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Od Burmistrza

Od kilku tygodni prowadzimy z Wami konsul-
tacje społeczne w sprawie strategii rozwoju 
miasta na lata 2017–2030. Jak ma wyglądać 

i jakie funkcje spełniać, w jakim kierunku ma się 
rozwijać? Wasze opinie na ten temat są dla nas 
bardzo cenne. Dlatego serdecznie zachęcam 
do uczestnictwa w tych spotkaniach, na któ-
rych będziemy dyskutować o aktualnych spra-
wach, a także o rozwiązaniach na przyszłość. 
Relacje z drugiego spotkania w sprawie za-
gospodarowania brzegów rzek zamieszczamy 
poniżej. Zapraszam też na kolejne spotkanie, 
które odbędzie się 17 maja o godz. 18:00 
w NOK-u, a dotyczyć będzie rozwoju turysty-
ki w mieście. 
Zachęcam też do śledzenia na bieżąco stron 
dedykowanych tworzeniu strategii dla miasta: 
strategiandm.pl oraz facebook/strategiandm. 

Burmistrz 
Jacek Kowalski

Drodzy Mieszkańcy 
Nowego Dworu Mazowieckiego

TEMAT NUMERU

Polub nas na
facebook’u

TEKST MART YNA KORDULEWSKA

Lubisz nietypowe sposoby spędzania wolnego czasu, które łączą 
przyjemne z pożytecznym? Chcesz poznać lepiej swoją okolicę? A może – 
w ciekawy sposób pokazać ją swoim gościom? Przeczytaj koniecznie.

„Rozszyfruj Tajemnice Twierdzy Modlin” to naj-
nowsza propozycja zwiedzania Twierdzy Modlin. 
Każdy, kto z niej skorzysta, zamienia się w praw-
dziwego poszukiwacza skarbu. Na stronie www.
nowydwormaz.pl/rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.
modlin i w Centrum Informacji Turystycznej 
(obok GKO) dostępne są informacje w formie 
specjalnych ulotek na temat pięciu tras. Każda 
z nich oparta jest na innym motywie z dziejów 
fortecy. Obecnie można skorzystać z zaprosze-
nia w podróż tropem: niepogrzebanej historii, 
wojskowych rozrywek, Cichociemnych, trzech 
bram oraz zdrowia i higieny. Dwie z tych tras 
to wycieczki rowerowe. Z ulotką należy udać 
się na wskazane w niej miejsce startu i podążać 
za zaszyfrowanymi wskazówkami. Po drodze 
poszukiwacz musi rozwiązać kilka zagadek, któ-
re związane są ściśle z trasą zwiedzania. Na ich 
podstawie odkryje ukryte hasło i ... znajdzie skarb. 
Questing, bo o nim mowa, to nie tylko nowo-
czesna forma turystyki stanowiąca połączenie 
gry miejskiej i harcerskich podchodów. Przede 
wszystkim to świetna rozrywka dla każdej gru-
py wiekowej. Dzięki własnemu zaangażowaniu 
w przystępnej formie poznajemy historyczne 
fakty, łączymy zabawę z nauką i kultywujemy 
dziedzictwo miejsca, w którym żyjemy. 

Poczuj się jak Indiana Jones! 
Rozszyfruj tajemnice 
Twierdzy Modlin

Projekt zadebiutował oficjalnie 23–24 kwietnia, 
podczas akcji „Twierdza Modlin za półdarmo”. 
Wcześniej trasy dostępne były w wersji testowej. 
Pierwsze, przychylne opinie pozwalają mieć 
nadzieję, że tajemnic będzie więcej, a kto od-
gadnie wszystkie – będzie mógł liczyć na złotą 
odznakę odkrywcy. 
Zachęcamy do korzystania z tej formy zwiedza-
nia i dzielenia się opiniami na www.facebook.
com/rozszyfruj.tajemnice.twierdzy.modlin oraz 
w Wielkiej Księdze Gości dostępnej w CIT. O roz-
woju „Tajemnic...”  będziemy Państwa informo-
wać na bieżąco. 
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21 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie tworzenia strategii rozwoju miasta na lata 
2017–2030. Tym razem tematem było zagospodarowanie brzegów rzek w kontekście rozwoju turystyki. 

Na spotkanie w Nowodworskim Ośrodku Kultury przyszli przed-
stawiciele przedsiębiorców i organizacji działających nad rzekami 
oraz mieszkańcy miasta. Obecni byli też radni miejscy i powiatowi. 

Dyskusja poprzedzona była krótką prezentacją przedstawioną przez sekre-
tarza urzędu p. Jacka Gereluka. Omówił on efekty i wnioski ze spotkania 
na ten sam temat, jakie odbyło się kilka tygodni wcześniej z przedsię-
biorcami w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (relację z niego 
zamieściliśmy w marcowych Faktach Nowodworskich). 
Podczas dyskusji mieszkańcy zwracali uwagę na zanieczyszczenie brzegów 
rzek, konieczność częstszego porządkowania terenu i uświadamiania miesz-
kańców, aby nie pozostawiali po sobie śmieci. Jacek Kolanko wnioskował, 
aby zapisać w strategii konieczność utrzymania kąpieliska przy WOPR-ze, 
a także wskazywał na konieczność nawiezienia piasku i uporządkowania 
tego terenu. Apelował też o patrolowanie brzegów rzek, bowiem nagmin-
nym zjawiskiem jest tam palenie ognisk, imprezy i zaśmiecanie. 

Mieszkańcy pytali też o plany miasta dotyczące terenów nad Wisłą. Wska-
zywali na potrzebę zajęcia się też tą okolicą, bowiem służy ona mieszkań-
com Osiedla Młodych, a jest zaniedbana. 
Stale powracającą sprawą jest też oświetlenie wału narwianego na wy-
sokości centrum miasta oraz ustawienia tam większej liczby ławeczek 
i koszy na śmieci. Sekretarz podkreślił, że jest to zadanie trudne, bowiem 
te sprawy miasto musi uzgadniać z Wojewódzkim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych, a na te zmiany instytucja nie chce się zgodzić. 
W trakcie dyskusji padła również propozycja utworzenia stanowiska 
w Urzędzie Miejskim, które będzie służyło pomocą mieszkańcom w re-
alizacji ich pomysłów. Konkretnie chodzi o osobę, która przeprowadzi 
mieszkańca poprzez proces administracyjny realizacji danego pomysłu. 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnych spotkaniach 
konsultacyjnych. Najbliższe już 17 maja o godz. 18:00 w NOK-u poświę-
cone tematowi turystyki. 

Zagospodarowanie brzegów rzek  
– konsultacje społeczne TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

Wniosek ten, już po pozytywnej ocenie formalnej oraz meryto-
rycznej, oczekuje na ostateczną akceptację ze strony instytucji 
dotującej – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych. Możliwość przygotowania tego dokumentu będzie dla nasze-
go miasta pewnego rodzaju „przepustką” do ubiegania się o dodatkowe 
środki finansowe właśnie na wykonanie założeń i planów wskazanych 
w tym programie. 
„Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” będzie dokumen-
tem opracowanym wspólnie z mieszkańcami naszego miasta, którzy 
będą aktywnie partycypować w tworzeniu oraz moderowaniu jego tre-
ści. To właśnie mieszkańcy wskażą część miasta, która jest najbardziej 

zdegradowana i powinna zostać objęta głęboką rewitalizacją. Należy 
zaznaczyć, że nie chodzi tylko o rewitalizację związaną z odnową i ulep-
szeniem o charakterze urbanistycznym. Program ten ma na celu także 
rewitalizację społeczną, gospodarczą oraz kulturową. Miasto będzie 
namawiało mieszkańców do aktywnego zaangażowania się poprzez 
uczestnictwo w debatach podwórkowych, spacerach badawczych czy 
konsultacjach społecznych. Przewiduje się także szkolenia oraz powołanie 
Zespołu ds. Rewitalizacji. Wyniki powyższych działań, na każdym etapie 
tworzenia „Programu rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, będą 
udostępniane opinii publicznej na stronie internetowej i portalu społecz-
nościowym miasta oraz w formie informacji prasowych.

Program rewitalizacji miasta
TEKST I FOTO KATARZYNA KRYSIEWICZ WPI

TEKST MART YNA KORDULEWSKA

Nowa perspektywa finansowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
na lata 2014–2020 dała Miastu Nowy Dwór Mazowiecki możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie 
na wykonanie dokumentu „Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
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TEKST MART YNA KORDULEWSKA FOTO ZENON KLIMCZEWSKI

W weekend 23–24 kwietnia odbyła się trzecia edycja akcji „Twierdza Modlin za półdarmo”. 
Tym razem odbyła się pod hasłem „Rozgrzewka przed majówką”.

Rowerowy Poland Bike Marathon, dni otwarte w Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy Modlin, zwiedzanie z przewodnikiem i sa-
modzielne, zniżki w restauracjach, hotelach i wypożyczalni kajaków  

to główne atrakcje tych dwóch dni. Mimo chłodnej, jak na koniec kwietnia 
aury, atmosfera była naprawdę gorąca, a Twierdza Modlin tętniła życiem. 
Informacja turystyczna (stacjonarna i w punktach mobilnych) obsłużyła 
prawie pół tysiąca osób. Drugie tyle znalazło się na tarasie widokowym 
Wieży Czerwonej. W Poland Bike Marathon wzięła udział rekordowa liczba 
cyklistów (prawie 1000). 
Akcja była też okazją do zaistnienia Twierdzy Modlin w mediach. Informo-
wały o niej lokalne, regionalne, a nawet ogólnopolskie środki masowego 
przekazu. Promowała Polska i Mazowiecka Organizacja Turystyczna. Lo-
kalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek w przeddzień imprezy na Tar-
gach Turystyki i Wypoczynku Lato zapraszała warszawiaków i nie tylko 
do przyjazdu do naszego miasta.
Partnerami tegorocznej edycji akcji byli:
– Bar Austeria;
– Best Western Airport Modlin z Restauracją Piano;
– Front Modlin;
– Hotel Sokołowska;
– Hotel Royal;
– Kajaki Dylewski;
– Kawiarnia Szarow;
– Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin;
– Quadrans Hostel;
– Restauracja Borodino;
– Warszawa Modlin Smart City. 

Twierdza Modlin za półdarmo za nami



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE WIEŚCI Z RATUSZA

5

ZMIANY ORGANIZACJI 
RUCHU I STREFA PŁATNEGO 
PARKOWANIA JESZCZE NIE 
TERAZ

Od dłuższego czasu mówi się o konieczno-
ści wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
w mieście oraz ustanowienia strefy płatnego 
parkowania. 
Na ostatniej sesji radni przychylili się do argu-
mentacji Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i odłożyli prace związane z tym tematem.  
„Wielokrotnie na spotkaniach z Państwa 
(radnych red.) udziałem zwracaliśmy uwagę, 
że wprowadzenie strefy płatnego parkowania 
w centrum wiąże się z koniecznością zabez-
pieczenia bezpłatnych miejsc do parkowa-
nia na obrzeżach miasta. W tym celu można 
wykorzystać Plac Solny, targowisko miejskie 
(oczywiście poza dniami targowymi). Do-
datkowo w marcu oraz kwietniu br. zostały 
ogłoszone przetargi nieograniczone na opra-
cowanie kompletnej dokumentacji projekto-
wej budowy parkingu wielopoziomowego 
typu Park & Ride oraz na opracowanie do-
kumentacji projektowej ścieżek rowerowych 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Dodatko-
wo trwają prace nad wykonaniem projektu 
odcinka drogi łączącej ulicę Paderewskiego 
z ulicą Bohaterów Modlina. Dlatego też myślę, 
że wprowadzenie nowej organizacji ruchu 
i wykonanie strefy płatnego parkowania na-
leży rozważyć po wykonaniu powyższych 
inwestycji” napisał, w informacji dla radnych 
naczelnik Wydziału, Dariusz Tabęcki.

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK NA BASEN BEZ CZEPKA
Podczas kwietniowej sesji radni uchwalili zmiany w regulaminie pływalni miejskiej. Od tej pory 
korzystający z basenu nie muszą już używać czepków. Zmianę zaproponował dyrektor NOSiR 
Krzysztof Kapusta.

PENSUM DLA NAUCZYCIELI WSPOMAGAJĄCYCH 
Radni podjęli uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów, terapeutów, rehabilitantów, doradców 
zawodowych i nauczycieli wspomagających.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla: pedagogów, psychologów, logopedów reedukatorów, 
nauczycieli przedszkoli i przedszkoli z oddziałami integracyjnymi prowadzących zajęcia korekcyjno- 
-kompensacyjne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym wynosi 25 godz. ( 1 godz. – 60 min). 
Dla nauczycieli szkół wszystkich typów prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia 
specjalistyczne o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, socjoterapeutycznym oraz terapeu-
tycznym oraz dla doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych 
i zawodowych ustalono wymiar 25 godz. (1 godz. – 45min). Dla rehabilitantów z przygotowa-
niem pedagogicznym ten czas wynosi 30 godz. (w przedszkolach 1 godz. – 60 min., w szkołach 
1 godz. – 45 min.). 
Zmieniono proponowany w projekcie uchwały wymiar godzin dla nauczycieli wspomagających. 
Komisja Oświaty proponowała by było to 20 godzin. Jak wyjaśnił podczas sesji burmistrz Jacek 
Kowalski, ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego ustalono, by były to 22 godziny. Radni przychylili 
się do tej propozycji. 

PIENIĄDZE NA BOISKO 
NA PÓLKU
Zarząd Osiedla nr 3 Pólko pozyskał dotację 
od FIO – Mazowsze Lokalnie! 
Informację przekazała podczas sesji radna Wio-
letta Dylewska, jednocześnie członek zarządu 
tego osiedla. 
Pozyskana kwota – 5000 zł będzie przeznaczo-
na na osiedlowe boisko. 
„Jest to dla nas wielka radość. Pieniądze z tego 
funduszu pozyskaliśmy jako pierwsi w mieście. 
Co więcej, wśród 815 wniosków, które wpłynęły 
do komisji oceniającej, nasz (Zarządu Osiedla 
nr 3 red.) znalazł się wśród ośmiu najwyżej 
ocenionych” mówiła radna Dylewska. Podzię-
kowała jednocześnie wszystkim, którzy ciężką 
pracą przyczynili się do tego sukcesu. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 ZMIENI 
SIEDZIBĘ?
Trwają rozmowy między miastem a powiatem 
nt. przeniesienia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Dłu-
giej do budynku Zespołu Szkół nr 1 prowadzo-
nego przez starostwo. 
Jak wyjaśnia burmistrz, Jacek Kowalski, powo-
dem tych planów jest wprowadzona reforma 
oświaty. W jej wyniku zabrakło miejsc w miej-
skich przedszkolach dla prawie 170 dzieci. 
Dlatego miasto próbuje znaleźć rozwiązanie 
tego problemu. Pojawił się pomysł, aby wła-
śnie w obecnej siedzibie ZS2 utworzyć nowe 
przedszkole, a w przyszłości także i żłobek. 
Dzięki temu zabiegowi w budynku udałoby 
się stworzyć 6–7 oddziałów przedszkolnych. 
Burmistrz zaznaczył jednocześnie, że władze 
miasta są zadowolone ze sposobu prowadzenia 
ZS2 oraz wyników w nauce osiąganych przez 
uczniów. Dyrektor Ewa Malasiewicz została już 
poproszona o przygotowanie się do ewentu-
alnych przenosin szkoły. Konieczne jest jeszcze 
porozumienie między powiatem a miastem 
po czym rady tych dwóch samorządów będą 
musiały podjąć odpowiednie uchwały. „Chcemy 
to przeprowadzić delikatnie, aby nie było szko-
dy ani dla kadry, ani dla uczniów”  zapewniał 
burmistrz. 
Być może już od września uczniowie ZS2 będą 
uczyć się w budynku przy ul. Górskiej. 

CZY POWSTANIE NOWE 
OSIEDLE W MIEŚCIE? 
Odpowiedź na to pytanie poznamy do końca 
maja. Od 27 kwietnia trwają konsultacje spo-
łeczne w tej sprawie. 
Miasto postanowiło zasięgnąć opinii mieszkań-
ców w sprawie utworzenia Osiedla nr 9. Swój 
głos można wyrazić poprzez specjalnie w tym 
celu stworzoną ankietę na stronie internetowej 
miasta. Mieszkańcy mają odpowiedzieć na na-
stępujące pytania:
1.   Czy jesteś za utworzeniem Osiedla nr 9, 

obejmującego ulice: Boczna, Bursztynowa, 
Cicha, Dębowa, Diamentowa, Dobra, Mała, 
Miła, Gen. J.P. Morawicza, Koralowa, Leśna 
(od ul. Małej do ul. Wojska Polskiego), Perłowa, 
Pogodna, Rubinowa, Szmaragdowa, Zielona?

2.    Czy jesteś za zmianą granic Osiedla nr 2 w ten 
sposób, że odłączone zostaną ulice: Bursz-
tynowa, Diamentowa, Koralowa, Perłowa, 
Rubinowa, Szmaragdowa?

3.   Czy jesteś za zmianą granic Osiedla nr 5 w ten 
sposób, że odłączone zostaną ulice: Gen. J.P.  
Morawicza, Dobra, Boczna, Dębowa, Cicha, 
Mała, Miła, Pogodna, Zielona?

Pod pytaniami załączony jest projektu statutu 
osiedla. 
Konsultacje trwają do dnia 18 maja 2016 r. 
Wyniki konsultacji poznamy pod koniec maja. 
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Remont sali gimnastycznej w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Wojska Polskie-
go w Nowym Dworze Mazowieckim 

niebawem dobiegnie końca. To nie koniec 
prac w tej placówce. Planowane jest również 
zagospodarowanie przylegającego do niej 
terenu. Jeszcze w tym roku powstanie tam bo-
isko wielofunkcyjne (boisko do piłki ręcznej, 2x 
boisko do koszykówki, 2x boisko do siatkówki) 

z piłko chwytami, nowym oświetleniem i mo-
nitoringiem. Ponadto projekt zakłada budowę 
siłowni zewnętrznej, toru nartorolkowego oraz 
bieżni lekkoatletycznej (skok w dal, trójskok).

O dofinansowanie na to przedsięwzięcie zwró-
ciliśmy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Szczegóły na naszym funpageu oraz www.
nowodworski.pl.

Rekrutacja do szkół ponadgimanzjalnych powiatu nowodworskiego
Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 prowadzona będzie z zastosowaniem 

elektronicznego systemu obsługi, który został udostępniony kandydatom od 25 kwietnia 2016 r. warszawa.edu.com.pl
Na stronie internetowej powiatu nowodworskiego www.nowodworski.pl zamieszczony jest 

HARMONOGRAM DZIAŁANIA GIMNAZJALISTY 
z pełnym obrazem przebiegu rekrutacji i instrukcji dla logującego się w systemie kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej!

Poniżej sprawdź kierunki kształcenia w naszych szkołach !

NAZWA SZKOŁY PRZEDMIOTY ROZSZERZONE, ZAWODY

LO NOWY DWÓR MAZ.  
ul. Chemików 1
tel. 22 775 21 81

www.liceum-ndm.pl

A – j. polski, historia, wos

B – biologia, chemia

C – matematyka, fizyka, informatyka

D – matematyka, geografia, j. angielski

E – biologia, j. angielski/niemiecki

F – geografia, j. angielski/niemiecki

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 
NASIELSK, ul. Starzyńskiego 10

tel. 23 691 23 13
www.lonasielsk.pl

– Liceum Ogólnokształcące

Gr. turystyczno-obronna (geografia, biologia, wos)

Gr. medialno-artystyczna (j. polski, j. angielski, wos)

Gr. ekonomiczno-politechniczna (matematyka, geografia, j. angielski)

Gr. farmaceutyczno-medyczna (biologia, chemia, j. angielski)

ZESPÓŁ SZKÓŁ
 ZAWODOWYCH NR 1 

NOWY DWÓR MAZOWIECKI 
ul. Górska 39 

tel. 22 775 20 41, 42, 43
www.zsz1ndm.pl

TECHNIKUM 
Technik pojazdów samochodowych Technik organizacji reklamy Technik budownictwa Technik informatyk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Klasa wielozawodowa (z możliwością wyboru zawodu)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH  
NASIELSK, ul. Lipowa 10

tel. 23 691 25 85
www.zsznasielsk.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Klasa sportowa – wychowanie fizyczne, j. angielski, geografia 
Klasa matematyczno-przyrodnicza – 3 z 5 przedmiotów do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka, 
informatyka
Klasa społeczno-europejska – 3 z 5 przedmiotów do wyboru: geografia, wos, j. angielski, j. polski, historia

TECHNIKUM
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik logistyk

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Klasa wielozawodowa

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

POMIECHÓWEK, ul. Ogrodnicza 6
tel. 22 785 41 43

www.pomiechowek.edu.pl

TECHNIKUM
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik hotelarstwa
Technik eksploatacji portów i terminali

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 
Klasa wielozawodowa
Kucharz

Tekst: Wydział Obsługi Szkół i Edukacji

Boisko w LO NDM
TEKST ZESPÓŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH STAROST WA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
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Dwunastego kwietnia o godz. 18:00 
w czytelni Zespołu Szkół Modlin Twier-
dza odbyło się spotkanie informacyj-

no-konsultacyjne z mieszkańcami naszego 
osiedla. Na spotkaniu zaszczycili nas swoją 
obecnością zaproszeni goście: przedstawiciele 
Dyrekcji Przychodni Garnizonowej w Modlinie 
Twierdzy: pani Marta Ręklewska i pani Beata 
Smoczyńska, przedstawiciel firmy Konkret 
pan Sebastian Sosiński oraz Zarząd Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego w Modlinie Twierdzy. 

Zebranie rozpoczęło się od rozmowy ze strażą 
miejska, która odpowiedziała na pytania miesz-
kańców dotyczące m.in. walki z wandalizmem 
w parku oraz lokalnych problemów. Następnie 
została poruszona sprawa przychodni w Modli-
nie Twierdzy. Panie przedstawicielki wyjaśniły 
mieszkańcom obecną sytuację przychodni oraz 
kwestie płatnych zabiegów. Pan Sebastian So-
siński odpowiedział na pytania związane z Fir-
mą Konkret oraz inwestycjami prowadzonymi 
na terenie naszego osiedla. Ostatnim punktem 

była sprawa zmiany nazwy ulicy koło cytadeli. 
Firma Konkret wystąpiła do Urzędu Miejskiego, 
żeby obecną nazwę ulicy 1 Pułku Lotniczego 
Warszawa zmienić na Księstwa Warszawskiego. 
Zarząd Seniorów Lotnictwa przedstawił na ze-
braniu historię Pułku Lotniczego oraz kwestię 
jej symbolicznej nazwy. Decyzję w tej sprawie 
podejmie Rada Miejska. Spotkanie przebiegło 
w spokojnej atmosferze i zgromadziło dość spo-
rą grupę mieszkańców. Zapraszamy na kolejne 
spotkania. 

Zarząd Osiedla nr 6 spotkał się 
z mieszkańcami Modlina Twierdzy
OPRACOWAŁ SEKRETARZ ZARZĄDU OSIEDLA JACEK TOPCZEWSKI
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Uroczystości w 76. rocznicę zbrodni Katyńskiej

17 kwietnia 2016 r. w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowano uroczystości w 76. rocznicę zbrodni Katyńskiej. 
W uroczystościach zorganizowanych przez władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy 
Rzeczypospolitej Polskiej i 2 Mazowiecki Pułk Saperów uczestniczył I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

TEKSTANDRZEJ KRAJEWSKI FOTO MARCIN ŁADA, ADAM MAT YSZEWSKI

Uroczystości rozpoczęło wystąpienie 
w kościele pw. św. Michała Archanioła 
Burmistrza Nowego Dworu Mazowiec-

kiego Jacka Kowalskiego. 
Następnie ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – 
proboszcz parafii – odprawił mszę św. W homilii 
przypomniano, jak doszło do zbrodni Katyńskiej 
oraz podkreślono znaczenie prawdy o tej zbrodni.
Po mszy św. krótki program artystyczny zatytu-
łowany „Pamięć”, przygotowany pod kierunkiem 
Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej, 
zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół nr 2.
Druga część uroczystości odbyła się na skwerze 
im. księcia Stanisława Poniatowskiego przed 
Urzędem Miejskim. 
Po złożeniu meldunku przez dowódcę kom-
panii honorowej dowódcy Garnizonu Kazuń, 
płk. Adamowi Przygodzie, po podniesieniu 
flagi państwowej na maszt i odegraniu hym-
nu państwowego, głos zabrał prezes Zarządu 
Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP płk 
rez. Alfred Kabata. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, że uroczystości Katyńskie w No-
wym Dworze Mazowieckim organizowane 
są od 1994 r., a wśród zamordowanych ofi-
cerów było 38 wywodzących się z Batalionu 
Elektrotechnicznego, który w latach 1921–1939 
stacjonował w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Dodał, że do tej pory w całym kraju posadzono 
20 „Dębów Pamięci” poświęconych żołnierzom 

Batalionu Elektrotechnicznego. Powitał również 
zaproszonych gości wśród których byli m.in.: 
Sylwester Dąbrowski – I Wicewojewoda Mazo-
wiecki, Michał Wiater – Dyrektor Departamen-
tu Komunikacji Społecznej MON, Magdalena 
Biernacka Starosta Powiatu Nowodworskie-
go, Krzysztof Bisialski – Przewodniczący Rady 
Miejskiej, przedstawiciele Warszawskiej Rodziny 
Katyńskiej, rodzin oficerów Batalionu Elektro-
technicznego, instytucji wojskowych, mło-
dzież szkolna, harcerze, kombatanci. Gościem 
szczególnym był 102-letni kombatant kpt. w st. 
spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek Związku 
Oficerów Rezerwy RP.
Po wystąpieniu płk rez. Alfreda Kabaty przy-
stąpiono do ceremonii posadzenia ósmego 
już „Dębu Pamięci” w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, tym razem poświęconego kpt. sap. 
Eugeniuszowi Sidorowiczowi. Jak zaznaczyła 
Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, 
szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dę-
bów Pamięci” i w ogólnopolskim programie 
„Katyń… ocalić od zapomnienia”. Po odczyta-
niu życiorysu kpt. sap. Eugeniusza Sidorowicza 
przez ucznia szkoły przystąpiono do posadzenia 
„Dębu Pamięci”. Aktu tego dokonali uczniowie 
ZS nr 2, Sylwester Dąbrowski – I Wicewojewo-
da mazowiecki, Jacek Kowalski – Burmistrz 
Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof 
Bisialski – Przewodniczący Rady Miejskiej, Ewa 

Malasiewicz – Dyrektor ZS nr 2, płk Adam Przy-
goda i płk rez. Alfred Kabata.
Pod nowo posadzonym „Dębem Katyńskim” 
złożono białe róże. 
Po posadzeniu „Dębu” odczytano apel pa-
mięci i oddano salwę honorową. Następ-
nie głos zabrali: Tomasz Szczepański – ku-
stosz Muzeum Katyńskiego w Warszawie  
i Sylwester Dąbrowski – I Wicewojewoda Ma-
zowiecki. Płk rez. Alfred Kabata odczytał także 
list skierowany do uczestników uroczystości 
przez p.o. szefa Urzędu Do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Jana Józefa 
Kasprzyka. Uroczystości zakończyło podzięko-
wanie Burmistrza.
Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć wy-
stawę zatytułowaną „95 lat tradycji. Batalion 
Elektrotechniczny w Nowym Dworze Mazo-
wieckim 1921–1939”, przygotowaną przez płk 
rez. Alfreda Kabatę i Urząd Miejski w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Mieli również możliwość 
zapoznania się z biogramami oficerów umiesz-
czonymi na planszach przed każdym z 7-miu 
dotychczas posadzonych „Dębów Pamięci”, 
które przygotował Zespół Szkół nr 2. 
Członkowie ZOR RP i współpracujących z nim 
stowarzyszeń złożyli kwiaty i zapalili znicze pod 
tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu Elek-
trotechnicznego, znajdującą się na terenie daw-
nych koszar, przy ul. Paderewskiego. 
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Uroczyste obchody rocznicy Chrztu Polski

W Twierdzy Modlin odbyły się uroczyste obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. W programie uroczystości 
znalazły się uroczysta msza święta, przemarsz ulicami osiedla, wykład historyczny nt. znaczenia chrztu dla 
naszego kraju, inscenizacja tego wydarzenia oraz koncert pieśni patriotycznych i piknik historyczny. 

Mszę świętą odprawił biskup pomocni-
czy płocki Mirosław Milewski. „Tu dziś 
jest Katedra Gnieźnieńska” zwrócił 

się do zebranych w świątyni wiernych, którzy 
podczas mszy odnowili także przyrzeczenia 
chrzcielne. 
W nabożeństwie udział wzięły poczty sztan-
darowe Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy, 
a także wzięli udział Burmistrz Jacek Kowalski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisial-
ski, przedstawiciele służb mundurowych oraz 
rodzice, nauczyciele i uczniowie. 

Korowód i inscenizacja

Po mszy ulicami Twierdzy Modlin przemasze-
rował korowód 1050-lecia. Jego zakończenie 
miało miejsce w hali sportowej przy Zespole 
Szkół, gdzie dr Piotr Oleńczak przedstawił pre-
zentację nt. „Politycznego i kulturowego dzie-
dzictwa Chrztu Polski”. 
Następnie uczniowie i pracownicy szkoły zapre-
zentowali inscenizację Chrztu Polski. Zebrani 
przenieśli się w czasy Mieszka I, zobaczyli jego 
zaślubiny z Dobrawą i obejrzeli chrzest władcy. 
Dzięki występowi młodych aktorów dowiedzieli 
się, jakie plemiona zamieszkiwały w X wieku 
nasze ziemie, a także poznali ich zwyczaje i ob-
rzędy. 
Na koniec Magdalena Tumkiewicz i Wojciech 
Bardowski dali wspaniały koncert pieśni pa-
triotycznych. Najpopularniejsze utwory patrio-
tyczne śpiewali razem z artystami zgromadzeni 
na sali widzowie. 
Dodatkową atrakcją tego dnia był piknik histo-
ryczny. Przed halą ustawiona została wioska 
słowiańska ze sprzętem charakterystycznym 
dla X wieku. 
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Człowiek człowiekowi potrzebny jest do szczęścia 
– obchody Światowego Dnia Inwalidy

21 kwietnia odbyły się uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Ich organizatorem był Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie miejscem spotkania był lokal Relax. 

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Prawie 240 osób uczestniczyło w impre-
zie zorganizowanej przez nowodworski 
oddział ZERiI z okazji Światowego Dnia 

Inwalidy. 
Przewodnicząca Związku, Krystyna Kocan, 
w okolicznościowym wystąpieniu mówiła 
o konieczności wspierania ludzi o ograniczo-
nej sprawności. „Przełamywanie barier spo-
łecznych i tworzenie warunków do godnego 
życia uwzględniającego potrzeby osób nie-
pełnosprawnych należy do obowiązków zdro-
wej części społeczeństwa. Wszelkie inicjatywy 
i przedsięwzięcia podejmowane w tym zakresie 
zasługują na pełne uznanie i wsparcie, ponie-
waż umożliwiają osobom niepełnosprawnym 
normalne życie wśród innych, pełnosprawnych 
ludzi”. Zachęcała też osoby niepełnosprawne 
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecz-
nym. „Zapraszamy na spotkania czwartkowe, 
na organizowane przez nas (Związek red.) 
wycieczki jednodniowe, na turnusy rehabilita-
cyjne, spotkania z władzami miasta i powiatu, 
na imprezy typu Światowy Dzień Inwalidy czy 
Seniora, jak również Dni Miasta czy Powiatowe 
Dni Osób Niepełnosprawnych” – mówiła. 
Głos zabrali też zaproszeni goście. Serdeczne 
życzenia z okazji święta złożyli wszystkim ze-
branym na sali Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski i Burmistrz Jacek Kowalski. 
Z kolei Przewodniczący Oddziału Okręgowego 
PZERiI p. Janusz Czyż wskazywał na wagę jaką 
ma pomoc osobom niepełnosprawnym.  „Każdy 
człowiek jest zobowiązany do tego, aby przy-
czynić się, ile w jego mocy, do dobra drugich 
i zaiste nic nie wart ten, kto nikomu do niczego 
się nie przydaje” przytoczył słowa Kartezjusza. 
Zachęcał jednocześnie do wspierania się na-
wzajem w codziennym życiu, „Człowiek czło-
wiekowi potrzebny jest do szczęścia” – mówił. 
Przewodnicząca Krystyna Kocan podziękowała 
wszystkim darczyńcom, którzy wspierają dzia-
łalność związku, dzięki czemu takie spotkania 
jak to czwartkowe mogą się odbywać. 
Na sali obecni, oprócz ww., obecni byli m.in. 
Przewodnicząca Rady Powiatu p. Katarzyna 
Kręźlewicz, Wicestarosta Powiatu Nowodwor-
skiego p. Paweł Calak, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej p. Grażyna Nadarzycka, Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej p. Roman Bi-
liński, radni miejscy i powiatowi, przedstawi-
ciele instytucji, firm wspierających związek oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
Czas umilił występ zespołu DESA z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Pomiechówku pod kierow-
nictwem Janki Patockiej. Przy ludowych przy-
śpiewkach i rymowankach bawiła się cała sala.
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TEKST I FOTO MIPBP

Jerzy 
Kostowski 
w bibliotece

Dnia 13 kwietnia 2016 r. Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
gościła pana Jerzego Kostowskiego 
– członka i założyciela 
warszawskiej grupy Toastmasters 
Leaders, wybitnego i inspirującego 
mówcę oraz autora książki 
„Przywilej wyboru”.

Prelegent poruszał zagadnienia dotyczące 
rozwoju osobistego, nastawienia do życia 
oraz umacniania własnej wartości. Jerzy 

Kostowski jest uznawany za wybitnego wy-
znawcę „teorii 5 talentów”, opracowanej przez 
M. Buckinghama i D.O. Cliftona, dlatego wraz 
z uczestnikami wydarzenia podjął dyskusję nt. 
jak żyć twórczo i szczęśliwie, jak znaleźć w sobie 
talent, i jak wykorzystać jego potencjał, by spełnić 
swoje marzenia o lepszym życiu. O tym, jak żyć 
w równowadze i poczuciu dobrze podjętych de-
cyzji, jak skutecznie wykorzystać swoje naturalne 
uzdolnienia i pozytywnie wpływać na życie naj-
bliższych można przeczytać w książce pana Je-
rzego Kostowskiego  „Przywilej wyboru”, po którą 
serdecznie zapraszamy do Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, przy ul. Paderewskiego 22.

TEKST I FOTO MIPBP

Kiermasz wielkanocny 
NASZE/SZTUKI

W sobotę 19 marca 2016 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury  
odbył się kiermasz wielkanocny NASZE/SZTUKI, który wprowadził  
w magiczną atmosferę zbliżających się świąt i uprzyjemnił  
mieszkańcom Nowego Dworu wielkanocne zakupy.

Wielkanocna edycja kiermaszu NA-
SZE/SZTUKI, zaprezentowała różno-
rodną ofertę autorskich projektów. 

Było z nami ponad 20 lokalnych wystawców 
z szerokim asortymentem – ceramika, wyroby 
z drewna, biżuteria, dekoracje, stroiki, ozdobne 
jajka i wiele innych przedmiotów niezbędnych 
w Wielkanoc. Wszystkie dzieła były ręcznej, czę-
sto domowej roboty i z pewnością wysokiej 
jakości oraz wartości artystycznej.
Dodatkową atrakcją był spektakl dla dzieci 
„Malowane jajka” oraz warsztaty plastyczne, 
na których młodzi artyści stworzyli własne de-
koracje świąteczne.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i do zoba-
czenia na kolejnych targach!
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Bardzo Kulturalny Wieczór tradycyjnie otwo-
rzył założyciel Sceny, kompozytor, poeta 
i bard Wojtek Gęsicki. Po tradycyjnym 

powitaniu, odmieniony, tryskający energią i weną 
twórczą, Wojtek – zaprezentował publiczności trzy 
swoje kompozycje – dwie Życia Kram i Toast 
za duszę do słów Krzysztofa Cezarego Busz-
mana, oraz trzecią Lepszy Sort, do słów własnych. 
Nowodworzanie bardzo ciepło i z ogromnym 
zadowoleniem przyjęli najnowsze dzieła Wojtka, 
albowiem potwierdzają one fakt, że utrzymuje on 
dobrą formę i wciąż ma ochotę do pracy twórczej, 
która przynosi tyle radości i satysfakcji jego słucha-
czom. Jak zwykle wirtuozerską grą na akordeonie 
wspierał Wojtka na estradzie Rafał Grząka. Go-
ściem zaproszonym na piątkowe spotkanie był 
Kuba Sienkiewicz, kompozytor, autor tekstów, 
piosenkarz, muzyk rockowy, neurochirurg. Jeden 
z założycieli zespołu Elektryczne Gitary, z którym 
występuje od 1990 r. do dzisiaj, ale jako Kuba 
Sienkiewicz artysta współpracuje ze scenami 

kabaretowo-muzycznymi oraz występuje samo-
dzielnie. Podczas koncertu w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury usłyszeliśmy m.in. Przewróciło się, 
Kiler, Wytrąciłaś, Człowiek z liściem, Dzieci wybie-
gły, To koniec, Pochwała barów mlecznych, A ty co, 
pytam. Teksty Kuby Sienkiewicza, pisane przez 
blisko 30 lat, wciąż słuchane są z wielkim zainte-
resowaniem i radością, niektóre z nich napisane 
dość dawno, nie straciły nic ze swojej aktualności 
i świeżości. Publiczność w różnym wieku zgro-
madzona na sali, razem z Kubą śpiewała refreny 
i całe frazy utworów, utożsamiając się tym samym 
z treściami w nich zawartymi. Koncert Kuby Sien-
kiewicza zakończył się owacją na stojąco i kilkoma 
bisami. Warto zaznaczyć, że artysta po raz drugi 
wystąpił na deskach Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury. Po raz pierwszy w październiku 2010 r. 
na uroczystym przekazaniu siedziby NOK do użyt-
ku. Zarówno wówczas, jak i w piątkowy wieczór 
dostarczył publiczności wiele radości.

Trzydziestego marca 2016 r. w Nowo-
dworskim Ośrodku Kultury odbyły się 
Eliminacje Miejskie, do których zakwalifi-

kowało się 31 uczniów – zwycięzców eliminacji 
szkolnych ze wszystkich nowodworskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Dominowa-
ła polska twórczość od Brzechwy do księdza 
Jana Twardowskiego i Wisławy Szymborskiej, 
były wiersze znane i te mniej popularne. Mło-
dzi recytatorzy z tremą, ale z ogromną pasją, 

recytowali wybrane przez siebie utwory. Tego-
rocznym specjalnym jurorem był Kacper Matu-
la, wspaniały młody aktor Teatru Narodowego, 
który od pierwszych chwil ujął wszystkich ener-
gią i przyjacielskim podejściem do uczestników 
konkursu. Po wysłuchaniu wszystkich recytato-
rów jurorzy: Kacper Matula i Lidia Godlewska 
do finału zakwalifikowali: Kornelię Rachoń z SP 
nr 5, Jakuba Zarębę z SP nr 7 i Marysię Piotrow-
ską z PG nr 2. Nasz wyjątkowy gość wręczył 

finalistom dyplomy i nagrody ufundowane 
przez Nowodworski Ośrodek Kultury, a potem 
zaprosił wszystkich chętnych na indywidualne 
rozmowy w celu omówienia prezentacji. Ko-
lejka pod garderobą była długa, ale warto było 
poczekać na cenne uwagi fachowca. My ze swej 
strony, naszym reprezentantom, życzymy suk-
cesów w przesłuchaniach finałowych, które 
odbędą się w Mazowieckim Instytucie Kultury 
w Warszawie.

TEKST I FOTO MIPBP

TEKST I FOTO NOK

Kuba Sienkiewicz zagrał w NOK-u

Konkurs „Warszawska Syrenka” po raz 39.

Niezwykle przyjemnie spędzili w piątek,15 kwietnia, sympatycy Sceny ZAUŁEK, 
która już szósty rok gości w Nowodworskim Ośrodku Kultury. 

Bardzo cieszy fakt, że wśród dzieci i młodzieży nadal rozwija się zainteresowanie rodzimą poezją. Świadczą o tym wiersze 
recytowane przez uczestników 39. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.
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TEKST (K) FOTO TERESA STROIŃSKA-MACIŃSKA

Obchody imienin  
Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim

19 marca 2016 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Nowym Dworze Mazowieckim 
obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego 
zgromadzili się członkowie ZOR RP, kom-
batanci, młodzież z Zespołu Szkół nr 2, 

oraz mieszkańcy miasta.
Wśród przybyłych na obchody, których powitał 
płk rez. Alfred Kabata – prezes Związku Ofice-
rów Rezerwy Rzeczypospolitej, byli m.in.: Jacek 
Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu i Ewa 
Malasiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2.
Po odśpiewaniu hymnu narodowego, znicz pa-
mięci przed pomnikiem zapalił: 92-letni Roman 
Kaczorowski – członek ZOR RP i Honorowy 
Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.
Historię obchodów imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego przedstawił płk rez. Alfred Kaba-
ta – Prezes Zarządu Głównego ZOR RP. Podkre-
ślił, że w okresie międzywojennym, to wojskowe 
święto znacznie wykraczało poza swoje ramy, 
stając się prawie świętem państwowym. W No-
wym Dworze Mazowieckim organizatorem 
obchodów imienin Marszałka Piłsudskiego był 
Batalion Elektrotechniczny, a jego uczestnikami 
była młodzież, organizacje społeczne, władze 
miasta i jego mieszkańcy. Obchody święta roz-
poczynały się już wieczorem 18 marca, kiedy 
to ulicami miasta odbywał się „capstrzyk”, czyli 
pochód na czele z orkiestrą wojskową.
Następnie pod pomnikiem Marszałka Piłsud-
skiego złożono kwiaty, a uroczystość zakoń-
czyło odśpiewanie pieśni „Legiony”, którą za-
intonował, zapewniający oprawę muzyczną,  
st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz.
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Bezpieczny senior – spotkanie seniorów 
z policjantem

Tradycyjne wielkanocne jajeczko…

5 kwietnia 2016 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury w ramach programu „Pora na Seniora” 
odbyło się spotkanie z policjantem z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Już tradycyjnie, jak co roku przed Świętami 
Wielkanocnymi, harcerze z Kręgu Seniorów 

Nałęcz zebrali się, aby podzielić się jajkiem 
w świątecznym nastroju i złożyć sobie wza-
jemnie życzenia.
Druhna Grażyna Kiljan przygotowała świątecz-
ną inscenizację, w której każdy wziął udział. 
Na stole pojawiły się wielkanocne potrawy przy-
gotowane przez uczestników.
Spotkanie seniorów harcerzy upłynęło w miłej 
atmosferze, a na koniec spotkania Komendant 
Zenon Jendor raz jeszcze złożył życzenia druh-
nom i druhom oraz im rodzinom.

Podczas wykładu słuchacze dowiedzieli się 
między innymi, jak mogą zapobiec prze-

stępstwom dokonywanym przeciw osobom 
starszym. Policjant ostrzegał przed wpuszcza-
niem do domu obcych i instruował, jak należy 
potwierdzać wiarygodność osób podających 
się za administratorów, monterów, opiekunów 
społecznych czy urzędników oferujących po-
moc finansową.
W ostatnim czasie oszuści wyłudzają od star-
szych osób pieniądze metodą na tzw.  „policjan-
ta”. W większości sprawcy tego typu oszustw 
są zatrzymywani dzięki pomocy osób, które 
mają świadomość tego, że mogą zostać oszu-
kane. Niestety wciąż są osoby, które stają się 
ofiarami tego typu przestępców. Kiedy odbie-
rają telefon od rzekomego policjanta z prośbą 
o pomoc w zatrzymaniu oszustów działających 
metodą na tzw. wnuczka, przekazują często 
oszczędności całego życia.
Podczas spotkania z seniorami funkcjonariusz 
przestrzegał przed zagrożeniami, na jakie 
są narażone osoby starsze. Informował również, 
w jaki sposób zabezpieczyć mieszkanie przed 
włamaniem, jak zabezpieczyć swoje oszczęd-
ności oraz biżuterię przed kradzieżą oraz jak nie 
dać się okraść na ulicy.
W trakcie dyskusji seniorzy opowiadali o wła-
snych doświadczeniach z nieuczciwymi oso-
bami. Na koniec uczestnicy oklaskami podzię-
kowali funkcjonariuszowi za poświęcony czas 
i zaprosili do udziału w kolejnych spotkaniach 
poświęconych zagadnieniu bezpieczeństwa. 
Niewątpliwie spotkanie to przebiegło w miłej 
atmosferze oraz pozostawiło w świadomości 
seniorów wiedzę dotyczącą podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. 

TEKST I FOTO JULIA PIGOŃ, KRZYSZTOF GRUDZIŃSKI

TEKST I FOTO OFICER PRASOWY KPP W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM MŁODSZY ASPIRANT SZYMON KOŹNIEWSKI
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Trzy rzeki na filmowo – Bigda idzie

Ruszyli z mobilną informacją

Zwycięzca konkursu „Trzy rzeki na filmowo”, organizowanego przez LOT Trzech Rzek, nadesłał nam listę sześćdziesięciu 
kilku tytułów filmów fabularnych, seriali, filmów dokumentalnych, teledysków, przedstawień teatru telewizji. Na liście nie 
było produkcji, o której opowiemy tym razem. 

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek uruchomiła mobilną informację 
turystyczną. Wskazówkami służą zwiedzającym wolontariusze na rowerach. 

Bigda idzie to adaptacja trzytomowej po-
wieści Juliusza Kaden-Bandrowskiego pt. 

Mateusz Bigda, będącą ostrą krytyki między-
wojennego parlamentaryzmu. 
Tytułowy bohater książki i inscenizacji to ambit-
ny, żądny władzy działacz chłopski. W spektaklu 
widzimy intrygi Bigdy zmierzające do obale-
nia dotychczasowego rządu. Na czele nowego 
oczywiście ma stanąć właśnie on. Lider chłop-
skiej partii zdaje sobie sprawę, że jest  „chamem” 
na salonach. Nie jest to dla niego źródło kom-
pleksów, wręcz przeciwnie, czerpie z tego siły. 
Diabelnie sprytny, całkowicie pozbawiony skru-
pułów, nieufny, arogancki wręcz prymitywny 

Mobilna informacja turystyczna po raz 
pierwszy działała 23–24 kwietnia, a więc 

w czasie, kiedy w Nowym Dworze Mazowiec-
kim odbyła się akcja „Za półdarmo” oraz wyścig 
kolarski LOTTO Poland Bike Marathon. Wów-
czas na terenie Modlina Twierdzy pojawili się 
wolontariusze na rowerach, którzy udzielali 
turystom pomocnych wskazówek i poma-
gali poruszać się po okolicy. Wyposażeni byli 
w mapki i foldery. Doradzali, dokąd warto iść 
i co zwiedzić, gdzie zjeść lub przenocować.  
– Wolontariusze na rowerach udzielają takich 
samych informacji, jakie można uzyskać w stan-
dardowym Centrum Informacji Turystycznej. 
Chcemy w ten sposób rozwinąć zakres działania 

doskonale sprawdza się w zakulisowych par-
lamentarnych rozgrywkach. Szantaż, przekup-
stwo, zastraszenie to powszechnie stosowane 
przez Bigdę metody „walki” o władzę. 
W rolę Mateusza Bigdy wcielił się Janusz Gajos. 
W przedstawieniu można też zobaczyć między 
innymi: Krzysztofa Globisza, Olgierda Łukasze-
wicza, Andrzeja Seweryna, Krzysztofa Kolber-
gera, Wojciecha Siemiona.
Spektakl został zrealizowany w konwencji filmo-
wej, a niektóre sceny kręcone były w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Starsi mieszkańcy za-
pewne pamiętają, jak i gdzie to kręcono, rozpo-
znają zbieg ulic Sobieskiego i Przejazd. 

i dotrzeć do tych osób, które nie wiedzą o na-
szym istnieniu bądź nie docierają do naszej sie-
dziby – mówi Sebastian Sosiński, Prezes Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Trzech Rzek. 
Wolontariuszy można łatwo poznać, ponie-
waż ubrani byli w koszulki z logo LOT Trzech 
Rzek. Po raz kolejny wyruszyli w teren w czasie 
majówki. 
– Na początek chcemy sprawdzić mobilną 
informację turystyczną w Modlinie Twierdzy, 
w weekendy, kiedy coś się dzieje bądź kiedy 
spodziewamy się większej liczby zwiedzają-
cych. W przyszłości rozważymy możliwość, 
by funkcjonowała ona częściej oraz w innych 
miejscach, najlepiej na terenie całego obszaru 

Warto obejrzeć to przedstawienie także po to, 
aby zobaczyć, jak bardzo zmieniło się nasze mia-
sto. Tych plenerów już nie ma, nie ma bruku, nie 
ma drewnianych budynków, trochę żal.
Na zakończenie pytanie dotyczące opisywane-
go spektaklu. Kto to przedstawienie reżyserował 
i kto był autorem scenariusza? Dla pierwszej 
osoby, która nadeśle poprawną odpowiedź 
na adres it@3rzeki.pl, mamy drobny upominek. 

Rozwiązanie poprzednie j zagadki: w filmie „Tam 
i z powrotem” stacja w Modlinie to Głusk. 
W kolejnym numerze opowiemy o plenerach 
filmu o pewnym pułkowniku.

TEKST ZESPÓŁ LOT TRZECH RZEK FOTO KADRY ZE SPEKTAKLU TEATRU TELEWIZJI BIGDA IDZIE 

TEKST ZESPÓŁ LOT TRZECH RZEK 

działania Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Trzech Rzek – zapowiada S. Sosiński. 
Jednocześnie LOT zachęca osoby, które chciały-
by rozpocząć turystyczny wolontariat, do kon-
taktu (tel. 22 713 32 79, e-mail 3rzeki@3rzeki.pl). 
Nie muszą one nawet posiadać własnego 
roweru, ponieważ organizacja udostępni im 
jednoślad. 
Mobilna informacja turystyczna jest uzupeł-
nieniem standardowej działalności Centrum 
Informacji Turystycznej, które mieści się przy 
ul. Baśki Murmańskiej 164 w Modlinie Twier-
dzy (tuż obok dawnego Kasyna Oficerskiego). 
Jest ona czynna jest od wtorku do niedzieli 
w godz. 10–17. 
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Przeszłość – jest to dziś, 
tylko cokolwiek dalej… C.K. NORWID

Od ośmiu lat około połowy kwietnia na skwerze im. Księcia Stanisława 
Poniatowskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przybywa nowe drzewo. 
Zespół Szkół nr 2 sadzi kolejny „Dąb Pamięci”.

TEKST M. MOŻDZYŃSKA

Taki sposób uczczenia oficerów związa-
nych z Nowym Dworem „Dwójka” za-
proponowała władzom miasta i ZOR RP, 

gdy niemożliwa do realizacji stała się dotych-
czasowa forma obchodów katyńskiej rocznicy. 
Tablica poświęcona oficerom nowodworskie-
go Batalionu Elektrotechnicznego, zamordo-
wanym w Charkowie i Katyniu, ze względu 
na niezakończony remont kościoła św. Micha-
ła jest nadal niedostępna, więc drzew katyń-
skich przybywa. Z jednej strony istnieją obawy, 
że zmienimy skwer w dębowy zagajnik, z dru-
giej – dzięki stojącym pod drzewami tablicz-
kom przechodnie dowiadują się trochę więcej 
o oficerach Batalionu Elektrotechnicznego. Ktoś 
powiedział, że informacje tam zapisane są zbyt 
oficjalne. Na małej tabliczce nie da się jednak 
umieścić wszystkiego, pokazać, że oficerowie 
«katyńscy» byli zwykłymi ludźmi, żyjącymi w na-
szym mieście.
Krótko po posadzeniu pierwszego „Dębu Pa-
mięci” starsza pani po przeczytaniu informacji 
na jednej z tabliczek stwierdziła: „Ja tego dok-
tora pamiętam. Przychodził do mojego tatu-
sia. Zawsze był w mundurze i nawet na wizyty 
domowe przychodził ze swoim żółtym psem”. 
Dalej popłynęła opowieść, jak doktor Ciecha-
nowski po stwierdzeniu poważnej choroby nie 
tylko postawił diagnozę, ale załatwił pacjentowi 
bardziej odpowiednią pracę i zmianę miesz-
kania. Aleksander Ciechanowski po przejściu 
do rezerwy pozostał w Nowym Dworze, był 
lekarzem w tutejszym szpitalu, przyjmował 

w przychodni, prowadził prywatną praktykę. 
Jednak przede wszystkim był społecznikiem; 
działał w Nowodworskim Towarzystwie Wioślar-
skim, Związku Strzeleckim, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Towarzystwie Opieki nad Chorym 
i Kaleką. Sprawował również funkcję zastępcy 
Burmistrza Nowego Dworu. W naszym mieście 
mieszkał kilkanaście lat – to dlatego co jakiś czas 
docierają do nas o nim barwne historie. Doktor 
lubił zwierzęta, oprócz wspomnianego żółte-
go psa, miał gadającą papugę. Niekiedy ptak 
przysparzał mu kłopotów, gdyż to, co mówił, 
było zazwyczaj niecenzuralne, a przecież sąsia-
dem doktora był znany nowodworski adwokat 
Wincenty Tuszyński i nieparlamentarne okrzyki 
gorszyły jego klientów. W tym samym domu 
mieszkał również pastor z rodziną, również 
i jemu niezbyt podobały się ptasie monologi. 
Aleksander Ciechanowski musiał być postacią 
barwną, zapamiętało go wiele osób. 
W Nowym Dworze do dziś mieszkają krewni Ro-
mana Jędraszki. I oni wspominają. Opowiadają 
o ciepłym, przyjaznym człowieku, który po prze-
prowadzce do Warszawy nadal odwiedzał nasze 
miasto. Mówią o tragicznym losie jego rodziny. 
Brat podpułkownika zginął na III forcie w Pomie-
chówku. W domu Romana Jędraszki na Żolibo-
rzu mieściła się podczas okupacji tajna składnica 
broni. Jej odkrycie przez Niemców doprowadzi-
ło do aresztowania matki i starszej córki pod-
pułkownika. Dwudziestojednoletnia Gabriela 
– żołnierz AK – zginęła na Pawiaku w 1944 r. Nie 
znając miejsca pochówku najbliższych, rodzina 

wmurowała tablicę im poświęconą w ścianę 
kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Było 
to jedno z niewielu miejsc w Warszawie, gdzie 
w czasach PRL-u pojawiała się nazwa Katynia 
jako miejsca śmierci.
Gabriela Jędraszko nie była jedyną osobą, któ-
ra podczas okupacji należała do ruchu oporu. 
W powstaniu warszawskim walczyły córki Piotra 
Dybaczewskiego i Jana Wnęka. Obie w momen-
cie wybuchu wojny były nastolatkami. W pa-
mięci Marii Dybaczewskiej z Nowego Dworu 
najpełniej utrwaliły się tereny wokół ulicy Pade-
rewskiego: staw, kort tenisowy, plac sportowy. 
We wspomnieniach nie zabrakło także  „lokalnej 
specjalności”, czyli powodzi. Jej relacje o ojcu 
mówią o wieloletnim poszukiwaniu jakichkol-
wiek informacji, determinacji, listach pisanych 
do polskich i radzieckich instytucji oraz otrzy-
mywaniu wymijających odpowiedzi. 
Kilkuletnia w 1939 r. Krystyna Tomasini (póź-
niej Dostatnia) z naszego miasta zapamiętała 
niewiele. Ale i w tym wypadku po posadzeniu 
„Dębu Pamięci” odezwali się świadkowie pamię-
tający sympatyczną rodzinę z domu doktora 
Nawaduńskiego: rozśpiewaną panią Lucynę, 
przyjaznego pana Zbigniewa i towarzyszkę 
zabaw z nowodworskiego parku – małą Krysię. 
Podobne opowieści mogą pojawić się każde-
go dnia. Akcja „Katyń – ocalić od zapomnienia” 
ma na celu ich gromadzenie, a to w czym 
uczestniczymy w kwietniowe niedziele jest 
zarazem końcem i początkiem poznawania hi-
storii oficerów z Batalionu Elektrotechnicznego.

Doktor Ciechanowski wśród pracowników Ubezpieczalni Społecznej w 1933 r

Karta z rodzinnego 
albumu Romana Jędraszki, fotografia z 1936 r.
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TEKST JERZY WYSOKIŃSKI FOTO BOGUSŁAW SĘPIOŁ

Remiz – ptak budujący wiszące gniazda

Zobaczyłem go raz pierwszy w latach 80. XX w. podczas 
wędrówek nad Narew. Zwrócili na niego uwagę 
towarzyszący mi uczniowie.

Na nadbrzeżnych roślinach obok plaży, na wysokości osiedla „Pólko”, 
na gałązkach wierzby, budował gniazdo niewielki ptak wielkości 
wróbla, ale zupełnie inaczej ubarwiony. Miał nieco ponad 10 cm 

długości i skrzydełka o rozpiętości 16–18 cm. Był dość smukły, z ciemnym 
pasem piór po bokach głowy i nad dziobem. Czubek głowy ptaka i szyja 
były jasnoszare, a grzbiet brązowy. Kuper i brzuch były płowokremowe, 
lotki i sterówki czarnobrązowe o jaśniejszych brzegach. Osobnik, budujący 
gniazdo, plecy miał wyraźnie ciemnobrązowe, a na piersiach często roz-
rzucone rdzawobrązowe cętki. Okazuje się, że to rzadko spotykany w kraju 
remiz (Remiz pendulinus). Samice tego gatunku są podobne do samców, 
ale jaśniejsze i mają węższą tzw. maskę twarzy, czyli plamę z ciemnych piór, 
a barwy ich określa się jako „bardziej matowe”. Czytałem do tamtej pory 
o tym ciekawym gatunku, ale go nie widziałem. Tymczasem remiz wybiera 
na tereny gniazdowe szerokie doliny rzeczne, a przecież Nowy Dwór jest 
z nich znany. Ponieważ rozpoczyna się właśnie okres rozmnażania tego 
gatunku ptaków, spróbuję o nim nieco więcej napisać. Remizy można 
spotkać w Nowym Dworze zarówno nad Narwią, jak i nad Wisłą na terenie 
rezerwatu „Kępy Kazuńskie” (za „Osiedlem Młodych”). Obserwacje pokazu-
ją, że lot remiza jest lekki i zwinny. Ptaki wspinają się również po gałązkach, 
swobodnie zwisają głową w dół. Łowią podczas tych akrobacji nadwodne 
bezkręgowce (m.in. komary i pająki).
Stada remizów, liczące od kilkudziesięciu do ok. 200 osobników, przyla-
tują do Polski zachodniej już pod koniec marca lub w połowie kwietnia. 
Od końca kwietnia do początków maja trwa składanie jaj pierwszego lęgu. 
Największe nasilenie lęgów przypada na połowę maja. Znany ornitolog, 
prof. Jan Sokołowski, podaje, że ptaki wybierają pod budowę zwisającą 
gałązkę rośliny (najczęściej jest to wierzba), okręcają ją włóknami i przy-
czepiają do konstrukcji powstającego gniazda delikatne puchy roślin. 
Tkają je z kwiatów wierzb, osik i topoli oraz pałek wodnych. Zwisające 
początkowo ku dołowi ścianki ptaki sczepiają u dołu, co daje wygląd jakby 
worka z otworem z boku na rurkę wejściową. Powstała w ten sposób bu-
dowla ma kształt retorty o szerokiej szyjce, skierowanej ku górze i służącej 
do wchodzenia ptaka do wnętrza. Prace rozpoczynają samczyki, a wkrótce 
potem do pracy przyłączają się samice, które podczas ptasich godów 
wybrały sobie samce na partnera. Budowa całego gniazda zajmuje około 2 
tygodni. Gniazdo ma wysokość 12–17 cm, średnicy 8–11 cm. Konstrukcja 
jest ciepła i bezpieczna, bo wąskie wejście (2–3 cm średnicy) i obecność 
pod gniazdem wody (od 1,5 m do kilkunastu metrów) zabezpiecza od ata-
ku drapieżników. Często można napotkać wśród zarośli niedokończone 
gniazda. Powstają one wówczas, kiedy samiec zaczyna budować gniazdo, 
ale jeśli nie uda mu się przywabić w ciągu kilku tygodni do tego gniazda 
partnerki, opuszcza je. Samica składa 5–8 białej barwy jaj o wydłużonym 
kształcie. Jaja przez ok. 2 tygodnie wysiaduje samica lub samiec (nigdy 
razem). Młode, karmione w gnieździe przez oboje rodziców, opuszczają 
gniazdo po ok. 20 dniach. Dziób remiza dostosowany jest do chwyta-
nia drobnych owadów, mszyc, pająków występujących na roślinności 
nadwodnej i pokarmem tym odżywia również młode (jesienią ptaki 
te zjadają również nasiona, m.in. trzciny). Po wylocie z gniazda młode 
remizy mogą jeszcze do niego wracać, a nawet w nim nocować nawet 
przez ok. 3 tygodnie, pozostając stale pod opieką rodziców. Samica w tym 
czasie zachowuje się cicho, natomiast samce głośno śpiewają, zdradzając 
tym samym obecność gniazd. Nie boją się ludzi, pozwalając im podejść 
na niewielką odległość. Samce wydają przeciągłe, ale niezbyt głośne 
dźwięki, brzmiące, jak  „siii”. Głos remiza określa się jako mieszanina głosu 
kontaktowego z wysokimi trelami, wydawanymi w wyraźnych odstę-
pach. Remizy wyprowadzają jeden, a czasami dwa lęgi w roku – od maja 

do sierpnia. Od zniesienia ostatniego jaja wysiadywanie trwa 13–14 dni. 
Pisklęta remiza mają ostre pazurki, dzięki którym wychodzą na wierzch 
gniazda i chodzą po jego powierzchni. W czerwcu młode z pierwszego 
lęgu wylatują i niewielkich stadach, poszukują w najbliższej okolicy po-
karmu. Remizy odlatują we wrześniu. Zimują na południu Europy, Bliskim 
Wschodzie i w południowej Azji. Bardzo rzadko zimują w kraju.
Od pewnego czasu remiz rozszerza swój zasięg daleko na północ i na za-
chód Europy, a na terenie Polski zajmuje nawet siedliska w miastach.
W Polsce remiz jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.
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Dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MAJ 2016

W Urzędzie Miejskim można porozumieć 
się w języku migowym

*  M I G A M  *  M I G A M  *

*  M I G A M  *  M I G A M  *

Partnerzy Nowodworskiej Karty Familijnej
• Akademia Zdrowia Lejdis
ul. Okunin 128A, tel. 514-168-508
www.akademiazdrowiandm.pl
10% zniżki na usługi centrum dietetycznego, 15% 
zniżki na karnety na siłownię, 20% zniżki na karnety 
na zajęcia fitness
• Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 66
www.nosir.nowydwormaz.pl
www.facebook.com/NowodworskiOsrodekSpor-
tuIRekreacji
50% zniżki na płatną ofertę NOSiR
• Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Paderewskiego 1 A
www.nok.nowydwormaz.pl
www.facebook.com/NowodworskiOsrodekKultury
50% zniżki na płatną ofertę NOK
• Nowodworska Linia Miejska
Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na terenie 
Nowego Dworu Mazowieckiego, liniami miejskimi 
nr 11, 12 i 14 w 2016 roku
• Siłownia AVECON POLSKA
ul. Sportowa 66 (budynek pływalni NOSiR)
tel. 698-735-638

Grażyna Kiljan,
• 18.05.2016 r. – w godz. 10:00–11:00
•  19.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży  

napojów alkoholowych
• 30.05.2016 r. – w godz. 10:00–12:00
Elżbieta Kobuszewska
• 09.05.2016 r. – w godz. 16:00–18:00
•  16.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży  

napojów alkoholowych 
• 18.05.2016 r. – w godz. 16:00–17:00

Krystyna Nasiadka 
• 12.05.2016 r. – w godz. 15:00–16:00 
• 16.05.2016 r. – w godz. 15:00–17:00 
•  19.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży  

napojów alkoholowych
Jadwiga Świderska
•  13.05.2016 r. – w godz. 16:00–17:00 
•  19.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży  

napojów alkoholowych 
•  23.05.2016 r. – w godz. 16:00–18:00 

Jolanta Wiśniewska- Tarlaga
•  11.05.2016 r. – w godz. 16:15–17:15 
•  16.05.2016 r. – Kontrola punktów sprzedaży  

napojów alkoholowych 30.05.2016 r.  
– w godz. 16:15–18:15

Posiedzenia MKRPA odbędą się dnia 12 
i 24.05.2016 r. – o godz. 16:00. W tych dniach 
w godzinach 16:00–17:00 są dostępni wszyscy 
członkowie komisji dla potrzebujących kontaktu 
klientów.

Z N I Ż K I  D L A  R O D Z I N  3 +

www.avecon.com.pl
10% zniżki na wszystkie karnety
• Studio Barwa
ul. Paderewskiego 2/2
www.studiobarwa.pl
www.facebook.com/StudioBarwaNDM
33% zniżki na usługi: stylizacja paznokci, stylizacja rzęs, 
usuwanie tatuażu i usługi kosmetyczne
• Expresso
ul. Przejazd 28
www.facebook.com/expressoNDM
20% zniżki na wszystkie napoje gorące i 10% zniżki 
na koktajle owocowe, smoothies 
• Sklep Siemanko
ul. Przejazd 3
www.sklepsiemanko.pl
www.facebook.com/SklepSiemanko
–10% na koszulki, spodnie, kurtki, spodenki, longsleeve’y,  
–10% na czapki, saszetki, paski, –7% na bluzy, –15% 
na płyty, –20% na plecaki, torby i okulary.
Oferta obowiązuje od 1.06.2015 r. w sklepie stacjo-
narnym.
• Gabinet Rozwoju Dziecka Joanna Prusik
ul. Piaskowa 2
tel. 799 11 22 06

5% zniżki na: logopedię, terapię integracji sensorycznej, 
fizjoterapię, badanie funkcji wzrokowych
• Sala zabaw Bajbalandia
ul. Mazowiecka 14
www.bajabalandia.pl
www.facebook.com/Bajbalandia
zniżki na bilety wstępu: od poniedziałku do piątku 
10 zł za pierwszą godzinę zabawy, w weekendy 15 zł 
za pierwszą godzinę zabawy (za każdą kolejną zgodnie 
z cennikiem)
• NDMed Sklep Medyczny
ul. Targowa 5
30% zniżki na komputerową diagnostykę stóp, 10% 
zniżki na całą ofertę sklepu z wyłączeniem środków 
pomocniczych, 5% zniżki na środki pomocnicze tj. pie-
lucho majtki, podkłady, wkładki anatomiczne
• Fit Bar Angel
ul. Sportowa 66
tel. 504 139 094
15% zniżki na: dania fit, soki wyciskane, shake
• As&As Dental Clinic
ul. Paderewskiego 14b
tel. 694 471 470
5% zniżki na: przegląd stomatologiczny,
10% zniżki na stomatologiczne zabiegi profilaktyczne

W Nowym Dworze Mazowieckim, oprócz rządowego programu Karta Dużej Rodziny, realizowany jest także program samorządowy – Nowodworska Karta Familijna. 
Posiadacze kart otrzymują zniżki w wielu firmach i instytucjach. Szczegóły programu Nowodworska Karta Familijna opisane są na stronie www.nowydwormaz.pl/nkf, 
również tam można znaleźć wniosek o przyznanie karty, który należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim. Wszelkie informacje związane z ogólnopolską Kartą 
Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl, wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny również składamy w Urzędzie Miejskim. Karty 
są przyznawane rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim bez względu na osiągane dochody.
Jeśli prowadzisz firmę w Nowym Dworze Mazowieckim i chciałbyś zaoferować zniżki dla rodzin wielodzietnych, napisz na karta@nowydwormaz.pl
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TEKST I FOTO BEATA CYRANKOWSKA

W marcu jak w garncu,
czyli rzecz o marcowych  
wydarzeniach w PP5

Pogoda marcowa rozpieszczała nas dawno niewidzianym słońcem i błękitem 
nieba, żeby następnego dnia wrócić z jesienną szarugą i wszędobylskim, 
niechcianym przez nikogo, deszczem. Na szczęście w przedszkolu 
działo się tyle, że nawet plucha za oknem nie była nikomu straszna. 

Marzec przywitaliśmy koncertem muzycz-
nym „Znane arie operowe i pieśni”. Przed-

szkolaki mogły wysłuchać pięknych arii pocho-
dzących zarówno z polskich, jak i włoskich oper, 
na przykład „La Traviata” czy „Straszny Dwór”. Dzie-
ci oddawały się słuchaniu muzyki klasycznej, która 
jest ponadczasowa, a także z ciekawością słuchały 
różnych historii na jej temat. 
21 marca, jak co roku, postanowiliśmy przegonić 
zimę i zachęcić wiosnę, aby na dobre rozgo-
ściła się w naszym mieście. Wszystkie grupy 
przedszkolne wspólnie wybrały się na uroczysty 
spacer. Na czele pochodu niesiona była pięknie 
przystrojona Marzanna. Przedszkolaki z zapa-
łem skandowały: „Zimo uciekaj! Wiosno chodź 
do nas, nie zwlekaj!”. 
Po wesołym i głośnym przemarszu wokół przed-
szkola każda z grup zrobiła sobie pamiątkowe 
zdjęcia z Marzanną. W doskonałych nastrojach 
powróciliśmy do przedszkola, a przez następne 
dni coraz częściej mogliśmy być świadkami, jak 
w przyrodzie pojawiają się wiosenne zwiastuny. 
Jednym słowem – wiosna nas usłyszała i czym 
prędzej zagościła w naszym życiu! 
W marcu odbył się w przedszkolu konkurs  „Moja 
ulubiona postać z bajki”. 

Przez cały miesiąc chętne przedszkolaki praco-
wały wraz ze swoimi bliskimi nad projektami. 
Do udziału w konkursie zostało zgłoszonych 
aż 44 stworzonych przez dzieci postaci z ba-
jek. Wszystkie prace mogły być podziwiane 
w holu przedszkola i przez cały czas ekspozycji 
spotykały się z niesłabnącym zainteresowa-
niem ze strony dzieci, rodziców i pracowników 
przedszkola. 
Laureatami naszego konkursu zostali: Antonina 
D. z Wiewiórek (I miejsce: „Elmo”), Małgorzata 
Sz. z Jagódek (II miejsce: „Dzwoneczek”) oraz 
Sandra K. ze Skarbów (III miejsce: pies). Jury 
przyznało także wyróżnienia Karolowi W. i Oliwii 
W. ze Skarbów, Aleksandrowi Ż. z Pszczółek 
oraz Amelii K. z Wiewiórek. Radości i oklaskom 
nie było końca. 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 24 marca 
podczas spotkania wielkanocnego. Brały w nim 
udział wszystkie przedszkolaki, dyrekcja, na-
uczyciele i pracownicy przedszkola. Złożyliśmy 
sobie życzenia, by następnie w świątecznym 
nastroju powrócić do sal i z radością oddawać 
się tworzeniu wielkanocnych ozdób. Świąteczny 
nastrój na dobre bowiem zagościł w naszym 
przedszkolu. 
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Zew natury wywołany przez prawdziwe afry-
kańskie klimaty zabrał dzieci w fascynującą 

podróż w samo serce gorącej i dzikiej Afryki. 
Przedszkolaki poznały tańce afrykańskie, a także 
zwyczaje mieszkańców odległego kontynen-
tu. Wysłuchały przepięknej bajki o afrykańskim 
chłopcu, który zabłądził w lesie. Tego dnia nasz 
znajomy Afrykańczyk – Ricky Lion przybył 
do nas z różnego rodzaju bębnami. Każda gru-
pa wiekowa miała oddzielne spotkanie z mu-
zykiem, podczas którego przedszkolaki mogły 
poznać brzmienie instrumentów. Największą 
atrakcją było poznanie dźwięku jaki wydaje bę-
ben o średnicy dwóch metrów. Zadowolone 
i uśmiechnięte twarze dzieci były najlepszym 
dowodem na to, że „Spotkanie z Afryką” było 
wspaniałą przygodą. 
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem wzięły 
udział w warsztatach. Spotkanie z naszym go-
ściem dostarczyło wiele pozytywnych wrażeń 
i z pewnością pozostanie na długo w pamięci 
przedszkolaków. 

Warsztaty muzyczne „Dotyk Afryki” w PP1

Tradycje 
wielkanocne 
zajęcia otwarte  
w PP1

W Przedszkolu nr 1 odbyły się 
otwarte zajęcia poświęcone 
tradycjom wielkanocnym. 
Uczestniczyli w nich rodzice 
babcie i dziadkowie maluchów. 

W Publicznym Przedszkolu nr 1 „Wesoła Jedyneczka” odbyły 
się warsztaty muzyczne, które poprowadził Ricky Lion, 
czarnoskóry, charyzmatyczny muzyk z Kongo.

TEKST I FOTO ANNA W.

TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA

Wraz z wiosną przychodzą kolorowe i rado-
sna Święta Wielkanocne. Jest to wyjątko-

wy magiczny czas, w którym tradycja ludowa 
i świat przyrody splatają się w jedno. W Polsce 
bardzo pielęgnuje się obyczaje i tradycje wiel-
kanocne, które są często odmienne dla każ-
dego regionu. Wiele z nich już zanikło, jednak 
wiele nadal kultywuje się w polskich domach. 
Czy wyobrażacie sobie Wielkanoc bez palmy, 
święconki, pisanki czy lanego poniedziałku? 
Zajęcia otwarte w grupie Wesoła Gromada 
z Publicznego Przedszkola nr 1 były właśnie 
poświęcone tradycjom wielkanocnym. Dzieci 
wysłuchały opowiadania opisującego piękne 
nasze tradycje i obrzędy wielkanocne. Na-
stępnie wychowawczyni grupy opowiedziała, 
co symbolizuje palma wielkanocna, pisanka, 
święconka, baranek czy kurczaczek, dlaczego 

dzielimy się jajkiem i polewamy wodą w lany 
poniedziałek. Druga wychowawczyni przepro-
wadziła „wielkanocną zabawę”, w której wzięły 
udział wszystkie dzieci. Przy dźwiękach muzyki 
odnajdywały pogubione przez panią Zająco-
wą kolorowe pisanki i umieszczały je w koszu. 
Na zajęcia otwarte zaproszono rodziców i dziad-
ków, by wspólnie w rodzinnym gronie dzieci 
wraz ze swymi najbliższymi wykonały pracę pla-
styczną pt. „Kolorowe pisanki”. Powstały piękne 
pisanki, bogato zdobione w różne wzory, inne 
przedstawiające wesołe twarze, a jeszcze inne 
w kolorowe paski. Pięknie pracowały rodzinne 
zespoły. Rodzice mogli się przekonać, jak wiele 
już potrafią i jak są samodzielne ich pociechy. 
W czasie zajęć było wesoło, kolorowo i bardzo 
świątecznie. Zajęcia zakończyła degustacja lu-
krowanych, wielkanocnych bab.



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

22

Wyjątkowym gościem uczniów naszego 
gimnazjum była pani Małgorzata Kom-

sta – prokurator Prokuratury Rejonowej w No-
wym Dworze Mazowieckim, która w niezwykle 
emocjonujący sposób opowiedziała młodzie-
ży o specyfice swojej pracy. Z każdego zdania, 
z każdego słowa pani prokurator można było 

odczytać niezwykłą wiedzę, profesjonalizm, 
ale przede wszystkim niezwykłą pasję i dumę 
z wykonywania zawodu prokuratora.
Nasi uczniowie słuchali jak urzeczeni opowieści 
o sposobach rozwiązywania trudnych spraw, 
o tym, że czasami przypadek, a czasami szcze-
gół stanowi o przełomie w sprawie. Jednak 

najczęściej do rozwikłania zagadki prowadzi 
wiedza, mądrość i profesjonalizm prokuratora 
prowadzącego śledztwo. 
Na spotkaniu obecna była też pani Izabela 
Krężlewicz, która jest pracownikiem kancelarii 
w Prokuraturze Rejonowej. Opowiedziała mło-
dzieży o swojej pracy i o tym, jak ważne czyn-
ności wykonują pracownicy administracyjni, jak 
wiele zależy od ich fachowości, dokładności 
i sumienności.
Pani Izabela Krężlewicz jest przewodnicząca 
Oddziałowej Rady Rodziców w naszym gim-
nazjum i to dzięki jej pomocy oraz zaangażo-
waniu mogliśmy zorganizować tę niezwykłą 
lekcję wychowawczą.
Zachwyceni uczniowie serdecznie podzięko-
wali obu paniom i poprosili o więcej – wyrazili 
pragnienie powtórnego spotkania zarówno 
z panią prokurator, jak i z panią Krężlewicz.

Zatem do zobaczenia i jeszcze raz SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY!

Dzień z prokuratorem

5 kwietnia odbyła się wyjątkowa lekcja wychowawcza. Uczestniczyły w niej 
klasy II A i III A. Był to „Dzień z prokuratorem”, zorganizowany z inicjatywy 
wychowawczyń, pani Hanny Kramarskiej i pani Magdaleny Tokarskiej.

TEKST I FOTO HANNA KRAMARSKA

W komnatach 
Stanisława 
Augusta 
Poniatowskiego
TEKST I FOTO E. GRUSIEWICZ

W środę 30 marca klasy VIa i VIb z SP3 wraz 
z wychowawcami: panem E. Grusiewi-

czem i panem B. Małkiewiczem wzięły udział 
w lekcji muzealnej w Zamku Królewskim – Mu-
zeum Królów i Rzeczypospolitej. Tematem zajęć 
była wizyta u króla. W trakcie zwiedzania komnat 
zamkowych uczniowie poznawali życie dwor-
skie, funkcje ceremoniału, zasady zachowania 
się wobec króla oraz rozpoznawali symbolikę 
sal zamkowych. Chętnie rozmawiali o życiu 
codziennym monarchów i prerogatywach 
władzy królewskiej. Ponadto wysłuchali wielu 
ciekawych anegdot z czasów stanisławowskich, 
np. dowiedzieli się, co zazwyczaj jadał ostatni 
król Polski, czym się leczył, dlaczego spał na sie-
dząco i nie nosił pudrowanej peruki.

Lekcja przybliżyła uczniom nie tylko dzieje 
Zamku Królewskiego, ale przede wszystkim 
czasy panowania ostatniego króla Polski – Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego.
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Warsztaty Wielkanocne  
z Rodzicami u ,,Myszek” 

Święta Wielkanocne to najradośniejsze, wiosenne święta. To też okazja by móc wykonywać symbole, które 
w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Pierwszy Dzień wiosny

„Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.

Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki…

E. Budryk

TEKST I FOTO A.Z.

TEKST I FOTO J.S-SZ.

Dwudziestego drugiego marca przedszkolaki 
z  „Krasnala” wzięły udział w corocznym, 

tradycyjnym – pożegnaniu zimy i przywitaniu 
wiosny. Przygotowania do tej uroczystości od-
bywały się już kilka dni wcześniej, a była to nauka 
piosenki „Marzanno”  i wykonanie emblematu 
– oznak wiosny. Każda grupa miała inny: gr. 1 – 
bazie, gr. 2 przebiśniegi, gr. 3 krokusy, gr. 4 bocian 
i gr. 5 skowronek.
O godzinie 10:00 wszystkie przedszkolaki zebrały 
się nas sali gimnastycznej, aby chwilę porozma-
wiać z nadchodzącą Panią Wiosną i dowiedzieć 
się, co muszą zrobić, aby do nich zawitała. Dzieci 
zostały również zapoznane z tradycją topienia 
Marzanny. Następnie wszystkie grupy zebrały 
się przed przedszkolem, by wyruszyć barwnym 
korowodem. Podczas marszu ulicami Modlina 
dzieci śpiewały piosenki, skandowały różne ha-
sła żegnające zimę czy grały na instrumentach 
muzycznych. Dzięki temu nasz korowód nie po-
został niezauważony. Wszystkich ogarnęła spon-
taniczna radość. Wiosenne słońce przygrzewało 
i oświetlało roześmiane twarze przedszkolaków.
Dzieci pożegnały Marzannę – zimową pannę 
na placu zabaw poprzez zaśpiewanie piosenki 
i wykrzyczenie wierszyka na pożegnanie. Na-
stępnie dokonano symbolicznego spalenia 
kukły i przywitano wiosnę gromki brawami. 
Po wiosennym spacerze na dzieci czekała już 
Pani Wiosna, z którą przedszkolaki świetnie się 
bawiły przy radosnej muzyce.

W nasz ym przedszkolu 16 marca 
2016 roku, w grupie „Myszek” odbyło 

się spotkanie rodzinne pod hasłem „Warsz-
taty wiosenno-wielkanocne”. W wesołej, 
ciepłej i rodzinnej atmosferze bawiliśmy 
się, śpiewaliśmy piosenki, a następnie każ-
da rodzina zajęła się wykonaniem palmy 
wielkanocnej. 
Rodzice i dzieci wykazali się dużą kreatyw-
nością i inwencją twórczą. Wszystkie palmy 
zostały wykonane w sposób bardzo fachowy. 
W przyjaznej atmosferze czas upłynął bar-
dzo szybko i niesamowicie twórczo. Dzieci 
były zachwycone wspólną pracą z rodzicami 
i chętnie angażowały się w wykonanie palmy. 
Rodzice przygotowali niespodziankę dla swo-
ich pociech w postaci słodkiego upominku.

Wszystkim obecnym na warsztatach rodzicom 
i dzieciom dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas i życzymy Wesołych Świąt Wielkanoc-
nych. 
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Dzieci ze wszystkich grup aktywnie włączy-
ły się w przygotowania. Rozpoczynając 

posiłek, przedszkolaki podzieliły się jajkiem, 
składały sobie najserdeczniejsze życzenia. 
Na stole pojawiły się tradycyjne wielkanocne 
przysmaki – szynka, pasztet, jajka. Nie zabra-
kło również symboli wielkanocnych, pięknych 
stroików z bazi i bukszpanu oznaczających 
przyrodę, która budzi się do życia. Podczas 
spotkania dzieci zaprezentowały poznane 
piosenki o tematyce wiosenno-wielkanocnej. 
Pani wicedyrektor Anna Sykus złożyła świą-
teczne życzenia wszystkim przedszkolakom 
i pracownikom naszego przedszkola. Wspólne, 
uroczyste śniadanie wywołało miłe i niezapo-
mniane doznania, które na długo pozostaną 
w pamięci wszystkich dzieci.

W koncercie wystąpili śpiewacy operowi: 
sopran, tenor, bas z towarzystwem forte-

pianu. Wykonali m.in. arie ze: „Strasznego Dwo-
ru”, „Halki” S. Moniuszki, „Carmen” G. Bizeta.
Koncert z udziałem artystów operowych był 
pełen autentycznych wzruszeń i najczystszego 
piękna docierającego do małych słuchaczy. 
Reakcje dzieci zaskoczyły artystów swoją spon-
tanicznością i gotowością do przyjmowania 
płynącej ze sceny maestrii.

Nasze maluchy długo wspominały ten dzień 
i mamy nadzieję, że dzięki temu muzyka ope-
rowa stanie się bliższa ich sercom.

W PP2 bardzo gorące lato zagościło już 
w 8 marca, a to wszystko za sprawą 

naszego sympatycznego gościa. Ricky Lion 
– muzyk i animator z Kongo zabrał nas w po-
dróż aż do Senegalu. Opowiedział nam o ży-
ciu mieszkańców, o ich kulturze i zwyczajach. 
Przedszkolaki miały możliwość poznać słowa 
lokalnej piosenki. ,,Asiko, Asiko, bala moje…” 
– śpiewaliśmy razem z wesołym Ricky. 
Następnie nasz gość zapraszał poszczególne 
grupy, począwszy od maluszków aż po gru-
pę starszaków, do wspólnego muzykowania. 
Każde dziecko spróbowało swoich sił w graniu 
na imponująco dużym afrykańskim bębnie. 
Dodatkowo atmosferę radości, ekspresji wy-
tworzyły rekwizyty, które artysta przywiózł 
do naszego przedszkola. Występ ten poniósł 
nas w głąb Afryki, niosąc ze sobą klimat spon-
tanicznej zabawy. 

Śniadanie 
Wielkanocne

Koncert muzyki 
operowej 

Ricky Lion 

W środę, 23 marca br., zapanowała 
w naszym przedszkolu świąteczna 
atmosfera. Tego dnia wszystkie 
dzieci wraz z paniami zasiadły 
do uroczycie udekorowanego 
stołu, aby wspólne spożyć 
wielkanocne śniadanie. 

Koncerty stwarzają możliwość 
obcowania z muzyką  
w swej najdoskonalszej  
postaci. Tym razem nasze 
przedszkolaki miały możliwość 
posłuchać pięknej muzyki  
operowej.

„Asiko, Asiko bala moje” – 
co to znaczy dowiedziały się 
przedszkolaki z Publicznego 
Przedszkola nr 2. Niezwykły 
gość zabrał je do Senegalu.

TEKST I FOTO M.CH.

TEKST I FOTO M.CH.

TEKST I FOTO J.O.
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Celem przeprowadzonych zajęć było rozwi-
janie sprawności manualnej oraz kształto-

wanie wrażliwości na sztukę. Ponadto udział 
w warsztatach sprawił, iż dzieci poznały cały 
proces powstawania takich odlewów. Każdy 
uczestnik spotkania, przy swoim stanowisku 
pracy, otrzymał pojemnik z wodą i gipsem 
ceramicznym oraz formy do odlewu. Następ-
nie przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem 
i zaciekawieniem przystąpiły do pracy. Sądząc 
po minach uczestników najwięcej radości 
sprawiło łączenie wody z suchym gipsem. 
Teraz gotowe odlewy czekają na kolejny etap 
pracy – ozdabianie farbami wg inwencji twór-
czej przedszkolaków. Warsztaty były ciekawą 
odmianą dla zajęć przedszkolnych dającą dzie-
ciom dużo zadowolenia i satysfakcji ze swojej 
pracy, z pewnością pozostaną na długo w pa-
mięci przedszkolaków.

Walory wierszy zachęcają do podejmowa-
nia inicjatyw umożliwiających poszerza-

nie kontaktów z poezją. Dlatego też z okazji 
Międzynarodowego Dnia Poezji, przypada-
jącego 21 marca, w naszym Przedszkolu już 
po raz drugi gościła autorka wierszy dla dzieci 
pani Hanna Niewiadomska. Dzieci przywitały 
poetkę recytacją wierszy „Zebra” (w wykona-
niu Leny Podłuckiej i Ani Tendery) i „Tęcza” (re-
cytowała Asia Pietroń) z tomiku „Bajczytanki 
Pani Hanki”. Podczas spotkania autorskiego 
pani Hanna Niewiadomska zaznajomiła dzieci 
ze swoją twórczością – czytała wiersze, a tak-
że odpowiadała na pytania zadawane przez 
dzieci i nauczycielki. Ponadto zaproponowała 
zabawy twórcze z układaniem rymów oraz po-
budzające wyobraźnię, a dzieci zainspirowane 
spotkaniem wspólnie z poetką ułożyły wiersz 
o przedszkolu.
Spotkanie autorskie zorganizowały nauczyciel-
ki: Bożena Kowalska i Maria Marciniak. Dzieci 
i nauczycielki serdecznie dziękują pani Hannie 
Niewiadomskiej za spotkanie z poezją. Ten dzień 
na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Warsztaty 
ceramiczne

Spotkanie autorskie z Hanną Niewiadomską 

Dnia 22 marca br., tuż przed Świętami Wielkanocnymi, przedszkolaki z PP2 
uczestniczyły w warsztatach plastyczno-technicznych ,,Odlewy z gipsu”. 

Nie sposób wyobrazić sobie pracę przedszkola bez literatury dla dzieci, bez poezji. Poezja 
przemawia do czytelnika prostotą, liryzmem, subtelnym humorem i pięknem formy. Szczególnie 
wrażliwe na ten rodzaj przekazu są dzieci, gdyż wiersze odwołują się do ich zainteresowań, doznań 
i emocji. Wspomagają dziecięcą interpretację i percepcję świata; poruszają wyobraźnię i myślenie 
refleksyjne; inspirują do aktywności twórczej i są wspaniałym przykładem pięknej polszczyzny.

TEKST I FOTO M.CH.

TEKST I FOTO B.K., M.M.
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Celem rozgrywek była popularyzacja za-
bawowej formy nauczania – uczenia się 

tabliczki mnożenia z wykorzystaniem kart 
matematycznych oraz propagowanie zasad 
zdrowej rywalizacji, współdziałania w zespole, 
dążenia do postawionego sobie celu na miarę 
możliwości.
Podczas Mistrzostw rozegrano gry konkurso-
we: Krzyżak, Olimpijczycy, Prymus, Szeryf, grę 
zespołową Ekspres oraz gry poza konkursem: 
Piłkarza Matematyka i Królową Skakanki. Za-
wodnicy wykazali się szybkością, precyzją, 
koncentracją na zadaniu, a przede wszystkim 
doskonałą znajomością tabliczki mnożenia. 
Bili rekordy, cieszyli się z osiągnięć członków 
drużyn, kibicowali, dzielili się doświadczeniem, 
nawiązywali nowe znajomości. O wspaniałą 
atmosferę zadbali organizatorzy, sędziowie, 
animatorzy czasu wolnego, a także dyżurujące 
panie woźne. 
Zwyciężyła w XV Otwartych Mistrzostwach No-
wego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mno-
żenia reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7, 
wygrywając w Ekspresie z drużyną z Nasielska 

jedynie 3 sekundami. Najlepszą zawodniczką 
Mistrzostw została Natalia Małecka uczennica 
klasy IIIa SP7, uzyskując maksymalnie możliwe 
do zdobycia 31 punktów.

WYNIKI KLASYFIKACJI  
INDYWIDUALNEJ PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ 
NASTĘPUJĄCO:

Kategoria C III (chłopcy klas III)
I miejsce – Piotr Witkowski SP 7
II miejsce – Łukasz Chrustowski SP 7
III miejsce – Aleks Marczuk SP 7

Kategoria D III (dziewczynki klas III) 
I miejsce – Natalia Małecka SP 7
II miejsce – Gabriela Jaroszczyk SP 7
III miejsce – Paulina Przychodzka SP 7

Kategoria C IV (chłopcy klas IV)
I miejsce – Piotr Kucharuk SP 7
II miejsce – Maciej Mariański SP 7
III miejsce – Paweł Furtak SP 7

Kategoria D IV (dziewczynki klas IV) 
I miejsce – Malwina Wiśniewska SP Nasielsk
II miejsce – Aleksandra Miller SP 7
III miejsce – Malwina Dudek SP 7 

Nagrody ufundowane przez Burmistrza 
Miasta pana Jacka Kowalskiego oraz Radę 
Rodziców SP7 wręczały przewodnicząca 
Rady Rodziców p. Justyna Strawa i sędzia 
główny zawodów p. Małgorzata Kulesza.
Cieszymy się, że możemy organizować za-
wody, które dają dzieciom szansę na dosko-
nalenie własnych umiejętności, zdobywanie 
coraz to nowych doświadczeń w zakresie 
rozgrywania matematycznych gier karcia-
nych oraz propozycję na ciekawą formę 
spędzania wolnego czasu, naukę poprzez 
zabawę. 
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród 
za życzliwość i okazane wsparcie.

Zapraszamy za rok na kolejne XVI Otwarte 
Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckie-
go w Tabliczce Mnożenia. 

Nauka, zabawa,  
nawiązywanie przyjaźni

19 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego 
w Nowym Dworze Mazowieckim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół 
nr 1, odbyły się XV Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego 
w Tabliczce Mnożenia. W mistrzostwach tych zmagali się reprezentanci 
Szkoły Podstawowej z Nasielska oraz gospodarze z „Siódemki”. 

TEKST I FOTO MAŁGORZATA KULESZA
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Happening nauki W trosce o udany start  
dzień otwarty w szkoleTEKST I FOTO MAGDALENA KUJAWA,  

KAROLINA RADOMSKA

TEKST KATARZYNA TOMASZEWSKA, BEATA FILIPIAK FOTO MAGDALENA KUJAWA

Dwudziestego pierwszego marca po raz ko-
lejny w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się 

Happening Nauki. Mając na uwadze, że marzec 
to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy 
Dzień Wody, Happening w całości poświęcony 
został tej tematyce. W wydarzeniu brali udział 
uczniowie z klas I–VI. Wszystkie dzieci w tym 
dniu przyszły do szkoły ubrane na niebiesko.
Wiedząc, że uczniowie najszybciej i najefek-
tywniej nabywają wiedzę poprzez obserwację, 
organizatorzy Happeningu wytypowali uczniów 
z klas IV–VI, którzy przygotowali na sali doświad-
czenia związane z wodą (min. erupcję wulkanu 
i powstawanie pary wodnej). Młodsi wychowan-
kowie z klas I–III obserwowali doświadczenia 
przygotowane przez starszych kolegów z du-
żym zaciekawieniem.
Dodatkowo tego dnia na szkolnych korytarzach 
zawisły gazetki których tematem była woda, 
natomiast uczniowie klas IV–VI przygotowywali 
plakaty dotyczące min. pozyskiwania wody z lo-
dowców oraz oszczędzania wody.

Debiut w roli ucznia klasy pierwszej nie 
musi być stresem. Rodzice wraz z dziećmi 

mogli przekonać się, że szkoła to przyjazne 
i ciekawe miejsce, a nauka może być również 
wspaniałą zabawą.
Nauczyciele przygotowali dla dzieci ciekawą 
ofertę. Były to zabawy ruchowe przy muzyce, 

Jednym z przyjętych kierunków realizacji po-
lityki oświatowej na rok szkolny 2015/2016 

jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz 
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. W naszej szkole od wielu lat nauczy-
ciele prowadzą różne działania mające na celu 
zwiększenie czytelnictwa wśród uczniów, aby 
tak się stało uczniowie muszą poznać współ-
czesną, ciekawą literaturę dla dzieci i młodzieży. 
Najlepszy sposób to spotkanie uczniów z praw-
dziwym twórcą. Dlatego 14 marca w naszej 
szkole odbyło się spotkanie autorskie Pawła 
Beręsewicza z uczniami i wychowawcami 
wszystkich klas trzecich i klasy drugiej f. 
Paweł Beręsewicz to pisarz, poeta, tłumacz, 
autor powieści, wierszy i opowiadań dla dzieci 
oraz młodzieży. Laureat wielu nagród literackich 
m.in. „Guliwera”, konkursu literackiego Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrody Li-
terackiej im. Kornela Makuszyńskiego, Nagrody 
Literackiej im. Astrid Lindgren, Nagrody Literac-
kiej miasta stołecznego Warszawy. Jego książ-
ki zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum 

Książki Dziecięcej oraz Złotą Listę książek pole-
canych przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom”. 
Sławę przyniosła mu historia rodziny Ciumków, 
która obecnie składa się z kilku odrębnych 
książek. Jednak to autor nieszablonowy, pisze 
książki przygodowe, wojenne, miłosne, obycza-
jowe, skierowane zarówno do chłopców, jak 
i do dziewczyn. Paweł Beręsewicz to sympatycz-
ny człowiek z poczuciem humoru, który słynie 
z aktywnego trybu życia, do nas na spotkanie 
przyjechał rowerem z torbą napisanych przez 
siebie książek.
Nietypowa konwencja spotkania, rozmów przy 
herbacie, sprawiła, że dzieci chętnie rozmawiały 
o książkach, wyrażały swoje opinie jak również 
poznawały twórczość autora. Tematy bliskie 
każdemu młodemu czytelnikowi tj. rodzina, 
tajemnica, przygoda, miłość, moda, pieniądze 
czy relacje rówieśnicze przekazane w atrakcyjny 
sposób tworzą interesującą twórczość autora. 
W naszej szkole największym zainteresowaniem 
cieszyły się książki:  „Tajemnica człowieka z blizną”, 

„Zawodowcy”, seria o Ciumkach i trudna, acz-
kolwiek z humorem, mądra książka wprowadza-
jąca dzieci w okrutny czas wojny „Czy ta wojna 
jest dla dziewczyn?”. Jednak amatorów innych 
książek autora również nie zabrakło. Wszyscy 
po zakończeniu spotkania czekali cierpliwie 
na autograf Pawła Beręsewicza w swojej książce. 
Miła niespodzianka spotkała również świetli-
ków, których autor niespodziewanie odwiedził 
w świetlicy szkolnej. 
Dziękuję Radzie Rodziców i wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację tego spotkania jak rów-
nież przyczynili się do zwiększenia księgozbioru 
biblioteki o książki pana Pawła Beręsewicza.

O książkach przy herbacie z Pawłem Beręsewiczem
TEKST I FOTO E. ŁADNIAK

22 marca po raz kolejny nasza szkoła otworzyła 
swoje podwoje dla przyszłych uczniów.

zajęcia plastyczne i warsztaty terapeutyczne 
prowadzone metodami aktywizującymi. Dzie-
ciaki miały również możliwość ćwiczenia wymo-
wy pod czujnym okiem logopedy oraz mogły 
sprawdzić swoje umiejętności w gabinecie 
terapii pedagogicznej. Wiele emocji wzbudziły 
zajęcia w sali doświadczania świata i sali inte-
gracji sensorycznej. Ostatnim miejscem, które 
odwiedzili goście, była świetlica szkolna, gdzie 
czekały kolorowe kąciki zabaw.
Aby uatrakcyjnić zwiedzanie szkoły, organiza-
torzy zadbali o to, by każde dziecko otrzymało 
specjalną książeczką zatytułowaną „Pamiątka 
mojej pierwszej wizyty w Szkole Podstawowej 
nr 7”, w której to uczestnicy warsztatów zbierali 
specjalne odznaki za aktywny w nich udział. 
W czasie tej  „pierwszej podróży” po szkole 
goście mogli oglądać ciekawe wystawy i eks-
pozycje prac uczniowskich, podziwiać osią-
gnięcia sportowe w postaci licznych pucharów, 
medali i dyplomów oraz bogatą kolekcję zdjęć 
z różnych uroczystości szkolnych.
Mamy nadzieję, że 1 września w przyszłym roku 
szkolnym uczniowie klas pierwszych przybędą 
do naszej szkoły jak do swojego drugiego domu 
i nie będzie ona dla nich obcym miejscem.
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Święto teatru obchodzone jest 27 marca, u nas 
uroczystości trwały kilka dni, a rozpoczęły się 

Konkursem Wiedzy o Teatrze dla klas trzecich. 
Mistrzowski tytuł zdobyła klasa 3A, drugie miej-
sce 3E, a trzecie – 3B. Natomiast 30 marca Koło 
Teatralne klas 1–3 miało prapremierę swojego 
przedstawienia „Królewna się nudzi”, które zapre-
zentowało zaproszonym rodzicom.
31 marca był głównym dniem obchodów w kla-
sach 0–3. Zgromadzoną społeczność szkolną, 
dyrekcję, nauczycieli oraz gości z Publicznego 
Przedszkola nr 5 przywitała pani Ewa Ładniak 
wraz z paniami: Izą Ryńską-Pieluchowską i Alek-
sandrą Pocheć, które zainaugurowały teatralne 
świętowanie. W pierwszej kolejności wystąpili 
młodzi aktorzy koła teatralnego. Sztuka opo-
wiadała o królewnie, która strasznie się nudziła 

i nikt nie potrafił znaleźć dla niej ciekawego za-
jęcia. Pomogła dopiero zaczarowana biblioteka, 
zapomniana przez wszystkich. Książki stały się 
doskonałym lekarstwem na nudę. 
Po występie koła teatralnego na scenie pre-
zentowały się poszczególne klasy. Zeróweczki 
w przepięknych strojach zaśpiewały piosen-
kę o magicznych książkach, w których można 
znaleźć księżniczki i rycerzy. Klasy pierwsze 
pokazywały swoje transparenty zachęcające 
do czytania. Drugie klasy wykonały z koloro-
wych brystoli książki ze sławnymi pisarzami i ich 
cytatami. Trzecioklasiści prezentowali scenki, 
opowiadające o zagrożeniach czyhających 
na nas w internecie. 
Dzień później swoje obchody Dnia Teatru miały 
klasy 4–6. Koło teatralne klas starszych wystąpiło 

z przedstawieniem pt. „Alicja w krainie telewi-
zyjnych czarów”. Sztuka w krzywym zwierciadle 
pokazywała współczesne realia obowiązujące 
w telewizji – wielkimi gwiazdami stają się ludzie 
rozpoznawalni, robiący show, a nie ci, którzy 
coś sobą reprezentują. Widowisko było bardzo 
ciekawe i pouczające. Następnie na scenie pre-
zentowały się zespoły klasowe. Klasy czwarte 
przygotowały krótkie scenki dotyczące zagrożeń 
płynących z udostępniania swoich danych oso-
bowych. Piątoklasiści krótkie historyjki ze swo-
ich ulubionych lektur, a szóstoklasiści wykonali 
książki z cytatami promującymi czytelnictwo.
Po takich obchodach Dnia Teatru wszyscy bez 
wątpienia potwierdzą, zgodnie z hasłem prze-
wodnim uroczystości, że  „Kto czyta książki, żyje 
podwójnie”.

W marcu w Szkole Podstawowej nr 7 obchodzony był Międzynarodowy Dzień Teatru. W tym roku tematem 
przewodnim było czytelnictwo i ochrona danych osobowych, było to nawiązanie do Roku Rozwoju Czytelnictwa 
ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz programu GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. 

TEKST I FOTO ALEKSANDRA POCHEĆ

Dni teatru
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Czas zawodowców oferta 
edukacyjna ZS nr 2/Długa 10

Od kilku lat obserwujemy renesans szkolnictwa zawodowego. Jak pokazują badania GUS, absolwenci technikum 
szybciej wchodzą na rynek pracy, mają konkretne kompetencje praktyczne (dotyczy to również funkcjonowania 
takich uczniów na studiach kierunkowych). Oferta Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Długiej 10 trafia w oczekiwania rynku 
pracy, jest zgodna z planami rozwoju regionu. Gimnazjaliści mogą podjąć naukę w jednym z atrakcyjnych zawodów: 
technik obsługi turystycznej, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechatronik. 

TEKST I FOTO ZS2

Kształcenie zawodowe w ZS2 odbywa się 
w skomputeryzowanych pracowniach. 

Ponadto technicy handlowcy mają do dyspo-
zycji np. kasy fiskalne. Technicy mechatronicy 
uczą się zawodu, korzystając ze stanowiska 
do elektropneumatyki, programu do projek-
towania układów pneumatycznych i elektro-
pneumatycznych; wkrótce będą poszerzać 
swoje umiejętności, pracując przy stanowiskach 
programowania sterowników PLC i stanowisku 
silnika z falownikiem. Wszyscy uczniowie uczą 

się również języka obcego branżowego, zgod-
nie ze specyfiką danego zawodu.
Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z otocze-
niem społeczno-gospodarczym. Organizujemy 
praktyki zawodowe i staże w nowodworskich 
instytucjach. W ramach ogólnopolskiego pro-
gramu „Tydzień Przedsiębiorczości” uczniowie 
odbywają spotkania z pracodawcami.
Technikum daje szersze możliwości. Uczniowie 
przygotowują się do egzaminu maturalnego 
i egzaminu zawodowego. Absolwenci mogą 

podjąć studia, kontynuować naukę lub pod-
jąć pracę. Uczniowie naszej szkoły zdobywają 
dodatkowe kwalifikacje na atrakcyjnych warsz-
tatach i kursach kończących się uzyskaniem 
certyfikatów. 
Kształcenie zawodowe to nie tylko nauka 
praktyczna i teoretyczna. To także zachęcanie 
uczniów do nabywania umiejętności zarządza-
nia karierą przez całe życie. 
Więcej informacji na stronie szkoły: 
www.zs2.nowydwormaz.pl
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Związek Oficerów Rezerwy RP reprezentowali: 
kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Teresa 

Stroińska-Macińska, 92-letni kombatant Roman 
Kaczorowski i Piotr Romaniuk.
Na wstępie kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski 
zapoznał uczniów z najważniejszymi elemen-
tami historii ZOR RP, opowiedział o symbolice 
państwa polskiego oraz o znaczeniu słów „Bóg 
Honor Ojczyzna”.
Następnie lekcję dotyczącą początków państwa 
polskiego oraz jego sytuacji społecznej i uwarun-
kowań międzynarodowych poprowadził czło-
nek Związku i rekonstruktor grupy historycznej 
Piotr Romaniuk.
Pan Piotr przekazał uczniom wiele ciekawych 
informacji na temat powstania państwa polskie-
go i okresu średniowiecznego. Uczniowie mieli 
możliwość oglądania zgromadzonych ekspona-
tów, ówczesnej broni, sprzętów gospodarstwa 
domowego, a także ubiorów z epoki.

Uczniowie po zakończonej prezentacji zada-
wali pytania, na które odpowiedzi udzielał Piotr 
Romaniuk.
Druga część spotkania polegała na udziale 
w warsztatach rękodzieła artystycznego. Mło-
dzież najpierw oglądała wyroby wykonane 
przez pana Piotra, a następnie sama wykonywa-
ła repliki biżuterii średniowiecznej. Uczniowie 
robili pierścionki, zawieszki z metalu i z kości. 
Posługiwali się narzędziami takimi samymi jak 
ludzie z tamtego okresu. 
Młodsze dzieci spędziły czas na zabawie w na-
miocie (który przypominał chatę średniowiecz-
ną), w którym znajdowały się wyłożone przed-
mioty, takie jak: drewniane naczynia, garnce, 
ubrania dla dorosłych i dla dzieci, biżuteria oraz 
skóry zwierzęce.
Zainteresowanie zajęciami było ogromne. 
Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolej-
ne spotkanie z historią Polski.

W ciągu dwóch godzin lekcyjnych uczniowie 
klas pierwszych, pod opieką wychowaw-

ców i Zastępcy Dyrektora Beaty Kisiel, zapoznani 
zostali z ważniejszymi wydarzeniami dotyczą-
cymi historii Związku Oficerów Rezerwy RP z lat 
1922–1939, Batalionu Elektrotechnicznego, 
przedwojennego Nowego Dworu Mazowiec-
kiego i II wojny światowej.
Wszystkie zagadnienia miały formę prezentacji 
multimedialnej. Najważniejsze wydarzenia z hi-
storii ZOR RP i Batalionu Elektrotechnicznego 
omówił płk rez. Alfred Kabata – Prezes ZG ZOR 
RP. Działalność płk. Ryszarda Kuklińskiego syn-
tetycznie streścił Artur Błoński. Wskazał na nie-
jednoznaczne oceny osoby płk. Kuklińskiego, 
podkreślił, że dla jednych jest on bohaterem, 
„pierwszym polskim żołnierzem w NATO” 
i człowiekiem, który ocalił świat przed wybu-
chem III wojny światowej, a dla innych zdrajcą. 

Podkreślił, że dla niego, w obliczu tego, co zrobił 
płk Kukliński i cenę jaką za to zapłacił, jest on po-
stacią zasługującą na wielkie uznanie i szacunek.
Z kolei Roman Kaczorowski – 92-letni komba-
tant II wojny światowej i Honorowy Obywatel 
Nowego Dworu Mazowieckiego przedstawił 
młodzieży, jak wyglądało życie w mieście przed 
wybuchem wojny i w okresie okupacji. Mówił 
m.in. o tym, jak we wrześniu 1939 r. pomagał 
żołnierzom 32 Pułku Piechoty w utrzymaniu 
łączności na linii Janówek – Góra, podejmo-
wanych formach oporu przeciw okupantowi 
i próbie wysadzenia naprawianych w stoczni 
gdańskiej okrętów podwodnych. 
Prelegenci otrzymali od uczniów gromkie bra-
wa, a kilkoro z nich po zakończonej lekcji do-
pytywało o szczegóły, szczególnie te dotyczące 
płk. Kuklińskiego. 

Lekcja historii w 1050 
rocznicę chrztu Polski

15 marca 2016 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 
zorganizował w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze 
Mazowieckim lekcję historii w 1050 rocznicę chrztu Polski.

TEKST I FOTO TERESA STROIŃSKA-MACIŃSKA

ZOR o historii II wojny  
światowej i płk. Kuklińskim

17 marca 2016 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej zorganizował lekcję historyczno-wojskową w Zespole 
Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.

TEKST (K) FOTO BOLESŁAW MORAWSKI
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Kurs animatora czasu wolnego

Lekcja wf 
w parku 
trampolin

Żyj smacznie i zdrowo

4 marca grupa uczniów klas 
szóstych oraz młodszych 
koleżanek i kolegów z klas 
piątych pod opieką pań: M. Lech, 
J. Wilde i B. Siwek uczestniczyła 
w wycieczce do Warszawy.

Od października 2016 roku uczniowie klasy Ia PG uczestniczyli 
w programie profilaktycznym „Żyj smacznie i zdrowo”. 

TEKST I FOTO RJ

TEKST I FOTO B. SIWEK

TEKST I FOTO ZS TM

W dniach 19–20 lutego 2016r., już po raz 
drugi, trenerka firmy Stageman, pani Jo-

anna Gradomska, przeprowadziła w Zespole 
Szkół nr 2 „Kurs animatora czasu wolnego”. 
W szkoleniu wzięło udział 39 osób; głównie 
uczniowie szkoły, ale także ich znajomi i przy-
jaciele. Animator czasu wolnego to osoba, która 
organizuje różne formy spędzania czasu wolne-
go dla różnych grup społecznych i w różnych 
okolicznościach; dla dzieci, nastolatków, doro-
słych, singli, seniorów. 
Animacje czasu wolnego kojarzą się głównie 
z pracą w hotelach, zagranicznych kurortach, 

ale tak naprawdę można ją wykonywać na fe-
stynach, promocjach, eventach itp.
Szkolenie animatorów miało aktywny charakter; 
nie pisano w zeszytach, nie słuchano nudnych 
wykładów. To były dwa dni świetnej zabawy. 
Uczestnicy kursu przyswajali sobie różne formy 
zabaw, konkursów, tańców, zabaw integracyj-
nych. Przełamywali bariery, kompleksy, zawierali 
nowe znajomości i kontakty. 
Kurs zakończył się rozdaniem certyfikatów w języ-
kach polskim i angielskim. Pozostawił pozytywne 
wrażenia i satysfakcję ze zdobytych kwalifikacji. 
Inicjatorką kursu była pani Renata Jastrzębska.

Od tego czasu uczniowie zapoznali się z za-
sadami zdrowego żywienia, nauczyli się, 

czym jest porcja żywieniowa i jak powinien 
wyglądać zbilansowany posiłek. Zdobytą wie-
dzą postanowili podzielić się z najmłodszymi 
kolegami i koleżankami naszego Zespołu Szkół, 
swoje działanie w ramach projektu skierowali 
do przedszkolaków Publicznego Przedszkola 
nr 4 i ich rodziców. 
17 lutego 2016 r. zorganizowali, pod opieką 
pani Kamili Czekajło, spotkanie dla rodziców 
dotyczące zdrowego odżywiania maluchów. 
Korzystając z prezentacji multimedialnej 
omówili zasady układania jadłospisu dla 

najmłodszych, wskazali najważniejsze źródła 
witamin i mikroelementów, zachęcili do wspól-
nego przyrządzania posiłków i spożywania ich 
w miłej, rodzinnej atmosferze. 
15 marca 2016 r. uczestnicy projektu wysta-
wili przedstawienie pod tytułem „Księżniczka 
Marcelinka i Książę Witaminka”, na które zapro-
sili dyrekcję, nauczycieli i dzieci. W zabawnej, 
bajkowej historyjce zwrócili uwagę maluchów 
na to, co ważne dla zdrowia. Tytułowa Marce-
linka, jedząca wciąż słodycze, szybko przeko-
nała się, że nie jest to dla niej dobre. Dzieci też 
zauważyły mądrość płynącą z bajki i obiecały 
chętnie jeść owoce i warzywa. 

Lekcja wychowania fizycznego w parku tram-
polin, zrobiła na wszystkich uczestnikach 

zajęć, ogromne wrażenie. Nauka skakania pod 
okiem trenerów, skoki do basenu gąbek czy 
zeskoki w głąb na miękkie materace sprawiły, 
że podstawy akrobatyki zostały opanowane, 
a różnego rodzaju lęki przełamane. Godzina 
zajęć minęła nazbyt szybko. Następnie udaliśmy 
się do Fort Wola, gdzie podzieleni na grupki 
w kameralnej salce kinowej 6D obejrzeliśmy, 
a w zasadzie przeżyliśmy podróż do świata di-
nozaurów w filmie pt. „Machina czasu”. Ruchome 
i wibrujące fotele, do złudzenia zbliżający się 
do nas obraz, bryza, wiatr, zapach, bańki mydla-
ne, dymy pobudziły wszystkie nasze zmysły. Nie 
zabrakło emocji – okrzyków, strachu i radości.
I tak pełni wrażeń zakończyliśmy naszą popo-
łudniową wycieczkę, która na długo zapadnie 
w naszej pamięci.
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Dla pierwszorocznych przedszkolaków był 
to nie lada wyczyn, ponieważ swoje aktor-

skie talenty pokazywały przed swoimi rodzicami, 
całym przedszkolem oraz panią wicedyrektor 
– Ireną Wiśniewską. Atutem przedstawienia był 
fakt, iż na żywo można było posłuchać muzy-
ki, którą przygrywała dzieciom pani Małgosia 
Zagrabska. Wszystkie Żabki miały perfekcyjnie 
dobrane stroje, a dekoracje w tle spowodowały, 
że widzowie poczuli ciepło wiosennego słoń-
ca, które swoją rolę odgrywało również w tym 
przedstawieniu.
Na koniec rodzice zaśpiewali dzieciom piosenkę 
pt. „Wiosna, cieplejszy wieje wiatr”, za co dostali 
gromkie brawa od swoich pociech i pracowni-
ków przedszkola.
Zakończeniem pierwszego dnia wiosny w na-
szym przedszkolu był przemarsz ulicami Twier-
dzy Modlin z własnoręcznie zrobionymi Ma-
rzannami, którymi wszystkie dzieci pożegnały 
panią zimę, a piosenką „Wiosno... wiosenko” 
przywitały Panią Wiosnę! 

Celem wspólnej wyprawy była: integracja 
grupy rówieśników, przybliżenie dzieciom 

atrakcji związanych ze Świętami Wielkanocny-
mi, utrwalenie umiejętności właściwego za-
chowania się w określonych okolicznościach 
oraz poznawanie i poszanowanie tradycji 

świątecznych obowiązujących w naszym spo-
łeczeństwie. 
Motywem przewodnim naszych warszta-
tów wielkanocnych były „Pisanki, pisanki…”, 
a główny cel zajęć artystycznych to wpro-
wadzenie maluchów w klimat świąt. Dzieci 

poznały zwyczaje wielkanocne z różnych stron 
kraju, zaznajomiły się z symboliką palmy, jaj 
i regionalnych elementów obrzędowych. Do-
datkowo słuchały opowieści biblijnych oraz 
legend dotyczących okresu Wielkiego Postu 
i Wielkanocy. 
W czasie zajęć praktycznych uczniowie mogli 
wić tradycyjne palmy wielkanocne, przygo-
tować kwiaty do palmy kurpiowskiej, poznać 
rozmaite techniki zdobienia jaj wielkanoc-
nych, np. za pomocą wosku, oklejanek ło-
wickich, farbek. 
Łasuchy miały możliwość własnoręcznie ude-
korować oraz oczywiście spróbować tradycyj-
nego mazurka, którego nie może zabraknąć 
na świątecznym stole. 
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w przygo-
towanych zajęciach, poznawały nowe techniki 
zdobienia jajek świątecznych oraz przyswajały 
wiadomości dotyczące świątecznych tradycji. 
Maluchy bardzo miło i aktywnie spędziły 
czas o czym świadczyły ich uśmiechnięte 
buzie i wyraz zmęczenia, który gościł na ich 
twarzach w chwili powrotu do szkoły. Wy-
cieczkę z całą pewnością możemy zaliczyć 
do udanych. 

21 marca w naszym przedszkolu dzieci z grupy Żabek, pod opieka swoich wychowawczyń – pań Anny Przygódzkiej 
oraz Moniki Skrońskiej – wystąpiły w przedstawieniu pt. „Witaj Wiosno!” w związku z pierwszym dniem wiosny. 

2 marca br. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4  
odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne na Wymysłach. 

Wiosna, cieplejszy wieje wiatr…

Pierwszaki z Twierdzy Modlin na Wymysłach

TEKST ALEKSANDRA TOBOLCZYK FOTO MGR EWELINA SZCZYGIEŁ

TEKST I FOTO ANGELIKA DĄBROWSKA
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Pierwsze takie spotkanie odbyło się w grudniu 
2015 r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Marcowe spotkanie odbyło się w formie wio-
sennego warsztatu wielkanocnego, którego ce-
lem było kultywowanie pięknej, polskiej tradycji 
wielkanocnej – przygotowywanie świątecznych 
ozdób i pisanek.
Warsztaty zostały podzielone na trzy eta-
py – zadania. Pierwszym z nich była zabawa 
„na czas”, która polegała na dorysowaniu do pi-
sanki (narysowanej na dużej kartce przez kolegę 

Aktorzy, występujący na scenie, przedstawili 
mieszkańców wspólnej kamienicy, dla któ-

rych najważniejsza była własna osoba, pieniądze 
i ich majątek. 

Postacie przedstawiały:
 §  dozorcę kamienicy – pilnującego porządku 

wokół swojego miejsca zamieszkania,
 §  kucharkę – wciąż gotującą różne potrawy 

i wymyślającą różne kulinarne przepisy,
 §  hrabinę – dla której najważniejsze były szma-

ragdy i diamenty,
 §  generała – zadumanego i zapatrzonego 

w siebie i swoje sukcesy zwieńczone orde-
rami i medalami,

 §  studenta – który wiecznie nie miał na nic 
czasu i wciąż gdzieś biegł.

Dzięki magicznym niebieskim trzewikom zało-
żonym na nogi okazało się, że wystarczy tylko 
chcieć zmienić swoje życie i zacząć doceniać 
to, co się ma, aby móc osiągnąć to, co sobie 
człowiek wymarzy.
I wcale do tego nie są potrzebne pieniądze, które 
jak wiemy i tak szczęścia nie dają...

Pieniądze szczęścia nie dają TEKST ALEKSANDRA TOBOLCZYK  
FOTO MGR EWELINA SZCZYGIEŁ

TEKST I FOTO ANDŻELIKA DĄBROWSKA

7 marca w Przedszkolu nr 4 odbyło się przedstawienie, pt. „Psotka 
śmieszka” w wykonaniu aktorów „Teatru w walizce”, którego głównym 
założeniem było przekazanie dzieciom faktu, iż bardzo ważne jest, żeby 
w naszym życiu gościł uśmiech i radość, nawet jeśli mamy złe dni.

18 marca niespodzianie do drzwi klasy Ic w Szkole Podstawowej 
nr 4 zapukała wiosna! Wychowawczyni i uczniowie zaprosili 
opiekunów do wspólnej zabawy integrującej dzieci i dorosłych. 

lub koleżankę) kolegi/koleżanki kolejnych wzo-
rów przez każde dziecko. Kartka była przekazy-
wana zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Za-
bawa trwała do momentu aż ozdobiona pisanka 
wróciła do swojego właściciela.
Drugie zadanie polegało na odwzorowywaniu 
przez rodziców na skorupce ugotowanego jajka 
takich samych zdobień jak pisanka ich dziecka 
z poprzedniego zadania. Rodzice bardzo się 
starali, a dzieciom sprawiało nieukrywaną ra-
dość dawanie dorosłym rad, co do sposobu 

ozdabiania jajek. Wszyscy mieli przy tym dużo 
śmiechu i dobrej zabawy.
W trzecim zadaniu milusińscy z opiekuna-
mi czerpali radość z „bycia razem” podczas 
wspólnego ozdabiania styropianowych jajek, 
króliczków, kurczaczków. Wszyscy uczestnicy 
warsztatów – mali i duzi stanęli na wysokości 
zadania, czego efektem były różnorodne ozdo-
by wielkanocne, które pięknie się prezentowały 
w sali klasy Ic.
Na spotkaniu nie zabrakło również pani Wice-
dyrektor mgr Ewy Rudnickiej, która przekazała 
wszystkim zebranym i ich rodzinom wielka-
nocne życzenia.
Serdeczne podziękowania dla rodziców, dziad-
ków i rodzeństwa za wspólnie spędzony czas 
i niezwykle twórczą pracę. 

Rodzinne warsztaty wielkanocne
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Mając świadomość życia w świecie zasypanym 
tonami śmieci, staramy się podejmować działa-
nia, które pomagają przetworzyć odpady na rze-
czy użyteczne. Dbając o środowisko, w którym 
żyjemy segregujemy śmieci, często włączamy 
się w akcje charytatywne i konkursy.
W naszym przedszkolu prowadzono zbiórkę 
plastikowych korków, aby zgromadzić fundusze 
na zakup bramek do gry w piłkę nożną.
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu dzieci, ro-
dziców a nawet całych rodzin zebrano 540 kg  
korków.
Zakupiliśmy 2 małe i 2 duże bramki z matą do ce-
lowania. Przedszkolaki mogą teraz poczuć się jak 
prawdziwi sportowcy i rozwijać swoje sportowe 
pasje związane z piłką nożną.
W konkursie zwycięzcami były dwa oddziały ex 
aequo: „Tygrysy” i „Misie”.
Zwycięzcy otrzymali gry ministoły „Piłkarzyki”. 
Wszystkie grupy biorące udział w konkursie 
otrzymały piłkę nożną.

Najmniejsze gesty dobroci
powtarzane tysiące razy
mają największą wartość.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zakupu bramek.

Dyrektor: E. Kołodziejska
Organizator konkursu: E. Obuchowska

W programie były pokazy gimnastyczne grupo-
we ze wstążkami, indywidualne, występ grupy 
fitness, ćwiczenia równoważne na ławeczce 
i piramidy gimnastyczne. Do pokazów uczen-
nice przygotowywały się na zajęciach pozalek-
cyjnych u pani Natalii Goławskiej nauczycielki 
wychowania fizycznego. 

PP3 nakręcone na bramki

Akrobatki

W „Słonecznej Krainie” zakończył się konkurs pod hasłem: 
„Każdy korek nawet mały, to podarek doskonały”.

18 marca w Szkole Podstawowej 
nr 5 odbył się coroczny 
pokaz gimnastyczny, 
na którym swoje dotychczasowe 
osiągnięcia zaprezentowały 
uczennice klas IV–VI.

TEKST E. OBUCHOWSKA FOTO O. MALIKOWSKA

TEKST I FOTO SP5
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Był to kontrolny start reprezentacji Polski 
Juniorów i U-23 w pierwszych regatach 
międzynarodowych w bieżącym sezonie.

Mantova to piękne stare włoskie miasto położo-
ne niedaleko Werony z malowniczo położonym 
torem kajakowym.
Na starcie pojawiło się większość europejskich 
reprezentacji. Nasze zawodniczki mogą ten start 
zaliczyć do bardzo udanych, ponieważ zdobyły 
trzy złote medale.
Dorota Borowska, najlepsza Polska kanadyj-
karka, nie dała szans rywalkom w wyścigu 
C-1 200 m i pewnie zwyciężyła, zdobywając 
złoty medal. Kolejny złoty medal Doroty to zwy-
cięstwo w osadzie C-2 500 m z koleżanką z re-
prezentacji. Złoty medal zdobyła również w osa-
dzie C-2 nasza młodsza zawodniczka Klaudia 
Szulecka w kategorii juniorek, która również 
wystąpiła w finale C-1 200 m i zajęła bardzo 
dobre czwarte miejsce, tracąc do medalu setne 
sekundy. 
Zawody w Mantovie to bardzo udany występ 
całej Polskiej Reprezentacji kajakarzy, kanadyj-
karzy, kajakarek i kanadyjkarek. W punktacji 
ogólnej zajęliśmy pierwsze miejsce. 
Udany start naszych kanadyjkarek to dobry pro-
gnostyk na dalszy sezon. Przed dziewczynami 
w tym roku wiele startów, w tym te najważniej-
sze – Mistrzostwa Świata i Europy.

TEKST MARIUSZ SZAŁKOWSKI TRENER SEKCJI KAJAKOWEJ NOSIR

Udany początek sezonu  
na arenie międzynarodowej sekcji kajakowej NOSiR

Zawodniczki sekcji kajakowej NOSiR, Dorota Borowska i Klaudia Szulecka, zostały 
powołane na kolejny już sezon do Kadry Narodowej i wystartowały w dniach 
9–10.04.2016 r. w międzynarodowych regatach we włoskiej Mantovie.
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Warszawa była jedną z 10 lokalizacji tej 
imprezy w Polsce. Podobne imprezy raz 

w miesiącu od października do marca odbywały 
się m.in. w Lublinie, Wrocławiu, Poznaniu, Szcze-
cinie, Bydgoszczy, Katowicach, Trójmieście, Olsz-
tynie i Łodzi. Organizowano biegi dla dorosłych 
na dystansie 5 kilometrów oraz dla dzieci/City 
Trail Junior/ na trasach od 300 m do 2 kilome-
trów. Warunkiem sklasyfikowania było ukończe-
nie 4 biegów. Warszawska edycja rozgrywana 
była w urokliwym Parku Leśnym na Młocinach. 
W zawodach tych w biegu głównym zarejestro-
wano 1224 uczestników, a w biegach młodzie-
żowych 365. Po raz drugi w tym cyklu wzięła 
udział drużyna nowodworskiego JOGGERA. 
Najwyżej uplasował się Stefan Piotrowski, który 
wygrał kat. M-16. W tej samej kat. 5 miejsce zajął 
Piotr Wodyński. W kat. K-20 trzeci stopień na po-
dium wywalczyła Anna Świstak. W kat. M-50 
drugi był Szymon Drabczyk, a 5. i 13. miejsca 
zajęli Marek Dobrowolski i Andrzej Piekut. W kat. 
M-30 Piotr Ochman był 12., a trener i opiekun 
zespołu Marian Kościelniak startujący w niższej 
kat M-60 zdobył 5. lokatę. W biegach młodzieżo-
wych najwyższą 3. lokatę w D-4 /2000 m/ uzy-
skał Robert Kuczyński, a bracia Michał i Sławo-
mir Rynkunowie zajęli 5. i 6. lokatę. W tej samej 
kategorii wśród dziewcząt Wiktoria Kuczyńska 

TEKST I FOTO EMKA

Grand Prix City Trail 2015/2016 zakończone

Jedenastego marca odbył się ostatni turniej 
o Mistrzostwo Zespołu Szkół w Twierdzy Mo-

dlin w Koszykówce. Ta dyscyplina sportu jest 
chyba najpopularniejsza w naszej szkole zaraz 
po halowej piłce nożnej. W zawodach wystar-
towała duża grupa zawodników i zawodniczek. 
Na boisku grano z zaciętością i wolą walki, chociaż 
umiejętności jeszcze nie te. Klasyfikacja końcowa;

I miejsce – IIIc
II miejsce – IIIb
III miejsce – Ic 

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Monika 
Olsztyniak, Patrycja Mizerska, Kacper Antko-
wiak, Krystian Dąbrowski, Paweł Jankowski.
Na zakończenie gier tryumfatorom wręczono 
nagrody ufundowane przez UKS  „Reduta”.

TEKST I FOTO KUBA KRZECZKOWSKI

Mistrzostwo Zespołu Szkół ciąg dalszy

30 marca w największej sali warszawskiego kina WISŁA odbyło się uroczyste 
zakończenie ogólnopolskiego cyklu biegów przełajowych CITY TRAIL. 

była czwarta. W kat D-4 /1000 m/ Michał Wo-
dyński był piąty, a Agnieszka Kuczyńska siódma. 
Należy uznać, że wyniki naszej młodzieży były 
niezłe w konfrontacji z młodzieżą Warszawy 
i licznych miejscowości podwarszawskich. 
W klasyfikacji zespołowej /punkty 4 najlep-
szych zawodników/ zespół JOGGERA zajął 8. 

lokatę z niewielką stratą punktową do czołówki. 
Wszyscy zawodnicy zostali wyróżnieni meda-
lami, młodzież otrzymała medale i upominki, 
a miejsca na podium nagradzano statuetkami 
i nagrodami rzeczowymi. Kolejna odsłona tych 
zawodów już w lipcu pod nazwą CITY TRAIL on 
TOUR.


