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FAKTY NOWODWORSKIE

 Najpierw podziękowania. Za przyłączenie się 
do akcji i tak liczne w niej uczestnictwo. Chodzi 
oczywiście o Polska Biega. Dziękuję, że tego dnia 
mogliśmy pobiec razem. Mam nadzieję, że za rok 
również tak licznie odpowiecie na zaproszenie 
do biegania. Fotorelacja z imprezy na okładce
i w temacie numeru. Wewnątrz także zaprosze-
nia na kolejne imprezy miejskie, w tym tą topo-

wą, organizoawaną corozcznie z okazji nadania 
praw miejskich – Dni Miasta. Pierwszy weekend 
czerwca to czas, w którym rozpoczniemy tygo-
dniowe świętowanie urodzin Nowego Dworu 
Mazowieckiego. W tych dniach odbędą się też 
inne imprezy. 31 maja w ramach kolejnego Mię-
dzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych 
obejrzymy Pokaz Elegancji, a 1 czerwca czekają 
nas koncerty z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. 
Wszystko to zadzieje się w Parku Miejskim. Park 
będzie też czekał na was w wakacje z weekendo-
wymi atrakcjami. Ubiegłoroczna akcja Aktywne 
Weekendy w Parku cieszyła się dużym powodze-
niem. Postanowiliśmy w tym roku ją powtórzyć, 
a początek będzie miał miejsce 28 czerwca. Już 
dziś serdeczenie zapraszam wszystkich pozosta-
jących w weekendy i wakacje w Nowym Dworze 
do udziału w miejskich imprezach plenerowych. 
Ich szczegółowe programy zamieszczamy na bie-
żąco na naszej stronie internetowej www.nowy-
dwormaz.pl. 

Świąteczny Dzień Inwalidów
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 

Jak co roku, w kwietniu obchodziliśmy Światowy Dzień Inwalidy. Z tej okazji 
nowodworski oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
zorganizował uroczystość w lokalu Relaks. Wzięły w niej udział władze miasta. 

Impreza odbyła się 29 kwietnia. Na zaprosze-
nie przewodniczącej związku Krystyny Kocan 

na sali obecne było liczne grono członków or-
ganizacji a także zaproszeni goście. Wśród nich 
burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski. 
Obecni byli też przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, radni miejscy oraz sponsorzy.
Pierwszym punktem programu był występ arty-
styczny. W dobry nastrój wprawił wszystkich duet 
Janina Potocka i Maciej Nowicki – przedstawiciele 
zespołu Desa z Pomiechówka. W koncercie przypo-
mnieli stare dobre przeboje, które śpiewała wraz z 
nimi cała sala. Pani Janina oprócz śpiewu zabawiała 
wszystkich zgrabnymi anegdotami i humoreskami. 
Pan Maciej wspaniale śpiewał utwory Ryszarda 
Rynkowskiego, Krzysztofa Krawczyka, Czerwo-
nych Gitar, Piotra Szczepanika. 
Krótkie wystąpienie p. Kocan poruszyło tematy-
kę opieki nad osobami niepełnosprawnymi, tru-
dom życia codziennego i ogromnej roli integracji 
ze środowiskiem lokalnym w codziennym funk-
cjonowaniu i rehabilitacji tych osób. Poruszyła 
też kwestie postaw pracodawców w zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 
Podziękowała sponsorom i tym którzy wspiera-
ją działalność Związku: Staroście Krzysztofowi 
Kapuście, Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Krzysztofowi Bisialskiemu, Burmistrzowi Jacko-
wi Kowalskiemu, Halinie i Jerzemu Plackowskim, 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie, Bankowi Spółdziel-
czemu, ZBK Sp. z o.o., ROD Pestka, Marzenie
i Bogdanowi Świątek, kwiaciarni Marianny Ko-
walskiej, Ireneuszowi Jankowskiemu – właścicie-
lowi piekarni Kołacz oraz fi rmie DAREX. 
Na koniec wystąpienia siedzące na sali osoby
z widoczną niepełnosprawnością zostały uhono-
rowane bukietami kwiatów. Ten gest sprawił, że 
na wielu twarzach pojawiły się łzy wzruszenia. 

Po wystąpieniu obecni na sali goście złożyli na 
ręce p. Kocan gratulacje i wręczyli kwiaty. Ży-
czyli zebranym przede wszystkim zdrowia, jak 
najmniej barier w codziennym życiu. „Chociaż 
życia już południe jest cudnie” spuentował także 
słowami piosenki burmistrz Jacek Kowalski. 
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Pompy ciepła w Hali NOSiR

TEKST HANNA OWOCKA, ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 
FOTO ARCH. UM 

W najbliższych dniach rozpocznie się adaptacja 
pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2 na cele 

przedszkolne. 6 maja minął termin składania ofert 
w postępowaniu przetargowym na to zadanie. 
We wtorek, 6 maja w Urzędzie Miejskim w No-
wym Dworze Mazowieckim odbyło się otwarcie 
ofert na zadanie pn. „Adaptacja części budynku 
Zespołu Szkół nr 2 na potrzeby Przedszkola Pu-
blicznego”. W trakcie postępowania prowadzo-
nego w trybie przetargu nieograniczonego do 
urzędu wpłynęły cztery oferty. Obecnie (materiał 
powstawał 15.05 red.) trwa badanie ofert. Najtań-
sza oferta opiewa na kwotę około 160 tysięcy zło-
tych a najdroższa na ponad 240 tysięcy złotych. 

W ramach robót wykonawca będzie musiał m.in. 
wykuć otwory drzwiowe, osadzić nowe drzwi, 
zdemontować ściany działowe, zamontować 
nowe sanitariaty, zamurować i otynkować otwory 
niepotrzebne, wybudować ścianki działowe, do-
stosować instalację wod-kan do nowych sanita-
riatów, dostosować instalację oświetleniową do 
nowych potrzeb. Nowe sanitariaty mają być przy-
stosowane dla małych dzieci. Wymianie będą też 
podlegały niektóre okna. Dodatkowo, wykonaw-
ca będzie zobowiązany do odpowiedniego wy-
kończenia wnętrz po zakończeniu prac budow-
lanych w tym do pomalowania ścian a także do 
wykonania badań wody w zakresie bakteriologii.  
Planowany termin wykonania robót budowla-
nych to koniec lipca 2014 roku.

Jak informowaliśmy wcześniej, w kilku pomiesz-
czeniach tzw. „Dwójki”  będzie mieściła się fi lia 
Przedszkola Publicznego nr 3. Od 1 września bę-
dzie tam uczęszczało 36 dzieci. 

TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK, HANNA OWOCKA 
FOTO UM 

We wtorek, 6 maja 2014 roku Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki podpisało 
umowę na termomodernizację 
NOSiR-u. Będzie to ostatni budynek 
użyteczności publicznej w mieście 
realizowany w ramach projektu dofi -
nansowanego ze środków unijnych 
pn. „Termomodernizacja dziewięciu 
budynków użyteczności publicznej
w Nowym Dworze Mazowieckim”. 

Wykonawcą zadania będzie fi rma AMAT 
Sp. z o.o. z Warszawy. To ona złożyła naj-

Zapraszam na sesję absolutoryjną!
27 maja będzie obradowała Rada Miejska w 

Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas 
tej sesji radni będą zajmować się sprawozdaniem 
fi nansowym z wykonania budżetu miasta za 2013 
rok oraz udzieleniem burmistrzowi absolutorium 
z wykonania ubiegłorocznego budżetu. 
Zapraszam wszystkich Państwa do udziału w tym 
posiedzeniu. 

Pozostałe punkty porządku obrad będą dotyczyły 
m.in. 
–  problemów, potrzeb, bezpieczeństwa uczniów, 

zjawisk patologicznych w nowodworskich 
szkołach i przedszkolach; 

–  kosztów utrzymania placówek oświatowych w 
2013 r. 

–  funkcjonowania Nowodworskiego Centrum 
Medycznego na terenie miasta oraz opieki me-
dycznej w placówkach oświatowych; 

–  bezpieczeństwa i porządku na obiektach spor-
towych i placach zabaw; 

–  przygotowania miasta do zwalczania plagi ko-
marów, meszek i kleszczy; 

–  aktualizacji Wieloletnie-
go Planu Inwestycyjnego; 

–  spółek gminnych: ZWiK, 
ZEC, ZBK, Energetyka, 
Lotnisko. Informacje na 
ten temat przedstawi bur-
mistrz miasta. 

–  pozyskiwania środków 
zewnętrznych przez mia-
sto Nowy Dwór Mazo-
wiecki; 

–  stanu bezpieczeństwa na 
Lotnisku Modlin; 

–  zagrożeń na terenie miasta 
– informacja SANEPIDu; 

Sesja odbędzie się w sali 
410  Urzędu Miejskiego  
przy ul. Zakroczymskiej 30. 
Zapraszam 27 maja 2014 r. 
o godz. 1000 . 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
/-/ KRZYSZTOF BISIALSKI

korzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargo-
wym, i 6 maja miasto podpisało z nią umowę. 
Wykonawca zobowiązał się wykonać prace do 
3 października br. Wynagrodzenie jakie zo-
stało określone w umowie opiewa na kwotę
2 083 503, 49 złotych brutto. 
Oprócz termomodernizacji zewnętrznej obiektu, 
wykonana będzie też przebudowa i rozbudowa 
instalacji wentylacji mechanicznej. Wykonawca 
w ramach zadania będzie musiał m.in. ocieplić 
ściany i dach obiektu, zmodernizować instalację 
wentylacji mechanicznej w hali, wraz z ogrzewa-
niem i chłodzeniem powietrza. Do tego będzie 
wykorzystana pompa ciepła. 
To rozwiązanie (z pompą ciepła – red.) jest 
przedsięwzięciem bez precedensu w Nowym 
Dworze, jak również jednym z pierwszych w 
kraju zastosowanych do budynku użyteczności 
publicznej. 

FAKTY NOWODWORSKIE WIEŚCI Z RATUSZA
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Leśna i Wojska Polskiego – odbiór inwestycji!
TEKST HANNA OWOCKA FOTO URZĄD MIEJSKI, GAZETA NOWODWORSKA

Zakończyły się prace związane z odbiorem prac inwestycyjnych i zmianą orga-
nizacji ruchu w ul. Leśnej i Wojska Polskiego. Światła drogowe na skrzyżowaniu 
ww. ulic działają w pełnym trybie. 

Komisja zwołana Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w sprawie 

końcowego odbioru robót zadania inwestycyjne-
go pn: „Budowa dróg gminnych w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim – Przebudowa ulicy Leśnej 
oraz wprowadzenie zmiany organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Wojska Polskiego”, 
w dniu 8 maja 2014 roku rozpoczęła czynności 
odbioru inwestycji. 
Pierwsza część odbioru dotyczyła przebudowy
ul. Leśnej i drogi serwisowej. Po sprawdzeniu 
zgodności wykonanego zakresu robót z doku-
mentacją projektową i warunkami umowy ko-
misja stwierdziła że roboty kwalifi kują się do 
odbioru po usunięciu stwierdzonych usterek, 
m.in.: uzupełnić humusowanie i obsianie tra-
wą poboczy, oczyścić z emulsji asfaltowej płytki

Budujemy i remontujemy ulice!

i kostkę betonową przy przejściach dla pieszych, 
przemalować wskazane linie i wypoziomować 
barierki schodów.
Komisja postanowiła wyznaczyć Wykonaw-
cy termin usunięcia stwierdzonych usterek do
12 maja i następne spotkanie ustaliła na 13 maja 
2014 roku. 
W dniu 13 maja 2014 roku komisja odbioro-
wa oraz przedstawiciele Zarządcy Drogi Wo-
jewódzkiej Departamentu Nieruchomości
i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego oraz 
przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji, Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Wołomin, 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Rejon Warszawa oraz przedstawiciel Starostwa 
Powiatowego rozpoczęli czynności odbioro-

we związane ze zmianą stałej organizacji ruchu
w ul. Wojska Polskiego. Komisja dokonała w dniu 
13 maja wprowadzenia stałej organizacji ruchu 
na drodze wojewódzkiej nr 630 w oparciu o pro-
jekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego.
Komisja stwierdziła, że roboty budowlane zostały 
wykonane pod względem technicznym dobrze, 
Wykonawca przedstawił Zamawiającemu nie-
zbędną dokumentację powykonawczą, atesty
i certyfi katy na wbudowane materiały, oświadcze-
nie kierownika budowy o zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisa-
mi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
oświadczenie kierownika budowy do należyte-
go stanu i porządku terenu budowy. Wykonaw-
ca przedstawił również pisemną gwarancję na
36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy 
na wykonany przedmiot umowy. 
Roboty drogowe zostały wykonane w okresie 
od 10 grudnia 2013 roku do 25 kwietnia 2014 
roku a wartość robót podstawowych wyniosła
1 826 381,23 złotych, natomiast wartość robót 
uzupełniających wyniosła 91 307,93 złotych.

TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 

Inżynierska, Okulickiego, Kolejowa, Żwirowa i Konopnickiej – to tylko część nowod-
worskich ulic, które w tym roku będą zmodernizowane lub przebudowane. Na 
realizację tych inwestycji ogłoszone zostały już postępowania przetargowe. W jednym 
upłynął już termin składania ofert. 

Nowe miejsca parkingowe na Okulickiego

W ulicy Okulickiego remont będzie realizowany 
na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ronda. 
Prace obejmą także ul. Młodzieżową na odcinku 
od ronda do stacji TRAFO.  
Roboty budowlane będą obejmowały m.in. sfre-
zowanie nawierzchni asfaltowej, demontaż kra-
wężników i obrzeży z płyt betonowych, włożenie 
nowego chodnika z kostki betonowej, ułożenie 
nawierzchni nowych parkingów. Zmienione 
zostaną też pasy ruchu na jezdni  przy rondzie. 
Dzięki temu wygospodarowane zostaną nowe 
miejsca parkingowe. Nowa zatoka pomieści 6 aut. 
Wymieniona zostanie też nawierzchnia na obu 
ulicach. Wymalowane również zostanie nowe 
oznakowanie poziome na jezdniach.  
Na składanie ofert w tym postępowaniu wykonaw-
cy mieli czas do 14 maja. Do urzędu wpłynęły czte-
ry oferty. Która okaże się najkorzystniejsza – do cza-
su zamknięcia tego wydania Faktów (16.05 – red.) 
dokumentacja była sprawdzana przez pracowników 
zajmujących się zamówieniami publicznymi. Na 
wykonanie prac, wybrany wykonawca będzie miał 
czas 40 dni od podpisania umowy. 

Inżynierska – kompleksowa modernizacja 
Od dłuższego czasu o remont ulicy Inżynierskiej 
wnioskował Zarząd Osiedla Pólko. To bardzo 
ważna inwestycja, nie tylko dla mieszkańców 
tego osiedla. W ulicy odbywa się duży ruch po-
jazdów jak i pieszych. W pobliżu znajduje się 
market oraz trzy szkoły i wydział ksiąg wieczy-
stych sądu.
Termin składania ofert na wykonanie prac upły-
wa 29 maja. W ramach tego zadania wykonawca 
będzie musiał  sfrezować nawierzchnię asfaltową, 
zdemontować krawężniki i obrzeża z płyt beto-
nowych,  ułożyć nowy chodnik z kostki betono-
wej, zdemontować nawierzchnię obecnych zatok 
postojowych i  istniejące progi zwalniające. Usta-
wione zostaną nowe obrzeża i krawężniki, wy-
konane będą nowe zatoki postojowe, w których 
będzie miejsce dla 10 samochodów, wymieniona 
zostanie nawierzchnia na jezdni, pomalowane 
będzie nowe oznakowanie poziome. Wybudowa-
ne zostaną dwa przejścia dla pieszych z progami 
zwalniającymi. 
Jak się dowiedzieliśmy, na czas remontu ulica 
nie zostanie wyłączona z ruchu. Prace będą od-
bywały się w systemie wahadłowym. Potencjalny 

wykonawca będzie miał 40 dni od podpisania 
umowy na realizację inwestycji. 

Budowa dróg w Modlinie Starym
Kolejowa, Żwirowa i Konopnickiej to ulice
w Modlinie Starym, które także będą budowane 
w najbliższych tygodniach. Urząd ogłosił prze-
targ na ich wykonanie, a na składanie ofert jest 
czas do 27 maja. 
Na ul. Kolejowej przebudowana będzie odbywała 
się na odcinku o długości 460 m i szerokości 5 m.
Położona zostanie nawierzchnia z betonu asfal-
towego, ułożone będą chodniki i zamontowane 
nowe oświetlenie uliczne. 
Żwirowa będzie zmodernizowana na odcin-
ku 220 m o szer. 5 m. Wymieniona będzie na-
wierzchnia ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświe-
tleniem ulicznym. 
Ulica Konopnickiej będzie przebudowana na od-
cinku 604 m o szer. 5 m. Tu także będzie wymie-
niona nawierzchnia oraz oświetlenie uliczne. 
Wszystkie ulice w Modlinie mają być wykonane 
do 19 września br. 
Wszystkie ww. inwestycje miasto zgłosiło
w projekcie z Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych (NPPDL). Jak się dowie-
dzieliśmy, nie można wykluczyć, że zwiększona 
zostanie alokacja środków przewidzianych na 
realizację projektów z NPPDL. Wtedy też istnieje 
prawdopodobieństwo sfi nansowania inwestycji
z zewnętrznego dofi nansowania. Niemniej jed-
nak, miasto zabezpieczyło środki w budżecie na 
sfi nansowanie zadania. 
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STAROSTA KRZYSZTOF KAPUSTA

Szanowni 
Państwo

Z
apraszam do udziału w konkursie pn. 

„Bezpieczna podróż” organizowanym 

przez Radio Hobby i portal Hobby.pl, któ-

rego celem jest szeroko rozumiana promocja bez-

piecznych zachowań na drodze, przygotowania 

do drogi zarówno kierowców, jak i pasażerów/

podróżnych. Istotnym elementem tego konkursu 

jest promowanie postawy trzeźwego uczestnic-

twa w ruchu drogowym oraz braku przyzwole-

nia osób postronnych dla kierowania pojazdami 

przez osoby podejrzane o nietrzeźwość. 

Akcja „Bezpieczna podróż”, organizowana jest 

razem z Mazowieckim Centrum Polityki Spo-

łecznej, Inspekcją Transportu Drogowego, naj-

większym mazowieckim przewoźnikiem – PKS 

POLONUS BUS. Do akcji jako partnerzy włą-

czyły się samorządy powiatu nowodworskiego,

w tym starosta nowodworski oraz gminy Czo-

snów, Pomiechówek, Nasielsk i Zakroczym. Pa-

tronat medialny nad akcją objęła także TVP Info.

Konkurs trwa od 22 kwietnia do 17 czerwca

2014 r. Codziennie do wygrania cenne nagrody. 

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie.

KONKURS 
 

BEZPIECZNA PODRÓŻ 
 

ZBIERAJ BILETY 
SŁUCHAJ RADIA HOBBY 
WYGRYWAJ NAGRODY !!! 

 
Szczegóły: www.hobby.pl www.polonusbus.pl 

 
Organizator              Partner główny              Partner specjalny          Partner merytoryczny 
  
 
 
 

pod patronatem 
STAROSTY NOWODWORSKIEGO 
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…bo najlepszy prezent dla dziecka to 
czas spędzony z rodzicami! Szczególnie, 
jeśli nie nadwyręża kieszeni. 

W 
niedzielę, 1 czerwca ofi cjalną premierę 
będzie miał odświeżony szlak sympa-
tycznej, białej niedźwiedzicy z Twier-

dzy Modlin – Baśki Murmańskiej. Dzieci i ich 
opiekunowie dostaną w Centrum Informacji Tu-
rystycznej przy ul. Baśki Murmańskiej 164 (obok 
GKO) karty do gry z rymowanymi wskazówkami 
i mapą. Wspólną przygodą będzie poszukiwanie 
fi gurek białych misiów oraz zwiedzanie wyjątko-
wej fortyfi kacji, która w przeszłości pełniła rolę 
wojskowego miasteczka. 
Tego dnia poszukiwacze mogą liczyć na atrakcyjne 
ceny na szlaku (i nie tylko). Będziemy zwiedzać, 
jeść, bawić się i nocować za półdarmo! Do akcji 
przyłączyli się: BEST WESTERN Modlin Air-
port, Fundacja Nasza Historia (koszary i Wieża 
Czerwona), Fundacja Park Militarny Twierdzy 
Modlin, Hotel Royal, Kawiarnia Szarow, Mu-
zeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Mo-
dlin, Piano Restaurant, Versal Restaurant. 
W związku z dużym zainteresowaniem, nie wy-
klucza się kolejnych partnerów. Szczegółowa 
oferta dostępna jest na www.nowydwormaz.pl/
zapoldarmo i www.facebook.com/zapoldarmo. 
Warto śledzić podane strony, aby być na bieżąco. 

Także 1 czerwca w Parku Miejskim im. Józefa 
Wybickiego odbędzie się rodzinny piknik, zatem 
po zwiedzaniu można będzie przemieścić się do 
centrum miasta.
Szlak Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin 
został wybrany 3. Wydarzeniem Historycznym 
Roku 2012 w Polsce. Posiada też certyfi kat Wo-
jewództwa Mazowieckiego dla najlepszych pro-
duktów turystycznych w regionie. Najlepiej jed-
nak jego jakość potwierdzają zadowolone buzie 
młodych odkrywców. Spraw uśmiech na twarzy 
swojego dziecka, spędź z nim czas aktywnie i nie-
standardowo. Do zobaczenia na szlaku!

TEKST MARTYNA KORDULEWSKA, FOTO ŻANETA ŻMUDAKOZINA 

TEKST EMKA, FOTO APP, MZ, SB

W sobotę, 10 maja o godzinie 15 wystartowała pierwsza konkurencja tegorocznej 
edycji ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA. Główne hasło wspaniałego kolorowego 
plakatu, który dotarł do wszystkich placówek przedszkolnych i szkolnych brzmiało 
„Nowy Dwór Mazowiecki też biega. Biegaj z nami!” 

G
łównym organizatorem tej imprezy były 
Władze Samorządowe Nowego Dwo-
ru wraz z Nowodworskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji. Miejscem imprezy był Park 
Miejski im. Józefa Wybickiego i okoliczne ulice. 
W miejscu startu i mety stanęła piękna brama 
startowa a podobna stanęła na estradzie, nad po-
dium przeznaczonym do dekoracji najlepszych 
uczestników zawodów. Już o godzinie 13.30 przy 
biurze zawodów zaczęła się formować kolejka 
chętnych do udziału w zawodach, którzy pobie-
rali numery startowe i okolicznościowe koszulki. 
W pewnym momencie długość tej kolejki wyno-
siła prawie 200 metrów. Za względu na zbliżający 
się start zaczęto wydawać numery bez notowania 
danych startujących uczestników a gdy zabrakło 
numerów dopuszczono chętnych do startu bez 
numerów. Wiadomość o ilości startujących była 
szokująca, wydano bowiem aż tysiąc koszulek. 
Organizatorzy przygotowali 600 numerów star-
towych i tyle samo koszulek i medali. Rezerwa 
400 koszulek się znalazła, zabrakło tylko medali. 
O 14.30 nastąpiła rozgrzewka uczestników
w rytmie Zumby. O 15 wystartowała grupa ma-

tek ze swoimi pociechami na wózkach. Spacer 
rekreacyjny na 350 metrów przeszedł w wyścig, 
który wygrała Dominika Brzezińska przed Iwoną 
Kużmą i Julianną Borkowską. Kolejna konkuren-
cja to bieg przedszkolaków również na dystansie 
350 m. Ze wzglądu na ogromną ilość startujących 
wyścig podzielono na dwie grupy, osobno dziew-
częta i osobno chłopcy. Wśród dziewcząt najlep-
sza piątka to Klaudia Wysocka, Nikola Rehmus, 
Natalia Łukasi, Zuzanna Grabowska i Karolina 
Głos. Wśród chłopców Wiktor Olszewski, Eryk 
Gawryś, Oskar Zalewski, Kuba Żuryński i Karol 
Filipowicz. Wszyscy otrzymali dyplomy i upo-
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minki rzeczowe. Również na tym samym dystan-
sie pobiegły w dwóch grupach dzieci klas I-III. 
Najlepsze dziewczęta to Julia Owoc, Agnieszka 
Kuczyńska, Marta Witek, Maria Fedorów i Alek-
sandra Łempicka. Najlepsi chłopcy to Marceli 
Wasilko, Filip Stańczak, Damian Czarnecki, Ar-
tur Choinka i Klaudiusz Kąkol. Wszyscy otrzy-
mali dyplomy i okazałe puchary. Kolejna konku-
rencja to bieg na 1000 metrów dla klas IV-VI. Tu 
również nastąpił podział na dwie grupy. Dziew-
częta ukończyły bieg w następującej kolejności: 
Ania Kopańska, Justyna Klonowska, Milena Bor-
kowska, Julia Małajny i Julia Kifonidis. Najlepsi 
chłopcy to Jakub Waluś, Mateusz Rydz, Sebastian 
Ciupa, Daniel Dołowy i Dawid Redman. Te gru-
py również otrzymały dyplomy i puchary. Ostatni 
bieg na 2000 metrów był biegiem OPEN dla gim-
nazjalistów, uczniów szkół średnich i dorosłych. 

W jednej grupie wystartowało ponad 300 uczest-
ników a wśród nich Burmistrz Miasta Jacek 
Kowalski. Piękny bieg i wspaniała walka najlep-
szych. Wśród kobiet najlepszą okazała się Zuzan-
na Kubicka przed Dagmarą Dominiak, Joanną 
Lipińską, Anną Odrzywolską i Justyną Selwon. 
Wśród panów wygrał Michał Iwanicki przed 
Stefanem Piotrowskim, Hubertem Michalikiem, 
Tomaszem Ołdakiem i Piotrem Wodyńskim. 
Również i oni otrzymali dyplomy i puchary. Po 
ukończeniu każdego biegu wszyscy otrzymywali 
pamiątkowe medale, których zabrakło dla części 
uczestników biegu głównego. Najlepszych deko-
rowali Burmistrz Miasta Jacek Kowalski i Dyr. 
NOSiR-u Dariusz Wąsiewski. 
Warto jeszcze dodać, że na tej wspaniałej impre-
zie gościli znamienici goście – sportowcy: Alek-
sandra Socha, szablistka olimpijka z Aten, Pekinu 

i Londynu oraz Paweł Nastula, Mistrz Olimpijski, 
dwukrotny Mistrz Świata, którzy fotografowali 
się z uczestnikami zawodów. 
Ponadto na terenie parku wystawione były sto-
iska gdzie można było skorzystać ze spirometru, 
zbadać skład masy ciała, uzyskać poradę dermo-
kosmetyczną, konsultację dietetyczną i poradę 
rehabilitacyjną. 
Takiej imprezy propagującej bieganie jeszcze
u nas nie było. Brawa, brawa i jeszcze raz brawa. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspar-
li nas w organizacji imprezy. Sponsorom: fi rmie 
MarcPol, MBS, LaLorraine Bakery Group. Part-
nerom: BIOSTATION, MEDSLIM i DANMED. 
Wsparcie medialne okazali patroni prasowi: 
Nowodworski24.pl; Wirtualny Nowy Dwór, Ty-
godnik Nowodworski oraz Mazowiecki Goniec 
Lokalny.
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 VII edycja „Bezpiecznie na rowerze” 

Rowerowe szaleństwo w Szkole Podstawowej nr 5
W sobotę 10 maja 2014 roku w Piątce odbyła się kolejna edycja konkursu „Bezpiecznie 
na rowerze”, organizowanego przez SP5 i Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki, pod patro-
natem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Burmistrza Miasta Nowy Dwór.

riuszom, mediom lokalnym, a przede wszystkim 
zaproszonym gościom i sponsorom. Bez nich or-
ganizacja tej imprezy nie byłaby możliwa.
Szczególne dziękujemy:
•  Panu Adamowi Struzikowi, Marszałkowi Wo-

jewództwa Mazowieckiego,
•  Panu Jackowi Kowalskiemu, Burmistrzowi 

Miasta Nowy Dwór Maz.
•  Komendzie Stołecznej Policji – Wydział Ruchu 

Drogowego, 
•  Komendzie Powiatowej Policji Nowy Dwór – 

Wydział Ruchu Drogowego, 
•  Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowe-

go (WORD),
•  Straży Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki, 
•  Państwowej Straży Pożarnej, 
•  Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP),
•  Nowodworskiemu Wodnemu Pogotowiu Ra-

tunkowemu  (NWOPR), 
•  Nowodworskiemu Centrum Medycznemu
•  OSP RW
Firmom:  
•  Rower Mot 
•  Eko Harpoon Recykling,
•  HORTEX,
•  Wilczy Jar,
•  Dom Bankietowy „Relax”,
•  AGA – MET, 
•  Kołacz,
•  SILVANO,
•  Master Kars – Maciej Krok,
•  „A- ZET” – Robert  Kręźlewicz

cd. Wydarzeń na str. 14

Coroczny konkurs dla klas czwartych daje nie 
tylko możliwość zdobycia karty rowerowej, 

ale jest również   okazją, by pokazać   młodzieży, 
że rower jest nie tylko środkiem transportu, lecz 
również sposobem na aktywne spędzanie wolne-
go czasu. Jest to też okazja, by propagować zasady  
bezpiecznego poruszania się po drodze  wśród naj-
młodszych uczestników ruchu drogowego. W tego-
rocznym konkursie udział wzięło 57 uczniów z 19 
szkół z powiatu nowodworskiego i legionowskiego, 
na których oprócz zmagań konkursowych czekało 
mnóstwo atrakcji. W tym samym czasie na terenie 
SP5 odbywał sie bowiem piknik bezpieczeństwa 
drogowego z udziałem Policji, Straży Miejskiej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, OSP-RW, WOPR, Nowodworskiego 
Centrum Medycznego. Podczas pikniku odbyły się 
konkurencje sportowe i zręcznościowe przygotowa-
ne przez nauczycieli SP5 (tor przeszkód, wyławianie 
piłeczek oraz rzut do celu). W trakcie festynu fi rma 
„Eko-Harpoon”, która od lat współpracuje z SP5
i wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki, zorgani-
zowała zbiórkę elektrośmieci. 
W międzyczasie uczestnicy konkursu, po napisa-
niu części teoretycznej (testu ze znajomości zasad 
ruchu drogowego), walczyli na torze, prezentując 
swe praktyczne umiejętności jazdy na rowerze.
Około godziny 14 konkurs był już rozstrzygnięty. 
Okazało się, że indywidualną zwyciężczynią zo-
stała Jagoda Jandy z SP z Modlina Twierdzy i to 
ona otrzymała główną nagrodę – rower ufundo-
wany przez pana Dominika Podgórskiego, wła-
ściciela fi rmy „Rower-Mot”.

Oto wyniki zmagań czwartoklasistów: 
Klasyfi kacja indywidualna:
1. Jagoda Jandy SP Twierdza Modlin
2. Łukasz Strzelczak SP w Starych Pieścirogach
3. SP3 NDM Karolina Ostrowska 
Klasyfi kacja drużynowa:
1. SP3 NDM
2. SP w Kaliszkach
3. SP w Twierdzy Modlin
Nagrody dla szkół ufundowała fi rma „Eko-Harpoon”.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PIĄTKI
I SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
i przebiegu imprezy „Bezpiecznie na rowerze”: 
członkom Stowarzyszenia, nauczycielom i pra-
cownikom Szkoły Podstawowej nr 5, wolonta-

Szanowna Redakcjo!
Nie mieszkam, co prawda, w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim (choć niedaleko), ale 
szczególnie upodobałam sobie Twierdzę Modlin. 
Moje dzieci zakochały się w Baśce Murmańskiej, 
w związku z czym często tam bywamy. Twierdza 
Modlin to miejsce absolutnie niezwykłe. Dłu-
go nie wiedziałam o jej istnieniu, ale gdy już ją 
odkryłam, za każdym razem, gdy pokonuję jej 
mury, czuję się jak w innym świecie. Uważam, że 
absolutnie każdy powinien zobaczyć ją chociaż 
raz! Kiedy odwiedzają mnie znajomi lub rodzina, 
zawsze zabieram ich na wycieczkę do Twierdzy
i za każdym razem słyszę: „WOW!”
Niestety – Twierdza ma też swoje ciemne stro-
ny. Konkretnie mam tu na myśli: śmieci i wan-
dalizm. Śledzę poczynania Nowego Dworu
w zakresie turystyki, dowiaduję się, ile pieniędzy 
wydawane jest na likwidowanie dzikich wysypisk 
śmieci. Ostatnio wstrząsnęły mną doniesienia
o zniszczeniu krzyża Powstańców i o syzyfowym 
porządkowaniu szlaku wiodącego od piekarni do 
ogródków działkowych. 
Nie mogę pojąć, jak ludzie, którzy obcują na co 
dzień z takim skarbem, tak o niego nie dbają?!
A przecież – każdy człowiek, który odwiedza 
Twierdzę, zostawia tam jakieś pieniądze. Gdy 
jestem ze swoimi dziećmi, zawsze wstępujemy 
do sklepu po jakieś picie, do cukierni na ciastko, 
czasem coś zjemy. Przecież w interesie tych ludzi 
leży, żeby turystów było jak najwięcej! Żeby było 

ich więcej, nie można śmiecić i niszczyć! Każda 
złotówka to miejsca pracy, wpływy z podatków na 
inwestycje. 
Pojawił się potężny inwestor, który kupił koszary. 
Z pewnością za jakiś czas, potrzebni będą ludzie 
do pracy. Tym więcej, im więcej będzie klientów. 
A co zrobić, żeby było więcej klientów? Nie śmie-
cić i nie niszczyć!!! To wspólna sprawa. 
Liczę na to, że opublikujecie mój list i że chociaż 
jednej osobie da on do myślenia. I że nie będzie
w Twierdzy miejsc, w które strach iść z dzieckiem …

Miłośniczka Twierdzy z dziećmi 
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W szeregach Armii Krajowej. W konspiracji 
mjr „Kotwicz” otrzymał przydział do Od-

działu III Komendy Głównej AK w Warszawie, 
w którym objął stanowisko kierownika referatu 
operacyjnego – był współautorem planu po-
wstania powszechnego o kryptonimie „W 154”
o którym Naczelnego Wodza poinformował ra-
port operacyjny dowódcy AK nr 154/11 z 8 wrze-
śnia 1942 r. Ponadto „Kotwicz” współpracował
z Biurem Badań Technicznych Wydziału Saperów 
Komendy Głównej AK; z jego inicjatywy powsta-
ło też wydawnictwo „Załoga” i pismo lotnicze 
„Wzlot”. Jako przedstawiciel Komendy Głównej 
mjr „Kotwicz” przeprowadzał też inspekcje te-
renowych okręgów AK, a w sierpniu 1943 r. kie-
rował akcją zdobywania strażnic niemieckich na 
granicy Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa. 
Było to sprawdzenie proponowanych przez „Ko-
twicza” nowych metod walki, które zawierały in-
strukcje opracowane przez cichociemnego.

Sztandar dla brygady spadochronowej. Ma-
jor „Kotwicz” będąc w Warszawie przysłużył się 
również polskiej brygadzie spadochronowej. To 
właśnie z jego inicjatywy społeczeństwo stolicy 
ufundowało sztandar dla Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej, który 3 listopada 1942 r. został 
wyświęcony w jednej z warszawskich świątyń
i wręczony pocztowi sztandarowemu złożonemu 
z cichociemnych – spadochroniarzy AK. Byli to 
mjr „Kotwicz”, por. kaw. „Bocian” (Mieczysław 
Eckhardtow), ppor. „Walka” (Jan Marek) – wszy-
scy oni zginęli w walce z hitlerowskim i sowiec-

kim okupantem. Przez prawie 3 lata „Michałek” 
(kryptonim sztandaru) był ukryty w zakładzie 
sióstr zakonnych Szarytek i dopiero operacja 
lotnicza „Most” (16 kwietnia 1944 r.) umożliwi-
ła jego przewiezienie do Wielkiej Brytanii. Tam 
też 14 czerwca 1944 r. został przekazany przez 
prezydenta Rzeczypospolitej polskim spadochro-
niarzom. 

Nad Niemnem. W lutym 1944 r. mjr „Kotwicz” 
został skierowany do Okręgu AK Nowogródek
z zadaniem unormowania sprawy personalnych 
w oddziałach partyzanckich okręgu. W marcu 
„Kotwicz” przejął dowodzenie nad zgrupowa-
niem Nadniemeńskim AK, w którym zorgani-
zował szkołę młodszych dowódców piechoty 
(konspiracyjna podchorążówka); zaktywizował 
również działalność bojową na południe od Lidy 
i po obu stronach Niemna. Major „Kotwicz” był 
również autorem planu zdobycia Wilna przez Ar-
mię Krajową (operacja „Ostra Brama”), co miało 
nastąpić przed nadciągającą armią sowiecką. 

W czerwcu 1944 r. przystąpiono do realizacji 
planu uderzenia na Wilno i „Kotwicz” z dużym 
oddziałem dotarł w rejon działania Zgrupowa-
nia AK „Stołpce”, co miało pomóc cofającym się 
ze wschodu polskim partyzantom w oderwaniu 
się od Niemców i sowieckich oddziałów par-
tyzanckich. W starciu z Niemcami pod Iwiem
(24 czerwca) „Kotwicz” został jednak ciężko 
ranny w prawe ramię, ale dwa dni później brał 
jeszcze udział w zasadzce na transport nie-

miecki w pobliżu majątku Kwiatkowce. Rana 
okazała się jednak na tyle groźna (gangrena), 
że mjr. „Kotwicza” poddano amputacji ręki
(29 czerwca) i odesłano do szpitala polowego 
w Onżadowie. 
Ranny „Kotwicz” nie brał udziału w zdobyciu 
Wilna, ale już 9 lipca powrócił do służby. Na-
stępnie, po aresztowaniu przez Sowietów więk-
szości ofi cerów i żołnierzy połączonych okręgów 
AK „Wilno” i „Nowogródek”, wycofał się z pozo-
stałym oddziałem AK do Puszczy Rudnickiej. 
Tam też przyjął dowodzenie nad Podokręgiem 
Nowogródek (5 sierpnia) i działał w okolicach 
Dubicz, Pielasy, Radunia i Skirejek – 18 sierpnia 
został awansowany do stopnia podpułkownika, 
ale depesza informująca o tym awansie nigdy do 
niego nie dotarła. Wkrótce też rozpoczęła się 
Sowiecka akcja likwidacji polskich oddziałów 
na przedpolu Puszczy Rudnickiej i 19 sierpnia 
wojska NKWD zaatakowały oddział kpt. „Bu-
stromiaka”, który zdołał się jednak oderwać od 
nieprzyjaciela i wycofał w kierunku Subront 
gdzie kwaterował oddział ppłk. „Kotwicza”. Tam 
też dwa dni później rozegrał się jeden z najtra-
giczniejszych epizodów walki oddziałów Armii 
Krajowej z Sowietami na wschodnich kresach II 
Rzeczypospolitej.

Ostatnia walka. 21 sierpnia 1944 r. pod Sub-
kontami, 30 km na północny zachód od Lidy, 
oddział „Kotwicza” został zaatakowany przez 
znaczne siły NKWD. Pierwszy atak został 
odparty, ale straty wśród partyzantów były 
duże; kilku żołnierzy poległo, a kilkunastu 

Podpułkownik Maciej Kalenkiewicz (1906–1944)
– hubalczyk, cichociemny – żołnierz Armii Krajowej (cz. II)
TEKST WŁODZIEMIERZ PARFENIUK

Od jesieni 2013 r. jedna z ulic Nowego Dworu Mazowieckiego nosi nazwę ppłk. Macieja Kalenkiewicza, który w okresie 
międzywojennym jako ofi cer zawodowy Wojska Polskiego pełnił służbę w garnizonie modlińskim, a później walczył 
w konspiracji z hitlerowskim i sowieckim okupantem. Najpierw jako hubalczyk, a później cichociemny – żołnierz Armii 
Krajowej; stał się bohaterem za życia i legendą po śmierci. Warto więc podjąć działania, aby przy jego ulicy w Nowym Dworze 
Mazowieckim był również obelisk upamiętniający tego niezłomnego obrońcę polskości ziem wschodnich.

Konspiracyjne zdjęcie mjr „Kotwicza” z 1942 r.

Grupa ofi cerów, podofi cerów i szeregowych I batalionu 77 pułku piechoty AK (mjr „Kotwicz” stoi pośrodku, z głową 
odwróconą w kierunku swojego prawego ramienia); Mociewczuki nad Niemnem, luty 1944 r. 
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było rannych. Gdy nastąpiła przerwa w wal-
ce „Kotwicz” podjął decyzję o pozostaniu na 
pozycjach do wieczora, aby ewakuować cięż-
ko rannych i pod osłoną nocy przeprawić się
z nimi przez Niemen. W południe przybyły 
jednak sowieckie posiłki i nastąpił nowy atak. 

Sztandar Samodzielnej Brygady Spadochronowej – 14 czerwca 1944 r. (Szkocja) Tablica upamiętniająca ppłk. „Kotwicza” – „Szańcu Hubala" (Anielin k. Tomaszowa Ma-
zowieckiego)

W walce poległ podpułkownik Maciej Kalen-
kiewicz i 38 żołnierzy Armii Krajowej, w tym 
dwaj inni cichociemni: rtm. Jan Kanty Skro-
chowski („Ostroga”) i kpt. Franciszek Cieplik 
(„Hatrak”). Straty sowieckie były znacznie 
większe – 132 zabitych. Po walce poległych 

żołnierzy AK pochowała miejscowa ludność, 
zaznaczając miejsce pochówku resztkami płyt
z grobów powstańców 1863 r. Jeden z mieszkań-
ców Surkont zbił wówczas dwie trumny – dla 
dowódcy i jego adiutanta, za co został zesłany 
na 10 lat do łagru skąd jednak już nie wrócił.
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W 1910 r. zapadła decyzja o wzmocnieniu twierdzy Osowiec i Modlin. Pierwsza była wschodnim fi larem rosyjskiej obrony na 
Narwi i Biebrzy, a druga jej fi larem zachodnim – łącznikiem z obroną na Wiśle (Modlin - Warszawa - Dęblin). Budowę nowych 
fortów w Modlinie rozpoczęto w 1912 r. i do wybuchu pierwszej wojny światowej wokół twierdzy powstał nowy zewnętrzny 
pierścień umocnień o promieniu 5-8 km i długości 45 km. Była to główna pozycja obrony (tzw. druga linia obrony), która 
składała się z 10 fortów piechoty oraz 9 dzieł pośrednich; na najbardziej zagrożonych kierunkach były trzy grupy fortowe 
(Goławice, Carski Dar, Janówek). Współcześnie różny jest stan zachowania tych umocnień, gdyż Rosjanie w sierpniu 1915 r.
przed poddaniem twierdzy dokonali ich częściowego wysadzenia. Forty były wysadzane również po drugiej wojnie 
światowej i współcześnie najlepiej zachowane są obiekty grupy fortu XV (Carski Dar) oraz fort w Henrysinie i Czarnowie. 

Grupa warowna (fortowa). W latach 80 XIX 
wieku zrodziło się pojęcie rejonu warowne-
go, tworzonego z kilku sąsiednich twierdz, na 
szczególnie ważnych kierunkach operacyjnych; 
gdy jedna twierdza nie gwarantowała skutecznej 
obrony. Przykładem takiego rozwiązania na zie-
miach polskich może być toruński i warszawski 
rejon warowny (umocniony). Pierwszy składał 
się z pruskiej twierdzy w Toruniu, Grudziądzu
i Chełmnie, drugi natomiast z rosyjskiej twierdzy 
w Warszawie, Modlinie i Zegrzu. 

zowali budowę doświadczalnej grupy warownej 
w Grudziądzu (1895–1907). Niemieckie grupy 
warowne (Feste) składały się z 1-2 baterii pan-
cernych do walki dalekiej, dzieła głównego oraz 
2-3 punktów oporu piechoty do obrony bliskiej. 
Budowę „Feste” zaczynano zawsze od baterii 
pancernej, w której skupiona była główna potęga 
ogniowa całej grupy warownej. Jej elementy for-
tyfi kacyjne były rozproszone na przestrzeni oko-
ło 1-2 km kw., a całość otaczały zapory drutowe 
szerokości 15-20 m. 

Rosyjska fortowaja gruppa powstawała na planie 
półkola o średnicy około 2 km; całość otaczał 
ciągły rów, przed którym były zapory drutowe. 
Głównym obiektem w grupie było dzieło piecho-
ty, na którego skrzydłach znajdowały się punkty 
oporu piechot. Wewnątrz grupy były natomiast 
działobitnie z betonowymi schronami, koszary 
obronne i prochownie; plany przewidywały rów-
nież budowę baterii pancernych. 
Wielka wojna. W wyżej opisanej postaci twier-
dze przetrwały pierwszą wojnę światową, która 
wykazała nieprzydatność fortyfi kacji stałych zbu-
dowanych przed jej wybuchem. Ich zasadniczą 
częścią składową był fort, który jako element po-
zycji fortecznej nie sprawdził się w walce i został 
zastąpiony przez nową formę fortyfi kacji – ośro-
dek oporu. Doświadczenia z wojny światowej 
doprowadziły też do zaniechania myśli o dalszym 
rozwoju istniejących twierdz pierścieniowych. 
Stały się one zbędne i w okresie międzywojen-
nym wiele obiektów uległa rozbiórce. Tak było i 
w Polsce, w której po 1918 r. znalazły się twierdze 
austriackie, pruskie i rosyjskie. 

Twierdza Modlin
W latach 1912–1915 częściowo zrealizowano bu-
dowę wokół twierdzy modlińskiej zewnętrznego 
pierścienia umocnień o promieniu 5-8 km i dłu-
gości 45 km. W sierpniu 1915 r. była to główna 
pozycja obrony (tzw. druga linia), która składała 
się z 10 fortów piechoty, 9 dział pośrednich oraz 
2 zespołów prochowni. Na najbardziej zagrożo-
nych kierunkach, wzdłuż linii Kolei Nadwiślań-
skiej, powstały też trzy grupy fortowe (Goławice, 
Carski Dar, Janówek). Dwie były na północy: 
górująca nad doliną Wkry grupa fortowa „Go-
ławice” i ryglująca węzeł kolejowo-drogowy
w Naielsku grupa fortowa „Carski Dar”. Trzecia 
natomiast – GF-Janówek” – była na wschodzie, 
między Narwią a Wisłą, nieopodal starego fortu IV
(Janówek). 

Umocnienia budowano według projektu autor-
stwa dwóch znanych rosyjskich inżynierów woj-
skowych: gen. Wieliczki oraz gen. Bujnickiego 
Były to forty betonowo-ziemne, typowe dzieła 
piechoty o wysokim standardzie osłony fortyfi -
kacyjnej oraz nowatorskich rozwiązaniach tak-
tyczno-technicznych, jak na przykład osłonięcie 

Grupa fortu XV (GF-Carski Dar) w Modlinie

Budowa rosyjskiego fortu piechoty po 1912

Zasadą fortyfi kacji rozproszonej była ciągła 
obrona ogniem artylerii i piechoty, co wymagało 
jednak budowy gęstego pierścienia dzieł fortyfi -
kacyjnych. Było to kosztowne i z czasem w Au-
strii zrodziła się nowa forma fortyfi kacyjna – fort 
rozproszony, której elementy były rozmieszczo-
ne na dużym obszarze. We Francji, Niemczech
i Rosji odpowiednikiem tego była grupa fortowa 
(warowna).
Pierwsze założenia grupy fortowej powstały we 
Francji (1897 r.), ale to Niemcy jako piersi zreali-
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wejść do schronów przelotniami służącymi jako 
miejsca ukryć armat polowych. Charakterystycz-
ne było przy tym, że fort Wieliczki (wz. 1909) 
miał narys trapezowy a fort Bujnickiego (wz. 
1910) trójkątny. 
 

Forty główne (piechoty). Projekty zakładały 
budowę fortów głównych w okresie 2 sezonów 
budowlanych. Były trzy etapy budowy, przy czym 
najważniejszy był etap I – budowano podwalnię 
(schron bojowy o narysie rozciągniętej litery 
„U”), tradytory, koszary obronne oraz rów szyjo-
wy; po tym etapie fort był już zdolny do obrony. 
W etapie II budowano wał forteczny, kaponiery 
przeciwskarpowe i poterny, a w ostatnim etapie 
wznoszono betonowe przeciwskarpy i profi lowa-
no czołowe i barkowe odcinki rowu fortecznego. 

Główne działa fortyfi kacyjne (piechoty) zbudo-
wane w Modlinie oznaczono numerami od IX do 
XVIII, zachowując ciągłość z numeracją fortów 
powstałych w latach 80. XIX wieku. W sierpniu 
1915 r. były one gotowe do walki, przy czym stan 
wykonania ich elementów fortyfi kacyjnych był 
zróżnicowany. Współcześnie jest to dobrze wi-
doczne na forcie: X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI; 
nie było w nich oddzielnych koszar obronnych, 
kaponier szyjowych oraz galerii przeciwskarpo-
wych. 

Twierdza Modlin w 1915 r.

Początkowo forty wykonywano w odporności na 
pojedyncze trafi enia pociskiem kalibru 280 mm. 
W czerwcu 1913 r. zalecono jednak zwiększenie 
ich odporności – na podwójne trafi enia poci-
skiem kalibru 280 mm, a w niektórych obiektach 
na trafi enie pociskiem 406 mm – co spowodo-
wało wielkie opóźnienia w budowie modlińskich 
fortów. Gotowe już obiekty należało wzmocnić, 
a przygotowane do budowy przeprojektować; 
brakowało też środków fi nansowych na zakup 
zwiększonych ilości betonu.

Punkty oporu. Dzieła pośrednie budowane
w Modlinie nazywano punktami oporu; zosta-
ły oznaczone numerami od 1 do 9. Powstawały 
one w oparciu o wzorzec francuskiego działa po-
średniego z 1902 r. („OI1902”) lub niemieckiego 
punktu oporu piechoty z 1900 r. („ISP1900”), 
którym podstawowym obiektem stałym były 
koszary obronne. Wzorzec ten powszechnie wy-
korzystano do budowy punktów oporu, z któ-
rych współcześnie najlepiej zachowany obiekt w 

Strubinach (D-4). Francuskie działo pośrednie 
„OI1902” posiadał natomiast dwa obiekty sta-
łe: koszary obronne i tradytor. Takie też punkty 
oporu powstały m.in. w grupie fortu XV (Carski 
Dar) i w Czarnowie (D-8); zachowane są współ-
cześnie. 

Grupa fortu XV (Carski Dar). Grupy fortowe 
były realizowano według projektu gen. Bujnic-
kiego („GF-1908/12”). W sierpniu 1915 r. naj-
bardziej rozbudowana obiektami stałymi była 
grupa fortu XV. Ona też jest najlepiej zachowana 
współcześnie. 
Obszar wokół grupy fortu XV był trudny do obro-
ny, brakowało naturalnych przeszkód terenowych, 
a martwe pola powstałe od nasypu kolejowego 
ułatwiały skryte podejście. Dlatego też oba punkty 
oporu piechoty, zlokalizowane na skrzydłach fortu 
XV, posiadały tradytory do ostrzału międzypól.
W lipcu 1914 r. prace betonowe w grupie fortu XV 
były wykonane w 54%, a prace pierwszej kolejno-
ści planowano zakończyć w 1915 r.

Szczególnie ciekawy jest punkt oporu prawej 
fl anki – oznaczony przez Niemców, jako fort 
XVb. Obiekt posiada tradytor, w kierunku po-
łudniowo-wschodnim, połączony poterną
z podwalnią. Na jej stropie były stanowiska bojo-
we piechoty, a na skrzydłach ziemne barbety dla 
armat polowych. Z podwalni jest poterna do pół-
kaponiery skarpowej, wysuniętej przed prawe jej 
skrzydło, fl ankującej rów forteczny na prawym 
skrzydle punktu oporu. 

 KONIEC 

Tradytor w jednym z rosyjskich fortów piechoty

Podwalnia fortu XIV (Goławice) – zdj. z 1920 r.

Punkt oporu nr 8 (Czarnowo) – tradytor do ostrzału mię-
dzypola w kierunku Narwi 

Punkty oporu prawej fl anki grupy fortu XV (GF-Carski 
Dar) 

Punkty oporu prawej fl anki grupy fortu XV (GF-Carski 
Dar) – stanowiska piechoty 

Punkty oporu prawej fl anki grupy fortu XV (GF-Carski 
Dar) – tradytor do ostrzału międzypola w kierunku fortu 
XVI (Czarnowo)
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Minął tydzień od dnia, w którym moje i kilku 
moich bliskich życie doznało nowego do-

świadczenia. Tak, organizacja Nowodworskiego 
Festiwalu Rockowego była jedną z lepszych za-
baw w jakich mieliśmy możliwość uczestniczyć. 
Od dnia podpisania umowy z Urzędem Miasta, 
oraz po uzgodnieniu części przeglądowej z No-
wodworskim Ośrodkiem Kultury, musieliśmy 
kilka razy dziennie podejmować nowe decyzje. 
Agnieszka Magier była administratorem Face-
booka, Michał Kot zajął się przygotowaniem 
regulaminu konkursowego, Kuba Andruchów 
przygotował pierwszą audycję radiową, w której 
rozmawialiśmy o tym jak chcielibyśmy, aby wy-
glądał Nowodworski Festiwal Rockowy. Potem 
dołączyła do naszego zespołu moja żona Ania, 
która sprawdzała poprawność zamieszczanych 
przeze mnie postów na ofi cjalnej stronie NFR 
oraz przygotowała karty zgłoszeniowe dla zespo-
łów mających wystąpić w przeglądzie na małej 
scenie NFR. Chłopaki z zespołu Zdready – Mi-
chał Misiek Pruchniewicz, Tomek Sixy Sikora, 
Marek Krajewski, zaoferowali swój własny sprzęt, 
oraz pomoc w dniu festiwalu. I taki był początek. 
Wydawało się, że zorganizować festiwal to nic 
trudnego. Nic bardziej mylnego!
Po zbudowaniu strony internetowej festiwalu 
oraz fanpagu na FB, czekaliśmy na zgłaszające się 
zespoły. A tu niestety żadnych zgłoszeń. Razem 

z p. Krzysztofem Borowskim (dyrektor NOK 
Nowy Dwór Maz.), zaczęliśmy wysyłać zaprosze-
nia do domów kultury aby te informowały grają-
ce w nich zespoły o przygotowywanym przez nas 
przeglądzie. Niestety zgłoszeń było bardzo mało 
i tu z pomocą dołączyła kolejna osoba Zdzisiek 
Zidi Korczyński, współwłaściciel agencji koncer-
towej Tangerine. Zidi pomógł nam ogłosić się na 
stronach klubu muzycznego Progresja (w jeden 
dzień zobaczyło nas ponad 1800 osób). Podpo-
wiedział co należy robić aby było o nas głośno. 
Przełomem w pozyskiwaniu zespołów był dzień 
wejścia informacji o festiwalu na strony Fabryki 
Zespołów. Kapele zaczęły zgłaszać się jedna po 
drugiej. Agnieszka, Kuba, Misiek, Kot, Grzegorz 
Gebels Kowalski, zaczęli przesłuchiwać wszystkie 
zgłaszające się zespoły aby w dniu 22 kwietnia, 
ogłosić fi nałową 11-kę. Wybór był na tyle trud-
ny, że Kot wymyślił specjalny system statystyczny 
aby wybrać tych najlepszych, a zgłaszali się na-
prawdę sami fantastyczni muzycy. 
W tydzień przed festiwalem, przypisaliśmy so-
bie zadania, za które każdy był odpowiedzialny. 
Podzieliliśmy się na zespoły. Kot i Marek byli 
odpowiedzialni za zespoły grające w przeglą-
dzie, dodatkowo Michał by jurorem oceniają-
cym występujących muzyków. Agnieszka i Ania 
przygotowały catering dla jury, oraz zespołów 
grających w przeglądzie i na festiwalu, Misiek
z Kubą pomagali w instalowaniu się zespołów 
na scenie przeglądu, Gebels wszystko uwieczniał 
na zdjęciach, Ja z Sixym, ogarnialiśmy wszystkie 
inne sprawy. 
Przegląd Kapel Rockowych wygrały Latające 
Pięści – gratulujemy Panowie – zagraliście zna-
komicie! 

Atmosfera na back stage była naprawdę wyjątko-
wa, chłopaki od sceny, techniki, świateł to praw-
dziwi mistrzowie. Pomimo dużego opóźnienia 
prace nad budowaniem sceny, montowaniem 
technik, szły bardzo sprawnie. Nikt ani razu nie 
przeklął, nikt nie pytał co ma robić, wszyscy ze 

sobą współpracowali aby publiczność mogła 
podziwiać występujących na scenie artystów. Tu 
chciałbym powiedzieć, że za realizację dźwięku 
był odpowiedzialny Marek Tyc. Wszyscy muzycy 
schodząc ze sceny okazywali wyrazy wielkiego 
szacunku dla mistrza realizacji dźwięku. 
Jednak największym naszym wrogiem była nie-
sprzyjająca aura, deszcz, zimno, po prostu masa-
kra. Jednak pozytywna energia pozwoliła rozpę-
dzić ciężkie deszczowe chmury. Impreza zaczęła 
się z dużym opóźnieniem, ale dyscyplina wśród 
kapel występujących była niemal jak w wojsku. 
Rozumiejąc napięty harmonogram festiwalu, 
wszyscy zgodnie poskracali swoje występy, zosta-
wiać tylko uzgodniony czas Pink Frueud i Armii. 
Po zakończeniu festiwalu cały sztab festiwalowy 
pojechał do Magnolii. Tam mieliśmy przyjem-
ność zjeść mega smaczną kolację z muzykami 
Pink Freud. Muzycy dali bardzo pozytywny wy-
raz, entuzjastycznemu przyjęciu przez publicz-
ność NFR, wszakże nienajłatwiejszego gatunku 
muzycznego, w którym się specjalizują. 
W niedzielę, w ramach promocji naszego mia-
sta zorganizowaliśmy dla muzyków Armii i 
sponsorów festiwalu, wycieczkę po zabytkach 
Modlina Twierdzy. Naszym przewodnikiem był 
Piotr Oleńczak. Piotrze, w imieniu wszystkich 
uczestników bardzo ci dziękuję za tę lekcję hi-
storii. Dzięki uprzejmości Dariusza Banaszka 
odwiedziliśmy również Spichlerz. Wycieczka 
trwała ponad cztery godziny. Około godziny 15 
zakończyliśmy Nowodworski Festiwal Rockowy. 
Zmęczeni ale bardzo szczęśliwi. 
Na zakończenie chciałbym podziękować publicz-
ności festiwalu, która była fantastyczna. Żadnej 
interwencji policji, straży miejskiej. Dziękujemy 
za dużą dawkę pozytywnej energii, którą było wi-
dać nie tylko w dniu festiwalu, ujawniała się ona 
praktycznie codzienne w komentarzach w In-
ternecie, oraz podczas rozmów z ludźmi, którzy 
bardzo kibicowali Nowodworskiemu Festiwalowi 
Rockowemu. Nowy Dworze wielki szacun w dniu 
Twoich 640 urodzin. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom i partnerom 
medialnym Festiwalu: Zakładowi Energetyki 
Cieplnej, fi rmie Drukpol, Mazowieckiemu Goń-
cowi Lokalnemu, portalom Nowodworski24.pl, 
Legio24.pl i Wirtualny Nowy Dwór, Tygodni-
kowi Nowodworskiemu. Wsparcia udzielili nam 
również: Nowodworskie Centrum Nieruchomo-
ści, Zajazd Magnolia, Restauracja Borodino, Ho-
tel Modlin, 4Dom, Gazeta Nowodworska, Portal 
Mieszkaniowy miejscowa.pl, Green Factory, 
Klub Muzyczny Progresja, Fabryka Zespołów. Za 
pomoc w organizacji Przeglądu dziękujemy ser-
decznie Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury. 

FOTO URZĄD MIEJSKI

Jedną z wielu imprez zaplanowanych w 2014 roku przez Urząd Miasta 
na uświetnienia obchodów 640 lat nadania praw miejskich naszemu miastu, 
był Nowodworski Festiwal Rockowy. Organizacją zajęła się grupa przyjaciół 
kochających muzykę. O kulisach organizacji, Nowodworskiego Festiwalu 
Rockowego opowiada Grzegorz Antoniuk. 
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TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

W ramach tegorocznych obchodów uczcze-
nia rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz 640. 

rocznicy nadania praw miejskich Miastu Nowy 
Dwór Mazowiecki, po raz kolejny zorganizowa-
na została impreza plenerowa w dniu 3 maja br.
w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego. 
W tym roku w trakcie festiwalu dodatkowo ob-
chodziliśmy 10. rocznicę wstąpienia Polski do 
grona państw Unii Europejskiej. Z tej okazji 
Wydział Projektów Infrastrukturalnych Urzędu 
Miejskiego wziął udział w ogólnopolskiej akcji 
promocyjnej efektów wdrażania Funduszy Eu-
ropejskich w ramach „Dni otwartych”. Stoisko 
cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, 
zarówno wśród naszych mieszkańców ale tak-
że przyjezdnych. Szczególnie dużo pojawiło się 
najmłodszych, którym rozdawano balony, cho-
rągiewki i komiksy o tematyce 10 lat w Unii Eu-
ropejskiej i pozyskanych funduszy. Poza tym na 
stoisku rozdawano materiały w postaci albumów 
m.in. „Badania, Innowacje, technologie” i „Za-
planować sukces” oraz przewodników multime-
dialnych, które opisują projekty dofi nansowane 
ze środków Unii Europejskiej na Mazowszu. Do-
datkowo, pracownicy Wydziału Projektów Infra-
strukturalnych zorganizowali konkurs z wiedzy 
o projektach, które realizowane są przez miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki. Odpowiedzi udzielali 
rodzice, a dzieci otrzymywały nagrody, wśród 

których były drewniane gry edukacyjne takie jak 
wieża i tangram. 
Zachęcamy również do wspólnej zabawy – mo-
żecie Państwo sprawdzić się, co sami wiecie
o funduszach unijnych pozyskanych przez mia-
sto Nowy Dwór Mazowiecki odpowiadając na 
poniższe pytania. Powodzenia!
1)  Ile w przybliżeniu mln złotych otrzymało 

miasto Nowy Dwór Mazowiecki z Unii Eu-
ropejskiej na rewitalizację Parku Miejskie-
go im. Józefa Wybickiego?

  a) 3,5 mln zł b) 5,7 mln zł c) 7,3 mln zł

2)  Ilu gospodarstwom domowym założono 
kolektory słoneczne w ramach projektu 
„Ekologiczny Nowy Dwór Maz. – kolektory 
słoneczne dla mieszkańców”?

  a) 45 b) 104 c) 146

3)  Gdzie stoi najwięcej tablic informacyjnych 
o dofi nansowaniu, które musi stawiać mia-
sto w ramach realizacji projektu?

   a) w Parku Miejskim b) przed Urzędem Miej-
skim c) przy ulicy Wojska Polskiego

4)  Ile budynków użyteczności publicznej zo-
stało objętych termomodernizacją w ra-
mach dofi nansowania z funduszy unijnych 
na kwotę prawie 5 mln zł.

  a) 4 b) 7 c) 9

5)  Która z poniżej wskazanych ulic, wraz z 5 
innymi, została wyremontowana z funduszy 
unijnych za łączną kwotę ponad 3,5 mln zł?

  a) Jana Pawła II b) Leśna c) Mieszka I

6)  W marcu tego roku miasto otrzymało środki 
z Unii Europejskiej na działania z zakresu:

   a) sportu m.in. na boisko do piłki nożnej 
b) turystyki m.in. na wypożyczalnię rowerów 
c) edukacji m.in. na tablety do szkół

7)  W naszym mieście dwa projekty z funduszy 
unijnych dotyczą przekazania komputera 
wraz z Internetem. Ilu benefi cjentów otrzy-

mało sprzęt w pierwszym projekcie i ile 
otrzyma w drugim projekcie?

   a) w pierwszym 75, w drugim 200  b) w pierw-
szym 45, w drugim 100 c) w pierwszym 40, w 
drugim 75

8)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym 
Dworze Maz. otrzymał z Funduszu Spójno-
ści ponad 12 mln zł. Które z zadań nie zo-
stało zrealizowane w ramach tego projektu?

   a) modernizacja oczyszczalni ścieków b) bu-
dowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
c) budowa ujęcia wodnego

9)  Miasto otrzymało dofi nansowanie z Unii Eu-
ropejskiej na realizację projektu w ramach 
RPO WM z Działania 1.3 „Kompleksowe 
przygotowanie terenu pod działalność gospo-
darczą” – jakiej części miasta dotyczył projekt?

   a) Parku Zachodniego b) dzielnicy przemysło-
wej c) terenów przy ul. Leśnej, gdzie powstały 
MarcPol, Mrówka, Biedronka itd.
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TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO WOS „SONATA”

W sobotę 26 kwietnia w kościele parafi alnym na Osiedlu Młodych odbył się 
koncert poświęcony pamięci Św. Jana Pawła II. Przed nowodworską publicznością 
wystąpiła Warszawska Orkiestra Symfoniczna „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego. 

Okazją do koncertu była zaplanowana na 
27 kwietnia uroczystość kanonizacyjna 

Św. Jana Pawła II. Wszyscy przybyli tego wie-
czora do Kościoła pw. Św. Piotra i Pawła mieli 
okazję wysłuchać oratorium „Siedem ostatnich 
słów Zbawiciela na krzyżu” autorstwa Josepha 
Haydna. 

Był to już kolejny koncert Orkiestry w hołdzie 
Janowi Pawłowi II. Wcześniej występy odbyły się
w 52 miastach kraju.  
Koncertu wysłuchało liczne grono parafi an, 
mieszkańców miasta oraz przedstawiciele władz 
miasta – burmistrz Jacek Kowalski i przewodni-
czący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. Partne-

rem strategicznym koncertu było miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki a patronatem medialnym 
wydarzenie objęli: Mazowiecki Goniec Lokalny, 
Wirtualny Nowy Dwór Mazowiecki, Tygodnik 
Nowodworski oraz Nowodworski24.pl. 

Odp:

1 b, 2 c, 3 b, 4 c, 5 a, 6 b, 7 a, 8 c, 9 b
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TEKST I FOTO NOK 

Ostatni weekend kwietnia (25 kwietnia 2014 r.)
rozpoczęliśmy w Nowodworskim Ośrod-

ku Kultury spotkaniem muzycznym ze Sceną
ZAUŁEK, której założycielem i gospodarzem jest 
Wojtek  „Ciepły” Gęsicki. Można powiedzieć, że 
nowodworską publiczność z tym znakomitym bar-
dem łączą już bliskie relacje. Wojtek z okazji swoich 
imienin, poczęstował wszystkich przybyłych na ko-
lejne spotkanie z piosenką literacką gości, małymi 
słodkościami, ale publiczność również nie zapo-
mniała o kwiatach dla solenizanta, i co świadczy
o wyjątkowości tych zaułkowych spotkań, odśpie-
wała Wojtkowi gremialnie „Sto lat”. W tej przemi-
łej atmosferze publiczności ukazała się gwiazda 
wieczoru – doskonała aktorka: Krystyna Tkacz. 
Artystka zaprezentowała tego wieczoru recital skła-
dający się z piosenek nieznanego w Polsce artysty 
Kurta Tucholesky’ego. Repertuar zawierał ambitne 
piosenki o charakterze wyrafi nowanej satyry, co da-
wało aktorce doskonałe pole do popisu dla jej wspa-

niałych możliwości aktorskich a także wokalnych. 
Przy akompaniamencie pianistki, Urszuli Borkow-
skiej, piosenki zaśpiewane przez Krystynę Tkacz 
wybrzmiały naprawdę intrygująco i pięknie. Ko-
lejny wieczór z piosenką literacką upłynął słucha-
czom bardzo szybko, a repertuarowy recital Teatru 
Syrena, wzmocnił sympatię nowodworzan do Bar-
dzo Kulturalnych Wieczorów ze Sceną ZAUŁEK, 
na które co miesiąc do Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury zaprasza Wojtek „Ciepły” Gęsicki.

TEKST I FOTO NOK 

Czwartkowy poranek 10 kwietnia 2014 w na-
szym ośrodku rozpoczął się dość wcześnie 

, bo już od rana znoszono dekorację, przyby-
wali aktorzy i pojawili się jurorzy. To wszystko 
za przyczyną Przeglądu Szkolnych Grup Te-
atralnych NIT czyli Nowodworskich Inspiracji 
Teatralnych, który ma na celu propagowanie
i upowszechnianie działań teatralnych dzieci
i młodzieży z terenu naszego miasta. Tegorocz-
ny przegląd odbywał się pod egidą twórczości 
Aleksandra Fredry, ponieważ zgodnie z regu-
laminem, każde przedstawienie miało zawierać 
wkomponowany w tekst cytat z jego utworów. 
O godzinie 10.00 wszystko ucichło, jurorzy: 
Mariusz Orzełek aktor i twórca teatralny oraz 
instruktor teatralny NOK Agnieszka Klimowicz 
zasiedli za swoim stołem i ofi cjalnie rozpoczę-
liśmy przegląd. Jako pierwsi ze spektaklem pt. 
„Kartka z pamiętnika” wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 5, których opiekunem 
i współtwórcą przedstawienia jest Pani Jolan-
ta Szczepanowska. Historia o wyrwanej kartce
z pamiętnika była pretekstem do teatralnej opo-
wieści o świecie młodych ludzi, o codziennych 
troskach , relacjach w rodzinie i w środowisku 
rówieśniczym. Oczywiście z pozytywnym za-
kończeniem. Kolejny spektakl pt. „Czerwony 
Kapturek szuka Księcia” zagrali uczniowie klas 
II i III Szkoły Podstawowej nr 7 pod czujnym 
okiem opiekunów i współautorów: Pani Izy Ryń-
skiej-Pieluchowskiej i Pani Ewy Ładniak. Była 
to luźna adaptacja bajki „Czerwony Kapturek”

z udziałem znanych bajkowych postaci, do-
stosowana do współczesnych czasów i realiów
z elementami humoru i dydaktyki. Zakończona 
jak to w bajkach bywa morałem. Uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum nr 1, którymi opiekuje się 
i wspólnie tworzy kolejne spektakle Pani Monika 
Graczyk, zaprezentowali przedstawienie „Mąż 
zmarł, ale czuje się lepiej” to czarna komedia 
o świecie dorosłych, w którym rządzi pieniądz
i tak zwana „gra pozorów” służąca ukryciu ludz-
kich słabości i zachowań. Zakończone oczywi-
ście gorzkim i drwiącym happy-endem. Kolejny 
spektakl pt. „Z kobietą nie ma żartów” zagrali 
uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2, który-
mi opiekuje się oraz udziela wszelkiej scenicznej 
pomocy Pani Małgorzata Pawełas. Była to opo-
wieść o rodzinie, w której ojciec i mąż zdomino-
wany przez córki i żonę czuje się osamotniony 
i sfrustrowany. We śnie spotyka „zjawę”, której 
przemyślenia pomagają mu naprawić pogubione 
rodzinne relacje co tworzy optymistyczne i bu-
dujące zakończenie sztuki. Jako ostatni w Prze-
glądzie zaprezentowali się uczniowie Zespołu 
Szkół nr 2 w spektaklu pt. „Świeczka zgasła i co 
dalej” będącym kompilacją kilku znanych sztuk 
A. Fredry: „Śluby panieńskie”, „Pan Jowialski” 
i „ Świeczka zgasła”. Jak się wszyscy domyślamy 
tematem przewodnim były pokazane w żartobli-
wy i kpiarski sposób relacje damsko-męskie. 
W ocenie jurorów z regulaminowego „cytowania 
Fredry” wszystkie zespoły wywiązały się rewela-
cyjnie. Cytatów było dużo i umiejętnie wkom-
ponowane w prezentowane teksty. Trzeba było 
jeszcze nagrodzić najlepsze zespoły, ale z wybo-

rem najlepszych już było łatwo. Po półgodzinnej 
naradzie ogłoszono werdykt. 
I miejsce „ZŁOTY NIT” otrzymała szkolna gru-
pa teatralna ze Szkoły Podstawowej nr 7 
II miejsce „SREBRNY NIT” zespół teatralny 
„Teraz My” ze Szkoły Podstawowej nr 5
III miejsce „BRĄZOWY NIT” przypadł 
uczniom z Zespołu Szkół nr 2.

Gratulujemy zwycięzcom i już zapraszamy do 
udziału w naszym przeglądzie w 2015 roku.
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TEKST I FOTO MGR KRYSTYNA RACHWAŁ

W Publicznym Przedszkolu nr 4 przy Zespole 
Szkół w Nowym Dworze Maz. – Modlin 

Twierdza dzieci już od marca przygotowywały 
wspólnie z rodzicami palmy wielkanocne. Ogło-
siliśmy konkurs na najładniejszą Palmę Wielka-
nocną, który zakończył się 11.04.2014 r. Wszyst-
kie palmy były prześliczne, bardzo pomysłowe
i z zachwytem oglądaliśmy je na wystawie. Jedne 
palmy były całe z bibuły, inne żywe, z piórkami, 
jajeczkami, prześlicznymi kwiatami, duże i małe, 
każda ciekawa i przyciągająca uwagę swoimi ko-
lorami. Rodzice i dzieci bardzo się postarali, aby 
wykonać niepowtarzalną i piękną palmę. Wybór 
zwycięzcy był bardzo trudny, więc wszyscy zdo-
byli pierwsze miejsce.
Wręczenie nagród odbyło się 15.04.24 r. na sali 
gimnastycznej. Pani wicedyrektor mgr I. Wiśnie-
wska gratulowała 28 zwycięzcom i wręczy-
ła każdemu czekoladowego zajączka. Z gru-
py „Biedronki” wykonało palmę 7 dzieci,
z „Krasnali” 8 dzieci, ze „Słoneczek” 4 dzieci a ze 
„Starszaków” 9 dzieci. Nagrodę dostała też pani 
Krysia, która wykonała palmę z „Krasnalami”.
Wszyscy dostali ogromne brawa! Przy tej oka-
zji odbył się pokaz wykonania mazurka przez 
szefową kuchni panią Teresę Ciemniewską. 
Dzieci z zainteresowaniem słuchały jak wy-
konać to świąteczne ciasto, obserwowały ko-
lejne etapy powstawania mazurka. Nazywały 
produkty potrzebne do dekorowania np. orze-
chy, migdały, skórka pomarańczowa. Mazu-
rek wyglądał przepięknie i pysznie smako-
wał! Dziękujemy pani Teresce za ten pokaz. 
Całe przedszkole było udekorowane świąteczny-
mi ozdobami wykonanymi przez panie. Dzieci 
robiły zajączki, malowały pisanki, siały owies
a wszystko to po to, aby poznały zwyczaje Świąt 
Wielkanocnych.

TEKST I FOTO MARZENA GRABOWSKA, MAŁGORZATA HINZ, 
ANNA JUDEK

21 marca 2014 r. Publiczne Przedszkole nr 5  
ogłosiło konkurs wielkanocny „Jajko wiel-

kanocne”. Miał on na celu rozwijanie wyobraźni 
oraz zdolności plastycznych dzieci.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było wy-
konanie jajka wielkanocnego, którego wielkość, 
technika oraz materiały do wykonania były do-
wolne. Jajka można było przynosić do 7 kwietnia 
2014 r. do wychowawców poszczególnych grup. 
Po upływie tego terminu wszystkie prace zostały 
wyeksponowane w wejściu głównym  przedszko-
la, gdzie każdy mógł podziwiać talent plastyczny 
przedszkolaków. 
 Następnie  dzieci ze wszystkich grup przedszkol-
nych głosowały na te prace, które im się najbar-
dziej podobały.
W konkursie poszczególne miejsca zajęli:
I  miejsce Monika Kozicka – gr. „ Gwiazdeczki”,
II miejsce Alicja Cybulska – gr. „ Skrzaty”,
III miejsce Justyna Dobrowolska – gr. „ Smerfy”.
Ogółem w konkursie wzięło udział 72 przedszko-
laków.
Prace konkursowe  wykonano różnymi  techni-
kami plastycznymi a wszystkie były ciekawe, ko-
lorowe, oryginalne i pomysłowe. 
Na wszystkich uczestników czekały nagrody: dy-
plomy, notesiki, gry edukacyjne, maskotki oraz 
słodycze.
Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom 
za udział w konkursie i zapraszamy do uczest-
nictwa  w kolejnych organizowanych przez nasze 
przedszkole.

TEKST I FOTO K. KUCZKOWSKA 

Wielkanoc za pasem a w Zespole Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim – Mo-

dlin Twierdza dzieci z klas „0” z werwą i z ochotą 
zabrały się do tworzenia „Najpiękniejszego zwie-
rzątka wielkanocnego”. Pomysłów na konkurs było 
bardzo wiele dlatego organizatorki,  Agnieszka 
Arent i Paulina Pasternakiewicz-Ruchała, miały 
nie lada problem z wybraniem najlepszych. Wśród 
prac konkursowych brylowały zajączki, ale moż-
na też było podziwiać baranki i kurczaczki. Każda 
praca była estetyczna i niepowtarzalna, wykonana 
z różnorodnych materiałów.  
Zwierzątka prezentowały się okazale w futerkach 
m.in. z kawy, płatków kosmetycznych, bibuły, 
koralików czy plasteliny. Nie zabrakło także tra-
dycyjnej wełny i waty oraz zwykłego papieru. 
Pomimo ogólnodostępnego materiału jaki każdy 
może dostać, prace zaskakiwały oryginalnością
i pomysłowością. Wśród 31 zwierzątek organi-
zatorki wyróżniły 3 prace: Tomka Pręgowskiego, 
Nikoli Żeleźnickiej oraz Kuby Szewczaka. Każdy 
uczestnik konkursu otrzymał czekoladowego 
zajączka oraz wielkanocne ozdoby. Nagrody lau-
reatom 16 kwietnia wręczyła pani wicedyrektor 
Irena Wiśniewska. 

Przyszła do nas 
Wielkanoc!

Konkurs 
wielkanocny w PP5

Wielkanocny konkurs 
w klasach „0” sp
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ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

Święta Wielkanocne to wyjątkowy, magiczny czas, 
w którym obrzędy religijne, tradycja ludowa

i świat przyrody splatają się w jedno. Święta te mają 
bogatą  tradycję. W Polsce bardzo pielęgnuje się 
obyczaje i tradycje wielkanocne, które są często od-
mienne dla każdego regionu. Wiele z nich już zanika, 
jednak wiele nadal kultywuje się w polskich domach. 
Czy wyobrażacie sobie Wielkanoc bez palmy, świę-
conki, pisanki czy lanego poniedziałku. Nawiązując 
już nieco do zapomnianej tradycji Wielkanocnej 
grupa „Mali Odkrywcy” z Publicznego Przedszko-
la nr 1 wykonała kurka wielkanocnego i gaik. Na 
zajęcia otwarte zaproszono rodziców i dziadków by 
wspólnie w rodzinnym gronie pomalować kurka
i przystroić gaik. Rozpoczynając zajęcia wychowaw-
czyni grupy przypomniała  zwyczaje towarzyszące 
Świętom Wielkanocnym a także wróżby i przepo-
wiednie związane z tymi świętami. Uczestnicy zajęć 
podzielili się na dwa zespoły. Pierwszy zespół zgod-
nie ze słowami ludowej piosenki „Gaiczek zielony” 
przystąpił do dekoracji wykonanego z gałęzi sosny 
i bukszpanu gaika. Ustrojone drzewko lub gałązkę 
obnosiło się dawniej ze śpiewem po wsiach i dwo-
rach, oznajmiając nadejście wiosny. „Gaiczek zielo-
ny, pięknie przystrojony. W czerwone wstążeczki 
przez śliczne dzieweczki.” Mamy wraz z dziećmi 
wykonały kolorowe kwiaty z bibuły i przymocowa-
ły je do gałązek. Następnie rozwiesiły na gałązkach 
kolorowe wstążeczki by gaiczek wyglądał jak ten
z piosenki. Drugi zespół, w pracach którego przewo-

TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

Wielkanoc to czas zapachów, tych kuchen-
nych mówiących, że mama przystąpiła 

do świątecznych wypieków i tych wiosennych, 
tulipanów, żonkili, hiacyntów oraz wielu innych 
kwiatów. Jest radosna, pełna życia. Związanych 
jest z nią wiele tradycyjnych obrzędów i zwy-
czajów. Święconka, palma wielkanocna, śmigus 
dyngus, pisanki to nasza wielkanocna  tradycja, 
którą powinniśmy kultywować. Gdy „Mali Od-
krywcy” z Publicznego Przedszkola nr 1 wyko-
nują prace plastyczne o tematyce wielkanocnej 
to znak, że święta są tuż tuż. W tym roku dzieci 
wykonywały wyklejankę przedstawiającą wy-
kluwające się kurczęta z pisanek wielkanocnych. 
Płatki kosmetyczne o kształcie podobnym do jaj-
ka, papier kolorowy, klej, nożyczki i wiele pomy-
słów to wszystko, co nam potrzeba by powstały 
„świąteczne kurczęta”. Każdy stara się by jego pi-
sanka była jak najładniej udekorowana i kolorowa
z oryginalnym wzorem. Widzimy jak pęka pisanka 
i kurczęta za moment z niej wyskoczą. Oglądając 
świąteczne prace przedszkolaków wydaje się nam, 
że jeszcze chwila i usłyszymy szczebiot kurcząt. 
To wielka frajda przygotowywać świąteczne de-
koracje. Radosnych Świąt Wielkanocnych życzą 
wszystkim „Mali Odkrywcy”.

TEKST I FOTO SP 7

Jak tradycja, to tradycja. W „Sztangielku” SP 7
na Osiedlu Młodych, w sali udekorowanej 

świątecznymi elementami, pojawiły się zapachy
i smaki Wielkanocy. Spożycie pachnącego jajka, 
to tylko początek cyklu tradycyjnych czynno-
ści tego pamiętnego dnia. Następnie spożywano 
chrzan, niszczący nawyki używania brzydkich 
słów.  Dzieci musiały podjąć trud odnalezienia 
wielkanocnych jaj. Pracowały zgodnie z instruk-
cją, która naprowadziła je do „jajecznego, sło-
necznego  skarbu”. Poszukiwania w terenie, to już 
sprawdzenie dynamiki  każdego z uczestników za-
bawy, a jednocześnie współpraca przy układaniu 
hasła z odnalezionych jaj z literką. „Udanych ferii”, 
tym hasłem ułożonym z jaj i przypomnieniem, 
żeby bawić się i odpoczywać mądrze  zakończyli-
śmy tradycyjne spotkanie w „Sztangielku”.

TEKST I FOTO M.CH.

Wielkanoc to najstarsze i jedno z najważ-
niejszych świąt chrześcijańskich obcho-

dzone na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa. 
W Wielką Niedzielę wszyscy dzielimy się jajkiem 
składając sobie najlepsze życzenia, następnie 
zasiadamy całą rodziną do uroczystego śnia-
dania. Na stole możemy znaleźć tradycyjne dla 
Wielkanocy dania oraz koszyczek poświęcony
w Wielką Sobotę. Te i inne ludowe zwyczaje oraz 
legendy przedszkolaki z PP2 miały okazję po-
znać podczas koncertu muzyki klasycznej, który 
odbył się w naszym przedszkolu 10 kwietnia br., 
za sprawą muzyków z Warszawskiego Towarzy-
stwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki.
W trakcie koncertu zaprezentowano grę na klar-
necie – instrumencie dętym drewnianym. Dzieci 
zapoznały się z budową instrumentu oraz sposo-
bem wydobywania dźwięków, które w niezwykły 
sposób nadawały charakterystyczny klimat wyko-
nywanym utworom. Bogaty i ciekawy repertuar
sprawił, iż zgromadzona publiczność z zacie-
kawieniem wsłuchała się w brzmienie klarnetu
a jednocześnie poczuła atmosferę zbliżających się 
Świąt Wielkiej Nocy. Przedszkolaki już czekają na 
kolejne spotkanie z muzykami.

dzili tatusiowie malował kurka wyciętego ze sklejki, 
osadzonego w tradycyjnym wiklinowym koszu na 
dwukołowym wózku. W Poniedziałek Wielkanocny 
obwożono na wózku koguta (kurka). Kogut symbo-
lizował Słońce i siły witalne, miał zapewnić zdrowie 
i pomyślność. Nasz przedszkolny kurek jest „wypisz 
wymaluj” jak ten z piosenki ludowej. „Od podwórka 
do podwórka idą chłopcy, wiozą kurka. A niezwy-
kły jest to kurek, skrzydła z dykty, ogon z piórek. 
Grzebieniasty. Kolorowy. Wielkanocny. Dynguso-
wy!”. Pracując przy kurku trzeba było wykazać się 
zdolnościami malarskimi, na szczęście jak zawsze
w takich trudnych sytuacjach rodzice mogli liczyć 
na pomoc swych dzieci. Im praca paliła się wprost 
w rękach. Obydwa zespoły na zakończenie mogły 
być dumne z wyników swej pracy. Rodzice nawet nie 
wiedzieli, że tkwią w nich takie zdolności artystycz-
ne. Jak zauważyła wychowawczyni grupy – „Wesoła 
Jedyneczka” już w niejednym odkryła talent i duszę 
artysty. W czasie zajęć było wesoło, kolorowo i bar-
dzo świątecznie. Zajęcia zakończyła degustacja bab 
wielkanocnych.
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Nasi uczniowie: Malwinka i Jakub zostali zapro-
szeni 25 kwietnia 2014 roku na fi nałową galę 
konkursu diecezjalnego do auli Kurii Warszaw-
sko-Praskiej. Tam spotkali się z innymi laureata-
mi – uczniami warszawskich i podwarszawskich 
szkół, jak również organizatorami przedsięwzię-
cia. Gościem honorowym spotkania był Ksiądz 
Arcybiskup Henryk Hoser – ordynariusz diece-
zji, który wręczał wszystkim laureatom dyplomy 

TEKST KATARZYNA DOBRUK FOTO P. EWA DUDEK

Nasza szkoła „szczęśliwa” Siódemeczka ma 
szczególny powód do radości. Już po raz 

drugi nasi uczniowie osiągnęli sukces w konkur-
sach diecezjalnych, organizowanych przez Wy-
dział Katechetyczny Kurii Warszawsko-Praskiej.
Tegoroczne konkursy były podzielone na dwie 
edycje: klasy IV–VI zostały zaproszone do li-
terackiego konkursu: List do papieża z końca 
świata, a zadaniem uczestników było napisać 
list do Ojca Świętego Franciszka i przedstawić 
jakiś problem lub nurtujące zagadnienie, (prace 
należało przesłać drogą elektroniczną do WNK 
Kurii Warszawsko-Praskiej do 7 stycznia 2014), 
zaś klasy młodsze zostały zaproszone do konkur-
su plastycznego: Młodzi przyjaciele Maryi, upa-
miętniającego peregrynację fi gurki Matki Bożej 
Loretańskiej w parafi ach (termin oddania prac 
upływał 7 marca 2014). Ogłoszenie zwycięzców 
i laureatów nastąpiło 11 kwietnia 2014 na łamach 
stron internetowych Diecezji Warszawsko- Pra-
skiej i Wydziału Katechetycznego.
Cała nasza społeczność szkolna jest ogromnie 
zadowolona z faktu, że Jakub Domański, uczeń 
klasy Va zajął I miejsce w konkursie literackim. 
Kuba napisał przepiękny list do Ojca Świętego,
w którym razem z papieżem pochylił się nad 
losem biednych i opuszczonych. Praca chłopca 
zawierała wiele empatii, troski oraz szacunku do 
każdego człowieka.
Gratulacje należą się także Malwince Dudek
z klasy IIc, która otrzymała wyróżnienie w edy-
cji plastycznej konkursu, upamiętniającej wizytę 
fi gury MB Loretańskiej w parafi i św. Apostołów 
Piotra i Pawła. Dziewczynka wykonała niezwykle 
staranną i ciekawą pracę.

Natomiast  28.03.2014 r. czworo uczniów: Kinga 
Szmytkowska 2c, Magdalena Wacko 1a, Piotr Ko-
walski 3c i Daniel Cichal 2a reprezentowało naszą 
szkołę podczas konkursu w Publicznym Gimna-
zjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. I tym 
razem nie zawiedli. Kinga Szmytkowska zajęła
I miejsce (tak jak rok temu), II miejsce Daniel Ci-
chal. W konkursie tym nasza szkoła od czterech lat 
znajduje się w czołówce. Gratulujemy!  

TEKST I FOTO KOŁO DZIENNIKARSKIE 

24.03.2014 r. w Zespole Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza 

odbyły się szkolne eliminacje przeprowadzone 
przez nauczycielkę języka niemieckiego p. Emilię 
Napiórkowską do kolejnej edycji konkursu or-
ganizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczennica Kin-
ga Szmytkowska uzyskała 98% możliwych punktów 
i tym samym zwyciężyła w szkolnych eliminacjach. 

i nagrody. Dla naszych uczniów było to bardzo 
miłe i niezapomniane przeżycie. 
Więcej na: www.katecheza.fl oriańska3.pl
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy uczniów do 
dalszego rozwijania swoich talentów.



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

21

TEKST I FOTO K. BORKOWSKA

Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się 
do życia. Kwitną kwiaty, a w ogródkach 

pojawiają się młode warzywa. Ta przepiękna 
pora roku zachęciła uczniów klas I-III do wzię-
cia udziału w konkursie plastycznym „Warzywa 
i owoce wiosną”. Jego głównym celem było pro-
pagowanie wśród dzieci zasad zdrowego odży-
wiania, oraz roli owoców i warzyw w codziennej 
diecie. Wpłynęło wiele pomysłowych i twórczych 
prac. Uczniowie oraz ich rodzice wykazali się 
ogromną kreatywnością.
Po burzliwych naradach wyłoniono zwycięzców:

I miejsce: Kuba Fajdek klasa I a
II miejsce: Zuzanna Topolewska klasa I c
III miejsce: Amelia Mizerska klasa I a
Wyróżnienie otrzymała Magdalena Zakrzewska 
z klasy II a.

Zwycięzcom gratulujemy.

TEKST I FOTO M.CH.

9 kwietnia br. w Publicznym Przedszkolu
Nr 2 odbył się konkurs recytatorski pod hasłem 

,,Wiersze o Warszawie”. W zmaganiach wzięło 
udział 31 przedszkolaków w czterech katego-
riach wiekowych: trzylatki, czterolatki, pięciolatki
i sześciolatki. Zaprezentowane przez uczestników 
wiersze wymagały skupienia i odwagi wystąpie-
nia przed tak dużą publicznością. Wśród auto-
rów wierszy najczęściej wybierana była twórczość
M. Terlikowskiej, W. Chotomskiej, Cz. Janczar-
skiego i J. Tuwima. Pojawił się również wiersz 
napisany specjalnie na okoliczność konkursu, 
którego autorem była mama jednej z uczestni-
czek – Mai z grupy I. 

Celem konkursu było wyrabianie u dzieci wraż-
liwości na piękno mowy, rozbudzenie zaintereso-
wań literackich oraz prezentacja swoich umiejęt-
ności recytatorskich. 
Wszystkich małych artystów zgromadzona pu-
bliczność nagrodziła gromkimi brawami. Na lau-
reatów czekały nagrody – pacynki zgromadzone 

w ,,magicznej skrzyni”, którą każdy mógł sam wy-
losować. Uczestnicy otrzymali również z rąk Pani 
wicedyrektor Anny Sykus zakładki do książki.
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim Ro-
dzicom i Opiekunom za doskonałe przygotowa-
nie dzieci.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
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Wizyta przedszkolaków z PP3 w PP4
TEKST I FOTO A. PRZYGÓDZKA

czekały na nich smaczne kiełbaski z grilla. W tym 
samym czasie w przedszkolnej sali gimnastycznej 
rozbrzmiewały rytmy dziecięcej muzyki a przy 
nich wspaniale bawiły się „Wróbelki” i „Słonecz-
ka”. Dużym powodzeniem cieszył się nowator-
ski sprzęt sportowy, z którego korzystały dzieci,
w szczególności: huśtawki, ścianka wspinaczkowa 
oraz basen z kulkami. Przedszkolaki z obu przed-
szkoli były oczarowane i zadowolone z możliwości 
udziału w wielu wspólnych zabawach.
Gdy „Starszaki” i „Plastusie” napełniły swoje 
brzuszki i pobawiły się na powietrzu, przyszedł 
czas na pląsy i zabawy na sali gimnastycznej.  „Sło-
neczka” i „Wróbelki” ubrały się i wyszły do ogro-
du przedszkolnego na pyszny poczęstunek. Kiedy 
wszystkie dzieci się najadły miały okazję wypróbo-
wać sprzęt ogrodowy. Największym powodzeniem 
ciszyła się oczywiście trampolina, z której nie 
omieszkał skorzystać każdy przedszkolak.
Wszystkie dzieci wspaniale się bawiły! Jednak 
przyszedł czas na rozstanie, „Plastusie” i „Wróbel-
ki” musiały wrócić do swojego przedszkola. Dzie-
ci z PP3 przekazały piękne serce na pamiątkę,  
wykonane z papierowych rąk przedszkolaków. 
Natomiast przedszkolaki z PP4 wręczyły  bibu-
łowe róże z wyrazem wdzięczności za przybycie. 
Wszystko co dobre szybko się kończy, dlatego  
przedszkolaki pięknie pożegnały się i czekają
z niecierpliwością na kolejne spotkanie.

Współpraca to bardzo ważna sprawa. Wie to 
każdy – duży i mały. Pozwala dzieciom na 

poznanie nowego środowiska, zintegrowanie się 
poprzez wspólne zabawy z innymi przedszkola-
kami oraz nawiązanie nowych przyjaźni. Taka 
kooperacja daje wiele korzyści zarówno dzieciom 
jak i placówce. Zacieśnienie więzi między przed-
szkolami to doskonały moment na pokazanie 
swoich najlepszych cech, jak również korzystanie 
z pomysłów i rad stron przeciwnych.
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim Modlin Twierdza 
bardzo chciały poznać dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim, dla-
tego zaprosiły przedszkolaków do wspólnej zabawy. 
Dnia 8 kwietnia 2014 r. dzieci z grup: „Słoneczka” 
i „Starszaki” od samego rana z niecierpliwością 
oczekiwały zaproszonych gości, którzy w tym 
czasie zwiedzali nasze miasto – Modlin Twier-
dzę. Kiedy wybiła godzina 11:30 przed naszym 
przedszkolem pojawił się autokar a w nim grupy: 
„Wróbelki” oraz „Plastusie” z PP3. Goście zosta-
li serdecznie przywitani przez panią Dyrektor,
a następnie ruszyli obejrzeć całe przedszkole. 
Dzieci z grupy „Plastusie” wraz ze „Starszakami” 
udali się do przedszkolnego ogrodu, gdzie już 

Niecodzienna lekcja – klasy 3 SP Zespołu Szkół 
w Modlinie Twierdzy  w Stajni Alikante – 07.04.2014

Biedroneczki i Starszaki 
z PP4 z wizytą 
w KWIACIARNI
TEKST K. KUCZKOWSKA FOTO E. SZCZYGIEŁ 

Każdy z niecierpliwością oczekiwał wiosny, 
kolorowej i pachnącej. Z niecierpliwością

i my czekaliśmy na jej przybycie. Chociaż jest to 
jedna z fascynujących pór roku, gdyż wszystko 
budzi się do życia, to niesie ze sobą także wiele 
pracy. Przekonały się o tym dzieci z gr. BIEDRO-
NECZKI i STARSZAKI, które przez cały tydzień 
zgłębiały uroki „pracowitej wiosny w ogro-
dzie”. Zwieńczeniem ich długotrwałych zmagań
z licznymi wiosennymi obowiązkami była wizyta
w pobliskiej kwiaciarni. 
Celem wizyty STARSZAKÓW było poznanie 
pracy w kwiaciarni, jej specyfi ki i cech charak-
terystycznych. Po przekroczeniu progu skle-
pu dzieci z zachwytem i w skupieniu oglądały 
„nowe” otoczenie, zarazem kolorowe jak i pach-
nące. Ponieważ zbliżał się czas Świąt Wielkanoc-
nych Pani pokazała najmłodszym stroiki i kom-
pozycje kwiatowe przygotowane specjalnie na 
ten okres.  Dodatkowo dzięki uprzejmości pani 
dzieci miały możliwość obserwacji kwiaciarki
w pracy. Z cierpliwością i skupieniem obserwo-
wały jak powstaje piękny bukiet z żółtych róż 
stworzony specjalnie dla przedszkolaków w pre-
zencie. BIEDRONECZKI udały się do kwiaciarni 
w celu poznania nowego otoczenia, ale przede 
wszystkim poznania nowych roślin i sposobu 
pielęgnacji, bowiem w przedszkolu stworzyły 
mini ogródek, w którym zasadziły kwiatki. Bo-
gate w nowe wiadomości wróciły zadowolone 
do przedszkola. W nagrodę za dzielne słuchanie 
otrzymały żółciutkie kurczaczki. Również  przed-
szkolaki za miłą wizytę miały podarunek dla pani 
kwiaciarki. Dzieci wręczyły kolorowy bukiet
z krepiny i obrazek, oczywiście kwiatowy. Mamy 
nadzieję, że wycieczka sprawiła radość przed-
szkolakom i zostanie w pamięci na długo.

TEKST I FOTO ANGELIKA GAWRYŚ

Dnia 07.04.14 r. trzecioklasiści gościli w Stajni 
Alikante w Wilczkowie. Mieli okazję zapo-

znać się z pracą stadniny. Uczyć się siodłać konie, 
podziwiali pokazy skoków konnych oraz brali 
udział w zajęciach manualnych – malowanie pa-
luszkami. Zachwyciło nas gorące powitanie przez 
właścicieli.
Oczarował piękny widok, skąpane w zieleni altany, 
stara studnia oraz rzeźba przedstawiająca konia. 
Instruktor w ciekawy sposób zapoznał nas z pracą 
w stajni oraz pielęgnowaniem konia. W ogrodzeniu 
przywitały nas dwa przyjaźnie nastawione kucyki.
Właściciel stajni zapoznał nas jak siodłać konia 
i jak go kłaść – co jest bardzo trudną sztuką, ale 
nasza zdolna pani pod okiem p. Łukasza poradziła 
sobie z tym zadaniem wzorowo. Otrzymali grom-
kie brawa. Trud nauki wynagrodziły zabawy spor-
towe, a co ważniejsze przejażdżki konne. Jak wia-
domo ruch na świeżym powietrzu wzmaga apetyt. 
Nasycyliśmy się pysznymi kiełbaskami z ogniska 
oraz ciepłą herbatą. W stadninie mogliśmy się 
wykazać nie tylko umiejętnościami sportowymi 
i przyrodniczymi. Wielką radość sprawiła nam 
możliwość malowania palcami. Przypomnieliśmy 
sobie nasze młode lata. Było cudownie zapomnieć, 
że jesteśmy już uczniami III klasy. Powstały pięk-

ne, pełne ekspresii prace przedstawiające stadninę. 
Brudni, pełni zapachu ogniska, a przy tym bar-
dzo zadowoleni i zmęczeni wróciliśmy do domu. 
Mamy nadzieję, że jeszcze odwiedzimy to miejsce. 
Zapraszamy do galerii.
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Pierwszaki z „czwórki” w stadninie koni Słoneczka i Krasnale 
z PP4 w salonie 
fryzjerskim 

TEKST I FOTO B.K. 

To był dzień! 10 kwietnia zapowiadał się nie 
najlepiej. Lało przez całą noc i kropiło nadal. 

Rodzice  i nauczyciele zaniepokojeni, a dzieci
w świetnych humorach. Nareszcie mogły zało-
żyć KALOSZE! Zachwycone wypadły z autoka-
ru w poszukiwaniu kałuż, a znalazły... psa i koty,
w towarzystwie właścicielek, które wyszły im na 
powitanie. Wiosenny sad wyglądał pięknie. Po-
między kroplami pierwszaki bawiły się w pod-
chody. Biegały tak zręcznie i tak sprytnie odnaj-
dywały i rozwiązywały zagadki, że nikt nie zmókł. 
Co ciekawe panie też nie. Był czas na upieczenie 
świątecznych mazurków, wykonanie pisanek ze 
słomy, pieczenie kiełbasek i najważniejsze: gła-

skanie, karmienie, dosiadanie koni. Było bajecz-
nie kolorowo i tylko chwilami odrobinę wilgotno. 
Cóż, taki mamy klimat...

TEKST I FOTO  M. JURKIEWICZ

Na świecie jest wiele zawodów, które fascynu-
ją dzieci, ale najbardziej interesujące są te, 

które skrywają „nutkę” tajemnicy. W przedszko-
lu doskonale widać w co lubią bawić się pociechy
i jednym z ulubionych zajęć jest zakład fryzjerski. 
Panie z dziećmi z gr. KRASNALE i SŁONECZ-
KA postanowiły odkryć rąbek tajemnicy pracy 
fryzjera.
Mimo iż na temat pracy fryzjera, narzędzi
i sprzętów potrzebnych do wykonywania tego za-
wodu, każdy z przedszkolaków może powiedzieć 
kilka słów i nie stanowi to dla nich żadnego pro-
blemu, wizyta w zakładzie fryzjerskim okazała się 
wcale nienudną wycieczką. 
Grupa ,,Słoneczka” i ,,Krasnale” z Publiczne-
go Przedszkola nr 4 przy Zespole Szkół w No-
wym Dworze Maz. – Modlin Twierdza dnia
01.04.2014 r. udały się na wycieczkę do pobli-
skiego salonu fryzjerskiego, aby z bliska przyjrzeć 
się tej pracy. Dzieci podekscytowane całą wypra-
wą od samego rana mówiły tylko o wycieczce. 
Pierwszym niesamowitym przeżyciem dla dzieci 
był fakt, iż trafi liśmy na moment, kiedy w za-
kładzie była klientka. W naszej obecności pani 
fryzjerka obcinała włosy i modelowała. Kolejną 
atrakcją dla dzieci było oglądanie palet z koloro-
wymi włosami, a także testowanie różnorodnych 
suszarek. Niezapomnianym przeżyciem było tak-
że siadanie na regulowanym, dziecięcym fotelu, 
którym można było jeździć, niczym na karuze-
li, przeglądając się jednocześnie w olbrzymich
lustrach. 
Chociaż zakład fryzjerski był miejscem znanym 
przez dzieci, bo przecież chodzą ich mamy, bab-
cie i one same, nasza wycieczka była wspaniałą 
przygodą i jednocześnie ciekawą lekcją. 

TEKST I FOTO DOROTA PRZYGODA

11.04. dzieci z klas  I b i I d  Szkoły Podstawowej 
nr 7 na Osiedlu Młodych wraz z wychowawczy-
niami wybrały się na wycieczkę do Warszawy. 
Program był bardzo urozmaicony. Najpierw 
zwiedziły wystawę w Muzeum Archeologicznym, 
a następnie samodzielnie robiły naczynia z gliny. 
Były zachwycone efektem swojej pracy. Po warsz-
tatach przyszedł czas na chwilę rozrywki. Dzieci 
spędziły miłe chwile podczas zabawy na placu 
zabaw w Parku Krasińskich. Potem przyszedł czas 
na ostatni punkt programu – najbardziej wycze-
kiwany przez dzieci. Wszyscy udali się do Pijalni 
Czekolady „Wedel”. Na miejscu dzieci miały oka-
zję spróbować deseru czekoladowego oraz własno-
ręcznie przystroić torcik czekoladą, który oczywi-
ście zabrały do domu. Na koniec dostały dyplom 
„Mistrza Czekolady”. Emocjonujące chwile, które 
każdy przeżył podczas wycieczki,  z pewnością 
pozostaną w pamięci jeszcze bardzo długo, a smak
i zapach czekolady będą tylko o tym przypominać.

Wycieczka do Warszawy klas I b i I dWycieczka do Warszawy klas I b i I d
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TEKST I FOTO KATARZYNA TOMASZEWSKA WYCHOWAWCA KLASY I E 

Dnia 25 marca 2014 roku odbyła się wycieczka 
pt.„ Świątynie różnych wyznań”. Uczestni-

czyli w niej uczniowie klas 1abc i 2a Gimnazjum
w Modlinie Twierdzy pod opieką  nauczycielek: Mi-
rosławy Pajek, Jolanty Stępińskiej i Elżbiety Kutry. 
Celem wyjazdu było poznanie kultury mniejszo-
ści religijnych występujących w Polsce. Młodzież 
zwiedzała świątynie różnych wyznań: meczetu 
muzułmańskiego, żydowskiej synagogi, zboru 
ewangelickiego i cerkwi prawosławnej.
Pierwszym punktem wycieczki było odwiedzenie 
meczetu  przy ulicy Wiertniczej 103 w Warszawie. 
Jest obecnie jednym z czterech wolno stojących, 
czynnych meczetów w Polsce. Meczet ten, nie jest 
typowym muzułmańskim domem modlitwy, lecz 
adaptowaną w 1993 roku willą na Wilanowie.
W jej pomieszczeniach mieszczą się również 
siedziby islamskich instytucji kulturalnych oraz 
biura Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej.
O zwyczajach panujących w islamie opowiadał  
nam imam pochodzący z Syrii.

TEKST I FOTO A. ARENT

Wyjazd do Warszawy nie zapowiadał się naj-
lepiej, gdyż całą noc i rankiem jeszcze pa-

dał deszcz. Jednak wycieczka się udała – pogoda  
w Warszawie – dopisała.
W czwartek, tydzień przed świętami, wszystkie 
zerówki wybrały się do teatru „Lalka” w Pałacu 
Kultury i Nauki. Dzieci miały okazję zobaczyć 
jak wygląda teatr, ale przede wszystkim uczest-
niczyły w roli  widza oglądając uwspółcześnioną 
wersję „Jasia i Małgosi”. Spektakl dostarczył wiele 
emocji – wywołał nie tylko radości, śmiech, ale 
też płaczu i smutek.
Po przedstawieniu zerówkowicze odwiedziły naj-
starszy park w Warszawie zwany „Królewskimi 
Łazienkami”. Sama nazwa wywołała duże zaintere-
sowanie. Dzieci jednak były zaskoczone, że ów park 
nie ma nic wspólnego z dzisiejszymi łazienkami. 
Uwagę i zaintrygowanie wzbudziły oswojone dzikie 
zwierzęta, jak: wiewiórki czy kaczki. W czasie spa-
ceru szukaliśmy także wiosennych znaków. 
Wycieczka pomimo zmiennej pogody została za-
liczona do udanych. Gdyż w drodze powrotnej, 
po długim spacerze wszystkim dopisywał humor 
i wielki apetyt. 

Kolejną odwiedzaną przez nas świątynią była ży-
dowska Synagoga  im. Zalmana i Rywki Małżon-
ków Nożyków w Warszawie. Uczniowie dowie-
dzieli się, że jest to jedyna czynna przedwojenna 
synagoga w Warszawie, która przetrwała II wojnę 
światową. To główna synagoga Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej, w której urzęduje naczelny 
rabin Polski.
Następnie uczniowie udali się zboru ewange-
lickiego wyznania reformowanego działającego
w  Warszawie i wchodzący w skład Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w RP. Probosz-
czem parafi i jest obecnie pastor Michał Jabłoński.
Cerkiew prawosławna z drugiej połowy XIX 
wieku była ostatnią świątynią, którą odwie-
dzili uczniowie. Sobór metropolitalny Świętej 
Równej Apostołom Marii Magdaleny przy Alei 
„Solidarności” w Warszawie to obiekt w stylu 
bizantyńsko-rosyjskim wzniesiony na potrzeby 
rosnącej społeczności rosyjskiej osiedlającej 
się w rejonie dzisiejszej Pragi Północ, a tak-
że w celu utrwalenia obecności architektury 
rosyjskiej w zabudowie Warszawy. Jest jedną
z dwóch wolno stojących prawosławnych świą-
tyń w Warszawie, które nie zostały zniszczo-
ne lub zaadaptowane na inne cele. To główna 
cerkiew Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego. Nabożeństwa odprawia w nim 
metropolita warszawski i całej Polski zwierzch-
nik Kościoła Sawa. 
Przewodnik biura HORN wyczerpująco  przybli-
żył nam historię i zwyczaje zwiedzanych świątyń, 
a także historię licznych obiektów Warszawy.
Wycieczka okazała się niezwykle pouczającą
i ciekawą lekcją historii.

Wyjazdowa lekcja historii dla klas pierwszych 
gimnazjum Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy 

Zerówki w Warszawie 
10.04.2014

Z czego powstaje czekolada? 

Jakie są jej rodzaje?

Jak wygląda uprawa nasion kakaowca?

Na te pytania uczniowie szukali odpowiedzi 
podczas czekoladowych warsztatów w We-

dlu. W pijalni czekolady na ul. Szpitalnej panował 
niesamowicie słodki klimat. Dzieci miały okazję 
delektować się cudownym aromatem oraz sma-
kiem płynnej, mlecznej czekolady. Dowiedzia-
ły się wszystkiego o procesie jej produkcji oraz
o historii jej wynalezienia. Każdy stał się przez 
chwilę mistrzem ozdabiania dużego wedlowskie-
go tortu czekoladowego. W ruch poszły tubki 
wypełnione  białą i ciemną czekoladą, ozdoby na 
tortach były unikatowe i niepowtarzalne. Dzieci 
zabrały swoje wytwory do domu, aby pochwalić 
się nimi i spałaszować je w gronie rodzinnym. 
Obdarowani licznymi słodkimi upominkami pierw-
szoklasiści ruszyli na zwiedzanie fabryki „Wedel”. Po 
obejrzeniu fi lmu edukacyjnego o uprawie kakaowca 
i jego transporcie do Europy,  można było obserwo-
wać taśmę produkcyjną czekolady truskawkowej,
a także podziwiać wyrób wielkanocnych jaj czeko-
ladowych – ręcznie malowanych różowym lukrem.
 Pełni wrażeń, przesiąknięci zapachem czekolady, 
pierwszaki wróciły do domu. Ale było słooood-
koooo!!!
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TEKST I FOTO E. SZCZYGIEŁ 

W dzisiejszych czasach bardzo duży nacisk 
kładzie się na zdrowy tryb życia. Związane 

jest to z zapewnieniem zdrowia psychicznego i fi -
zycznego. Dlatego już od najmłodszych lat wpaja 
się i pokazuje pozytywne jak i negatywne war-
tości poszczególnych produktów spożywczych. 
Dzięki wyuczonym nawykom żywieniowym, 
owoce jak i warzywa, nie powinny stanowić 
„zmory” dla rodziców jak i dzieci. 
Ponieważ w wychowaniu przedszkolnym zdro-
wie i bezpieczeństwo stanowią priorytet, pani 
Ewelina chcąc zachęcić do zdrowej i bogatej w wi-
taminy żywności zaprosiła w dniu 3 kwietnia br.
do Starszaków gościa, którego celem było nakło-
nienie przedszkolaków do zjadania owoców i wa-
rzyw. A jak wiadomo nie jest to wcale takie łatwe 
zadanie. Podjął się tego kucharz restauracji „Pia-
no” z hotelu Best Western Airport Modlin. Pan 
Marcin przybliżył dzieciom czym się zajmuje, 
gdzie możemy go spotkać oraz jak wygląda strój 
kucharza. Przedszkolaki dowiedziały się też, jakie 
przedmioty są potrzebne kucharzowi w jego co-
dziennej pracy oraz co należy zrobić, aby zacząć 
przygotowywać posiłki.
Na początku Starszaki razem z kucharzem zaczęli 
wykonywać kanapki. Każdy miał swój talerzyk
i plastikowy nóż. Dzieci smarowały kanapki 
masłem, położyły sałatę i szynkę. Na szynce 
„wylądował” motylek wykonany z papryki, rzod-
kiewki, jajka, ogórka i oliwki. Drugą kanapkę
z ciemnym pieczywem dzieci wykonały sobie 
same z tym czym lubiły. 

Pan Marcin dodatkowo  wykonał dla dzieci: ka-
napkę z konikiem, ludzikiem, rybką.
Na koniec tej wspaniałej wizyty dzieci zrobi-
ły sobie pamiątkowe zdjęcia z kucharzem oraz
w czapkach kucharskich.
Jestem przekonana, że Starszaki wiedzą, co po-
winny jeść, aby być zdrowe i silne a z praktyki 
wiemy, że najbardziej smakują posiłki samodziel-
nie przygotowane. 
To była ciekawa i pełna dobrego smaku wizyta.

TEKST MGR A. ARENT FOTO MGR I. WIŚNIEWSKA

„Wiosenne kwiaty ogrodu” pod takim ty-
tułem, 2 kwietnia 2014 roku, odbyły się 

zajęcia otwarte dla rodziców dzieci pięcioletnich 
z grupy „O”d. 
Spotkanie rozpoczęliśmy tradycyjnie powitaniem 
się w zabawie integracyjnej „Ludzie do ludzi”, co 
pozwoliło na bliższe poznanie i pozbycie się wstydu. 
Głównym celem zajęć było wzbogacenie i utrwa-
lenie wiadomości na temat znaków wiosny oraz 
pokazanie rodzicom zachowania dzieci w grupie 
rówieśniczej. Rodzice mieli możliwość poznania 
metod aktywizowania dzieci do logicznego my-
ślenia poprzez zabawę dydaktyczną „Ogrodowe 
grządki”, gdzie dzieci musiały liczyć i klasyfi kować 
kwiaty według kodu. Brali aktywny udział zabawie 
ruchowo-logarytmicznej „Pobudka na łące”. 
Obserwowali zajęcia z zakresu ćwiczenia anali-
zy i syntezy słuchowo-wzrokowej na podstawie 
wiersza „Nasze kwiaty” Marii Konopnickiej.
Dzieci przez całe zajęcia, miały okazję do wspól-
nej zabawy ze swoim opiekunem. Twórczo 
wyrażali siebie w improwizacji ruchowej „Ta-
niec kwiatów” i rozwijali sprawność  manualną
w tworzeniu „Wydartych wiosennych obrazków”. 
Powstały piękne prace.
Rodzice mogli się przekonać jak ich pociechy 
radzą sobie z obowiązkami i zadaniami, które 
stawia im przedszkole. Natomiast zerówkowicze 
zobaczyły jak bawią się ich rodzice.
Za mile spędzony czas w gronie rodziców i za-
angażowanie – serdecznie dziękuje wychowawca. 
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TEKST I FOTO KAMILA CZEKAJŁO I UCZNIOWIE

Dnia 7 kwietnia 2014 roku grupa uczniów
z klasy II b gimnazjum  Zespołu Szkół w No-

wym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza 
wraz z opiekunem panią Kamilą Czekajło udała 
się do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
w Warszawie. Uczniów przyjęła pani Bogna 
Chmielewska trener, ekspert i koordynatorka 
projektów edukacyjnych o tematyce praw czło-
wieka, demokracji, społeczeństwa obywatelskie-
go oraz działań na rzecz interesu publicznego 
kierowanych do różnych adresatów w Polsce i za 
granicą.  Jako konsultant projektu „Europa Praw 
Człowieka” w zakresie Partnerstwa Wschodniego 
w bardzo ciekawy sposób opowiedziała  młodzie-
ży  o Prawach Człowieka, ich historii i znaczeniu. 
Przybliżyła problemy wielu państw, w których nie 
są one nadal respektowane i zapoznała uczniów

z zakresem działań fundacji zajmujących się tym 
problemem. Wyjazd umożliwił drugoklasistom 
zebranie wielu informacji i lepsze zrozumienie 
tematu dotyczącego Praw Człowieka. 
Dziękujemy pani Bognie za tak interesujące  
przekazanie wiedzy i serdeczne przyjęcie naszej 
grupy.

TEKST I FOTO MGR E. SZCZYGIEŁ

W dniu 20 marca w grupie „Starszaki” 
odbyły się zajęcia otwarte dla 
rodziców. Dzień przed przyjściem 
wiosny, dlatego zajęcia związane były 
z tematyką wiosenną i nazywały się 
„Wiosna  tuż, tuż…”

Zajęcia rozpoczęły się od  przywitania gości 
i podziękowania za przybycie. Na począt-

ku dzieci  wysłuchały wiersza Jana Brzechwy 
„Przyjście wiosny”, po czym dowiedziały się jak 
Pani Wiosna może do nas dostać się. Następnie 
dzieci udały się do stolików i przy muzyce wyko-
nały trawkę zielonymi kredkami pastelowymi. Po 
skończeniu pracy dzieci miały za zadanie wyszu-
kanie wszystkich kwiatów ukrytych w naszej sali.  
Wzbudziło to w nich wiele radości i wiele śmie-
chu. Znalezione kwiaty skrywały w sobie wiele 
tajemnic. Na każdym z kwiatów ukryte były cyfry 
oraz litery, które po poprawnym rozszyfrowaniu  
tworzyły hasło „WIOSNA”. Na koniec dzieci ry-
sowały kwiatki, na wcześniej wykonanej trawie.
Zajęcia otwarte umożliwiają rodzicom obserwo-
wanie dzieci w grupie oraz zapoznanie się z ich 
osiągnięciami. Spotkania te odbywają się zawsze
w miłej atmosferze wspólnej zabawy, podczas któ-
rej pokazujemy rodzicom jak łączyć  zabawę z pracą 

i praktycznie wykorzystywać umiejętności dzieci. 
Na tych zajęciach dzieci pracowały elementami 
metody D. Dziamskiej „Edukacja przez ruch”, 
która jest zbiorem ćwiczeń usprawniających po-
szczególne funkcje rozwijającego się organizmu. 
Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy rodziców, któ-
rzy brali w niej aktywny udział.
Dziękujemy rodzicom za wspólną zabawę i za 
przybycie.
Wszystkie przedszkolaki doskonale wiedzą, że na-
leży pamiętać o świątecznych porządkach, dlatego 
wspólnie z rodzicami dzieci zatańczyły przy piosen-
ce „Ramaya” naśladując sprzątanie: wycieranie ku-
rzy, mycie okien i zamiatanie. Dzieci rozwiązywały 
wielkanocne zagadki, które nie sprawiły im proble-
mu. Wzbudziło to wiele radości i wiele śmiechu,
i radości wśród dzieci. Przedszkolaki dzieliły wy-
razy na sylaby, a także dokonały syntezy głoskowej. 
Wiele entuzjazmu wzbudziła zabawa „Wyścig z jaj-
kami”, w której dzieci podzielone na trzy drużyny 
miały za zadanie przetransportować jajka przez 
wyznaczoną trasę. Zajęcia zakończyła wspólna 
zabawa plastyczna – malowanie pisanek. Podczas 
zajęć dzieci mogły zobaczyć jak rodzice bawią się 
podczas zabawy ruchowej oraz tworzenia koloro-
wych pisanek. Rodzice natomiast mogli przekonać 
się jak ich pociechy świetnie radzą sobie z rozwiązy-
waniem trudnych zadań. Zajęcia otwarte pozwoliły 
zaobserwować rodzicom jak ich dzieci zachowują 
się w grupie rówieśniczej. Wspólna zabawa sprawi-
ła dzieciom wiele radości i wiele frajdy. Dziękujemy 
rodzicom za zaangażowanie oraz za wspólnie spę-
dzony czas!

TEKST I FOTO ANNA PRZYGÓDZKA

Dnia 15 kwietnia 2014 roku w grupie „Sło-
neczka” odbyły się zajęcia otwarte dla rodzi-

ców, był to okres Świąt Wielkanocnych, dlatego 
też zajęcia związane były z tą tematyką i nosiły 
tytuł „Nasze pisanki”.
Zajęcia rozpoczęły się powitaniem przybyłych 
gości, po czym dzieci oglądały pocztówki związa-
ne ze Świętami Wielkanocnymi. Dzieci przypo-
mniały jakie zwyczaje związane są z tymi świę-
tami: malowanie pisanek, wysyłanie pocztówek, 
robienie palm, wysiewanie owsa i rzeżuchy, pie-
czenie ciast, świąteczne porządki i inne. 
Wszystkie przedszkolaki doskonale wiedzą, że 
należy pamiętać o świątecznych porządkach, dla-
tego wspólnie z rodzicami dzieci zatańczyły przy 
piosence „Ramaya” naśladując sprzątanie: wycie-
ranie kurzy, mycie okien i zamiatanie. 
Dzieci rozwiązywały wielkanocne zagadki, które 
nie sprawiły im problemu. Wzbudziło to wiele 
radości i wiele śmiechu, radości wśród dzieci. 
Przedszkolaki dzieliły wyrazy na sylaby, a także 
dokonały syntezy głoskowej. 
Wiele entuzjazmu wzbudziła zabawa „Wyścig
z jajkami”, w której dzieci podzielone na trzy dru-
żyny miały za zadanie przetransportować jajka 
przez wyznaczoną trasę.
Zajęcia zakończyła wspólna zabawa plastyczna – 
malowanie pisanek.
Podczas zajęć dzieci mogły zobaczyć jak rodzice 
bawią się podczas zabawy ruchowej oraz tworze-
nia kolorowych pisanek. Rodzice natomiast mo-
gli przekonać się jak ich pociechy świetnie radzą 
sobie z rozwiązywaniem trudnych zadań. Zajęcia 
otwarte pozwoliły zaobserwować rodzicom jak 
ich dzieci zachowują się w grupie rówieśniczej.
Wspólna zabawa sprawiła dzieciom wiele radości 
a wspólna zabawa wiele frajdy.  
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie oraz za 
wspólnie spędzony czas!
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TEKST I FOTO JUSTYNA PULKOWSKA

W dniu 21 marca dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 3 wesołym pochodem wyruszyły 

na pobliski wał, by nad rzeką Narwią pożegnać 
zimę i przywitać wiosnę. W tym ważnym wy-
darzeniu brały udział wszystkie grupy z przed-
szkola, każda z grup doskonale się do tego przy-
gotowała wykonując „Marzanny” symbolizujące 
zimę. Najmłodsze przedszkolaki zrobiły piękny, 
wiosenny „maik-gaik”.
Dzieci wraz z nauczycielkami stojąc na wale śpie-
wały piosenki żegnając zimę, „Precz zimo, nie 
zwlekaj”, a reprezentacja dzieci ze starszych grup 
wraz z opiekunkami zeszły nad wodę, by wrzucić 
„Marzanny” i na dobre pożegnać zimę. W drodze 
powrotnej do przedszkola cały wesoły pochód 
prowadziły „Krasnoludki” niosąc z dumą piękny, 
kolorowy „gaik-maik” symbolizujący wiosnę. Po-
goda była doskonała i dzieciom z PP3 udało się 
skutecznie wygonić zimę.

TEKST I FOTO B.K. 

Pierwszy kwietnia to od dawien dawna dzień 
żartów i psot. W tym roku dzieci z klas I-

-III SP w Modlinie Twierdzy spędziły 1 kwietnia
w niecodziennym towarzystwie iluzjonisty. Były 
zachwycone pokazem artysty. „Aleeeee super 
czaruje!” Emocje sięgnęły zenitu, gdy poprosze-
ni spośród publiczności asystenci również z po-
wodzeniem pomagali w magicznych sztuczkach. 
„Igor, jak wyczarowałeś z jednej piłeczki aż 3?” 
Igor zaniemówił z wrażenia. Sam nie wiedział, że 
to potrafi . Na nic się zdały wyjaśnienia artysty, 
że to nie czary, tylko iluzja. „Może to i iluzja, ale 
nasza pani naprawdę zaczarowała, że chusteczka 
zniknęła”.

TEKST I FOTO ELŻBIETA OBUCHOWSKA 

Dzień 25 kwietnia 2014 r. w „Słonecznej Kra-
inie” był okazją do spotkania z żywiołami: 

Powietrzem, Ogniem, Wodą i Ziemią. Dzieci 
przygotowały kolorowe wstążki symbolizujące 
dany żywioł, tworząc w czasie zabawy barwny 
korowód. Każda grupa zaprezentowała krótki 
wiersz o swoim żywiole, oraz wykonała zadania: 
nadmuchiwanie balonów, nalewanie wody do 
butelek, sadzenie kwiatków. Żywioł ognia zapre-
zentował „Taniec płomieni” w trakcie, którego 
dzieci spontanicznie tańczyły do muzyki. Dzieci 
wspólnie razem z wychowawczyniami zaśpiewa-
ły też piosenkę „Cztery Żywioły”, a na zakończe-
nie zabawy stworzyły piękne prace plastyczne 
ilustrujące poszczególne żywioły. Przedszkolaki 
są świadome wpływu ludzi na otoczenie, wie-
dzą że należy dbać o czyste powietrze, oszczęd-
nie korzystać z wody, dbać o ziemię, która nas 
żywi. Mają świadomość, że żywioły są niezbędne 
do funkcjonowania życia na ziemi, choć bywają 
również jego zagrożeniem.
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TEKST MAGDALENA JURKIEWICZ, ANNA PRZYGÓDZKA 
FOTO EWELINA SZCZYGIEŁ

Kontakt z szeroko pojętą sztuką jest bardzo 
ważnym elementem w rozwoju emocjonal-

nym i społecznym każdego człowieka. Jest moto-
rem do poszerzania gamy doznań estetycznych, 
pobudza umysł, rozwija myślenie abstrakcyjne. 
Każdy z nas jest aktorem, choć często nie zdaje-
my sobie z tego sprawy, zaczynamy grać z każ-
dym uśmiechem, grymasem, pierwszymi słowa-
mi: mamo, tato. 
W dzisiejszym świecie bardzo ważne jest, aby 
wprowadzać teatr w życie od najmłodszych 
lat, dlatego dnia 9 kwietnia 2014 r. o godz. 9.30 
rodzice dzieci z PP4 wcielili się w rolę aktorów
w przedstawieniu pt. ,,Królewna Śnieżka i sied-
miu krasnoludków”. Rodzice poświęcili wiele 
czasu i energii w próby i przygotowania do wystę-
pu, który do ostatnich chwil był dla dzieci dużą 
niespodzianką. Swój cenny czas poświęcali, aby 
sprawić radość przedszkolakom. Aktorzy przy-
gotowali stroje dorównujące profesjonalistom. 
Główną rolę w sztuce odegrali rodzice: Wioletta 
Ochal (Śnieżka), Arkadiusz Majewski (Książę, 
Myśliwy), Dorota Matysiak (Krasnal), Anna Mo-
sińska (Krasnal), Katarzyna Gołębiowska (Maco-
cha), Gabriela Okrasa (Lustro), a także nauczy-
ciele i pracownicy przedszkola: Monika Skrońska 
(Krasnal), Kinga Kuczkowska (Krasnal), Aneta 
Krupka (Krasnal), Kamila Różańska (Krasnal), 
Anna Przygódzka (Narrator, ptaszek), Magdale-
na Jurkiewicz (Narrator, ptaszek). 

Organizatorami i reżyserami były: Anna Przy-
gódzka i Magdalena Jurkiewicz (wychowawcy 
grupy ,,Słoneczka”).
Przedstawienie zrobiło ogromne wrażenie na 
przedszkolakach i zaproszonych gościach: Dy-
rektor Zespołu Szkół – mgr Zdzisław Szmytkow-
ski, wicedyrektor – mgr Irena Wiśniewska, klasy: 
0a, 0b, 0c, 0d, 1a Szkoły Podstawowej. Sztuka 
zakończyła się gromkimi brawami. Aktorom po-
dziękował dyrektor mgr Zdzisław Szmytkowski
i wicedyrektor mgr Irena Wiśniewska. Otrzymali 
słodkie upominki i zdobyli uznanie w oczach sze-
rokiej publiczności. 
Dzieci były dumne ze swoich rodziców i pełne po-
dziwu dla nich. Czekają na kolejne przedstawienia 
w których odtwórcami ról będą ich rodzice. 

TEKST I FOTO MAŁGORZATA ZAWADZKA

Dnia 27 marca, Przedszkolaki  z PP3, wzięły 
udział w nowodworskiej edycji konkursu 

pod hasłem „Mam talent”. Tego dnia swoje talen-
ty wokalne, recytatorskie, sportowe prezentowały 
dzieci zgłoszone przez rodziców. W każdej grupie 
przedszkolnej, uczestników bacznie obserwowali 
członkowie jury: złożone z rodziców, dzieci i pani 
nauczycielki. Oceniali dzieci bardzo pozytywnie 
– nie brakowało ciepłych słów uznania. Po dłuż-
szym zastanowieniu Jury postanowiło przyznać 
uczestnikom konkursu równorzędne nagrody. 
Wszyscy wykonawcy dostali atrakcyjne dyplomy 
oraz gorące słowa uznania. Słodki poczęstunek 
i wspólna zabawa przy muzyce zakończyła ten 
wspaniały i niezwykły dzień. Dziękujemy wszyst-
kim rodzicom, którzy swoim wkładem przyczy-
nili się do realizacji tego przedsięwzięcia.
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TEKST I FOTO EWA RUDNICKA 

Od wielu lat uczniowie szkoły podstawowej 
przystępują do Ogólnopolskiego Sprawdzia-

nu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM 
– w tym roku tytuł testu brzmiał „Wielki kłopot”. 
Mamy nadzieję, że to dobra wróżba.
Rano przed 9.00 uczniowie klasy III a, b, c ubrani 
w galowe stroje stawili się w szkole. Swój pierw-
szy poważny egzamin przeżywali wraz ze swymi 
nauczycielami. Po przywitaniu i objaśnieniu, jak 
wszystko się odbędzie, dzieci w przydzielonych 
klasach obejrzały fi lm relaksacyjny, który bar-
dzo im się podobał i odstresował ich. Następnie 
otrzymały test. Nauczyciel głośno przeczytał 
instrukcję i odpowiedział na ewentualne pyta-
nia. Rozpoczęła się ciężka praca, na którą było
45 minut. W czasie 15-minutowej przerwy 
między testami, uczniowie stwierdzili, że test
z polskiego był łatwy, taki też okazał się, w odczu-
ciach dzieci  test z matematyki. Efekty swej pracy 
uczniowie poznają dopiero po świętach. Mamy 
nadzieję, że ich zadowolenie i uśmiechy na twa-
rzy będą takie same jak w dniu pisania.

TEKST I FOTO MAŁGORZATA GRABOWSKA

W dniu 28.03.2014 dzieci z grupy ,,Plastusie” 
wraz z panią Martą Bogdańską (mamą Sta-

sia) i wychowawczynią samodzielnie przygoto-
wały zdrowe śniadanie – wiosenne kanapki oraz 
pyszny, zdrowy i świeży skok z jabłek, gruszek
i marchwi. Na wcześniejszych zajęciach dzieci 
dowiedziały się, co to znaczy zdrowa żywność, 
jakie znaczenie dla rozwoju dziecka mają warzy-
wa i owoce oraz inne produkty. Poznały piramidę 
zdrowego odżywiania. Zdobytą wcześniej wiedzę 
wykorzystały podczas przygotowywania zdrowe-
go śniadania. Nie zabrakło oczywiście warzyw, 
jak również innych niezbędnych dla rozwoju 
dzieci produktów: wędlin, jaj, serów czy ryb.
Z takim zapałem przygotowane śniadanie i prze-
pyszny sok zniknęły w mgnieniu oka i nie było 
osoby, która by nie chciała jeść.  

TEKST I FOTO MAŁGORZATA GRABOWSKA

W dniu 80.04.2014 r. dzieci z PP3 z grup 
,,Plastusie” i ,,Wróbelki” odwiedziny Mo-

dlin Twierdzę. Pod opieką swoich nauczycielek 
oraz przewodnika pana Grzegorza  Sokołow-
skiego dzieci zobaczyły  najważniejsze zabytki, 
pomnik ,,Obrońców Twierdzy” oraz  poznały  hi-
storię Modlina Twierdzy i  zamieszkującej tu bia-
łej niedźwiedzicy Baśki Murmańskiej. Po space-
rze dzieci udały się autokarem do Zakroczymia, 
gdzie zwiedzały podziemia oraz oddały hołd po-
ległym tam ludziom przy pomniku wystawionym 
na górze na ich cześć. Starszaki odwiedziły także 
kolegów i koleżanki z PP4. Dzięki uprzejmości 
pani dyrektor Ireny Wiśniewskiej dzieci miały 
okazję wspólnie pobawić się w sali gimnastycznej 
oraz na placu zabaw, gdzie nie brakowało atrakcji 
sportowo-muzycznych. Pani dyrektor zorgani-
zowała również poczęstunek (kiełbaski z grilla, 
owoce i napoje). Na zakończenie wycieczki dzie-
ci z naszego przedszkola podziękowały pani dy-
rektor, wychowawczyniom i całemu personelowi 
z PP4 za miłe spotkanie i na ręce pani dyrektor 
PP4 wręczyły prezent. Dzieci wraz z wychowaw-
czyniami z PP4, również obdarowały odwiedza-
jących drobnymi upominkami. 
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 Warsztaty gipsowe dla uczniów klas I-III w Szkole 
Podstawowej nr 7 
7 i 8 kwietnia 2014 r. najmłodsi uczniowie SP7 

mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsz-
tatach plastyczno-technicznych. 

Warsztaty z rękodzieła ludowego

Każde dziecko samodzielnie przygotowywało 
masę gipsową z wody i gipsu szklanego. Waż-
ne było to, aby dobrać odpowiednie proporcje 
oraz mocno i długo mieszać. Tak przygotowa-
ną masę dzieci wlewały do specjalnych form. 
Wykonały aż cztery odlewy: zająca wielkanoc-
nego, wazon z kwiatami w ramce, różne ma-
leńkie zwierzątka i bukiet polnych kwiatów. 
Po tygodniu, kiedy gips dobrze wysechł, mali 
artyści przystąpili do malowania zająca wielka-
nocnego. Dobieranie odcieni farb i mieszanie 
kolorów było bardzo przyjemne. Zające stawa-
ły się piękne i kolorowe. Będą wspaniałą ozdo-
bą stołu podczas świąt. 
Dzieci zdobyły nowe doświadczenia, które nie-
jednokrotnie wykorzystają w przyszłości.

TEKST I FOTO M.CH.

Przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy już trwa-
ją! 
Przedszkolaki z PP2 wzięły udział w warsztatach 
z rękodzieła ludowego. Zajęcia przeprowadzili 
przedstawiciele pracowni „Guliwer” specjalizują-
cy się w wyrobach z siana oraz innych materiałów 
naturalnych.
Na początku zajęć dzieci z wielkim zainteresowa-
niem wysłuchały ciekawostek dotyczących pracy 
przybyłych do nas gości a następnie same z za-
pałem przystąpiły do pracy pod okiem instruk-
torów. Tematem przewodnim spotkania były 
zbliżające się Święta Wielkanocne. Dzieci z grup 
młodszych ,,Wiewiórki”, ,,Jeżyki” i ,,Owieczki” 
wykonały ozdoby z siana – kurczaczki i zajączki, 
grupy starsze ,,Pszczółki” i ,,Myszki” własnoręcz-
nie ozdabiały wydmuszki z gęsiego jajka.
Warsztaty przebiegały w atmosferze radości. Na-
szym małym artystom dały dużo satysfakcji z wy-
konywanych dzieł a jednocześnie pozwoliły zdo-
być ciekawe wiadomości i nowe doświadczenie.

Teatrzykiem w wykonaniu dzieci przywitano wiosnę 
w Przedszkolu Nr 3
TEKST I FOTO MAŁGORZATA ZAWADZKA

Spragnione słońca i zieleni dzieci z Przedszkola 
Nr 3 W Nowym Dworze Maz.  dużo wcześniej 

rozpoczęły przygotowania do nadejścia wio-
sny. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak
i zwiastunów wiosny podczas spacerów i pie-
szych wycieczek. Wykonały liczne prace o tema-
tyce wiosennej a także poznały wiersze i piosenki
o wiośnie. Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany 
dzień 21 marca, o godz. 10.00  dzieci przybyły 
do przedszkola w dobrych nastrojach i pięknie 
przebrane w wiosenne kolorowe stroje chciały 
zaakcentować nadchodzącą porę roku. Wszystkie 
przedszkolaki ze swoimi paniami zebrały się w sali 
gimnastycznej naszego przedszkola, żeby wspólnie 
powitać wiosnę. Najstarsza grupa 6-latków „Pla-
stusie”, wraz z p. Małgorzatą Grabowską i p. Mał-

gorzatą Zawadzką, przygotowała dla młodszych 
dzieci, teatrzyk z okazji przyjścia wiosny. Dzieci 
miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą
o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki
i wykonywały zadania dotyczące wiosny. Na zakoń-
czenie, wszyscy razem wspólnie odśpiewali piosenkę 
„Wiosna w błękitnej sukience”. Głośnym okrzykiem 
oraz szczerym uśmiechem przedszkolaki przywoły-
wały upragnioną porę roku. Po tak ciepłym powita-
niu dzieci, zima już na pewno nie wróci. 
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Zajęcia 
o niewidomych
TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

Dzieci z grupy „Mali Odkrywcy” Publicznego 
Przedszkola nr 1 jak każdego dnia usiadły na 

dywanie czekając na zajęcia. Zapewne dziś wycho-
wawczyni będzie im czytać bajki, gdyż przyniosła 
dużą książkę. Zauważyły, że książka ta jest jakaś 
dziwna. Nie ma w niej kolorowych obrazków, jak to 
w książkach dla dzieci, i rzędów równo zapisanych 
wyrazów. Kartki są białe i gładkie. Dopiero po chwi-
li dzieci dostrzegają, że kartki pokryte są wypukłymi 
kropkami. Wychowawczyni grupy poinformowała, 
że zajęcia będą poświęcone ludziom niewidomym. 
Przedszkolaki już nie raz widziały osoby niewido-
me idące po chodniku z białą laską. Trudno dzie-
ciom było uwierzyć, że są to niewidzący, przecież 
szli całkiem żwawo. Na zajęciach dzieci poznały do 
czego służy niewidomym tajemnicza długa, biała 
laska i to, że „widzą otaczający świat, swymi palca-
mi”. Dzieci dowiedziały się, że książka leżąca przed 
nimi napisana jest alfabetem Braille′a. To specjalny 
układ wypukłych kropek – literek układających się
w wyrazy i całe zdania. Wodząc palcami po stronach 
książki „Odkrywcy” ledwo wyczuwali wypukło-
ści, byli bardzo zaskoczeni, że taką książkę można 
czytać. Z zainteresowaniem słuchali o szkołach dla 
niewidomych, które uczą nie tylko takiej wiedzy 
jak wszystkie szkoły w Polsce, ale również jak ra-
dzić sobie w życiu. To dla nas dziwne szkoły, bo 
bez tablic, a uczniowie wykonują notatki pisząc na 
specjalnych maszynach. Pomoce do zajęć opisano 
pismem Braille′a, zaś mapy po prostu są wypukłe. 
Przedszkolaki dowiedziały się, że by ułatwić życie 
niewidomym niektóre przedmioty codziennego 
użytku przekazują informacje słownie, choćby tak 
jak zegary informując, która jest godzina, termome-
try mówiąc jaka jest temperatura czy nawet specjal-
nie skonstruowane komputery. Ale najważniejsze są 
palce, to one mówią, że chleb jest miękki, ser ciągnie 
się pod ręką a wędlina jest krucha, no a śnieg, śnieg 
dla niewidomego nie ma koloru, jest zimny. I tu wła-
śnie ważna jest szkoła, która nauczy, że śnieg jest 
biały, jak stawiać stopę by nie zaczepić o krawężnik 
i nauczy zawodu. Może dziś jeszcze wiele informa-
cji o życiu osób niewidomych dziwi sześciolatka. 
Ważne jest jednak by zrozumiał, że niewidomi oraz 
inne osoby niepełnosprawne są takimi samymi war-
tościowymi ludźmi jak my wszyscy, i tak jak każdy 
potrzebują zrozumienia i życzliwości. 

Uroczystość wręczenia świadectw 
ukończenia szkoły w ZS2
TEKST ZS2 FOTO MC  I MM

25 kwietnia 2014 r. odbyła się uroczystość 
wręczenia świadectw ukończenia szkoły. 

To wyjątkowe spotkanie – tradycyjnie już – było 
okazją do podsumowań pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej w klasach maturalnych i podzięko-
wań dla dyrekcji i nauczycieli, szczególnie dla 
wychowawców. To czas wspomnień, ale i życzeń, 
by w przyszłości spełniły się wszystkie zamierze-
nia abiturientów.
W uroczystości wzięli udział: p. Jacek Kowalski 
– burmistrz Nowego Dworu Maz., p.Krzysztof 
Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej, p. Ry-
szard Brzeziński – radny Rady Miejskiej, p. Jacek 
Kolanko – przewodniczący Rady Rodziców ZS2, 
dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie klas ma-
turalnych i ich rodzice. W części ofi cjalnej uro-
czystości głos zabrała dyrektor Ewa Malasiewicz. 
Przypominając ważniejsze dokonania maturzy-
stów, wyraziła nadzieję, że wiedza i umiejętności 
zdobyte w czasie tych kilku lat w szkole pozwolą 
uczniom dobrze zdać egzaminy: maturalny i za-
wodowy, a następnie odważnie i twórczo zmie-
rzać do świata dorosłych, by odnaleźć swoją dro-
gę w życiu. 
W imieniu absolwentów Technikum i Liceum 
Profi lowanego Kasia i Piotr podsumowali kilku-
letnią naukę w szkole. Słowa podziękowania za 
pracę dydaktyczno-wychowawczą skierowali do 
dyrekcji, nauczycieli; szczególnie ciepło zwró-
cili się do wychowawców: p. Anety Nowackiej 
(3aLP), p. Mirosławy Trębacz (3bLP) i Ewy Tu-
ryny-Głowackiej (IVT). Za wspieranie w każdej 
chwili maturzyści podziękowali rodzicom. Swo-
im młodszym koleżankom i kolegom życzyli suk-
cesów w nauce.
Po tej części uroczystości nadszedł długo ocze-
kiwany przez uczniów moment wręczenia świa-
dectw z wyróżnieniem. Z pewnością były to 
niezapomniane chwile dla Karoliny Sikorskiej 
(uczennicy Liceum Profi lowanego) i Moniki Ra-
dwańskiej (uczennicy Technikum), które otrzy-
mały nagrody Burmistrza Nowego Dworu za 
celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzo-
rowe zachowanie. Uczennice te uzyskały średnie 
ocen ze wszystkich lat nauki powyżej 5,0.
W tym roku świadectwa ukończenia szkoły z wy-
różnieniem (średnia ocen ze wszystkich lat nauki 
powyżej 4,75) otrzymało siedmioro uczniów: Ka-
rolina Sikorska (3aLP), Monika Radwańska (4T), 
Karolina Bartkowska (3bLP), Beata Wiśniewska 
(4T), Katarzyna Sakowska (3bLP), Justyna Wi-

śniewska (3bLP), Piotr Leszczyński (4T). Rodzice 
wyróżnionych uczniów odebrali listy gratulacyjne.
Dyrektor E. Malasiewicz wręczyła również po-
zostałe dyplomy i nagrody książkowe za wyniki
w nauce i zachowaniu, wzorową frekwencję, osią-
gnięcia w konkursach przedmiotowych i tema-
tycznych, pracę na rzecz szkoły, udział w akcjach 
społecznych oraz wolontariat.
Po części ofi cjalnej uczniowie klas młodszych
w dowcipnym programie artystycznym przedsta-
wili scenki ze szkolnego życia. Uroczystość po-
żegnania klas maturalnych, przygotowaną przez 
uczniów klas 2LO i 3T pod kierunkiem p. Anny 
Dyry i p. Małgorzaty Soczeskiej, zakończyły pa-
miątkowe zdjęcia. Przed absolwentami szkoły 
kolejne ważne chwile – egzamin maturalny, a dla 
technikum również egzamin zawodowy.
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Termin wpłaty II raty za sprzedaż napojów 
alkoholowych
Uwaga!!! Dzień 31 maja 2014 r. to sobota- na dzień wolny od pracy.
Burmistrz Miasta uprzejmie informuje, że w dniu 31 maja br. upływa termin wpłaty II raty za sprzedaż 
napojów alkoholowych.
Proszę o zwrócenie uwagi na to, że dzień 31 maja br. tj. sobota jest dniem wolnym od pracy. 
Dlatego też, ostatnim dniem terminu wpłaty II raty za sprzedaż napojów alkoholowych jest piątek 
30 maja br.
Jeżeli wpłata będzie dokonywana w piątek 30 maja br., proponuję, aby została uiszczona w formie go-
tówkowej bezpośrednio w Oddziale Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim przy ul. Targowej 1/3 w godzinach otwarcia tj. poniedziałek-piątek 8:00-18:00 lub w Ban-
kowym Punkcie Kasowym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 30 w godzinach 
otwarcia tj. poniedziałek 9:00–16:30, wtorek–piątek 8:00–15:30. Zaproponowane rozwiązanie zagwa-
rantuje, że środki fi nansowe znajdą się na rachunku Urzędu Miejskiego w ustawowym terminie.
Informuję Państwa również, że opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłyną na rachunek 
gminy po dniu 30 maja br. będą traktowane jak opłaty uiszczone po terminie, co z mocy art. 18 pkt. 
12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi skutkuje wygaśnięciem 
zezwolenia.
Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty: 35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywatelskich – pok. 227 Nr tel. (22) 5122266.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Prezes oraz Zarząd Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego SUBSIDIUM pragną serdecznie po-
dziękować Sz. P. Januszowi Dąbrowskiemu – Prezesowi Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Sz. P. Romanowi Głosowi – Prezesowi Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze 
Mazowieckim

za wsparcie fi nansowe okazane naszemu stowarzyszeniu.
DZIĘKUJEMY!

Nowodworska Karta Familijna – ZŁÓŻ WNIOSEK!
Przypominamy o możli-

wości składania wnio-
sków o wydanie karty
w ramach Programu No-
wodworska Karta Familij-
na. Wnioski można skła-
dać w Urzędzie Miejskim
(ul. Zakroczymska 30)
w godzinach pracy urzędu. 
Program „Nowodworska 
Karta Familijna” skiero-
wany jest do rodzin wielo-
dzietnych zamieszkałych na 
terenie Nowego Dworu Ma-
zowieckiego. W przypadku 
udziału w programie nie 
brane jest pod uwagę kryte-
rium dochodowe. Poprzez „Rodzinę Wielodzietną” rozumie się rodzinę zamieszkałą na terenie Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje
i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub 24. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Z okazji „Dnia Strażaka” składam wszystkim funkcjonariuszom PSP, druhom OSP i OSP RW, pracow-
nikom cywilnym oraz weteranom pożarnictwa podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę.

Niechaj Uroczystość będzie powodem do Waszej dumy i satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiąz-
ków służbowych.
Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba in-
nym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.
Życzę spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych 
obowiązków służbowych.
Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele 
humanitarnej służby ludziom w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę , ludziom na pożytek”

W imieniu członków Komisji Bezpieczeństwa oraz własnym
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

radny Rady Miejskiej Włodzimierz Oleksiak

1 czerwca –  Międzynarodowy Dzień 
Dziecka

2 czerwca – Dzień bez Krawata

3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny

4 czerwca –  Międzynarodowy Dzień Dzieci 
Będących Ofi arami Agresji

5 czerwca –  Światowy Dzień Ochrony 
Środowiska Naturalnego

6 czerwca –  Międzynarodowy Dzień Bez 
Samochodu; Światowy Dzień 
Pocałunku

8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów

9 czerwca –  Międzynarodowy Dzień 
Archiwów

12 czerwca –  Światowy Dzień Sprzeciwu 
wobec Pracy Dzieci; Święto 
BOR

13 czerwca –  Święto Żandarmerii 
Wojskowej

14 czerwca –  Światowy Dzień Krwiodawcy; 
Dzień Dziennikarza 
Obywatelskiego

15 czerwca –  Ogólnopolski Dzień 
Dogoterapii; Dzień Wiatru; 
Światowy Dzień Praw Osób 
Starszych 

16 czerwca –  Międzynarodowy Dzień 
Pomocy Dzieciom 
Afrykańskim

17 czerwca –  Światowy Dzień walki 
z pustynnieniem i suszą

19 czerwca –  Boże Ciało

20 czerwca –  Pierwszy Dzień Lata – 
najdłuższy dzień roku; 
Światowy Dzień Uchodźcy

21 czerwca –  Święto Muzyki; Światowy 
Dzień Deskorolki

22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”

23 czerwca –  Dzień Ojca; Noc świętojańska; 
Dzień Służby Publicznej

24 czerwca –  Światowy Dzień Chorych na 
Osteoporozę

26 czerwca –  Międzynarodowy Dzień 
Walki z Narkomanią; 
Międzynarodowy Dzień 
Pomocy Ofi arom Tortur

27 czerwca –  Światowy Dzień Walki z 
Cukrzycą; Światowy Dzień 
Rybołówstwa

29 czerwca –  Dzień Ratownika WOPR; 
Uroczystość Św. Piotra i Pawła

30 czerwca –  Dzień Walki z Przewlekłą 
Niewydolnością Żylną



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE NASZE MIASTO

33

Posprzątali park w Twierdzy!
TEKST RED. FOTO ZESPÓŁ SZKÓŁ TWIERDZA MODLIN 

26 kwietnia br. odbyło się kolejne sprzątanie 
parku w Twierdzy Modlin. Mimo nie-

sprzyjającej aury, padającego cały dzień deszczu, 
dzięki zaangażowaniu  wielu uczniów z Zespołu 
Szkół, udało się oczyścić park.  

Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Roz-
woju Twierdzy Modlin. 
Poza uczniami, członkami Zarządu Osiedla oraz 
Stowarzyszenia WND w sprzątaniu wzięli udział 
burmistrz Jacek Kowalski, przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski, komendant Straży 
Miejskiej Piotr Rogiński oraz dyr. Zespołu Szkół 
Zdzisław Szmytkowski.
Wszyscy zaopatrzeni w worki, rękawiczki i nie-
zbędny sprzęt obeszli park, i uprzątnęli teren ze 
śmieci. Na koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie. 

Porozumienie o współpracy między Wojskową 
Akademią Techniczną a Związkiem Ofi cerów Rezerwy RP
TEKST AK FOTO MARCIN ŁADA 

17 kwietnia 2014 r. uroczyście podpisane zostało porozumienie o współpracy  
między Wojskową Akademią Techniczną a Związkiem Ofi cerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie podpisali rektor-komendant WAT 
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk i prezes Zarządu Głównego 
Związku Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej płk rez. Alfred Kabata.

Podczas podpisywania porozumienia obecni 
byli m.in. prorektorzy: ds. wojskowych – płk 

dr hab. Tadeusz Szczurek, ds. naukowych – prof. 
dr hab. inż. Krzysztof Czupryński oraz kanclerz 
– gen. dyw. w st. spocz. Jan Klejszmit. Związek 
Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej re-
prezentowali: płk rez. Dariusz Zielonka – wice-
prezes ZG (absolwent WAT), Marcin Łada – wice-
prezes ZG, ppor. rez. Piotr Szczepaniak, st. sierż. 
pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek (był 
pracownikiem WAT-u przez 27 lat), Kamil Mali-
nowski oraz Michał Krzysztof Wykowski z „War-
szawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939 roku”, z którą ZOR RP ściśle współpracuje.
Przed podpisaniem porozumienia rektor–ko-
mendant gen. bryg. prof. dr hab, inż. Zygmunt 
Mierczyk przedstawił prezentację ukazującą 
dorobek uczelni i jej aktualne kierunki rozwoju 
naukowo-badawczego. W Wojskowej Akademii 
Technicznej pracuje 1000 pracowników nauko-
wych, a studiuje 10 tys. studentów cywilnych
i wojskowych.  
W podpisanym porozumieniu określono, że 
Wojskowa Akademia Techniczna oraz Związek 
Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 
będą współpracować ze sobą w celu: Pozyski-

wania społecznej akceptacji dla polityki obron-
nej państwa. Upowszechniania tradycji oraz 
promocji dokonań i osiągnięć WAT i Związku 
w społeczeństwie, szczególnie wśród młode-
go pokolenia. Kształtowania w społeczeństwie, 
zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego presti-
żu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku 
obywateli do wypełniania powinności wojskowych
i obronnych. Wychowania patriotycznego dzieci 
i młodzieży.
Pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy re-
zerwy, weteranów i kombatantów z żołnierzami
i studentami WAT. ZOR RP zobowiązał się m. 
in. do prowadzenia działań edukacyjno-wycho-
wawczych służących 
kształtowaniu patrio-
tycznych, proobron-
nych i obywatelskich 
postaw młodzieży
i zainteresowaniu jej
możliwościami edu-
kacyjnymi WAT. 
Uczelnia natomiast 
zobowiązała się 
m.in. do udzielania  
pomocy Związkowi 

w organizowaniu uroczystości patriotycznych, 
konkursów historyczno-wojskowych dla mło-
dzieży szkolnej oraz przedsięwzięć związanych 
z obronnością państwa i promowaniem służby 
wojskowej.
Jak podkreślił płk rez. Alfred Kabata: ZOR RP jest 
ogólnopolską, patriotyczną organizacją skupiającą 
nie tylko ofi cerów rezerwy, ale także kombatantów 
i osoby cywilne. Bardzo ważną sprawą dla ZOR 
RP jest współpraca ze szkołami i kształtowanie pa-
triotycznych, proobronnych i obywatelskich postaw 
młodzieży oraz pozytywnego wizerunku wojska
w społeczeństwie. Podpisanie porozumienia przy-
czyni się do rozszerzenia działań na rzecz obron-
ności państwa i kształtowania pozytywnego wize-
runku Sił Zbrojnych w społeczeństwie.
Po podpisaniu porozumienia gen. bryg. prof.
dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk przekazał na ręce 
płk. rez. Alfreda Kabaty okolicznościowy ryngraf, 
a wszystkim członkom  delegacji ZOR RP upo-
minki. Płk rez. Alfred Kabata wręczył rektoro-
wi- komendantowi WAT medal 90-lecia Związku 
Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.



Władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego
 zapraszają do Parku Miejskiego na imprezy z okazji

ORGANIZATOR: PARTNERZY: PATRONI MEDIALI:

azowiWWłładdze we NNowego DDworu MMasamorząddoww a wiieckkiiegowi

ROK 2014
rokiem obchodów

640. rocznicy nadania praw miejskich

W PROGRAMIE:
 
od godz.14.00 - atrakcje w Miasteczku Klaunów
 -  program interaktywny  

pt. Stacja Europa – Witamy w Nowym Dworze Mazowieckim

 -  koncert estradowy w wykonaniu dzieci  
z Nowodworskiego Ośrodka Kultury

 
godz.18.00 -  rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  

„MÓJ PORTRET - MOJEJ MAMY”
 
godz.18.30  –  w koncercie z dedykacją dla Matek wystąpi  

gwiazda wieczoru – Halina Kunicka

Dnia Matki i Dnia Dziecka
1 czerwca 2014 r.

  

 PIASKARNIA 
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HALOWE MISTRZOSTWA NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO W TENISIE ZIEMNYM

TEKST I FOTO SENSEI DARIUSZ KOWALSKI

Dnia 6 kwietnia 2014 roku w Hali Sportowej 
ARENA w Legionowie odbył się IV Turniej 

Mazowsza Oyama Karate w konkurencji KATA 
(formy) i KUMITE (walka). W turnieju wzięło 
udział około 100 zawodników z naszego klubu. 
Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali:
Jakub Tomaszewski, Ibrahim Jadou, Bilal 
Jadou, Hasan Jadou, Bruno Mielczarek, Szy-
mon Mielczarek, Adam Mazur, Marcin Baran, 
Krzysztof Gut, Jakub Przyborski, Antoni Wa-
cholski, Michał Traczyk, Elżbieta Gara.
I miejsce zajęli: Elżbieta Gara, Bilal Jadou, 
Krzysztof Gut, Szymon Mielczarek
II miejsce zajęli: Jakub Tomaszewski, Bruno 
Mielczarek
III miejsce zajęli: Ibrahim Jadou, Antoni Wa-
cholski

W imieniu Klubu bardzo dziękujemy Nowo-
dworskiemu Centrum Medycznemu, które za-
bezpieczyło zawody od strony medycznej.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych naszym 
zawodnikom. OSU!!!

TEKST I FOTO A. DREWNOWSKI 

Jak co roku na obiekcie NOSiR-u odbyły się halo-
we mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego

w tenisie ziemnym dla młodzieży. W zawodach 
wzięło udział 22 tenisistek i tenisistów, których po-
dzielono na 3 kategorie: kadetki – dziewczynki do
16 lat, kadeci – chłopcy do 16 lat i młodzicy – chłopcy 
do 14 lat. Tenisiści startujący w turniejach zaprezen-
towali dobry poziom gry, a wiele meczy rozstrzygało 
się w trzech setach, co świadczy o bardzo wyrówna-
nych i zaciętych pojedynkach. W fi nale młodzików 
spotkali się zeszłoroczny zwycięzca JAN PAWEŁAS 
oraz ŁUKASZ LOREK. Tym razem w trzech setach 
wygrał ŁUKASZ 6/7(3), 6/3, 7/3. Bardzo dobrze 
zaprezentował się KUBA STANKIEWICZ, który
w półfi nale o mały włos nie wygrałby seta z J. PA-
WEŁASEM (tie-break 6/8). KUBA razem z MAR-
CINEM SIWKIEM zajęli 3. miejsca. W kategorii 
kadetów, tak jak rok temu, zwyciężył JAN BONIEC-
KI pokonując w meczu fi nałowym MACIEJA FRĄ-
CZAKA 6/4, 6/3. Niespodziankę sprawił bardzo 
dobrze tego dnia grający KAMIL PAŃCZYK, który 
pokonał KUBĘ NOWAKOWSKIEGO 4/6, 6/4, 7/4. 
Ostatecznie KAMIL razem z KRZYSZTOFEM PA-
WEŁASEM zajęli 3. miejsca. O największą niespo-
dziankę w kategorii dziewcząt postarała się MAJA 
RĘKLEWSKA, która pokonała zmagającą się z cho-
robą NATALIĘ JOŃCZYK 6/4, 7/6(6). MAJA razem 
z OLĄ KRUSZEWSKĄ ostatecznie zajęły 3. miejsca. 
Natomiast w fi nale spotkały się 2 faworytki: SARA 
ELKOSH i JULIA MŁODAWSKA, które reprezento-
wały niezwykle dramatyczny pojedynek. W rozstrzy-
gającym tie-breaku obie zawodniczki miały już piłki 

meczowe. Zwyciężyła z różnicą dwóch piłek SARA 
7/6(5), 4/6, 10/8! Podczas ceremonii zakończenia 
zawodów najlepsi zawodnicy otrzymali piękne pu-
chary i dyplomy.

TEKST I FOTO EMKA

Ponad 25 tysięcy ludzi wzięło udział w dru-
giej edycji ORLEN WARSAW MARATHON 

rozegranego w sobotę i niedzielę 12 i 13 kwiet-
nia w Warszawie. Impreza ta nazwana NORO-
DOWYM ŚWIĘTEM BIEGANIA składała się 
z trzech odsłon: sobotniego Charytatywnego 
Marszobiegu „Bieg na Tak! Biegam Bo Lubię” na 
dystansie ponad 4 kilometrów oraz niedzielnego  
biegu na 10 kilometrów i klasycznego maratonu 
na dystansie 42 kilometrów i 195 metrów. Głów-
ny organizator imprezy PKN ORLEN przygo-
tował wspaniałe widowisko. Jest to największa 
impreza biegowa w Polsce, która zgromadziła za-
wodników z ponad 50 krajów oraz wielotysięcz-
ną rzeszę kibiców. Oprócz sportowych emocji
i satysfakcji z ukończenia Orlen Warsaw Maratho-
nu wszyscy uczestnicy otrzymali piękne medale,
a wielu uczestników wygrało lub wylosowało wiele 
cennych nagród rzeczowych czy też fi nansowych. 
Miasteczko biegaczy jak również start i meta bie-
gów usytuowane były na Stadionie Narodowym 
i wokół niego. Wspaniałe rekordowe wyniki 
uzyskane przez Kenijczyków jak i przez najlep-
szego polskiego maratonczyka Henryka Szosta 
uświetniły dodatkowo całą imprezę. 
Słowa uznania należą się nowodworskim biega-
czom, których spora grupa wzięła udział w tej 
imprezie. 
Za przykładem biegaczy JOGGERA coraz więk-
sza grupa sympatyków biegania bierze udział
w tego typu imprezach. Jeden ze starszych za-
wodników JOGGERA Andrzej Piekut zmobili-
zował aż pięciu pracowników ze swojego zakładu 
pracy tj. Urzędu Skarbowego do udziału w biegu 
na 10 kilometrów. Wszyscy ten bieg ukończyli 
osiągając przyzwoite wyniki. 

Oto ta grupa i ich rezultaty: Andrzej Piekut – 
50.28, Sebastian Błaszczak – 51.25, Marek Pie-
trzak – 56.27, Elżbieta Graczykowska – 57.06, 
Ewa Mazurkiewicz – 57.32 i Olga Dudek-Popiel-
ska – 58.32. Cała ta grupa umawia się już na ko-
lejne starty. Kolejna grupa to czwórka pracowni-
ków i trenerów NOSiR-u, która również pobiegła 
10 kilometrów. Byli to Bartosz Kujawski – 59.18, 
Joanna Krzywda – 59.29, Aleksandra Świderska – 
59.57 i Joanna Konar – 1:04.29. 
Z zawodników JOGGERA w biegu na 10 kilome-
trów doskonale spisała się Anna Świstak, która 
osiągnęła rezultat 45.23. W biegu maratońskim 
pobiegła trójka biegaczy JOGGERA. Monika 
Zarzycka pobiegła w czasie 3:58.25 a Marek Do-
browolski osiągnął czas 4:04.00. Najlepiej wypadł 
Piotr Ochman który w debiucie na tym «królew-
skim» dystansie osiągnął doskonały wynik 3:02.53. 
Cieszą rezultaty naszych biegaczy i mamy nadzie-
ję, że grono fanów biegania będzie się nadal po-
większać o czym z przyjemnością będziemy infor-
mować naszych wiernych czytelników.
Gratulujemy wyników i mamy nadzieję, że będą 
kolejne starty. 

WYNIKI:

KADECI 
KOWALSKI PIOTR – FILIPIAK KUBA 6/3, 6/4
KRUPA KAROL – PAŃCZYK KAMIL 4/6, 3/6
SZUMSKI JAKUB – KORCZYŃSKI KACPER 4/6, 4/6 
BONIECKI JAN – OWCZAREK MICHAŁ 6/4, 6/3
PAWEŁAS KRZYSZTOF – KOWALSKI PIOTR 4/6, 6/4, 7/3
PAŃCZYK KAMIL – NOWAKOWSKI JAKUB 4/6, 6/4, 7/4
KORCZYŃSKI KACPER – FRĄCZAK MACIEJ 6/4, 4/6, 4/7

PÓŁFINAŁY
BONIECKI – PAWEŁAS 6/4, 7/5
PAŃCZYK – FRĄCZAK 3/6, 4/6

FINAŁ BONIECKI – FRĄCZAK 6/4, 6/3

KADETKI
ELKOSH SARA – ŚNIADA OLA 6/3, 6/3
OLSZEWSKA WIKTORIA -
KRUSZEWSKA OLA 3/6, 4/6
RĘKLEWSKA MAJA – JOŃCZYK NATALIA 6/4, 7/6(6)
PRASAŁ KAROLINA – MŁODAWSKA JULIA 4/6, 3/6

PÓŁFINAŁY
ELKOSH – KRUSZEWSKA 6/4, 7/6(3)
RĘKLEWSKA – MŁODAWSKA 3/6, 4/6

FINAŁ ELKOSH – MŁODAWSKA 7/6(5), 4/6, 7/6(8)

MŁODZICY ŁASZUK JAKUB – STANKIEWICZ JAKUB 3/6, 3/6

PÓŁFINAŁY 
PAWEŁAS JAN – STANKIEWICZ JAKUB 7/6(6), 6/3
LOREK ŁUKASZ – SIWEK MARCIN 7/5, 6/4

FINAŁ PAWEŁAS – LOREK 7/6(3), 3/6, 3/7

Nasi karatecy z sukcesami!




