy codzienne zajęcia dydaktyczne. 
Bohaterem naszych zabaw był Tomek – bruda-
sek, który nie lubił się myć. Aby go przekonać 
do zmiany nastawienia pokazaliśmy mu kilka 
etapów i czynności związanych z utrzymaniem 
czystości. Na początek szukaliśmy w rytm mu-
zyki „zaczarowanych” mydełek, które pozwoliły-
by usunąć brud z Tomka. Mydełka były jednak  
w różnych kolorach i trzeba było je uporząd-
kować. Zadanie wydawałoby się proste bo były 
tylko 4 kółka, ale trzeba było jej jeszcze policzyć. 
Jednak i tym razem nam się udało. Dodatko-
wo nasza pani pochwaliła nas, bo wiedzieliśmy 
których mydełek jest więcej, mniej a gdzie jest 
tyle samo. Jednak Tomka to nie przekonało do 
umycia się, dlatego pokazaliśmy mu co trzeba 
zrobić w łazience, bo może chłopczyk po prostu 

tego nie wiedział. Stojąc w parach obracaliśmy się 
dookoła naśladując odkręcanie kranu, następnie 
robiliśmy przysiady udając że się myjemy, a na 
koniec „ręcznikiem”, którym były nasze złączone 
ręce, wycieraliśmy się. Nie zapomnieliśmy także 
przy tym zaprezentować naszemu nowemu ko-
ledze jakie dźwięki można usłyszeć w łazience: 
szur, bul, szum. Niestety i tym razem Tomek nie 
dał się przekonać. Nie pozostało nam nic inne-
go jak go trochę zawstydzić, za pomocą zabawy 
paluszkowej pt. „Co robi golasek rano”. Pięknie 
pokazaliśmy na paluszkach jak tytułowy bohater 
myje się, wyciera się ręcznikiem, ubiera i idzie 
na spacer. Tomek jednak nadal był brudaskiem. 
Postanowiliśmy dać mu prezent, może wtedy 
zmieni zdanie. Ponieważ jesteśmy jeszcze mali, 
zrobiliśmy dla naszego brudaska własnoręcznie 
niespodziankę w postaci kolorowych mydełek. 
Ale nie były to zwyczajne mydełka, ponieważ 
były dużo razy większe, znajdowały się na podło-
dze i były zrobione z kolorowych szarf i worecz-
ków. Oczywiście jeden prezent był od chłopców 
a drugi od dziewczynek. I proszę bardzo kiedy 

my się trudziliśmy nad wykonaniem zadania, To-
mek poszedł się umyć i od tej pory nazywaliśmy 
go nie brudasek, ale czyścioszek. W nagrodę za 
przekonanie Tomka do umycia się nasza pani 
pokazała nam różne kolorowe, pachnące mydeł-
ka, które poznawaliśmy zmyłem węchu i dotyku. 
Oczywiście wiedzieliśmy, że mydła się nie je, nie 
gotuje oraz nie pije tylko służy do mycia. Dlatego 
po miłych wrażeniach związanych z mydełkami 
pożegnaliśmy się z rodzicami tym samym wier-
szykiem, którym się przywitaliśmy i udaliśmy 
się do łazienki, w celu umycia rąk po zabawach 
„mydełkowych”. Ten dzień przyniósł niesamowi-
te wrażenia dzieciom, które mogły przed rodzi-
cami pokazać swoje najlepsze cechy, a rodzicom 
uświadomić na czym polegają zajęcia dydaktycz-
ne w przedszkolu, oraz poobserwować zachowa-
nia swoich pociech w codziennych działaniach  
w sali. Cele zajęć zostały zrealizowane za pomocą 
wielu metod i form pracy z dziećmi. Zajęcia były 
nie tylko atrakcyjne dla dzieci, gdyż aktywizo-
wały każdą sferę działania, ale także przyniosły 
wiele uśmiechu i zabawnych sytuacji rodzicom. 
Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom za 
poświęcenie odrobiny czasu na zabawę z naszy-
mi BIEDRONECZKAMI. 

30 stycznia 2014 r., w czwartek, przed gru-
pą teatralną „Scena Pod Sceną”, prowa-

dzoną przez panią M. Pawełas, stanęło nie lada 
wyzwanie – mianowicie występ przed przed-
szkolakami z najstarszych grup „Słoneczek” 
i „Gwiazdeczek” z Publicznego Przedszkola  
nr 5. Jak wszyscy wiedzą Ci mali ludzie są wy-
jątkowo szczerzy, więc trema była bardzo duża. 
Wystawione zostało przedstawienie pt. „Gdyby 
Brzechwa był w gimnazjum”. Jego inspiracją 
były teksty poety, znane wszystkim właśnie od 
przedszkola. 
Przygotowania zaczęły się już 2 tygodnie przed 
występem, ale dopiero w ostatni czwartek stycz-
nia się sprawdziliśmy. Mianowicie, już na 2. go-

dzinie lekcyjnej każdy aktor musiał się stawić  
w stołówce szkolnej, by odebrać ostatnie in-
strukcje i przygotować szatnię dla maluchów  
i ich nauczycieli. O godzinie 9.20 nasze „Sło-
neczka” i „Gwiazdeczki” przybyły.
Kiedy przedszkolaki usiadły na swoich miejscach, 
pani M. Pawełas zajęła je rozmową na czas głoś-
nej przerwy. Następnie zaczął się spektakl. Już gdy 
wchodziliśmy na scenę przy muzyce, niektóre 
dzieci były wpatrzone w nas jak w obrazek. Po-
tem było już tylko lepiej. Przez cały czas trwania 
występu aktorzy byli bardzo stremowani, jednak-
że nie dało się tego poznać. Nigdy nie widziałam 
bardziej przejętej widowni, niektóre szkraby przez 
cały czas oglądały nas z otwartymi ustami. 

Na pytanie zadane po zakończonym występie 
– co podobało się najbardziej, usłyszeliśmy od 
jednego chłopca – „WSZYSTKO”. Było to bar-
dzo miłe. Po chwili zaczęły mówić to wszyst-
kie dzieci. Uważam, że było to jak najbardziej 
szczere.
Potem oczywiście nastąpiło pożegnanie, powrót 
przedszkolaków na zajęcia i aktorów na lekcje. 
Reasumując, przedstawienie wyszło uroczo,  
a całe przedsięwzięcie będzie mile wspomniane.
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KarTKa 
Z KaLeNDarZa

Kwiecień 2014

Nowodworscy ekostrażnicy 
oraz firma aGa-meT agnieszka 
Golejewska organizują kolejną 
zbiórkę elektroodpadów
Ekostrażnicy i przedstawiciele Aga-Metu od-
biorą odpady 12 kwietnia 2014 r. (sobota) 
w godz. 9:00-14:00. Kontenery będą ustawione 
we wszystkich dzielnicach miasta. Wykaz miejsc 
zbiórki zamieszczamy poniżej.
Ważne!
Osoby starsze, które mają trudności w poru-
szaniu się, niepełnosprawne bądź wszyscy Ci, 
którzy mogą mieć problem z dostarczeniem od-
padów do wyznaczonych miejsc mogą skontak-
tować się z firmą Aga-Met, celem umówienia się 
na odbiór sprzętu. Firma zapewnia, że wykona 
usługę nieodpłatnie. Telefon, pod który można 
dzwonić to: 22 775 24 34 lub 504 048 769
Punkty zbiórki:
 1. pawilon handlowy w Twierdzy Modlin,
 2. poczta w Modlinie Twierdzy,
 3. na rogu Al. Róż i Samorządowej,
 4. przy „białych blokach”,
 5. sklep spożywczy przy ul. Mieszka I,

 6.  na parkingu przy SAM-ie w Modlinie Sta-
rym,

 7. Urząd Miejski,
 8. Targowisko nr 2 (tzw. Manhattan),
 9. Plac Solny,
10.  przy pawilonie „Szkalrz” przy ul. Paderew-

skiego,
11. przy OSP przy ul. J. Nałęcza,
12.  parking na Osiedlu Młodych przy Polo 

Market,
13. przy sklepie 4 Asy,
14.  Pizzeriia La Familie przy ul. Wojska Polskie-

go,
15. przy Gimnazjum nr 2 (ul. Młodzieżowa 3),
16.  w pobliżu sklepów na Okuninie.
Organizatorami akcji są Straż Miejska w No-
wym Dworze Mazowieckim oraz firma Aga-
Met Agnieszka Golejewska, która jednocześnie 
ponosi wszystkie koszty związane z akcją.

O

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
Przypominamy, że od kwietnia rozpoczynamy mobilną zbiórkę odpadów zielo-
nych, będą one odbierane w każdą ostatnią sobotę miesiąca od kwietnia do 
listopada. Worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godziny �:�0. 
Poniżej dni odbioru:

Kwiecień 26 Lipiec 26 Październik 25

maj 31 Sierpień 30 Listopad 29

czerwiec 28 Wrzesień 27

 1 – 0� –  Międzynarodowy Dzień 
Ptaków;

 � – 0� –  Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci;

 � – 0� –  Dzień Mężczyzn (polskie); 
Święto Wojskowej Służby 
Zdrowia; 

 � – 0� –  Dzień Leśnika i Drzewiarza;
 � – 0� –  Światowy Dzień Zdrowia; 

Dzień Pamięci  
o Holokauście;

 � – 0� –  Międzynarodowy Dzień 
Romów;

10 – 0� – Dzień Służby Zdrowia;
11 – 0� –  Światowy Dzień Osób  

z Chorobą Parkinsona;  
Dzień Radia; Ogólnopolski 
Dzień Walki z Bezrobociem;

1� – 0� –  Międzynarodowy Dzień 
Lotnictwa i Kosmonautyki; 
Dzień Czekolady;

1� – 0� –  Dzień Ludzi Bezdomnych;
1� – 0� –  Międzynarodowy Dzień 

Kombatanta, Dzień 
Trzeźwości (WHO);

1� – 0� –  Święto Sapera;
1� – 0� –  Międzynarodowy Dzień 

Ochrony Zabytków;
�0 – 0� –  Międzynarodowy Dzień 

Wolnej Prasy;
�� – 0� –  Światowy Dzień Książki  

i Praw Autorskich;
�� – 0� –  Międzynarodowy Dzień 

Solidarności Młodzieży;
�� – 0� –  Międzynarodowy Dzień 

Świadomości Zagrożenia 
Hałasem; Międzynarodowy 
Dzień Sekretarki; Święto 
polskiej Służby Więziennej;

�� – 0� –  Międzynarodowy Dzień 
Własności Intelektualnej;

�� – 0� –  Międzynarodowy Dzień 
Rysunku Graficznego; 

�� – 0� –  Światowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków przy Pracy;

�� – 0� –  Międzynarodowy Dzień 
Tańca.

Święta 
ruchome:  ostatnia niedziela kwietnia

–  Dzień Transportowca 
i  Drogowca.
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W związku z realizacją zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazo-
wieckim zaprasza na spotkania informacyjne  
z pracownikami naszej jednostki. Celem spot-
kań jest rozpowszechnienie wśród osób niepeł-
nosprawnych informacji na temat udzielanych 
przez naszą jednostkę dofinansowań ze środ-
ków PFRON, m.in.:
•  do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyj-

nych;
•  do zaopatrzenia w przedmioty ortope-

dyczne i środki pomocnicze (np. do zakupu 
aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, 
cewników, pieluchomajtek, obuwia ortope-
dycznego, materacy przeciwodleżynowych);

•  do likwidacji barier architektonicznych (np. 
dofinansowania podjazdów, wind, adaptacji 
zamieszkiwanych lokalów), w komunikowa-
niu się i technicznych (np. zakupu łóżek re-
habilitacyjnych);

•  w ramach pilotażowego programu „Aktyw-
ny Samorząd” (zakres wsparcia w części sta-
nowi kontynuację programów Homer, Pegaz, 
Student realizowanych wcześniej przez od-
działy PFRON).

Warto zaznaczyć, że program „Aktywny samo-
rząd” umożliwia osobom niepełnosprawnym 
ubieganie się o dofinansowanie m.in.:
•  zakupu i montażu oprzyrządowania do posia-

danego samochodu,
•  kosztów uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
•  zakupu sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania (np. kom-
puterów, urządzeń brajlowskich) i szkoleń  
w zakresie ich obsługi,

•  zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym,

•  kosztów utrzymania sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym (np. dofinansowanie kosztów 
remontu, wymiany części wózka),

•  zakupu nowoczesnych protez kończyn,
•  kosztów opieki dla osoby zależnej (opłata 

za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu 
albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzie-
ckiem),

•  kosztów uzyskania wykształcenia na pozio-
mie wyższym.

Spotkania odbędą się na terenach gmin, które 
wyraziły zainteresowanie ich organizacją zgod-
nie z poniższym harmonogramem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Paderewskiego �, 0�-100 Nowy Dwór Mazowiecki

NIP: ��1-1�-�0-���, REGON: 01�������
tel./fax �� ���-��-�0 e-mail: sekretariat@pcprndm.pl www.pcprndm.pl 

lp. Gmina miejsce spotkania Termin spotkania czas spotkania

1 Czosnów
Gminna Biblioteka Publiczna  
w Czosnowie (przy Urzędzie 

Gminy ul. Gminna 6)
20 marca 2014 r. 09:00 – 12:00

2 Zakroczym
Strażnica OSP  

w Zakroczymiu
ul. O. H. Koźmińskiego 11

20 marca 2014 r. 12:30 – 15:30

3 Nasielsk Urząd Miejski w Nasielsku 
ul. Elektronowa 3 27 marca 2014 r. 08:00 – 11:00

UWAGA: Osoby niepełnosprawne zainteresowa-
ne ubieganiem się o dofinansowanie PFRON w 
ramach pilotażowego programu „Aktywny samo-
rząd” mogą zapoznać się z warunkami uczestni-
ctwa, dostępnymi pod adresem: www.pfron.
org.pl oraz www.pcprndm.pl. Jednocześnie 
informujemy, że w 2014 r. wnioski o dofinansowa-
nie można składać w siedzibie PCPR (ul. Paderew-
skiego 6; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel./fax: 
(22) 765-94-90; Dział Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym – pokój nr 9, parter; tel. (22) 765-94-99) 
w terminie od 12 marca do 30 września.

W czasie spotkań będzie możliwe m.in. otrzy-
manie druków wniosków oraz uzyskanie po-
mocy w ich wypełnieniu.
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Wszystko co dobre szybko się kończy – a w szczególności ferie – czas odpoczynku 
od obowiązków szkolnych. jednak najważniejsze są miłe wspomnienia, a tych  
z pewnością uczestnikom ferii zimowych z książką w Bibliotece nie brakowało.

PoDsUMoWANie feRii ♦ PoDsUMoWANie feRii ♦ PoDsUMoWANie feRii

Ferie w bibliotece
tekst i Foto MiPBP

Podczas tegorocznych ferii zimowych we 
wszystkich trzech placówkach Miejskiej  

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Dworze Mazowieckim przygotowano boga-
tą ofertę spędzenia czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży. W programie zajęć znalazło się mię-
dzy innymi: głośne czytanie bajek, opowiadań, 
wierszy, zajęcia plastyczne, literackie, konkursy 
oraz gry i zabawy integracyjne. Dzieci mogły też 
skorzystać z gier planszowych i edukacyjnych, 
puzzli oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu. 
W czasie ferii zimowych nasze placówki odwie-
dziło 1380 osób. 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Pade-
rewskiego 22 przygotował „Baśniową podróż 
po Europie”. Wspólnie przypomnieliśmy sobie 
ulubione bajki z naszego dzieciństwa „Czerwo-
nego Kapturka”, „Rybaka i złotą rybkę”, „Kop-
ciuszka”. Oprócz znanych wszystkim bajek były 
także czytane baśnie i legendy z Mazowsza. Do 
nich dzieci malowały ilustracje. Nie zabrakło 
również zabaw ze słowem czyli bajkowych za-
gadek, krzyżówek i łamigłówek. Mali uczestnicy 
za pomocą bajek terapeutycznych przeganiali 
strachy i potwory. Rysowali swojego stracha,  
a następnie wkładali go do pudełka. Po dokład-
nym zamknięciu pudełka każde z dzieci wypo-
wiedziało zaklęcie, które miało uśpić stracha na 
długi, długi czas.
Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszył się 
konkurs rysunkowy na ulubioną postać z bajki.
Odbyły się również 4 spotkania w Misiowym 
Klubiku Małego Czytelnika.

Filia Nr 1 w Modlinie Starym również zapro-
siła dzieci i młodzież do wspólnego spędzania 
czasu.
Pierwszego dnia ferii zostały zaprezentowane 
nowości książkowe zakupione z myślą o mło-
dych czytelnikach (Poznajemy nowe książki).
Podczas kolejnych dni biblioteka zaproponowa-
ła różne zabawy. Dla najmłodszych zorganizo-
wano głośne czytania bajek (Bajkowy poranek 
dla najmłodszych). Natomiast młodzież mogła 
wziąć udział w grach, quizach i zabawach lite-
rackich (Wesołe zabawy). Odbyły się również 
warsztaty plastyczne (Rysowanie, malowanie, 
wyklejanie…) oraz zajęcia plastyczne z origami 
(Karnawałowe cuda z papieru). Dużym zainte-
resowaniem cieszył się konkurs rysunkowy (Zi-
mowy krajobraz).
Do dyspozycji wszystkich uczestników Ferii  
w Bibliotece były także 4 stanowiska kompute-
rowe oraz gry planszowe i edukacyjne.

Na czas tegorocznych ferii zimowych Filia Nr 2 
MiPBP przygotowała szereg atrakcji dla dzieci. 
Młodzi uczestnicy wzięli udział w zajęciach lite-
rackich, plastycznych i edukacyjnych.
Podczas spotkań wybraliśmy się w podróż do 
zimowej krainy, poznaliśmy przygody Basi, bo-
haterki książek Zofii Staneckiej. Razem z „Prze-
wodnikiem prawdziwych tropicieli” Adama 
Wajraka szukaliśmy tropów zwierząt, poznali-
śmy takie zwierzęta jak ryś czy żbik. Dzieci po-
znały również Carlito, mrówkojada z Wenezueli, 
który jest bohaterem książki Martyny Wojcie-
chowskiej pt. „Zwierzaki świata”. Podczas zajęć 

plastycznych dzieci tworzyły papierowe cuda, 
m.in. kotki i żabki.
W czasie zimowych spotkań w bibliotece nie 
mogło zabraknąć pogadanki edukacyjnej 
– „Bezpieczne ferie” połączonej z zajęciami pla-
stycznymi a także gier i zabaw dla dzieci.

Celem organizacji zajęć w czasie tegorocz-
nych ferii było zagospodarowanie wolnego 
czasu naszym młodym czytelnikom i sympa-
tykom, zachęcenie ich do czytania oraz zor-
ganizowanie dobrej zabawy. Chcieliśmy, żeby 
dzieciaki zainteresowały się słowem pisanym, 
a poprzez to otaczającym ich światem, aby 
poprzez zabawę rozwijały wyobraźnię. Chce-
my, żeby dzieci mogły zapisać w swej pamięci 
bibliotekę jako miejsce ciekawe i atrakcyjne, 
w którym można zdobywać wiedzę i fajnie 
spędzić czas. Żeby książkę kojarzyły nie tylko 
z nudną lekturą obowiązkową i podręczni-
kiem szkolnym, ale postrzegały ją jako źródło 
rozrywki, dobrej zabawy i inspirację do róż-
nych form spędzania wolnego czasu nie tylko 
w czasie ferii.
Ferie zimowe dobiegły już końca, ale biblio-
teki w naszym mieście są otwarte i czekają na 
tych, którzy chcą się z nimi zaprzyjaźnić.
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W dniach 17–28.02.2014 r. w ramach ferii 
zimowych dzieci i młodzież w wieku 

7–18 lat uczestniczyła zajęciach sportowych 
zorganizowanych przez Nowodworski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9.00–14.00. Uczestnicy mogli korzy-
stać z obiektów i urządzeń ośrodka. Tradycją 
corocznych zajęć jest gra w piłkę nożną oraz 
turnieje bilardowe. Dodatkowo na pływalni 
odbywały się zajęcia pod okiem instruktora 
pływania.
W akcję „Sportowe Ferie z NOSiR-em” włą-
czyli się OSP – Ratownictwo Wodne z Nowego 
Dworu Mazowieckiego – którzy zorganizowali 
naukę nurkowania dla dzieci i młodzieży oraz 
przeprowadzili lekcję udzielania pierwszej po-
mocy osobom poszkodowanym.
W sportowych feriach wzięło udział 384 osób,  
w tym 91 dziewcząt. Podczas zajęć każdy uczest-

„Sportowe ferie z NOSir-em 2014”
tekst i Foto NosiR

nik miał zapewnioną słodką bułkę oraz napoje.
Podczas ferii zimowych kadetki z sekcji piłki 
siatkowej przebywały na obozie stacjonarnym  
w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Pozostałe sekcje – bok-
serzy, siatkarki, koszykarze oraz sekcje piłki 
nożnej – trenowały dwa razy dziennie na obiek-
tach NOSiR.

Serdecznie dziękujemy:
•  Ratownikom Wodnym z OSP Nowy Dwór Ma-

zowiecki za pomoc w zorganizowaniu zajęć,
•  firmie p. Ireneusza Jankowskiego „Kołacz” za 

poczęstunek dla uczestników,
•  Publicznemu Gimnazjum nr 1 za udostępnie-

nie obiektu na obóz dla sekcji piłki siatkowej 
dziewcząt.

O
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Tegoroczne ferie „Zima z NOK-iem 2014” 
rozpoczęliśmy w poniedziałek 17 lutego po-

kazem iluzji i magii Pana Ząbka. Na przedsta-
wienie przybyły tłumy spragnionych zimowych 
wakacji dzieci i młodzieży. Warto było. Pan 
Ząbek to wrocławski magik i klaun w jednym, 
zaskakujący i śmieszny, uczestnik telewizyjnego 
programu „Mam Talent”. Prezentowany pokaz 
zachwycił całą publiczność, a dzieci jeszcze dłu-
go komentowały sztuczki sympatycznego magi-
ka. Kolejny dzień ferii nie zachwycił pogodą, ale 
my akurat mieliśmy w planie wyjazd do War-
szawy na film pt „Skubani”. Zabawna opowieść 
o walecznych indykach, może trochę dziwna 
dla dorosłych, ale dzieciom bardzo przypadła 
do gustu. Po 2 godzinach w sali kinowej posiłek  
w Mc Donald’s i około 15.00 powrót do domu. 
Podczas gdy kinomani bawili się na filmie z indy-
kami w roli głównej, pozostałe w mieście dzieci 
przeżywały bajkę A.Puszkina pt: „Złota rybka”. 
Przedstawienie wystawione w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury, dla dzieci młodszych, przygo-
towała młodzież z Zespołu Szkół nr 2 a wyreży-
serowała je Pani Aneta Nowacka. Długie brawa 
publiczności były wyrazem podziękowania dla 
umiejętności aktorskich starszych kolegów. Śro-
da przyniosła trochę zmian. Zaplanowane były 
warsztaty wyrobu mydełek, ale osoba prowa-
dząca z powodu choroby nie mogła przyjechać, 
więc w rekompensacie cała grupa pojechała do 
Centrum Nauki Kopernik na trzygodzinną 
„naukową” zabawę. W czwartek, jak co roku, 
wyczekiwany i oblegany przez młodzież wyjazd 
na kręgle. Pełnym autokarem wyruszyliśmy na 
Bemowo do kręgielni. Przez dwie godziny za-
prawieni gracze oraz nowicjusze oddawali się 
sportowym emocjom, rywalizując o najlepsze 
wyniki punktowe. Po wysiłku zasłużony posiłek 
i powrót do domu. Na koniec tygodnia imprezy 
w naszym ośrodku. Dla lubiących zajęcia cera-
miczne – lepienie świeczników według własne-
go projektu, które po wysuszeniu i wypaleniu za-
bierane zostaną do domów. Efekty pracy dzieci 
były bardzo oryginalne i każdy świecznik móg-
łby zostać ozdobą szafki lub stołu. Zajęcia cera-
miczne odbywały się w dwóch grupach młod-
szej i starszej. Między zajęciami poszczególnych 
grup chętnych zaprosiliśmy do obejrzenia fran-
cuskiego filmu, który w mądry i delikatny spo-
sób opowiadał o przyjaźni i problemach wieku 
dorastania. Film ten pokazywany był na festiwa-
lu w Rzymie i Berlinie, a u nas obejrzała go gru-
pa około 70 dzieci. Tak minął pierwszy tydzień 
ferii. W kolejny poniedziałek (24 02.) odwiedził 
nas Teatr Wariacja z bajką pt: „Księżniczka na 
ziarnku grochu czyli marchewka z groszkiem”. 
Zabawna bajka o Królu Groszku i Księżniczce 
Marchewce, którzy podróżują po świecie w po-
szukiwaniu najsmaczniejszej potrawy w czym 
czynny udział bierze publiczność. Na zakończe-
nie podróży Groszek zaręczył się z Marchewką 
i tak powstała najzdrowsza i najsmaczniejsza 
potrawa „marchewka z groszkiem”. Nie wie-
my czy „marchewka z groszkiem” rzeczywiście 
wszystkim smakuje, ale bajka przypadła do gu-
stu licznie zebranej publiczności. Po spektaklu 
część dzieci udała się na zajęcia plastyczne pod-
czas których z różnego rodzaju pudeł, pudełe-
czek można było zbudować różnorodne formy 
architektoniczne. Fantazja twórcza młodych ar-
chitektów zaowocowała szeroką gamą budowli 
od klasycznych wież i zamków po futurystycz-
ne konstrukcje. Wszystkie można było obejrzeć  

w naszej galerii „Łącznik”. Kolejny wtorek (25.02) 
upłynął pod znakiem lego i wielbicieli tej marki 
klocków, bo wybraliśmy się na film pt. „Lego 
przygoda”. Dzieci jak zauroczone patrzyły  
w ekran, na którym wszystko, w różnych kon-
figuracjach zrobione było z klocków lego. Jak 
zawsze w walce dobra ze złem, zło zostaje poko-
nane, a dobro zwycięża, ale najważniejsze, że film 
dostarczył dużo emocji i podobał się dzieciom. 
Tak wszyscy twierdzili – chórem. Na zakończe-
nie posiłek i powrót do domu. W środę (26.02) 
od rana robiliśmy przygotowania do stworzenia 
w sali widowiskowej ośrodka kultury atmosfery 
tak odległego dla nas i orientalnego kraju jakim 
są Indie. Rozwieszaliśmy stroje, układaliśmy in-
strumenty i tworzyliśmy stanowisko kulinarne. 
Te wszystkie atrybuty potrzebne były do przybli-
żenia młodej publiczności kultury hinduskiej,  
a przewodnikiem po niej był Dariusz Rusin. 
Były kajakarz, olimpijczyk – obecnie malarz, 
nauczyciel, wolontariusz i wielbiciel Indii. Spot-
kanie to ściągnęło do naszego ośrodka dużo 
dzieci i dorosłych. Nasz przewodnik ubrany w 
strój hinduski opowiadał barwnie o życiu hin-
dusów, ich kulturze i historii. W trakcie gawędy 
gotował popularną jarską potrawę, której zapach 
roznosił się po całym ośrodku. Zaśpiewał też 
kilka tradycyjnych piosenek. Na zakończenie 
tego interesującego spotkania wszyscy spró-

„Zima z NOK-iem 2014”
tekst i Foto Nok

bowali przyrządzonego na ich oczach posiłku  
i niestety nie wszystkim przypadł on do smaku, 
ale za to Pan Dariusz Rusin zyskał naszą sym-
patię okraszoną wielkimi brawami. W czwartek 
(27.02) kolejny wyjazd autokarem pełnym mło-
dych sympatyków kręgli do Warszawy, na dwie 
godziny rozgrywek o miano najlepszego gracza. 
Jest chyba jakaś magiczna siła w kręglach, bo 
od wielu lat jeździmy do kręgielni i zawsze te 
wyjazdy cieszą się olbrzymią popularnością.  
W piątek (28.02), ostatni dzień ferii z Nowo-
dworskim Ośrodkiem Kultury. Zaplanowaliśmy 
zajęcia „sportowo-rekreacyjne” czyli „Warszta-
ty hula-hop” dla dzieci w grupach od 6 do 9 lat  
i powyżej 9 lat. Pani instruktor Agata Piesiewicz 
poprowadziła naukę podstawowych ruchów 
i technik manipulacji obręczami prezentując 
hula-hop nie tylko jako przyrząd sportowy, ale 
też jako świetny sposób na zabawę. Niektórym 
tak się podobało, że zostali na drugie zajęcia. 
Atutem tych warsztatów była możliwość udzia-
łu dzieci, niezależnie od umiejętności i budowy 
ciała. „Zimę z NOK-iem 2014” zakończyliśmy 
projekcją filmu o piratach. Na zakończenie 
cieszącego się bardzo dużym zainteresowa-
niem programu wypoczynku zimowego „Zima  
z NOK-iem 2014” słyszeliśmy sympatyczne „do 
zobaczenia za pół roku”, więc do zobaczenia 
wszystkim w wakacje.
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tradycyjnie, tym razem w walentynkowy wieczór, do Zespołu szkół nr 2  
licznie przybyły dzieci w bajkowych strojach, by wspólnie bawić się na  
balu karnawałowym. Naszymi gośćmi byli najmłodsi mieszkańcy osiedla  
Nowodworzanka wraz z opiekunami.

Walentynkowa zabawa karnawałowa w Zespole Szkół nr 2
tekst i Foto ANetA NoWAckA

Całość rozpoczęła się przedstawieniem  
„O rybaku i złotej rybce” przygotowa-

nym przez uczniów naszej szkoły, pod kierun-
kiem p. A. Nowackiej. Następnie każde dziecko 
otrzymało serduszkowy kotylion, a także miało 
możliwość pomalowania buzi i założenia kar-
nawałowego nakrycia głowy. Dzięki temu w 
walentynkowym nastroju mogliśmy rozpocząć 
muzyczną podróż. Charakter tego wieczoru 
podkreślała dekoracja – ogrom czerwonych serc 
i wielobarwnych balonów. Huczna zabawa prze-

platana była konkursami i loteryjkami muzycz-
nymi. Wspólne tańce zakończyły się wyborem 
królowej i króla balu.
O słodki poczęstunek i nagrody zadbała radna 
pani Ewa Sokołowska. Natomiast o udaną za-
bawę i dekoracje uczniowie naszej szkoły pod 
opieką p. Anety Nowackiej i p. Moniki Ciecier-
skiej. Była to już szósta zabawa karnawałowa dla 
dzieci organizowana przez Zarząd Osiedla nr 5 
i Zespół Szkół nr 2.

O

Związek Oficerów rezerwy z wizytą 
u wiceministra Obrony Narodowej
tekst i Foto MARciN łADA

17 lutego 2013 r. delegacja Związku oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 
spotkała się z wiceministrem obrony Narodowej Maciejem jankowskim. ZoR RP 
reprezentowali: płk rez. Alfred kabata – prezes ZG oraz wiceprezesi ZG – płk rez. 
Dariusz Zielonka i Marcin łada.

Podkreślono, że jednymi z najważniejszych 
przedsięwzięć są uroczystości katyńskie orga-
nizowane w Nowym Dworze Mazowieckim, w 
Starych Babicach i Lublinie.
Ważne miejsce w działalności odgrywać będą 
kontakty i współpraca ze szkołami, samorząda-
mi, jednostkami wojskowymi i organizacjami 
pozarządowymi. Przewidziane jest zawarcie ko-
lejnych porozumień o współpracy.

Podczas spotkania wiceminister Jankowski 
pytał o genezę utworzenia ZOR RP i jego 

rozwój organizacyjny. Prezesi ZOR RP poinfor-
mowali wiceministra Jankowskiego o działa-
niach podejmowanych dla upamiętniania waż-
nych wydarzeń historycznych, miejsc pamięci 
narodowej oraz kształtowania patriotycznego 
wychowania młodzieży. Omówili też przedsię-
wzięcia planowane na 2014 r. 

Wiceminister Jankowski zadeklarował wsparcie 
dla przedsięwzięć patriotycznych organizowa-
nych przez Związek, w tym dla ogólnopolskiego 
konkursu „Powstanie warszawskie w świadomo-
ści młodego pokolenia Polaków” oraz konkur-
sów o zasięgu lokalnym: Rajd „Szlakiem naszej 
historii”, oraz „Wrzesień 1939 – Katyń 1940”.

O
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Nowodworscy wędkarze  
podsumowali ubiegły sezon
tekst i Foto słAWoMiR olikoWski

„Zima w mieście”
– czyli z feriami za pan brat w Środowiskowym „Ognisku”  
Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
z ul. Bohaterów modlina 77a i z ul. Szkolnej 3
tekst i Foto tPD

z Pływalni Nowodworskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, ćwicząc i bawiąc się w Hali Sportowej 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Koniec ferii zakończyliśmy wyjazdem do kina  
w Warszawie na bajkę pt. „Skubani”, która do-
starczyła nam wiele uśmiechu, poczucia humo-
ru. Tak to już jest, że „to co dobre szybko się 
kończy”, czas ruszyć do szkoły, koniec laby. 
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które pomogły nam fajnie i bezpiecz-
nie spędzić „Zimę w Mieście” w „Ogniskach”.

Wychowankowie Środowiskowego  
„Ogniska” Wychowawczego  

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci  
z ul. Bohaterów Modlina 77A,  

i z ul. Szkolnej 3

Mimo iż tegoroczne ferie zimowe były bez-
śnieżne to jednak bogate i uatrakcyjnione 

gdzie nudzie nie daliśmy wstępu. Tegoroczny 
Program „Zima w Mieście” w naszych „Ogni-
skach” dostarczył wiele pozytywnych emocji, 
radości i wcale nie zwolnił nas od nauki. Dzięki 
instruktarzom Ratowników Ochotniczej Straży 
Pożarnej Ratownictwa Wodnego, nauczyliśmy 
się zasad udzielania pierwszej pomocy osobom 
poszkodowanym, poznaliśmy tajniki historii  
i kultury o Indiach, wyciągaliśmy morały z bajek 
uczestnicząc w przedstawieniach w Nowodwor-
skim Ośrodku Kultury, wykazywaliśmy kreatyw-
ność oraz postawę twórczą w pracach plastycz-
nych, braliśmy udział w kąciku recytatorskim. 
Czas ferii wypełnił również ruch na świeżym po-
wietrzu – jeździliśmy na łyżwach, korzystaliśmy 

W ostatnią sobotę stycznia nowodwor-
scy wędkarze mieli swoje spotkanie 

podsumowujące ubiegłoroczny sezon swojej 
działalności. W zebraniu uczestniczył też Bur-
mistrz miasta Pan Jacek Kowalski, który jest 
również członkiem wędkarskiej społeczności. 
Prezes Koła kol. Tadeusz Borowski przedłożył 
zebranym sprawozdanie z działalności Koła  
w Nowym Dworze Mazowieckim, z którego 
wynikało, że jest to stowarzyszenie ludzi nie 
tylko wędkujących, ale bardzo zaangażowanych  
w działalność społeczną, mającą na celu między 
innymi: propagowanie idei ochrony środowi-
ska wśród dzieci i młodzieży, zarybianie rzek, 
ochronę przed kłusownikami i zanieczyszcze-
niem wód.
W ubiegłym roku rzekę Narew zarybiono 260 
tysiącami sztyk narybku sandacza i szczupaka 

oraz wypuszczono 500 kg suma i szczupaka. 
Przeprowadzono 184 kontrole Społecznej Stra-
ży Wędkarskiej i 36 akcji przeciwko połowom 
kłusowniczym. 
Zorganizowano też wspólnie z Dyrekcją Szko-
ły nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym 
Dworze Mazowieckim konkurs plastyczny pod 
nazwą Czyste rzeki – nasze zdrowie, w którym 
uczestniczyło 38 dzieci.
Wędkarstwo, to również sport. 
W ubiegłorocznych zmaganiach w ramach 
prowadzonej klasyfikacji Grand Prix Koła naj-
lepszym okazał się kol. Paweł Łoginow, ale naj-
większym sukcesem było uzyskanie 5. miejsca 
w Mistrzostwach Polski oraz zajęcie pierwszego 
miejsca i zdobycie tytułu Mistrza Okręgu Ma-
zowieckiego w kategorii juniorów przez kol. To-
masza Hołocińskiego. 

Z takiego sukcesu nowodworskie koło może być 
naprawdę dumne. 
Prezes podziękował w imieniu Zarządu i węd-
karzy Panu Burmistrzowi Jackowi Kowalskie-
mu za wsparcie i pomoc w działaniach, mają-
cych na celu rozwój naszego koła.
 W trakcie zebrania wręczono kol. Dariuszowi 
Siachowiczowi oraz Włodzimierzowi Piela-
chowi nadaną przez Zarząd Główny Polskiego 
Związku Wędkarskiego odznakę „Zasłużo-
ny dla Polskiego Związku Wędkarskiego”, 
oraz poinformowano zebranych, że Decyzją 
XXX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego 
Związku Wędkarskiego, za duży wkład pracy  
w rozwój polskiego wędkarstwa Kol. Sławko-
wi Olikowskiemu nadano zaszczytny tytuł 
„Honorowego Członka Polskiego Związku 
Wędkarskiego”.
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Miło nam poinformować, że Siatkarki 
NOSiR-u wygrały plebiscyt Gazety No-

wodworskiej – SPORTOWIEC ROKU. Od  
28 stycznia do 14 lutego można było oddawać 
głosy na nasze dziewczyny. Na drużynę oddano 
1839 głosów, również na podium w kat. senior 
znalazł się II trener zespołu – Bartosz Kujawski 
(został doceniony za osiągnięcia w siatkówce pla-
żowej). W kat. trener roku na podium znalazło 
się dwóch trenerów NOSiR: II miejsce – Krystian 
Rogalski (trener boksu), III miejsce – Maciej 
Renkiewicz (I trener siatkarek – II liga).
Serdecznie dziękujemy za oddane głosy na siat-
karki i trenerów NOSiR!
A już w sobotę ostatni mecz kolejki II ligi. No-
wodworzanki zmierzą się na wyjeździe z Łasko-
vią Łask.
Mimo że to ostatni mecz nasze dziewczyny dzię-
ki dobrej grze (ostatecznie 4. miejsce w tabeli) 
podczas sezonu zapewniły sobie udział w play 
offach. Mecze do 3 wygranych setów rozegrają  
z I miejscem w tabeli, czyli NIKE Węgrów. 
Pierwsze dwa mecze odbędą się w Węgrowie 
8–9 marca, następne rozgrywki z Węgrowem 
odbędą się 22–23 marca w Nowym Dworze 
Mazowieckim (o rozgrywkach będziemy infor-
mować na bieżąco).

Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny!

Wyniki walk półfinałowych:
KADECI:
50 kg – Kulesza Kamil (Boxing Team Ostrów 
Maz.) – Kacprowicz Marcin (NOSiR Cham-
pion) 3:0
52 kg – Budyś Tomasz (NOSiR Champion 
Nowy Dwór Maz.) – Grzmil Adrian (Radomiak 
Radom) 0:3
54 kg – Krysik Bartosz (X fight Piaseczno) 
– Miller Adrian (NOSiR Champion) 3:0
60 kg – Chmurski Alan (NOSiR Champion) 
– Krukowski Damian (Victoria Ostrołęka) 0:3
60 kg – Witkowski Alan (Broń Radom) – Mań-
kowski Marcin (NOSiR Champion) 0:3
JUNIORZY:
56 kg – Borzęcki Norbert (NOSiR Champion) 
– Krawczyk Krystian (Legia Warszawa) KO
56 kg – Tobiasz Mariusz (NOSiR Champion) 
– Karolak Mateusz (niezrzeszony W-wa) TKO
60 kg – Jaworski Adrian (Legia Warszawa) – 
Wojciechowski Kacper (NOSiR Champion) 0:3

Reprezentanci Nowego Dworu Mazowieckiego 
mieli wyraźną przewagę nad pozostałymi, co 
daje dobre prognozy przed kolejnymi walka-
mi.

Wyniki walk finałowych:
KADECI:
52 kg – Adrian Grzmil (Radomiak) – Adam Mo-
tacki (Victoria Ostrołęka) 0:3
54 kg – Sebastian Włodarczyk (X fight Piasecz-
no) – Bartosz Krysik (X fight Piaseczno) v.o.
57 kg – Jakub Trojanek (Legia Warszawa) – Pa-
tryk Gazda (Radomiak) 3:0

60 kg – Damian Krukowski (Victoria Ostrołęka 
– Marcin Mańkowski NOSiR Champion Nowy 
Dwór Maz. TKO III r
63 kg – Hubert Pojedynek (Legia Warszawa) 
– Kacper Waszkiewicz (Victoria Ostrołęka) 0:3
75 kg – Emil Walkowski (Champion Wołomin) 
– Bartosz Zacharski (NOSiR Champion Nowy 
Dwór Maz.) 3:0
80 kg – Jan Majewski (Legia Warszawa) – To-
masz Żydowicz (niezrzeszony z Warszawy) 3:0
JUNIORZY:
56 kg – Norbert Borzęcki – Mariusz Tobiasz 
(obaj NOSiR Champion Nowy Dwór Maz.) 3:0
60 kg – Kacper Wojciechowski (NOSiR Cham-
pion Nowy Dwór Maz.) – Bartłomiej Derleta 
(Broń Radom) 3:0
64 kg – Bartłomiej Grzeszczak (Legia Warsza-
wa) – Konrad Rajchel (Broń Radom) 3:0
69 kg – Bartłomiej Nowak (Radomiak Radom) 
– Łukasz Wudarski (Gedeon Płock) 3:0
75 kg – Błażej Nowak (SMS Warszawa) – Emil 
Witkowski (Budowlani Płońsk) 0:3

Siatkarki NOSir-u zwyciężyły w plebiscycie!
tekst i Foto joANNA kRZyWDA

mistrzostwa mazowsza Kadetów i Juniorów w Boksie
tekst i Foto NosiR

1–2 marca w hali Widowiskowo-sportowej odbyły się Mistrzostwa Mazowsza 
kadetów i juniorów w Boksie. W walkach doskonale zaprezentowali się 
nowodworscy bokserzy. W sobotę młodzi zawodnicy brali udział w półfinałach.
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ZaWODNIK JOGGera W aNGIeLSKIm maraTONIe 
tekst i Foto hUBeRt liBeRADZki

amazonki wróciły do Twierdzy
tekst i Foto słAWoMiR kRZecZkoWski

Zawodnik joGGeRA hubert liberadzki jest jednym z czołowych nowodworskich 
biegaczy. obecnie przebywa i pracuje w Anglii. jak informuje swojego trenera 
prawie codziennie wychodzi na trasy biegowe na 1,5 godzinne przebieżki.  
Gdy tylko usłyszał o organizowanym niedaleko miejsca zamieszkania maratonie, 
postanowił natychmiast się zapisać. 

To był jego pierwszy maraton. Do tej pory 
startował jedynie w półmaratonach. Bieg 

ten odbył się 22 grudnia w Portsmouth, mieście 
w którym urodził się Karol Darwin. Znajdu-
je się ono na południowym wybrzeżu Anglii  
w hrabstwie Hampshire, nad kanałem La Man-
che. Na miejscu startu Hubert był już przed 
8.00, aby odebrać pakiet startowy. Z miejsco-
wości Liss w której mieszka, jechał pociągiem 
na wybrzeże 40 minut. Start i meta usytuowane 
były tuż przy Portsmouth Pyramids Centre (ba-
sen, siłownia, SPA). W środku w hali było mnó-
stwo ludzi. Można było skorzystać z darmo-
wych usług masażystów przed, jak i po biegu. 
W powietrzu zapach maści rozgrzewających. 

Ponadto, sklep z obuwiem sportowym i odzie-
żą i spora kolejka do szatni. Za oknem ulewa, 
która później zamienia się w mżawkę, potem 
znów w deszcz i tak do znudzenia. Dodatkowo 
nieprzyjazny wiatr i szum fal rozbijających się  
o brzeg. Typowa angielska pogoda. Trasa 26 mil 
wokół Langstone Harbour, gdzie każda mila 
odpowiednio oznakowana. Pierwsze kilometry 
z wiatrem, co było dużym plusem, ale po 5 ki-
lometrach trasa biegła wąską ścieżką, pełną bło-
ta i kałuż. Oprócz tego dwa dni przed startem 
Hubert wykaraskał się z grypy żołądkowej ale 
mimo tego koniecznie chciał wystartować. Po-
mimo przeciwności bieg był przepiękny. 1600 
biegaczy, w tym trzech Azjatów, zawodnik RPA  

i Hubert jako jedyny Polak. Na trasie punkty ży-
wieniowe z napojami i żelami energetycznymi, 
ciastkami, czekoladą, urozmaicone i bogate. Do-
piero na mecie pokazało się słońce. Czas słaby,  
4 godziny i 12 minut ale wg Huberta to było 
zwycięstwo nad samym sobą. Na mecie medal  
z wyrzeźbioną pochodnią i koszulka z flagą Wiel-
kiej Brytanii. Było ciężko ale ma chęć wystarto-
wać w Maratonie Londyńskim. Gratulujemy.

Z okazji Dnia Kobiet w Zespole Szkół w Mod-
linie Twierdzy zorganizowano wielobój 

sprawnościowo-zwinnościowy dla dziewcząt pt. 
„Amazonka 2014”. Jest to powrót do pewnych 
tradycji tej imprezy, gdyż w latach ubiegłych za-
wody te były organizowane corocznie jako za-
wody gminne. Mamy nadzieję, że początek zo-
stał zrobiony. Na zawody zgłosiła się duża grupa 
dziewcząt, zapowiadała się bardzo atrakcyjna 
rywalizacja. Uroczystego otwarcia wieloboju do-
konał dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Szmyt-
kowski, który pogratulował uczestniczkom od-

wagi i życzył sukcesów. Z uwagi na zbliżający się 
Dzień Kobiet każda zawodniczka otrzymała od 
dyrektora szkoły słodki upominek.
Zawody składały się z pięciu konkurencji,  
w których każda uczestniczka musiała się wyka-
zać: szybkością, zwinnością, bystrością i siłą. To 
co pokazały dziewczęta z twierdzy zasługuje na 
wielkie słowa uznania. Rywalizacja była ogrom-
na, uczestniczki walczyły o każdą sekundę i każ-
dy metr. Wyniki wieloboju:
I miejsce – Eliza Stefanowska – 26 pkt.
II miejsce – Karolina Mroczkowska – 22 pkt. 
III miejsce – Monika Wolsztyniak – 16 pkt.
IV miejsce – Maja Ręklewska – 14 pkt.
V miejsce – Klaudia Dąbrowska – 14 pkt.
VI miejsce – Martyna Tośka – 12 pkt.
Na zakończenie zawodów udekorowano najlep-
sze dziewczęta nagrodami ufundowanymi przez 
UKS „Reduta”.



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE sPORt

��

Gminne zawody w szczypiorniaka
tekst i Foto NosiR

Najlepsze w szczypiorniaka dziewczyny z modlina!
tekst i Foto NosiR

4 marca w Hali NOSiR odbyły się Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych gminy Nowy Dwór 

Mazowiecki w piłkę ręczną dziewcząt. Do zawo-
dów przystąpiły trzy szkoły:

– Szkoła Podstawowa nr 3
– Szkoła Podstawowa nr 4
– Szkoła Podstawowa nr 5

Bardzo dobrze zaprezentowały się dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej nr 3, wygrywając rozgryw-
ki z 12 bramkami. Na drugim miejscu Szkoła 
Podstawowa nr 4, a na trzecim Szkoła Podsta-
wowa nr 5.
Wyniki rozgrywek:

SP 3 – SP 4 5:4
Sp 3 – SP 5 7:3
SP 4 – SP 5 2:2

6 marca szkoły podstawowe z gminy Nowy 
Dwór Mazowiecki wzięły udział w zawodach 

szkolnych w piłkę ręczną. W rozgrywkach udział 
wzięli chłopcy reprezentujący: Szkołę Podstawo-
wą nr 3, Szkołę Podstawową nr 4, Szkołę Podsta-
wową nr 5, Szkołę Podstawową nr 7. Drużyny 
grały z dużym zaangażowaniem, przez co mecze 
były bardzo emocjonujące. Najlepszą szkołą oka-
zała się „Siódemka” zdobywając w całym turnieju 
20 bramek. NA II miejscu była „Piątka”, trzecim 
– „Czwórka”, a zaraz za podium „Trójka”.

Wyniki:
SP 4 – SP 5 0;7
SP 7 – SP 3 11;3
SP 4 – SP 7 2;4
SP 5 – SP 3 5;3
SP 4 – SP 3 3;1
SP 5 – SP 7 3;5

W kolejnym etapie rozgrywek (zawody powia-
towe) gminę reprezentować będzie Szkoła Pod-
stawowa nr 7.

O
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Dwa dni siatkówki!
tekst i Foto NosiR

Przez dwa dni w Hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od-
bywały się gminne zawody szkolne w minipiłkę siatkową.

W poniedziałek (10.03) w rozgrywkach udział wzięli chłopcy ze szkół 
podstawowych. Bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa z Mod-
lina Twierdzy, wygrywając wszystkie mecze.
Wyniki:

SP 4 – SP 5 2;0
SP 3 – SP 7 0;2
SP 4 – SP 3 2;0
SP 5 – SP 7 2;1
SP 4 – SP 7 2;0
SP 5 – SP 3 2;0

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7
IV miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3

Następnego dnia (11.03) do Hali przyjechały drużyny dziewcząt. Finałowy 
mecz rozgrywał się pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 a Szkoła Podsta-
wową nr 4. Do ostatniej chwili nie było wiadomo kto zajmnie nawyższe 
miejsce na podium. Ostatecznie I miejsce zdobyła „Piątka” wygrywając  
z „Czwórką” 2 do 1.
Wyniki:

SP 3 – SP 5 0;2
SP 4 – SP 7 2;0
SP 3 – SP 4 0;2
SP 5 – SP 7 2;0
SP 3 – SP 7 2;1
SP 5 – SP 4 2;1

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3
IV miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoły, które zdobyły I miejsce będą brały udział w Mistrzostwach powia-
tu nowodworskiego. 
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Serwis informacyjny kod                 
rejestrujący

kod
 wyrejestrowujący

e-komunikaty dla obywateli Tak.wnd01 Nie.wnd01

Imprezy I wydarzenia Tak.wnd01iw Nie.wnd01iw

Sport Tak.wnd01sp Nie.wnd01sp

Modlin Stary Tak.wnd01mg Nie.wnd01mg

Modlin Twierdza Tak.wnd01mt Nie.wnd01mt

Obszar pomiędzy torami a Narwią Tak.wnd01tn Nie.wnd01tn

Obszar pomiędzy torami a Wisłą Tak.wnd01tw Nie.wnd01tw

Organizacje pozarządowe Tak.wnd01orgp Nie.wnd01orgp




