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Wiosenne porządki trwają. Ze zdwojoną siłą wraca 
akcja „Nowy czysty Dwór!” wymierzona w psie od-
chody. Na terenie całego miasta pojawią się wkrótce 
zestawy higieniczne. Pod tym, pism kątem na marco-
wej sesji Rady Miejskiej zaktualizowano regulamin 
korzystania z Parku Wybickiego. W tym numerze 
przeczytacie również o pierwszym kroku do moder-

nizacji wału wiślanego. O szeroko pojmowaną czy-
stość dbamy także przez proekologiczne inwestycje, 
za które zostaliśmy nagrodzeni w konkursie „Przy-
jaźni środowisku”. 
Cały czas szukamy partnerów Nowodworskiej Karty 
Familijnej. Zachęcam lokalnych przedsiębiorców do 
włączenia się w akcję. Wierzę, że przez zaoferowanie 
zniżek dużym, nowodworskim rodzinom zyskacie 
nowych, wiernych klientów.  Posiadaczy NKF od-
syłam do tematu numeru, w którym poznacie nową 
ofertę w ramach karty.
9 maja zapraszam też na dużą imprezę w rytmie di-
sco i dance. Będzie ona finałem obchodów 135- lecia 
OSP, 50- lecia PSP i 35- lecia WOPR. 
Na koniec życzę Wam udanego wypoczynku majo-
wego. Być może zdecydujecie się zostać w mieście 
i np. wybrać do Twierdzy Modlin? Tak, jak turyści, 
których zachęcaliśmy do tego ostatnio na lotnisku  
w Modlinie i warszawskich Targach Lato. 
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facebook’u

W konkursie Przyjaźni Środowisku doceniono 
działania na rzecz ekologii takie jak: termo-

modernizacja budynków użyteczności publicznej, 
kolektory słoneczne dla mieszkańców, pompę ciepła 
w NOSiR i ogrzewanie na pellet w szkole w Modli-
nie Starym.
Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środo-
wisku” organizowany jest już od kilkunastu lat pod 
Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Organiza-
torem Głównym Konkursu jest Centrum Wspierania 
Inicjatyw Pozarządowych. Podstawowym celem 
Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Nagrdami w konkursie była realizacja i emisja filmu 
zrealizowana przez Onet.pl oraz 10 tys. złotych. 
Film można obejrzeć pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=tyJA3BM9K-
t4&feature=youtu.be

Nagroda pieniężna została przeznaczona na zagospo-
darowanie terenów zielonych na terenie miasta. 
Udział w konkursie był bezpłatny. 

TeksT ReD. FOTO fACebOOk.COM/ekOSAMORZADOwieC

Organizatorzy konkursu Przyjaźni Środowisku docenili nowodworskie inwestycje 
proekologiczne. 

Nowy Dwór mazowiecki miastem Przyjaznym 
Środowisku i mieszkańcom!

TeksT I FOTO ANDRZej DybOwSki 

Pierwszy krok do modernizacji wału przeciwpowodziowego Wisły
– od Warszawy do mostu w Nowym Dworze mazowieckim

Po wielu latach starań władz miasta Nowy Dwór Mazowiecki, polegających na organizowaniu konferencji, wysyłaniu pism  
i wystąpień do kompetentnych organów szczebla wojewódzkiego i centralnego, w sprawie podjęcia działań zmierzających 
do poprawy stanu technicznego wału przeciwpowodziowego rzeki wisły, do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo z biura 
Studiów i Projektów Gospodarki wodnej „biPROMeL” z prośbą o zaopiniowanie rozwiązań projektowych przebudowy 
prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki wisły na odcinku, jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki o długości około 
18,8 km. 

„BIPROMEL” opracował ww. koncepcje na 
zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Meliora-

cji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) w Warszawie, 
który w imieniu Skarbu Państwa jako jednostka or-
ganizacyjna samorządu województwa odpowiada za 
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawo-
wych, w tym wałów przeciwpowodziowych. 
Przygotowanie koncepcji rozwiązań projektowych 
jest  pierwszym bardzo istotnym krokiem zmie-
rzający do zrealizowania oczekiwanej inwestycji o 
szacunkowej wartości około 85 mln zł. Kolejnym 
etapem, który nastąpi jeszcze w tym roku będzie 
ogłoszenie przez WZMiUW zamówienia na wyko-
nanie projektu technicznego, następnie uzyskanie 
wszelkich uzgodnień, w tym środowiskowych. Re-
alizacja samej inwestycji jest wstępnie planowana na 
lata 2017-2018. 
Po zapoznaniu się z przedstawionymi wariantami 
założeń projektowych, Burmistrz  pozytywnie zaopi-
niował rozwiązanie, w którym zakłada się:
- wyniesienie korony wału do wymogów I klasy bu-
dowli hydrotechnicznych na całej długości moderni-
zowanego odcinka ( 18,8 km);
- rozbudowa korpusu istniejącego wału i dobudowa 
ławy przywałowej wraz z przebudową   
przejazdów wałowych;
- uszczelnienie podłoża i korpusu przesłoną przeciw-
filtracyjną w osi wału o wys. 12,0 m                                   
- wykonanie pasa eksploatacyjnego po koronie wału, 
o nośności do 5 t, utwardzonego kostką betonową 

bezfazową; 
- wykonanie pasa komunikacyjnego po koronie ławy 
przywałowej  o nośności do 30 t i o szer. 4 m z płyt 
betonowych;
- naprawa i odbudowa dróg dojazdowych do wału 
oraz przebudowa istniejących śluz i innych budowli 
hydrotechnicznych.
Po zakończeniu modernizacji korona wału będzie po-
łożona na wysokości około 77,8 m n.p.m. podobnie 
jak korona wału Narwi. Wał będzie więc zabezpieczał 
miasto nawet przed zagrożeniem wodami o niskim 
prawdopodobieństwie wystąpienia (raz na 500 lat), 
gdy hipotetyczny poziom lustra wody będzie wynosił  
około 77,4 m. Dla porównania w czasie zagrożenia 
powodziowego w roku 2010 najwyższy poziom jaki 
osiągnęło lustro wody rzeki Wisły, na wodowskazie  
w Modlinie osiągnął 75,41 m, czyli 2,4 m poniżej 
planowanej w koncepcji wysokości położenia koro-
ny wału.

w skRóciE w skRóciEw skRóciE w skRóciEw skRóciE

Odlotowa wystawa
w kwietniu część PROjekTU 640 Damiana 
Ochtabińskiego poświęconą Twierdzy 
Modlin można było oglądać na lotnisku w 
Modlinie. Do punktu informacji lotniskowej 
trafiły także informatory turystyczne 
poświęcone naszej fortyfikacji w polskiej  
i angielskiej wersji językowej. 

Baśka Murmańska  
na Targach Lato
Na zaproszenie Marszałka wo-
jewództwa Mazowieckiego 18 
kwietnia szlak baśki Murmańskiej 
zaprezentowany został podczas 
Targów Turystyki i wypoczynku 
Lato w warszawie. Tegoroczna 
edycja imprezy poświęcona była 
wyjazdom z dziećmi. Na stoisku 
Mazowsza dostępne były infor-
matory turystyczne dotyczące 
Twierdzy Modlin. informacje o 
naszym szlaku znalazły się też  
w nowej publikacji województwa 
„Z rodziną przez Mazowsze”, która 
miała premierę podczas targów. 
Uczestnicy imprezy skupieni wokół 
sceny mogli zapoznać się z historią 
niedźwiedzicy, charakterystyką 
szlaku i Twierdzy oraz wziąć udział 
w konkursie poświęconym baśce. 

Wał Wzmocniony Workami z piaskiem 25.05.2010 r.

Wisła ul. WarszaWska 25.05.2010 r.
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Jednym z punktów obrad ostatniego posie-
dzenia Rady było uchwalenie regulaminu 

korzystania z parku miejskiego im. Józefa 
Wybickiego położonego w granicach ulic 
Warszawska, Sukienna, Kościuszki, Wy-
bickiego oraz terenu zielonego położonego  
w granicach ulic Daszyńskiego, Warszawska, 
Zakroczymska w tym na skwerach: Dobrogo-
sta, Nałęcza, Solidarności. 
Zakaz wprowadzania psów do parku już ist-
niał, jednak brakowało uchwały regulującej 
tą sprawę. Dlatego taki punkt znalazł się w 
porządku obrad. Temat wzbudził ożywioną 
dyskusję wśród radnych zarówno na posiedze-
niach komisji jak i podczas sesji. Komisja Go-
spodarki Komunalnej wnioskowała, by zakaz 
wprowadzania psów do parku miejskiego im. 
Józefa Wybickiego utrzymać a w pozostałych 
miejscach pozwolić na wprowadzanie psów 
na smyczy. 
Radni przychylili się do tego wniosku i w 
związku z tym mieszkańcy będą mogli prze-
bywać ze swoimi pupilami jedynie na tere-
nach zielonych położonych w granicach w 

granicach ulic Daszyńskiego, Warszawskiej i 
Zakroczymskiej w tym na skwerach: Dobro-
gosta, Nałęcza, Solidarności. 
Nadal obowiązuje zakaz wprowadzania psów 
do parku miejskiego. 

Przypominamy też, że cały czas właściciele 
czworonogów maja obowiązek sprzątania po 
swoich pupilach. W miejscach publicznych 
nie wolno też palić tytoniu i pić alkoholu. 

TeksT ReD. FOTO URZąD MiejSki

Do parku miejskiego im. józefa wybickiego nie wolno wprowadzać psów. Tak zadecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej, która odbyła się 31 marca. 

Do parku bez psa!

www.nowydwormaz.pl

Obowiązek sprzątania po zwierzętach, które wy-
prowadzamy na tereny przeznaczone do użytku 

publicznego jest regulowany przepisami prawa. 
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 
2013 r. poz. 1399) nałożyła na gminy obowią-
zek ustalenia indywidualnych zasad utrzyma-
nia czystości i porządku na ich terenie. Art. 4 
cytowanej ustawy zobligował rady gmin do 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku który  jest aktem prawa miejsco-
wego. Regulamin określa min obowiązki 
osób utrzymujących zwierzęta domowe, 
mające na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanie-
czyszczeniami terenów zielonych.
Na terenie naszego miasta obowiązuje  Regu-
lamin utrzymania czystości i porządku na te-
renie miasta Nowy Dwór Mazowiecki , który 
został uchwalony dnia 18 grudnia 2012 roku 
(Uchwała Rady Miejskiej nr XXVI/301/12). 
Rozdział 10 par 37 ust. 2 pkt. 6 regulami-
nu stanowi, że do obowiązków właścicieli 
utrzymujących zwierzęta domowe należy 
natychmiastowe usuwanie przez właścicieli 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwie-
rzęta domowe w obiektach i na innych tere-
nach przeznaczonych do użytku publicznego 
a w szczególności na chodnikach, jezdniach 
placach, parkingach, terenach zielonych itp. 
nieczystości te umieszone w szczelnym i nieulęgają-
cym szybkiemu rozkładowi torbach mogą być depo-
nowane w komunalnych urządzeniach do zbierania 

odpadów, postanowienie to nie dotyczy osób niewi-
domych korzystających z psów przewodników.
Zgodnie z art. 10 ust. 2a i ust. 3 cytowanej ustawy 

karze grzywny podlega ten, kto nie wykonuje obo-
wiązków określonych w regulaminie. Postępowanie 
w przedmiotowych sprawach będzie toczyło się we-

dług przepisów Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia
Obowiązek sprzątania po zwierzętach  egzekwuje 

Straż Miejska. Zgodnie z art. 54. Ustawy z 
dnia 20 maja 1971 r.  - Kodeks wykroczeń 
(tj:Dz. U. z 2013 r. poz. 482, ze zm) kto wy-
kracza przeciwko wydanym z upoważnienia 
ustawy przepisom porządkowym o zacho-
waniu się w miejscach publicznych, podlega 
karze grzywny do 500 złotych albo karze 
nagany.
Akcja „Nowy czysty Dwór” prowadzona 
była już kilka lat temu. Wówczas, w jej ra-
mach miasto stworzyło specjalny plakat 
informujący o konieczności sprzątania po 
psach, wyprodukowało ulotki informacyjne 
oraz zakupiło torebki na psie odchody. Te-
raz oprócz ww. elementów na terenie całego 
miasta pojawią się dodatkowo dystrybutory 
zewnętrzne, z których będzie można, przy 
okazji spaceru z psem, pobrać papierową 
torebkę i specjalną tekturową łopatkę. Będą 
też zakupione standy wewnętrzne na torebki 
ekologiczne, które staną m.in. siedzibie urzę-
du miejskiego, w szkołach i przedszkolach 
oraz na terenie MZO. 
W ramach akcji miasto zakupi łącznie: 

• 20 000 sztuk torebek ekologicznych 
na psie odchody,
• 16 dystrybutorów zewnętrznych, 

• 6 sztuk standów – dystrybutorów 
wewnętrzne;  
Akcja rusza ponownie z początkiem maja. 

TeksT wyDZiAł GOSPODARki kOMUNALNej 

Urząd Miejski ponownie przystępuje do akcji „Nowy czysty Dwór”. w jej ramach, oprócz plakatów i ulotek, zakupione zostaną 
zestawy higieniczne na psie odchody, oraz specjalne dystrybutory do ich pobierania. Pojawią się one w całym mieście. 

Kolejny raz rusza akcja „Nowy czysty Dwór”!

FAKTY NOWODWORSKIEwiEŚci Z RATUsZA
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Samorządowy Informator SmS

Aby odpowiednie informacje trafiały do zainte-
resowanych osób mieszkaniec może zapisać 

się do odpowiednich grup. Np. ze względu na za-
interesowanie imprezami sportowymi – do grupy 
„Sport”.  Aby otrzymać informację o utrudnieniach 
występujących w miejscu zamieszkania należy za-
pisać się do swojej grupy „geograficznej” (Modlin 
Twierdza, Modlin Stary, Obszar pomiędzy torami a 
Narwią, Obszar pomiędzy torami a Wisłą). Z kolei 
grupa „e-komunikaty dla Obywateli” została stwo-
rzona w celu przekazywania informacji ważnych dla 
wszystkich mieszkańców naszego miasta. Tak więc 
aby dostawać ważne informacje należałoby zapisać 
się do dwóch grup: e-komunikaty i tej związanej z 
miejscem zamieszkania.
Poza informowaniem o ciekawych wydarzeniach 
system umożliwia szybkie przekazywanie informa-
cji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. 
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagro-
żenia operator systemu może wysłać informację do 
wszystkich jego użytkowników. Niezależnie do ilu i 
jakich grup mieszkaniec jest zapisany dostanie jeden 
sms z informacją o zagrożeniu. Aby wysłać sms-y do 
mieszkańców Administrator musi mieć komputer z 
dostępem do internetu. Urząd Miejski dysponuje poza 
tym tzw. „czerwonym telefonem”, który w szczegól-
nych przypadkach zagrożenia umożliwia wysłanie 
wiadomości do wszystkich zarejestrowanych użyt-
kowników bezpośrednio z miejsca zdarzenia.
Jedną z zalet tego systemu jest to, że informacja trafia 
bardzo szybko do wszystkich zarejestrowanych użyt-
kowników nawet przy przeciążonych łączach. 
Aby zrozumieć działanie tej funkcji można posłużyć 
się przykładem. 
Wielu z nas w Sylwestra zaraz po północy wysyła 
życzenia noworoczne rodzinie i znajomym. W tym 
czasie stacje bazowe telefonii komórkowej są prze-
ciążone i wiadomości docierają z opóźnieniem. 
Najważniejszym zadaniem systemu SISMS jest 
ostrzeganie mieszkańców w przypadku wystąpienia 
niebezpieczeństwa. W związku z tym wiadomości 
wysłane z tego systemu są traktowane priorytetowo 
i mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi w 
sieci. Między innymi ta cecha była brana pod uwagę 
przy wyborze dostawcy.
W ostatnim czasie dostawca systemu stworzył do-
datkowe udogodnienie dla posiadaczy smartfonów. 
Stworzono aplikację „Komunikator SISMS” na 
Androida i iOS. Administrator ma możliwość wysy-
łania informacji z tego samego miejsca do obu grup 
użytkowników, jednak użytkownicy nowej aplikacji 
mogą dostać pełniejsze informacje, nawet opatrzone 
multimediami (SMS Cloud). 

W starym systemie jest ograniczenie długości  
sms-a do 160 znaków. Nowy system oferuje przesła-
nie wiadomości o długości do 10 tys. znaków oraz 
załączenie pliku graficznego, filmu lub dokumentu 
pdf. Należy tu zauważyć, że koszt zwykłego sms-a 
waha się w granicach 9 – 14 groszy netto a koszt  wy-
słania informacji na smartfon nie przekracza jednego 
grosza! Koszt jednego sms-a jest zależny od wielko-
ści pakietu sms-ów jaki można wykupić u dostawcy 
systemu płacąc jednorazowo z góry.
Statystyki dotyczące wykorzystania systemu SISMS 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Liczba rejestrowań do grup:
- stary system - 2 094 osoby
- Komunikator SISMS – 579 osób

Liczba wysłanych wiadomości:
- stary system:
2010 r. - 1 181 sms-ów
2011 r. - 24 380 sms-ów.
2012 r. - 33 647 sms-ów.
2013 r. - 66 561 sms-ów.
2014 r. - 71 543 sms-ów
I-II/2015 r. - 11 165 smsów
- Komunikator SISMS
2013 r. - 1 207 wiadomości
2014 r. - 14 558 wiadomości
I-II/2015 r. - 4 830 wiadomości

Koszty poniesione dotychczas:
2010 r. - 20 900 zł. netto. W skład kosztów weszły 
opłaty licencyjne, materiały promocyjne (ulotki, pla-
katy), szkolenia oraz pakiet 35 000 sms-ów.
2011 r. - 3 108, 24 zł. netto.
2012 r. - 5 568,74 zł. netto.
2013 r. - 15 636,86 zł. netto. 
(zakup pakietu sms-ów).
2014 r. - 6 108,24 zł. netto.
2015 r. - cena miesięcznego abonamentu wynosi 
259,02 zł. netto. 
Miesięczny abonament obejmuje:
- wysyłkę nieograniczonej liczby wiadomości na 
smartfony;
- 1842 tradycyjnych wiadomości SMS;
- możliwość zamówienia pakietu wiadomości SMS 
w przeliczeniu po 0,10 zł netto;
- Stały ogólnopolski numer rejestracyjny 661 000 112
- Stały identyfikator nadawcy w postaci napisu MIA-
STO (w miejscu numeru nadawcy) w przesyłanych 
SMS-ach do mieszkańców.

- Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników 
(numerów telefonów) zarejestrowanych w grupach 
publicznych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych.
- Zgłoszenie zbioru danych osobowych Użytkowni-
ków zarejestrowanych w Grupach publicznych do 
GIODO.
- Udostępnienie systemu bazującego na infrastruktu-
rze dostosowanej do wszelkich wymagań zgodnie z 
wytycznymi GIODO i Ustawy o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną.
- Lokalizacja całej infrastruktury krytycznej na tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej.
- Bezpośredni dostęp do łączy infrastruktury krytycz-
nej operatorów sieci komórkowych (łącza VPN).
- dedykowana pomoc techniczna 
- Konsultacje on-line.
- Bieżąca aktualizacja Systemu SISMS w tym apli-
kacji „Komunikator SISMS” do nowych wersji sys-
temów operacyjnych Android, iOS.

Sposób rejestracji opisany jest na stronie www.sisms.
pl oraz na stronie urzędu www.nowydwormaz.pl (na-
leży kliknąć w odnośnik znajdujący się pod kalenda-
rium po lewej stronie). O systemie można również 
przeczytać rozwijając zakładkę „Strefa Mieszkańca” 
w artykule „Miejski System Powiadamiania”. 
W najbliższym czasie w systemie zostanie urucho-
miony kolejny kanał informacyjny dla mieszkańców. 
Podczas rejestracji na stronie internetowej będzie 
można również zadeklarować chęć otrzymywania 
informacji w formie wiadomości mail. 

W przypadku problemów z zarejestrowaniem się 
w systemie będzie można uzyskać pomoc w siedzi-
bie Nowodworskiego Centrum Przeciwdziałania 
Wykluczeniu Cyfrowemu. 
NCPWC mieści się w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej przy ul. Partyzantów 7 i jest czynne w dni po-
wszednie w godz. 12:00 – 16:00.

W czasach, w których żyjemy ważna informacja do-
starczona na czas ma najwyższą wagę. Rejestrując 
się w systemie mieszkańcy mają większe możliwości 
aktywnie uczestniczyć w życiu swojego miasta. Ze 
względu na funkcję jaką ten system pełni w zapew-
nieniu bezpieczeństwa wskazane jest aby przynaj-
mniej jedna osoba w gospodarstwie domowym była 
zarejestrowana i otrzymywała informacje z Urzędu 
Miejskiego.

System SMS-owego powiadamiania wdrożony przez Urząd Miejski służy do informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach, 
które mają miejsce na terenie miasta. Nowodworzanie informowani są m.in. o imprezach kulturalnych, wydarzeniach sportowych. 
Przekazywane są również informacje o wyłączeniach prądu, uszkodzeniach wodociągu, utrudnieniach w ruchu itp. 

TeksT I FOTO MAGDALeNA CZeChOwiCZ 

Inauguracja projektu Powiat Nowodworski 
Stolica Kultury mazowsza 2015 

W tym roku „Stolicą Kultury Mazowsza” został 
powiat nowodworski. W uroczystości wzię-

li udział m.in. Wiesław Raboszuk, przedstawiciel 
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, Boże-
na Żelazowska, Przewodnicząca Komisji Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Marek Miesztalski Skarbnik Woje-
wództwa Mazowieckiego, Radosław Rybicki Dyrek-
tor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, władze powiatu przasnyskiego oraz 
przedstawiciele samorządów z terenu powiatu nowo-
dworskiego.
Po uroczystym otwarciu i powitaniu gości przez 
Starostę nowodworskiego Magdalenę Biernacką na-
stąpiły występy lokalnych artystów. Na scenie zapre-
zentowali się młodzi artyści z okolicznych gmin:
Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali uczniowie 
Alicji Kabacińskiej, uczęszczające na zajęcia wokal-

ne do Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Byli to: 
Julia Sawicka, Karolina Prasał, Paweł Ziółkow-
ski.
Gminę Zakroczym reprezentowali także uczniowie 
Alicji Kabacińskiej: Michalina Dudziej, Aleksan-
dra Kopeć, Paulina Serwatka.
Sebastian Gogolewski - 11 letni skrzypek z Nasiel-
ska, uczeń Pani Urszuli Chrulskiej reprezentował 
gminę Nasielsk.
Zespół Małych Form Artystycznych Seniorów 
DESA, który reprezentował gminę Pomiechówek 
liczy 14 osób powstał w styczniu 2013 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Pomiechówku.
Ostatnią artystką występującą na scenie była Kasia 
Koseska wyjątkowa mieszkanka Gminy Czosnów 
reprezentująca ww. gminę.
 
Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste przekazanie 
klucza do Stolicy Kultury Mazowsza przez Starostę 

przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego Staro-
ście nowodworskiemu Magdalenie Biernackiej, po 
którym miały miejsce przemówienia Wicemarszałka 
Wiesława Raboszuka i przedstawicieli powiatu prza-
snyskiego.
Na zakończenie uroczystości wystąpił, jako gwiazda 
wieczoru, Rafał Brzozowski, który wpisał się w kro-
nikę pamiątkową.

Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji uroczy-
stości:

Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
Jackowi Kowalskiemu

 
Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka Kultury 

Krzysztofowi Borowskiemu
oraz pracownikom NOK-u

 
Naczelnikowi Wydziału Promocji i Kumunikacji 

Społecznej Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Zenonowi Klimczewskiemu
oraz

Pani Eli Dudek
 

prowadzącemu Mariuszowi Ziółkowskiemu
 

wydziałom promocji gmin z terenu powiatu nowo-
dworskiego

 
oraz wszystkim występującym artystom.

w dniu 20 marca 2015 roku w NOk-u odbyła się inauguracja projektu „Powiat Nowodworski Stolica kultury Mazowsza 2015”. 
Ten zaszczytny tytuł od 14 lat przyznawany jest powiatom w ramach konkursu ogłaszanego przez Samorząd województwa 
Mazowieckiego. 
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Jubileusze wspólnego pożycia małżeńskiego
17 kwietnia odbyły się dwie doniosłe uroczystości. jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego świętowały cztery pary. 
burmistrz jacek kowalski uhonorował je z tej okazji medalami nadanymi przez Prezydenta RP. 

Pierwsza uroczystość miała miejsce w nowo-
dworskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Trzy 

pary, w gronie rodziny i przyjaciół świętowały 
Złote Gody tj. 50. lecie wspólnego pożycia. Byli 
to państwo Mirosława i Jan Sadowscy, Mirosła-
wa i Stanisław Kwiatkowscy oraz Wanda i Bog-
dan Kruszewscy. 
Uroczystość nadania odznaczeń państwowych 
oraz pamiątkowych dyplomów poprowadził bur-
mistrz Jacek Kowalski. 
„Minęło już pół wieku od dnia, kiedy rozpo-
częliście Państwo nowy okres w waszym życiu, 
przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, 
wierność, szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to 
składaliście sobie z ufnością, że nie zawiedziecie 
się na sobie, że będziecie wspomagać się wza-
jemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się momen-
tami dobrymi” - zwrócił się do Jubilatów.
W dalszej części, burmistrz podkreślił, że te 
wspólnie przeżyte lata są przykładem dla mło-
dych pokoleń. Podziękował też za miłość, ofiar-
ność, wyrozumiałość, poświęcenie, dobre wy-
chowanie dzieci trud pracy i wyrzeczeń dla dobra 
rodzin. 
Następnie odbył się akt dekoracji medalami 
nadanymi przez prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego oraz wręczenia pamiątkowych dy-
plomów. 
Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, 
kwiaty, gratulacje, uściski, pamiątkowe zdjęcia 
oraz tradycyjną lampkę szampana. 
Z kolei 68 lat spędzili razem państwo Anna 
i Edward Mariańscy. Burmistrz udał się do 
domu Jubilatów by osobiście wręczyć im odzna-
czenia oraz pogratulować tak wspaniałej roczni-
cy. 
Małżonkowie nie kryli wzruszenia. W krótkiej 
rozmowie, przy kawałku tortu i pysznym kom-
pocie, podkreślali troskę jaką otacza ich cała 
rodzina. Mówili jak bardzo są wdzięczni za oka-
zywane im na co dzień ciepło i otaczanie opieką. 
Burmistrz podkreślał z kolei jak ważna i godna 
naśladowania jest taka postawa w dzisiejszych 
czasach. Na koniec wizyty złożył życzenia dal-
szych wspólnych lat w zdrowiu i miłości, w 
otoczeniu kochających dzieci, wnuków i dalszej 
rodziny. 

TeksT I FOTO MAGDALeNA bOjARSkA RZeCZNik PRASOwy, ReD

Nowy rozkład lotów: LaTO 2015

w niedzielę, 29 marca, wszedł w życie nowy rozkład lotów na sezon lato 2015. Pojawiło się kilka zupełnie nowych połączeń,  
na niektórych kierunkach zmieniła się częstotliwość lotów, a w siatce pojawiły się trasy wakacyjne, które nie funkcjonowały w zimie.

Na wiosnę 2015 mapa połączeń 
wzbogaciła się o 3 zupełnie 

nowe kierunki: Kopenhagę (7 x w 
tygodniu), Ateny (7 x w tygodniu), 
Lizbonę (2 x w tygodniu). Do siat-
ki kierunków powróciły również 
tymczasowo zawieszone na zimę: 
Alicante (3 x w tygodniu), Palma  
(2 x w tygodniu), Marsylia (2 x w 
tygodniu), Chania (1 x w tygodniu), 
Piza (2 x w tygodniu), Trapani (2 x 
w tygodniu), Saloniki (2 x w tygo-
dniu)

W tym sezonie letnim Lotnisko Warszawa/Mo-
dlin odnotuje 21% wzrost liczby operacji lotni-
czych w porównaniu z zimą 2014/2015 i 51% 
wzrost w stosunku do sezonu letniego 2014.

Większa częstotliwość połączeń w sezonie 
Lato 2015 r.:

Madryt: 
z 4 do 5 x w tygodniu
Bergamo: 
z 6 do 7 x w tygodniu
Wrocław: 
od kwietnia 3 x w tygodniu 
(w piątki)

TeksT I FOTO wyDZiAł eDUkACji i SPRAw SPOłeCZNyCh

Nowy partner Nowodworskiej Karty Familijnej

Nowodworska karta familijna poszerzyła swoją ofertę o nowego partnera. 33% zniżki na usługi kosmetyczne, stylizację 
paznokci i rzęs oraz usuwanie tatuażu otrzymali wszyscy posiadacze karty. 

Program „Nowodworska Karta Familijna” 
skierowany jest do rodzin wielodzietnych z 

co najmniej trojgiem dzieci, zamieszkałych na 
terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, bez 
względu na osiągane dochody. Obecnie w progra-
mie uczestniczy około 100 rodzin. Każdy członek 
rodziny otrzymuje imienną kartę, która upoważ-
nia do korzystania z towarów i usług partnerów 
programu, z określoną zniżką.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zaoferowało 
właścicielom „Nowodworskich Kart Familij-
nych”  50-procentową zniżkę, na korzystanie z 
oferty Nowodworskiego Ośrodka Kultury oraz 
Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a 
także darmowe przejazdy komunikacją miejską – 
linie 11, 12 i 14.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowo-
dworskich rodzin wielodzietnych, chcielibyśmy 
zaproponować udział w programie partnerom 
prywatnym - firmom sprzedającym produkty i 
świadczącym usługi na rzecz nowodworskiej 
społeczności.
Od 20 kwietnia 2015 roku partnerem Nowo-
dworskiej Karty Familijnej stało się Studio Barwa, 
mieszczące się przy ul. Paderewskiego 2/2 w No-
wym Dworze Mazowieckim (www.studiobarwa.pl). 

Studio Barwa oferuje beneficjentom programu  
Nowodworska Karta Familijna 33% zniżki na 
usługi: stylizacja paznokci, stylizacja rzęs, usu-
wanie tatuażu i usługi kosmetyczne.
Udział w programie firm oferujących zniżki na 
towary i usługi dla nowodworskich rodzin wie-
lodzietnych, może przyczynić się do pozyskania 
nowych, stałych klientów, a także bez wątpienia 
wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku 
firmy.
Wszelkie szczegóły dotyczące chęci uczest-
nictwa w programie znaleźć można na stronie  

www.nowydwormaz.pl/nkf. Pytania należy kie-
rować pod numer telefonu 22 51 22 161 oraz mail  
karta@nowydwormaz.pl.

W sobotę 18.04 nasze miasto odwiedził prezydent Bronisław komorowski. Dwie pary miały okazję zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
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Obchody 75 rocznicy zbrodni Katyńskiej
19 kwietnia 2015 r. w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowano uroczystości w 75 rocznicę zbrodni katyńskiej. jej 
organizatorami były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 
i 2 Mazowiecki Pułk Saperów.

Uroczystości rozpoczęło powitanie w kościele 
pw. św. Michała Archanioła zaproszonych go-

ści przez płk rez. Alfreda Kabatę – prezesa Zarządu 
Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Byli wśród nich m.in.: Maciej Jan-
kowski – podsekretarz Stanu w MON, Jadwiga Za-
krzewska – wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji 
Obrony Narodowej, Jacek Polańczyk – reprezentu-
jący szefa Urzędu Do spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. 
Następnie ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz 
parafii - odprawił mszę św. 
W homilii przypomniano jak doszło do zbrodni 
Katyńskiej oraz podkreślono znaczenie prawdy  
o tej zbrodni. 
Po mszy św. krótki program artystyczny zapre-
zentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2, przy-
gotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej  
i Renaty Jastrzębskiej.
Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz na 
Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed 
Urzędem Miejskim, gdzie kontynuowano uroczy-
stości. 
Po złożeniu meldunku wiceministrowi Maciejowi 
Jankowskiemu, przez dowódcę kompanii honorowej 
i po odegraniu hymnu państwowego, płk Adam Przy-
goda – dowódca Garnizonu Kazuń - powitał uczest-
ników uroczystości. 
W okolicznościowym wystąpieniu wiceminister 
Maciej Jankowski mówił o znaczeniu pamięci  
o zbrodni Katyńskiej.
Po wystąpieniu  wiceministra przystąpiono do po-
sadzenia 7 już „Dębu Pamięci” w Nowym Dworze 
Mazowieckim, tym razem, poświęconego kpt. Jano-
wi Wnękowi. Jak zaznaczyła Ewa Malasiewicz – dy-
rektor Zespołu Szkół nr 2, szkoła od 2009 r. uczestni-
czy w sadzeniu „Dębów Pamięci” i w ogólnopolskim 
programie „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Po 
odczytaniu życiorysu kpt. Jana Wnęka przez ucznia 
szkoły posadzono „Dąb Pamięci”. Aktu tego doko-
nali uczniowie, Jacek kowalski – burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – prze-
wodniczący Rady Miejskiej, płk Adam Przygoda i 
płk rez. Alfred Kabata. 
Po posadzeniu „Dębu Pamięci” głos zabrał płk rez. 
Alfred Kabata, który podkreślił, że uroczystości 
Katyńskie w Nowym Dworze organizowane są od 
1994 r., a wśród zamordowanych oficerów było 38 
wywodzących się z Batalionu Elektrotechnicznego, 
który w latach 1921 – 1939 stacjonował w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Dodał, że dotąd w całym 
kraju posadzono 20 „Dębów Pamięci” poświęconych 
żołnierzom Batalionu Elektrotechnicznego.
Głos zabrała również  Halina Drachal -  prezes „War-
szawskiej Rodziny Katyńskiej”, która wyraziła uzna-
nie płk. rez. Alfredowi Kabacie za działania upamięt-
niające ofiary zbrodni Katyńskiej.
Po wystąpieniach odczytano apel pamięci i oddano 
salwę honorową. Złożono również białe róże pod 
nowo posadzonym „Dębem Katyńskim”. Uroczy-
stości zakończyło odegranie sygnału „Śpij Kolego” 
i podziękowanie burmistrza. 
Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wystawę Ka-
tyńską przygotowaną przez Zespół Szkół nr 2.  

TeksT ANeTA PieLACh – PieRŚCieNiAk FOTO SebASTiAN bAńbURA

uczciliśmy rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II
11 kwietnia w Parku Miejskim im. józefa wybickiego odbyły się uroczystości 10. rocznicy śmierci św. jana Pawła ii.   
Na koncert i mszę świętą przybyło liczne grono mieszkańców. 

Uroczystości rocznicowe zorganizowały wła-
dze samorządowe miasta w porozumieniu 

z duszpasterstwem nowodworskim. W sobotnie 
popołudnie do parku licznie przybyli mieszkań-
cy i władze miasta, reprezentowane przez bur-
mistrza Jacka Kowalskiego i przewodniczącego 
Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego. Mło-
dzież Gmnazjum nr 1, które nosi imię Jana Pawła 

II wystawiła poczet sztandarowy. 
Najpierw, o godz. 19:00 odbył się koncert zespo-
łu Moja Rodzina, znany z koncertów o tematy-
ce religijnej. Ostatnio, zespól występował także 
na scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury.  
Pogram, który zaprezentowali artyści zawierał 
utwory które lubił Jan Paweł II i był swoistym 
wspomnieniem o Nim.  

W okolicach godziny 20:00 rozpoczęła się 
msza św. dziękczynna za dar życia i kanonizacji  
Św. Jana Pawła II. Mszę koncelebrowali księ-
ża nowodworskich parafii. Homilię wygłosił  
ks. Janusz Nawrocki proboszcz parafi św. Barba-
ry z Twierdzy Modlin. 
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DrINKING STONeS Jak dobre wino

DRiNkiNG  STONeS to zespól muzyczny doskonale znany wielu pokoleniom nowodworzanom. 

Jak wspaniale i energetycznie grają można było 
się przekonać  18 marca 2015 roku w Nowo-

dworskim Ośrodku Kultury.  Pomimo, że zespół 
zakończył karierę to dla własnej i publiczności 
przyjemności chętnie występuje. W piątkowy 
wieczór zagrali w składzie: Kazimierz Kiljan, 
Władek Rudnicki, Jurek Ryglewicz, Janek 
Grześkiewicz, Zbyszek Potępa, Darek Saks, 
Zbyszek Jankowski. Ze sceny popłynęły zna-
ne światowe i polskie przeboje, był: rock, blu-
es, country, ballada. Sala wypełniona fanami i 
sympatykami zespołu bardzo żywo reagowała na 

każdy utwór, bo zgromadzona publiczność co tu 
ukrywać już dość dawno skończyła młodzieńczy 
wiek, a muzyka niosła tyle wspomnień, że trudno 
było usiedzieć spokojnie. I właśnie w tym miej-
scu trochę historii. Zespół DRINKING STONES 
wywodzi się z zespołu KILJANIE, którego ojca-
mi założycielami byli: Kazimierz Kiljan, Janek  
Grześkiewicz, Jurek Ryglewski. Zespól ten po-
wstał w latach 60-tych. To oni grali w „Cechu” 
słynne wieczorki taneczne, a potem od roku 1975 
cały Nowy Dwór i okolice bawiły się przy ich 
muzyce na dancingu w Relaksie. Męski, głęboki 

i urokliwy głos wokalisty Kazimierza Kiljana 
gwarantował doskonałe i czarujące wykonanie 
każdej piosenki. Dla pokolenia czterdziestolat-
ków i starszych to symbol doskonałej tanecznej 
zabawy. Dlatego też na piątkowy koncert DRIN-
KING STONES ściągnęła do naszego ośrodka 
cała gama fanów, a zespół odwdzięczył się grając  
z uczuciem i mocą, od której wibrowały drzwi 
w sali widowiskowej. Było jak za młodych lat, 
a członkowie zespołu nadal czarują własną inter-
pretacją znanych nam utworów i jak dobre wino 
nadal „smakują” wyśmienicie.
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Piątek 13 mógłby być codziennie!

ZOO” to tytuł koncertu - muzycznego spotkania z wyjątkowymi utworami Agnieszki Osieckiej, które katarzyna Groniec  
wyśpiewała 13 marca w Nowodworskim Ośrodku kultury. 

Świetnie zaplanowany w każdym calu spek-
takl muzyczny zachwycił nowodworską 

publiczność. Podczas wieczoru usłyszeliśmy  

nowe bardzo interesujące i nieoczywiste in-
terpretacje tekstów Osieckiej.    Groniec wraz 
z trójką  muzyków  Łukaszem Damarychem  

(klawisze) ,Tomaszem  Pierzchniakiem (kon-
trabas) i Łukaszem  Sobolakiem  (perkusja) 
zafundowali piękne półtoragodzinne  dozna-
nia muzyczne.  
Projekcja multimedialna oraz  specjalnie 
wyreżyserowane światła do każdego utwo-
ru wprowadziły niezwykłą tajemniczość   
a półmrok na scenie jeszcze bardziej wydobył 
silny oraz bardzo oryginalny głoś Katarzyny 
Groniec.   
Po koncercie był czas na rozmowę z artystką, 
zdobycie autografu, zakup płyt oraz wykona-
nie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.  Każdy 
nowy projekt muzyczny Katarzyny Groniec 
zaskakuje. Czekamy na kolejne.
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muzyczna Bombonierka Basi Stępniak Wilk

27 marca br. na Scenie ZAUłek  gościliśmy już po raz drugi krakowską poetkę, kompozytorkę, niezwykle popularną wśród odbiorców 
piosenki literackiej, współpracującą z kabaretem Loch Camelot, laureatkę wielu festiwali i przeglądów piosenki, basię Stępniak wilk. 

Na nowodworski koncert złożyły się piosenki z 
programu Muzyczna Bombonierka, a więc 

jak to w bombonierce znajdują się różne smaki, tak i 
podczas koncertu mieliśmy do czynienia z piosenka-
mi o różnym charakterze, nastroju i wymowie: były 
piosenki kabaretowe, liryczne, trochę żartu, trochę 
melancholii - generalnie odzwierciedlające charakter 
kobiety, kobiety, która wszystkie te utwory napisała i 
samodzielnie wykonała przed publicznością Bardzo 
osobisty program przypadł do gustu nowodworskiej 
publiczności, która z wielką uwagą wsłuchiwała się 
w liryczne teksty opatrzone świetną muzyką i żywo 
reagowała na żarty, w dość nietypowy sposób, poda-
wane przez Basię. Specyficzny nastrój, ciekawe tek-
sty, muzyka w świetnym wykonaniu Basi Stępniak 
Wilk i towarzyszących jej muzyków Pawła Solec-
kiego grającego na fagocie, melodice i cajonie i Jana 

Kuska grającego na instrumentach klawiszowych 
spowodowały, że mieszkańcy naszego miasta spę-
dzili Bardzo Kulturalny Wieczór na naszym ośrodku 
kultury. W świat wrażliwości Basi Stępniak Wilk 
wprowadził przybyłych na koncert gospodarz Sceny 
ZAUŁEK, oraz jej założyciel Wojtek Gęsicki, który 
wykonał kilka swoich nowych, świetnych piosenek, 
zapowiadając tym samym szybko zbliżający się ter-

min (wreszcie) autorskiego recitalu Wojtka z najnow-
szymi, w dużej większości niepublikowanymi jesz-
cze utworami. Będzie to niewątpliwie, prawdziwa 
gratka dla sympatyków talentu Wojtka i arcyciekawe 
wydarzenie artystyczne. Już dzisiaj zapraszamy.
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zabawna awanturka z leśnego podwórka

wiele się działo na leśnym podwórku, a dzieci z zachwytem śledziły losy bohaterów spektaklu „ Awanturka z leśnego 
podwórka”, który w ramach Poranku z Teatrem w sobotę 11 kwietnia zagościł na scenie Nowodworskiego Ośrodka kultury. 

Przebiegły Lis, zakochany Zajączek, łakom-
czuszka Gąska, bohaterski Jeżyk - to postacie 

z bajki napisanej przez  Milenę Rytlewską specjal-
nie dla młodszych dzieci. Celem opowieści było 
uświadomienie dzieciom potrzeby wspólnych 
działań przy pokonywaniu trudności, a także, co 

znaczy miłość i szacunek w codziennym życiu.  
Aktorzy Katarzyna Słomska, Klaudia Budziłek i 
Paweł Wiśniewski z wdziękiem i dużą dozą komi-
zmu wchodzili w zabawne interakcje z najmłodszą 
publicznością wywołując salwy śmiechu na wi-
downi.  Żywa akcja, melodyjne piosenki, wspania-

łe lalki i piękna, ciepła scenografia oraz wspaniale 
zagrane postacie to atrybuty tego przedstawienia, 
które bardzo spodobało się naszej publiczności. W 
podziękowaniu za piękny spektakl i mile spędzony 
poranek dzieci i rodzice nagrodzili wykonawców 
bardzo gromkimi brawami.
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Konkurs Plastyczny „W I O S N a”

18 marca w Nowodworskim Ośrodku kultury odbyła się miła uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom 
konkursu plastycznego pt. „wiosna”. 

Konkurs adresowany był do uczniów nowo-
dworskich szkół podstawowych i gimna-

zjów. Chętnych do wzięcia udziału nie brakowa-
ło, gdyż temat był bardzo wdzięczny oraz dawał 
wiele możliwości do wykazania się swoimi zdol-
nościami i umiejętnościami plastycznymi.  
Na konkurs wpłynęło 125 prac. Jury w składzie: 
Małgorzata Omelańczuk – Pawluk (artysta ma-
larz, koordynator konkursu), Agnieszka Klimo-
wicz i Barbara Swatek stanęło przed niełatwym 
zadaniem – wybór najlepszych i najbardziej 
interesujących prac był nie lada wyzwaniem.  
W ocenie brano pod uwagę kilka kryteriów, 
m.in. zgodność z tematem oraz ogólne wrażenie  
artystyczne. Prace oceniono w trzech kategoriach 
wiekowych; a oto ich laureaci:
W kategorii szkół podstawowych kl. I – III:
I miejsce:           Julia Mitak, SP 5

II miejsce:         Olga Krzepicka, SP 5
III miejsce:     Krzysztof Krzemiński, SP 4
Wyróżnienia:       Katarzyna Fotek, SP 7
           Antonina Kapturkiewicz, SP 4
W kategorii szkół podstawowych kl. IV – VI:
I miejsce:         Gabriela Duda, SP 5
II miejsce:       Agata Malinowska, SP 4
III miejsce:        Milena Fajdek, SP 4
Wyróżnienia:      Dominik Cepil, SP 7
           Adrianna Wacko, SP 4
W kategorii gimnazjów:
I miejsce:         Alicja Żmijewska, PG 1
II miejsce:         Weronika Sidor, PG 4
III miejsce:       Dawid Strumidło, PG 4
Wyróżnienia:       Kamila Gryciuk, PG 1
               Magdalena Wacko, PG 4
Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego 
dziękujemy za udział i zaangażowanie w przy-

gotowanie wielu pięknych prac, a nauczycielom  
i opiekunom za ich ogromne wsparcie. Serdecz-
nie zapraszamy do obejrzenia prac w naszej Ga-
lerii Łącznik oraz czerpania radości jaką dają te 
wspaniałe, wiosenne dzieła sztuki. Wystawa po-
trwa do 27.03.2015 r.
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mODa na NOWaKI absolutnie tak

„...Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka zielonogórskich artystów. 

Ich talent i kreatywna praca przynoszą rezultaty 
w postaci wypełnionych po brzegi sal i śmiejącej 

się widowni, która polubiła ich charakterystyczną 
ekspresję i oryginalny sposób poruszania tematyki 
obyczajowej. W skład kabaretu wchodzą Adrianna 
Borek – kobieta, potrafiąca wcielić się w każdą po-
stać, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg – pełni energii, 
którą zarażają widownię, świetnie sprawdzający się 
także w roli konferansjerów. Ich najnowszy program 
„Moda na Nowaki” to dowód na to, jak popularnym i 
lubianym kabaretem jest obecnie ten zespół. W spek-
taklu kabaret przedstawia swoje największe hity i 
cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących postaci, 
które są zabawną odpowiedzią na naszą codzienność.
Młodość i doświadczenie Nowaków procentują na 
każdym występie. Z chęcią podejmują się trudnej i 
ryzykownej rozmowy z publicznością, co przeradza 
się we wspólną i niepowtarzalną zabawę. Kabaret 
Nowaki potrafi zarazić dobrym humorem najbardziej 
ponurego widza...”
Tak napisano na stronie www.kabaretnowaki.pl. 
Możemy potwierdzić, że wszystko co powyżej jest 

prawdą. Wszystkie elementy wymienione w notce 
znalazły swoje odzwierciedlenie podczas występu 
kabaretu w sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury, a 
że nowodworska publiczność jest niezwykle aktyw-
na podczas spektakli, NOWAKOM wcale nie było 
łatwo. Ale dali radę, fantastyczna atmosfera i zabawa 
dla wszystkich obecnych. Znakomity relaks na ko-
niec tygodnia. Po wyczerpującym występie członko-
wie zespołu znaleźli chwilę  aby spotkać się ze swo-
imi fanami: krótkie rozmowy, składanie autografów  

„na czym kto miał”, wspólne fotografie i dalej  
w drogę.
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Koncert utworów Leonarda cohena w Bibliotece

14 maja br. w Miejskiej i Powiatowej bibliotece Publicznej odbył się nastrojowy koncert ballad Leonarda Cohena w wykonaniu 
kuby Michalskiego - kompozytora, wokalisty, gitarzysty, autora tekstów. 

Licznie zgromadzona publiczność usłyszała 
kilkanaście utworów z polskimi tekstami  

w tłumaczeniu Macieja Zembatego w tym 
„Słynny niebieski prochowiec” czy „Zuzanna”.  
W trakcie występów nasz gość oczarował star-
szą, jak i młodszą publiczność swoim ciepłym 
głosem oraz wciągnął ją do zabawy i wspólnego 

śpiewania najsłyn-
niejszych piosenek 
Cohena „Allelu-
ja” i „Tańcz mnie 
po miłości kres”. 
Kuba Michalski 
włączył do progra-
mu własną balla-
dę irlandzką oraz 
poezję Bolesława 
Leśmiana. Na bis 
usłyszeliśmy utwór 
Jacka Kaczmar-
skiego „Mury”.
Po koncercie moż-
na było kupić płyty 
z autografem arty-
sty.
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Obchody Światowego Dnia Inwalidy

Tradycją stały się już uroczystości związane z obchodami Światowego Dnia inwalidy. Także i w tym roku miały one miejsce 
w lokalu Relax. ich organizatorem był Oddział Rejonowy Polskiego Związku emerytów Rencistów i inwalidów. honorowy 
patronat objął nad imprezą burmistrz miasta. 

W czwartek 23 kwietnia do lokalu Relax przy-
było liczne grono członków Związku, władze 

miasta w tym burmistrz Jacek Kowalski, wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Nadrzycka, 
radna Krystyna Nasiadka, przedstawiciele organiza-
cji społecznych, prezesi oraz dyrektorzy spółek i firm 
mieszczących się na terenie miasta. Na sali obecna 
była również była przewodnicząca organizacji Euge-
nia Podwiązka, witana z ogromną sympatią. 
Przewodnicząca nowodworskiego oddziału Związ-
ku Krystyna Kocan powitała wszystkich zebranych, 
podziękowała sponsorom wspierającym organizację. 
Wymieniła m.in. państwa Halinę i Jerzego Plac-
kowskich, firmę Darex, właścicieli lokalu Relax, p. 
Ireneusza Jankowskiego – właściciela firmy Kołacz, 

prezes ZBK Annę Rutkowską. 
Uroczystość uświetnił występ dwóch młodych arty-
stek: Aleksandry Kopeć i Kingi Bodzak, które pod 
kierownictwem Alicji Kabacińskiej na tę okazję 
przygotowały specjalny repertuar. Zaśpiewały m.in. 
piosenki Anny Jantar, Edyty Gepert, kabaretu Star-
szych Panów, Ireny Santor. Za swój występ zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. 
Następnie Krystyna Kocan wygłosiła krótki referat. 
Przypomniała historię i cel ustanowienia Światowego 
Dnia Inwalidy, przytoczyła liczby mówiące o tym jak 
wiele osób na całym świecie żyje z jakimś rodzajem 
niepełnosprawności, podkreśliła ważną rolę integracji 
i akceptacji społecznej dla osób niepełnosprawnych. 
Podziękowała władzom miasta za dostrzeganie trud-
nej sytuacji tych osób i odpowiadanie na ich potrzeby 
m.in. poprzez specjalne programy kierowane do osób 
w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 
Zaapelowała na koniec o życzliwość i zrozumienie 
dla osób niepełnosprawnych. 
Po wystąpieniu odbył się akt dekoracji. Pan Stefan 
Wojciechowski został odznaczony Złotą Odznaką za 
aktywną pracę na rzecz Związku, a za pomoc i wspar-
cie Złotymi Odznakami Honorowymi odznaczono 
Ireneusza Jankowskiego właściciela firmy Kołacz 
oraz Dariusza Wardala – właściciela firmy Darex. W 
imieniu tego drugiego odznaczenie przyjęła mama. 
Dekoracji dokonał p. Janusz Czyż - przewodniczący 
Zarządu Oddziału Okręgowego PZERII. 
W imieniu władz miasta głoś zabrała wiceprzewodni-
cząca Rady Miejskiej Grażyna Nadarzycka. Życzyła 
zebranym wszystkiego najlepszego, wielu lat w zdro-
wiu, miłości i szacunku otoczenia. Podziękowała za 
pracę na rzecz lokalnej społeczności i zapewniła o 

dalszym wsparciu władz miasta na rzecz organizacji 
i jej członków. 
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Trwają zajęcia III edycji bezpłatnego 
kursu samoobrony dla kobiet „Bezpieczna 
Nowodworzanka” zorganizowanego przez 
Straż Miejską pod patronatem Burmistrza 
Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Zajęcia prowadzi zastępca kierownika 
Straży Miejskiej Janusz Kowalski, który 
posiada uprawnienia instruktorskie oraz 
stopień mistrzowski 2-Dan w  ju jitsu. 
Podczas zajęć uczestniczki poznają metody 
obrony przed niespodziewanymi atakami 
takimi jak: chwyty za ręce, próby uderze-

nia, próby duszenia, próby obchwytów 
tułowia, ataki w ciasnych pomieszczeniach 
itp. Ponadto kobiety uczą się jak postępo-
wać by nie stać się ofiarą ataku oraz jak  
w celach obronnych wykorzystywać punk-
ty wrażliwe na ciele człowieka. Zasadnicze 
treningi poprzedzane są solidną rozgrzew-
ką i ćwiczeniami siłowo- koordynacyjnymi, 
które wymagają sporo wysiłku i kondycji 
od uczestniczek kursu.  Pomimo trudu  
i potu, wszystkie Panie świetnie sobie ra-
dzą z przyswajaniem technik samoobrony, 
ćwiczenia przebiegają w miłej i pogodnej 
atmosferze. Zadowolone twarze uczest-
niczek kursu zdają się potwierdzać stare 
powiedzenie, że  „w zdrowym ciele mieszka 
zdrowy duch”.   
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek  
w godz.18:00- 19:30 w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chemików 
w Nowym Dworze Mazowieckim.  

S t r a ż  M i e j S k a  i n f o r M u j e
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Obchody imienin marszałka Józefa Piłsudskiego

19 marca 2015 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Nowym Dworze Mazowieckim 
obchody imienin Marszałka józefa Piłsudskiego.

W ten sposób reaktywowano obchody, które 
odbywały nieprzerwanie odbywały się 

w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1927-
1939. Zorganizowanie obchodów było możliwe 
dzięki odsłonięciu w listopadzie 2014 r. pomnika 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
I właśnie pod pomnikiem Marszałka Piłsudskie-
go zgromadzili się członkowie ZOR RP, komba-
tanci, młodzież z Zespołu Szkół nr 2, z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1, z Zespołu Szkół w Głusku, 
harcerze hufca ZHP i seniorów Kręgu „Nałęcz”, 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, radni oraz 
mieszkańcy miasta.
Wśród przybyłych na obchody, których powitał 
płk rez. Alfred Kabata – prezes Związku Ofi-
cerów Rezerwy Rzeczypospolitej, byli m. in.: 
Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu, 
Zenon Jendor – komendant nowodworskiego 
hufca ZHP, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu 
Szkół nr 2, Irmina Tokarska – Iwaniuk – dyrek-
tor Zespołu Szkół w Głusku, Tadeusz Sosiński 
– przewodniczący Nowodworskiego Komitetu 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Seba-
stian Sosiński – prezes Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Trzech Rzek, Jolanta Liszkiewicz 

– inspektor oświaty w Urzędzie Gminy Leoncin. 
Poczet sztandarowy wystawił Zespół Szkół w 
Głusku.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego, znicz pa-
mięci przed pomnikiem zapalili: 101 – letni kpt. 
w st. spocz. Andrzej Rak, 91 – letni (rodowity 
Nowodworzanin) – Roman Kaczorowski oraz 
87 – letni sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz.
Historię obchodów imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim 
przedstawił płk rez. Alfred Kabata. Podkreślił, że 
w okresie międzywojennym, to wojskowe świę-
to znacznie wykraczało poza swoje ramy, stając 
się prawie świętem państwowym. Organizatorem 
obchodów imienin Marszałka Piłsudskiego był 

Batalion Elektrotechniczny, a jego uczestnikami 
młodzież, organizacje społeczne, władze miasta 
i jego mieszkańcy. Obchody święta rozpoczyna-
ły się już wieczorem 18 marca, kiedy to ulicami 
miasta odbywał się „capstrzyk”, czyli pochód na 
czele z orkiestrą wojskową.
Swoimi refleksjami związanymi z udziałem w 
obchodach tego święta podzielił się 
z zebranymi Roman Kaczorowski.
Następnie pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskie-
go delegacje złożyły kwiaty, 
a uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni 
„Legiony”, którą zaintonował zapewniający 
oprawę muzyczną Hilary Jechowicz.

TeksT I FOTO NOk

38 Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” eliminacje miejskie - wyniki

w poniedziałek 30 marca 2015 w Nowodworskim Ośrodku kultury odbyły się eliminacje miejskie 38 konkursu Recytatorskiego 
„warszawska Syrenka”. 

Do konkursu zakwalifikowało się 32 recytatorów 
z nowodworskich szkół podstawowych i gim-

nazjalnych, którzy w swoich placówkach wygrali 
eliminacje. Tegoroczna „Syrenka” była wyjątkowa 
ze względu na jurora, którym był nowodworzanin, 
wspaniały aktor i przesympatyczny młody człowiek  
Józef Pawłowski  najbardziej znany z filmu „Miasto 
44”. Pamiętamy go też z ról w filmie „Jack Strog”, 
oraz seriali „ Czas honoru” i „Przepis na życie”. Nasz 
młody juror od pierwszej chwili nawiązał bardzo 
dobry kontakt ze znacznie młodszymi recytatorami 
opowiadając im o swoich przeżyciach związanych 
z występami w takich konkursach. Jako pierwsi za-

prezentowali się uczniowie szkół podstawowych 
recytując w większości wiersze znanych poetów 
jak: Wanda Chotomska, Danuta Wawiłow, Małgo-
rzata Strzałkowska, Ludwik Jerzy Kern. Po nich już 
w dużo poważniejszym i różnorodnym repertuarze 
wystąpili gimnazjaliści prezentując wiersze Wisławy 
Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, Tadeusza Ró-
żewicza, Czesława Miłosza i innych. Po wysłuchaniu 
wszystkich nowodworskich finalistów upłynęło tro-
chę czasu nim komisja w składzie: Józef Pawłowski 
i Lidia Godlewska wybrała trzech (niestety można 
tylko tyle) recytatorów do udziału w finale woje-
wódzkim. W bieżącym roku reprezentować nasze 

miasto w finale wojewódzkim będą: Julia  Andrzej-
czak ze Szkoły Podstawowej Nr 5 (w kategorii klas  
0-3),  Kornelia Wzorek ze Szkoły Podstawowej Nr 
7  ( w kategorii klas  4-6)  i  Martyna Kaźmierska z 
Gimnazjum  Publicznego  Nr 4. Laureaci eliminacji 
miejskich otrzymali efektowne nagrody rzeczowe w 
postaci profesjonalnych słuchawek i audiobooków  z 
polska poezją . Na zakończenie każdy chętny mógł 
z naszym miłym jurorem omówić swój występ lub 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.  My ze swojej stro-
ny życzymy wielu ciekawych ról Józefowi Pawłow-
skiemu, a naszym młodym recytatorom sukcesów w 
Warszawie.           

TeksT I FOTO MjR DARiUSZ URbAN

Święto Wojsk Inżynieryjnych
w dniu 17 kwietnia w 2 Mazowieckim Pułku Saperów odbyły się uroczyste obchody Święta wojsk inżynieryjnych. Święto, które 
obchodzimy w dniu 16 kwietnia jest wydarzeniem niezwykle ważnym dla wszystkich saperów. 

W rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej 
w 1945 r. podczas której powodzenie operacji 

okupiło swym życiem tysiące żołnierzy wojsk inży-
nieryjnych jest symbolem oddania, nieustępliwości  
i odwagi polskich saperów. 
Uroczystości rozpoczęła msza polowa z udziałem za-
proszonych gości, byłych dowódców kazuńskiej bry-
gady oraz zaprzyjaźnionych jednostek, weteranów 
i kombatantów, władz samorządowych i lokalnych 
oraz dzieci z pobliskich szkół. Wśród honorowych 
gości swoją obecnością zaszczycili saperów Podse-
kretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony Narodowej 
Wiceminister Maciej Jankowski oraz  Wice Prze-
wodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego NATO 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jadwiga 
Zakrzewska. 
Po przyjęciu meldunku o gotowości pododdziałów 
do uroczystości dowódca pułku – pułkownik Adam 
Przygoda wraz Wiceministrem Maciejem Jankow-
skim zajęli miejsce na trybunie honorowej. Zgodnie 
z wojskowym ceremoniałem odegrano Hymn Pań-
stwowy i setki saperów wspólnie odśpiewało słowa 
„Mazurka Dąbrowskiego”. 
„To przede wszystkim saperzy walcząc z żywiołami 
ratują życie i mienie ludności cywilnej. Zawsze są 
tam, gdzie oczekuje się ich pomocy.” – podkreślał 
profesjonalizm swoich żołnierzy dowódca 2 Ma-
zowieckiego Pułku Saperów. Następnie głos zabrał 
Wiceminister Maciej Jankowski. „Wojska inżynie-
ryjne są jednym z najważniejszych rodzajów wojsk 
we współczesnej armii. Od zarania dziejów po dzień 
dzisiejszy powinność saperska jest pełniona odpo-
wiedzialnie z honorem ” – podsumował dokonania 
saperów. Jak zawsze w dniu naszego świeta była z 
nami Wice Przewodnicząca Zgromadzenia Parla-
mentarnego NATO Poseł na Sejm RP- Jadwiga Za-
krzewska, która w swoje przemówienie zakończyła 
słowami HYMNU SAPERSKIEGO „czarno - czer-
woni rodzina ma miła czarne to ziemia czerwona 
krew w żyłach” 
Po krótkich przemówieniach okolicznościowych na-
stąpiło odczytaniu decyzji o nadaniu odznaczeń oraz 
mianowaniach na wyższe stanowiska służbowe. 
Całość ceremonii zakończyła się defiladą wojsko-
wą, którą poprowadził Szef Sztabu 2 pułku saperów. 
Chwilę później, po odprowadzeniu sztandaru przez 
kompanię honorową rozpoczęła się kolejna część ob-
chodów Święta Wojsk Inżynieryjnych. Wśród atrak-
cji był pokaz sprzętu specjalistycznego będącego na 
wyposażeniu pododdziałów. Ogromne zaintereso-
wanie wzbudzały potężne pojazdy, maszyny, roboty 
i wyposażenie sapera. Nie mogło zabraknąć również 
wojskowej grochówki, której zapach unosił się w 
powietrzu. Równocześnie na hali sportowej pułku 
odbyły się zawody sportowo-obronne dla młodzieży 
szkolnej zorganizowane wspólnie z Towarzystwem 
Przyjaciół Twierdzy Modlin. 
Tegoroczne obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych 
pokazały że współczesny saper to żołnierz na którego 
zawsze można liczyć. Wyposażony w sprzęt specja-
listyczny, doświadczony oraz w gotowości do dzia-
łania w kraju i poza jego granicami. Jednocześnie 
żołnierz, który może być dumny ze swojej służby. 

Chwała Saperom!
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Nowodworski uniwersytet Trzeciego Wieku

Zarząd Uniwersytetu iii wieku w Nowym Dworze Mazowieckim ma zaszczyt podzielić się z mieszkańcami Nowego Dworu 
Mazowieckiego wiadomością, iż w dniu 31 marca 2015 r. odbyło się bardzo miłe i serdeczne spotkanie wielkanocne dla 
słuchaczy Uniwersytetu. 

Jedną z trakcji było zaprezentowanie swojego 
wiersza przez słuchaczkę UTW. 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich senio-
rów do naszego Uniwersytetu: Gimnazjum nr 1  
przy ul. Słowackiego 2 we wtorki na wykłady  

o godz. 17.00 (telefon kontaktowy 607721965). 

PODZIĘKOWANIA
Słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Nowym 
Dworze Mazowieckim serdecznie dziękują pra-

cownikom Restauracji HIT w Nowym Dworze 
Mazowieckim za zorganizowanie spotkań świą-
tecznych: bożonarodzeniowego i wielkanocnego 
w miłej i serdecznej atmosferze.

Zarząd

TeksT (k) FOTO MARCiN łADA

zOr rP przystąpi do Federacji Organizacji Proobronnych

Delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w kongresie organizacji proobronnych 
zorganizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej 21 marca 2015 r. w warszawie.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – 
prezes ZG i Marcin Łada – wiceprezes. Obecny 

był również Lech Marczak – prezes Okręgu Lubel-
skiego ZOR RP.
Kongres poświęcony był kwestii zaangażowania 
związków strzeleckich i organizacji proobronnych na 
rzecz obronności państwa. W obradach uczestniczyło 
450 delegatów reprezentujących 120 różnych stowa-
rzyszeń oraz organizacji proobronnych. 
Podczas obrad Stanisław Koziej – szef Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego odczytał list od prezydenta, w 
którym Bronisław Komorowski podkreślał, że cieszy 
go społeczny zapał oraz zaangażowanie młodzieży w 
sprawy obronności kraju. Natomiast minister S. Ko-
ziej podkreślił, że – Podjęcie przez MON wyzwania, 
jakim jest konsolidacja organizacji proobronnych, 
trafia w społeczne oczekiwania i potrzeby kraju. 
Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pa-
cek – pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do 
społecznych inicjatyw proobronnych poinformował 
zebranych, że siedem organizacji strzeleckich utwo-
rzyło Federację Organizacji Proobronnych, która 
jemu powierzyła funkcję prezesa.
Federacja ma stworzyć system proobronny państwa. 
Ma trzy cele: wsparcie systemu obronnego państwa 
oraz systemu zarządzenia kryzysowego, a także 
kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych mło-
dzieży. 
Gen. Bogusław Pacek zaprosił do współpracy sto-
warzyszenia i organizacje proobronne, które chcą 
działać w myśl takiej idei. Podkreślił także, że bez-
pieczeństwo państwa to nie tylko zadanie MON. Do 
współpracy zaprosił inne resorty oraz obronę cywilną 
i lokalne władze.
Zabierając głos podczas dyskusji płk rez. Alfred 
Kabata wyraził uznanie dla podjętej inicjatywy. 
Zaznaczył, że jest to nawiązanie do sprawdzonych 
wzorców II RP, kiedy to z inicjatywy marszałka 
Józefa Piłsudskiego w 1928 r. utworzono Federację 
Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, na czele 
której stanął gen, bryg. w st. spocz. Roman Górecki 
– prezes ZOR RP. Zadeklarował wolę przystąpienia 
do Federacji 
i zaangażowania oficerów Związku w szkolenie 
członków organizacji strzeleckich. Dodał, że człon-
kowie ZOR RP już obecnie zaangażowani są w te 

działania, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, Podkarpa-
ciu, a ostatnio w Nowym Dworze Mazowieckim, 
gdzie utworzono Regionalny Oddział Obrony Tery-
torialnej.
W dyskusji podkreślano, że dzięki Federacji zwięk-
szą się możliwości działania organizacji proobron-
nych. Wyrażano też nadzieję, że w przyszłości na 
bazie Federacji  powstanie sieć pododdziałów ochot-
ników, która stworzy zręby struktur podobnych do 
wojskowej obrony terytorialnej. Optymalnym roz-
wiązaniem byłoby, aby w każdej gminie powstał 
pluton, a  kompania w powiecie.
Gen. Pacek przypomniał, że w czasie pokoju jednym 
z zadań organizacji proobronnych jest wychowanie 
patriotyczne, szkolenie ochotników na potrzeby 
przygotowania rezerw osobowych, reagowanie na 
zagrożenia niemilitarne oraz udział w systemie za-
rządzania kryzysowego na wzór OSP. Zachęcał do 
zawierania porozumień z lokalnymi władzami samo-
rządowymi.
Wkrótce szef Sztabu Generalnego SZ wyda szczegó-
łowe decyzje i organizacje proobronne będą mogły 
popisywać porozumienia z jednostkami wojskowy-
mi, by szkolić rezerwistów.
MON obiecuje, że organizacje proobronne będą mo-
gły liczyć na udział w szkoleniach na poligonach, 
otrzymają także sprzęt, np. mundury, namioty.

TeksT  ReD.

POWITALIŚMY 
WIOSNĘ!
Nadeszła wiosna. 
Przedszkolaki 
i uczniowie 
nowodworskich 
szkół tradycyjnie 
uroczyscie ją 
powitały. jak to 
wyglądało? Oto 
krótka fotorelacja. 

20 kwietnia przedszkolaki z krasnala witały wiosnę

Kolorowy korowód przemaszerował ulicami osiedla

W PP1 na powitanie wiosny Rybki wystawiły przedstawienie

Były tańce, zabawa i śpiew

Przedszkolaki z Twierdzy Modlin także 

witały wiosnę w kolorowym korowodzie

Uczniowie SP3 witali wiosnę na sportowo

Imprezę dla najmłodszych przygotowali 

uczniowie gimnazjum

„Jak Pani Zimna bałwanka w lesie zostawiła” 

Na przedstawienie przybyły wszystkie przedszkolaki 

jak i rodzice dzieci, które występowały w spektaklu.
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Wiosenny happening nauki

Tradycyjnie w dniu nadejścia wiosny w Szkole Podstawowej nr 7 organizowany jest happening Nauki. 

W tym roku w naszej szkole wiosna zago-
ściła w pełni. Z gablot  na korytarzach 

spoglądały  na nas wiosenne kwiaty. Białe 
stokrotki, żółte żonkile oraz forsycje, a także 
pełna paleta barwnych tulipanów sprawiły, że 
korowód, który przeszedł uliczkami naszego 
osiedla, był wyjątkowo kolorowy. Kwiaty 
wykonane przez uczniów posłużyły do zorga-
nizowania wiosennego ogrodu, który cieszył 
oczy całej społeczności szkolnej. 
W czasie gdy uczniowie z klas O – III 
spacerowali, starsi koledzy przygo-
towywali się wizyt młodszych. Kla-
sy IV zorganizowały „kąciki hobby,”  
w których pojawiły się kolekcje znaczków, 
kamieni oraz zwierzątek. Wielu uczniów opo-
wiadało o swoich zainteresowaniach prezen-
tując medale i puchary zdobyte w różnych 
konkursach. 

Koledzy z klas V zaprosili drugoklasistów 
na prezentacje, podczas których przedstawili 
sylwetki wybitnych polskich uczonych: Mi-
kołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie. 
Dodatkową atrakcją były pierniki związane z 
Toruniem, miastem Kopernika, przygotowane 
przez koleżanki z klasy Va i Vc.   
Jednak szczególnie ciekawe okazały się eks-

perymenty naukowe wykonane  przez uczniów  
z klas VI pod przywództwem nauczycielek 
przyrody.  Trzecioklasiści z wypiekami na 
twarzach oglądali pokazy, a młodzi naukowcy 
otrzymali w pełni zasłużone brawa. 
Wiośnie bardzo podobało się naukowe powita-
nie. Nagrodziła nas piękną słoneczną pogodą.

TeksT I FOTO kATARZyNA DObRUk, ReD. 

Kawałek nieba z Indii

16 marca Szkoła Podstawowa nr 7 gościła niecodziennego i niezwykle miłego gościa. Przybyła do nas Siostra bogusława 
woźniak - Misjonarka klaretynka, aby opowiedzieć nam o swojej pracy misyjnej w indiach. 

Na początku spotkań z poszczególnymi grupami 
uczniowskimi słowa powitania skierowała do 

Siostry dyrektor Irmina Bieńkowska.  
Katarzyna Dobruk krótko wprowadziła w temat, 
po czym oddała głos szanownej prelegentce. Nasi 
uczniowie mogli poznać codzienne życie misjonarza, 
tradycję i kulturę indyjską oraz warunki klimatyczne 
tam panujące i zwierzęta. Siostra korzystając ze środ-
ków audiowizualnych bardzo interesująco powiadała 
o tych zagadnieniach, przez co wzbudziła zacieka-
wienie słuchaczy. Uczniowie zadawali pytania i mo-
gli podziwiać tradycyjny indyjski strój - sari, w który 
przebrały się nasze panie nauczycielki: wychowaw-
czyni klasy Id -  p. Bogusława Dalgiewicz - Rucha-
ła i wychowawczyni  IIIc - p. Mirosława Franczak. 
Siostra zapoznała również  z ideą Papieskich Dzieł 
Misyjnych Dzieci, a nasi wychowankowie mogli 
zaprezentować się w kolorowych koszulach symbo-
lizujących różne kontynenty świata.
Na zakończenie pobytu w placówce Siostra Misjo-
narka  odwiedziła przedszkolaki z grupy „Perełki”  
z Publicznego Przedszkola nr 5.  Choć była to krót-
ka wizyta, to jednak pełna radości, spontaniczności 
i dziecięcej ciekawości. Bardzo dziękujemy Siostrze 
Bogusławie za niezwykle cenne spotkanie. Dziękuje-
my za pełną poświęcenia pracę na misjach, a obecnie 
w parafii Świętej Barbary w Modlinie Twierdzy.

Niech dobro, które dokonuje się za pośrednictwem 
Siostry osoby przemienia ludzkie serca i czyni je 
jeszcze bardziej wrażliwymi na drugiego potrzebu-
jącego człowieka.

22 23

Wielkanoc w szkołach i przedszkolach n
mali Od-
krywcy z PP1 
wystawiły 
przedstawie-
nie „Bajeczka 
na Wielka-
noc”.

 W przed-
szkolu w 
Twierdzy 
rozstrzygnię-
to konkurs 
„Wielkanoc-
ne zwierząt-
ko”

Prace 
dzieci 
z PP4

klasa 2b 
zrobiła 
palmy 
wielkanocne

W pracy 
pomagali 
rodzice

Owieczki 
z PP2 na 
wielkanocne 
zabawy 
zaprosiły 
rodziców

Był 
i wystep 
artystyczny 
i robótki 
ręczne

W PP2 
Pszczółki  
upiekły 
ciasteczka 
a Myszki 
babkę 
piaskową 

Wiewiórki 
Jeżyki 
i Owieczki 
też piekły 
z zapałem 

w PP2 
zorganizo-
wano też 
wielkanocny 
bieg przed-
szkolaka

Jak zwykle 
było dużo 
śmiechu 
i zabawy
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Integracja wokół nas
6 marca 2015 r. uczniowie klas integracyjnych 1g i 2a Szkoły Podstawowej nr 7 z Osiedla Młodych, pod opieką wychowawców, 
spędzili razem piątkowe popołudnie. Spotkanie było jednym z wielu w ramach PROPAGOwANiA iDei iNTeGRACji, idei od lat 
wprowadzanej i upowszechnianej w naszej szkole.

25

Proces integracji jest procesem długotrwałym, 
podlegającym różnym oddziaływaniom, wpły-

wom społecznym. Integrowanie nie jest łatwe dla 
dorosłych. Postanowiliśmy ułatwiać zrozumienie 
tego procesu dzieciom. Często znamy się z podwór-
ka, boiska, z bloku, ale nie wiemy nic o sobie. Spo-
tykamy się na korytarzu szkolnym, w szatni, na sto-
łówce, w świetlicy, czy w bibliotece. Nasza wspólna 
zabawa, działanie twórcze, przebywanie RAZEM 
pozwala poznać się bliżej, otworzyć ku koledze czy 
koleżance, zauważyć jego wartości, zalety, które go 
wyróżniają. 
Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną zabawą na torze 
przeszkód z piankowych klocków. W życiu napoty-
kamy na różne trudności. Pokonywanie, nawet tych 
najmniejszych, uczy i przygotowuje do  podejmowa-
nia trudnych wyzwań. Wspólnie, w małych grupach, 
dzieci tworzyły budowlę - zagadkę. Zadanie wyma-
gało od uczestników współpracy, pomysłowości, 
pójścia na kompromis, konstruktywnej komunikacji. 
Wszystkie grupy zaprezentowały ciekawe pomysły 
i odgadując wykazały się niezwykłą wyobraźnią  
i kreatywnością. Następnie przyszedł czas na odro-
binę relaksu w Sali Doświadczania Świata. Gra ko-
lorów, dotyk różnorodnych faktur, dźwięki natury 
pozwoliły odetchnąć  i przejść płynnie do następnej 
aktywności – słuchania czytanej przez nauczyciela 
bajki.
Jej główny bohater Pajączek, z powodu swojego 
wyglądu, doświadczył wielu przykrości w grupie 
rówieśniczej. Był wyśmiewany, inne zwierzęta zwra-
cały uwagę wyłącznie na jego kudłate łapki. Swoim 
zachowaniem udowodnił wszystkim, że jest odważ-
ny i odpowiedzialny. Dzieci z przejęciem wysłuchały 
opowieści, która po smutnym początku, miała szczę-
śliwe zakończenie. Bardzo dojrzale wypowiadały się 
na temat uczuć towarzyszących im podczas słucha-
nia. Trafnie oceniły postępowanie postaci zwracając 
uwagę na zmianę reakcji zwierząt i ich stosunku 
do pajączka. W parach lub 3-osobowych zespołach 
przygotowywały ilustracje prezentujące zdarzenia. 
Ułożone chronologicznie utworzyły kadry, jak na ta-
śmie filmowej. Efekty współpracy wyraźnie obrazują 
zdjęcia. 
Niemal trzygodzinne spotkanie minęło niespodzie-
wanie szybko…
Pozwoliło na nawiązanie nowych znajomości, przy-
jaźni, poznanie się bliżej, bycie RAZEM.

TeksT I FOTO ANNA w. 

„Dzień teatru” w PP1

w przedszkolu przygotowanie 
dziecka do roli aktora odbywa 
się poprzez uczestnictwo w 
przedstawieniach teatralnych. 
Rozwijana jest szeroko rozumiana 
aktywność twórcza. Umiejętność 
bycia widzem przedszkolaki nabywają 
podczas oglądania inscenizacji. 

Z okazji „Międzynarodowego Dnia Teatru” 
dzieci z gr. IV „Smerfy” przeniosły widzów 

w świat fikcji, wcielając się w postacie znanej 
wszystkim dzieciom baśni pt. „Kopciuszek”.  
Przygotowując się do roli aktora dzieci dowie-
działy się, jak powstaje sztuka teatralna i wzbo-
gaciły zasób słownictwa o pojęcia związane  
z teatrem (np. reżyser, rekwizyty, dekoracja, ko-
stiumy). Uczyły się wyrażać emocje za pomocą 
brzmienia głosu, wyrazu twarzy, gestów. Kształ-
towały umiejętność prowadzenia dialogu, pla-
nowania kolejnych scen, a także współdziałania  
z kolegami – aktorami. Taka aktywność oddzia-
łuje na całą osobowość dziecka, rozwija wy-
obraźnię i wrażliwość , kształtuje umiejętność 
posługiwania się słowem i mową ciała, a przede 
wszystkim zwiększa poczucie własnej wartości. 
W czasie przedstawienia dzieci żywo reagowały 
na to, co działo się na scenie. Przeżywały losy 
bohaterów, mogły dokonywać oceny ich po-
stępowania. Oglądanie inscenizacji teatralnych  
pozwala na obcowanie z językiem literackim  
i dostrzeganie piękna mowy ojczystej. 

DZIEŃ TEATRU

Na całym świecie 27 marca 
ustanowiono Międzynarodowy 
Dniem Teatru na pamiątkę otwarcia 
Teatru Narodów w Paryżu w 1957 
roku.

Z okazji tego dnia i w tym dniu zorganizo-
waliśmy dla dzieci z pierwszych klas szkół 

podstawowych gawędę i warsztaty teatralne 
poprowadzone przez  aktora i  twórcę teatralne-

go Romana  Holca. Ten doświadczony praktyk  
w zabawny i profesjonalny sposób, wykorzystu-
jąc odpowiednie akcesoria, krok po kroku opo-
wiedział najmłodszej publiczności co kryje się 
pod hasłem teatr i jak najprostszymi środkami 
można samemu  go stworzyć .  Przez półtorej 
godziny wspólnie z prowadzącym, w twórczej 
atmosferze, dzieci przepracowały najważniejsze 
zagadnienia: aktor, publiczność, reżyser, sceno-
grafia, lalki. Było ciekawie i zabawnie.  Spotka-
nie z aktorem i wiedza o teatrze zdobyta podczas 
warsztatów, na pewno przyda się najmłodszemu 
pokoleniu nowodworzan, w zabawie w teatr  
a w przyszłości, być może, na niwie zawodowej. 
Dziękujemy uczniom szkół podstawowych nr 5  
i nr 7 za przyjęcie naszego zaproszenia i udział 
we wspólnej zabawie.

Środowy poranek, ostatni dzień 
przed przerwą świąteczną i do tego 
1 kwietnia zaskoczył wszystkich.  
Tego dnia nauczyciele postanowili 
zrobić uczniom psikusa i ... wystawili 
przestawienie zatytułowane „bardzo 
śpiąca królewna”. 

Scenariusz opierał się na sztuce Z. Wójcik, ale 
został wzbogacony o teksty zaczerpnięte z co-

dziennego życia naszej szkoły. W sztuce wzięli 
udział chętni nauczyciele z naszego gimnazjum. Na 
scenie mogliśmy więc zobaczyć: p. Piotra Wiśniew-
skiego, p. Mateusza Olszewskiego, p. Agnieszkę 
Przekorę, p. Martę Czubak, p. Sylwię Natkańską, p. 
Dorotę Pęksę, p. Małgorzatę Grabowską, p. Martę 
Rączkowską, p. Annę Odrzywolską, p. Magdalenę 
Maciak i p. Michała Cichonia. Wszyscy zostali na 
ten dzień zaczarowani magiczną różdżką p. wicedy-
rektor Renaty Szczepańskiej. 
Autorką całego zamieszania była pani Małgorzata 
Pawełas, która od lat zaraża swoją teatralną pasją 
uczniów. Pomysł wystawienia sztuki z udziałem 
nauczycieli od dawna jej się marzył i w końcu się 
udało. Nauczyciele chcieli pokazać uczniom, że też 
potrafią się wspaniale bawić, a gra na scenie pozwala 
im spojrzeć na siebie z przymrużeniem oka. Próby 
i przygotowania do spektaklu były świetną zabawą 
dla samych grających. Wielką atrakcję stanowiły 
profesjonalne stroje aktorów. Niektórych trudno 
było poznać.  Publiczność nie kryła swojej radości. 
Wybuchy śmiechu to potwierdzały, a oklaski świad-
czyły o trafności całego przedsięwzięcia. I do tego 
pełne zaskoczenie, bo wszystkich aktorów obowią-
zywała całkowita tajemnica.
Po spektaklu miały miejsce wspólne fotografie i oka-
zało się, że przedstawienie stało się punktem wyjścia 
do wielu klasowych dyskusji. Jedno jest pewne – 
UCZNIOWIE BYLI NAPRAWDĘ DUMNI ZE 
SWOICH NAUCZYCIELI. Kto wie, może ten wy-
stęp wpisze się na stałe w tradycję naszej szkoły? 

TeksT I FOTO NOk

Dzień Teatru 
z romanem Holcem

TeksT I FOTO ReżySeR 

Tego jeszcze nie grali...
„Bardzo śpiąca królew-
na” w wykonaniu na-
uczycieli z PG2
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Przedstawiliśmy ofertę edukacyjną

13 marca na Powiatowej Giełdzie Szkół uczniowie Zespołu Szkół nr 2 na Długiej przedstawili koleżankom i kolegom  
z gimnazjów ofertę edukacyjną (www.zs2.nowydwormaz.pl  - zakładka: Dla kandydatów).

Oferta edukacyjna ZS2 zgodna jest z wyma-
ganiami rynku pracy i planami rozwoju re-

gionu. Uczniowie mogą podjąć naukę w Liceum 
Ogólnokształcącym lub w Technikum, wybierając 
kształcenie w jednym z atrakcyjnych zawodów: 
technik obsługi turystycznej, technik ekonomista, 
technik handlowiec, technik mechatronik, tech-
nik informatyk.  ZS2 to szkoła, w której ucznio-
wie przygotowują się do matury i do egzaminu 
zawodowego. Mogą podjąć studia i zdobyć kwa-
lifikacje zawodowe (również na dodatkowych 
kursach, kończących się certyfikatami).
Co wyróżnia naszą szkołę na lokalnym rynku 
usług edukacyjnych?
Od początku istnienia egzaminów zewnętrznych 
uczniowie Zespołu Szkół nr 2 odnoszą sukcesy: 

ponad 95%  zdawalność . Co roku w rankingu 
Perspektyw nasza szkoła zajmuje wysoką pozy-
cję  wśród techników na Mazowszu.
Szkoła realizuje kolejny projekt unijny – tym 
razem jest to Zwiększanie potencjału szkół za-
wodowych na Mazowszu – którego atrakcyjnym 
elementem są płatne staże dla młodzieży.
Od 2009 roku uczniowi uczestniczą w ogólnopol-
skim programie Katyń… ocalić od zapomnienia. 
Coroczny program artystyczny w wykonaniu 
młodzieży dostarcza wielu wzruszeń, a uroczy-
stość sadzenia „Dębu Pamięci” gromadzi na 
skwerze księcia S.Poniatowskiego coraz więcej 
mieszkańców Nowego Dworu.
Dbając o tradycję, budując tożsamość narodową, 
uczniowie ZS2 coraz lepiej rozumieją wartość 

szeroko rozumianej tolerancji. Organizując  Kon-
kurs na esej o tolerancji , a także polsko-izrael-
skie spotkania młodzieży, uczą się, ja ważne jest 
propagowanie idei międzykulturowego dialogu.
W ostatnich latach szkoła stała się istną „kuźnią” 
talentów artystycznych, zwłaszcza aktorskich. 
Uczniowie doskonalą umiejętności aktorsko-wo-
kalne w Grupie Teatralnej pod Dwójką, których 
efekty, poza ZS2, można oglądać na wielu kon-
kursach i lokalnych imprezach.
W opinii wielu uczniów i absolwentów, a także 
rodziców ZS2 to szkoła z „klimatem”, kame-
ralna, bezpieczna, otwarta na potrzeby każdego 
ucznia, dająca dobry kapitał na przyszłość. To po 
prostu szkoła pozytywnego wyboru.

TeksT MGR k. kUCZkOwSkA FOTO e. ĆwiękA

„Kosmiczna podróż” w grupie KraSNaLe z modlina Twierdzy

Co można powiedzieć o kosmosie? Na pewno to, że jest wielki, czarny z planetami, a na środku ma słońce. Oczami dzieci 
jest to coś niewyobrażalnie tajemnicze i nieodgadnione, czego ich mała głowa, mimo że pełna wyobraźni, nie potrafi objąć. 
jednakże ta dziecięca fantazja pozwala z drugiej strony przekształcić kosmos w coś przyjaznego, z czym najmłodsi się 
identyfikują.

Dlatego dzień 11 marca był dla dzieci z gru-
py KRASNALE niezwykle ekscytujący. 

W ramach poznania zakamarków olbrzymie-
go wszechświata milusińscy zaprosiły swoich 
rodziców w niezwykłą podróż kosmiczną,  
w której zaprezentowały swoje umiejętności 
dydaktyczne. Swoją drogę rozpoczęliśmy 
od poznania tajemniczego przybysza z innej 
planety, jego zwyczajów i środka transportu. 
Odpowiadając na pytania dotyczące przeczy-
tanego tekstu pochwaliliśmy się doskonałą 
pamięcią i zdolnością uważnego słuchania. 
Był to wstęp do następnego etapu naszej wy-
cieczki, a mianowicie, umiejętności liczenia. 
KRASNALE miały za zadanie powiedzieć co 
kojarzy się im z kosmosem, a następnie po-

dzielić wyrazy na sylaby. Zadanie nie spra-
wiło im żadnej trudności, nawet wtedy gdy 
musiały dopasować kartonik z odpowiednią 
ilością kropek do odpowiedniej ilości sylab. 
Jak już poznaliśmy podstawowe informacje o 
celu naszej podróży, mogliśmy w końcu wyru-
szyć. Najpierw włożyliśmy odpowiedni kom-
binezon w odpowiedniej kolejności - spodnie, 
kurtka i hełm, a następnie odliczając od 5 do 
0 ruszyliśmy rakietą w nieznane przestworza. 
Po drodze zaciekawiła nas pewna zielona pla-
neta, na której mieszkały takie same dzieci 
jak my jednak w kolorze zielonym. Ponieważ 
jesteśmy bardzo kulturalni przywitaliśmy się 
z kosmitami naszym sposobem a mianowicie 
odpowiednimi częściami ciała. Na zielonej 

planecie odbył się również bal w odpowied-
nim tempie dla Ziemian i Kosmitów, a po 
nim „Kosmiczna” uczta. Na podany znak 
odpowiednia osoba musiała podać potrawę  
w danym kolorze czerwonym lub zielonym.  
Po tak wyczerpującej podróży wróciliśmy do 
naszego przedszkola przy relaksującej me-
lodii, podziwiając kolorowe planety, jasne 
gwiazdy oraz szybujące rakiety , a wszystko 
to  za sprawą naszej wyobraźni. Na koniec 
naszych zmagań z kosmosem, przy pomocy 
rodziców, wykonaliśmy swoje kosmonautycz-
ne portrety. Wszystkim przybyłym gościom 
serdecznie dziękujemy za liczne przybycie  
i wspólną kosmiczną zabawę. Zapraszamy  
ponownie. 

TeksT I FOTO kOłO DZieNNikARSkie

Niezwykła podróż do Londynu

Po raz kolejny  w naszej szkole, w dniach 17-20 marca 2015 roku, została zorganizowana  wycieczka do Londynu.  Dodatkową 
atrakcją było zwiedzanie windsoru.

17 marca we wczesnych godzinach poran-
nych uczestnicy wyjazdu spotkali się z na-

uczycielami - opiekunami na lotnisku Warszawa-
Modlin. Po odprawie znaleźli się w samolocie.  
W Londynie wylądowali około godziny 8.00. 
Wycieczka obejmowała 4 dni, więc każdego dnia 
odkrywali inną część Londynu.

Pierwszy dzień, wtorek

Zwiedzanie rozpoczęto od Museum of London, 
w którym uczniowie poznali historię miasta od 
momentu jego założenia. Potem udali się przez 
Millennium Bridge do słynnego więzienia Tower 
of London. Na koniec dnia zwiedzili muzeum  
figur woskowych Madame Tussaud’s.

Dzień drugi, środa
Dzień rozpoczęli od spaceru po Hyde Park, po 
czym oglądali zmianę straży przy Buckingham 
Palace. Największe jednak wrażenie wywarła 
na uczestnikach wycieczki Panorama Londynu 
oglądana  London Eye.
Dzień trzeci…
Stanowiła wyprawa do Windsoru – letniej posia-
dłości królowej Elżbiety II. Cały dzień poświęco-
ny był na zwiedzanie tego niezwykłego zamku i 
przyległego do niego miasteczka.
Ostatni dzień…
Zaczęto od spaceru po Oxford Street. Uczniowie 

mogli swój wolny czas poświęcić na zakup pa-
miątek, czy też prezentów dla bliskich.
Wycieczka należała do niezwykle udanych. 
Wszyscy uczniowie uważali, że powinna trwać 
dłużej, ponieważ Londyn to przepiękne miasto, 
które nie da się całkowicie poznać w ciągu 4 dni. 
Uczestnicy pragną podziękować pani Ewie 
Szmytkowskiej, organizatorce wycieczki. I mają 
nadzieję, że powtórzą tą przygodę w przyszłym 
roku.

TeksT I FOTO MAłGORZATA kRUPkA, bARTOSZ CieCieRSki 

Klasa IIa w policji

Dnia 17 marca 2015 roku klasa iia wybrała się na wycieczkę – niespodziankę. Uczniowie nie wiedzieli, dokąd ich opiekunowie, 
p. Małgorzata krupka oraz p. bartosz Ciecierski, zaplanowali wyjazd. 

Okazało się, że po zajęciach na basenie, 
zamiast wrócić do szkoły, klasa miała 

możliwość zwiedzić Komendę Powiatową Po-
licji w Nowym Dworze Mazowieckim. Jeden 
z policjantów pokazał uczniom przedmioty, 
którymi na co dzień posługuje się w swojej 
pracy. Wszyscy, łącznie z opiekunami, zostali 
zakuci w kajdanki oraz mieli pobrane odciski 
palców. Dzięki temu, mogliśmy poznać trochę 
bliżej tajniki pracy tego zawodu. Zwiedzili-
śmy także celę, w której zostaliśmy na chwilę 
zamknięci pod kluczem. Każdy miał również 
możliwość przejechania się policyjnym radio-
wozem na sygnale. Na koniec dzieci otrzyma-
ły od policjanta drobne upominki – odblaski, 
które zapewnią im bezpieczeństwo na drodze. 
Po takiej dawce wrażeń udaliśmy się na plac 
zabaw, który znajduje się w centrum miasta, 
gdzie każdy mógł się wyszaleć. Do szkoły 
wróciliśmy autobusem komunikacji miejskiej, 
zwiedzając przy okazji Modlin Twierdzę. 
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Piąta edycja konkursu „rekcja czasownika” pod patronatem burmistrza miasta w zS modlin Twierdza

25.03.2015 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza odbył się konkurs powiatowy dla  szkół 
ponadgimnazjalnych, zorganizowany przez nauczycielkę języka niemieckiego,  panię emilię Napiórkowską. 

Jak co roku uczniowie musieli opanować listę cza-
sowników z przyimkami, a podczas konkursu roz-

wiązać 8 zadań, które polegały m.in. na tłumaczeniu 
zdań, uzupełnieniu luk, układaniu pytań. Konkurs 
trwał 60 minut, po czym komisja sprawdziła testy, a 
uczniowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Trzy pierwsze nagrody w konkursie ufundował 
burmistrz miasta  pan Jacek Kowalski – uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz karty podarun-
kowe na kwotę 100 zł i 75 zł.
Oto wyniki konkursu:
1.miejsce: Julia Domańska LO im. W. Polskiego
2.miejsce: Eliza Stefanowska ZS Modlin Twierdza 
3. miejsce: Barbara Rogińska LO im.  
W. Polskiego.
Nagrody dla kolejnych 3 wyróżnionych uczniów 

ufundował Dyrektor Zespołu Szkół pan Zdzisław 
Szmytkowski. Wyróżnione osoby otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
1. Wyróżnienie: Sylwia Pakoca ZS Modlin Twierdza
2. Wyróżnienie: Alicja Prus LO im. W. Polskiego

3. Wyróżnienie: Ewa Gutkowska LO im. W. Polskie-
go
Gratuluję nagrodzonym!! Życzę dalszych sukcesów 
w nauce języka niemieckiego.

TeksT I FOTO ALiNA kASZyńSkA 

„Od baranka do ubranka”

„Od baranka do ubranka” to tytuł warsztatów, w których uczestniczyły dzieci z grup „biedroneczki” i „Pszczółki” Publicznego 
Przedszkola nr 1. Swą wizytę w Gospodarstwie Agro-edukacyjnym w wymysłach dzieci rozpoczęły od zapoznania się ze 
zwierzętami i ptactwem hodowanym w gospodarstwie. 

Dla najmłodszych taki wyjazd to niebywała oka-
zja by zobaczyć z bliska krowę, kozę, owcę 

czy świnię a także kurę, kaczkę, perliczkę. A także 
co jedzą i gdzie mieszkają. Większość dzieci po raz 
pierwszy widziało z bliska zwierzęta hodowlane. 
Po krótkim poszukiwaniu w ogrodzie oznak nad-
chodzącej wiosny rozpoczęły się zajęcia w ramach 
warsztatów. Dzieci dowiedziały się jak strzyże się 
owce by pozyskać wełnę , osobiście przygotowy-
wały owcze runo do dalszej obróbki. Czesały weł-
nę, następnie poznały co to jest kołowrotek i zoba-
czyły jak się na nim przędzie. Nie mogło zabraknąć 
warsztatu tkackiego, na którym dzieci próbowały 
tkać „wełniak”. Pracy było mnóstwo, a to trzeba 
było zwijać wełnę, przygotować motki do przędze-
nia, zszyć materiał na maszynie i haftować go na 
tamborku, poznać jak się wełnę farbuje. Jako pracę 
plastyczną dzieci wykonały z wełny różno kolorowe 
pompony. Jak zawsze w czasie spotkania w Wymy-
słach nie mogło zabraknąć inscenizacji tematycznej, 
którą pod kierunkiem Pani Gospodyni wystawiły 
dzieci. Przedszkolaki były zachwycone wycieczką  
i tym wszystkim co zobaczyły i mogły się nauczyć. 
A przede wszystkim poznały jak długa jest droga 
jaką musi przejść owcza wełna by powstał z niej 
kolorowy sweterek. 

TeksT I FOTO ALiNA kASZyńSkA NAUCZyCieL PP1

Straż miejska w PP1

Nauczenie dzieci jak żyć bezpiecznie 
to zadanie nie tylko spoczywające na 
rodzicach. To jedno z ważniejszych 
zadań placówek oświatowych, Policji, 
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej  
i wielu innych instytucji i organizacji. 

Publiczne Przedszkole nr 1 od wielu lat orga-
nizuje zajęcia dla dzieci mówiące o bezpie-

czeństwie najmłodszych zapraszając w tym celu 
przedstawicieli różnych służb. Z końcem marca 
gościliśmy w naszym przedszkolu przedstawicie-
la  Straży Miejskiej. Zajęcia „Być bezpiecznym” 
bardzo zaciekawiły dzieci, były prowadzone  
w przystępny sposób, bogato ilustrowane rysun-
kami specjalnie przygotowanej w tym celu pre-
zentacji komputerowej. Oczywiście nie zabrakło 
praktycznych ćwiczeń z zachowania się w cza-
sie przechodzenia przez ulicę, posługiwania się 
kamizelkami i znaczkami odblaskowymi. Dzie-
ci poznały też numery alarmowe i dowiedziały 
jakie służby mogą w razie potrzeby przyjść im 
z pomocom. Najmłodsi dowiedzieli się również, 
jaką rolę w podniesieniu bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców spełnia monitoring. W czasie zajęć 
dzieci poznały jak się zachować  przy spotkaniu 
z bezpańskimi psami i zwierzętami leśnymi.  
W szczególności zaś z dzikami, z którymi spo-
tkania w naszym mieście nie należą ostatnio do 
rzadkości. Na zakończenie zajęć każde dziecko 
otrzymało znaczek odblaskowy.

26 marca w Publicznym Przedszkolu 
Nr 1 „wesoła jedyneczka” od 
samego rana roznosiły się piękne 
zapachy. 

Tego dnia przedszkolaki uczestniczyły  
w warsztatach mydlarskich. Zajęcia polega-

ły na samodzielnym wykonywaniu kolorowych 
mydełek glicerynowych, o rozmaitych kształtach 
(m. in. misia, serduszka, kwiatka, rybki, zającz-
ka). Dzieci wybierały kompozycję zapacho-
wą (m. in. zapach gumy balonowej, coca – coli  
i truskawki) i kolory barwników. Kolejnym eta-
pem było wzbogacanie wyglądu mydełek poprzez 
zatapianie w nich drobnych, mydlanych, uformo-
wanych już serduszek, gwiazdek i rybek, a także 
innych dodatków (muszelek, bursztynu, soli mor-
skiej, suszonych ziół i kwiatów, kawy, brokatu 
itp.) Po wystygnięciu, dzieci otrzymały gotowe, 
ozdobnie zapakowane mydełka. Celem warszta-
tów było poznanie techniki powstawania mydła 
glicerynowego. Dla dzieci była to twórcza zaba-
wa, kształtująca umiejętność tworzenia kompozy-
cji, a także rozwijająca zdolności manualne. 

Dnia 20 lutego dzieci z grupy 
,,Słoneczka” i ,,Starszaki” pojechały 
na wycieczkę do teatru Rampa na 
spektakl pt. ,,w pogoni za bajką”. 

Prawdziwą niespodzianką w przedstawieniu była 
muzyka Piotra Rubika. Całość tworzyła mu-

zyczna opowieść zaskakująca nowoczesną formą i 
pomysłem inscenizacyjnym. Przeplatały się w nim 
dwa światy: podziemny świat nieczytanych bajek 
oraz zabiegany świat współczesnego królestwa. Jego 
wiecznie zajęty król Sukcesso Pałer zaczyna tracić 
kontakt ze swoją córką Rebellą.
Aby ojciec choć na chwilę przestał być królem i po-
święcił swój czas tylko jej, mała księżniczka posta-
nawia ukryć jego berło. Atrybut władzy ginie w cze-
luściach zamkowych lochów, a jego poszukiwanie 
daje początek fascynującej przygodzie z bohaterami 
wielu znanych bajek.
Spektakl bardzo podobał się dzieciom, zadowolone 
i zmęczone z uśmiechami na twarzach wróciły do 
przedszkola. 

TeksT I FOTO ANNA w. 

Warsztaty mydlarskie 
w PP1
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Słoneczka i starszaki  
w Teatrze ramPa

TeksT I FOTO M. kULeSZA 

zeszyt konspiratora w SP7

Uczniowie klasy ii a w dwa kolejne czwartki marca - 5 i 12 – uczestniczyli w warsztatach, w pracowni konserwatorskiej 
Muzeum Powstania warszawskiego. 

Przybliżono im pojęcia: okupacja i konspiracja. 
Mieli okazję poznać realia życia polskich dzieci 

i ich rodzin w Warszawie podczas niemieckiej oku-
pacji, symbole Polskiego Państwa Podziemnego i ich 
znaczenie. Pod kierunkiem edukatora i pań z pracow-
ni konserwacji barwili papier metodą mormoryzo-
wania. Podpisywali się używając stalówki. Podczas 
drugiego spotkania wykonali obwolutę na „Zeszyt 
konspiratora”. Samodzielnie przygotowali stemple z 
symbolami Małego Sabotażu i odcisnęli na jednej z 
kartek. Nauczyli się także szyfrowania informacji i 
umiejętnego wykorzystywania skrytek podczas do-
starczania ich na wskazane miejsce. 

    Zajęcia przybliżyły dzieciom fakty, zdarzenia z histo-
rii Polski związanej z II wojną światową. Pobudziły 
do stawiania pytań, poszukiwania szczegółowych 
informacji, dodatkowych wyjaśnień, dociekania  
o problemie.
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Tydzień Włoski w PP3

buon Giorno - tymi słowami dzieci z Przedszkola nr 3, pozdrawiały się w salach. już od samego rana w każdej grupie 
przedszkolnej słychać było nastrojową włoską muzykę. 

Otóż od 23 lutego w Przedszkolu nr 3 rozpoczął 
się Tydzień Włoski.  Nauczyciele poszcze-

gólnych grup w bardzo uroczy sposób przybliżali 
wszystkim dzieciom charakter Włoch, położenie 
geograficzne, flagę, ciekawe miejsca, omawiając 
najbardziej znane włoskie miasta z ich zabytkami: 
Krzywą Wieżę w Pizie, Koloseum, Bazylikę św. Pio-
tra w Rzymie i wiele wiele innych. Dzieci podziwiały 
piękne mosty w Wenecji i słynne gondole. Przypo-
mniały sobie przygody ,,Pinokia”- włoskiego pisarza 
Carla Collodiego. Poznały także włoską kuchnię. 
Starsze dzieci w swoich salach przygotowywały 
wszystkim dobrze znane i przez wszystkich uwiel-
biane danie- jakim jest Pizza. Najpierw dzieci przy-
pomniały sobie zasady bezpieczeństwa oraz higieny 
podczas przygotowywania posiłków. Potem odpo-
wiednio ubrane w fartuszki i chusteczki kuchenne, 
wzięły sie za przygotowywanie pizzy. Dzieci po-
znały czynności ugniatania i wałkowania ciasta. Na-

stępnie każdy dostał trochę ciasta do uformowania a 
następnie dekorował je wybranymi składnikami. W 
trakcie robienia pizzy dzieci miały możliwość wą-
chania przypraw, łączenia ich z innymi składnikami 
tak by powstał sos. Nie obyło się także bez podja-
dania składników, dzieciaki ukradkiem zajadały sie 
kawałkami sera i wędliny. Takie prace gospodarcze 

uczą dzieciaki odpowiedzialności za powierzone im 
zadanie oraz dają wielką satysfakcję. Gdy wszystko 
zostało już przygotowane,  dzieci wraz z nauczyciel-
kami wybrały się na wycieczkę do kuchni, by włożyć 
pizze do piecyka. Na koniec odbyła sie degustacja 
pysznej pizzy, którą zrobili Mali Kucharze. 
Mniam..Mniam

TeksT I FOTO ALiNA kASZyńSkA 

zabawa w studio nagrań w PP1

20 marca w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „wesoła jedyneczka” odbyły się nietypowe warsztaty muzyczne, które poprowadził 
Ricky Lion, czarnoskóry, charyzmatyczny muzyk z kongo. 

Przedszkolaki z każdej grupy miały możli-
wość wypróbowania swoich sił w śpiewaniu,  

w rdzennym języku afrykańskim, co zostało zare-

jestrowane, jak w profesjonalnym studio. Nieba-
wem będziemy mogli odsłuchać swoich nagrań. 
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem wzięły udział  

w warsztatach. Spotkanie z naszym gościem dostar-
czyło wiele pozytywnych wrażeń i z pewnością po-
zostanie na długo w pamięci przedszkolaków.

TeksT MGR eweLiNA SZCZyGieł
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 zajęcia otwarte  
w „Biedronkach”

Zajęcia otwarte to jedna z form 
współpracy z rodzicami. Dlatego 31 
marca  dzieci z grupy „biedronki” 
zaprosiły rodziców na zajęcia otwarte, 
których tematem były „wielkanocne 
zwierzątka”

Podczas przywitania zadzwonił do „Biedronek” 
zajączek i powiedział, że postara się odwiedzić 

dzieci ,ale może zająć mu to dużo czasu, więc  zo-
stawił dla nich koszyk z zadaniami. Za każde wy-
konane zadanie dzieci mogły przypisać sobie punkty 
- „pisanki”. Zadaniem dzieci było odgadnięcie jakie 
zwierzątko kryje się pod białymi elementami kart-
ki, ułożyć historyjkę obrazkową, ułożyć zwierzątka 
wielkanocne według podanego rytmu oraz poma-
lować wspólnie z rodzicami gipsowego koguta.  
Podczas malowania ponownie zadzwonił zajączek  
z przeprosinami,  że nie mógł do nas zawitać , ale 
zostawił kolejny list w małym koszyczku. W liście 
zajączek serdecznie podziękował „Biedronkom” 
za wykonanie wszystkich zadań, w zamian za to 
obdarował przedszkolaków czekoladką w kształcie 
zajączka. 
Rodzice mieli okazję nie tylko podpatrzeć jak ich 
pociechy odnajdują się w grupie przedszkolnej, jak 
dużo już potrafią, ale także włączyć się do zajęcia 
z dziećmi. „Biedronki” jak i dorośli mieli mnóstwo 
frajdy ze wspólnego malowania koguta z gipsu. 
Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele wrażeń i rado-
ści, a rodzicom możliwość obserwacji zachowań 
i zaangażowania dzieci w podejmowaniu działań 
edukacyjnych.
Serdecznie dziękuję Rodzicom za liczne przybycie 
oraz za wspaniałą zabawę. 

18 marca w grupie „Słoneczka”  
w przedszkolu w Twierdzy Modlin 
odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców 
na temat „Pierwszych oznak wiosny”. 

Na początku zajęć dzieci przywitały się pio-
senką  „Wszyscy są”, później wysłuchały 

opowiadania czytanego przez nauczyciela pt „Jak 
ślimak poznał wiosnę”, odpowiadały na pytania 
dotyczące tekstu.  Kolejnym zadaniem dzieci 
było odgadnięcie do jakiej pory roku przyporząd-
kować obrazek, który wylosowały. Po zabawie 
dydaktycznej przeszedł czas na zabawę ruchową. 
Wszystkie dzieci zostały zamienione w ptaszki  
i miały swoje gniazdka do których musiały wrócić 
podczas pauzy w muzyce, utrudnieniem było to, 
że za każdym razem ubywało gniazdek. Po zaba-
wie przyszedł czas na zagadki matematyczne pod-
czas, których dzieci musiały wykazać się umiejęt-
nością dodawania i odejmowania w zakresie 10. 
Dzieci świetnie bawiły się wykazując się przy 
tym ogromną wiedzą podczas zabawy „Prawda 
czy fałsz”, Słoneczka musiały zastanowić się i 
odpowiedzieć czy zdanie powiedziane przez pa-
nią jest prawdą czy fałszem. Na koniec wszystkie 
dzieci wybierały sobie szablon pierwszych wio-
sennych kwiatów i ich zadaniem we współpracy 
z rodzicami było wyklejenie kawałkami koloro-
wego papieru szablonów. Wszystkie prace wyko-
nane przez rodziców z dziećmi można podziwiać  
w holu przedszkola.

15 kwietnia 2015 roku do grupy 
,,biedronek” z PP3 przyjechał 
nietypowy gość. 

Dzieci same musiały rozpoznać kto przybył 
do nich na zajęcia. Po kilku próbach udało 

się odgadnąć , że jest to pani farmaceutka. Dzieci 
dowiedziały się, co się robi w aptece po drugiej 
stronie lady. Pani Asia Strachowska pokazała 
dzieciom różne rodzaje leków ( syropy, aerozole, 
tabletki, czopki, maści, krem, plastry, pastylki itp. 
)Dzieci mogły obejrzeć i powąchać leki. Miały 
również możliwość wykonania doświadczenia, 
otóż obserwowały, która tabletka rozpuści się 
szybciej w szklance wody, ale najciekawsze i 
wywołujące najwięcej emocji było to, że dzieci 
mogły z pomocą pani Asi wykonać krem do rąk. 
Były bardzo zafascynowane i zaciekawione, ale 
również skupione i zdyscyplinowane. Dzieci z 
grupy ,, Biedronek” wiedzą, że same nie mogą 
brać leków i tylko dorośli mogą je im podawać 
w razie choroby. Biedronki w podziękowaniu dla 
pani Asi za bardzo fajne zajęcie, przygotowały 
album ze swoimi rysunkami. Natomiast pani Asia 
rozdała im książeczki z kolorowankami, magne-
sy na lodówkę oraz lizaki ,, Dzielny Pacjent”. A 
pani nauczycielka- Justynka w prezencie dostała 
krem zrobiony przez dzieci na zajęciach. Uśmie-
chom i radości dzieci nie było końca. 
Biedronki z PP3 jeszcze raz dziękują pani Asi 
Strachowskiej i nie mogą  się doczekać kolejnej 
wizyty.  

TeksT MGR P.PASTeRNAkiewiCZ – RUChAłA 
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SŁONeczKa zaprosiły 
rodziców na zajęcia 
otwarte TeksT I FOTO jUSTyNA PULkOwSkA

Biedronki z PP3 robią 
krem kosmetyczny
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Wicemistrzyni Polski w tańcu Disco Dance z Twierdzy

Amelia borkowska uczennica klasy 5a Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy odnosi sukcesy w tańcu disco-dance. 
Przygodę z tańcem zaczęła mając zaledwie pięć lat. Swoje pierwsze kroki taneczne stawiała w Studio Artystycznym Metro. 

Uczestniczyła w pokazach tanecznych na de-
skach teatru Buffo prezentując swe umiejętno-

ści w tańcu klasycznym i musicalowym.    
W tańcu poszukiwała nowych wyzwań, chciała za-
smakować w innych technikach tanecznych, dlatego 
trafiła do Szkoły Tańca  Born 2 Dance w Legionowie. 
Tam rozpoczęła się jej przygoda z Disco Dance. Po-
kochała ten taniec. Stał się jej największą pasją. 
Amelia trenuje od niespełna dwóch lat pod okiem 
trenerki Małgorzaty Szulc. Systematyczne treningi 
i pracowitość dziewczynki zaowocowały i zaczęły 
przynosić sukcesy.  
W dniach 14-15 marca na Krajowych Mistrzostwach 
IDO Disco Dance w Karczewie, Amelia znalazła się 

w grupie dziesięciu najlepszych tancerek w kategorii 
Disco Dance solo do 11 lat. 
Zdobyła trzecie miejsce czyli II wicemistrzostwo 
Polski  do 11 lat, tańcząc w duecie ze swoja koleżan-
ką Patrycją Ratkowską. 
Udało jej się wytańczyć również wicemistrzostwo a 
tym samym srebro w kategorii „małe grupy tanecz-
ne”, gdzie wraz z sześcioma koleżankami z zespołu 
podbiły serca sędziów. 
Formacja Fame Kids, w której na co dzień tańczy 
Amelia również odniosła ogromny sukces, zdoby-
wając brąz i tym samym II wicemistrzostwo Polski. 
Dla Amelki mistrzostwa zakończyły się pasmem 
sukcesów, ale jak sama powiedziała, nie spocznie na 

laurach  i nadal będzie wytrwale trenować, by  do-
skonalić swe umiejętności i zdobywać najwyższe 
szczyty w tańcu. Gratulujemy sukcesów i czekamy 
na następne.

TeksT eMkA FOTO PiOTR kOŚCieLNiAk

Finał city Trail 2014/2015 

w poniedziałek 30 marca w reprezentacyjnej sali GATRiUM warszawskiego hOTeLU RADiSSON bLU SObieSki odbyła się 
uroczystość zakończenia ogólnopolskiej imprezy biegowej CiTy TRAiL. 

Przypomnę, że impreza ta gościła w dzie-
sięciu największych miastach Polski: War-

szawie, Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, 
Trójmieście, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, 
Łodzi i Wrocławiu od października 2014 roku 
do marca tego roku. Celem tych zawodów 
było popularyzowanie biegania jako najprost-
szej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako 
jednego z elementów zdrowego trybu życia, 
jednocześnie promowanie najpiękniejszych 
miejsc w tych miastach. 

Cały ten cykl cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem a w sumie uczestniczyło w tej imprezie 
prawie 40 tysięcy uczestników. Warszawska 
część tego cyklu rozgrywana była w pięknym 
Parku Leśnym na Młocinach. 

Na uroczyste zakończenie stawiła się również 
ekipa nowodworskiego JOGGERA, którego 
zawodnicy kilkakrotnie wchodzili na podium 
przy oklaskach licznie zgromadzonych na sali 
uczestników zawodów i kibiców. Organizatorzy 
spisali się bardzo dobrze przygotowując wiele 
wyróżnień w postaci pucharów, statuetek, me-
dali i upominków rzeczowych a dla zebranych 
wyświetlili krótkie filmy obrazujące historię 
całego cyklu. A oto osiągnięcia JOGGERA: w 
kat. OPEN kobiet 4 miejsce zdobyła Ania Świ-
stak, zajmując jednocześnie 3 miejsce w kat 
K-20. W kat. K-16 1 miejsce wywalczyła Ania 
Nikitin a 3 miejsce zdobyła Sandra Ordońska. 
W kat. M-16 pierwsze dwa miejsca zajęli nasi 
zawodnicy - Stefan Piotrowski i Tomasz Oł-
dak a Piotr Wodyński zajął 4 lokatę.  W kat. 
M-30 na 4 miejscu zakończył rywalizację Piotr 
Ochman a w M-50 5 miejsce uzyskał Marek 
Dobrowolski. Kat. M-60 niespodziewanie wy-

grał trener zespołu Marian Kościelniak, wygry-
wając z rywalami o kilkanaście lat młodszymi.  
W punktacji zespołowej nasz zespół uplasował 
się na 4 miejscu a II drużyna na miejscu 12.  
W biegach młodzieżowych w kat. D-3 zawod-
nicy JOGGERA bracia Rynkunowie Sławek i 
Michał zajęli odpowiednio 5 i 6 lokatę. Dobrze 
spisał się również podopieczny Marka Dobro-
wolskiego - Krystian Bocian z Małocic, który 
w kat. D-4 uzyskał 3 lokatę. Na zakończenie 
spotkania zebrani podziękowali organizatorom 
za doskonałą oprawę spotkania i życząc sobie 
sukcesów w kolejnych edycjach CITY TRAIL

TeksT I FOTO jóZef kMieCińSki

złoto dla zuzi Wańczyk na mistrzostwach Polski w Longu

Rozegrane w Sztutowie w dniu 12 kwietnia 2015 r. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym biegu na Orientację dla zawodników 
sekcji bnO PUkS Młode Orły zakończyły się pełnym sukcesem. 

Na starcie MP stanęło 260 najlepszych zawodni-
ków. Przygotowane przez organizatorów trasy 

wymagały doskonałej kondycji i umiejętności nawi-
gowania w trudnym morenowym terenie.
Mistrzostwa Polski w najtrudniejszym biegu na 
orientację (dla seniorów trasa liczyła ponad 26 km, 
na której ustawiono 43 punkty kontrolne), w kate-
gorii juniorek wygrała przedstawicielka sekcji BnO 

PUKS Młode Orły Zuzia WAŃCZYK. Zuzanna jest  
zawodniczką Kadry Narodowej Juniorów i główną 
kandydatką do startu w Mistrzostwach Europy, które 
rozegrane zostaną pod koniec czerwca w Rumunii. 
Bardzo dobre miejsca w tych Mistrzostwach zajęli: 
Dagmara DOMINIAK – VII wśród juniorek i Woj-
tek DUDEK VIII w kategorii seniorów.
Gratulujemy!

TeksT DARiUSZ bRZeZińSki

Wygrany następny mecz w tenisie stołowym

w dniu 22 marca 2015 roku drużyna UkS ReDUTA Nowy Dwór Mazowiecki podejmowała u siebie MUkS fRUCTOPLANT ii 
Gąbin w ramach rozgrywek o mistrzostwo 5 ligi mężczyzn w grupie A w tenisie stołowym prowadzonych przez Mazowiecki 
Związek Tenisa Stołowego. 

Mecz wygrał UKS REDUTA Nowy Dwór Ma-
zowiecki stosunkiem punktów 8:2.

Drużynę gości MUKS FRUCTOPLANT II Gąbin 
reprezentowali:
Grzegorz Brochocki, Michał Puternicki, Rafał 
Kiełbasa, Mariusz Robak i Przemysław Żabka. 
Drużynę gospodarzy UKS REDUTA Nowy Dwór 
Mazowiecki reprezentowali:
Marek Malita, Dariusz Brzeziński, Tadeusz Wi-
śniewski, Marcin Błachnik, Krzysztof Grela, 

Zdzisław Faber, Marcin Gajewski i Bartosz Brze-
ziński.
Już niedługo następne spotkanie pomiędzy druży-
nami UKS REDUTA Nowy Dwór Mazowiecki a 
KS SOKÓŁ II Serock, które zostanie rozegrane 29 
marca 2015 r. o godzinie 11.00 w Hali Sportowej 
Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy przy ul. Gen. 
Bema 312.

TeksT I FOTO ANDRZej DRewNOwSki 

Halowe mistrzostwa Nowego Dworu mazowieckiego w tenisie ziemnym

Pod koniec marca w hali sportowej NOSiR odbyły się halowe mistrzostwa Nowego dworu Mazowieckiego w tenisie ziemnym 
dziewcząt i chłopców do lat 16 (kadetki i kadeci).

Wśród chłopców na uwagę zasługuje nie-
zwykle zacięty pojedynek pomiędzy JA-

NEM PAWEŁASEM, a JAKUBEM ŁASZU-
KIEM. ŁASZUK, chociaż 2 lata młodszy, w 
ostatnim czasie uczynił spore postępy i stawił 
duży opór PAWEŁASOWI. Pomimo dramatycz-
nego tie-break’a (7/5) w drugim secie zwyciężył 
Jaś 6/4, 7/6 (7/5). W półfinale PAWEŁAS nie dał 
rady dobrze grającemu Kacprowi KORCZYŃ-
SKIEMU, chociaż wynik był 3-setowy 6/4, 4/6, 
7/2. W meczu finałowym zwyciężył faworyt tur-
nieju chłopców JAN BONIECKI pokonując K. 
KORCZYŃSKIEGO 6/3, 6/4. 
Turniej dziewcząt przebiegł bez niespodzianek 
aż do meczu finałowego, gdzie spotkały się JU-
LIA MŁODAWSKA i SARA ELKOSH. Fawo-
rytką meczu była S. ELKOSH tym bardziej, że 
J. MŁODAWSKA nie trenowała 8 miesięcy ze 
względu na uraz kolana. Julia zagrała po długiej 
przerwie tylko jeden trening i wygrała turniej, 
gdzie w finale pokonała Sarę 4/6, 6/4, 7/4.
Najlepsi kadeci i kadetki otrzymali puchary  
i dyplomy.

WYNIKI:
DZIEWCZYNKI
PÓŁFINAŁY : 
SARA ELKOSH – ADA GAŃKO           7/5, 6/3
JULIA MŁODAWSKA 
– MAJA RĘKLEWSKA                6/4, 6/3
FINAŁ :
JULIA MŁODAWSKA 
– SARA ELKOSH                   4/6, 6/4, 7/4
CHŁOPCY 
KAROL KRUPA 
– KACPER ANTKOWIAK                6/4, 6/3
JAN PAWEŁAS 
– JAKUB ŁASZUK                     6/4, 7/6 (7/5)
PÓŁFINAŁY :
JAN BONIECKI – KAROL KRUPA        6/3, 6/3
KACPER KORCZYŃSKI – JAN PAWEŁAS   6/4, 
4/6, 7/2  
FINAŁ :
JAN BONIECKI 
– KACPER KORCZYŃSKI              6/3, 6/4
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malta 2015 - Kacper Żuk znów zwyciężył!!!

4 Tytuły iTf U-18, 21 zwycięstw, 0 porażek!!! Takim wynikiem może się poszczycić nasz 16-to letni tenisista w bieżącym roku. Mało kto,  
z kacprem na czele spodziewał się, że podczas turnieju na Malcie „San Michel international iTf Tournament” uda się podtrzymać 
passę zwycięstw bez porażki. To jest przecież sport i to sport indywidualny a jakiś słabszy dzień musi się zdarzyć. 

Ta pora jednak jeszcze nie nadeszła i Polak się-
gnął po czwarty tytuł ITF z rzędu!!!  

Poprzednie 3 tytuły pozwoliły Kacprowi wystąpić  
z pierwszym rozstawieniem, dzięki czemu nie mu-
siał rozgrywać I rundy. W II rundzie nie bez trudu 
uporał się Brytyjczykiem Burkillem, w III pokonał 
Rosjanina Ilieva, a w ćwierćfinale belga Colsona. 
Mecz półfinałowy to najlepszy mecz rozegrany przez 
Kacpra w tym turnieju, w którym dosłownie zmiótł 
kortu kolejnego Brytyjczyka – Jamesa Davisa. Finał 
to mecz z niewygodnym, leworęcznym francuzem 
Hugo Gastonem. Francuz był wszędzie na korcie i 
grał niewygodną silną top spinową piłkę, co pozwo-
liło mu wygrać pierwszego seta. W drugim i trzecim 
secie, gdy Kacper rozszyfrował taktykę i rotację 

przeciwnika nie dał mu szans i pewnie wygrał dwa 
kolejne sety, triumfując w całym turnieju.  Serdecznie 
gratulujemy kolejnego sukcesu i mamy nadzieję, że 
na „oczku” się nie skończy. 
Kolejne 2  tygodnie, Kacper poświęcił na odpoczy-
nek, naukę i przygotowywanie się do sezonu letnie-
go.  A już pod koniec kwietnia, tuż po egzaminach 
gimnazjalnych nasz zawodnik wyrusza na kolejne 
turnieje do Rumunii, Austrii i Maroka. Życzymy po-
wodzenia!
Kacper może uczestniczyć w turniejach dzięki lo-
gistycznemu wsparciu Hotelu Best Western Airport 
Modlin. Jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki. W sprzęt wyposaża go firma 
Babolat. Jest członkiem zawodowej grupy tenisowej 

Warsaw Tennis Team Promotion.
Wyniki  Kacpra na San Michel International ITF To-
urnament:
I runda  Kacper Żuk [POL] – bye
II runda  Kacper Żuk [POL] – Jack Burkill [GBR] 
- 6/2,6/1
III runda  Kacper Żuk [POL] – Ilgiz Valiev [RUS] 
– 6/2,6/1
Ćwierćfinał  Kacper Żuk [POL] – Tibo Colson 
[BEL] – 6/4,3/0 RET
Półfinał  Kacper Żuk [POL] – James Davis [GBR] 
– 6/2,6/1
Finał  Kacper Żuk [POL] – Hugo Gaston – 2/6, 6/1, 
6/2
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TeksT SebASTiAN MAłOLePSZy

Kwiecień na plus dla Świtu

Podopieczni Marka Papszuna bardzo dobrze weszli w rundę wiosenną. Gdyby nie wysoka porażka z Radomiakiem 
na inaugurację, to Świt mógłby na poważnie zacząć myśleć o walce o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. klub 
z Nowego Dworu w swoich ostatnich meczach kroczył pewną ścieżką zwycięstw, a passę kolejnych wygranych z 
rzędu przerwał dopiero wicelider iii ligi – Pelikan łowicz, który na własnym terenie pokonał nowodworski zespół 2:1. Świt zanotował 
więc 6 wygranych z rzędu licząc również mecz Pucharu Polski, a także walkower przyznany dla biało-Zielonych za GkP Targówek. 

Świt w rundzie wiosennej wyszedł zdecydo-
wanie w odmienionej wersji. Nowy trener, 

kilku nowych graczy czy zupełnie nowa formacja 
świadczyła o tym, że w klubie postanowiono zro-
bić małą rewolucję kadrowo-taktyczną. Trener 
Papszun postawił na dość popularną ostatnio tak-
tykę z trójką obrońców, a także dwóch bocznych 
wahadłowych pomocników, którzy podłączali 
się do akcji ofensywnych, ale w przypadku bro-
nienia cofali się i tworzyli wraz z pozostałymi 
obrońcami pięcioosobową linię defensywną. I to 
do tej pory przynosi efekt. W Świcie gra zaczęła 
się zdecydowanie kleić, drużyna zaczęła strze-
lać więcej goli, ale co najważniejsze nie traci 
już masy głupich goli. Świadczą o tym choćby 
mecze z Wartą Sieradz (1:0), Polonią Warszawa 
na wyjeździe (3:1) lub Lechią Tomaszów Mazo-
wiecki (2:0). 
W klubie nie ma jednak presji wyniku. Spadek 
raczej nie zagląda w oczy, a sprawa awansu 
przesądzona była już właściwie po pierwszej 
rundzie za sprawą fenomenalnego Radomiaka 
Radom. Obecnie władzom klubu zależy głównie 
na zajęciu jak najwyższej lokaty, a może przede 
wszystkim na powolnym budowaniu zespołu 

wykorzystując głównie młodych piłkarzy, któ-
rych doświadczenie na tym poziomie rozgryw-
kowym jest znikome. Póki co się to sprawdza, 
ponieważ głównymi pociągowymi drużyny  
w rundzie wiosennej wydają się Piotr Basiuk 
(rocznik 1996), a także Patryk Koziara (1990). 
Ten ostatni to mózg drużyny ze Sportowej, który 
ostatnimi czasy grywał jednak w ataku z powodu 
absencji kilku graczy tej formacji. 
Świt także w ostatnim czasie grywał nie tylko  
w lidze, lecz także w meczach w ramach elimi-
nacji do Pucharu Polski. Rywalem Nowodwo-
rzan był otwocki Start, a spotkanie odbyło się na 
wyjeździe. Ekipa z Nowego Dworu wygrała 2:1  
i awansowała dalej trafiając na Victorię Sulejó-
wek. Mecz ma odbyć się 29 kwietnia w Sulejów-
ku. Jeśli Świt wygra ten i kolejne dwa mecze, 
to awansuje do pierwszej rundy Pucharu Polski  
i zgarnie 30 tysięcy złotych za ten sukces. 
W maju Świt Nowy Dwór zagra 6 meczów, a 4  
z nich zostaną rozegrane na własnym stadionie. 
 01.05. Świt – Broń Radom;
 12.05. Świt – ŁKS Łódź;
 23.05. Świt – WKS Wieluń
 30.05. Legia II W-wa – Świt 

 (spotkanie odbędzie się w Nowym  
 Dworze, lecz to Legia II jest 
 gospodarzem).

TeksT I FOTO ORGANiZATORZy 

LOTTO Poland Bike marathon: 
900 rowerów pod Borodino

To już kolarska tradycja. Legendarna Twierdza Modlin ponownie została zdobyta! Drugi etap LOTTO Poland bike Marathon 
2015, cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowanego przez Grzegorza wajsa, został rozegrany w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Ta miejscowość na mapie Poland bike gości od samego początku, czyli siedmiu lat. 

Frekwencja ponownie dopisała i co ważne - z roku 
na rok jest znacznie wyższa. Na starcie, pierwszy 

raz w pobliżu Hotelu Modlin i Restauracji Borodino, 
stanęło tym razem - i to mimo niesprzyjającej pogody 
- prawie 900 miłośników jazdy na dwóch kółkach. 
Na trasie było wszystko. Sporo technicznych zjaz-
dów i podjazdów oraz przejazdy przez historyczne 
fortyfikacje Twierdzy. Każdy też mógł zmierzyć się z 
„Wajsgórą”, wymagającym podjazdem w okolicach 
Modlina. Jednym słowem „cesarski” etap z Mia-
steczkiem Poland Bike i finiszem pod Borodino.

Na najdłuższym dystansie MAX (45 km) zwycię-
żył Jarosław Wolcendorf (Jacoobcycles.com), przed 
Tomaszem Majewskim (Retro Rowery Duda Team) 
i Bartoszem Borowiczem (Armag Sport Team). 
Wśród kobiet wygrała Izabela Macutkiewicz (Pro-
Women MTB Team), wyprzedzając Katarzynę Pa-
kulską (TRW Cloudware Team) i Justynę Zawistow-
ską (ProWomen MTB Team).

Trasę MINI (25 km) najszybciej pokonał Kamil 
Kuszmider (TRW Cloudware Team), minimalnie 
przed Pawłem Piętą (Rafako MTB Team) oraz Mar-
cinem Szewczykiem (Ośka Warszawa). W rywaliza-
cji kobiet triumfowała Katarzyna Różycka (Rozycky 
Team), która wyprzedziła Katarzynę Skurę (Kolarski.
eu Team) i Barbarę Kleczaj (Olsh Paramedyk).

 Na dystansie FAN (9,5 km) uczniowie i uczennice 
szkół podstawowych ścigali się w otwartych mi-
strzostwach Nowego Dworu Mazowieckiego w 
kolarstwie górskim. Wśród chłopców zwyciężył 
Sebastian Żurek (Auto Mik Team), przed Kacprem 
Gierykiem (MKS Emdek Bydgoszcz) i Michałem 
Lachowiczem (Warszawski Klub Kolarski). W gro-
nie dziewcząt najlepsza okazała się Katarzyna Gór-
niak (Inter Cars MTB Team), wyprzedzając Marian-
nę Żylik (Warszawski Klub Kolarski) i Zofię Tkacz 
(Rafmar Team). Swoje wyścigi tradycyjnie mieli też 
najmłodsi. W Mini Crossie na terenie Miasteczka Po-
land Bike jeździły dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.

W rywalizacji drużynowej w Nowym Dworze Ma-
zowieckim triumfował TRW Cloudware Team, 
przed Renault Team i Retro Rowery Duda Team. 
Klasyfikację rodzinną wygrali Petryszynowie, przed 
Różyckimi i Lachowiczami. W punktacji Omnium 
Poland Bike wśród mężczyzn prowadzenie objął Ka-
mil Kuszmider (TRW Cloudware Team), a w gronie 
kobiet na pozycji liderki umocniła się Izabela Macut-
kiewicz (ProWomen MTB Team).

II etap LOTTO Poland Bike Marathon 2015 został 
zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki i Nowodworskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji. Kolejne kolarskie emocje 

już w sobotę, 2 maja w Legionowie, gdzie odbędzie 
się III etap LOTTO Poland Bike Marathon 2015.

Więcej na www.polandbike.pl 
i www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon



 

 


