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Przed nami lato, czas relaksu, wypoczynku, radości. Aby go wypełnić tym wszystkim, którzy będą
spędzać wakacje w mieście, Urząd Miejski oraz
instytucje takie jak Biblioteka, Nowodworski
Ośrodek Kultury, Nowodworski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, a także szkoły i stowarzyszenia, przygotowały wiele atrakcji.
W weekendy proponujemy spędzanie czasu
w Parku im. J. Wybickiego. Na dzieci będą czekały darmowe zabawki, karuzela, skakańce, a na
koncerty i inne imprezy na świeżym powietrzu
zaprosi Nowodworski Ośrodek Kultury. 5 i 7
lipca w amfiteatrze zagości teatr plenerowy.
12 lipca kolejna edycja Biesiady Rozśpiewanych
Narodów, podczas której wystąpią Horpyna, Ze-

spół Ludowy Junis z Ukrainy oraz polski Gooral.
26 sierpnia, także w parku – Nowodworska Róża
Wiatrów. Zaczynamy od godz. 15:00 blokiem
animacji dla dzieci, a później zapraszamy na
koncerty. Wystąpią zespoły Molly Malones, Oj,
tam oraz Orkiestra Samanta. NOK też zaprasza
na cztery seanse w ramach Kina Pod Gwiazdami
oraz na Jarmark Średniowieczny, który odbędzie
się w dniach 9-10 sierpnia na dziedzińcu NOK.
Wszelkie szczegóły na bieżąco można śledzić na
nok.nowydwormaz.pl.
Atrakcje dla dzieci przygotowały też Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz NOSiR.
Wewnątrz zamieszczamy plakaty ze szczegółami.
W wakacje będzie się działo także w przestrzeni
publicznej. Wiele inwestycji będzie realizowanych właśnie w tym czasie m.in. przebudowa ulic
w Modlinie Starym czy inwestycja w ul. Okulickiego na Osiedlu Młodych. Modernizowana
też będzie ul. Inżynierska. Trwają postępowania
przetargowe na doposażenie placu zabaw w parku oraz wykonanie nowego przy ul. Młodzieżowej. To tylko kilka spośród wielu realizowanych
na bieżąco.
Życzę Wam Wszystkim udanych urlopów,
słonecznej pogody i bezpiecznych powrotów. By
wolny czas był przez Was dobrze wykorzystany
na „naładowanie akumulatorów” na kolejne
miesiące pracy.

Burmistrz otrzymał absolutorium!
TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski otrzymał absolutorium
z wykonania budżetu za 2013 rok. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 26 maja
podczas sesji Rady Miejskiej.

D

ecyzja w sprawie udzielenia absolutorium
burmistrzowi została podjęta jednogłośnie.
To potwierdzenie prawidłowości w realizacji budżetu oraz słuszności podjętych decyzji.
W dyskusji radni bardzo pozytywnie wypowiadali się nt. przedstawionego wczesniej sprawozdania z wykonania budżetu. Andrzej Świder
stwierdził, że środki finansowe były wydawane
w sposób uzasadniony i racjonalny. „Cieszy branie
pod uwagę potrzeb mieszkańców w zakresie inwestycji i ochrony zdrowia” mówił. „Miasto jest wolne od problemów finansowych. Patrząc na efekty
pracy burmistrza, dochodzę do wniosku, że aby
tak sprawnie kierować potrzebne są lata doświadczenia oraz predyspozycje intelektualne i osobowościowe. Jacek Kowalski to ma, bo kieruje miastem od 2000 roku” kontynuował radny Świder.
Przed głosowaniem, zgodnie z procedurami przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Brzeziński odczytał stanowisko w tej sprawie. Komisja rewizyjna rekomendowała udzielenie absolutorium.
Pozytywną opinię nt. sprawozdania z wykonania
budżetu miała też Regionalna Izba Obrachunkowa.
Odczytała ją skarbnik miasta Anna Palczowska.
„Za dobrze wykonaną robotę” w imieniu całej
rady podziękował jej przewodniczący, Krzysztof Bisialski. Burmistrz z kolei zrewanżował się
stwierdzeniem, że nie udałoby się tego wszystkiego zrealizować bez dobrej współpracy na linii
rada – burmistrz oraz bez udziału i zaangażowania wielu osób, w tym pracowników urzędu.
Zapowiedział też nowe inwestycje m.in. przy
współudziale środków zewnętrznych.
Podziękowania przekazali też dyrektorzy no-

wodworskich placówek oświatowych w imieniu
których głos zabrał Zdzisław Szmytkowski. Z ich
strony dało się słyszeć słowa wdzięczności za to
jak miasto wspiera oświatę. Pogratulował sukcesu, który jak stwierdził jest rzadko spotykany.
Na koniec wręczono burmistrzowi kwiaty.

www.nowydwormaz.pl
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Nowi Honorowi Obywatele Miasta!
TEKST RED. FOTO SSLW RP, WIKIPEDIA

Marszałek Józef Piłsudski oraz Generał pil. Tadeusz Góra zostali Honorowymi Obywatelami
Nowego Dworu Mazowieckiego. Na majowej sesji decyzje w tej sprawie podjęli radni miejscy.

O

nadanie tytułu Marszałkowi Piłsudskiemu
wnioskował Związek Oficerów Rezerwy RP.
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, „w okresie międzywojennym w całej Polsce i oczywiście
w Nowym Dworze Mazowieckim Marszałek Józef Piłsudski jako twórca niepodległego państwa
polskiego był osobą, którą darzono powszechnym
szacunkiem i czcią. Nie podlegają dyskusji zasługi
Marszałka dla odzyskania przez Polskę niepodległości. Niezwykle uroczysty charakter miały
obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Dnia Żołnierza, Narodowego Święta Niepodległości, w których uczestniczyli żołnierze Batalionu
Elektrotechnicznego, władze miasta i społeczeństwo Nowego Dworu Mazowieckiego. Uroczystości imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego były
organizowane co roku przez Komendę Garnizonu
Modlin, jak i dowódcę Batalionu Elektrotechnicznego. Uroczystości te obchodzone były w ciągu
dwóch dni, czyli 18 i 19 marca. Stałym elementem
obchodów w dniu 18 marca była zbiórka pododdziałów przy Al. Paderewskiego i capstrzyk, czyli
przemarsz ulicami miasta. Następnego dnia odbywała się w Batalionie Elektrotechnicznym akademia z udziałem władz miasta i ludności cywilnej.
W 1928 r. odsłonięto również pomnik Marszałka

Józefa Piłsudskiego w Modlinie naprzeciwko Oficerskiego Kasyna Garnizonowego (współcześnie
GKO). Na pomniku znajdował się napis: Pierwszemu Marszałkowi Polski. Monument aż do 1939
roku był miejscem corocznych obchodów święta
niepodległości. Pomnik przetrwał czas okupacji
hitlerowskiej. Niestety w latach 1950-51 spiżowe popiersie marszałka i buławy zostały zdjęte z
cokołu i ślad po nich zaginął. W 1935 r. pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego stanął przed budynkiem dowództwa Batalionu Elektrotechnicznego od strony ul. Paderewskiego (wtedy Alei
Paderewskiego). Na cokole, na którym znalazł się
napis: ur. 5.XII.1867 r. (data urodzin Marszałka
Piłsudskiego) umieszczono przenośne popiersie z wizerunkiem Marszałka. W dniu pogrzebu
Marszałka J. Piłsudskiego, 17 maja 1935 r. Zarząd
Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim zamówił w kościele parafialnym nabożeństwo żałobne,
po którym urządzono pochód do tego właśnie
pomnika, gdzie złożono wieńce od władz miasta
i organizacji społecznych. Po śmierci marszałka
Józefa Piłsudskiego obchodzono także rocznice
jego śmierci.
Z kolei wnioskodawcą nadania tytułu generałowi
Górze było Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa

Ile kosztuje nas oswiata?
OPRAC. RED.

Jak co roku radni zapoznali się z podsumowaniem kosztów funkcjonowania nowodworskich szkół i przedszkoli. Na sesję 26 maja informację w tej sprawie przygotował Wydział
Edukacji i Spraw Społecznych.

M

iasto Nowy Dwór Mazowiecki jest organem
prowadzącym dla czterech zespołów szkół
(ZS1, ZS3, Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin oraz
ZS2), Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznego Gimnazjum nr 1, Publicznego Przedszkola nr 1 oraz Publicznego Przedszkola nr 3.
Jak czytamy w dokumencie, w ostatnich latach systematycznej poprawie uległa baza nowodworskiej
oświaty. Budynki oświatowe zmieniły swój wygląd,
stały się bardziej estetyczne, poprawie uległa ich termoizolacja. W 2007 r. powstała sala gimnastyczna
przy PG1 natomiast w 2012 r. nowoczesna hala sportowa przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy. Każda
z placówek wyposażona jest w nowoczesne boisko
o sztucznej nawierzchni, a szkoły podstawowe w nowoczesne place zabaw. W 2012 r. została rozbudowana
Szkoła Podstawowa nr 7. Co roku przeprowadzane są
remonty w przedszkolach i szkołach. W 2014 r. zostaną przeprowadzone remonty na kwotę 895.386 zł.
Ponadto zostaną zaadaptowane 2 sale w budynku
ZS 2 na oddziały przedszkolne.
W roku szkolnym 2013/14 w szkołach podstawowych uczy się 1809 uczniów, w gimnazjach 909,
szkołach ponadgimnazjalnych 275 uczniów. Łącznie 2993 uczniów w 139 oddziałach. Nowodworskie
przedszkola opiekują się 938 dziećmi. Łącznie jest

31 oddziałów przedszkolnych i 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
W nowodworskiej oświacie pracuje 439 nauczycieli
i 226 pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa).
We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują
świetlice szkolne, które zabezpieczają opiekę dla 588
uczniów. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
mają możliwości korzystania ze stołówek szkolnych,
które codziennie przygotowują 1070 posiłków.
Nowodworskie szkoły dysponują bogatą ofertą zajęć
pozalekcyjnych, pozwalających rozwijać zainteresowania i zamiłowania uczniów. Uczniowie oraz wychowankowie przedszkoli mają dostęp do opieki logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej a także
do zajęć specjalistycznych. We wszystkich szkołach
prowadzone są programy z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli w 2014
r. zaplanowano na kwotą 41 962 370 zł. Planowana
subwencja w roku 2014 wynosi 18 258 848 zł, dotacja na utrzymanie przedszkoli 1 284 072 zł. W 2014
roku większe koszty wynikają ze: zwiększenia liczby
oddziałów przedszkolnych – 5, zwiększenia wydatków na płace – 16 osób otrzymało awans zawodowy,
15 korzysta z urlopów na poratowanie zdrowia. Do-

Lp.

Placówka

Wydatki 2013

l. uczniów

1

Zespół Szkół nr 1

10.909.582,35

1146

9.519,71

2

Zespół Szkół nr 2

2.469.039,65

245

10.077,71

3

Zespół Szkół nr 3

5.126.839,94

492

10.420,41

4

Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim –
Modlinie Twierdzy

8.049.602,72

735

10.951,84

5

Szkoła Podstawowa nr 5

5.610.498,92

716

7.835,89

6

Publiczne Gimnazjum nr 1

3.242.915,30

317

10.230,02

7

Publiczne Przedszkole nr 5

1.433.131,66

143

10.021,90

8

Publiczne Przedszkole nr 3

1.696.642,87

150

11.310,95

www.nowydwormaz.pl

Wydatki na
1 ucznia

Wojskowego RP. Warto wiedzieć, że gen. Tadeusz Góra był niezwykle zasłużonym dla polskiego lotnictwa pilotem. Jako pierwszy lotnik
na świecie został wyróżniony najcenniejszym
trofeum – Medalem Lilienthala. Otrzymał go za
pokonanie ponad 500 km w locie swobodnym na
szybowcu PWS-101. W czasie II wojny światowej
przedostał się do Anglii, latał m.in. Hurricane’ach, Spitfire’ach czy Mustangach. Za osiągnięcia
w wypełnianiu zadań bojowych odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych
oraz brytyjskimi The 1939-1945 Star, The War
Medal 1939-1945 i The Defence Medal. Latał
m.in. w 38 Lotniczym Pułku Szkolno-Bojowym
w Modlinie. Zmarł 4 stycznia 2010 r.
Ponieważ sprawa była omawiana na komisjach,
radni podjęli decyzję o nie dyskutowaniu nad poszczególnymi kandydatami. Decyzje o nadaniu
im tytułów podjęto przez aklamację.

datkowo, w styczniu 2014 roku wydatkowano środki na składki ZUS i podatki za grudzień 2013 roku.
Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli w 2013 r.
wyniosły 38 538 253,41 zł. Otrzymana subwencja
18 722 361 zł, dotacja na utrzymanie przedszkoli
412 344 zł. Dodatkowo, z budżetu gminy dofinansowany jest wypoczynek dzieci i młodzieży w formach
wyjazdowych i stacjonarnych w okresie wakacji letnich i ferii zimowych oraz udzielana jest pomoc materialna o charakterze socjalnym, z której skorzysta
około 170 uczniów.
W 2013 r. wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 17 852 307,99 zł, natomiast dla
administracji i obsługi – 6 236 368,45 zł.
Wykaz remontów wykonanych w 2013 r.:
SP-3 – remont korytarza – 50 737,50,
SP-4 – malowanie sal lekcyjnych, uzupełnienie
terakoty i glazury w łazienkach – 5 000 zł, naprawa umywalek i baterii sedesów w budynku 312 –
8 813,59 zł, naprawa baterii, umywalek i sedesów
w budynku 227 – 10 880,27 zł, remont ogrodzenia
na boisku „Orlik”, regulacja ogrodzenia na boisku
i regulacja studzienki kanalizacyjnej i rewizyjnej
– 3 724,50 zł, naprawa ciągu komunikacyjnego między budynkami – 3 333,92 zł, malowanie sal lekcyjnych – 983,78 zł,
SP-5 –remont holu głównego i szatni 229 395 zł, –
remont sali lekcyjnej – 14 050 zł,
PP-3 – remont zaplecza kuchennego – 100 564,47 zł,
remont korytarza i sali oddziałowej – 43 268,45 zł,
remont kanalizacji – 5 535,00 zł,
PP-4 – remont sali dydaktycznej 9 000 zł, – remont
grzejnika – 850 zł,
PP-5 – wymiana okien – 56 150 zł,
PG-1 – wymiana podłogi w hali sportowej –
179 225 zł, częściowy remont szatni – 28 420,28 zł,
PG-2 – podnośnik dla niepełnosprawnych –
146 536,71 zł, remont sali gimnastycznej i zaplecza
– 87 212,83 zł, remont podłogi w szatni – 15 191 zł,
– remont osłon na kaloryferach – 5 043 zł,
PG-4 – malowanie sal lekcyjnych, uzupełnienie glazury i terakoty w łazienkach bud. 312 – 11 000 zł,
– remont ogrodzenia na boisku Orlik, regulacja
studzienki kanalizacyjnej i rewizyjnej – 4 297,50 zł,
naprawa ciągu komunikacyjnego między budynkami – uzupełnienie brakującej kostki brukowej –
3 846,82 zł, częściowa wymiana rynien i instalacja
zabezpieczeń przed ptakami – 25 000,00 zł, – roboty
remontowe dachu bud. 312 i 24 047,31 zł.
Koszt utrzymania 1 ucznia, na który składają się
wszystkie wcześniej ujęte poniesione koszty, w tym
również remonty obrazuje tabela obok.
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Delegacje zagraniczne świętowały miejski jubileusz
TEKT RED. FOTO JACEK KOSIOREK

W czasie Dni Nowego Dworu Mazowieckiego nasze miasto odwiedziły delegacje
z miast bliźniaczych Niederorshel i Elektrenai. Wspólnie z nowodworzanami, pod
opieką władz miasta goście uczestniczyli w obchodach jubileuszu 640-lecia powstania Nowego Dworu Mazowieckiego.

J

ak co roku podczas Dni Miasta przebywali
u nas goście z Litwy i Niemiec.
W składzie delegacji niemieckiej obecni byli: Rainer und Petra Thüne, Egbert und Rosi Hentrich
(były burmistrz z żoną), Erwin und Gudrun Hunold (Przewodniczący Rady z żoną) i Gert Frobenius. Elektrenai reprezentowali Vytautas Vėżelis –
zastępca burmistrza, Vaidas Ratkevičius – zastępca
dyrektora administracji, Nijolė Skorupskienė –
specjalista z centrum kultury, Mireta Lingevičiūtė
– specjalista ze szkoły sportowej.
Delegacjami opiekowali się i zarazem pokazywali im miasto oraz zrealizowane inwestycje
burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Bisialski oraz radni: Jerzy
Plackowski, Bogdan Jeziorski, Roman Biliński,
Ewa Sokołowska, Tadeusz Sosiński, Andrzej Świder, Marek Ciesielski.
Podczas zwiedzania miasta szczególne wrażenie
zrobiła na gościach wizyta na lotnisku. Oprowadzał po nim, wspólnie z pracownikiem MPL
Warszawa/Modlin, burmistrz Jacek Kowalski.
Delegaci mieli okazję zobaczyć bazę sokołów,
odwiedzić Lotniskową Straż Pożarną, hangary
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general aviation. Udało się także przejść (po odprawie i kontroli) do strefy zastrzeżonej lotniska.
Goście udali się także na cmentarz forteczny
w Twierdzy Modlin. Tam, po chwili zadumy
i zmówieniu modlitwy złożyli wiązanki kwiatów
w kwaterach żołnierzy polskich i niemieckich.
W punkcie programu pobytu znalazły się również odwiedziny w modlińskiej cytadeli. Po
obiektach oprowadzał przedstawiciel fundacji
Nasza Historia Sebastian Sosiński. Przedstawił
m.in. plany właściciela co do obiektu, omówił
zakres prowadzonych obecnie prac renowacyjnych. Była także okazja do podziwiania widoków
z Kojca Meciszewskiego.
Niewątpliwą atrakcją była też wizyta w restauracji
Borodino. Goście zwiedzili podziemia, korytarze
i piwnice napoleońskie. Jak sami stwierdzili, zarówno restauracja jak i powstający obok hotel to
wspaniały przykład zagospodarowania starych
obiektów powojskowych i uczynienia z nich nie
tylko źródła dochodów ale również atrakcję turystyczną.
Kulminacyjnym punktem wizyty delegacji było
uczestnictwo w pikniku na Stadionie Miejskim.

Wspólnie z radnymi i mieszkańcami była okazja
pobawić się przy przebojach gwiazd.
Żegnając się z nami w niedzielny poranek wszyscy podkreślali jak pozytywnie, dynamicznie rozwija się Nowy Dwór. „Z roku na rok wasze miasto
się zmienia, a te zmiany idą w dobrym kierunku.
Niektórzy z nas są tu już kolejny raz i mamy porównanie jak w ciągu kilku lat Nowy Dwór diametralnie zmienił swoje oblicze. Niemały wpływ
ma na to lotnisko ale też inwestycje sektora prywatnego i mądra polityka i współpraca z nim
władz miasta” – mówili goście.

www.nowydwormaz.pl
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Kompetencje Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim
M

iejski Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim został powołany 1 kwietnia
br. na mocy porozumienia z dnia 16 września 2013 r.
w sprawie powierzenia miastu Nowy Dwór Mazowiecki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartym pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Burmistrzem miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zgodnie z ww. porozumieniem miasto przejmuje prowadzenie spraw z zakresu właściwości
Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących ochrony zabytków
nieruchomych, położonych w granicach miasta
Nowy Dwór Mazowiecki – z wyłączeniem nieruchomości, dla których miasto Nowy Dwór
Mazowiecki jest właścicielem lub posiadaczem.
W szczególności do kompetencji Miejskiego
Konserwatora należy:
– wydawanie pozwoleń na prowadzenie przy
zabytkach wpisanych do rejestru: badań konserwatorskich i architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, robót budowlanych w otoczeniu
zabytku, oraz innych działań, które mogłyby
prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku,
– wydawanie pozwoleń na umieszczanie na
zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam i napisów,
– wydawanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru oraz na jego przemieszczanie,
– uzgadnianie decyzji: o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego i o warunkach
zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków lub
ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
– uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego – albo wydawaniu opinii dla przedsięwzięcia wymagającego
tylko zgłoszenia – w stosunku do obiektów i
obszarów nie wpisanych do rejestru zabytków,
a ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
– wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków, pobieranie opłat z tego tytułu, odraczanie terminu uiszczenia opłat i ich
umarzanie,
– wydawanie zaświadczeń i zaleceń konserwatorskich,
– prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wydawania
decyzji nakazowych oraz prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
W kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozostają w szczególności:
– sprawy z zakresu ochrony zabytków archeologicznych, w tym wydawanie pozwoleń na
prowadzenie badań archeologicznych (m.in.
nadzór archeologiczny przy inwestycjach),
a także poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków
archeologicznych, przy użyciu wszelkiego
rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania,
– spraw z zakresu ochrony zabytków ruchomych (do których należą także rzeźby, na-

ganizował naradę, której celem było określenie
działań zmierzających do przepłoszenia dzików
z miasta.
W spotkaniu wzięli udział: Powiatowy Lekarz
Weterynarii p. Jacek Leszczyński, Zastępca Łowczego z Legionowa p. Artur Bieńkowski wraz
z członkiem tego koła, komendant Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Piotr
Rogiński oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej Dariusz Tabęcki.
Podczas spotkania ustalono, że Urząd Miejski
zakupi i przekaże łowczemu kukurydzę w celu
zwabienia zwierzyny w jedno określone miejsce.
Po przyzwyczajeniu dzików do tego miejsca będą
one odławiane.
Omówiono także usprawnienie procedur postępowania służb w przypadkach zagrożenia ze strony dzikich zwierząt.
Planowana jest także akcja zbierania żołędzi oraz
akcja uświadamiająca mieszkańców o zagrożeniach ze strony dzikich zwierząt, nie dokarmianiu ich i właściwym pozbywaniu się starej żywności.

Półtora miliona
na ulice!
TEKST RED. FOTO WPI

Ponad półtora miliona złotych będzie
kosztowała przebudowa ulic w Modlinie Starym. Na remont Kolejowej, Konopnickiej, Żwirowej i Gen. Thommee
wykonawcy mają czas do 19 września.
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czerwca Miasto podpisało umowę z firmą
„PARTNER” Spółka jawna na wykonanie
przebudowy ulic w Modlinie Starym. Po nowych nawierzchniach będą jeździć mieszkańcy
ulic Kolejowej, Konopnickiej, Żwirowej i Gen.
Thommee.
Przebudowa drogi w ulicy Żwirowej odbędzie się
na odcinku o długości 220 mb i szerokości 5 mb.
Zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne.
Kwota jaką Miasto zapłaci za to zadanie to
280 212,45 zł.
Na odcinku 604 m i szerokości zmiennej 5 i 3,5 m
przebudowana zostanie też ulica Marii Konopnickiej. Tu po jednej stronie jezdni wykonany
będzie chodnik o szerokości 1,5 m, wykonane też
będzie oświetlenie uliczne. Wartość inwestycji
oszacowana została na kwotę 452 697,20 zł.
Także 16 czerwca podpisana została umowa
z firmą BRUK-BUD Piotr Skoczek na przebudowę ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Dworcowej do ronda w ul. Gen. Thommee. Prace będą
prowadzone na odcinku o długości 460 m. Wykonana zostanie jezdna asfaltowa, z jednostronnym
chodnikiem z kostki betonowej oraz oświetlenie
uliczne. Wartość tego zadania to 833 688,80 zł.
Termin zakończenia wszystkich inwestycji został
wyznaczony na 19 września 2014 roku. Zadania
w całości są finansowane z budżetu miasta.

www.nowydwormaz.pl

grobki i kapliczki nie posiadające formy kubaturowej),
– wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziału zabytków nieruchomych wpisanych
do rejestru oraz na sprzedaż, zamianę, darowiznę, oddanie w użytkowanie wieczyste
lub wnoszenie jako aportu do spółek nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
i stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego.
W kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków pozostają także wszelkie sprawy, dotyczące ochrony zabytków na terenie nieruchomości, których właścicielem lub posiadaczem jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki,
przy czym dotyczy to także:
– nieruchomości i obiektów, których Miasto
jest współwłaścicielem, niezależnie od wielkości udziału (m.in. wspólnot mieszkaniowych,
w których nie zostały wykupione wszystkie lokale),
– nieruchomości i obiektów, które Miasto oddało w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste
(w tym ostatnim przypadku z wyłączeniem
budynków, które stanowią własność użytkownika wieczystego).
Wszystkie sprawy należące do kompetencji Miejskiego Konserwatora Zabytków, które wpłynęły do urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, są przekazywane do
Miejskiego Konserwatora Zabytków. Przekazane zostały także sprawy, które wpłynęły przed
1 kwietnia 2014 r. i nie zostały zakończone (tzn.
nie wydano decyzji, postanowienia, zaleceń
konserwatorskich lub nie udzielono odpowiedzi
w formie pisma).

Narada w sprawie
dzików!
TEKST RED.

W

ostatnim czasie Straż Miejska odnotowała
wiele zgłoszeń dot. dzików pojawiających
się w okolicach Osiedla Młodych, osiedla Dębowy Park oraz na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ul. Dobrej, Miłej i Leśnej.
W związku z tym, 9 czerwca br. burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski zor-
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STAROSTA KRZYSZTOF KAPUSTA

Szanowni
Państwo

O

ddać krew to jak oddać cząstkę siebie dla
ratowania życia innego człowieka.
Zapraszam do wstąpienia w szeregi Honorowych Dawców Krwi.
Oddając krew możesz zyskać przede wszystkim:
– w dniu oddawania krwi zwolnienie od pracy
i nauki,
– zwrot kosztów dojazdu do punktu krwiodawstwa,
– posiłek regeneracyjny po każdej donacji,

–
–
–
–
–

bezpłatne badanie krwi,
krewkartę, która może uratować życie,
korzystanie z opieki zdrowotnej – bez kolejki,
leki ze zniżkami, a nawet za darmo,
komunikację za darmo: Warszawa – Legionowo bez biletu,
– odpisać oddaną krew od podatku,
– wyróżnienia, odznaki i ordery.

Pan Krzysztof Kowalski laureatem nagrody
w konkursie „Sposób na sukces”
TEKST I FOTO WALDEMAR MAJCHRZAK

W

dniu 20 maja 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się finałowa uroczystość XIV
edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na
sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy na
terenach wiejskich. Ideą konkursu jest wspieranie
ciekawych przedsięwzięć gospodarczych, których
uruchomienie generuje nowe miejsca pracy na
wsi poza rolnictwem, przyczyniając się do ograniczenia bezrobocia i aktywizacji społeczności
lokalnych. Tegoroczna edycja została objęta patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Miło nam poinformować mieszkańców powiatu nowodworskiego, że wśród 15 wyróżnionych
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i nagrodzonych przedsięwzięć uhonorowano
Pana Krzysztofa Kowalskiego z miejscowości
Winniki w gminie Nasielsk za produkcję oleju
lnianego z własnej uprawy lnu o powierzchni
30 ha. Do produkcji p. Krzysztof Kowalski zainstalował kolektory słoneczne pozwalające na
podgrzewanie wody w celu wykorzystania w produkcji oraz utrzymania czystości pomieszczeń
i urządzeń. Własny surowiec – len – gwarantuje
najwyższą jakość produktu. Odpady poprodukcyjne są wykorzystywane do chowu unikatowej
rasy świń złotnickiej białej. Pan K. Kowalski skorzystał z dofinansowania ze środków unijnych
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W uroczystości uczestniczył starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, który uhonorował
laureata ozdobnym wygrawerowanym listem
gratulacyjnym.

www.nowydwormaz.pl
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Tegoroczne XV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego przebiegały pod hasłem:
Nowy Dwór Mazowiecki – historycznie, sportowo i rekreacyjnie, kulturalnie.

W

dniach 30.05–7.06. pod egidą Dni
Miasta odbyły się liczne imprezy
o charakterze historycznym, sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym. 31 maja w
Twierdzy Modlin odbyła się uroczystość nadania skwerowi przy ul. Malewicza 284 imienia
gen. Tadeusza Góry, uroczystość ta odbyła się
z inicjatywy Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP Oddziału Modlińskiego,
obchodzącego w bieżącym roku 20-lecie istnienia. W tym samym dniu w centrum miasta
odbył się „Z Marią Możdżyńską historyczny
spacer po mieście, którego już nie ma”, podczas
którego przybyli, zapoznali się z niezwykle ciekawą historią miejsc, z którymi obcujemy niemal
codziennie, a niewiele wiemy o ich przeszlości
31 maja, 1 czerwca i 7 czerwca przez cały dzień
otworem stały wrota Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin z czego skrzętnie korzystali nie tylko mieszkańcy Nowego Dworu, ale
także turyści z innych miejscowości.
5 czerwca w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyły się lekcje obywatelskie dla uczniów
III klas gimnazjalnych pn. „Poznaj dzieje naszego miasta”, których celem było przypomnienie
i utrwalenie wiedzy o historii Nowego Dworu
Mazowieckiego w chwili, kiedy większość z nich
„odlatuje” ze swojej „małej ojczyzny” w szeroki
świat.
7 czerwca odbyły się dwie imprezy turystyczno-historyczne: „Twierdza bez tajemnic” pod
egidą Sekcji Przewodników Turystycznych Wojskowego Koła PTTK nr 1, którzy w trzech turach
rajdu autokarowego przybliżali chętnym historię
Twierdzy Modlin. Bardziej aktywni turyści wzięli udział w rajdzie rowerowym przygotowanym
przez Lokalną Organizację Turystyczną 3Rzeki
pn: „Szlakiem Fortów”, którego trasa wiodła
z modlińskiej twierdzy do III fortu w Pomiechówku, I Fortu w Zakroczymiu i z powrotem do
Twierdzy Modlin.
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Imprezy rekreacyjno-sportowe rozpoczęły zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży – bardzo emocjonujący wyścig australijski odbył się
w sobotnie przedpołudnie 31 maja, na bieżni stadionu Miejskiego NOSiR. W niedzielny poranek
(1 czerwca) na hali NOSiR rozpoczęli zmagania
finaliści Grand Prix Nowego Dworu Mazowieckiego w tenisie stołowym. W następnym
tygodniu na obiektach NOSiR również odbyły
się liczne imprezy sportowe: 3 czerwca Turniej Służb Mundurowych w piłkę nożną. 5 i 6
czerwca w godzinach popołudniowych odbył się
Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Par
Mieszanych. W piątek (6.06.) wczesnym wieczorem na rzece Narew ratownicy WOPR zaprezentowali swoje umiejętności w akcji ratowniczej na
wodzie z użyciem liny ratowniczej, skutera wodnego, motorówki, oraz pomocy przedmedycznej
na brzegu. 7 czerwca od rana o trofea olimpijskie,
na hali NOSiR, dzielnie walczyły przedszkolaki.
Od 2 do 7 czerwca trwał „Szalony Tydzień na
Basenie” . Podczas tygodnia w ramach „Rodzinnego pływania” zaproponowano 50% zniżki dla
rodzin korzystających z basenu.
Dzieci i młodzież do 25 r.ż. za okazaniem ważnej
legitymacji szkolnej lub studenckiej korzystali
z basenu za jedyne 3 zł w ramach akcji „Nie siedź
w domu – idź na basen” .
Wykorzystując gry i zabawy na basenie ratownicy uczyli dzieci bezpiecznego zachowania się nad
wodą. Dużą atrakcją było „Rodzinne pływanie
z OSP-RW”, które obejmowało zajęcia z podstaw
nurkowania ze sprzętem (2 i 6.06).
W dniach 2, 5 i 6 czerwca dorośli, w cenie biletu
na basen, uczestniczyli w ćwiczeniach rekreacyjnych w wodzie pod hasłem „Poranny rozruch”.
Cykl imprez kulturalnych rozpoczęło, w ostatni
piątek maja (30.05), spotkanie filmowe z Rafałem Królikowskim, który bardzo barwnie
opowiadał o swojej drodze do zawodu aktora
i wielu innych rzeczach. Po spotkaniu z aktorem

publiczność obejrzała film z udziałem gościa
wieczoru pt: „Podejrzani zakochani”. W sobotę 31 maja w Nowodworskim Ośrodku Kultury
odbyły się dwie imprezy. Rano o godzinie 10.00
dla najmłodszych, Teatrzyk WĘDROWNICZEK
przedstawił swój najnowszy spektakl pt: „Zaklęta Dolina”, a po południu, dla młodzieży i dorosłych, nowodworski zespół muzyczny CELEBRITY wystąpił z programem światowych przebojów
muzyki rockowej, oraz w repertuarze własnym.
Po południu w Parku Miejskim w ramach Rajdu
Pojazdów Zabytkowych odbył się konkurs elegancji pojazdów i kostiumów.
Od południa w niedzielę 1 czerwca 2014 r. Park
Miejski także tętnił życiem. O godzinie 14.00 rozpoczął się bowiem festyn Dla Dzieci i Dla Mam.
Do godziny 18.00 dzieci korzystały niezwykle
ochoczo z licznych atrakcji przygotowanych przez
organizatorów: dmuchanej zjeżdżalni, trampoliny,
wielu animacji w „Krainie Klaunów”, wspaniale bawili się podczas interaktywnego programu
„Pociągiem do Europy – stacja Nowy Dwór
Mazowiecki”, z ciekawością wysłuchali prezentacji artystycznych dzieci z sekcji artystycznych
Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Po atrakcjach
dla dzieci przyszła kolej na ich mamy. O godzinie
18.30 w koncercie dedykowanym wszystkim Mamom, na estradzie amfiteatru wystąpiła w sentymentalnym koncercie HALINA KUNICKA.
3 czerwca w Nowodworskim Ośrodku Kultury
odbył się wernisaż wystawy fotografii ślubnych
pt: „Dawnych Ślubów Czar”. Na wystawę złożyły się fotografie udostępnione przez mieszkańców naszego miasta. Odpowiednio opracowane
prezentują się na ekspozycji bardzo efektownie.
Najstarsze fotografie pochodzą z XVIII wieku.
Po uroczystości otwarcia wystawy fotografii, na
sali widowiskowej odbyło się, cieszące się dużym
powodzeniem, przedstawienie Grupy Teatralnej
HURRAGRAM pt: „Ludzka Rzecz”.
Sympatycy jazzu mieli niezwykłą frajdę uczestniczyć w dość specyficznym i bardzo zabawnym
koncercie zespołu Horny Trees, który miał miejsce w Nowodworskim Ośrodku Kultury w środę
4 czerwca.
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Dzień później 5 czerwca 2014 r. w ośrodku kultury bawił nowodworzan Kabaret z Konopi.
Zwieńczeniem cyklu imprez w ramach XV DNI
NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO był
PIKNIK MIEJSKI, który odbył się na Stadionie
Miejskim NOSiR w niedzielę 7 czerwca 2014 r.
Na stoiskach promocyjnych wystawionych na
płycie stadionu, na uczestników pikniku czekały
liczne atrakcje: każdy mógł spróbować zanurkować z aparatem tlenowym w baseniku przygotowanym przez druhów OSP-RW, zapoznać się
z zasadami pracy poduszkowca wystawionego
przez ratowników WOPR, pooddychać przeszłą epoką można było przy wystawie pojazdów
MUZEUM PRL I HISTORII MIASTA NOWY
DWÓR MAZOWIECKI. Dużą atrakcję stanowiła ekspozycja broni wystawiona przez Komendę
Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, można było także posiedzieć sobie
w celi radiowozu policyjnego, ku przestrodze, bo
wygodnie to tam nie jest. Straż Miejska zaprezentowała swój nowy radiowóz. Maluchy mogły
zmienić swoją twarz, w twarz bohatera z bajki,
dla najmłodszych przygotowane były także malowanki i konkursy. Maluchy nie nudziły się także
przy stanowisku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, gdzie również przygotowano
zajęcia dla dzieci, a dla dorosłych kiermasz taniej
książki. Podobnie było w stoisku Stowarzyszenia SZTANGIELEK. Aby otrzymać limitowany
gadżet z symbolami miasta, należało wykazać
się wiedzą z zakresu naszej historii. Chętnych
przy stoisku promocyjnym Urzędu Miejskiego
nie brakowało. Ciekawe wytwory rękodzielnicze
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można było nabyć w stoisku Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD. Przez cały dzień oblegany
był Lunapark HENRY. Dodatkową atrakcją były
także wielkie akwaria z rekinami. Pogoda zachęcała obecnych do korzystania z ogródka gastronomicznego, gdzie przez cały dzień trudno było
o miejsce siedzące.
Punktualnie o godzinie 17.00 rozpoczął się program artystyczny. Przybyłych na Piknik gości,
powitali popularni aktorzy Grażyna Wolszczak
i Tomasz Stockinger, którzy bardzo elegancko
i dystyngowanie prowadząc program, towarzyszyli nam aż do końca imprezy. Koncert na
wielkiej scenie otworzył jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki hip-hopowej
w Polsce Jacek Mejer – MEZO. Koncert MEZA
i jego zespołu okazał się wspaniałym prezentem
dla młodzieżowej widowni, która zgromadziła
się licznie przed sceną. MEZO błyskawicznie
nawiązał kontakt z młodzieżą, wspólnie śpiewali największe jego przeboje. Artysta zszedł do
publiczności i część koncertu wykonał w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Swoim fanom rzucał
ze sceny płyty, które po występie szczęśliwcom,
którzy je złapali podpisywał. Niezwykle energetyczny występ został bardzo gorąco przyjęty
przez młodzież, nie obeszło się oczywiście bez
bisów. Po Jacku Mejerze na scenę wkroczył, jak
się okazało dobry znajomy MEZA, znakomity
satyryk MARCIN DANIEC.
Temperatura na scenie nie opadła, z charakterystyczną dla siebie swadą Marcin Daniec przez
blisko półtorej godziny rysował zebranym na
stadionie widzom, satyryczny obraz polskiej
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rzeczywistości, ubarwiany piosenkami w wykonaniu własnym i kolegów z zespołu kabaretowego. Publiczność żywo reagowała na żarty
satyryka dając temu wyraz głośnym śmiechem
i gromkimi brawami. Podobnie jak w wypadku
MEZA nie chciała wypuścić artysty bez dodatkowego numeru na koniec występu. Kolejnym
gościem na nowodworskiej scenie była legenda
polskiej piosenki HALINA FRĄCKOWIAK
z zespołem. Wydawać by się mogło, że piosenkarki z dalekiej przeszłości młodzież nie będzie
słuchać – nic bardziej mylnego. Zarówno młoda
jak i nieco starsza publiczność koncert Haliny
Frąckowiak przyjęła z wielkim zainteresowaniem. Z ogromnym zaciekawieniem wszyscy
słuchali brzmień, melodyki, tekstów o jakie dzisiaj już bardzo trudno. Podobnie jak MEZO Halina Frąckowiak zeszła do publiczności i wśród
niej i z nią, śpiewała znakomite przeboje z dawnych lat. Nie było sennie i sentymentalnie, było
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pięknie. Czemu wyraz dała publiczność wzywając artystkę do bisów, które oczywiście zostały
wykonane. Na zakończenie koncertu wystąpiła
europejska gwiazda muzyki pop i dance KATE
RYAN. Artystka wraz z zespołem wykonała
dla nowodworzan największe swoje przeboje. Okazało się, że niezbyt często koncertująca
w naszym kraju artystka jest bardzo dobrze
znana młodzieżowej publiczności. Praktycznie
wszystkie utwory wykonywała przy wtórze chóru publiczności.
XV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego zakończył wspaniały pokaz sztucznych ogni.
Tegoroczne jubileuszowe XV Dni Nowego
Dworu Mazowieckiego przygotował Samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego i Nowodworski Ośrodek Kultury wraz z partnerami:
Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,Miejskim Zakładem Oczyszczania, Miejską
i Powiatową Biblioteką Publiczną, Komendą

Powiatową Policji, Strażą Miejską, Państwową
Strażą Pożarną, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Muzeum PRL i Historii
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, LOT 3Rzeki,
WOPR, OSP-RW, TPD.
Finansowo wsparły przedsięwzięcie: Zakład
Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Hotel ROYAL w Nowym Dworze Mazowieckim, Firma CARL VILLA Piaskarnia,
Firma La Lorraine Baker Group, Szkoła Nauki
Jazdy Andrzej Gryglas, firma Reckitt Beckiser.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA POMOC
I WSPARCIE
DZIĘKUJEMY MIESZKAŃCOM NOWEGO
DWORU MAZOWIECKIEGO ZA OBECNOŚĆ I WSPANIAŁĄ ZABAWĘ
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TEKST WŁODZIMIERZ PARFIENIUK

W nocy z 14/15 kwietnia 1945 r. hitlerowcy, w obliczu nacierających aliantów,
wyprowadzili więźniów z obozu w Lengenfeld. Wówczas kilku Polaków uciekło
z konwoju, a jednym z nich był Juliusz Szatkowski, który w sierpniu ubiegłego
roku został aresztowany w Krakowie. Dwa dni późnej, gdy niemiecki pościg
okrążył zbiegów jeden z nich – krępy, średniego wzrostu 40-latek – wyznał swoją
prawdziwą tożsamości i rozkazał współwięźniom uciekać. Sam pozostał na
miejscu, aby powstrzymać obławę. Grupa pobiegła między drzewa, a po chwili
rozległy się strzały. Tym, który ocalił im życie był major Wojska Polskiego inż. Jan
Górski. O tym, że był cichociemnym – żołnierzem Armii Krajowej, odznaczonym
krzyżem wojennym Virituti Militarii, dowiedzieli się dopiero po latach. Nikt nie wie
jednak, gdzie spoczywa bohaterski Major.

Jasio Górski w kapelusiku

P

rzyszły cichociemny urodził się 11 września 1905 r. w Odessie, w rodzinie lekarza
medycyny Ludwika Górskiego i Konstancji
z Pieńkowskich; jej babka ze strony matki była
potomkiem założyciela i budowniczego XVIII
wiecznej Odessy admirała Josepha de Ribas.
W Odessie spędził dzieciństwo, uczęszczał do
gimnazjum i tam też został skautem. Gdy miał
12 lat zmarł jego ojciec.
W styczniu 1919 r., gdy w Odessie przebywała
4 Dywizji Strzelców Polskich wchodząca w skład
francuskiego korpusu interwencyjnego, niespełna
14-letni Janek wstąpił ochotniczo do 14 pułku piechoty dywizji gen. Lucjana Żeligowskiego. Po zajęciu Odessy przez wojska bolszewickie, gdy francuski korpus ekspedycyjny został ewakuowany
a 4 DSP przeszła przez Dniestr do Rumunii,
młodociany ochotnik Górski pozostał w mieście
i działał konspiracyjnie w harcerskiej służbie wywiadowczej kijowskiej III Komendy Naczelnej
POW.

Z albumu „10 lat istnienia Batalionu Elektrotechnicznego,
5.VIII.1919–5.VIII.1929, Nowy Dwór koło Modlina”
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W styczniu 1920 r. Jan Górski, wraz z matką i młodszym bratem, przyjechał do Polski. Rodzina zamieszkała wówczas w Milanówku. Tam 15-letni Janek
wstąpił ochotniczo do Straży Obywatelskiej, w której
pełnił służbę do 20 sierpnia, tj. do dnia przyjęcia do
Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie. Pobyt w korpusie
dzielił pomiędzy naukę i działalność w miejscowym
harcerstwie, co jeszcze bardziej ukształtowało jego
bezkompromisową postawę patriotyczną. W tym
też okresie zaprzyjaźnił się z kolegą z ławy szkolnej
Maciejem Kalenkiewiczem – późniejszym hubalczykiem i cichociemnym. Ich przyjaźń przetrwała
24 lata – ppłk Maciej Kalenkiewicz zginął 21 sierpnia
1944 r. w walce pod Surkontami.
Kadeci Górski i Kalenkiewicz chcieli zostać oficerami zawodowymi Wojska Polskiego i gdy w 1924 r.
uzyskali świadectwa dojrzałości ochotniczo wstąpili do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie. Po odbyciu rocznego kursu unitarnego
w warszawskiej podchorążówce piechoty w 1925 r.
rozpoczęli naukę w 2-letniej Oficerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie. Gdy w maju 1926 r.
w Polsce nastąpił wojskowy zamach stanu ich
kompania podchorążych stanęła w obronie prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego; podczas
kilkudniowych walk w stolicy sierż. pchor. Jan
Górski został ranny. Po promocji oficerskiej, co
nastąpiło 29 września 1926 r., ppor. sap. Jan Górski
kontynuował naukę na II roku studiów; był również instruktorem w kompanii szkolnej OSI.
W październiku 1927 r. ppor. sap. Jan Górski
otrzymał przydział do Batalionu Elektrotechnicznego w Nowym Dworze, w którym kolejno
zajmował stanowisko: dowódcy plutonu, oficera
broni batalionu, instruktora kompanii szkolnej.
W sierpniu 1928 r. otrzymał awans na stopień
porucznika, a od jesieni tego roku podjął studia
zaoczne na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W 1930 r. minister Spraw
Wojskowych, za wzorowe wyniki w służbie skierował, por. Górskiego oraz por. Kalenkiewicza na
studia stacjonarne do Politechniki Warszawskiej;
pierwszego na Wydział Elektryczny, a drugiego
na Wydział Inżynierii Lądowej.
W grudniu 1934 r. por. sap. Jan Górski uzyskał
dyplom inżyniera elektryka i ponownie został
skierowany do Batalionu Elektrotechnicznego
w Nowym Dworze. Wkrótce został dowódcą
kompanii, a z dniem 1 stycznia 1936 r. otrzymał
awans do stopnia kapitana; za zasługi w służbie
wojskowej odznaczony został w 1938 r. srebrnym
krzyżem zasługi.
Od października 1938 r. kpt. inż. Jan Górski był
słuchaczem Wyższej Szkoły Wojennej w War-

Natalia Bereśniewiczówna i Jan Górski

Jan i Natalia z Bereśniewiczów Górscy – 1933 r.

szawie; w jego grupie szkoleniowej był m.in. kpt.
inż. Kalenkiewicz. W sierpniu 1939 r. kpt. Górski
otrzymał przydział do Naczelnego Dowództwa Saperów w Sztabie Głównym Naczelnego Wodza. Ze
sztabem NW w dniu 18 września 1939 r. przekroczył granicę rumuńską, gdzie został internowany.
W Kraju pozostała jego żona Natalia z domu Bereśniewicz, z którą zawarł związek małżeński w 1933
r. oraz troje dzieci: Wanda (ur. 1936) i narodzone
w sierpniu 1939 r. bliźnięta: Bohdan i Halina.
W grudniu 1939 r., po dwukrotnych nieudanych
próbach ucieczki, kpt. Jan Górski zdołał wydostać
się z Rumunii jako Bohdan Nałęcz. Do Paryża przybył 18 grudnia, gdzie zameldował się w polskiej
stacji zbornej i od 2 stycznia do 16 marca 1940 r.
odbył kurs informacyjny oficerów saperów w Wersalu. W kursie tym uczestniczył m.in. kpt. Kalenkiewicz, który po zakończeniu wojny obronnej był
w Oddziale Wydzielonym Wojska Polskiego mjr.
„Hubala”; przyjął wówczas pseudonim „Kotwicz”.
Od kwietnia obaj kapitanowie zostali instruktorami
w ośrodku wyszkoleniowym dla oficerów w Tours,
przy czym kpt. Górski zgłosił się ochotniczo do
nowo formowanej Samodzielnej Brygady Strzelców
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Dokument identyfikacyjny oficera Wojska Polskiego internowanego w Rumunii; Bals – wrzesień 1939 r.

Karpackich. Do brygady tej jednak nie przeszedł,
gdyż 26 kwietnia kapitanowie Górski i Kalenkiewicz zostali przeniesieni do KG ZWZ w Anders.
Odtąd przez ponad półtora roku pracowali razem
dla potrzeb konspiracji w Kraju.
Przydział obu oficerów do sztabu gen. Kazimierza Sosnkowskiego – Komendanta Głównego
ZWZ nie był przypadkiem. Było to natomiast
następstwem ciekawej koncepcji wsparcia ruchu
oporu w Kraju, którą w grudniu Górski przedstawił grupie swoich kolegów z Wyższej Szkoły Wojennej. Był on zdecydowany powrócić do Polski
jako spadochroniarz, a co za tym idzie jego myśl
wsparcia powstania w Kraju opierała się na działaniu lotnictwa alianckiego i zrzutach polskich
oddziałów spadochronowych. Znalazło to pełne zrozumienie m.in. u „Kotwicza”, jak również
przedwojennego instruktora spadochronowego
por. piech. Jerzego Góreckiego i kpt. dypl. Jana
Jaźwińskiego z Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej.
Już 30 grudnia kpt. Górski złożył w tej sprawie
swoje pierwsze memorandum do gen. Sosnkowskiego, który m.in. organizował łączności
z okupowanym krajem. Brak odzewu ze strony
KG ZWZ sprawił, że kpt. Górski jeszcze dwukrotnie ponawiał swoją propozycję (21 stycznia,
14 lutego); dokumenty te podpisywał również
kpt. „Kotwicz”. Do ostatniego raportu dołączony
został też wykaz 16 oficerów, którzy ochotniczo
zgłosili się do przyszłych oddziałów spadochronowych i przerzutu do okupowanej Polski.
25 czerwcu 1940 r. gen. Sosnkowski i jego sztab,
w obliczu zbliżającej się kapitulacji Francji, został
ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Kapitanowie
Górski i Kalenkiewicz otrzymali wówczas przydział do 1 Brygady Strzelców w Szkocji, gdzie
poza służbą kontynuowali prace nad organizacją
przerzutów ludzi i sprzętu drogą powietrzną do

W Oddziale III Sztabu Naczelnego Wodza - kpt. Jan Górski i ppłk lot. Stefan Olszewski; Londyn – 1941 r.
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Polski. W tym też okresie opracowali oni również
memorandum – Użycie lotnictwa i wojsk lądowych dla wsparcia powstania w Polsce, jak również zgłosili gotowość trzydziestu ochotników do
służby w okupowanym Kraju.
We wrześniu Naczelny Wódz gen. Władysław
Sikorski przyjął kpt. Kalenkiewicza, który przedstawił dopracowaną już szczegółowo koncepcję
kpt. Górskiego w sprawie wsparcia drogą lotniczą przez Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
przyszłego powstania powszechnego w Polsce.
Rozmowa ta skutkowała utworzeniem Wydziału Spadochronowego przy Oddziale III Sztabu
NW (operacyjnym); od październiku pracował
w nim „Kotwicz”, a od grudniu również Górski.
W tym też okresie „Kotwicz” zaczął organizować
kursy spadochronowe dla ochotników do służby
w Kraju. Odbywały się one w brytyjskiej Szkole
Spadochronowej w Ringwey, a jednymi z pierwszych, którzy je ukończyli byli kapitanowie Górski i Kalenkiewicz.
W marcu 1941 r. Górski i Kalenkiewicz ukończyli opracowanie – Uderzenie powierzchniowe
jako nowa forma walki zaczepnej. Dokument ten
został udostępniony brytyjskim służbom specjalnym, jak również stał się jednym z podstawowych
materiałów do prac planistycznych w sztabie NW
w sprawie wsparcia powstania w Polsce. Obaj kapitanowie zajmowali się również całokształtem
spraw spadochroniarskich; od ewidencji Znaku
Spadochronowego, poprzez zagadnienia szkoleniowe i organizacyjne, do myślenia za Naczelnego
Wodza w sprawie lotniczego wsparcia powstania w Kraju. Mieli również wpływ na tworzeniu
polskiej Brygady Spadochronowej. Współpracowali również ściśle z Oddziałem VI Sztabu NW
w sprawach związanych z organizacją przerzutów
do Kraju i werbunku cichociemnych.
W dniu 25 października kapitanowie Górski
i Kalenkiewicz zostali zawezwani do Naczelnego Wodza. Generał oświadczył im, że potrzebuje emisariusza do Kraju, w sprawach
lotniczego wsparcia powstania. Decyzję, który
z nich poleci mieli podjąć sami; była to chyba
najtrudniejsza rozmowa w ich dotychczasowej przyjaźni. Ostatecznie zadecydowali, że do
Polski poleci „Kotwicz”, a Górski będzie jego
dublerem w przypadku niepowodzenia misji
przyjaciela i konieczności powtórzenia lotu. Cichociemny „Kotwicz” odleciał do Polski w nocy
27/28.12.1941 r.).
W styczniu 1942 r. kpt. Górski złożył bardzo krytyczne w stosunku do Sztabu NW opracowanie –
O celową organizację polskich dowództw, co miało
wpływ na rychłe przeniesienie z Oddziału III NW
(operacyjnego) do Oddziału VI (krajowego). Jesienią został odkomenderowany do ośrodka wyszkoleniowego w Audley End, gdzie został komendantem kursów odprawowych dla cichociemnych;
po zaprzysiężeniu na rotę Armii Krajowej kpt.
Górski przybrał pseudonim „Chomik”. Do Kraju kpt. Jan Górski odleciał w nocy z 14/15 marca
1943 r. i skok bojowy wykonał w rejonie Grodziska
Mazowieckiego; otrzymał wówczas Bojowy Znak
Spadochronowy nr 0007/1533.
Po zameldowaniu się w Komendzie Głównej Armii Krajowej w Warszawie mjr „Chomik” otrzymał
przydział na stanowisko szefa Oddziału III Obszaru AK Białystok. Stanowisko to objął we wrześniu
1943 r. i od tej pory przebywał głównie w rejonie
wsi Kołaki Kościelne k. Zambrowa, gdzie mieściła
się polowa kwatera sztabu obszaru. W 1943 r. mjr
„Chomik” dwukrotne otrzymał Krzyż Walecznych,
a w 1944 r. dostał również srebrny krzyż Orderu
Wojennego Virtuti Militari (nr 13330).
Wiosną 1944 r. zapadła decyzja, w obliczu zbliżania się do Wisły frontu wschodniego, o rozwiązaniu Obszaru AK Białystok. Wchodzące
w jego skład trzy okręgi uzyskały samodzielność

Dokument legitymacyjny Orderu VIRTUTI MILITARI
Londyn,11 listopada 1948 r.

i w maju mjr „Chomik” zameldował się w stolicy po nowy przydział służbowy. Został wówczas przydzielony do Biura Inspekcji Komendy
Głównej AK, którego szefem był gen. Stanisław
Rostworowski (ps. „Odra”). W lipcu, gdy nadszedł czas realizacji planu „Burza” na obszarach centralnej Polsce, generał „Odra” stanął
na czele Grupy Operacyjnej „ODRA”. W skład
grupy operacyjnej wchodziły dwa Okręgi AK
(Kraków, Śląsk) oraz Podokręg „Rzeszów”, a jej
szefem sztabu został mjr „Chomik”; przybrał on
wówczas pseudonim „Deribas” – od nazwiska
rodowego babki. Pomiędzy 22 a 26 lipca gen.
Rostworowski wraz z cichociemnym mjr. „Deribas” przyjechał do Krakowa.
W połowie sierpnia 1944 r. na jednej z krakowskich ulic został aresztowany mjr Jan Górski,
który posiadał dokumenty na nazwisko Juliusz
Szatkowski. Gestapo nie rozpoznało cichociemnego i 28 września został on wywieziony
z więzienia na Montelupich do obozu koncentracyjnego Flossenbürg. Został tam zarejestrowany
pod numerem 27512 i przydzielony do komanda
w Lengenfeld.
Gdy w nocy z 14/15 kwietnia 1945 r. hitlerowcy ewakuowali więźniów z obozu w Lengenfeld,
z konwoju zbiegło siedmiu Polaków; wśród nich
był cichociemny „Deribas”. Niemcy wszczęli
obławę za uciekinierami i 17 kwietnia cała grupa została okrążona. Dla wszystkich z nich było
oczywiste, że oprawcy ich rozstrzelają na miejscu;
wydawało się, że wybiły już ostatnie minuty ich
życia. Wówczas jeden z uciekinierów, krępy –
średniego wzrostu 40-latek, ujawnił współtowarzyszom swoją prawdziwą tożsamość – Jan Górski, major Wojska Polskiego; jego żona mieszka
w Warszawie. Rozkazał im skryć się w pobliskiej
gęstwinie leśnej, a sam pozostał na miejscu. Grupa pobiegła w kierunku drzew, a po chwili usłyszała strzały. Zgasło światło życia bohaterskiego
majora, ale jego współtowarzysze zdołali ujść
obławie. Kilku też z nich doczekało końca wojny
i powróciło do Polski. Minęło jednak jeszcze wiele lat, gdy dowiedzieli się, że zawdzięczają życie
cichociemnemu – żołnierzowi Armii Krajowej.
Wtedy też rodzina Jana Górskiego poznała okoliczności jego śmierci.
Major Jan Górski zginął tak jak żył. Wierny honorowi oficerskiemu i spadochroniarskiej dewizie
– TOBIE OJCZYZNO; wierny również męskim
przyjaźniom w najcięższych chwilach. Warto
o tym pamiętać, jak również pomyśleć dlaczego
w Nowym Dworze Mazowieckim nie upamiętniono jeszcze tego szlachetnego obywatela miasta. Tym bardziej, że nieznane jest miejsce spoczynku mjr. inż. Jana Górskiego: uczestnika walk
niepodległościowych 1919-20, żołnierza wojny
obronnej 1939, cichociemnego – spadochroniarza Armii Krajowej, więźnia hitlerowskiego obozu koncentracyjnego i przede wszystkim człowieka, który poświęcił swe życie dla ratowania życia
innych.
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Najlepsi sportowcy zostali wyróżnieni!
TEKST I FOTO UM NDM

Najlepsi miejscy sportowcy zostali wyróżnieni. Specjalne statuetki wręczył im
10 maja w amﬁteatrze w Parku Miejskim burmistrz Jacek Kowalski.
owy Dwór Maz. podsumował zeszłoroczne osiągnięcia sportowców. Najlepszym
reprezentantom miasta, w amfiteatrze
w parku im. Wybickiego, wręczono statuetki.

N

W biegu na orientację
– sekcja PUKS MŁODE ORŁY:
Zuzanna Wańczyk,
Wojtek Dudek i Zuzanna Kubicka.

Wyróżnienia otrzymali:
W sekcji kolarskiej:
Alan Banaszek, Norbert Banaszek,
Stanisław Aniołkowski, Sebastian Matusiak,
Krystian Ragus.

W piłce siatkowej:
drużyna juniorek i drużyna seniorek.

W sekcji bokserskiej CHAMPION:
Mateusz Trybuch, Mariusz Tobiasz,
Kacper Wojciechowski, Norbert Borzęcki,
Patryk Waleszczak.
W sekcji kajakarskiej:
Justyna Boniecka, Dorota Borowska.
W tenisie ziemnym:
Kacper Żuk – zawodnik Legi Warszawa,
Sara Elkosh – zawodniczka NOSiR.
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W piłce nożnej:
juniorzy U–17, juniorzy U–16
oraz młodzicy U–12.
Wyróznieni zostali również trenerzy: Henryk
Brożyna, Jarosław Miecznikowski, Krystian Rogalski, Maciej Frąckiewicz, Bartosz Kujawski,
Jerzy Ksionda, Andrzej Sazonowicz, Maciej Renkiewicz, Mariusz Szałkowski, Józef Kmieciński
oraz Jerzy Ochońko.
Gratulujemy!

www.nowydwormaz.pl
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Uczcili 25
Uczcili
25 la
lat wolności
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO JACEK KOSIOREK

N

a nowodworskim Skwerze Solidarności,
w 25. rocznicę wolnych wyborów, odbyły się uroczystości upamiętniające tamte
wydarzenia.
4 czerwca delegacje władz miasta, powiatu, służb
mundurowych, środowisk solidarnościowych,
szkolnych, organizacji pozarządowych, radni Rady Miejskiej oraz harcerze złożyli kwiaty
i uczcili walczących o przemiany ustrojowe i wolność naszego kraju.
Nowodworskie obchody wpisały się w ogólnokrajowe świętowanie 25 lat wolności. Wówczas,
w 1989 roku, dokładnie 4 czerwca odbyły się
w Polsce pierwsze wolne wybory. Droga do nich
okupiona była wieloma ofiarami i poświęceniem.
Wspominali o tym podczas krótkich wystąpień
na Skwerze burmistrz Jacek Kowalski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Na koniec pod pamiątkowym obeliskiem złożono kwiaty.

Wędkarskie Dni
Nowego Dworu Mazowieckiego

nia następnych zawodów w takiej formie w przyszłym roku.
Wiceprezes Koła Kol. Sławomir Olikowski podziękował Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu za objęcie patronatem i ufundowanie pucharów oraz nagród.

TEKST I FOTO SŁAWOMIR OLIKOWSKI

W

ramach obchodów „Dni Nowego
Dworu Mazowieckiego” Zarząd Koła
PZW Nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizował wspólnie z Panem Burmistrzem I Międzykołowe Zawody Spinningowe
o ”Puchar Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” w kategorii seniorów w klasyfikacji
drużynowej i indywidualnej.
W zawodach wzięły udział zaproszone 3-osobowe drużyny wytypowane przez Zarządy Kół
PZW: nr 15 Nowy Dwór Mazowiecki, nr 22 Zegrze Południowe, nr 24 Pomiechówek, nr 37 Zegrze i nr 49 Kazuń Nowy oraz zawodnicy indywidualni – członkowie koła PZW nr 15.
W sumie udział wzięło około czterdziestu zawodników.
Zawody zostały rozegrane z łodzi na rz. Narwi w
obszarze od przepompowni Góra do spichlerza
poniżej mostu kolejowego w Nowym Dworze
Mazowieckim.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:
1. Miejsce I Kol. Wojciech Cyrankowski – uzyskując 540 punktów
2. Miejsce II Kol. Bogdan Sopiński – uzyskując
535 punktów
3. Miejsce III Kol. Krzysztof Piasecki – uzyskując 520 punktów
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4. Miejsce IV Kol. Tomasz Hołociński – uzyskując 460 punktów
5. Miejsce V Kol. Krzysztof Zieliński – uzyskując 320 punktów
6. Miejsce VI Kol. Krzysztof Sumiński – uzyskując 320 punktów
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyli:
1. Miejsce I Koło nr 22 Zegrze Płd. w składzie:
Kol. Krzysztof Piasecki, Kol. Maciej Ancfal,
Kol. Daniel Czekalski – uzyskując 23 punkty
2. Miejsce II Koło nr 15 Nowy Dwór Maz.
w składzie: Kol. Krzysztof Zieliński, Kol.
Krzysztof Jerzak, Kol. Paweł Łoginow – uzyskując 53 punkty
3. Miejsce III Koło nr 37 Zegrze w składzie:
Kol. Grzegorz Głębocki, Kol. Waldemar Kasperowicz, Kol. Jacek Kolenda – uzyskując
70 punktów.
Na zakończenie zawodów Pan Burmistrz wraz
z Prezesem Koła Tadeuszem Borowskim wręczył zwycięzcom kategorii indywidualnej i drużynowej okazałe puchary, dyplomy i nagrody.
Zawody były integracyjnym spotkaniem środowiska wędkarskiego z naszego terenu z Panem
Burmistrzem, który podziękował obecnym za
udział w zawodach zachęcając do zorganizowa-
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XIV Nowodworski Międzynarodowy
Rajd Pojazdów Zabytkowych
TEKST: EWA PAROL-BARTNICKA, FOTO: ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

W

dniach 29 maja – 1 czerwca 2014 r.
odbyła się, jak zwykle o tej porze roku,
XIV edycja naszego znanego już rajdu
weteranów szos.
Patronat Honorowy objął Burmistrz Miasta
p. Jacek Kowalski.
Organizatorami imprezy są Automobilklub
Polski oraz Władze Samorządowe Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
Jak zwykle co roku zaproszonych do udziału zostało 30 pojazdów, w tym 5 zagranicznych (Litwa,
Słowacja, Czechy, Niemcy).
Baza Rajdu mieściła się w Hotelu Royal w Twierdzy Modlin. Trasa rajdu wiodła z Modlina przez
Nowy Dwór Maz. Okunin, f-mę Reckit Benckiser, Wólkę Górską, Leoncin, Puszczę Kampinoską, Żelazową Wolę, Cybulice, Dębinkę, Hotel
Modlin. Przejazd przez środek Kampinoskiego
Parku Narodowego uzupełniło zapalenie zniczy
pod pomnikiem ofiar Powstania Styczniowego.
Szczególnie licznie przywitali nas widzowie
w Leoncinie, zwłaszcza młodzież a uczestnicy
rajdu okrzyknęli Gminę Leoncin jako przyjazną
weteranom szos.
Trudów trasy nie wytrzymały dwa pojazdy.
Najstarszymi pojazdami rajdu były: Ford T
z 1917 r., Dodge 1919 r., Franklin 1924 r., Ford T
1926 r. i 1928 r. oraz Citroen 1929 r.
Najdalszą drogę do nas pokonała załoga słowacka, bo aż ponad 700 km, Juraj i Samuel Semanko.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyła załoga: Mi-
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chał Ratyński, Paweł Ratyński na Wandererze
1938 r. Z załóg zagranicznych najlepszymi okazali się Aleksandr Obymacha, Jan Sevruk z Wilna/
Litwa/ na Polskim Fiacie 518 torpedo z 1935 r.
W sobotę 31 maja odbył się Konkurs Elegancji
w Parku im. J. Wybickiego w Nowym Dworze
Maz. Oprócz rywalizacji załóg o puchar Burmistrza w piękności pojazdów formuła Konkursu
została rozbudowana o dwie nowe konkurencje.
Odbyła się druga edycja Pucharu Publiczności –
serce widzów zdobył Riley RMC 1947 Jaroslava
i Libuśe Śery z Koprzywnicy /Republika Czeska/.
Między głosujących na ten pojazd zostały rozlosowane drobne upominki.
Po raz pierwszy natomiast odbył się konkurs
strojów „Lata 20-te, lata 30-te”,do którego zostały zaproszone szkoły nowodworskie. Pierwszą edycję Konkursu wygrał Zespół Szkół Nr 2
w Nowym Dworze Maz. Oprócz Pucharu ,jaki
wręczyli członkowie Jury: P. Jacek Kowalski
– Burmistrz Miasta i P. Krzysztof Bisialski –
Przewodniczący Rady Miejskiej, nagrodą dla
Młodzieży była Runda Honorowa najstarszymi
pojazdami wokół Parku.
Na zakończenie z okazji Dnia Dziecka, odbywały
się przejażdżki maluchów pojazdami zabytkowym. Cieszyły się one ogromnym powodzeniem.
Czas spędzony w odrestaurowanym Parku umilał
nam zaspół Dixie Varsav Jazzmen.
Do zobaczenia za rok.

www.nowydwormaz.pl
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Słonecznie dla Dzieci i Mam
TEKST I FOTO NOK

Jak przystało 1 czerwca tego roku pogoda nie zawiodła, było pięknie i słonecznie.
Tego dnia władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego i Nowodworski Ośrodek Kultury zaprosiły mieszkańców naszego miasta do Amﬁteatru
Miejskiego na obchody Dnia Dziecka i Dnia Matki.

P

unktualnie o godzinie 14.00 odliczaniem
ze sceny ogłoszono otwarcie Miasteczka
Klaunów, w którym zebrano szereg atrakcji dla dzieci: place zabaw, tory przeszkód, klockarnie, wyścigi biedronek, wyścigi w potrójnych
spodniach, duże bańki mydlane, animacje z chustą, żonglerkę, zamek-zjeżdżalnię i trampolinę.
Wodzirej imprezy Pan Mariusz Orzełek swoim
mocnym głosem zaprosił milusińskich do udziału w programie pt „Witamy w Europie – Przystanek Nowy Dwór Mazowiecki”. Na scenie i przed
sceną zagościły konkursy i zabawy. Były rodzinne zmagania, zagadki, konkursy zręcznościowe,
tańce przytulańce i żywiołowe tańce europejskie,
a chętnych do zabawy nie brakowało. W chwilach
odpoczynku na scenie prezentowały się dzieci
i młodzież z sekcji wokalnej NOK prowadzonej
przez Alicję Kabacińską. Młodzi wokaliści zachwycali wykonując piosenki mniej znane i te
popularne. Obok kolegów śpiewających w tańcu
Broadway i jazz zaprezentowali się członkowie
sekcji tanecznej prowadzonej przez Annę Paź
i Rafała Sawko. Żywiołowość i ekspresja emanująca z młodych tancerzy zauroczyła zebraną
publiczność, która dużymi oklaskami nagradzała
wszystkich występujących. Jednak z wybiciem
18.00 trzeba było kończyć część dla dzieci, bo
czekały jeszcze kolejne punkty programu.
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego
„Mój portret-mojej mamy” (piszemy o tym
w osobnej relacji – red.), w którym nagrody
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wręczał Pan Burmistrz Jacek Kowalski. Na
zakończenie niedzielnej imprezy w koncercie
z dedykacją „Dla Matek” wystąpiła znana piosenkarka Halina Kunicka. Urokliwe i sentymentalne piosenki wprowadziły nasze mamy
w miły i wspominkowy klimat, a słodki poczęstunek roznoszony przez przystojnych żołnierzy był
sympatycznym akcentem tego wyjątkowego dnia.
Dzięki mocy atrakcji i wspaniałej pogodzie, która chyba wszystkich nowodworzan wyciągnęła
z domów niedzielna impreza może poszczycić się
tłumami zadowolonych dzieci i dorosłych.
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Nowodworski dialog między narodami
TEKST MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI FOTO URZĄD MIEJSKI

Przez tydzień w Nowym Dworze Mazowieckim przebywała międzynarodowa delegacja Fundacji Nowy Dwór Jewish Memorial.
Goście, którzy odwiedzili nasze miasto są potomkami Żydów, zamieszkujących Nowy Dwór przed II wojną światową. Fundacja od kilku lat ściśle współpracuje z naszym miastem. W 2011 roku staraniem Nowy Dwór Jewish Memorial Fundation
odrestaurowano nowodworski kirkut, a także zainicjowany został cykliczny konkurs na esej o tolerancji i dialogu, który co
roku przeprowadza Zespół Szkół Nr 2

B

ilsko czterdziestoosobowa delegacja przedstawicieli Fundacji Nowy Dwór Jewish Memorial, składająca się z obywateli m.in. USA, Izraela
i RPA przebywała w naszym mieście od wtorku,
17 czerwca do czwartku, 19 czerwca 2014 roku.
We wtorek odbyło się spotkanie pana Cwiki Placinskiego z uczniami Zespołu Szkół Nr 2. Pan Cwika
przygotował prezentację, przedstawiającą jego rodzinę, zamieszkującą niegdyś Nowy Dwór Mazowiecki. Spotkanie było znakomitą okazją do poznania wcale nie tak odległych dziejów naszego miasta,
a także przybliżenia kultury żydowskiej. Prezentacji
przysłuchiwał się nowodworzanin doskonale znający historię miasta – pan Roman Kaczorowski.
W środę Nowy Dwór Mazowiecki odwiedziły liczne osobistości, wśród nich m.in.: przedstawiciele
ambasady Izraela, USA oraz Kanady, reprezentant
Wojewody i naczelny Rabin Polski, proboszcz
parafii prawosławnej w Stanisławowie, miejscowi
księża i władze samorządowe. Uroczystości odbywały się na cmentarzu żydowskim, przy ul. Przytorowej. Na nekropolii odsłonięto tablice z nazwiskami Żydów pochodzących z Nowego Dworu

Mazowieckiego, poległych w obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i Treblince.
Tego samego dnia popołudniu w Nowodworskim
Ośrodku Kultury rozstrzygnięto konkurs na esej
o tolerancji i dialogu. Pierwsze miejsce zajął Hubert Ptak z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy,
drugie Kinga Szymtkowska także z Zespołu Szkół
w Modlinie Twierdzy, a trzecie Zuzanna Ludwiczak z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska
Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne, które fundowała Nowy Dwór Jewish Memorial Fundation,
a wszyscy uczestnicy tematyczne książki.
Czwartek, 19 czerwca upłynął pod znakiem wycieczki historycznymi zakątkami miasta. Goście
zza granicy odwiedzili miejsca związane z nowodworską społecznością żydowską. Przewodnikiem wycieczki była pani Maria Możdzyńska,
a tłumaczem Pani Karolina Petrykowska.
W zwiedzanie zaangażowani byli także nowodworscy wolontariusze, którzy odpowiadali na
zadawane pytania i dbali o to, żeby przedstawiciele
Fundacji czuli się w naszym mieście jak u siebie.

Jeszcze jedno spojrzenie na historię Nowego Dworu
TEKST ZS2 FOTO TT

C

o roku uczniowie klas I naszej szkoły poznają
wielokulturową przeszłość Nowego Dworu. W tym celu odbywają wycieczki po mieście
z p. Marią Możdżyńską (historykiem z wykształcenia i propagatorką lokalnych dziejów), a także
przygotowują prezentacje tematyczne na lekcjach
historii i wiedzy o kulturze.
17 czerwca uczniowie klas I technikum mieli
okazję inaczej spojrzeć na przeszłość Nowego
Dworu – poznając losy jednej z rodzin, żyjących tu od II połowy XVIII wieku do roku 1941.
W rolę nauczyciela na tej wyjątkowej lekcji historii wcielił się pomysłodawca spotkania pan Tsvika Plachinski, potomek nowodworskich Żydów,
społeczności stanowiącej 50% ludności miasta
przed wojną. Gość z Gedery w Izraelu podzielił
się wspomnieniami swojego ojca, Szymona Placińskiego, który tu się urodził, a po 20 latach,
wraz z nielicznymi ocalałymi z Holocaustu członkami rodziny, opuścił Nowy Dwór w 1941 roku.
W swojej prezentacji p. Plachinski odniósł się nie
tylko do faktów. Podkreślił, jak ważne jest ocala-
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nie pamięci o tych, którzy niegdyś współtworzyli
nowodworską społeczność. Może temu służyć
zarówno propagowanie wiedzy o świecie, którego
już nie ma, jak również kontakty młodych ludzi
z różnych krajów. P. Plachinski przypomniał jedno z takich przedsięwzięć – spotkanie młodzieży ze szkół nowodworskich z uczniami liceum
w Gederze w listopadzie 2012 roku. Kolejne jest
planowane na wrzesień tego roku.
Po prezentacji p. Plachinski wręczył uczniom
drobne upominki ze zdjęciem przedstawiającym
przedwojenny Nowy Dwór. Z kolei Ola i Natalia
przekazały gościom pamiątki promujące nasze
miasto.

Na koniec głos zabrał p. Ze’ev Shaked, również
potomek nowodworskich Żydów, reprezentujący organizację Nowy Dwór Jewish Memorial
– fundatora nagród finansowych w „Konkursie
na esej o tolerancji i dialogu” dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w naszym
mieście (w tym roku odbyła się III edycja).
W tej niecodziennej lekcji historii uczestniczyli również: pp. Orna, Rifka i Tutti Plachinski,
pp. David i Nancy Vluka, oraz p. Jacek Gereluk,
sekretarz Urzędu Miejskiego, pracownicy Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego.
Gościem wyjątkowym spotkania był p. Roman
Kaczorowski, zasłużony obywatel naszego miasta, doskonale pamiętający obraz przedwojennego Nowego Dworu, również członków rodzin
p. Shakeda i p.Plachinskiego.
Miłym podsumowaniem spotkania było pamiątkowe zdjęcie.
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Piknik Saper to Ja!
TEKST I FOTO MICHAŁ DUDEK

To był wspaniały majówkowy dzień na kazuńskim stadionie! Mimo żaru lejącego się
z nieba na Piknik Rodzinny „Saper to Ja” zorganizowany z okazji Dnia Mamy i Dnia
Dziecka do 2. Mazowieckiego Pułku Saperów przybyło wiele rodzin, które postanowiły
właśnie ten sobotni dzień spędzić z saperami. Z pewnością nie żałowali!

M

alowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny, kiermasze, różne
ciekawe stoiska, słodki poczęstunek
przygotowany przez Radę Rodziców i nauczycieli
Szkoły Podstawowej im. 2. Brygady Saperów
w Kazuniu Nowym oraz przejażdzki konne ufundowane przez Stadninę Koni Krupniewski... to
część atrakcji jakie dowództwo pułku przygotowało dla najmłodszych uczestników wydarzenia.
Specjalnie na ten dzień na boisku został rozstawiony sprzęt inżynieryjny jakim dysponuje nasza
formacja. Dzieci i młodzież mieli możliwość poczuć się jak prawdziwy saper dotykając, sprawdzając oraz fotografując się na tle takich maszyn
jak Uniwersalna Maszyna Inżynieryjna (UMI),
spycharko-ładowarka SŁ-34, pływający transporter gąsiennicowy PTS czy UMP-3 czyli Ustawiacz Min Przyczepnych. Kierownik Klubu Wojskowego Michał DUDEK nie tylko ze sceny ale
również z piknikowej areny przybliżał charakterystykę sprzętu saperskiego oraz tłumaczył czym
są wojska inżynieryjne oraz czym zajmuje się
2 Mazowiecki Pułk Saperów. Żołnierze 1 batalionu
inżynieryjnego rozstawili saperski tor przeszkód,
w którym nie tylko najmłodsi mogli sprawdzić
swój zmysł orientacyjny, a nie lada atrakcją było
pole minowe bez min ale za to z ukrytymi ciekawymi przedmiotami, które można było odnaleźć
za pomocą wykrywacza metali Minex 4600.
Na scenie działo się równie dużo co na płycie
stadionu! Klub Wojskowy przeprowadził quiz
o tematyce wojskowej oraz konkurs plastyczny
«Moja rodzina» przygotowany specjalnie na tę
okoliczność. Wszyscy uczestnicy pikniku byli mile

zaskoczeni wiedzą naszych dzieci i szybkością odpowiedzi na niektóre pytania: Wymień pięć stopni
wojskowych? lub Co żołnierz ma pod łóżkiem? nikomu nie sprawiły najmniejszych problemów!
Jednak największą i najmilszą niespodzianką
było uroczyste wręczenie żółtych tulipanów
wszystkim Mamom, które już w poniedziałek
26 maja obchodzą swoje święto. Kwiaty i życzenia wypowiedziane przez konferansjera płynęły
wprost od Dowódcy Pułku Pułkownika Adama
PRZYGODY, któremu należą się gorące podziękowania za organizację pikniku.
Oczywiście nie zabrakło programów artystycznych, które umilały czas sobotniego dnia
w kazuńskiej twierdzy. Na saperskiej estradzie
gościnnie zagrali specjalnie dla nas, legendarny
nowodworski zespół rockowy „SOMEDAY” oraz
prosto z Jamajki, a dokładniej z Błonia przyleciał skład „Alligator Bay”. Na scenie ujrzeliśmy
również występy dzieci i młodzieży z kazuńskiej
Szkoły Podstawowej im. 2 Brygady Saperów oraz
oczywiście swój repertuar zaprezentowała mieszkanka Kazunia Nowego, wokalistka Klubu Wojskowego i zespołu „CELEBRITY” Janina KLIMIUK. Mimo ponad 50 stopni w cieniu odbył się
również pokaz ZUMBY FITNESS przygotowany
przez Panią Ewę KWIATKOWSKĄ, instruktorkę
Zumby i mieszkankę Kazunia Nowego.
Ten piknik nie odbyłby się bez pomocy naszych
partnerów społecznych w osobach:
Jacka KOWALSKIEGO – Burmistrza Nowego
Dworu Mazowieckiego;
Krzysztofa KAPUSTY – Starosty Nowodworskiego;
Jana ŻYCHLIŃSKIEGO – Starosty Warszawskiego Zachodniego;
Zenona RESZKI – Burmistrza Błonia;
Antoniego KRĘŹLEWICZA – Wójta Gminy
Czosnów;
oraz Pawła BIAŁECKIEGO – Prezesa LGD „Między Wisłą a Kampinosem.
Dziękujemy za wkład wniesiony w organizację
Pikniku Rodzinnego „Saper to Ja”.
Specjalnie podziękowania składamy również
Stadninie Koni Krupniewski dzięki, której wszyczy mieli możliwość przejażdżki konnej.
Wierzymy, że ten dzień zapoczątkował nowy cykl
imprez kulturalnych, który nie tylko wpłynie na
kreowanie pozytywnego wizerunku Żołnierza
Polskiego i służby w Siłach Zbrojnych RP, ale
również będzie integrował środowiska wojskowe
ze społeczeństwem lokalnym i w nieustanny sposób promował 2 Mazowiecki Pułk Saperów.
Laureatami konkursu plastycznego „Moja Rodzina” zostali:
Kategoria I (4-9 lat)
I miejsce – Kalina MAJ
II miejsce – Maja NESTER
III miejsce – Sandra KRZEMIŃSKA
Kategoria II (10-15 lat)
I miejsce – Ewelina SZCZEPANKOWSKA
II miejsce – Konrad MATCZAK
III miejsce – Dominik JASTRZĘBSKI
GRATULUJEMY!!!

www.nowydwormaz.pl
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Odjazdowy Bibliotekarz
ekarz 2014 r.
TEKST I FOTO MIPBP

W

tym roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim po raz drugi wzięła udział
w ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”
– organizowanej z okazji Tygodnia Bibliotek obchodzonego w maju.
Nasz rajd odbył się 24 maja br. w sobotę. Bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz
rowerów, mogli przyjemnie i aktywnie spędzić
wiosenną sobotę w gronie osób o podobnych
pasjach.
Blisko 30 uczestników rajdu wystartowało spod
Biblioteki tuż po godzinie 10.00, kierując się
w stronę Kosewa, gdzie mogliśmy w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek odpocząć
i wspólnie z nimi wyruszyć w dalszą drogę.
W tym roku punktem docelowym było Pole Golfowe Lisia Polana w Pomocni, partner strategiczny i główny sponsor naszego rajdu.
Ok. godz. 12 dotarliśmy do celu podróży, gdzie
spotkaliśmy się z grupą pomiechowską Odjazdowego Bibliotekarza. Na miejscu czekały na
nas: ognisko, kiełbaski i wiele atrakcji. Dla najmłodszych przygotowaliśmy zabawy z chustą
Klanza, modelowanie balonów i robienie wielkich baniek mydlanych. Wszyscy uczestnicy
mogli wziąć udział w akcji „Uwolnij książkę”.
Główną atrakcją była Akademia Golfa, w której
udział wzięli zarówno dzieci, jak i dorośli. Lekcja golfa, poprowadzona przez profesjonalnych
trenerów z Lisiej Polany sprawiła nam wiele radości i frajdy.
Wróciliśmy do Nowego Dworu w godzinach południowych, zmęczeni ale bardzo zadowoleni.
Wszystkich chętnych zapraszamy za rok.
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J. Szwalbe odwiedziła
bibliotekę

WYDARZENIA

Noc Muzeów
TEKST I FOTO NOK

TEKST I FOTO MiPBP

W

dniu 26 maja 2014 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z Panią Jolantą Szwalbe, łodzianką,
autorką czterech antologii cytatów, założycielką
Wydawnictwa im. Benjamina Franklina. Wykład
pani Jolanty był niezwykle ciekawy i interesujący.
Autorka z pamięci cytowała myśli znanych ludzi,
na których się wzoruje i są dla niej inspiracją. Jest
niepoprawną optymistką. Dzięki swoim książkom
dotarła do wielu środowisk kobiecych.
Uważa, że bez względu na wiek należy marzyć
i realizować swoje marzenia, bo nic nie tworzy
przyszłości tak, jak marzenia i dlatego warto je
wydobyć z siebie. Należy też słuchać swojej intuicji i swojego serca, gdyż człowiek jest kopalnią
złota, z której może wydobyć wszystko, co Ci potrzebne do wspaniałego i radosnego życia.
Podczas spotkania autorka promowała swoje antologie „Myśl i działaj dla przyszłości”, „Sekrety istnienia”,
„Wyrusz w drogę” i „Złap na zawsze wiatr w żagle”.

www.nowydwormaz.pl

K

to odwiedził Nowodworski Ośrodek Kultury, w sobotni wieczór, 17 maja 2014
roku, ten wraz z grupą rekonstrukcji historycznej PEREPŁUT przeniósł się w epokę
średniowiecza. We wnętrzu, już na wejściu, rzucały się w oczy wielkie białe namioty podparte na
drewnianych palach, żelazne miecze, kolczugi,
zbroje rycerskie, hełmy, kolczatka, makieta grodu średniowiecznego i mostu Lednickiego oraz
chodzący po sali w tradycyjnych strojach giermkowie. W gablotach Adam Gozdalik wyeksponował swoje zbiory przedmiotów codziennego
użytku z okresu późnego średniowiecza, Piotr
Romaniuk pokazał własnoręcznie wykonane
ozdoby z IX – XI w, torby i odzież skórzaną.
W namiotach mieściły się stanowiska z warsztatem rogowiarskim, wokół którego skupiali
się chętni do robienia średniowiecznej biżuterii

z zębów dzika, oraz nietypowy bo bez produktów żywnościowych za to pełen kartonowych
pudełek, stragan z jedzeniem. Śmiałkowie, którzy wsadzili ręce do pudełek i odgadli nazwy
ukrytych w nich produktów spożywanych w średniowieczu takich jak, arbuz, brzoskwinie, kasze
a nawet pokrzywy, zdobywali nagrody za wiedzę
i odwagę, w postaci wyrobów ceramicznych wykonanych przez uczestników zajęć ceramicznych
w naszym ośrodku. Chętni mogli popróbować
także średniowiecznej kaligrafii, sztuki niezwykle
trudnej, wszak kaligrafia jako taka współcześnie
jest nam jakby obca. Dla twórczo wymęczonych
przygotowano pokaz filmowy. Na zakończenie
gorąco pożegnała nas grupa Children of Fire
spektakularnym pokazem ogni na dziedzińcu
ośrodka. Korzystając z życzliwości osób, dla których rekonstrukcja historyczna jest pasją, oraz
kreatywności pracowników ośrodka kultury, po
raz drugi udało się nam włączyć w ogólnopolską
akcję Nocy Muzeów i w duchu średniowiecza
atrakcyjnie i ciekawie spędzić sobotni wieczór.
Dziękujemy wszystkim gościom i osobom zaangażowanym w przygotowanie spotkania.
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Wiosna w Teatrze
dla dzieci
TEKST I FOTO NOK

S

obotni Poranek z Teatrem 10 maja 2014
roku zaiskrzył wiosennymi kolorami, bo
właśnie wiosna i obyczaje związane z tą
porą roku były tematem przewodnim tego wyjątkowego spektaklu pt: „Kukła z wiejskiego

podwórka”. Było kolorowo, śpiewająco i edukacyjnie. Dzieci brały udział w obrzędach topienia Marzanny i rzucania wianków do wody
w noc Świętego Jana. Poznały też polską, tradycyjną lalkę-kukłę bawiąc się w jarzynowy teatr
wyczarowany wspólnie z aktorami Małgorzatą
Linkiewicz i Mariuszem Orzełkiem grających
postacie: Profesora Szczebrzeszyńskiego i jego
asystentkę Panią Anię. Dzieci maszerowały, tańczyły, śpiewały i w ten aktyny sposób poznawały,
nieco już zapomniane tradycyjne obrzędy. Na
zakończenie wszystkie dzieci mogły jeszcze raz
zobaczyć teatralne kukły, a było ich prawie 30
i zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie.

Nowodworskie Spotkania Jazzowe
HORNY TREES
TEKST I FOTO NOK

P

aweł Szamburski (klarnet), Maciej Trifonidis Bielawski (gitara), Hubert Zemler
(perkusja) 4 czerwca 2014 r. wystąpili
w Nowodworskim Ośrodku Kultury i zabrali
publiczność w podróż po bezkresach wyobraźni i możliwościach improwizacji z materią
dźwięków.
Zespół „Horny Trees” to wynik współpracy
trzech muzyków eksperymentujących brzmieniem, kompozycją i słowem. Komentarze stanowią tu integralną część utworu muzycznego,
chociaż już na samej płycie ich nie słychać.
Tego wieczoru zabawa słowem na scenie zaangażowała publiczność i poszerzyła twórcze horyzonty myślowe. Muzycy też żywo reagowali

na reakcje z sali. Nawiązał się swoisty dialog,
któremu w tle towarzyszyła muzyka.
Na początek przy akompaniamencie Zemlera
i Trifonidisa pod przewodnictwem Szamburskiego odlecieliśmy F16 razem z Barackiem
Obamą do lasu poobserwować faunę i florę.
Po trzech kawałkach wznieśliśmy się nad warszawskim Ursynowem i gdzieś między blokami
wylądowaliśmy na Kopie Cwila. Jakkolwiek
dziwnie to nie brzmi to publiczność wyszła
zachwycona co nas cieszy, bo był to nietypowy jazz dla wysublimowanego odbiorcy. W tej
spontanicznej i intuitywnej improwizacji zabrakło mi jednak kilku „odjechanych” solówek
instrumentalnych, żeby uwieńczyć bogactwo
prezentowanych form i aranżacji.

Nowodworskie Spotkania Jazzowe – Ida Zalewska
As sung by Billie Holiday
TEKST I FOTO NOK

14

maja Nowodworski Ośrodek Kultury wypełnił jazz na dobrym poziomie. Na scenie
razem z Idą Zalewską wystąpili: Kuba Płużek
(klawisze), Kuba Dworak (kontrabas) i Arek
Skolik (perkusja).
Billy Holiday to bez wątpienia ikona amerykańskiego jazzu, a dokładniej jego lekko swingowej
odmiany i artystka światowej klasy. Zapoczątkowała nowy kierunek narracji jazzowej i tempa
wykonywania utworów. Jej repertuar do łatwych
nie należy i stanowi wyzwanie dla wielu muzyków jazzowych.
Na szczęście zespół nie próbował wiernie odtwarzać klasyków. Ida Zalewska bez maniery i prób
naśladownictwa pokazała się na scenie naturalna
i profesjonalna. Muzycy pozwolili sobie na zabawną formą budząc w nas podziw dla ich warsztatu.
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Tego wieczoru usłyszeliśmy utwory z nowej płyty Idy Zalewskiej „As sung by Billie Holiday”.
W repertuarze znalazły się takie miłosne wariacje
jak „Foolin’ Myself ”, „You Go To My Head”, “Now
Or Never”, „For All We Know, ’m A Fool To Want
You” i jazzowy klasyk ’Lady Sings The Blues” to
jakby ikoniczna pieśń Billie Holiday i tytuł jej filmowej biografii. Pojawiły się tutaj godne odnotowania, ciekawe aranżacje. Jak choćby znakomita
gra i porywające solo na perkusji Arka Skolika.
Abstrahując od poziomu muzycznego, Ida Zalewska równie umiejętnie zbudowała samą dramaturgię koncertu i oczarowała publiczność
ciepłem i spokojem. Tego typu spotkania uświadamiają, że warto co jakiś czas wyrwać się z pędzącej codzienności i dać się unieść klimatycznym rytmom z poprzedniej epoki.
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NASZE MIASTO

Konkurs na Dzień Matki rozstrzygnięty!
TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

W

yłonieni zostali zwycięzcy kolejnej
edycji konkursu „Mój Portret Mojej
Mamy”, który organizowali wspólnie miasto Nowy Dwór Mazowiecki oraz 2
Mazowiecki Pułk Saperów. Nagrody wręczono
1 czerwca w Parku Miejskim.
Po eliminacjach szkolnych do Urzędu Miejskiego
trafiło kilkadziesiąt prac. Jury miało prawdziwą
trudność w wyłonieniu zwycięzców.
Ostatecznie w poszczególnych kategoriach przyznano następujące nagrody.
Kategoria przedszkola:
I miejsce – Nikola Żelaźnicka – Zespół Szkół
w Twierdzy Modlin,
II miejsce – Hanna Borkowska – Zespół Szkół
w Twierdzy Modlin,
III miejsce – Marika Sikorska – Zespół Szkół
w Twierdzy Modlin.
Wyróżnienia otrzymały Wiktor Gizicki i Helena
Gawryłowicz z Publicznego Przedszkola nr 1.
W kategorii klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce – Bartosz Zalewski – SP7
II miejsce – Wiktoria Wrześniak – Kazuń Nowy
III miejsce – Natalia Tośka – Zespół Szkól
w Twierdzy Modlin
Wyróżnienia przyznano: Gabrieli Duda ze Szkoły Podstawowej nr 5, Jakubowi Sobierskiemu
ze Szkoły Podstawowej nr 7, Alicji Gidlewskiej
z Kazunia Nowego.
Wśród klas IV – VI szkół podstawowych najlepsi byli:
I miejsce – Joanna Liwska – Szkoła Podstawowa
nr 7
II miejsce – Daria Kube – Szkoła Podstawowa nr
5,
III miejsce – Laura Cędrowska – Szkoła Podstawowa nr 5.
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Hołocińska
i Milena Dolińska ze Szkoły Podstawowej nr 5.
Dyplomy i nagrody zostały wręczone laureatom przez burmistrza Jacka Kowalskiego na
scenie podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka
i Dnia Matki, który odbył się w Parku Miejskim
1 czerwca.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
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Dzieci zdobyły Twierdzę Modlin!
TEKST MARTYNA KORDULEWSKA FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Nawet trzy razy więcej turystów niż zazwyczaj odwiedziło w ostatnią niedzielę
(1 czerwca) Twierdzę Modlin. To efekt akcji „Dzień Dziecka z Baśką Murmańską
w Twierdzy Modlin za półdarmo”.

W

Dzień Dziecka oficjalną premierę miał
odświeżony szlak białej niedźwiedzicy – Baśki Murmańskiej. Dzieci wraz
z rodzicami szukały misiów za pomocą rymowanych wskazówek i map. Miały okazję spotkać
„żywą” patronkę szlaku i skorzystać z licznych
zniżek. Centrum Informacji Turystycznej obsłużyło tego dnia 3 razy więcej turystów niż w inne,
pogodne niedziele w sezonie. Podwoiła się sprzedaż biletów wstępu na Wieżę Czerwoną – punkt
widokowy na najdłuższym budynku w Europie
oraz na teren dawnego ciągu aprowizacyjnego:
młyna, elewatora i piekarni wraz z systemem
podziemnych przejść i działobitnią Dehna. Strona www.nowydwormaz.pl/zapoldarmo poświęcona akcji doczekała się ponad 1000 odsłon.
Wystarczyło wykupienie kilku reklam w prasie
warszawskiej i okolicznej, okolicznościowe ulotki, odpowiednie media relations i wykorzystanie
siły Internetu oraz mediów społecznościowych.
Celem akcji była promocja Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki jako destynacji turystyki weekendowej ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji
warszawskiej oraz szlaku Baśki Murmańskiej
w Twierdzy Modlin, jak również możliwości,
które stwarza szlak. Partnerami akcji byli: BEST
WESTERN Airport Modlin, Fundacja Nasza
Historia, Fundacja Park Militarny Twierdzy Modlin, Hotel Royal, Kawiarnia Szarow, Muzeum

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Piano Restaurant, Restauracja Borodino, Versal Restaurant. Obserwując statystyki wejść na strony
internetowe związane z akcją oraz rejestracje
samochodów, którymi turyści zawitali do Twierdzy śmiało można potwierdzić, że akcja trafiła
do właściwej grupy docelowej. Należy podkreślić
efekt stworzony przez wszystkich partnerów akcji – ofertę, która wypełniła cały dzień spędzony
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Kajakiem do Twierdzy Modlin

Plaża w Modlinie przy moście na Narwi wraca do życia
TEKST MARTYNA KORDULEWSKA FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

P

o bezskutecznym przetargu na teren należący do Miasta, został on oddany w użyczenie od 1 czerwca do 30 października br.
Pieczę nad nim sprawuje obecnie Izabela Dylewska – urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim
kajakarka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Seulu i Barcelonie. Przy moście uruchomiona została wypożyczalnia kajaków. Sama
plaża będzie ogólnodostępna. To samo dotyczy
przynależącego do niej parkingu.
Użyczenie jest nieodpłatne. W zamian za opiekę nad
tym miejscem, uporządkowanie go, dozór (obiekt
jest monitorowany), koszenie trawy, sprzątanie,
utrzymanie innych kosztów oraz udostępnienie terenu (wraz z toaletą) dla mieszkańców i turystów.
Obecni najemcy deklarują, że po uzgodnieniu
z terenu mogą korzystać inni operatorzy wypożyczalni kajaków. Uzgodnień należy dokonywać
pod numerem telefonu: 500 775 999. Pod ten sam
numer należy zadzwonić, jeżeli chce się wypożyczyć kajak. Położenie Nowego Dworu Mazowieckiego w widłach Narwi, Wisły i Wkry oraz sąsiedztwo wyjątkowej Twierdzy Modlin niezwykle
sprzyja wycieczkom na wodzie.
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Miasto moje a w nim …!
TEKST: WŁODZIMIERZ OLEKSIAK; FOTO: ADAM ZIELIŃSKI

W

sercu kpt. żw Adama Zielińskiego na
zawsze pozostała pamięć o Nowym
Dworze Mazowieckim. Jako nastolatek opuścił swoje rodzinne strony, udając się
do szkół po naukę a następnie po zdobyciu wykształcenia, pracując jako marynarz pod wieloma
banderami świata.
Pływając po morzach i oceanach na mostku kapitańskim zawsze umieszczał symbole związane
z miastem swego pochodzenia. Obok bandery
państwa armatora, dumnie łopotała flaga z herbem Nowego Dworu Mazowieckiego a hasło na
proporczyku oraz koszulce „Szczęśliwego Nowego
Dworu” znali marynarze prawie z całego świata.
Była to żywa reklama miejsca pochodzenia kapitana statku pod komendą którego pływali.
Było tak przez kilkadziesiąt lat.
Obecnie kpt. żw. Adam Zieliński jest na emeryturze, mieszka w Świnoujściu. Wolny czas
poświęca na podróże między innymi do swoich synów zamieszkałych za granicą. Ostatnio
przebywał w Japonii u rodziny swojego syna.
W czasie podróży po Japonii dumnie prezentował symbole związane z Nowym Dworem
Mazowieckim. Dwaj wnuczkowie Rihito i Kei
z dumą nosili na sobie podobnie jak dziadek
Adam, koszulki z herbem Nowego Dworu a na
ich rowerach powiewały nowodworskie proporczyki. Symbole i pamiątki związane z Nowym
Dworem zostały przez Pana Adama umieszczone w miejscach upamiętniających tragiczne losy
Japończyków podczas II wojny światowej w Nagasaki i Hiroszimie.

Pan Adam często odwiedza Nowy Dwór Mazowiecki oraz miejsce swego urodzenia Okunin.
Jak twierdzi, pobyt w rodzinnych stronach
sprawia mu najwięcej radości w życiu. Cieszy
go nieustanny rozwój naszego miasta i jest
dumny że to jest Jego Miasto. Zawsze powtarza
„Jest to moje miasto a w nim ….. .
Tak trzymać Panie Kapitanie .

Super zabawa na Nowodworzance !
TEKST I FOTO ZS2

T

radycyjnie na Nowodworzance odbyło
się spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia
Dziecka.
30 maja 2014 roku do Zespołu Szkół nr 2 przy
ulicy Długiej licznie przybyły dzieci wraz z rodzicami oraz dziadkami. Spotkanie rozpoczęło
się programem artystycznym, przygotowanym
przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2.
Szkolny „boysband” rozbawił wszystkich do łez!
Po części artystycznej dzieci z przyjemnością
udały się na boisko ZS2. Tam czekały na nie
kolejne atrakcje. Super zjeżdżalnia i … cukrowa wata, którą dorośli mile wspominali ze swojego dzieciństwa. Starsze dzieci wzięły udział
w konkurencjach sportowych. Każdy z młodszych uczestników imprezy miał możliwość
pomalowania twarzy, zrobienie biżuterii z koralików, kolorowania obrazków oraz udziału
w grach i zabawach przygotowanych na specjalnych stanowiskach w świetlicy szkolnej. Całej
uroczystości towarzyszyła wesoła dziecięca muzyka, która doskonale oddawała pogodny nastrój
tego popołudnia.
Imprezę zorganizował Zarząd Osiedla nr 5 przy
współpracy Zespołu Szkół nr 2. Urząd Miejski
(jak co roku) wsparł zabawę finansowo i rzeczowo. O słodki poczęstunek i nagrody w konkursach zadbali radni Nowodworzanki, p. Ryszard
Brzeziński i p. Ewa Sokołowska.
Takiej zabawy z okazji Dnia Dziecka jeszcze nie
było!
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Biskup odwiedził Modlin
TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO PIOTR CIENKOWSKI

28

maja modlińską parafię Św. M. Kolbego odwiedził biskup Roman Marcinkowski. Powodem wizyty było
bierzmowanie uczniów pobliskiego gimnazjum
oraz połączona z nim wizytacja parafii. Na mszy
obecne było liczne grono rodziców bierzmowanych uczniów, parafianie oraz władze miasta i powiatu. Kwiaty i upominek przekazali m.in. burmistrz Jacek Kowalski oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Bisialski z radnym Markiem
Ciesielskim.
Złożyli na ręce biskupa podziękowania za odwiedziny, życzyli zdrowia i bożego błogosławieństwa
w pracy duszpasterskiej.

Wielkanoc u wędkarzy
P
TEKST I FOTO SŁAWOMIR OLIKOWSKI

rzed Świętami zgodnie z wieloletnią już tradycją Zarząd Koła nr 15 w Nowym Dworze
Mazowieckim zorganizował „Wędkarskie
Spotkanie Wielkanocne”, które przebiegło w podniosłej, świątecznej atmosferze.
Na spotkaniu było nam niezmiernie miło gościć,
naszych przyjaciół: Pana Burmistrza Jacka Kowalskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta
Pana Krzysztofa Bisialskiego i po raz pierwszy,
Ks. kanonika Andrzeja Redmera, proboszcza parafii Maksymiliana Kolbego w Modlinie.
Okazuje się że Ksiądz Andrzej również jest pasjonatem wędkarstwa i z zadowoleniem przyjęliśmy
informację o tym, że został naszym członkiem.
Miłym akcentem było ofiarowanie nam przez
Księdza Andrzeja obrazu z wizerunkiem Św. Jana
Pawła II, który został umieszczony w naszej siedzibie na honorowym miejscu.
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Wybory patrona w Trójce
TEKST I FOTO HANNA KRAMARSKA

W

Publicznym Gimnazjum nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim wszczęto
procedurę nadania imienia szkole. Zespół Koordynacyjny w składzie:
– p. Magdalena Tokarska – przewodnicząca
– p. Hanna Kramarska,
– p. Agnieszka Ostrowska
– p. Anna Wiórkiewicz,
– p. Paulina Hajda,
– p. Elżbieta Cychowska,
opracował harmonogram działań, regulamin wyboru patrona i zaplanował czynności na poszczególnych etapach tego ważnego przedsięwzięcia.
Działania są już zaawansowane. Rozpoczęto je
w styczniu bieżącego roku. Przeprowadzono
szereg lekcji wychowawczych, podczas których
zapoznano uczniów z harmonogramem, regulaminem wyboru, ale przede wszystkim uświadomiono, jak ważne jest to, aby szkoła miała patro-

Nowy salon ISUZU
TEKST I FOTO na podst. isuzu.auto.pl

W środę, 28 maja został uroczyście
otwarty pierwszy w Polsce autoryzowany
salon i serwis samochodów dostawczych
i ciężarowych Isuzu. Ponieważ salon
zlokalizowany jest na terenie naszego
powiatu, na uroczystość otwarcia
zaproszeni zostali włodarze okolicznych
gmin. Wstęgę przecinał m.in. Jacek
Kowalski, burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego.

O

twarty właśnie salon jest jednym z nielicznych salonów w Europie tej marki, gdzie pod
jednym dachem sprzedawane są samochody pikap, pojazdy dostawcze do 3,5 t DMC, lekkie cię-

na. Do tych działań chętnie i aktywnie włączyli
się rodzice.
Poszczególne społeczności szkolne – rodzice,
uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi – już wyłonili swoich kandydatów.
Są to:
- Janusz Korczak
- Maria Skłodowska-Curie
- organizacja UNICEF
- gen. Jan Henryk Dąbrowski
- Mikołaj Kopernik.
Obecnie odbywają się prezentacje zgłoszonych
kandydatów: uczniowie przygotowali referaty, albumy, lekcje multimedialne, plakaty. Każda klasa
wykonała gazetkę przybliżającą sylwetkę jednego
z kandydatów. Gazetki te stanowią ekspozycje na
korytarzach naszego gimnazjum.
Zwieńczeniem naszych działań będą wybory patrona szkoły, które przeprowadzimy w czerwcu.

żarówki 3,5-7,5 t DMC, auta ciężarowe 7,5-12 t.
Z tego powodu było to ważne wydarzenie nie tylko dla właścicieli salonu – spółki Q-service Truck
Sp. z o.o., ale też całego rynku motoryzacyjnego.
Dla gości przybywających licznie na imprezę,
przygotowano szereg atrakcji sygnowanych obyczajami kraju kwitnącej wiśni. W wejściu, kieliszkiem japońskiego, śliwkowego wina witały
wszystkich gejsze.
Następnie, podczas prezentacji multimedialnej, Michał Wiśniewski, dyrektor zarządzający
Q–service Truck Sp. z.o.o., dealera Isuzu, przybliżył historię powstania i konstruowania pojazdów. Przedstawił również dane potwierdzające
pozycję marki Isuzu na tle międzynarodowego
otoczenia rynkowego.
Prezentację poprzedziły przemówienia Członków Zarządu Inter Cars SA oraz przedstawicieli
Isuzu Automotive Polska i Isuzu Truck Polska.
Zwieńczeniem części oficjalnej był pokaz walki
samurajów. Jednym z nich był Shihan Tomasz
Piotrkowicz, założyciel Szkoły Samurajów, posiadacz najwyższych stopni mistrzowskich, profesor
sztuk walki, nauczyciel sensejów.

Walczyli na deski!
TEKST RED. FOTO ORGANIZATORZY

10

maja odbył się event deskorolkarski Skate
Fighter. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Operacja SkatePakt. Wsparcia udzieliło wiele podmiotów w tym miasto Nowy Dwór
Mazowiecki.
Na imprezie stawili się fani deskorolki nie tylko z
naszego miasta ale także z Legionowa, Warszawy,
Jabłonny, Rajszewa, Działdowa i Olsztyna. Rozpiętość wiekowa startujących w poszczególnych
konkurencjach wynosiła od 12 do 28 lat.
Wyniki Game of Skate:
1. Krzysiek Chwas – Legionowo
2. Marcin Jaromij – Wieliszew
3. Maciek Olszewski – Olsztyn
4. Maciek Amilkiewicz – Legionowo
Street Best Trick:
Maciek Olszewski oraz Maciek Amilkiewicz.
Imprezę wspierali: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, System Sklep, Power of Photo oraz Luk
Auto Serwis.

www.nowydwormaz.pl

25

FAKTY NOWODWORSKIE

NASZE MIASTO

Od kadeta z Modlina do odznaczonego Virtuti Militari
TEKST MARTYNA KORDULEWSKA FOTO JACEK KOSIOREK

14

czerwca 2014 r. przy Bramie Ostrołęckiej w Twierdzy Modlin odbyła się
uroczystość upamiętniająca ppłk. Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”. Maciej Kalenkiewicz był absolwentem Korpusu Kadetów nr 2
w Modlinie, cichociemnym, hubalczykiem,
żołnierzem AK odznaczonym Virtuti Militari,
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej.
Z inicjatywy lokalnej, decyzją Rady Miejskiej ulica prowadząca do Bramy Ostrołęckiej nosi jego
imię. W uroczystościach udział wzięła córka Macieja Kalenkiewicza.

W ramach uroczystości odbyła się Msza Św.,
o odpowiednią oprawę zadbała Kompania Honorowa 2 Mazowieckiego Pułku Saperów.
Przed uroczystością w siedzibie LOT Trzech Rzek
odbyło się spotkanie historyczne poświęcone Kalenkiewiczowi prowadzone przez Włodzimierza Parfieniuka – jednego z inicjatorów nadania nazwy ulicy poświęconej pamięci Bohatera
w Twierdzy. Równolegle tego dnia odbywały się
również II Manewry Techniczno-Obronne Nowodworskiego Hufca ZHP.

Gen. Tadeusz Góra upamiętniony!
TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO WAWRZYNIEC SIEWRUK

31 maja odsłonięta została pamiątkowa tablica ku czci gen. Tadeusza Góry.
Wcześniej, Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim nadała generałowi tytuł
Honorowego Obywatela Miasta.

U

roczystości upamiętniające generała Górę
były częścią obchodów 20-lecia istnienia
oddziału modlińskiego Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP. Te uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 przy pomniku lotników
znajdującym się na skwerze płk. Zonia w Twierdzy Modlin. Tam złożono kwiaty i zaciągnięto
warte honorową. Poczet sztandarowy wystawili
uczniowie Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy.
Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali na
ul. Malewicza. Tam na bloku z numerem 284 zawisła tablica ku czci generała pil. Tadeusza Góry.
Poświęcił ją ks. Cezary Siemiński, proboszcz parafii św. Barbary w Twierdzy. W uroczystościach
wziął udział syn Tadeusza Góry. Wawrzyniec
Siewruk przybliżył zebranym jego postać.
W hołdzie generałowi nad domem, w którym
mieszkał krążył helikopter, z którego posypały się
płatki kwiatów.
Ostatnim punktem obchodów było spotkanie
pokoleń lotniczych, które odbyło się w Zespole
Szkół. Przy talerzu grochówki był czas na rozmowy i wspomnienia.
W uroczystościach udział wzięli: starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, radny powiatu Zdzisław Szmytkowski, radni miejscy: Grażyna Nadrzycka, Tadeusz Sosiński, Wawrzyniec Siewruk,
komendant straży miejskiej Piotr Rogiński oraz
mieszkańcy Twierdzy.
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Plan Akcji „ Sportowe wakacje z NOSiR-em”
w ramach akcji „ Lato w mieście” 11.08 – 29.08.2014 r.
Obiekty Sportowe Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Sportowa 66

Zajęcia odbywać się będą codziennie w godz. 900 – 1400 od poniedziałku do piątku.
W zajęciach uczestniczyć mogą dzieci i młodzież od 7 do 18 lat. Każdy z uczestników otrzyma
poczęstunek ( pączek lub drożdżówka).

11.08.2014
Poniedziałek
12.08.2014
Wtorek
13.08.2014
Środa
14.08.2014
Czwartek
18.08.2014 r.
Poniedziałek
19.08.2014 r.
Wtorek
20.08.2014 r.
Środa

Rozpoczęcie akcji, zapoznanie z regulaminem zajęć, do
wyboru gry i zabawy świetlicowe, Rozgrywki piłki
nożnej chłopców kat. Szkoły podstawowe + konkurs
rzutów karnych
Gry i zabawy , tenis ziemny, piłka nożna, Rozgrywki tenisa
stołowego
Gry i zabawy świetlicowe, tenis stołowy, piłka siatkowa,
koszykówka. Rozgrywki piłki nożnej kat. Gimnazja +
konkurs rzutów karnych
Gry świetlicowe, tenis ziemny, bilard, piłka siatkowa,
Rozgrywki koszykówki 1 na 1 kat. Szkoły podstawowe ,
gimnazjalne
Gry i zabawy świetlicowe, , tenis stołowy, koszykówka.
Rozgrywki bilarda
Gry i zabawy świetlicowe, bilard, tenis stołowy, piłka
siatkowa, piłka nożna,. Rozgrywki koszykówki kat.
Szkoły podstawowe
Bilard, tenis stołowy, piłka siatkowa, koszykówka.
Rozgrywki siatkówki plażowej kat. dziewczęta

22.08.2014 r.
Piątek

Bilard, tenis stołowy, tenis ziemny, gry i zabawy
świetlicowe,. Rozgrywki siatkówki plażowej kat.
chłopcy
Piłka nożna, koszykówka, , gry i zabawy świetlicowe.
Rozgrywki tenisa stołowego

25.08.2014 r.
Poniedziałek

Gry świetlicowe, bilard, tenis stołowy, piłka nożna,
Rozgrywki tenisa ziemnego

26.08.2014 r.
Wtorek

piłka siatkowa, tenis stołowy, bilard, piłka nożna.
Rozgrywki koszykówki kat. Szkoły gimnazjalne

27.08.2014 r.
Środa

Gry i zabawy świetlicowe, , piłka siatkowa, Rozgrywki
bilarda

28.08.2014 r.
Czwartek

Bilard, , koszykówka, piłka nożna. Rozgrywki tenisa
stołowego

29.08.2014 r.
Piątek

Zakończenie akcji, gry i zabawy. Rozgrywki siatkówki
plażowej MIXTY

21.08.2014 r.
Czwartek

Dla dzieci i młodzieży od 11 do 29 sierpnia będą udostępnione wszystkie obiekty sportowe mieszczące się na
terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 66. Animatorami zajęć będą trenerzy i
instruktorzy zatrudnieni w Ośrodku.
Dla dzieci od 7 do 12 lat – grupowe wejście na pływalnię z instruktorem w godz. 10.30 – 11.30 (wstęp 3 zł).
Od 30 czerwca do 30 sierpnia w godz. 10.00 – 18.00 będą dostępne dwa miejsca wykorzystywane do kąpieli:
1. Plaża przy Targowisku Miejskim
2. Plaża przy WOPR
3. Nad bezpieczeństwem będą czuwali ratownicy WOPR i OSP - RW
UWAGA! W czasie wakacji odbywa się termomodernizacja Hali Widowiskowo – Sportowej. Mogą wystąpić
zmiany w programie.
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Basen będzie
nieczynny!
TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Minimum dwa tygodnie potrwa
tegoroczna przerwa technologiczna na
nowodworskim basenie. Basen zostanie
wyłączony z użytkowania 30 czerwca.

Z okazji naszego święta wszystkim opiekunom
zastępczym – tym zgromadzonym
w Stowarzyszeniu „Gniazdo” i tym, którzy do tej
pory działali poza nim – życzymy z całego serca:
ODWAGI W PODEJMOWANIU DECYZJI,
SIŁY W POKONYWANIU PRZECIWNOŚCI,
MĄDROŚCI W ROZSUPŁYWANIU
DZIECIĘCYCH PROBLEMÓW,
POGODY DUCHA GDY WYDAJE SIĘ,
ŻE TE PROBLEMY
SĄ NIEROZWIĄZYWALNE,
ORAZ
ZROZUMIENIA I POMOCY OD TYCH,
KTÓRZY POWINNI NAS WSPIERAĆ.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, którzy
cenią wartość rodzin zastępczych i adopcyjnych,
rozumiejąc że:
• każde dziecko ma prawo do wychowywania
w dobrej rodzinie,
• to kochająca i akceptująca rodzina uczy pozytywnych zachowań potrzebnych w dorosłym
życiu: odpowiedzialności, uczciwości, poczucia obowiązku, więzi z ludźmi,
• dorastanie w nawet najlepszej placówce państwowej nie zaspokoi dziecięcej potrzeby miłości, przynależności i bezpieczeństwa.
Dobrą okazją do spotkania jest zbliżający się
II Kongres Rodzin Zastępczych organizowany
przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej w Warszawie 16 czerwca. Liczba miejsc
ograniczona. Zgłoszenia i informacje na
www.koalicja.org
Do zobaczenia!

P
P

rzerwa technologiczna na pływalni odbywa
się co roku. W tym czasie przegląd i remont
przechodzą urządzenia i pomieszczenia obiektu.
W tym roku, jak informuje nas dyrektor NOSiR
Dariusz Wąsiewski, basen czeka wiele prac.
Zostanie spuszczona woda ze wszystkich niecek,
które będą wyczyszczone. Wymienione zostaną
wszystkie uszczelki, będzie wyczyszczona i zakonserwowana aparatura dozująca. Odbędzie
się też czyszczenie zbiorników przelewowych,
filtrów, będą uzupełnione i wymienione silikony
w łazienkach. Gruntowne czyszczenie przejdą
też szatnie, łazienki, płyty basenu, wyczyszczone,
polakierowane i zaimpregnowane zostaną dźwigary.
Prace na basenie będą prowadzone minimum
dwa tygodnie. Rozpoczną się 30 czerwca a skończą najwcześniej 13 lipca. Jak zapowiada dyrektor
NOSiR, basen może być nieczynny trochę dłużej
ze względu na zakres zaplanowanych prac.

„Dzieci są nadzieją,
która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwartą.”
Jan Paweł II
Składam serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji
i przebiegu imprezy – konkursu VII edycji
„Bezpiecznie na rowerze”.
Nauczycielom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 5, wolontariuszom, zaproszonym gościom,
sponsorom

o 5 latach pracy nasze Stowarzyszenie rozszerza zakres i pole działania. Do „Gniazda”
przyłączają się rodziny zastępcze z powiatu legionowskiego, a także rodziny adopcyjne. W grupie
jest siła!

Boiska szkolne otwarte
w wakacje!
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
informuje, że w okresie wakacji letnich otwarte
bądą wszystkie boiska szkolne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo, od poniedziałku do piątku
(z wyjątkiem Zespołu Szkół nr 2) w wybranych
godzinach (informacja poniżej) na boiskach będą
zatrudnieni nauczyciele, którzy będą animować
zajęcia sportowe. W dni deszczowe zajęcia będą
odbywały się na halach sportowych w budynku
szkoły.
Centrum Miasta:
Publiczne Gimnazjum nr 1 – od godz. 10 do 16
Szkoła Podstawowa nr 5 – od godz. 14 do 20
Oraz instytucjom wspierającym:
PATRONAT HONOROWY
1) Marszałek Województwa Mazowieckiego
2) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Sponsorzy
Rower Mot, Eko Harpoon, Aga–Met, Dom
Bankietowy Relax, Wilczy Jar, Kołacz, Silvano,
Master Cars, A-Zet Sklep i Serwis Sprzętu Ogrodniczo-Leśnego, Stacja Paliw Moya, Hortex, Radiowęzeł – Targowisko Miejskie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P. Edwarda Raka
– żołnierza Armii Krajowej, miłośnika historii, społecznika, artysty, poety,
autora wielu książek m.in. pozycji „Ludzkie losy”.
Najbliższej i dalszej Rodzinie Zmarłego, przyjaciołom i znajomym
składamy najszczersze kondolencje.
Ś.P. Pan Edward zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen pasji, ogromnej
wiedzy historycznej, niezłomny badacz lokalnej historii, „strażnik pamięci”, patriota.
W imieniu władz samorządowych miasta
Krzysztof Bisialski
Jacek Kowalski
Przewodniczący Rady Miejskiej
Burmistrz Miasta
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Osiedle Młodych
Publiczne Gimnazjum nr 2 „Orlik” – od godz. 10
do godz. 14 i od godz. 16 do do godz.19 (w sierpniu do godz. 20)
Szkoła Podstawowa nr 7 od 18 sierpnia (z powodu
remontu nawierzchni) – od godz. 12 do godz. 16
Nowodworzanka
Zespół Szkół nr 2
wtorek, czwartek od godz. 16 do godz. 18
Modlin Stary
Zespół Szkół nr 3 – od godz. 10 do godz. 12 i od
godz. 16 do godz. 20
Modlin Twierdza
Zespół Szkół nr 4 – do godz. 14 do godz. 17
Instytucje wspierające
Straż Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut
Transportu Samochodowego w Warszawie, Państwowa Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym
Dworze Mazowieckim, Nowodworskie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicza
Straż Pożarna-Ratownictwo Wodne, Nowodworskie Centrum Medyczne, Komenda Powiatowa
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Wydział
Ruchu Drogowego, Komenda Stołeczna Policji
Wydział Ruchu Drogowego, Grupa Taneczna
Enigma
Wszystkim Gorąco Dziękuję
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki
J. Katarzyna Bednarek

Sprostowanie
W

poprzednim wydaniu Faktów Nowodworskich w artykule „Nowy Dwór Biegał – i to
jak!” pojawiła się pomyłka w imieniu dziewczynki, która zajęła czwarte miejsce w biegu przedszkolaków. Tą dziewczynką była Marta Grabowska. Za zmianę imienia serdecznie przepraszamy.
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Kinga odebrała dyplom!

Mamy Sukces!!!
TEKST I FOTO SP7

TEKST I FOTO: KOŁO DZIENNIKARSKIE

P

odsumowanie wyników tegorocznych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół
gimnazjalnych odbyło się w auli Wydziału
Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej.

22.05.2014 Kinga Szmytkowska, uczennica klasy
2c z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza, odebrała dyplom z
rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika oraz Wicekuratorki Katarzyny Góralskiej,
w konkursie kuratoryjnym z języka niemieckiego,
w którym zdobyła tytuł laureata. Nauczycielka
p. Emilia Napiórkowska oraz rodzice Kingi otrzymali listy gratulacyjne. W konkursie z języka niemieckiego wzięło udział ponad 3 tysiące uczniów,
tylko 37 otrzymało tytuł laureata, zdobywając co
najmniej 80% punktacji testu na poziomie B2.
Do odkrywania wiedzy i poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania zachęcał uczniów dziennikarz Radosław Brzózka w swojej prezentacji:
„Dlaczego nigdy nie powinieneś przestawać pytać PO CO?”.

Sukces uczniów SP 7
w konkursie diecezjalnym
TEKST KATARZYNA DOBRUK, FOTO EWA DUDEK

N

asza szkoła „szczęśliwa” Siódemeczka
ma szczególny powód do radości. Już po
raz drugi nasi uczniowie osiągnęli sukces
w konkursach diecezjalnych, organizowanych przez
Wydział Katechetyczny Kurii Warszawsko-Praskiej.
Tegoroczne konkursy były podzielone na dwie edycje: klasy IV-VI zostały zaproszone do literackiego
konkursu: List do papieża z końca świata, a zadaniem uczestników było napisać list do Ojca Świętego Franciszka i przedstawić jakiś problem lub nurtujące zagadnienie, (prace należało przesłać drogą
elektroniczną do WNK Kurii Warszawsko-Praskiej
do 7 stycznia 2014), zaś klasy młodsze zostały zaproszone do konkursu plastycznego: „Młodzi przyjaciele Maryi”, upamiętniającego peregrynację figurki Matki Bożej Loretańskiej w parafiach (termin
oddania prac upływał 7 marca 2014). Ogłoszenie
zwycięzców i laureatów nastąpiło 11 kwietnia 2014
na łamach stron internetowych Diecezji Warszawsko-Praskiej i Wydziału Katechetycznego.
Cała nasza społeczność szkolna jest ogromnie
zadowolona z faktu, że Jakub Domański uczeń
klasy Va zajął I miejsce w wyżej wymienionym
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konkursie literackim. Kuba napisał przepiękny
list do Ojca Świętego, w którym razem z papieżem pochylił się nad losem biednych i opuszczonych. Praca chłopca zawierała wiele empatii,
troski oraz szacunku do każdego człowieka.
Gratulacje należą się także Malwince Dudek
z klasy IIc, która otrzymała wyróżnienie w edycji plastycznej konkursu, upamiętniającej wizytę
figury MB Loretańskiej w parafii św. Apostołów
Piotra i Pawła. Dziewczynka wykonała niezwykle
staranną i ciekawą pracę.
Nasi uczniowie: Malwinka i Jakub zostali zaproszeni 25 kwietnia 2014 roku na finałową galę
konkursu diecezjalnego do auli Kurii Warszawsko-Praskiej. Tam spotkali się z innymi laureatami – uczniami warszawskich i podwarszawskich
szkół, jak również organizatorami przedsięwzięcia. Gościem honorowym spotkania był Ksiądz
Arcybiskup Henryk Hoser – ordynariusz diecezji, który wręczał wszystkim laureatom dyplomy
i nagrody. Dla naszych uczniów było to bardzo
miłe i niezapomniane przeżycie.
Więcej na: www.katecheza.floriańska3.pl
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy uczniów do
dalszego rozwijania swoich talentów.

N

asza Szkoła wzięła udział w ogólnopolskim Konkursie plastyczno-polonistycznym „Eko–ludzie w Eko–świecie”
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Piekarach Śląskich. Konkurs przeznaczony był dla
klas 1–6 i trwał do 30 kwietnia. Zadaniem uczestnika było wykonanie komiksu na wyżej podany
temat. Z naszej szkoły wysłaliśmy 16 prac z klas
III. Koordynatorem konkursu w Szkole Podstawowej nr 7 była pani Karolina Radomska.
Wyniki konkursu otrzymaliśmy 09.05. 2014 maja
drogą elektroniczną. Przedstawiają się następująco:
II miejsce zajęła Oliwia Chrustowska z klasy IIIa
Wyróżnienia otrzymali: Monika Przewłoka
oraz Julia Owoc z klasy IIIa
Nagrodę specjalną jury przyznało: Agacie Pietrzak z klasy III a.
Nauczycielem pod kierunkiem którego wykonano zwycięskie prace była Pani Anna Warchoł.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody w konkursie
„DACH – Länder”– rozdane!
TEKST I FOTO MGR E. NAPIÓRKOWSKA

P

ierwsza edycja konkursu wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych w Zespole Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim zakończyła się! Konkurs składał się z trzech części:
test wiedzy o Niemczech, Austrii, zaś 3 część
dotyczyła 2 państw: Szwajcarii i Lichtensteinu.
W konkursie wzięło udział 13 uczniów z gimnazjum oraz 11 z liceum.
OSTATECZNE ZWYCIĘŻYLI:
GIMNAZJUM:
1. Kinga Szmytkowska (2c) 110 punktów
2. Joanna Kościńska (2a)
91 punktów
3. Paulina Porycka (1a)
90 punktów
LICEUM:
1. Eliza Stefanowska (2a)
96 punktów
2. Sebastian Głowacki (2a) 95 punktów
3. Sylwia Pakoca (1a)
90 punktów
Nagrody (książki i torby z sercem w kolorze flagi
Niemiec) dla najlepszych ufundował pan dyrektor Zdzisław Szmytkowski, dodatkowo uczniowie
otrzymali oceny celujące z języka niemieckiego☺
Gratuluję wszystkim i zapraszam za rok na drugą
edycję!!!
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Uczniowie SP7 w konkursie GOK
w Pomiechówku
TEKST I FOTO KATARZYNA DOBRUK

T

egoroczne przygotowania świąteczne dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 z pewnością będą niezapomniane. Nasza placówka w kwietniu wzięła udział w konkursie plastycznym na najpiękniejszą palmę wielkanocną,
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury
w Pomiechówku.
Warto zaznaczyć, że szkoła już nie raz organizowała tego typu konkurs w ramach struktury
wewnętrznej, a tym razem postanowiliśmy wyjść
poza mury szkolne i wziąć udział w takim przedsięwzięciu na szerszą skalę.
Ochotnicy – uczestnicy (zespoły oraz indywidualni uczniowie reprezentujący poszczególne
klasy) wykonali bardzo ciekawe palmy, które zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Kultury
w Pomiechówku. Prace uczniowskie były pomysłowe, oryginalne, a przed dostarczeniem do
GOK-u można je było podziwiać na specjalnie
przygotowanej wystawie w bibliotece szkolnej.
Opiekunem szkolnym konkursu była p. katechetka Kasia Dobruk, przy współpracy z p. Wandą
Kępską i p. Izą Pieluchowską oraz wychowawcami klas. Wszyscy uczestnicy włożyli duży wkład
pracy w powstałe dzieła. Bez wątpienia dopingowali ich nauczyciele oraz rodzice.
Jako dowód uznania dla ogromnego zaangażowania każda klasa biorąca udział w konkursie
otrzymała specjalne podziękowanie z GOK-u.
Dla nas jest to wielka zachęta do dalszej aktywności twórczej.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie

Mali artyści z PP3
TEKST ELŻBIETA OBUCHOWSKA

W

pierwszy dzień wiosny w „Słonecznej
Krainie” otwarta została NASZA GALERIA – miejsce prezentacji twórczości plastycznej przedszkolaków. Tematem pierwszej wystawy była przyroda. Przedszkolaki wraz
z rodzicami wzięły udział w zorganizowanym
I Rodzinnym Konkursie Plastycznym pt: „Moja
ulubiona pora roku”. Głównym celem konkursu było zachęcenie rodziców do wspólnej pracy
z dziećmi. Na konkurs wpłynęło 23 prace płaskie
i 3 prace przestrzenne. Dzieci i rodzice wykazali się talentem i ogromną pomysłowością. Prace
zaskoczyły organizatorów i postawiły przed trudnym wyborem tych najciekawszych . Doceniając
zaangażowanie, wkład pracy i poświęcony czas
, każda praca została nagrodzona dyplomem.
Wszystkie dzieła naszych artystów znalazły stałe
miejsce i są przepiękną dekoracją przedszkola.
Druga wystawa prezentowała prace z II Rodzinnego Konkursu Plastycznego pt: „Wielkanocna
Pisanka”.
Czas przedświąteczny jest wypełniony gonitwą po sklepach, porządkami i wydawałoby się,
że mało kto znajdzie czas na tworzenie pisanek
na konkurs. Ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu, liczba uczestników zabawy świątecznej
przerosła nasze oczekiwania. Otrzymałyśmy aż
39 prac płaskich i 3 prace przestrzenne, a każda
niepowtarzalna. Pracownicy przedszkola byli
pod wielkim wrażeniem bogatych technik plastycznych, precyzji, poświęconego czasu i wielo-
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Baśnie Świata
TEKST E. ŁADNIAK

B

aśnie Świata, to konkurs wiedzy, który odbył
się w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej
nr 7. Wzięło w nim udział dziesięciu chętnych
zawodników z klasy pierwszej i drugiej. Uczniowie zostali wcześniej zapoznani z baśniami pochodzącymi z różnych stron świata wchodzącymi w zakres konkursu. Komisja w składzie:
pani K. Dobrzyńska, pani E. Ładniak i pani
W. Kępska wyłoniła i nagrodziła trzech laureatów, którzy wykazali się największą wiedzą.
Zosia Biernacka z kl. II b
Dominika Karczewska z kl. II b
Natalia Frączak z kl. II a
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
a zwycięzcom gratulujemy wygranej.

rakich pomysłów. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i podziękowania wraz z życzeniami
wielkanocnymi.
Jeszcze raz dziękujemy naszym wychowankom
i rodzicom za współpracę, zaangażowanie i współudział w tworzeniu estetyki naszej placówki. Zapraszamy również do dalszego aktywnego udziału
w kolejnych konkursach. Nasze przedszkole żyje
Waszymi pracami.
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Moja Ulubiona
Pora Roku

Mistrzostwa matematyczne
w grach karcianych w SP 7

TEKST I FOTO: KOŁO DZIENNIKARSKIE

TEKST I FOTO KATARZYNA TOMASZEWSKA

W

W

dniu 29 kwietnia w Publicznym Przedszkolu Nr 2 odbyło się rozstrzygniecie
konkursu plastycznego ,, Moja Ulubiona Pora Roku”. W konkursie udział wzięły przedszkolaki ze wszystkich grup. Wcześniej dzieci
w swoich salach podczas zabaw, pogadanek i losowań wybrały porę roku, którą najbardziej lubią
a następnie przystąpiły do jej wykonania. Grupa
I ,,Wiewiórki” wybrała – ZIMĘ, grupa II ,,Jeżyki” – JESIEŃ, grupa III ,,Owieczki” – WIOSNĘ,
grupa IV ,,Pszczółki” – ZIMĘ i grupa V ,,Myszki”
– LATO. Okazało się, że nasze przedszkolaki lubią
wszystkie pory roku. Pod bacznym okiem swoich pań dzieci zrobiły piękne i pomysłowe prace.
Wykonały je łączonymi technikami, przy zastosowaniu różnych materiałów m.in. ziaren kukurydzy, dyni, patyczków mchu, gąbki, folii, muszelek
i innych. Podczas konkursu dzieci odpowiadały na
pytania, rozwiązywały zagadki, ćwicząc spostrzegawczość wzrokową rozpoznawały pory roku oraz
zmiany zachodzące w przyrodzie. Słuchając utworu skrzypcowego ,,Cztery pory roku” A. Vivaldiego każda grupa wykonała improwizację ruchową
zgodnie ze swoją wybraną porą roku. Były również
pytania do pań. Na zakończenie pani wicedyrektor
Anna Sykus podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i wręczyła przedstawicielom grup pamiątkowe dyplomy. W nagrodę
dzieci obejrzały przedstawienie ,,Kłamstwa Kozy”
w wykonaniu aktorów z Teatru Lalek ,,Pinokio”
z Nowego Sącza.

Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się
już XIV edycja szkolnych mistrzostw
matematycznych dla uczniów klas
pierwszych i drugich. Po wielu tygodniach przygotowań i treningów najmłodsi zawodnicy stanęli do rywalizacji. Ośmioosobowe drużyny klas I
i II rozgrywały trzy gry karciane ZEGAR, KIEROWCA i SUPER-MATEMATYK. Emocje były
ogromne, bo we wszystkich trzech konkurencjach o zwycięstwie decydował czas. Zawodnicy
musieli też wykazać się umiejętnością bardzo
szybkiego i poprawnego liczenia. Sędziowie mieli

pełne ręce roboty, bo w zawodach wzięło udział
aż 40 uczniów klas pierwszych i 32 uczniów klas
drugich. Poziom w każdej konkurencji był bardzo wysoki. O zwycięstwie decydowały czasami
setne sekundy. Ale najważniejsza była zabawa
i sportowa rywalizacja.
Najlepsi z najlepszych zostali uhonorowani medalami i nagrodami książkowymi, a zwycięskie drużyny klas: I e, I a i II a otrzymały piękne puchary.
Organizatorzy: p. Katarzyna Tomaszewska,
p. Beata Filipiak i p. Mirosława Franczak dziękują
nauczycielom i uczniom za aktywny udział.

Konkurs układania puzzli w SP3
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KRUPKA

Konkurs przygotowały i przeprowadziły:
Zofia Orłowska i Grażyna Adamowicz

W

dniach 28-30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 odbywał się konkurs
układania puzzli dla uczniów z klas
I-III i oddziału przedszkolnego. Do rywalizacji stanęło 42 dzieci, których zadaniem było jak
najszybsze ułożenie 2 wzorów puzzli złożonych
z 54 elementów. Niezależnie od wyników, każdy otrzymał nagrodę, najlepsi natomiast zostali
dodatkowo wyróżnieni dyplomem oraz książką.
W trakcie konkursu panowała przyjazna atmosfera, uczestnicy wzajemnie się dopingowali
i nagradzali brawami zwycięzców. Pomysł stworzenia takiej formy konkursu spotkał się z dużą
aprobatą uczniów, dlatego mamy nadzieję, że
w przyszłym roku liczba chętnych będzie jeszcze
większa. Konkurs został zorganizowany przez
p. Małgorzatę Krupkę oraz p. Katarzynę Warpas.
WYNIKI KONKURSU:
Oddział przedszkolny
I miejsce – Karol Rasiński,
II miejsce – Bartosz Cegiełka,
III miejsce – Wiktoria Kmieć.
Klasy I
I miejsce – Karol Borowski
i Maria Wysocka – kl. Ia,
II miejsce – Konrad Sosnowski – kl. Ia,
III miejsce – Karol Trybuch – kl. Ia.
Klasy II
I miejsce – Maciej Goszczyński – kl. IIb,
II miejsce – Roksana Smoczyńska – kl. IIb,
III miejsce – Laura Siwik – kl. IIa.
Klasy III
I miejsce – Aleksandra Sosnowska – kl. IIIa,
II miejsce – Zuzanna Stolarska – kl. IIIb,
III miejsce – Sylwia Jabłońska – kl. IIIa.
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Myszki i Pszczółki w Warszawie

D

nia 28 kwietnia dwie grupy z Publicznego Przedszkola Nr 2 „Myszki” oraz
„Pszczółki” wyjechały autokarem na
wycieczkę do Warszawy. Celem wycieczki było
zwiedzenie Stadionu Narodowego oraz Łazienek
Królewskich.
Przewodnik na Stadionie Narodowym przedstawił dzieciom trasę „piłkarza”, którą zawodnicy pokonują w czasie imprezy sportowej w tym
szatnię i płytę boiska, a także „autostradę” dla
samochodów.
Następnym punktem wycieczki był spacer po Łazienkach Królewskich. W parku przywitała nas

para pawi. Z uwagi na ptasie gody, pawie były tak
sobą zaabsorbowane, że obecność dzieci im nie
przeszkadzała. Na wyciągnięcie ręki były również
wiewiórki, łabędzie, kaczki. Na wszystkich duże
wrażenie zrobił teatr na wyspie, a w szczególności półkolista widownia oraz scena położona na
sztucznej wyspie.
Wycieczka do stolicy udała się. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca na mapie stolicy, zrobiliśmy sporo
pamiątkowych zdjęć. Z dużym bagażem wrażeń,
bezpiecznie wróciliśmy do przedszkola.

W piekarni

W

ramach realizacji tematu kompleksowego „Od ziarenka do bochenka” – grupa „Myszki” z Publicznego
Przedszkola nr 2 wyjechała na wycieczkę do Piekarni Nowakowski La Lorraine Bakery Group.
Celem wycieczki było zapoznanie się z procesem
produkcyjnym wypieku pieczywa. Przewodniczka oprowadzająca przedszkolaków po piekarni
przekazała ciekawe informacje dotyczące całego procesu technologicznego wypieku chleba.
Dzieci uważnie obserwowały maszyny, które
porcjowały ciasto, olbrzymie piece, które mogą
pomieścić bardzo dużą ilość pieczywa oraz inne
maszyny, które pomagają w pracy piekarzowi.
Piekarnia wywarła duże wrażenie zarówno na
dzieciach jak i wychowawczyniach, ponieważ na
własne oczy mogli zobaczyć jak wygląda nowoczesna, największa w Europie piekarnia.
Na zakończenie dzieci wręczyły kwiaty oraz dyplomy. Serdecznie dziękujemy kierownictwu i
pracownikom piekarni za miłe przyjęcie i aktywny udział w edukacji przedszkolaków. Dzieci wróciły do przedszkola bogatsze o nowe doświadczenia.
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Nutka w SP7
TEKST I FOTO ANETA LODZIK

20 maja 2014 r. odbyła się w Szkole
Podstawowej nr 7 kolejna edycja
konkursu piosenki szkolnej NUTKA.

D

o eliminacji, które odbywały się tydzień
przed koncertem przystąpiło ponad 40 wokalistów z klas 0-6, spośród których jury w składzie: Aneta Lodzik, Anna Kłosowska, Anna Dryblak i Urszula Kamińska, wybrało 9 półfinalistów
z klas 0-3 i 7 z klas 4-6.
Uczniowie zaprezentowali różnorodny repertuar.
Były piosenki szkolne i estradowe, różniły się
klimatem, nastrojem, tempem i ekspresją. Dzieci
śpiewały do gotowych podkładów muzycznych,
bądź też do własnego akompaniamentu. W czasie
koncertu finałowego honorowymi gośćmi były:
pani dyrektor Agnieszka Pindel i pani wicedyrektor Irmina Bieńkowska oraz rodzice wykonawców.
Widzowie mieli możliwość głosować na „Piosenkę publiczności”.
Soliści zaprezentowali naprawdę wysoki poziom
artystyczny utworów. Kryterium oceny stanowiły
zarówno możliwości wokalne wykonawców, dobór i interpretacja utworu, jak i ruch sceniczny
oraz ogólna prezencja na scenie.
Jury skrupulatnie zliczyło głosy i ustaliło listę
zwycięzców.
Tytuł „Złotej Nutki” i wspaniałe statuetki zdobyli:
w klasach 0-3 – Julia Sawicka z kl 2b, a w kla-

sach 4-6 przyznano dwie nagrody główne Marii
Nagrodę publiczności zdobyła Maria Piotrowska
Piotrowskiej za brawurowe wykonanie utworu
z kl. 6b i Kacper Moryl z kl. 2b.
Maanam „Boskie Buenos” i zupełnie odrębną
Zakończeniem spotkania był występ ulubieńców
klimatycznie, refleksyjną „Piosenkę drewnianych
publiczności.
lalek” w wykonaniu Idy Rogowskiej. Obie dziewSerdecznie gratulujemy sukcesu utalentowanym
czynki są uczennicami klasy 6b.
wokalistom.
ZWYCIĘZCY KONKURSU
Klasy 0-3
1 MIEJSCE „ZŁOTA NUTKA” Julia Sawicka 2b
2 MIEJSCE
Kacper Moryl 2b
Paweł Furtak 2d
3 MIEJSCE
Ada Bystrek 0b
Klasy 4-6
1 MIEJSCE „ZŁOTA NUTKA” Maria Piotrowska 6b
Ida Rogowska 6b
2 MIEJSCE
Weronika Bielska 5b
Agnieszka Kaszyńska Vd5d
3 MIEJSCE
Marta Sawicka 4a

Pszczoły na wrotkach
Letnia cza-cza
Jak dobrze mamo
Zostań moją przyjaciółką
Boskie Buenos
Piosenka drewnianych lalek
Lekkość życia bez słów
Jeśli tylko chcesz to mieć
Kolorowy wiatr

Wyróżnienia:
• Julia Jędrzejewska 1c
• Filip Krajewski 1b
• Zofia Jurkowska 2b
• Maja Stasiak 3a
• Majka Konarzewska 3d
• Katarzyna Nowakowska 6d
• Ada Magier 5b
Tytuł „Piosenki publiczności” zdobyli:
• w kategorii klas 0-3- Kacper Moryl 2b
• w kategorii klas 4-6 - Maria Piotrowska 6b
Organizatorzy : Aneta Lodzik, Anna
Kłosowska, Urszula Kamińska, Anna Dryblak
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

,,Owieczki” z PP2 w bibliotece
K

orzystając z pięknej wiosennej aury, 8 kwietnia br. przedszkolaki z grupy ,,OWIECZKI”
zwiedzały Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Dworze Maz.
Większość dzieci przekroczyła próg tego niezwykłgo miejsca z dużym zaciekawieniem. Dla wielu
z nich była to pierwsza wizyta w bibliotece. Celem wycieczki było zapoznanie się z biblioteką,
z książeczkami. Mali czytelnicy dowiedzieli się
jak dbać i szanować książki oraz co należy zrobić,
aby móc korzystać z biblioteki. Udało się również
wybrać i wypożyczyć książkę pt: ,,Przedszkolak
na medal”, którą Owieczki przeczytały razem
z p. Magdą tuż po powrocie do przedszkola.
Pod koniec zajęć przedszkolaki oglądały wybrane
przez siebie książeczki oraz kolorowały obrazki
przygotowane przez panią bibliotekarkę. Czas
upłyną bardzo szybko.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały słodką niespodziankę.
Przedszkolaki z entuzjazmem zadeklarowały
swoją kolejną wizytę w bibliotece.
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WSPANIAŁA LEKCJA PRZYRODY uczniów Zespołu Szkół
w Modlinie Twierdzy
TEKST DOROTA KAŁAMAGA

M

aj to najlepszy czas na urodzaj wiosennych
kwiatów, śpiew ptaków. Aż chce się żyć!!!!
I właśnie dlatego 6 maja 2014 roku, uczniowie
klas IIa i IIb SP w Modlinie Twierdzy wraz z nauczycielami p. M.Kołacz i p. D.Kałamagą oraz
z siostra E.Grzegorczyk wybrali się do Ogrodu
Botanicznego w Powsinie. Drugoklasiści rozpoczęli wycieczkę od lekcji przyrody dotyczącej
świata roślin. Następnie odbyły się zajęcia w terenie, gdzie podziwiali przepiękne okazy kwitnących drzew i krzewów. Poznali również ciekawe
gatunki roślin tropikalnych znajdujących się
w oranżerii.
Wycieczka okazała się wspaniałą lekcją przyrody!

Uczniowie SP3 w Straży Pożarnej
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KRUPKA

20

maja 2014 roku uczniowie klas pierwszych i oddziału zerowego wybrali się
na wycieczkę do straży pożarnej w Warszawie.
43-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami p. Małgorzatą Krupką, p. Pauliną Włodarczyk i p. Katarzyną Warpas miała okazję
zwiedzić jednostkę straży pożarnej oraz poznać
pracę strażaków. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły z dużym zaciekawieniem słuchali opowiadań
o pracy funkcjonariusza straży pożarnej i wykazali
się dużą wiedzą na temat zagrożeń pożarniczych
i sposobach odpowiedniego reagowania w określonych przypadkach. Największe zainteresowanie wzbudziła zjeżdżalnia strażacka, która nieco
różni się od tej, jaka znajduje się na placu zabaw
przy szkole. Uczniowie mieli również możliwość
sprawdzić swoją siłę fizyczną w przeciąganiu…
nie liny, lecz węża strażackiego, co wywołało dużą
radość u naszych maluchów. Na koniec wycieczki
udaliśmy się do pobliskiego McDonald’sa, gdzie
każdy mógł coś zjeść przed powrotem do szkoły.
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Mali Odkrywcy w Piątce
TEKST ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

N

ie ma co ukrywać to nie była kurtuazyjna
wizyta. „Mali Odkrywcy” z Publicznego Przedszkola nr 1 dokonali inspekcji Szkoły
Podstawowej nr 5, której od miesiąca września
będą uczniami. Kontroli poddano klasy, korytarze, stołówkę, świetlicę, bibliotekę i toalety. Nie
sprawdzano tylko gabinetu dyrektora szkoły,
a to z tej to prostej przyczyny, że jak stwierdziła wychowawczyni grupy, lepiej by nigdy tu nie
bywali. W klasie sprawdzano miękkość siedzeń
i twardość kredy. Oj nieźle musiała się tłumaczyć pani Ewa, która gościła „Odkrywców” na
zajęciach w swojej klasie, z tego że lekcje są takie długie a przerwy zdecydowanie za krótkie.
Przedszkolaki znalazły w tej kwestii wsparcie ze
strony uczniów. Im też się nie podoba długość
lekcji. Sprawdzeniu podlegała też zawartość
uczniowskich teczek. Żal się zrobiło przedszkolakom rodziców i dziadków, którzy od września
będą za swych uczniów nosić takie ciężary. „Odkrywcy” nawiązali pierwsze koleżeńskie kontakty z uczniami. I jedni, i drudzy uważają, że
nie ma to jak w przedszkolu. „Mali Odkrywcy”
dobrze wiedzą, że człowiek dorasta, mężnieje
i musi iść do szkoły by… ustąpić innym miejsca
w przedszkolu. A tak naprawdę jeśli ktoś ma jakieś obawy przed pójściem do szkoły to na pewno nie dzieci. To co zobaczyły, to co im przekazali uczniowie i wychowawczyni klasy jeszcze
bardziej zachęciło „Odkrywców” do przyjścia
do szkoły. My wychowawczynie przedszkolaków
jesteśmy pewne, że dobrze przygotowałyśmy
swych wychowanków do roli ucznia.

Wycieczka do Płocka klasy I d i I e
TEKST I FOTO DOROTA PRZYGODA

22

maja klasy I d i I e SP 7 na Osiedlu Młodych wraz wychowawczyniami zwiedzały
Płock. Pani przewodnik w Muzeum mazowieckim pomogła dzieciom „przenieść się w czasie”,
opowiadając im o historii oglądanych eksponatów secesyjnych, numizmatycznych, archeologicznych i etnograficznych. Podziwiały aranżację
secesyjnych wnętrz mieszczańskich (biblioteka,
salon, pokój stołowy, pokój dziecinny, jadalnia,
sypialnia itd.).
Podczas spaceru po Ogrodzie Zoologicznym
dzieci zobaczyły wiele gatunków zwierząt, które do tej pory widziały tylko w telewizji lub
w książkach. W ZOO czuły sie bardzo swobodnie, chętnie spacerowały, bawiły sie na
placu zabaw. Największe emocje towarzyszyły
im podczas karmienia kóz. Pobyt w Ogrodzie

36

Zoologicznym dostarczył dzieciom wielu nowych wrażeń i radości. Był dla nich wspaniałą
lekcją przyrody, przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Wycieczka się wszystkim bardzo podobała. Z pewnością do Płocka wrócimy
jeszcze nie raz...
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Wycieczka PP 2 do Publicznego Przedszkola nr 5
TEKST I FOTO NAUCZYCIELKI GR. II ,,JEŻYKI”

28

kwietnia dzieci z Publicznego Przedszkola
Nr 2 z grupy II „Jeżyki” wyjechały na wycieczkę do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim na przedstawienie
teatralne pt. „Wielkanocne Zamieszanie”.
Spektakl był zorganizowany, przygotowany i wystawiony przez rodziców dzieci z Publicznego
Przedszkola nr 5.
Na scenie pojawił się szalony kogut i kura, przybliżając dzieciom zwyczaje Świąt Wielkanocnych.
Nie zabrakło oczywiście kolorowych pisanek,
kurczaczka, zajączka i baranka śpiewającego
wielkanocne piosenki. Najwięcej radości sprawiło dzieciom pojawienie się na scenie Śmingusa
Dyngusa, który śmiało potraktował dzieci wodą.
Wspaniała scenografia i kolorowe kostiumy
przygotowane przez rodziców wzbudziły nasz zachwyt i sprawiły, że wszyscy bawili się wspaniale.
Paniom i dzieciom z Publicznego Przedszkola
nr 5 dziękujemy za zaproszenie.

Wycieczka do sali zabaw „Wesołe kulki”
TEKST: NAUCZYCIELKI GR. I

8

kwiecień 2014! Tego dnia grupa I „Wiewiórki” wybrała się na wycieczkę do sali zabaw
„Wesołe kulki” w Legionowie. Już od rana panowała atmosfera oczekiwania i radości podszytej
lekką niepewnością – w końcu maluchy jechały
w daleki świat zupełnie samodzielnie... tzn. bez
rodziców. Ale bez obaw – od czego czujne oczy
Pań (Zosi, Bogusi, Joli i Małgosi). Humory dopisywały, zabawa toczyła się wartko i głośno
– z krótką przerwą na drugie śniadanie. Po pysznej zabawie zadowolone „Wiewiórki” lekko zmęczone ale bardzo zadowolone wróciły na obiad
do przedszkola.
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Festyn rodzinny w PG1
TEKST I FOTO PG1

W

piątek 16 maja o godzinie 830 w Nowym
Dworze Mazowieckim w kościele Św. Michała Archanioła została odprawiona Msza Św.
dziękczynna za dar kanonizacji Św. Jana Pawła II.
W ten sposób rozpoczęły się obchody Dnia Rodziny pod hasłem „Święty Jan Paweł II – nasz patron’’ w Gimnazjum im. Jana Pawła II. W Eucharystii uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele
i uczniowie.
Zgromadzonych wiernych przywitał proboszcz
ks. Andrzej Kwiatkowski i zachęcił wszystkich,
aby to dziękczynienie stało się inspiracją do pogłębiania znajomości życia i nauczania Św. Jana
Pawła II, a przede wszystkim naśladowania Go
w codziennym życiu. Ks. Proboszcz podarował
szkole obraz Św. Jana Pawła II. Po mszy wszyscy
zgromadzeni udali się do szkoły na montaż słowno-muzyczny poświęcony osobie Św. Jana Pawła II
przygotowany przez młodzież gimnazjalną .
W sobotę 17 maja o godzinie 1200 p. dyrektor Marzena Surma uroczyście otworzyła festyn rodzinny pod hasłem ,,Św. Jan Paweł II nasz patron’’. Na
festyn przybyli nie tylko zaproszeni goście m.in.
przewodniczący Rady Miejskiej p. Krzysztof Bisialski ale także mieszkańcy miasta z całymi rodzinami. Program festynu obejmował:
• występ teatru z Płocka „Trzeciego” – przedstawienie „Miriam”;
• koncerty: zespołu „Totus Tuus”; chóru „Belcanto” z Legionowa; naszych uczniów;
• konkurs rodzinny o św. Janie Pawle II o puchar
ks. Proboszcza;
• wystawa „Moje spotkania z JP II”;
• kiermasz książek;
• wystawa i kiermasz prac plastycznych i technicznych;
• „szkółka” pierwszej pomocy;
• kącik porad Nowodworskich Amazonek;
• wspinaczka;
• doświadczenia z biologii i chemii;
• pokaz ratownictwa OSP;
• rodzinny turniej sportowy o puchar dyrektora
szkoły;
• kącik gier i zabaw dla małych dzieci.
Podczas festynu można było kupić kiełbaskę z grilla i przepyszne ciasta pieczone przez rodziców.
Serdecznie dziękujemy sponsorom i współorganizatorom za pomoc w zorganizowaniu festynu
rodzinnego ,,Święty Jan Paweł II nasz patron’’
i przeżycie wspólnych radosnych chwil.
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„Zrób coś
„Zrób
cośzzniczego
niczego
i baw
i baw
się kolego
– zamiast
–
zamiast śmieci
śmiecizabawka
zabawka”
dla dzieci”
TEKST I FOTO MARZENA HATAŁA, BARBARA SULBORSKA

W

bieżącym roku szkolnym w Niepublicznym Przedszkolu nr 1 „Akademia Malucha”, zgodnie z wcześniejszym założeniem, zorganizowany został wewnątrzprzedszkolny konkurs
plastyczny pod hasłem” Zrób coś z niczego
i baw się kolego – zamiast śmieci zabawka dla
dzieci”. Celem uczestnictwa rodziców i dzieci
w konkursowych zmaganiach było: szerzenie
edukacji ekologicznej, zwrócenie uwagi na konieczność segregacji odpadów oraz rozwijanie
dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
Co można zrobić z ekośmieci? – okazuje się, że
prawie wszystko. Zaczynając od słonia, samolotu czy lornetki, a na lalkach i samochodach
kończąc. Przede wszystkim zaś niepowtarzalną, niezwykłą i niestandardową zabawkę, która
znakomicie spełnia swoje zadanie, a jej wytworzenie nie szkodzi środowisku. Do przygotowania ekologicznych zabawek potrzebna jest
wyobraźnia, pomysł i pewna ilość ekośmieci.
Efekty mogą być naprawdę zadziwiające. Wykonane prace były połączone różnymi materiałami, przez co każda była wyjątkowa, jedyna
w swoim rodzaju i przysporzyła dużego kłopotu
jurorom z wytypowaniem zwycięzców. Ostatecznie postanowiono nagrodzić wszystkich uczestników konkursu. Uroczyste wręczenie nagród
i dyplomów odbyło się dnia 24 kwietnia 2014 r.
W celu zaprezentowania prac szerszemu gronu
widzów, kolorowe i pełne fantazji „wytwory”

uczestników konkursu zaprezentowane zostały
na wystawie pokonkursowej.
Szczególne podziękowania kierujemy do młodych artystów oraz ich rodziców, bez których
zaangażowania konkurs z pewnością by się nie
odbył. Wszystkim życzymy wielu wspaniałych
pomysłów i sukcesów w kolejnych konkursach.

Majowy Apel
TEKST I FOTO ARTUR KIELAR

30 kwietnia w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy został zorganizowany apel,
w czasie którego zostało przypomniane, jakie święta obchodzimy 1, 2, 3 maja oraz
jaka jest ich geneza.

S

potkanie przygotowali uczniowie klas 2a
i 3c gimnazjum pod opieką wychowawców
Artura Kielara i Dariusza Swatka. Dekoracjami
zajęła się pani Anna Dąbrowiecka, a warstwą
muzyczną pan Dariusz Kłosowski. Apel został
przeprowadzony dla czterech grup wiekowych:
klas 1-3 SP, klas 4-6 SP, gimnazjum i LO oraz
klas zerowych i przedszkolaków. W krótki, ale
ciekawy sposób przekazane zostały najważniejsze informacje o majowych świętach. Przekaz
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słowny został wzbogacony scenkami, piosenkami, a także prezentacją multimedialną. Na
koniec apelu został przeprowadzony konkurs,
który sprawdzał zapamiętane wiadomości.
Dzieci i młodzież dobrze się bawili, a las rąk
w czasie konkursu pokazał dobrą znajomość
omawianych treści. W czasie apelu wręczono
również nagrody w przeprowadzonych wcześniej konkursach – historycznym, mitologicznym i z języka niemieckiego.
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„Biedronki” zorganizowały wystawę w bibliotece
M

aj poświęcony jest książce i czytelnictwu.
Już małe dzieci wiedzą, że trzeba chodzić
do biblioteki. W bibliotece można nie tylko wypożyczyć książkę, ale również posłuchać bajek
czy pooglądać kolorowe ilustracje. Wszyscy lubią
uciekać w świat wyobraźni, w świat w którym
wszystkie przygody kończą się szczęśliwie. Dzieci
z grupy „Biedroneczki” bardzo lubią wycieczki
do biblioteki. Na cykliczne zajęcia biblioteczne
Pani Kasia zazwyczaj zaprasza nas w piątki.
Kiedy ostatnio zapytałam dzieci jak na imię ma
Pani, która pracuje w bibliotece? Odpowiedziały
chórem Pani Kasia.
Pani Kasia zawsze przygotowuje i czyta dzieciom
ciekawą lekturę, a dzieci później mogą wyrazić swoje wrażenia na kartce papieru. Dzieci
z grupy „Biedroneczki” mają założoną już kartę
biblioteczną, dzięki niej możemy wypożyczać
książki i później czytać je w sali. Ostatnio pani
Kasia umożliwiła nam zorganizowanie wystawy
prac naszych dzieci pt. „Bajkowi Przyjaciele”.
Wśród ulubionych postaci bajkowych pojawił się
Kubuś Puchatek, Bob Budowniczy, Samochody,
Dinozaury, Księżniczki, Wróżki itp. Dzieci były
dumne i szczęśliwe, kiedy ujrzały swoje prace na
wystawie. Tak niewiele potrzeba, aby przybliżyć
dzieciom świat książki i sprawić im wiele radości.
Wszystkim Bibliotekom życzymy by rozwijały
się, były nowoczesne i odwiedzane przez coraz
większe rzesze zadowolonych czytelników.

Dzień Mamy klas I w SP3
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KRUPKA

D

nia 26 maja 2014 roku uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami p. Małgorzatą Krupką i p. Pauliną Włodarczyk zaprosili
wszystkie mamy na uroczystość zorganizowaną
z okazji ich święta – Dnia Matki. Mamy otrzymały specjalne zaproszenia i licznie stawiły się
w szkole, by świętować ten dzień ze swoimi
dziećmi. Przygotowania do tej chwili trwały
dwa tygodnie. Wszyscy, zarówno dzieci, jak
i wychowawczynie, pracowali wytrwale, by zadowolić zaproszonych gości. W przygotowania
włączyła się także psycholog p. Aleksandra Gradowska. Sala została przyozdobiona kolorowymi balonami. Każde dziecko udzieliło wywiadu
dotyczącego swojej mamy, który mamusie wraz
z odpowiednią oprawą otrzymały na pamiątkowych płytach. Projekcja przygotowanego filmu,
na którym znalazły się wypowiedzi dzieci, piosenka śpiewana przez pierwszaków oraz specjalne życzenia dla mam odbyła się w Dzień Matki
i wywołała ogromne wzruszenie na twarzach
gości. Uczniowie oraz mamy odpowiedzieli
także na pytania, które miały na celu sprawdzenie, jak dobrze znają się nawzajem. Zwyciężyła uczennica klasy Ia Karolina Borowska wraz
z mamą p. Magdaleną Gortat. Nagrodą w konkursie był bon na pizzę do pobliskiej pizzerii di
Cantina. Dzieci przygotowały również dla mam
prezenty – broszki wykonane z filcu w specjalnych pudełeczkach z serduszkiem oraz swoim
zdjęciem. Taki sam prezent otrzymały również
pani dyrektor Mariola Zielińska oraz pani wicedyrektor Beata Janas. Na koniec na wszystkich
czekał ogromny (7,5 kg), pyszny tort z cukierni
Piekarczyk w Kroczewie. Ten dzień na pewno
pozostanie długo w naszej pamięci, a wszystkim
mamom składamy najserdeczniejsze życzenia
z okazji ich święta.
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Dzień Rodziców w PP1
TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

T

o oni uczą stawiać nas pierwsze kroki, cieszą się z pierwszych wypowiadanych słów.
W ich ramionach świat wydaje się być bezpieczny
i gdy przytulą to mniej boli starte kolano. Dumnie prowadzą nas do szkoły ciesząc się każdym
sukcesem. Tłumaczą, co wolno a czego nie. Uczą
jak rozróżnić dobro od zła. Po prostu chcą nam
dać to, co najlepsze, wychować nas na dobrych,
uczciwych i mądrych ludzi – to wszystko robią
dla nas nasi, kochani rodzice. To im z całego, gorącego serca dziękowały za rodzicielską miłość
na uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty dzieci
z grupy „Mali Odkrywcy” Publicznego Przedszkola nr 1. Pięknie brzmiały wiersze i piosenki
mówiące o matczynej miłości i o dobroci ojca. Bo
przecież rodzice są dla dziecka całym światem,
tak jak dzieci są wszystkim dla swych rodziców.
Wręczając laurki z życzeniami, całując i tuląc się,
dzieci okazały swym wspaniałym rodzicom jak
doceniają to wszystko, co od nich otrzymują każdego dnia, i jak rodzice są ważni w ich życiu. Miłość i serdeczność towarzysząca całej uroczystości pokazała, jak wielką miłością kochają rodzice
swoje dzieci, a dzieci swoich rodziców.

Teatr Lalek ,,Pinokio” w PP2
TEKST M.CH.

29

kwietnia br. nasze przedszkole odwiedził
największy w Polsce Teatr Lalek z Nowego Sącza, zaprezentowano spektakl kukiełkowy
pt. „Kłamstwa Kozy”. Była to historia Sierotki
Paulinki poszukującej pracy i miejsca dla siebie. Pewnego dnia trafiła do domu pewnej gospodyni, gdzie miała zajmować się Kozą, która
okłamywała wszystkich mieszkańców wiejskiego
podwórka. Niestety przez podstępne intrygi Kozy
dziewczynka musiała opuścić gospodarstwo.
Ostatecznie jednak cała prawda wyszła na jaw
a cwana Koza została ukarana za swoje zachowanie. Spektakl w sposób żartobliwy ukazał publiczności, że kłamstwo zawsze ma krótkie nogi,
a w życiu należy kierować się uczciwością oraz
życzliwością wobec innych.
Od dziś już wszystkie Wiewióreczki, Jeżyki,
Owieczki, Pszczółki i Myszki dobrze wiedzą, że
nie warto kłamać!
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Strażacy w Przedszkolu nr 5
TEKST I FOTO NAUCZYCIEL PP5 EWELINA GRYMUZA

20

lutego w ramach realizacji programu „Razem bezpieczniej” Przedszkole nr 5 miało
zaszczyt oraz wielką przyjemność gościć w swoich progach strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwa Wodnego z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Przedszkolaki już od rana niecierpliwie czekały
na przyjazd strażaków.
W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci
z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa. Omówione zostały zasady udzielania pierwszej pomocy. Wychowankowie żywo
włączali się do dyskusji i chętnie dzieliły się ze
strażakami swoimi spostrzeżeniami.
Dzieci dowiedziały się na przykład jak należy się
zachować gdy ktoś straci przytomność i w jaki
sposób wezwać pomoc. Strażacy zapoznali również wychowanków z numerami alarmowymi.
Chętne przedszkolaki mogły pod okiem ratow-

ników samodzielnie wykonać na manekinach
masarz serca.
Goście zademonstrowali również sprzęt wykorzystywany w pracy strażaków oraz płetwonurków, a także stroje, które używane są podczas
różnych akcji ratowniczych. Każde z dzieci miało
niepowtarzalną okazję aby taki zestaw przymierzyć. Najbardziej oblegane były hełmy strażackie.
Pewnie każdy przedszkolak chciał poczuć się jak
prawdziwy strażak choć na krótką chwilę. Nauczyciele także bardzo chętnie włączali się do
spotkania i przymierzali z maluchami kombinezony.
Jednak największą radość wśród przedszkolaków
wzbudził pies ratownik. Niesamowity jest fakt, że
dobrze wyszkolony pies w terenie potrafi zastąpić
pracę wielu ludzi, a na gruzach okazać się szybszym
i skuteczniejszym od urządzeń lokalizacyjnych.
Dzieci mogły się dowiedzieć, że takie psy wykorzystywane są w wielu sytuacjach: do poszu-

kiwania osób zaginionych w terenie otwartym,
żywych osób uwięzionych pod gruzami zawalonych obiektów budowlanych itd. Czworonożny
ratownik okazał się bardzo przyjacielski i cierpliwie czekał aby wszystkie przedszkolaki miały
okazję go pogłaskać.
Każda z grup przedszkolnych otrzymała od
strażaków plakaty ostrzegające o niebezpieczeństwach czyhających w okresie zimowym na tzw.
lodowiskach, zamarzniętych akwenach wodnych.
Kiedy wizyta zbliżała się ku końcowi na ręce strażaków w ramach podziękowań została złożona
gigantyczna laurka. Jeszcze raz bardzo serdecznie
dziękujemy strażakom za wizytę i mamy nadzieję, że na długo pozostanie ona w pamięci przedszkolaków.
Dziękujemy i do zobaczenia!

„Zasady ruchu drogowego poznajemy od małego” – czyli wizyta policjanta
w Publicznym Przedszkolu nr 5 na Osiedlu Młodych
TEKST I FOTO WYCHOWAWCA GRUPY „JAGÓDKI” MAGDALENA ZYGMUNTOWICZ

C

hyba nikt nie ma wątpliwości, że już od
najmłodszych lat trzeba zapoznawać dzieci
z zasadami bezpieczeństwa. I choć nauczycielki
w przedszkolu dwoją się i troją, by uatrakcyjnić tę jakże poważną tematykę, nikt lepiej nie
wprowadzi dzieci w zasady ruchu drogowego
jak... policjant. Tuż przed wakacjami, w okresie wielu wędrówek i spacerów 16 maja 2014 r.
Publiczne Przedszkole nr 5 odwiedził sierżant
sztabowy Szymon Koźniewski z Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzieci z grupy „Jagódki” oraz „Smerfy”przypomniały sobie numery alarmowe,
porozmawiały na temat znaków drogowych
oraz sygnalizacji świetlnej, a co najważniejsze
odbyły szybki kurs przechodzenia przez ulicę.
Po krótkim pokazie właściwego przechodzenia
jezdni po pasach, każde dziecko musiało zdać
egzamin samodzielnie przekraczając ulicę.
Spotkanie zakończyła multimedialna zabawa ze Spangebobem, który oprowadził dzieci
po różnych sytuacjach na drodze, podsuwając często niewłaściwe, czy wręcz komiczne
podpowiedzi. Przedszkolaki jednak nie dały
wprowadzić się w błąd, rozwiązując bezbłędnie
każdą zagadkę bajkowego bohatera. Spotkanie
z policjantem dostarczyło wszystkim dzieciom
wielu niezapomnianych wrażeń, a zdobyta
wiedza i doświadczenie pozwolą najmłodszym
użytkownikom dróg bezpiecznie poruszać się
po nich.
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Wishbone Day
TEKST I FOTO UCZNIOWIE KLASY I A INTEGRACYJNEJ SP7
WRAZ Z WYCHOWAWCAMI

6

maja 2014 r. obchodziliśmy Wishbone Day
– Światowy Dzień Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości. Dzięki uprzejmości pani Izabeli
Rogowskiej, mamy naszego kolegi, mogliśmy
poznać bliżej budowę kośćca człowieka, jego rolę
w funkcjonowaniu organizmu oraz objawy
i ograniczenia towarzyszące chorobie. Teraz o
wiele łatwiej będzie nam zrozumieć potrzeby
Mateusza, którego odwaga, wytrwałość w dążeniu do celu i umiejętność zmagania się z problemami dnia codziennego motywuje nas do pokonywania wszelkich trudności.
Towarzyszył nam przez całe spotkanie Wishi.
Jego podobiznę, zrobioną z kolorowych drucików, dostaliśmy w nagrodę za poprawnie wykonane zadanie grupowe. Pani Iza umieściła ją
także na pysznych babeczkach. Schrupaliśmy je
ze smakiem.

Polsko-niemiecka wymiana językowa 2014 projekt
– Modlin Twierdza, miejsce trzech kultur
TEKST I FOTO KOŁO DZIENNIKARSKIE

T

egoroczna, czwarta już, wymiana językowa
polsko-niemiecka w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza
miała miejsce w dniach od 18.05 do 24.05.2014
roku. Było to drugie spotkanie w Polsce, w naszej szkole, gdzie gościliśmy dziesięciu uczniów
i ich nauczycielki, Kerstin Weiner i Angelę GeiBler. Wizytę niemieckich uczniów i pedagogów
poprzedziły liczne przygotowania związane
z projektem, m.in. wykonane zostały gazetki okolicznościowe, prezentujące obie szkoły na tle regionów, sylwetki przedstawicieli władz samorządowych Jessen i Nowego Dworu Mazowieckiego.
Liczne zdjęcia i artykuły z prasy lokalnej przypominały wydarzenia z wcześniejszych spotkań językowych, cele projektów, osiągnięcia obu szkół.
W poniedziałek, 19.05. po uroczystym powitaniu gości przez dyrektora szkoły p. Zdzisława
Szmytkowskiego oraz autorki projektu, nauczycielki języków obcych: p. Emilię Napiórkowską,
p. Bożenę Nalewajk i p. Ewę Szmytkowską i grupę
polskich uczniów, odbyło się wspólne zwiedzanie
lotniska oraz szkoły. Natomiast wieczorem w ramach gry terenowej uczestnicy spotkania odpowiadali na 40 pytań, dotyczących naszego miasta
oraz naszej szkoły. Najlepsi okazali się: Aleksandra Otłowska i jej koleżanka z Niemiec, Franziska Choitz. W kolejnym dniu odbyła się wspólna
wycieczka do Warszawy, zwiedzanie Centrum
Nauki Kopernik, oglądanie panoramy z Pałacu
Kultury i Nauki, zakupy w Centrum Handlowym „Złote Tarasy”. Środa była kolejnym dniem
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związanym z poznawaniem najbliższego regionu.
Atrakcją okazała się wycieczka do Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie uczniowie robili zakupy
na targu miejskim, potem spacerowali po Twierdzy oraz wzięli udział w zajęciach z nauczycielem
geografii, p. Dariuszem Swatkiem. Niezwykle
ciekawe okazały się zajęcia ceramiczne, podczas
których uczestnicy wykonywali naczynia z gliny, budowali latawce, balony, stosowali technikę
scrapbooking przy zdobieniu notesów. Zajęcia
zakończyły się wspólnym ogniskiem, podczas
którego wymieniano poglądy i pieczono kiełbaski, czyli było coś dla ciała i dla ducha. Czwartek upłynął pod znakiem sportu, ale wcześniej,
burmistrz miasta Jessen p. Dietmar Brettschneider oraz dyrektor szkoły p. Thomas Felber mieli
okazję spotkać się z burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego, p. Jackiem Kowalskim oraz
z dyrektorem Zespołu Szkół w Nowym Dworze
Mazowieckim, p. Zdzisławem Szmytkowskim.
Tego dnia miał również miejsce pokaz turnieju
rycerskiego, potem uczniowie obu szkół spacerowali po Modlinie Twierdzy. Piątek miał charakter kulturowy, obie grupy uczniów zwiedzały
Muzeum Wsi Polskiej w Sierpcu, gdzie uczniowie
wyrabiali masło, zwiedzali chaty, uczestniczyli
w pokazie wyplatania koszy wiklinowych oraz
jeździli wozem. Po powrocie odbył się uroczysty,
pożegnalny obiad ze wspaniałym tortem udekorowanym flagami Polski i Niemiec. Tego dnia
można było obejrzeć wystawę zdjęć. Nagrodę
za najlepsze zdjęcie otrzymała uczennica kl. IIa

LO, Marlena Pożycz. Na uroczystości uczniowie
otrzymali zaświadczenia o udziale w wymianie,
ustalony został również termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w dniach: 07. – 13.06.2015
roku. Na zakończenie wymieniono prezenty i podziękowania za zorganizowanie kolejnego spotkania językowo-kulturowego. W piątek została
posadzona, przed halą sportową, jabłonka, która
ma symbolizować wymianę młodzieży. Drzewko zostało posadzone przez dyrektorów szkół
a panie wspólnie je podlały. Dziękujemy p. J. Kowalskiemu i p. K. Bisialskiemu za pomoc finansową w realizacji projektu wymiany. Szczególne
podziękowania kierujemy do dyrektora szkoły
p. Zdzisława Szmytkowskiego za cenne rady,
ciekawe, oryginalne pomysły. W sobotę goście
pożegnali naszą szkołę, a p. dyrektor Zdzisław
Szmytkowski, wręczył każdemu uczniowi słonika, życząc udanej, szczęśliwej podróży do domu.
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Igrzyska przedszkolaków – Dwójka powtórzyła sukces
sprzed roku!
TEKST JOANNA KRZYWDA, ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO ADAM SZABŁOWSKI, ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

7 czerwca młodzi sportowcy zgromadzili się w Hali Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Tego dnia odbyły się IGRZYSKA PRZEDSZKOLAKÓW.
Czas pomiędzy konkurencjami występami artystycznymi umilali koledzy sportowców. Gorący doping jak zawsze zapewnili rodzice. Ostatecznie wygrało Publiczne
Przedszkole nr 2 powtarzając tym samym sukces sprzed roku.

U

roczystość Igrzysk Przedszkolaków rozpoczęła się ślubowaniem oraz zapaleniem
znicza olimpijskiego. Następnie Burmistrz Miasta – p. Jacek Kowalski przywitał reprezentację
przedszkoli oraz bardzo liczną publiczność,
składającą się głównie z rodzin zawodników.
W wystąpieniu przypomniał słowa twórcy ruchu
olimpijskiego, Pierra de Coubertin’a, który twierdził, że nie ważne jest zwycięstwo a sam udział.
„Wszyscy jesteście zwycięzcami, bo tu jesteście”
dodał burmistrz. Życzył wszystkim wspaniałej
zabawy.
Potem przedszkolaki przystąpiły do 6 konkurencji a były to: tor przeszkód (obieganie pachołka,
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przejście przez szarfę, równoważnia, przejście
pod płotkiem), sztafeta po obwodzie koła, kangurówka (slalom na piłce), podawanie piłki, slalom
z piłką lekarską, wyścigi rydwanów.
Pomiędzy konkurencjami każde przedszkole
zaprezentowało program artystyczny. Puchar
Przechodni Igrzysk, drugi raz z rzędu, zdobyło
Przedszkole nr 2 z Modlina.
Na zakończenie imprezy burmistrz wraz z Dyrektorem NOSiR Dariuszem Wąsiewskim wręczyli puchary oraz medale.
Następne emocje sportowe czekają nas za rok!
Już dziś na nie zapraszamy.

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

SPORT

Nowodworska kajakarka na podium Mistrzostw Polski
Seniorów
TEKST I FOTO MARIUSZ SZAŁKOWSKI

W

dniach 31.05-1.06.2014 r. na poznańskim
torze Malta odbyły się Mistrzostwa Polski
Seniorów w kajakarstwie. W zawodach wystartowała zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR Dorota Borowska, która startowała w konkurencji C-1
200 m i K-1 500 m. Dorota rocznikowo to jeszcze
juniorka i sam start w zawodach Mistrzowskich
seniorów to wielkie wyróżnienie. W wyścigach
K-1 na 500 m nasza zawodniczka rywalizowała
z medalistkami olimpijskimi i medalistkami Mistrzostw Świata, w tej konkurencji Dorota przez
biegi eliminacyjne i półfinał dotarła do finału
B. Finał A w tej konkurencji to dziewięć zawodniczek ścisłej kadry narodowej.
Najważniejszym startem dla Doroty był start
w jej koronnej konkurencji, w której się specjalizuje C-1 200 m. Nasza zawodniczka przez wyścigi

eliminacyjne dotarła do finału A, gdzie startowało
9 zawodniczek. Dystans 200 m to wyścig sprinterski gdzie od początku do końca trzeba dać z siebie
wszystko, zawodniczki startują z automatycznych
bloków startowych stojąc obok siebie w 9 torach.
Dorota od startu płynęła w czołówce i świetnie
finiszowała zdobywając brązowy medal, do srebra
zabrakło 0.5 sek. Trzecie miejsce naszej zawodniczki w wyścigu ze starszymi koleżankami na Mistrzostwach Polski napawa optymizmem na dalszy
rozwój sportowy tej ambitnej zawodniczki.
Ostatnie medale Mistrzostw Polski Seniorów
zdobywały Nowodworskie kajakarki Izabella
Dylewska i Elżbieta Urbańczyk w latach 80., teraz i Dorota dołączyła do tych wybitnych postaci
sportu nowodworskiego i oby dalej brała z nich
przykład.

Sara brązową medalistką
Mistrzostw Mazowsza !!!
TEKST I FOTO na podst. www.nowydwormaz.pl

R

adom w dniach 10-12.05.14 r. gościł najlepsze Skrzatki i Skrzatów z naszego Województwa. Na kortach tamtejszego RKT Return
odbyła się najważniejsza impreza tenisowa sezonu letniego dla 12-latków z Mazowsza. Wśród
uczestniczek nie zabrakło również naszej reprezentantki, zawodniczki NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki – Sary Elkosh. Plany i założenia na
ten turniej były jasno nakreślone przez trenera
i zawodniczkę. Po rzetelnie przepracowanym
okresie przygotowawczym do sezonu letniego
realne stało się zdobycie medalu w tej imprezie.
Sara nie zawiodła oczekiwań i pewnie stanęła na podium. W półfinale, nie bez walki ule-

gła 19 Skrzatce w Polsce. Nie mniej jest to i tak
największy sukces w dotychczasowej karierze
„Marceliny”, czego serdecznie jej Gratulujemy.
Jak informuje nas Jej trener, Sara ciężko i z pełnym zaangażowaniem trenowała w okresie przygotowawczym i przez ten okres zaobserwował
znaczny progres, zarówno w technice gry jak
i taktyce tenisowej. Ku uciesze trenera, Sara wykazuje się coraz większą dojrzałością mentalną
i taktyczną na korcie i czas na coraz trudniejsze
wyzwania. Dlatego, już w przyszłym tygodniu
Sara zmierzy się z najlepszymi skrzatkami w Polsce podczas OTK „Super Seria” U-12, który rozgrywany będzie na kortach Warszawianki.

Grand Prix Twierdzy w piłce nożnej zakończone
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

U

czniowski Klub Sportowy „Reduta” jak co
roku zorganizował piłkarski turniej amatorów nazwany Grand Prix Twierdzy. Od kwietnia co dwa tygodnie drużyny spotykały się na
rozgrywkach o puchar prezesa UKS „Reduta”.
6 czerwca rozegrano ostatnią kolejkę i wyłoniono
zwycięzców. Oto wyniki ostatniej kolejki:
Twierdza – Cid-Lines 3:3
Bezlitośni – Reduta
5:3
Twierdza – Reduta
2:2
Bezlitośni – Cid-Lines 3:1
Reduta – Cid-Lines
1:6
Bezlitośni – Twierdza 5:2

Dereniowski, Marcin Dyzio, Dawid Barciński.
Królem strzelców został Kamil Kowalczyk z zespołu Bezlitośni zdobywca 26 bramek.
Na zakończenie prezes UKS „Reduta” Sławomir
Krzeczkowski wręczył drużynom medale i puchary za zwycięstwo w turnieju.

Końcowa klasyfikacja
I miejsce – Twierdza
41 pkt.
71:46
II miejsce – Bezlitośni
40 pkt.
77:43
III miejsce – Cid-Lines
29 pkt.
55:49
IV miejsce – Reduta
25 pkt.
32:54
Drużyna Twierdzy wystąpiła w składzie: trener
i menager Łukasz Garbarczyk, Przemysław Kępczyński, Dariusz Gołębiewski, Kamil Kube, Adrian Budek, Mikołaj Przerwa, Wojciech Ochal,
Łukasz Łuszczyński, Tomasz Michalak, Mariusz

www.nowydwormaz.pl

45

FAKTY NOWODWORSKIE

SPORT

Odbyło się wielkie granie z rodzicami
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

U

czniowski Klub Sportowy „Reduta” wraz
z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zorganizował wielki mecz. Sekcja piłki
nożnej chłopców NOSiR rocznik 2004–2005 spotkała się na boisku ze swoimi rodzicami. Zaplanowany na 17 maja mecz nie odbył się z powodu niesprzyjającej aury (ulewny deszcz). Ale już
w minioną sobotę pogoda była wspaniała (może
aż za bardzo) i mecz doszedł do skutku. Pojedynek był bardzo zacięty. Prowadzenie zmieniało
się co chwila i do końca nie było wiadomo kto
zwycięży. Mecz zakończył się wynikiem 5:5 i potrzebna była seria rzutów karnych. Zwyciężyli
młodzi futboliści a radości było co nie miara i to
w obu zespołach.

Kajakarze rozpoczęli sezon medalowo!
TEKST I FOTO NOSIR

P

ierwsze zawody w dniach 26-28.04 to, jak
co roku konsultacje kadry juniorów w Wałczu, wystąpiły w nich dwie zawodniczki Dorota
Borowska, Justyna Boniecka i zawodnik Adrian
Sobótka. Nasza kanadyjkarka Dorota wygrała
rywalizację w C-1, a Justyna w K-1 zakończyła
rywalizację na 8 pozycji na 50 startujących juniorek młodszych. Zawody w Wałczu to cykl zawodów konsultacyjnych wyłaniających kadrę Polski
i sprawdzających przygotowanie zawodników do
sezonu.
Kolejne zawody to rozpoczęcie sezonu w Warszawie dnia 3.05.2014 r. Na tych okręgowych zawodach niestety nie dopisała pogoda i cały czas
lał ulewny deszcz, który wystraszył niektórych
zawodników, przez co nie wszystkie wyścigi się
odbyły. W wyścigach najmłodszych złoty medal
zdobył Maksymilian Kadłubowski, a srebrny
Daniel Krok, kolejny złoty medal zdobyła nasza
zawodniczka Zuzanna Sztuka w kategorii dzieci
dziewcząt. W wyścigu młodziczek srebrny medal
zdobyła Klaudia Szulecka w K-1. Niestety nie wystartowała nasza najlepsza zawodniczka Dorota
Borowska, ponieważ bieg juniorek się nie odbył.
W dniach 9-11.05.2014 r. czworo naszych zawodników wystartowało w Mistrzostwach Polski w
Długim Dystansie w Lubniewicach. Pierwszego
dnia zawodów w kategorii dzieci chłopców wystartował nasz zawodnik Maksymilian Kadłubowski, który po ciężkim boju na 2500 m zdobył
brązowy medal. W wyścigu Maksa wystartowało
25 zawodników i rywalizacja była bardzo zacięta
do ostatnich metrów. Drugiego dnia zawodów
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na 2500 m w C-1 juniorek wystartowała nasza
zawodniczka Dorota Borowska, która po bardzo
ciężkim wyścigu (wiał bardzo porywisty wiatr)
zdobyła złoty medal zdecydowanie wygrywając
z rywalkami.
Trzymamy kciuki za Dorotę i resztę zawodników
w następnych zawodach.
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Marcin Gortat gościł u saperów i w Twierdzy Modlin!
TEKST I FOTO NA PODST. 2MPSAP.WP.MIL.PL

Tegoroczny 18 czerwca z pewnością nie tylko przejdzie do historii 2. Mazowieckiego Pułku Saperów, ale również na długo zostanie zapamiętany w pamięci naszych
żołnierzy, a w szczególności ich dzieci.

T

ego dnia, nasz jedynak w NBA Marcin GORTAT przeprowadził pierwszy trening, którego uczestnikami były dzieci kazuńskich saperów.
To wydarzenie oficjalnie zapoczątkowało kolejną
edycję „Marcin GORTAT CAMP 2014”, która
w tym roku będzie odbywać w trzech miastach
naszego kraju.
CAMP WOJSKOWY jak potocznie się mawia, poprzedziła wizyta Marcina w 2. Mazowieckim Pułku Saperów. Szanownego gościa przywitał zastępca dowódcy pułku ppłk Bogdan PROKOP, który
następnie w krótkiej prezentacji przedstawił historię, tradycję i służbę naszych saperów. Podczas
tej odprawy uczestniczyli również weterani i żołnierze, który pełnili służbę poza granicami kraju.
Marcin z uśmiechem na twarzy podjął rozmowę
z żołnierzami i ich rodzinami na temat saperskiej
służby po czym na konferencji prasowej podsumował:
„Po tym spotkaniu wiem, jak trudna i ważna
jest wasza służba. Jesteście pierwszą grupą, która
ratuje ludzi w potrzebie. Za to wszystko bardzo
wam dziękujemy. Saperzy zdecydowanie awansowali w mojej hierarchii”.
Po miłym spotkaniu, Marcin zapoznał się z Salą
Tradycji naszej jednostki, po której został oprowadzony przez kpt. Agnieszkę KRÓLAK. Liczne
eksponaty i historie opowiedziane przez Panią
Kapitan wzbudziły w nim ogromny podziw.
Zwieńczeniem wycieczki po Sali Tradycji była
symboliczna wymiana koszulek pomiędzy Marcinem, który wręczył koszulkę klubu Washington
Wizards, a ppłk PROKOPEM, który zrewanżował się wręczeniem koszulki z odznaką pułku
i nr 13.

Na zakończenie treningu z Marcinem GORTATEM, został przeprowadzony blok konkursowy
dla dzieci i rodziców, w czasie którego czekały
atrakcyjne nagrody do wygrania: tablety, meczowa koszulka Washington Wizards Gortata z autografami wszystkich zawodników, czy też koszulka
reprezentacji Polski lub czapeczka Phoenix Suns
z autografem Steva NASHA.
Każde dziecko uczestniczące w tym pierwszym
CAMPIE otrzymało koszulki, piłki do kosza,
autografy od najlepszego polskiego koszykarza
i niezliczoną ilość pamiątek!!!
Wisienką na torcie był mecz pokazowy pomiędzy
koszykarzami 2. Pułku Saperów a ekipą Fundacji
MG-13! Jak na gwiazdę przystało Marcin zagrał
w obydwóch drużynach i ku zdziwieniu wszystkich padł zasłużony remis.
Na koniec wykonaliśmy wspólne pamiątkowe
zdjęcie!!!

Kolejnym punktem wycieczki była, krótka konferencja prasowa, po której Marcin zapoznał się
ze sprzętem inżynieryjnym będącym na wyposażeniu pułku oraz uroczyście złożył wiązankę pod
pomnikiem „Poległych Saperów”.
Należy podkreślić, że podczas tej wizyty Marcin
ufundował dzieciom naszych weteranów certyfikaty umożliwiające wyjazd na obozy młodzieżowe z katalogu ARMATOUR.
Na sali sportowej w Zespole Szkół w Modlinie
Twierdzy ponad setka dzieci i jeszcze większa
ilość publiczności czekała na koszykarza, który
wielkimi krokami zbliżał się na otwarcie CAMPU. Kilkukrotny okrzyk „MARCIN! MARCIN”
wywołały go na szkolny parkiet.
W asyście dowódcy pułku płk. Adama PRZYGODY i Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka KOWALSKIEGO, Marcin oficjalnie otworzył kolejny cykl treningów dla dzieci
i młodzieży. Z tej okazji Dowódca podziękował
za przybycie do saperów, a wręczając pamiątkowe
zdjęcie wykonane wcześniej na terenie jednostki,
podkreślił trud i wysiłek włożony przez Marcina w wspieraniu weteranów, promocję Wojska
Polskiego i propagowaniu zdrowego trybu życia
wśród dzieci i młodzieży.
Po wstępnej rozgrzewce wszyscy uczestnicy treningu przystąpili do właściwych zajęć podczas
których ćwiczyli m.in. kozłowanie, drybling,
podania, rzuty do kosza czy postawę w obronie.
Następnie dzieci miały możliwość wysłuchania
wykładu reprezentanta Polski na temat diety,
dbałość o zęby oraz zajęcia na siłowni.
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Dobra postawa siatkarek NOSiR
w Mistrzostwach Mazowsza Kadetek!
TEKST I FOTO NOSIR

W dniach 14-15 czerwca w Warszawie odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa
Mazowsza w siatkówce. Bardzo dobrze zaprezentowały się na nich zawodniczki
NOSiRu, a para Świątkowska/Bartołowicz wywalczyła awans do półﬁnałów
Mistrzostw Polski.

D

o turnieju zgłosiło się aż 35 par z czego tylko
8 par miało szanse na grę w Turnieju Głównym.
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji reprezentowały 4 pary:
1. Aleksandra Świątkowska/Paulina Bartołowicz
2. Iga Zmitrowicz/Julia Rybicka
3. Julia Maleszewska/Barbara Rogińska
4. Julia Jung/Weronika Kierzkowska
Niestety w meczu o wejście do ósemki spotkały
się nasze 2 pary: Świątkowska/Bartołowicz oraz
Zmitrowicz/Rybicka. Mecz zakończył się wynikiem dla pierwszej z par.

W niedzielę w Turnieju Głównym nowodworzanki pewnie pokonały parę Niedźwiecka Paulina/Pawłowska Anna (OTPS Nike/UMKS MOS
Wola) 2:0.
W drugim meczu zmierzyły się z parą rozstawioną z numerem 1 – Kasprzyk Gabriela/Łodej
Marta (UKS Atena Warszawa). Przegrywając po
dobrej walce 1:2.
W ostatnim meczu w grupie pokonały parę
z Sparty Warszawa i zajęły 2 miejsce w grupie.
W najważniejszym meczu o awans do czwórki, który daje prawo do udziału w Półfinałach Mistrzostw
Polski nasze zawodniczki pokonały parę Grunt Gabriela/Karolak Maja (UKS Atena Warszawa) 2:1.
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W półfinałach spotkały się z wyżej rozstawioną
parą Bator Aleksandra/Brzuzy Weronika (MUKS
Sparta Warszawa/UMKS MOS Wola) przegrywając 2:0.
Ostatni mecz grały zatem o trzecie miejsce spotykając się ponownie z parą Niedźwiecka/Pawłowska. Po całym dniu rozgrywek widoczne było
zmęczenie naszych zawodniczek przez co dość
wysoko przegrały I seta. W drugiej partii nowodworzanki mocno się zmobilizowały wygrywając seta. Decydujący set zakończył się wynikiem
13:15 dla przeciwniczek.
Ostatecznie nasza dwójka zajęła 4 miejsce w Mistrzostwach uzyskując awans do półfinałów Mistrzostw Polski, które odbędą się w dniach 12-13
lipca w Starych Jabłonkach. Warto podkreślić, że
jest to pierwszy w historii klubu awans do półfinałów w tej kategorii wiekowej.
Trzymamy mocno kciuki za nowodworską parę
i życzymy sukcesów!
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