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LATO W MIEŚCIE! ZAPRASZAMY!
Władze Samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego zapraszają na:

NOWODWORSKIE
LATO W MIEŚCIE 2016

2 MLN
DLA BIBLIOTEKI
– STR. 2 –

W programie m.in.:
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji*
„Lato z NOSiRem”
(I turnus – 18-29 lipca, II turnus – 1-12 sierpnia)
- wycieczki do ZOO, Centrum Nauki Kopernik,
Akademii Golfa „Lisia Polana”,
- zajęcia na plaży,
- zawody sprawnościowe.
I wiele innych atrakcji!
Zapisy w sekretariatach szkół: SP3, SP4, SP5, SP7
w dniach od 1 do 23 czerwca 2016 r.,
odpłatność 40 zł (turnus), www.nosir.nowydwormaz.pl
Nowodworski Ośrodek Kultury* „Lato z NOKiem”
(27 czerwca – 22 lipca)
- wyjazdy do kina, teatru, kręgielni,
- wakacyjne kino dziecięce, spektakle, warsztaty
plastyczne, tor gokartowy,
- paintball laserowy, pokaz iluzjonistyczny,
wycieczki do ciekawych miejsc,
a także wiele innych atrakcji!
Zapisy i opłaty (szczegóły na ulotkach)
w Nowodworskim Ośrodku Kultury od dnia 13.06.2016 r.,
www.nok.nowydwormaz.pl

O SUSZARNI
OSADÓW
– STR. 3 –

ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA
– STR. 5 –

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna*
w Nowym Dworze Mazowieckim
„Wakacje w Bibliotece”
(4 lipca - 29 sierpnia)
- zajęcia plastyczne, literackie, origami, kolorowanki,
wydzieranki, zagadki, rebusy i łamigłówki.
Zajęcia są bezpłatne.
Szczegóły www.biblioteka.nowydwormaz.pl
*Organizatorzy „Nowodworskiego Lata w mieście 2016” zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie akcji.
Dokładny harmonogram dostępny jest na ulotkach oraz stronach:
www.nowydwormaz.pl, www.nosir.nowydwormaz.pl, www.nok.nowydwormaz.pl, www.biblioteka.nowydwormaz.pl
ORGANIZATORZY:

KONSULTACJE
TRWAJĄ
– STR. 4 –
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Zaczęły się wakacje! Czas odpoczynku, wytchnienia
od codziennych obowiązków i relaksu.
Jednak dla samorządu będzie to czas intensywnej
pracy nad kolejnymi zadaniami. Cały czas trwają
prace nad strategią dla miasta na lata 2017–2030.
W związku z tym od kilku miesięcy prowadzimy konsultacje społeczne – najbliższe spotkanie zaplanowane zostało na 6 września. Tym razem odbędzie
się ono w Modlinie Starym i dotyczyć będzie planów rozwoju tego osiedla. Zachęcam do śledzenia
strony strategiandm.pl, wypełnienia zamieszczonej
na niej ankiety oraz do aktywności na profilu stategiandm na facebooku. Wasz udział w pracach nad
tym dokumentem jest bardzo ważny, dlatego liczę
na waszą aktywność.

W najbliższym czasie realizować będziemy kolejne
ważne dla miasta inwestycje. Nowodworski ZWiK
planuje budowę suszarni osadów. O szczegółach
tej inwestycji piszemy w temacie numeru.
Kończymy też prace budowlane w hali sportowej
na Osiedlu Młodych. Już w nowym roku szkolnym
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 oraz mieszkańcy miasta będą korzystać z nowoczesnej infrastruktury
sportowej. Od września rusza też pierwszy miejski
żłobek. Aż dwadzieścia czworo maluchów znajdzie
tam fachową opiekę. W ostatnich dniach czerwca
zakończyliśmy instalowanie urządzeń siłowni plenerowej w Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin. Przypomnę, że zadanie to zwyciężyło w ubiegłorocznej
edycji budżetu obywatelskiego. A skoro jesteśmy przy
tym temacie, to pozwolę sobie wspomnieć, że komisja weryfikująca wnioski złożone w tegorocznej
edycji BO zakończyła prace. Ich pełną prezentację zamieścimy w kolejnym wydaniu Faktów Nowodworskich, byście Państwo mogli przed wrześniowym
głosowaniem szczegółowo się z nimi zapoznać.
Tymczasem życzę Wszystkim Wam udanego wypoczynku, tak abyście w pełni sił wrócili z urlopów
do domów.
Burmistrz
Jacek Kowalski
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2 mln złotych na rozbudowę biblioteki
TEKST MiPBP

Instytut Książki ogłosił wyniki I naboru wniosków Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura
bibliotek 2016–2020”. Złożony przez naszą Bibliotekę projekt uplasował się
na 16 pozycji spośród 259 wniosków, co jest dla nas dodatkową satysfakcją.

M

iejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim pozyskała prawie 2 mln złotych dofinansowania
na rozbudowę, modernizację i wyposażenie siedziby przy ul. I.J. Paderewskiego 22. Całkowity
koszt inwestycji to 2 666 666 złotych, z czego
25% pochodzić będzie z budżetu Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które swoim doświadczeniem i zaangażowaniem
bardzo nam pomogły na etapie aplikowania
do programu.
Prace prowadzone będą w latach 2016–2018.
Projekt zakłada realizację inwestycji w trzech
etapach:
• rok 2016 – prace projektowe,
• rok 2017 – budowa nowego obiektu i przeniesienie tam księgozbioru,
• rok 2018 – modernizacja starego budynku
i wyposażenie wnętrz.
Cały obiekt dostosowany zostanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Najważniejsza w Bibliotece jest oczywiście książka i to dla niej przewidziane są pomieszczenia

w nowej części budynku. Realizacja zadania
pozwoli stworzyć w dobudowanej części przestronny układ wnętrz, dostosowany do obowiązujących norm i standardów bibliotecznych,
do których przeniesione zostaną Wypożyczalnia
dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci.
Dotychczasowy budynek, ze względu
na rozkład pomieszczeń, będzie wykorzystany
na nowe funkcje biblioteki, m.in. pracownię
dziejów miasta, inne tematyczne wystawy oraz
przestrzeń dla różnych inicjatyw społecznych.
Mamy nadzieję, że tegoroczne hasło Tygodnia
Bibliotek „Biblioteka inspiruje”, będzie również
mottem przewodnim dla bibliotekarzy i mieszkańców miasta do efektywnego wykorzystania
odremontowanej placówki.
Poprzez rozbudowę i modernizację głównej
siedziby Biblioteki chcemy stworzyć w naszym
mieście przestrzeń, gdzie warto będzie bywać,
gdzie w miłej i przyjaznej atmosferze nasi
mieszkańcy będą mogli spędzać czas, obcując
z kulturą.
Na czytelników zaś będą czekać, jak zawsze
u nas, wspaniałe książki.
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ZWiK planuje budowę suszarni osadów
ściekowych
TEKST I FOTO ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim od kilku lat przygotowuje się
do realizacji niezwykle istotnej i kosztownej inwestycji polegającej na budowie suszarni osadów ściekowych.
Inwestycji, która pozwoliłaby całkowicie uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszego Miasta.

S

zanse na jej realizację daje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiS) – perspektywa na lata 2014–2020, z którego ZWiK
Sp. z o.o. planuje pozyskać dofinansowanie w postaci dotacji.
W poprzedniej perspektywie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007–2013 większość aglomeracji w Polsce, w tym również Nowy Dwór Mazowiecki, skupiło się na modernizacji
bądź budowie oczyszczalni ścieków, pomijano jednak (głównie ze względu
na brak regulacji prawnych) gospodarkę osadami ściekowymi. Dlatego też
w obecnej perspektywie finansowej większość środków zarezerwowanych
jest na budowę instalacji przeznaczonych na zagospodarowanie osadów
ściekowych ze wskazaniem na budowę suszarni osadów ściekowych.
Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska stopniowo implementuje do polskiego prawa, wymuszają na nas zmianę podejścia do tematu osadów
ściekowych (aktualnie traktowanych jako odpad) i możliwości ich wykorzystania. Kwestią czasu jest zmiana kwalifikacji osadów ściekowych z odpadu
na pełnowartościowe, wysokokaloryczne paliwo alternatywne.
Obecnie większość dużych miast na terenie Polski już ma suszarnie
osadów ściekowych. Wysuszony osad przekazywany jest jako paliwo
do cementowni. W Warszawie wysuszone osady są spalane w instalacji
do spalania osadów ściekowych, a pozyskana energia wykorzystywana
jest na potrzeby oczyszczalni„Czajka”. Podkreślić należy, że do końca 2020 r.
większość oczyszczalni ścieków w Polsce wybuduje suszarnie osadów
ściekowych, posiłkując się dotacją z UE.
Problem coraz większej ilości powstających osadów ściekowych nie zniknie sam, a możliwości jego przyrodniczego wykorzystania są znacznie
ograniczone, dlatego też budowa suszarni osadów ściekowych została
ujęta w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w Nowy Dworze Mazowieckim na lata 2015–2020.
„Plan” został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim 6 lutego 2015 r. (Uchwała NR IV/20/15).
Lokalizację suszarni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim determinuje głównie dostępność odpowiednio dużego terenu pod tego rodzaju inwestycję. Choć idealnym miejscem byłby teren przy oczyszczalni
ścieków „Południe” to z oczywistych względów (brak miejsca) konieczne
było jego wykluczenie.
W związku z tym jedynym, rozsądnym rozwiązaniem okazała się lokalizacja suszarni w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Energetyki Cieplnej,
w dzielnicy określanej jako dzielnica przemysłowa.
Planowana suszarnia mogłaby zostać wybudowana na wolnej od zabudowy działce o powierzchni 1,4 ha (teren jest zakrzewiony i zadrzewiony).
Działka ta znajduje się 2,5 km od terenu oczyszczalni ścieków „Południe”
i sąsiaduje bezpośrednio z lasem Dębinka, zakładami przemysłowymi
i magazynowymi, polami uprawnymi oraz ZEC. Najistotniejszy z punktu
widzenia mieszkańców miasta jest fakt, iż najbliższe tereny zabudowy
mieszkaniowej znajdują się poza zasięgiem planowanej inwestycji.
Podkreślamy, iż celem inwestycji „budowa suszarni osadów ściekowych
dla oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze Mazowieckim” jest zmiana
sposobu dotychczasowego zagospodarowania osadów ściekowych.
Obecnie osady powstające na oczyszczalni „Południe” są przekazywane
wyspecjalizowanej firmie celem ich utylizacji. Suszarnia ostatecznie rozwiąże problemy związane ze składowaniem osadów ściekowych. Dzięki
osuszaniu (odparowaniu wody) zmniejszy się zarówno objętość, jak i masa
osadów. Docelowo po wysuszeniu (ok. 90%) osad może być przetransportowany do odbiorców takich jak cementownie czy zakłady termicznego
przekształcania osadów (oczyszczalnia „Czajka” w Warszawie).
www.nowydwormaz.pl

Ze względu na pełną higienizację, osuszony osad mógłby być wykorzystywany w kompostowniach, ponadto znajdzie zastosowanie w rolnictwie,
jako wartościowy nawóz. Osady odwodnione dostarczane na teren planowanej suszarni będą poddawane procesowi suszenia pod wpływem
gorącego powietrza o temp. 110–130ºC. Zastosowanie nowoczesnej instalacji, pracującej na lekkim podciśnieniu, wyeliminuje problem uwalniania
do środowiska zewnętrznego odorów, i da produkt niemal bezzapachowy.
W celu dokładnego oczyszczenia powietrza przed jego wyprowadzeniem na zewnątrz zostanie dodatkowo zainstalowany biofiltr. Zaznaczamy,
że w przeciwieństwie do procesu spalania, w czasie suszenia nie zmienia
się skład chemiczny osadu. Suszenie polega na prawie całkowitym odparowaniu wody, która odprowadzana jest do kanalizacji. Nowoczesna
suszarnia osadu nie ma komina, gdyż nie emituje spalin z suszenia osadu.
Budowa suszarni osadów jest konieczna z wielu powodów, jednak do najważniejszych należą zmieniające się przepisy prawa, które jednoznacznie
zakazują składowania osadów ściekowych na wysypiskach śmieci.
Jeśli teraz nie wykorzystamy szansy w postaci kilkumilionowej dotacji
z Unii Europejskiej, to po 2020 r. (pod presją wymogów prawa polskiego i unijnego oraz kar finansowych wynikających z jego nie stosowania)
zmuszeni będziemy do wybudowania suszarni z własnych środków. Brak
zewnętrznego wsparcia finansowego (zwłaszcza bezzwrotnego) przełoży
się na znaczne podniesienie opłat z tytułu odprowadzania ścieków. Innym
(choć równie kosztownym jak poprzednie) rozwiązaniem będzie odpłatne
suszenie osadów w sąsiednich miastach (Ciechanowie bądź Warszawie),
a tym samym uzależnienie od cen narzucanych przez odbiorców osadu
i ponoszenie kosztów ich transportu.
W tej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem jest wykorzystanie szansy
jaką stwarza wsparcie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
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Branżowo o turystyce
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TEKST MART YNA KORDULEWSKA FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Cały czas trwają prace nad strategią rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2017–2030. 12 maja Burmistrz
spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki w naszym mieście.

Z

aproszenie przyjęli reprezentanci hotelu Best Western, Frontu
Modlin, Grupy Konkret, Kajaków Dylewski, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech
Rzek, Restauracji Borodino i Hotelu Modlin, Royal Hotelu, Towarzystwa
Przyjaciół Twierdzy Modlin, Wieży Michałowskiej i hostelu Quadrans.
Spotkanie zaczęło się od omówienia działań samorządu na rzecz rozwoju turystyki w ostatnich latach, a były to: remont i adaptacja budynku
przy ul. Baśki Murmańskiej 164, członkostwo w LOT Trzech Rzek, dotowanie i dostarczenie materiałów do Centrum Informacji Turystycznej,
projekt unijny: Twierdza Modlin – ponadregionalny produkt turystyki
weekendowej, rewitalizacja Parku Trzech Kultur, znakowanie i sprzątanie
szlaków turystycznych, urozmaicanie możliwych sposobów spędzania
czasu turystom (produkty turystyczne), organizacja wydarzeń sportowych, historycznych i kulturalnych oraz działania promocyjne. Po krótkiej
prezentacji przedstawionej przez Jacka Kowalskiego zaproszeni goście
omawiali kolejno swoje plany, potrzeby i pomysły. Szeroko dyskutowana
była kwestia współpracy między podmiotami, badań nad odbiorcami
usług turystycznych, stworzenia atrakcyjnej dla nich oferty i skrojonych
na ich miarę sposobów promocji tej oferty. Konsultacje zakończyły się

Konsultacje w toku

określeniem kluczowych problemów w rozwoju turystyki, które stanowić będą przedmiot kolejnych spotkań poprzedzonych tematycznymi
ankietami. 12 maja podsumowano także po krótce niedawną akcję
„Twierdza Modlin za półdarmo”.

TEKST I FOTO MART YNA KORDULEWSKA

17 maja odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami zmierzające do stworzenia
strategii rozwoju miasta. Tym razem dyskutowano o turystyce.

W

pierwszej części konsultacji Burmistrz, Jacek Kowalski, przypomniał
główny cel spotkania i zaprezentował działania miasta na rzecz
rozwoju turystyki, które miały miejsce w ostatnich latach. Mówił m.in.
o dofinansowaniu z UE jakie udało się na te cele pozyskać, wydarzeniach
cyklicznych, działaniach w mediach i szlakach turystycznych. Następnie
zadał zebranym trzy, krótkie pytania:
• Co zrobić, by przyciągnąć do miasta więcej turystów?
• Czego brakuje w ofercie turystycznej Nowego Dworu Mazowieckiego?
• Jakie aktywności, działania czy wydarzenia najbardziej interesują turystów?
Pośród odpowiedzi na nie powtarzały się kwestie poruszane na spotkaniu
z przedstawicielami branży turystycznej (12 maja), czyli szeroko pojętej
współpracy między samorządem a biznesem z zachowaniem właściwych

4

obu sferom zadań: badań, konieczności wypracowania wspólnej oferty
dla turystów i współdziałania w promowaniu jej. Była też mowa o turystycznym odblokowaniu centrum miasta i o uczynieniu mieszkańców
odbiorcami usług podmiotów z branży turystycznej. Mówiono o sprawach wizjonerskich typu kolejka gondolowa z centrum do Twierdzy
i o sprawach bardziej przyziemnych – nie dało się uciec od tych bieżących,
jak np. toalety, problemy konkretnych stowarzyszeń. Sporo czasu i uwagi
poświęcono rzekom, kajakarstwu i rowerom. Ważne dla zebranych było
połączenie brzegów Narwi.
Przebieg konsultacji został szczegółowo zaprotokołowany i stanowić
będzie podstawę do dalszych prac nad strategią. Dziękujemy wszystkim,
którzy zechcieli podzielić się swoimi refleksami i pomysłami. Informacje
o kolejnych konsultacjach na www.strategiandm.pl.

www.nowydwormaz.pl

WIEŚCI Z RADY
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Burmistrz z absolutorium!
TEKST I FOTO RED.

Burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego, Jacek Kowalski,
otrzymał absolutorium.Radni
udzielili mu go podczas sesji,
która odbyła się 21 czerwca br.

Z

a wykonanie budżetu za 2015 rok Burmistrz, Jacek Kowalski, otrzymał od Rady
Miejskiej absolutorium. Za głosowała większość radnych, czterech wstrzymało się
od głosu.
W dyskusji poprzedzającej głosowanie radni
zwracali uwagę na fakt, że rok 2015 był dla
miasta trudny, a jednak udało się wykonać
zaplanowane inwestycje i pozostałe zadania.
Z sali płynęły podziękowania adresowane
do burmistrza i pracowników urzędu za pracę
na rzecz miasta.
Z kolei burmistrz Jacek Kowalski dziękował
radnym za dobrą współpracę przy realizacji
zamierzeń, inwestycji i podejmowanie uchwał
umożliwiających ich wykonanie.
Jak mówił, moment udzielania absolutorium
to bardzo ważny czas podsumowań. „Trzeba powiedzieć, że rok 2015 był bardzo ważny dla miasta.

Dokonaliśmy rzeczy wielkich, miasto zmieniło
swój wizerunek. (…) Realizujemy bardzo szybką
ścieżkę rozwoju miasta, co widać na tle innych
miejscowości” powiedział burmistrz.
Kończąc, Jacek Kowalski wyraził nadzieję, że rok
2016 nie będzie gorszy od poprzedniego.

Historyczna nazwa ulicy
przywrócona!
TEKST I FOTO RED.

Do gratulacji przyłączyli się dyrektorzy nowodworskich szkół. W kilku słowach dyrektor
Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin, Zdzisław
Szmytkowski, podziękował Jackowi Kowalskiemu za ogromny wkład w rozwój miasta,
a zwłaszcza placówek oświatowych.

Bogdan Jeziorski
odznaczony!
TEKST I FOTO RED.

Jednym z punktów czerwcowej sesji Rady Miejskiej był wniosek o dokonanie
zmiany nazwy ulicy 1go Pułku Lotniczego Warszawa na ulicę Księstwa
Warszawskiego. Z wnioskiem o dokonanie tej zmiany zwrócił się p. Wiesław
Prusiecki – właściciel nieruchomości, na której położona jest wspomniana ulica.

U

zasadniając swoją prośbę, właściciel
wskazywał na funkcjonujące i mylące
tym samym dwie nazwy wspomnianej ulicy,
tj. na powojennych tablicach widnieje do dziś
nazwa „1go Pułku Myśliwskiego Warszawa”,
natomiast na nowych tablicach ustawionych
w zeszłym roku „1go Pułku Lotniczego Warszawa”. Ponadto, na współczesnych mapach
drukowanych i elektronicznych znajdujących

www.nowydwormaz.pl

się w serwisach internetowych, figurują również naprzemienne dwie przytoczone wyżej
nazwy. To z kolei utrudnia prace m.in. listonoszom, którzy często mają problem z dostarczeniem poczty. Przeciwni zmianom byli
przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa. Podczas dyskusji widać było jak
duże emocje budzi kwestia zmiany nazwy
ulicy.

R

adny Rady Miejskiej, Bogdan Jeziorski
,został odznaczony odznaką „Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi”. Dekoracji dokonał
prezes Zarządu Rejonowego PCK, Marian Wasierzyński, podczas sesji rady miejskiej, która
odbyła się 21 czerwca 2016 roku.
Jak powiedział p. Wasierzyński, odznaki honorowe przyznaje się po oddaniu 18 l krwi. Na kącie
pana Bogdana Jeziorskiego jest już 20 l.
Gratulacje w imieniu całej rady złożył też przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Podziękował za oddanie tylu litrów krwi i dodał,
że całe społeczeństwo liczy na dalszą aktywność p. Jeziorskiego na polu krwiodawstwa.
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60-lecie Szpitala w NDM

TEKST I FOTO MAGDALENA CZECHOWICZ

D

rugiego czerwca 2016 r. odbyły się
uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia
istnienia Szpitala w Nowym Dworze
Mazowieckim. Wydarzenie było okazją do podsumowania dotychczasowej działalności placówki i jej zasobów, odniesienia się do historii
oraz złożenia podziękowań pracownikom, którzy na co dzień tworzą Nowodworskie Centrum
Medyczne.
W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik,
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, Prezes
Związku Pracodawców Mazowieckiego Porozumienia Szpitali Powiatowych Cecylia Domżała,
Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Lucyna Kęsicka, Przewodnicząca Rady Pielęgniarek
i Położnych z okręgu Mazowieckiego Elżbieta
Madajczyk, Starosta Nowodworski Magdalena
Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Starosta
Legionowski Robert Wróbel, Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski, Wójt
gminy Czosnów Antoni Kręźlewicz, Wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki, Radni Powiatu,
Członkowie Rady Społecznej Nowodworskiego
Centrum Medycznego.
Zwieńczeniem uroczystości było poświęcenie
trzech nowych pojazdów – dwóch karetek
na potrzeby Ratownictwa Medycznego oraz
samochodu osobowego marki Fiat Doblo
do użytkowania bieżącego, w tym przewozu
próbek laboratoryjnych, materiałów i części
naprawczych aparatury medycznej.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia
na www.nowodworski.pl oraz facebook`u.
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Wiosenny przegląd centrum miasta
przez Zarząd Osiedla nr 1
OPRACOWAŁ ZARZĄD OSIEDLA NR 1

W

dniu 13.04.2016 r., członkowie
Zarządu Osiedla Nr 1 „Centrum”
w składzie: Gabriela Paprzycka, Ewa
Rogacka, Cecylia Gronek, Roman Biliński oraz
przedstawiciel straży miejskiej p. Piotr Bartczak,
dokonali kompleksowego przeglądu terenu
centrum miasta pod względem potrzeb remontowo-modernizacyjnych infrastruktury
miejskiej, w tym budynków komunalnych, infrastruktury drogowej z chodnikami i parkingami oraz czystości, porządku i bezpieczeństwa,
a także estetyki zieleni miejskiej.
W wyniku przeprowadzonego przeglądu,
w zakresie stanu budynków komunalnych,
wśród najpilniejszych potrzeb wskazano
na zły stan techniczny budynku przy ul. Sukiennej 48 i konieczność podjęcia działań
zmierzających do przekwaterowania lokatorów i rozbiórki budynku. Kolejna potrzeba w tym obszarze to sukcesywna poprawa
elewacji zewnętrznych, dalsze podłączenia
do kanalizacji, utwardzenie terenów przy posesjach, szczególnie przy ul. Kościuszki 3 oraz

www.nowydwormaz.pl

pilny remont klatek schodowych i tarasu przy
ul. Chryzantemy 1.
W zakresie infrastruktury drogowej, jednym
z najistotniejszych problemów jest stan techniczny nawierzchni Placu Solnego. Naszym zdaniem wymagane jest uzupełnienie ubytków,
a docelowo pilna realizacja koncepcji zagospodarowania w celu poprawy estetyki i funkcjonalności tego miejsca. Ponadto wskazana
byłaby również modernizacja ulic: Lotników,
Kościuszki, Mazowiecka oraz chodników, m.in.
przy ul. Sukiennej i Targowej.
Zwrócono również uwagę na problem związany z odpływem wody deszczowej, szczególnie
z przejść dla pieszych, jak również nagminnego
zanieczyszczania ulic i parkingów wyciekami
oleju z parkowanych pojazdów, a także na konieczność ustawienia gabloty informacyjnej
w Parku Wybickiego.
W zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie centrum miasta, zjawiskiem pozytywnie
wpływającym na poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców, są piesze patrole policji oraz

straży miejskiej. O czystość i porządek na ulicach, chodnikach i terenach zielonych, systematycznie i z pozytywnym skutkiem, dbają
pracownicy M.Z.O.
Odnośnie poprawy estetyki zieleni miejskiej
zwróciliśmy uwagę na przerośnięte i częściowo
obumarłe drzewa w otoczeniu Skweru Wolności, zasugerowaliśmy jednocześnie zaprojektowanie nowych nasadzeń oraz modernizację
balustrad w tym miejscu.
Wszystkie zauważone problemy i potrzeby zostały pisemnie skierowane do Burmistrza Jacka
Kowalskiego.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania panu Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu
i Naczelnikowi Wydziału Komunalnego, panu
Dariuszowi Tabęckiemu za wykonanie prac
modernizacyjnych ciągów komunikacyjnych
na Skwerze Dobrogosta i w Parku Wybickiego.
To drobne prace, ale niezwykle istotne z punktu
widzenia estetyki, funkcjonalności i wizerunku
naszej dzielnicy i całego miasta.
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Zebranie w Twierdzy Modlin!
TEKST JACEK TOPCZEWSKI FOTO WIRTUALNYNOWYDWOR.PL

D

ziesiątego maja odbyło się zebranie Zarządu Osiedla nr 6 z mieszkańcami. Na zebranie zostali zaproszeni goście : Proboszcz Parafii
Św. Barbary, ksiądz Janusz Nawrocki, Prezes
Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy
Modlin, pan Robert Kanigowski oraz Burmistrz
Miasta, pan Jacek Kowalski. Było to drugie z cyklu spotkań z mieszkańcami, które zorganizował
Zarząd Osiedla.
Na spotkanie przybyła spora grupa mieszkańców, która mogła posłuchać i poznać odpowiedzi na pytania związane z naszym osiedlem.
Mieszkańcy zadawali pytania straży miejskiej
dotyczące problematyki naszego osiedla oraz
pytali, jak poprawić bezpieczeństwo w dzielnicy. Następnie Proboszcz parafii św. Barbary
przedstawił sytuację budowy nowego kościoła
w Modlinie Twierdzy. Ksiądz odpowiedział również na pytania mieszkańców. Robert Kanigowski odpowiadał na pytania dotyczące Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin związane z obecnym funkcjonowaniem placówki
oraz najbliższą przyszłością.
Nieobecny, z ważnych przyczyn służbowych,
tym razem Burmistrz zapowiedział swoją obecność na następnym spotkaniu, które odbyło się
14 czerwca. Relację z niego zamieścimy w kolejnym wydaniu Faktów

Piknik z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
TEKST I FOTO KACPER PAWELCZYK

Z

arząd Osiedla nr 5 „Nowodworzanka”
we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 przy
ulicy Długiej zorganizował 27 maja piknik z okazji
Dnia Matki i Dnia Dziecka. Mimo niesprzyjającej

8

pogody nie zabrakło konkursów i upominków
dla najmłodszych. Na piknik przybyła również Baśka Murmańska, co wywołało wielkie zaskoczenie wśród dzieci. Gdy aura się poprawiła,

zabawa przeniosła się na boisko szkolne, na którym na najmłodszych czekał dmuchany zamek
i trampolina. Zabawy, którą osładzał poczęstunek
z watą cukrową na czele, nie było końca.
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60 wspólnych lat! R
TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO ARCHIWUM RODZINNE

60-lecie pożycia małżeńskiego świętowali państwo Zofia
i Czesław Krzyżanowscy. Na uroczystość przybył też Burmistrz,
Jacek Kowalski, który złożył jubilatom życzenia.

odzinna uroczystość, podczas której Państwo Zofia i Czesław Krzyżanowscy świętowali 60-lecie pożycia małżeńskiego, odbyła się
21 maja. Wśród gości byli członkowie bliższej
i dalszej rodziny, znajomi i przyjaciele. Obecny
był też Burmistrz, Jacek Kowalski, któremu towarzyszyła p. Edyta Nowakowska – Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego.
Burmistrz złożył dostojnym jubilatom najlepsze życzenia, gratulował tylu wspólnie spędzonych lat i życzył kolejnych rocznic przeżytych
w zdrowiu i wzajemnej miłości. Podczas krótkiej rozmowy okazało się, że pani Zofia została
odznaczona medalem „Sprawiedliwi wśród narodów świata”. Jej historia opisana jest w książce „Trzy imiona” autorstwa Rity Ross. To właśnie
Ricie Ross pomagała pani Zofia w czasie II wojny światowej, a za swoją postawę otrzymała
wspomniane wyżej odznaczenie.
W imieniu redakcji przyłączamy się do życzeń
i gratulacji.

Wizyta Policji Miejskiej z Łotwy w NDM
TEKST KOMENDANT SM PIOTR ROGIŃSKI FOTO STRAŻ MIEJSKA

We wtorek 24 maja br. w naszym mieście gościli z wizytą:
Komendant Policji Miejskiej (odpowiednik naszej Straży Miejskiej)
z miasta Daugavapils (Dyneburg) na Łotwie Vladimirs Gudakovskis
wraz z delegacją oraz Prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży
Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej Kom. Artur Hołubiczko.

G

oście zapoznali się z pracą naszej straży, monitoringiem miejskim oraz innymi zadaniami. Wykonują oni podobne czynności, prowadzą też miejski monitoring. Bardzo spodobał
www.nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

się im nasz autorski program „Ekostrażnik”,
który chcieliby przenieść do swojego miasta.
Ponadto goście zwiedzili fragment modlińskiej Twierdzy oraz Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin, wpisując się
do Księgi Pamiątkowej. Odbyli także rejs katamaranem po Narwi i obejrzeli zabytki oraz
nasze miasto od strony wody.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że zarówno
Komendant Vladimirs Gudakovskis, jak i cała
delegacja to Łotysze polskiego pochodzenia.
Zresztą w tej komendzie policjanci miejscy
polskiego pochodzenia stanowią większość,
kultywują oni Polskość i polskie tradycje.    
Ponadto pan Gudakovskis jest potomkiem
rodziny, która przed wiekami miała w pobliżu
Nowego Dworu Mazowieckiego dużą posiadłość ziemską i wiele słyszał z przekazów rodzinnych o kościele pw. Michała Archanioła.

Miał możliwość dzięki Ks. Proboszczowi
obejrzeć remontowaną obecnie starą część
kościoła.
Serdecznie dziękujemy panu Dyrektorowi Sebastianowi Sosińskiemu za możliwość zwiedzenia Twierdzy i oprowadzenie po przygotowywanym muzeum oraz panu Maciejowi
Kostrzewskiemu za wspaniałe przedstawienie
historii Twierdzy i okolic.
Podziękowania składamy też za możliwość
zwiedzenia Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin jego zarządzającym oraz
Prezesowi WOPR za przedstawienie nam
walorów krajobrazowych naszego miasta
od strony rzeki.
Goście bardzo zadowoleni z przyjęcia, jakiego
się nie spodziewali, również dziękują za naszym pośrednictwem.
99
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I Nowodworski O Bieg Krwi w ramach
Polska biega 2016
TEKST EMKA (RED.) FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

W sobotę 4 czerwca w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego odbyła się kolejna impreza promująca
bieganie po zdrowie, na którą zaprosiły władze samorządowe Nowego Dworu i Legion Klub HDK.

O

d godzin rannych mieszkańcy naszego miasta mogli skorzystać z punktów
badań i pomiarów w miasteczku zdrowia, pomóc w charytatywnej zbiórce dla Hani
i Filipka jak również obejrzeć pokaz sprzętu
Straży Pożarnej, Policji oraz WOPR. Natomiast
o godzinie 12 na starcie zjawili się biegacze,
którzy rywalizowali na dystansach od 350 metrów do 5 kilometrów. Trasy wyznaczone zostały
wokół parku /350 m/, ulicami Sukienna i Lotników /1000 i 2000 m/ oraz Sukienna, Lotników
i pętla wałem nad Narwią dla uczestników biegu głównego na dystansie 5 kilometrów.
Kilkuset osobowa grupa biegaczy od kilku
do kilkudziesięciu lat, ubrana w okolicznościowe koszulki, walczyła o jak najlepsze miejsca
niesiona dopingiem rodziców, jak również licznych kibiców, którzy zgromadzili się na trasie.
Wbiegając na metę, każdy uczestnik otrzymywał pamiątkowy medal z rąk organizatorów
zawodów – Burmistrza Jacka Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego i Dyrektora NOSiR-u Krzysztofa Kapusty.
Po zakończeniu zawodów najlepsi na podium
otrzymywali okazałe puchary, statuetki i upominki rzeczowe.
Oceniając zawody, trzeba podkreślić 4 zwycięstwa młodych biegaczy JOGGERA-NOSiR, jak
również dobrą organizację zawodów, co pozwoliło ukończyć imprezę przed ogromną ulewą, która rozpoczęła się zaraz po rozdaniu nagród.
10
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OTO WYNIKI ZAWODÓW
Bieg przedszkolaków – 350 m
Wśród dziewcząt podium wyglądało
następująco:
1. Paula Kołodziejska
–1:42,
2. Amelia Kotarska
–1:50,
3. Wiktoria Szafrańska
– 1:52.
Chłopcy przybiegli w kolejności:
1. Kuba Alfut
–1:40,
2. Alan Żak
–1:51,
3. Krzyś Milkowski
–1:53.
W biegu klas I–III na dystansie 350 m
wśród dziewcząt najlepsze były:
1. Zuzia Safaryn
– 1:19,
2. Iza Rozpara
– 1:25,
3. Majka Mielniczuk
– 1:26.
Z chłopców najszybciej trasę pokonali:
1. Michał Smal
– 1:18,
2. Dawid Głowacki
– 1:20,
3. Mikołaj Sarga
– 1:21.
W biegu klas IV–VI – 1000 m wśród
dziewcząt na podium stanęły:
1. Wiktoria Kuczyńska JOGGER
– 3:44,
2. Dominika Jakubiak
– 3:55,
3. Klaudia Śmietańska
– 4:04.
Najszybsi chłopcy na tym dystansie to:
1. Michał Wodyński JOGGER
– 3:38,
2. Sebastian Sabat
– 3:59,
3. Michał Młynarczyk
– 4:04.
Następnie odbył się bieg gimnazjalistów
na 2000 m. Z dziewcząt najszybciej trasę
pokonały:
1. Justyna Klonowska
– 8:47,
2. Paulina Pietrzak
– 9:15,
3. Milena Borkowska
– 9:39.
a z chłopców:
1. Robert Kuczyński JOGGER
– 7:13,
2. Sebastian Piskorski
– 7:34,
3. Krystian Dworkowski
– 7:58.
Bieg OPEN – 2000 m panie:
1. Kasia Pielak
2. Iwona Rosłońska
3. Małgorzata Kowalska
Panowie:
1. Patryk Świerczyński
2. Patryk Czuchoński
3. Piotr Czerniak

– 11:08,
– 11:09,
– 11:12.
– 8:19,
– 8:27,
– 8:43.

W kategorii niepełnosprawnych
najlepsza okazała się
Joanna Lipińska
– 13:33.
W biegu głównym OPEN na 5 km wśród
pań na podium stanęły:
1. Klaudia Krajewska
– 24:23,
2. Joanna Świerczewska
– 25:37,
3. Sylwia Binkiewicz
– 26:32.
a wśród panów:
1. Stefan Piotrowski JOGGER
– 18:27,
2. Tomasz Wojcieski
– 19:13,
3. Michał Iwanicki
– 19:54.
www.nowydwormaz.pl
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Runmageddon zdobył
Twierdzę Modlin!

TEKST MATERIAŁY PRASOWE RUNMAGEDDON.PL, RED. FOTO URZĄD MIEJSKI

Twierdza Modlin stała się w sobotę 4 czerwca areną ekstremalnej zabawy w biegu przeszkodowym
Runmageddon. Jednym z 1600 zawodników, którzy stanęli na starcie 12 kilometrowego biegu
w formule Classic, był Szymon Majewski. Wraz z zapadnięciem zmroku 1300 uczestników rozpoczęło
nocne ściganie w formule Rekrut. Podczas tej rywalizacji na trasie biegu można było spotkać m.in.
aktorkę Paulinę Holtz. Zawodnicy biegli trasą poprowadzoną przez pomieszczenia fortecy, takie jak
prochownia czy areszt, lasem wokół najdłuższych koszar w Europie oraz brodząc po pas w Wiśle.

T

wierdza Modlin w swojej bogatej, ponad 200-letniej historii widziała już wiele
walk. W sobotę po raz pierwszy jednak
była świadkiem walki uczestników Runmageddonu ze swoimi słabościami i ograniczeniami.
Aby dotrzeć do mety dziennej edycji, zmagać
trzeba było się nie tylko ze sobą samym, ale
także z ponad 50 przeszkodami ustawionymi
na 12 kilometrowej trasie. Wiodła ona między
innymi przez pomieszczenia fortecy, takie jak
prochownia czy areszt, a także lasem wokół
najdłuższych koszar w Europie. Do tego na drodze zawodników stanęły znane z Runmageddonu wysokie ściany, zasieki, kontener z lodem czy ogień. Po drodze trzeba było jeszcze
wykazać się znajomością filmowych cytatów,
aby uniknąć dodatkowej karnej rundki z betonowym klockiem na lince. Gdy meta była już
praktycznie na wyciągnięcie ręki, na drodze
uczestnikom stawały dziewczyny z Warsaw
Sirens, czyli pierwszej w Polsce kobiecej drużyny futbolu amerykańskiego. Nie miały dla
zawodników litości!
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Najszybszym zawodnikiem wśród 1600
uczestników Runmageddonu Classic był Mateusz Krawiecki, któremu pokonanie przeszkód
i 12 kilometrowej trasy zajęło 01:52:04. Z kolei
najszybszą kobietą okazała się Anna Szulecka, która na mecie zameldowała się z czasem
02:10:17. Jako 1394 zawodnik na metę dotarł
znany showman – Szymon Majewski, który
na trasie spędził 04:45:52. Z pewnością czas
na mecie miałby lepszy, gdyby oprócz biegu
i pokonywania przeszkód nie pozował do zdjęć
z dziesiątkami napotkanych po drodze uczestników.
„Przeżyłem Runmageddon! Czas…. nie jest w tej
zabawie najważniejszy! Dostałem w kość, biegłem, szedłem, czołgałem się, pomagałem i mnie
pomagano. Twierdza Modlin zdobyta! Dzięki
za dużo selfie po drodze, mogłem odetchnąć....”
– powiedział Szymon Majewski.
Po zapadnięciu zmroku do startu w nocnym
Runmageddonie Rekrut szykowało się 1300
zawodników, wśród których znajdowała się
aktorka Paulina Holtz. Dystans był o połowę

krótszy niż w dziennym biegu, ale trasa biegu
równie wymagająca. We znaki uczestnikom
dały się szczególnie niezwykle strome podbiegi. Zejście z takiej górki w całkowitych ciemnościach też nie było sprawą łatwą. Zawodnicy
mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić wnętrza
Twierdzy Modlin, kilka razy wbiegając do środka przemierzali tunele, piwnice i korytarze,
w których nocą latały nietoperze.
„Twierdza Modlin i okoliczne tereny są wprost
stworzone do organizacji takich biegów, jak
Runmageddon. Jest tutaj niesamowity potencjał dla kolejnych edycji, a już otrzymaliśmy wiele
głosów, żeby zorganizować w tym miejscu edycję
Hardcore” (…) – powiedziała Patrycja Kuś, koordynator Runmageddonu Warszawa-Modlin.
Nocną edycję Runmageddonu Rekrut wygrał
Jacek Konewka z czasem 00:57:03. Najszybsza
wśród kobiet Agnieszka Burnus-Rychlewska
osiągnęła czas 01:11:53. Paulina Holtz zajęła
561 miejsce z czasem 01:50:02.
Wsparcia przy organizacji imprezy udzieliło
miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
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Kolejny Rajd Pojazdów
Zabytkowych za nami!

W sobotę 4 czerwca ulicami
Nowego Dworu przejechał
kolejny, 16. już Rajd
Pojazdów Zabytkowych.
W tym roku uczestniczyło
w nim 28 załóg.

TEKST EWA PAROL-BARTNICKA, RED. FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

O

becność pojazdów zabytkowych w Nowym Dworze Mazowieckim datuje się
od roku 1998. Ze względu na obecność
załóg zagranicznych impreza z czasem przyjęła nazwę Nowodworski Międzynarodowy Rajd
Pojazdów Zabytkowych.
Przez wszystkie te lata impreza objęta była honorowym patronatem Burmistrza miasta oraz
opieką Rady Miejskiej.
Impreza szeroko reklamuje nasze miasto i Automobilklub Polski zarówno w kraju, jak i poza granicami, ze względu na coraz liczniejszy udział
załóg zagranicznych. W tym roku uczestniczyło
w nim 6 załóg litewskich, 3 czeskie, 3 niemieckie,
2 słowackie. Na rok następny zapowiedziały się
już załogi łotewska i węgierska.
Na trasie rajdu uczestnicy poznają okolice, miejsca pamięci, ciekawostki przyrody i zabytków,
odpowiadają na pytania z historii motoryzacji,
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BRD, wykonują próby zręcznościowe. Obserwujemy również coraz większy udział społeczeństwa nowodworskiego w tej imprezie. Konkurs
Elegancji, który początkowo sprowadzał się
do prezentacji pojazdów i ich załóg, które oceniało jury, rozbudowaliśmy o Puchar Publiczności, Konkurs Strojów lata 20-te,lata 30-te dla
szkół nowodworskich, przejażdżki dzieci automobilami z okazji Dnia Dziecka, udział małego
zespołu muzycznego, udział profesjonalnego
konferansjera.
Dane z XVI Rajdu Nowodworskiego
Udział wzięło 28 załóg, w prezentacji Konkursu
Elegancji – 29. Obecnych było 13 załóg zagranicznych: 6 litewskich, 3 czeskie, 3 niemieckie,
2 słowackie.
Po raz pierwszy na rajd przyjechało 6 pojazdów
i 3 nowych uczestników.

W klasyfikacji generalnej załóg polskich wygrali: Marek Sankowski /Warszawa/ Oakland
1917 r.;
II miejsce – Karol Osowski /Radom/ Rosengart
1936 r.;
III miejsce – Tomasz Siudziński /Otwock/ Crysler 1924 r.
W klasyfikacji Generalnej załóg zagranicznych zwyciężyli: Jan Jirka /Czechy/ Ford T
1911 r.;
II miejsce – Ladislav Lelek /Czechy/ Buick 1924 r;
III miejsce – Hubertus Weber /Niemcy/ Opel
1935 r.
Puchar Publiczności wygrał Horche 1938 r.
Aleksandra Obymachy – Litwa.
Najlepszy w próbach sportowych był Michał
Ratyński na Wandererze 1938 r.

www.nowydwormaz.pl
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Igrzyska przedszkolaków!

TEKST RED. FOTO URZĄD MIEJSKI, NOSIR

Sześć nowodworskich przedszkoli zgłosiło się do udziału w kolejnych już Igrzyskach
Przedszkoli. W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu zawodników, i cała rzesza kibiców.
W tym roku na najwyższym stopniu podium stanęły dzieci z przedszkola Nr 4.

O

rganizowane corocznie przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji Igrzyska Przedszkoli odbyły się
4 czerwca.
W poszczególnych konkurencjach udział brali
zawodnicy z przedszkoli Nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz
z niepublicznego przedszkola Nutka. Dzieci
walczyły w takich konkurencjach, jak: tor przeszkód, sztafeta po kole, kangurówka, podawanie piłki dołem, wyścigu rydwanów i slalomie
z piłką lekarską.

www.nowydwormaz.pl

Kilkudziesięciu małych sportowców zagrzewała do walki widownia. Zasiedli na niej rodzice,
rodzeństwo, koleżanki i koledzy oraz pozostali
członkowie rodzin. Wyposażeni w gadżety kibica, flagi, transparenty i dobry humor głośno
dopingowali zawodników. Tradycyjnie przerwy pomiędzy poszczególnymi konkurencjami wypełnione były popisami artystycznymi
drużyn z poszczególnych placówek.
Po podliczeniu punktów z poszczególnych
konkurencji okazało się, że najlepsze były

przedszkolaki z Przedszkola Nr 4 w Twierdzy
Modlin.
Na drugim stopniu podium uplasowało się
Przedszkole Nr 5 z Osiedla Młodych, a na trzecim Przedszkole Nr 2 z Modlina Starego.
Medale i puchary wręczali Burmistrz Jacek
Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski.
Kolejne Igrzyska za rok. Zwycięzcom gratulujemy!
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Kolejna wizyta gości z Izraela
TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO URZĄD MIEJSKI

W ostatnich dniach kilkudziesięciu potomków nowodworskich Żydów odwiedziło nasze miasto. W trakcie
kilkudniowego pobytu goście zwiedzili Nowy Dwór Mazowiecki, wzięli udział w gali finałowej konkursu
na esej o tolerancji i dialogu, a także uczestniczyli w uroczystościach na cmentarzu żydowskim.

W

izyta gości mieszkających na stałe
m.in. w Izraelu, USA czy RPA miała
miejsce w dniach 15–17 czerwca.
Sentymentalna podróż do miasta przodków
rozpoczęła się w środę (15.06) od spaceru
po mieście śladami nowodworskich Żydów.
Grupę oprowadzała p. Maria Możdżyńska,
a to co mówiła, dostarczyło gościom ogromnych wzruszeń. Podczas kilkugodzinnego spaceru nie tylko słuchali informacji, ale też zadawali pytania o miejsca związane z ich rodzinami,
wspominali przodków, dzielili się relacjami swoich rodziców, dziadków i krewnych.
Mimo iż spacer był wyczerpujący (wielu z nich
to osoby w podeszłym wieku), ponad dwudziestoosobowa grupa udała się po południu
do Twierdzy Modlin. Dzięki uprzejmości firmy
KONKRET S.A. i p. Elżbiety Wiercińskiej goście
mogli wjechać na dziedziniec koszar, wejść
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na Wieżę Czerwoną i dowiedzieć się trochę
o historii Twierdzy Modlin.
Wieczorem w Nowodworskim Ośrodku Kultury
wysłuchali wykładu nt. żołnierzy pochodzenia
żydowskiego służących w polskiej armii, który
wygłosił płk. rez. Alfred Kabata.
Czwartek rozpoczął się dla gości spacerem
po kirkucie, na którym o godzinie 11:00 odbyły
się uroczystości upamiętniające nowodworskich Żydów. Tu obecne były władze miasta
w osobach burmistrza Jacka Kowalskiego,
przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego, przedstawicieli ambasad, dyrektorzy
i uczniowie nowodworskich szkół, mieszkańcy
miasta, a także przedstawiciele Nowy Dwor
Jewish Memorial Fundation – inicjatorów odbudowy nowodworskiego kirkutu.
Ostatnim punktem programu wizyty w naszym
mieście była gala finałowa konkursu na esej

o tolerancji i dialogu. Wzięli w niej udział pomysłodawcy konkursu i zarazem fundatorzy
nagród p. John Kerr i Zev Shaked. Obecne były
też władze miasta i przede wszystkim laureaci
konkursu. Jak mówiła p. Beata Kisiel, Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2, organizatora konkursu,
tegoroczna edycja była rekordowa. Nadesłano
62 prace i co ważne w tym roku konkurs wyszedł
poza granice Nowego Dworu. W związku z tak
licznym odzewem jury i przedstawiciele fundacji postanowiło przyznać dwie dodatkowe nagrody (wcześniej były trzy). Warto wspomnieć,
że w konkursie jest o co walczyć – zwycięzcy
otrzymują nagrody pieniężne, z których najwyższa to 500 $ dla laureata, a dla szkoły, do której
uczęszcza, 1000 $.
W imieniu władz miasta serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji pobytu delegacji w naszym mieście.
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Nowodworskie Inspiracje Teatralne 2016
TEKST I FOTO NOK

Nowodworski Ośrodek Kultury, w czwartek 14 kwietnia 2016 r., gościł młodych adeptów
sztuki aktorskiej na V Przeglądzie Szkolnych Grup Teatralnych NIT – 2016.

W

tym roku zaskoczył wszystkich
wysoki poziom prezentowanych
spektakli, pomimo że zgłosiły się
tyko trzy zespoły. Koło teatralne ze Szkoły
Podstawowej Nr 7 pod opieką Renaty Golec
zaprezentowało spektakl pt. „ Alicja w krainie
TV”. Był on niezwykle bogaty scenograficznie
i kostiumowo, opowiadał o zafałszowanym
świecie mediów. Grupa teatralna „Scena pod
sceną”, prowadzona przez Małgorzatę Pawełas
z Publicznego Gimnazjum Nr 2, w spektaklu
pt. „Wsiąść do pociągu” stworzyła opowieść
o relacjach międzyludzkich jakie mogą zaistnieć między przypadkowymi podróżnymi.

www.nowydwormaz.pl

Natomiast uczniowie z grupy „Teraz my”,
działającej po okiem Jolanty Szczepańskiej
w Szkole Podstawowej Nr 5, w spektaklu
„Po dzwonku” zaprezentowała na naszej scenie
szkolny świat z jego relacjami rówieśniczymi.
Wszystkie spektakle stworzyły klimat żywych
ludzkich emocji, pasji i udowodniły, że młodzi
ludzie uważnie obserwują świat i potrafią rozróżnić dobro od zła, chociaż wprowadzanie tej
wiedzy w życie nie zawsze im wychodzi. Ciekawym elementem w spektaklach było wprowadzenie, w różnych relacjach, szekspirowskich postaci Romea i Julii, co było wymogiem
konkursowym. Prezentacje ze skupieniem

oglądali jurorzy: Marcin Turek, aktor Kompanii Teatralnej Mamro i Lidia Godlewska,
przedstawicielka Nowodworskiego Ośrodka
Kultury. Po bardzo zgodnej ocenie przedstawień wydano werdykt – uznano, że aktorsko
najbardziej wybijały się dwie młode uczennice. Były to Alicja Ciesielska z Gimnazjum Publicznego Nr 2 i Wiktoria Szelejewska ze Szkoły
Podstawowej Nr 5 i to one otrzymały miano
najlepszych aktorek NIT-2016 oraz nagrody
ufundowane przez Nowodworski Ośrodek
Kultury. Gratulujemy zwyciężczyniom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w Nowodworskich Inspiracjach Teatralnych.
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Konkurs Straży Miejskiej rozstrzygnięty!
Straż Miejska, pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta, zorganizowała VII edycję
konkursu plastycznego. W tym roku temat konkursu to: „Gdy o nowodworską ziemię dbasz, to bezpiecznie, czysto,
zdrowo i kolorowo wokół masz”. Wzięli w nim udział uczniowie w wieku od 5 do 16 lat ze szkół z terenu miasta.
TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

W

ramach konkursu nadesłano 34 ciekawe i barwne prace plastyczne. Jury,
składające się z nauczycieli plastyki
oraz pracowników Wydziału Promocji Miasta
i Wydziału Gospodarki Komunalnej, bardzo wnikliwie i rzetelnie oceniło pracę. Podczas oceny
wzięto pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość, a także estetykę podczas jej wykonania, a w szczególności zgodność
z tematyką, która według oceniających nie była
łatwa. Jak zawsze bardzo trudno było wybrać
laureatów, gdyż wszystkie prace i techniki ich
wykonania były bardzo ciekawe i różnorodne.
Spośród nadesłanych prac wybrano 9 zwycięskich, a 3 wyróżniono. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
Grupa IV
Miejsce I – Joanna Kałka kl. VI ZS nr 1
Miejsce I – Marcel Skrobich kl. I SP nr 5
Grupa I
Miejsce II – Kornelia Rachoń kl. II SP nr 5
Miejsce II – Maja Kręcicka kl. II SP nr 5
Miejsce II – Kamila Żubertowska kl. II ZS nr 1
Miejsce I – Tamara Karuk kl. I SP nr 5
Grupa II
Miejsce III – Wiktor Januszewski kl. VI ZS nr 1
Miejsce II – Małgorzata Bujnowska kl. VI SP nr 5
Miejsce I – Julia Owoc kl. V SP nr 7
Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia.
Wyróżnienie Komendanta Straży Miejskiej
– Piotr Andrzejczak kl. I SP nr 5.
Wyróżnienie Wydziału Promocji
– Zuzanna Rakiecin kl. II ZS nr 1.
Wyróżnienie Wydziału Gospodarki Komunalnej
– Wiktor Czapla kl. VI SP nr 5.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, a pozostałych zachęcamy do udziału w kolejnym konkursie, już za rok!
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„W słońcu poranka” – konkurs

rozstrzygnięty

TEKST I FOTO NOK

Z końcem stycznia 2016 r. Nowodworski Ośrodek Kultury ogłosił
konkurs plastyczny adresowany do uczniów nowodworskich
szkół podstawowych i gimnazjów pt.: „W słońcu poranka”.

W

regulaminowym terminie do Ośrodka Kultury wpłynęło 179 prac. Jury
w składzie:
– Małgorzata Omelańczuk-Pawluk (artysta
malarz, koordynatorka konkursu i instruktorka
plastyki w ośrodku),
– Barbara Swatek (instruktor NOK )
oraz
– Robert Sztuka (artysta, architekt wnętrz)
podjęło się trudnego zadania ocenienia
prac i wyłonienia najlepszych z nich. Po raz
pierwszy techniką przewidzianą w zasadach
konkursu był kolaż. Dla jednych okazał się
dość trudny, a dla innych uczestników był
wręcz wymarzonym sposobem artystycznej
ekspresji. Autorzy prac wykorzystali między
innymi bibułki, gazety, płótna, metalowe łyżeczki, papierowe talerze i wiele innych materiałów. Jury w ocenie prac brało pod uwagę
między innymi zgodność z tematem i przewidzianą w regulaminie techniką, wrażenie
artystyczne, staranność i samodzielność wykonania. W godzinach przedpołudniowych
21.04.2016 r. w galerii Łącznik Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
laureatom konkursu.
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W kategorii szkół podstawowych kl. I–III
I miejsce – Dominika Czekajło SP nr 4
II miejsce – Bartosz Jędrzejewski SP nr 5
III miejsce – Piotr Andrzejczak SP nr 5
Wyróżnienia:
Hanna Prokopiuk SP nr 4,
Nikola Żeleźnicka SP nr 4.
W kategorii szkół podstawowych klas IV–VI
I miejsce – Maja Sokołowska SP nr 4
II miejsce – Oliwia Pałdyna SP nr 4
III miejsce – Marta Witek SP nr 7
Wyróżnienia:
Brajan Ostrowski SP nr 7,
Emilia Strawa SP nr 7.
W kategorii gimnazjum
I miejsce – Weronika Sidor PG nr 4
II miejsce – Barbara Lubelska PG nr 1
III miejsce – Kamila Gryciuk PG nr 1
Wyróżnienia – Patrycja Mizerska PG nr 4
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy
za wzięcie udziału w naszym konkursie, a nauczycielom i opiekunom za pomoc w przygotowaniu prac. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej, w której młodzi
artyści pokazali z jak wielu materiałów można
tworzyć sztukę.
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Dzień Dziecka
w Twierdzy Modlin!
TEKST I FOTO JACEK TOPCZEWSKI

4 czerwca Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy i Zakład
Wodociągów i Kanalizacji zorganizowały Dzień Dziecka.

I

mprezę swoją obecnością zaszczycili: Prezes
ZWiK pan Janusz Dąbrowski, Burmistrz Miasta, pan Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady
Miejskiej, pan Krzysztof Bisialski oraz radny pan
Jacek Borkowski.
Na dzieci i rodziców czekał poczęstunek oraz
wiele atrakcji, m.in. rodeo, eliminator, malowanie twarzy, pływające kaczki oraz zabawy
w pianie. Dzieci i rodzice mogli wziąć udział
w zawodach sportowych organizowanych
przez pana Sławomira Krzeczkowskiego.
Podziękowania kierujemy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za zorganizowanie tego święta
Emotikon slightsmile.

Dziękujmy także Stowarzyszeniu „Sztangielek”,
Stowarzyszeniu „Subsidium” oraz Mateuszowi
Świdrowi za oprawę muzyczną. Mamy nadzieję,
że impreza się Wam podobała

Sławomir Koper w bibliotece

TEKST I FOTO MiPBP

Dnia 16 maja 2016 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
odbyło się spotkanie z panem Sławomirem Koprem, autorem popularnych książek historycznych.

P

isarz bardzo ciekawie i przystępnie podzielił się z uczestnikami spotkania swoją
ogromną wiedzą historyczną. W miłej i przyjemnej atmosferze autor zdradził nam tajniki
powstawania swoich książek, z serii o II Rzeczypospolitej i PRL-u. Oprócz wielu ciekawych
i zabawnych anegdot, mogliśmy dowiedzieć
się, w jaki sposób zbiera materiały do książek,
a także, jak wygląda praca dla gazety. Sam autor
twierdzi, że nie ma naukowych ambicji, a jego
celem jest popularyzowanie historii w sposób
przystępny i zrozumiały dla czytelnika. Zaskoczył nas fakt, że książek pana Sławomira Kopra,
które obecnie znikają z półek, zarówno w księgarniach, jak i w bibliotekach, początkowo nie
chciano wydawać.
W spotkaniu autorskim w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej uczestniczyli miłośnicy historii i twórczości pana Sławomira Kopra.
Po spotkaniu można było kupić książki i zdobyć
autograf pisarza.
20
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Tydzień bibliotek w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej
TEKST I FOTO MIPBP

W dniach 8–15 maja 2016 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
odbyła się XIII edycja ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.

J

ak co roku do bibliotek zostały zaproszone
przedszkolaki i uczniowie. Tydzień Bibliotek
zorganizowały Biblioteka Główna przy ulicy Paderewskiego, Filia Nr 2 na Osiedlu Młodych
oraz Filia Nr 1 w Modlinie Starym.
Dzieci uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych
i zajęciach plastycznych. Nie zabrakło czasu
na wysłuchanie bajek. Na zajęciach poznały
pracę bibliotekarza, dowiedziały się, jak funkcjonuje biblioteka i jak dbać o książki.
W placówkach Biblioteki gościły grupy przedszkolne z Publicznego Przedszkola Nr 1, Publicznego Przedszkola Nr 3, Bajkowego Domu,
Akademii Malucha, Publicznego Przedszkola
Nr 2, Publicznego Przedszkola Nr 5 oraz dzieci
z Przedszkola sportowo-językowego Sportuś.
W zajęciach uczestniczyli również uczniowie
ze Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej Nr 3.
W czasie Tygodnia Bibliotek Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną odwiedziło 351 młodych czytelników w 24 grupach.
Tematem przewodnim zajęć była książka. Podczas prezentacji multimedialnej dzieci poznały
etapy tworzenia książek. Wykonały również
to, co książki lubią najbardziej, czyli kolorowe
zakładki.
Od drzewa do kartki papieru, czyli jaką drogę
musi przejść drzewo, aby stać się kartką z książki, czasopisma czy gazety. Na te i wiele innych
pytań uczniowie otrzymali odpowiedzi na zajęciach „I książki mają swoją historię”.
W rolach głównych wystąpił żółw Franklin
i myszka Tupcio Chrupcio – słynni bohaterowie
książeczek dla najmłodszych.
Dlaczego trzeba myć rączki? Dlaczego nie wolno igrać z nożyczkami? Na te pytania przedszkolaki poznały odpowiedzi dzięki bajeczkom
z serii „Bajki bajdarajki”. A o tym, że woda jest
potrzebna ludziom, zwierzętom i roślinom
dowiedziały się z bajki z cyklu „Mądre bajki
z całego świata”, pt. „Jak afrykańskie żurawie
zdobyły swoje korony?”.
Nie zabrakło także zabaw animacyjnych kolorową chustą Klanza. Bawiliśmy się w cukiereczka, tęczę, morze, zaspę, naleśnika i kolorowe
wycieczki.
Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym
były warsztaty plastyczne z Marianną Oklejak,
utalentowaną ilustratorką młodego pokolenia,
m.in. bestsellerowej serii o Basi.
Podczas spotkania pani Marianna rozmawiała
z dziećmi o polskiej kulturze ludowej, pełnej
niezwykłych kształtów i barw. W części warsztatowej ilustratorka przeniosła dzieci w świat
www.nowydwormaz.pl

haftów, wycinanek i zabaw z dawnych lat.
Za pomocą nożyczek, kolorowego papieru
i farb dzieci wykonały wycinany orszak oraz wycinanki-koronki. Były tulipany, laleczki, serduszka, gołąbki i wiele innych pięknych wycinanek.
Zajęcia były przeprowadzone na podstawie
książki pani Marianny Oklejak „Cuda wianki.

Polski folklor dla młodszych i starszych”, która
otrzymała tytuł najlepszej książki 2015 roku
Polskiej Sekcji IBBY w kategorii książek obrazkowych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć. Zapraszamy w przyszłym roku!
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Uroczystości w rocznicę bitwy
o Monte Cassino i śmierci gen. Andersa
TEKST (K) FOTO MARCIN ŁADA

12 maja 2016 r. w Warszawie upamiętniono 72. rocznicę rozpoczęcia bitwy o Monte Cassino i 46. rocznicę śmierci
generała Władysława Andersa. W uroczystościach, odbywających się pod patronatem senator Anny Marii Anders –
Sekretarza Stanu w Kancelarii Premiera, uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

D

elegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – Prezes ZG, kpt. w st. spocz. Janusz
Zajaczkowski, 92-letni kombatant Roman Kaczorowski i ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Homilię wygłosił
biskup polowy Józef Guzdek, który podkreślał,
że generał Władysław Anders zasługuje na miano męża stanu. Jak podkreślił, świadczy o tym
umiejętność budowania wspólnoty przez dowódcę 2. Korpusu Polskiego. Po mszy świętej
uroczysta defilada z udziałem wojska, policji,
harcerzy i związków strzeleckich przeszła pod
Pomnik Bitwy o Monte Cassino. Tam odczytano
apel poległych i złożono wieńce.
Minister w KPRM i senator Anna Maria Anders
mówiła, że 12 maja to dla niej szczególny dzień
– to rocznica śmierci jej ojca, rocznica urodzin
jej matki oraz początek natarcia na Monte Cassino. Jak dodała, również tego dnia w 2014 roku
odebrała swój pierwszy polski dowód osobisty.
W uroczystości uczestniczył najmłodszy żołnierz
2-go Korpusu Polskiego gen. Andersa – 84-letni
kpt. w st. spocz. armii USA, prof. dr Krzysztof
Flizak, mieszkający w Spring Hill na Florydzie.

81. Rocznicę śmierci marszałka
12 maja 2016 r. członkowie Związku
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej i uczniowie Zespołu
Placówek Edukacyjnych
upamiętnili w Nowym Dworze
Mazowieckim 81. rocznicę śmierci
marszałka Józefa Piłsudskiego.
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D

elegacja Związku Oficerów Rezerwy
i uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych
złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegację ZOR
RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata, kpt. w st.
spocz. Janusz Zajączkowski, 92-letni kombatant Roman Kaczorowski.

TEKST (K) FOTO J. KACZOROWSKA, S. BAŃDURA

Uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjnych
przybyli pod pomnik pod opieką Teresy Stroińskiej-Macińskiej.
Kwiaty pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego
złożyli też Burmistrz Jacek Kowalski oraz radny
Rady Miejskiej Tadeusz Sosiński.
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Ćwiczenia na Narwi
TEKST I FOTO SPORT PLUS

4 czerwca na otwartych wodach rzeki Narew odbyło się szkolenie dla dzieci z sekcji pływacko-ratowniczej
Sport Plus, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sport Plus wspólnie z Nowodworskim WOPR.

U

czestnicy szkolenia mieli okazję przyjrzeć się pracy ratowników WOPR. Prezes
WOPR, Jacek Kolanko, przekazał szeroką wiedzę z zakresu ratownictwa wodnego. Dzieci
z sekcji miały okazję zapoznać się: ze sprzętem
ratowniczym, zobaczyć, w jaki sposób podejmuje się tonącego z wody lub tonącego,
który wypadł z kajaka i całą akcję holowniczą
pokazującą, w jaki sposób prawidłowo korzysta się z pomocy ratunkowych i jak należy się
zachowywać na wodzie podczas uprawiania
sportów wodnych i kąpieli.
Dodatkowo podopieczni Tomasza Wichowskiego mieli okazję sprawdzenia swoich
umiejętności pływackich na otwartych wodach Narwi. Dzieci świetnie sobie radziły
z żywiołem i bez problemu pokonywały wyznaczone odcinki trasy pływackiej. Cała impreza zakończyła się wspólnym grillowaniem
i pamiątkowymi zdjęciami na terenie WOPR.
Miejmy nadzieję, że ratownikom WOPR udało
się zaszczepić pasję ratownictwa wodnego
w dzieciach z sekcji pływacko-ratowniczej
i w przyszłości, dzięki swoim umiejętnościom
pływackim, będą również mogły dołączyć
do grona ratowników.
Szczególne podziękowania dla Prezesa WOPR
Jacka Kolanko i całej ekipy ratowników biorących udział w szkoleniu, za pomoc w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia

Wandal złapany!

W

nocy z poniedziałku na wtorek
tj. 30/31 maja br. operator monitoringu
miejskiego ok. godz. 23.30 spostrzegł młodego
mężczyznę, który uszkodził fontannę na Skwerze Dobrogosta.
Na miejsce wezwano patrol policji, sprawca
poniesie konsekwencje swojego czynu.
Straty zostały wycenione przez WGK na kwotę
6000,- zł.

www.nowydwormaz.pl
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TEKST I FOTO JACEK TOPCZEWSKI

D

wunastego czerwca obchodziliśmy
9. urodziny Parafii św. Barbary w Modlinie Twierdzy. Impreza rozpoczęła
się o godzinie 12:00 mszą świętą, a następnie nasi mieszkańcy uczestniczyli w festynie
parafialnym. Na uczestników czekało dużo
atrakcj,i m.in. poczęstunek, różne stoiska oraz
występy artystyczne. Dyrektor Zespołu Szkół,
Zdzisław Szmytkowski, częstował wszystkich
żurkiem oraz grochówką, a dzieci z Modlina
Twierdzy występowały na scenie. Na festynie
pojawił się także Burmistrz, Jacek Kowalski,
który dzielnie pomagał Dyrektorowi Zdzisławowi Szmytkowskiemu w rozdawaniu poczęstunku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia w organizacji imprezy.
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Oznakują szlaki
kajakowe
TEKST I FOTO LOT TRZECH RZEK

Lokalna Organizacja Turystyczna
Trzech Rzek oznakuje blisko 65 km
szlaków kajakowych na terenie
powiatów nowodworskiego
i legionowskiego. Dzięki temu
ten obszar ma szansę stać się
„Kajakarską Stolicą Mazowsza”.

O

znakowanie szlaków jest elementem projektu„Kajakarska Stolica Mazowsza – znakowanie szlaków kajakowych Narwi i Wisły”, na realizację którego Lokalna Organizacja Turystyczna
Trzech Rzek pozyskała dofinansowanie z województwa mazowieckiego. Jej aplikacja została
oceniona na 99 punktów na 100 możliwych,
co dało pierwsze miejsce na liście 26 wniosków
zakwalifikowanych do przyznania dotacji.
– Dziękuję członkom LOT Trzech Rzek oraz miłośnikom kajakarstwa, którzy zaangażowali się
w opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Bez Was nie byłoby tego sukcesu
– podkreśla Sebastian Sosiński, Prezes Lokalnej
Organizacji Turystycznej Trzech Rzek.
W ramach projektu „Kajakarska Stolica Mazowsza” oznakowanych zostanie łącznie prawie

65 km szlaków na Wiśle (na odcinku Łomianki
– Smoszewo) oraz na Narwi (na odcinku Dębe
– Nowy Dwór Mazowiecki). Tradycyjne oznakowanie uzupełnią tablice z mapami ukazującymi przebieg szlaków oraz z praktycznymi informacjami dla turystów. Staną one na terenie
gmin Czosnów, Leoncin, Zakroczym, Pomiechówek, Nowy Dwór Mazowiecki i Wieliszew,
a więc na całym obszarze działania LOT Trzech
Rzek. Stworzony system identyfikacji i oznakowania będzie zgodny z instrukcją Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Pomysł ma na celu zwiększenie atrakcyjności regionu, aktywizację turystyki kajakowej

i wsparcie dla podmiotów oferujących usługi
w tym zakresie.
– To pierwszy etap naszych działań w tym kierunku. Ponadto powstanie jeszcze strona internetowa
uwzględniająca wszystkie podmioty działające
w obszarze turystyki wodnej oraz aplikacja dla
kajakarzy, która nie tylko umożliwi im bezpieczne
pływanie po naszych rzekach, ale również podpowie, gdzie przesiąść się na rower albo co ciekawego zobaczyć w okolicy – zapowiada S. Sosiński.
Całkowita wartość projektu „Kajakarska Stolica
Mazowsza – znakowanie szlaków kajakowych
Narwi i Wisły” to 17 500 zł. Pozyskane dofinansowanie wynosi 15 400 zł.

Trzy rzeki na filmowo – Pułkownik Kwiatkowski
TEKST I FOTO LOT TRZECH RZEK

Blisko 80% uczestników – organizowanego przez LOT Trzech Rzek w 2012 roku konkursu „Trzy rzeki
na filmowo” – wskazywało ten film jako produkcję zrealizowaną w Twierdzy Modlin. Mieli rację.

P

ułkownik Kwiatkowski w reżyserii Kazimierza Kutza został zrealizowany w 1995 roku,
premiera odbyła 10 maja 1996 r. Jest to historia
lekarza wojskowego, który na skutek splotu
różnych okoliczności udaje wysoko postawionego pułkownika UB i uwalnia z ubeckiego
więzienia młodego AK-owca. Sukces sprawia,
że postanawia dalej udawać ubeckiego dygnitarza – kolegę ministra Radkiewicza. W czasie
szalonej podróży ku czeskiej granicy składa
„niespodziewane wizyty” w różnych placówka
UB, wykorzystuje głupotę, pieniactwo i tchórzostwo nowych stróżów władzy, uwalnia
wielu więźniów politycznych. W obsadzie
filmu między innymi: Marek Kondrat, Renata
Dancewicz, Zbigniew Zamachowski.
A nasze plenery? Na stronach internetowych
www.filmpolski.pl i www.filmweb.pl jako
miejsce realizacji Pułkownika Kwiatkowskiego
wymienia się tylko Warszawę (Łazienki), Łódź
i Spałę, a przecież już w czołówce filmu pojawia się Brama Ostrołęcka w Twierdzy Modlin.
Poza bramą możemy zobaczyć na kadrach
filmu obiekty WAK–u, a także GKO. Film dość
25

często pokazywany jest w różnych stacjach
telewizyjnych, warto obejrzeć go jeszcze raz.
Prawidłowej odpowiedzi na pytanie z poprzedniego odcinka naszego cyklu udzielił pan Włodzimierz Kaszyński. Reżyserem i autorem scenariusza
przedstawienia „Bigda idzie” jest Andrzej Wajda.

Na zakończenie pytanie. W jakich filmach, realizowanych w naszej okolicy, grał Marek Kondrat?
Prosimy o przynajmniej dwa tytuły.
Dla pierwszej osoby, która nadeśle poprawną
odpowiedź na adres it@3rzeki.pl, mamy drobny
upominek.
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Nowy Dwór przed dziewięćdziesięciu laty
TEKST I FOTO MARIA MOŻDŻYŃSKA

W 1926 r. w Nowym Dworze mieszkało 7829 osób, w tym: 3366 katolików, 126 prawosławnych, 406 ewangelików,
3916 Żydów, 15 mieszkańców określono jako niewiadomych. W roku tym zawarto 99 małżeństw: 61 katolickich,
24 protestanckie i 14 judaistycznych. Urodziło się 501 dzieci: 294 katolików, 146 protestantów i 61 Żydów. Zmarło
299 osób: katolików 181, protestantów 65, Żydów 53. Statystyki te były niepełne, gdyż podawały informacje
przekazywane przez związki religijne. Szczególnie mało wiarygodne były liczby dotyczące społeczności żydowskiej,
gdyż większość nowodworzan tej narodowości była wierna zasadom komunizmu i nie uczęszczała do synagogi.

D

uchowe potrzeby mieszkańców zaspakajali: rabin Rubin Neufeld, ksiądz
Stanisław Jóźwiak, prefekt Konstanty
Sangajło oraz mianowany w tym roku nowodworskim pastorem Karol Wolfram. Władzę
sprawował burmistrz Leonard Janczewski. Komendantem Straży Ogniowej był Czesław Bajer.
W Nowym Dworze stacjonował batalion maszynowy saperów.
Miejscowy szpital przyjął w 1917 chorych, z których 69 nie przeżyło hospitalizacji. W 1926 r.
największe obłożenie miał oddział wewnętrzny, który obsłużył 296 osób, na położniczym
przyjęto 220 kobiet. Oddział chirurgiczny
przyjął 203 pacjentów, a zakaźny 198. Najdłużej przebywali w szpitalu pacjenci z chrobami
zakaźnymi i na tym oddziale była największa
śmiertelność. Najkrócej, po około 9 dni, przebywali pacjenci na położnictwie i tam była
najmniejsza śmiertelność, zmarły jedynie 4
osoby. W mieście działała przychodnia przeciwgruźlicza. Praktykę lekarską prowadzili: Marian
Dehnel, Zelman Nachman, Otto Riedel, Stanisław Dołner, Władysław Nawaduński, Jan Lech.
Felczerem był Henryk Żurawski. Jako dentyści
pracowali: Samuel Grabman, Estera Kaplan.
W Nowym Dworze pracowało kilka akuszerek,
były to panie: Błażejewska, Grabman, Heman,
Jędrzejewska, Kartaszewska, Sękowska, Sznajder, Woźnicka i dwie panie Wójcik. Działały 2
składy apteczne, jeden Hildebrandta, drugi
Bolesława Konarskiego, do tego ostatniego
należała również apteka. Zwierzętami opiekował się weterynarz Wiktor Gorazdowski.
W Nowym Dworze funkcjonował Posterunek
Rejonowy Policji z kierownikiem rejonu aspirantem Mieczysławem Kwaśniewskim. Jako
policjanci pracowali panowie: Lewandowski,
Janecki, Trojanowski i Suchocki. Mieliśmy również sąd powiatowy z sędzią Mikołajem Holfreichem i pełniącą obowiązki sekretarza Zofią Grabowiecką. Woźnym sądu był pan Szczurowski.
W mieście pracował adwokat Józef Kwieciński.
W rejestrze firm w tym roku notowane były:
młyn parowy mieszczący się na Sukiennej 7
zarządzany przez Majera Neufelda; dom handlowy należący do spółki Mieczysława Kotulskiego i Jana Jeszke prowadzący działalność
na Zakroczymskiej 4 i zajmujący się dostawami
dla wojska; Towarzystwo Akcyjne Przetworów
Kartoflanych pod zarządem Wacława Mórawskiego, Józefa Górskiego, Władysława Wolskiego, Wacława Górskiego, Konstancji Wolskiej
i Stefana Otwinowskiego; tartak i elektrownia
www.nowydwormaz.pl

Mieszkańcy Nowego Dworu z 1926 r.

Doktor Władysław Nawaduński,
Rabin Rubin Neufeld

Pastor Karol Wolfram, Chaim Rudawski

Dentysta Szmul Grabman

zarządzane przez Abrama Eibeszyca, Haskela
Bermana i Jerzego Stemme; browar Józefa
i Czesława Bytnerów. Z innych funkcjonujących w mieście przedsiębiorstw notowano fabrykę mydła i świec Izraela Kałuskiego i spółki;
warsztaty marynarki wojennej; fabrykę fajansu i porcelany Abrama Winogradowa. Latem
1926 r. zlicytowano masę upadłościową Zakładów Przemysłowo-Budowlanych„Westrich” SA.
W mieście było wiele stowarzyszeń, m.in.: Zjednoczenie Szkół Żydowskich kierowane przez
Rudawskiego, Stowarzyszenie chrześcijańskich
Robotników, Cech kowali i kołodziejów, Ognisko Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych, Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe, Oddział Stowarzyszenia Kupców Polskich
z przewodniczącym Janem Jeszke.
Między Warszawą a Nowym Dworem 12 razy
na dobę kursowały pociągi. W okresie letnim

na dworcu kolejowym uruchomiano księgarnię.
O 7 rano codziennie z Warszawy do Pułtuska
wyruszał samochód zabierający umówionych
telefonicznie pasażerów, auto zatrzymywało się
w Nowym Dworze.
Czym żyli mieszkańcy? W lutym rabin Rubin
Neufeld brał udział w II Zjeździe Rabinów Rzeczypospolitej. Można sądzić, że udział nie był
biernym przebywaniem na obradach, gdyż
Neufeld uchodził w owym czasie za wielkiego
erudytę, rzeczoznawcę w sprawach religijnych
i znawcę tekstów talmudycznych. W 1926 r.
miasto otrzymało zezwolenie na działanie 5
punktów sprzedaży alkoholu. Trzy z nich dotyczyły sprzedaży detalicznej, pozostałe obejmowały wyszynk. W nocy z 11 na 12 października
nad miastem i okolicą szalała potężna wichura.
Na jej skutek statek kursujący między Warszawą
a Toruniem wpadł pod Modlinem na podwodne głazy. Jednostka została poważnie uszkodzona i zalana wodą. Mimo paniki, wszystkich
pasażerów ewakuowano. W 1926 r. upływała
dzierżawa majątku Góra. Ziemia wraz z pałacem od 6 lat była wydzierżawiona Państwowemu Instytutowi Głuchoniemych i Ociemniałych, który prowadził tu szkołę. Latem tego
roku do pałacu przyjechało na kolonie letnie
130 chłopców – podopiecznych Polskiego
Komitetu Pomocy Dzieciom. 1 maja podczas
demonstracji robotniczej doszło do szamotaniny między uczestnikami pochodu a policją. Jeden z robotników zginął, drugi został
ranny. Jak zawsze w okresie letnim zdarzały
się utonięcia. Podczas pławienia konia zginął
pod miastem Antoni K. z Czarnowa. Podczas
kąpieli w Narwi utonęli zamieszkali w Nowym
Dworze Moszek Herszfand i Jankiel Zajdenberg. Na brzegu rzeki znaleziono również
zwłoki nieznanego dwudziestokilkuletniego
mężczyzny. Podczas jazdy pociągiem przez
niezamknięte drzwi wypadł nowodworzanin
Leon Karwacki. Przez pewien czas p. Dąbrowski
z ulicy Żelaznej 2 oferował tanio do sprzedania
„Moto generator 4-ro cylindrowy, benzynowy z dynamomaszyną prądu stałego... „ dla
zachęty dodając części zamienne. Również
na sprzedaż wystawiony został gabinet dentystyczny wraz z wyposażeniem mieszczący
się na Warszawskiej 18. Panna Różyńska, absolwentka Szkoły Gospodarczej szukała posady
bony. Jeden z mieszkańców, zdemobilizowany
żołnierz, chciał zamienić 3 pokoje z kuchnią
na mniejsze mieszkanie w Warszawie, różnicę
w cenie zamierzał dopłacić.
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BLIŻEJ PRZYRODY

Grzywacz
(Columba palumbus)
– nasz największy
gołąb
TEKST JERZY WYSOKIŃSKI FOTO CEZARY KORKOSZ

P

rzypomina znane na co dzień gołębie domowe, ale jest znacznie
większy. Stosunkowo łatwo jest go rozpoznać po wysoko uniesionej, stosunkowo małej głowie, długiej szyi i długim ogonie.
Dobrze widoczne są białe pióra na zgięciu skrzydeł, dostrzegalne podczas lotu jako pasma ciągnące się od środka skrzydła w dół. Następną
cechą są białe łaty po obu stronach karku (od nich pochodzi nazwa
ptaka). Ptak ma upierzenie ciemnopopielate o niebieskim odcieniu.
Głowa i górna część szyi ma barwę niebieskawoszarą, pierś jasnopopielata, przyprószona barwą rdzawą o jasnym odcieniu. Ogon jest
od spodu jasnoszary, od góry ciemnoszary, czarno zakończony. Skrzydła są ciemnostalowe z białymi brzegami piór. Dziób czerwony. Samica
ma barwy mniej wyraźne oraz słabszy połysk szyi i piersi. Długość
ciała wynosi około 45 cm, rozpiętość skrzydeł do 80 cm, masa około
0,5 kg. W porze godowej samiec wydaje głośny niski dźwięk, brzmiący
jak kilkakrotne chrapliwe „ru-ku-kuu” i nadyma wówczas szyję. Jeżeli
na ten głos samiczka przyfrunie w pobliże wybranego samca, ten odzywa się kilkakrotnie „puuu” lub „huuu”, co oznacza jego zadowolenie.
Po chwili samiec siada na gałęzi, po czym lotem ślizgowym zakreśla
szerokie półkole i znów wraca na to samo miejsce. W locie niekiedy
w sposób charakterystyczny klaszcze skrzydłami (zauważyć to można
szczególnie na początku okresu godów). Gołębica podąża za samcem
i na drzewie (czasami na ziemi) odbywa się kopulacja ptaków. Często
można spotkać grzywacze jak spacerują, lekko kołysząc się po ziemi,
w czym przypominają małą kaczkę.
Podstawę diety dorosłego grzywacza stanowią ziarna zbóż i innych
roślin. Zjada także kiełki, pąki, młode liście roślin, kwiaty, mniejsze owoce
(buczyna i żołędzie). Czasami dieta uzupełniana jest drobnymi bezkręgowcami. Potrafi także wykorzystywać resztki jedzenia wyrzucanego
przez ludzi oraz pokarm wykładany do karmników.
W naszym kraju grzywacze przebywają od końca marca do końca października. Żyją głównie w dużych lasach – najchętniej dębowych –
w pobliżu pól oraz w zadrzewieniach śródpolnych. Mimo że pierwotnie
były ptakami leśnymi, obecnie występują także w parkach i ogrodach.
W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost liczebności tego gatunku, szczególnie na obszarach zurbanizowanych, gdzie zasiedlają parki
miejskie i tereny osiedli mieszkaniowych, przedmieścia, a także strefy
przemysłowe. Żywią się głównie nasionami zbóż, traw i krzewów, owadami, owocami drzew), zjadają także ślimaki i dżdżownice. Latają niezbyt
szybko, ale czasami osiągają nawet szybkość 90 km/h. Gniazdo grzywacza ma średnicę ok. 25–30 cm, ma postać płytkiej czarki zbudowanej
z luźno poukładanych gałązek tak, że jaja potem często prześwitują
przez drewienka. Wyściółki często brak, czasami może być wysłane
odrobiną traw i piór. Budowane jest w koronie drzew, często na znacznej
wysokości (5–20 m). Bardzo często gałązki na budowę ptaki obłamują z sąsiednich drzew. Potrafią zajmować stare gniazda po wronach
lub sójkach. Grzywacze z miejskich populacji mogą gnieździć się nawet
na gzymsach budowli, podobnie do gołębi miejskich. Specyficzna jest
dla grzywacza niedbała konstrukcja gniazda. Zdarza się, że gniazdo
rozlatuje się nawet przed końcem gniazdowania. W kwietniu po raz
pierwszy w roku samica składa 2 białe jaja, które wysiadują na przemian
obydwa ptaki przez ok. 15–20 dni. Na jajach siedzą w ciszy i wytrwale, ale
wystraszone łatwo potrafią ląg porzucić. Samiec grucha obok gniazda.
www.nowydwormaz.pl

Okres lęgowy trwa od kwietnia do września, a para może wyprowadzić
2–3 lęgi w ciągu sezonu. Opieka rodzicielska nad potomstwem w czasie
każdego lęgu trwa ok. 30 dni. Najpierw pisklęta są odżywiane przez
rodziców tzw. ptasim mlekiem, czyli odżywczą wydzieliną ich wola, bogatą w białka, węglowodany i tłuszcze. W późniejszym okresie rozwoju
młode karmione są także miękkimi częściami roślin (np. młodymi liśćmi
i pąkami).Pisklęta są odważne, np. na widok człowieka nadymają wole,
prychają i energicznie biją skrzydłami. Po okresie mniej więcej czterech
tygodni młode opuszczają gniazdo i – chociaż jeszcze fruwać nie potrafią
– wędrują po sąsiednich gałęziach. Próby podlatywania rozpoczynają
tydzień później. Kiedy młode ptaki dorosną, często na polach można
spotkać całe rodziny grzywaczy, a nawet grupy, liczące po kilkanaście
lub więcej ptaków.
Grzywacz jest ptakiem przelotnym. Jego zimowiska znajdują się w zachodniej i południowej Europie, na Bliskim Wschodzie i w północnej
Afryce. Przeloty populacji migrujących na zimowiska odbywają się
od września do listopada, a wędrówka wiosenna od połowy lutego
do kwietnia. Na obszarze zachodniej Polski coraz więcej grzywaczy
pozostaje na zimę, część z nich na obszarach zurbanizowanych.
W miejskich parkach grzywacze gromadzą się na noclegowiskach,
często towarzysząc innym ptakom (np. sierpówkom i ptakom krukowatym). Na obszarach zurbanizowanych grzywacze zasiedlają w zasadzie
wszystkie typy „biotopów” miejskich. Dzięki dużej plastyczności i potencjałowi rozrodczemu, liczebność grzywaczy w miastach wzrasta.
Dostosowanie się do warunków miejskich (m.in. poprzez korzystanie
z pokarmu dostarczanego przez ludzi) pozwala tym ptakom także
na coraz częstsze i liczniejsze zimowanie w środowiskach zurbanizowanych. Kolonizacja obszarów zurbanizowanych na terenie naszego
kraju trwa co najmniej od połowy XIX wieku, a intensywny wzrost
liczebności w polskich miastach zanotowano w latach 70. i 80. XX
wieku. Krajową populację tego gatunku szacuje się obecnie na poziomie 400 do 600 tys. par.
Grzywacz jest gatunkiem łownym z terminem polowań od 15 sierpnia
do 30 listopada. Nie znaczy to jednak, że w tym czasie wolno do niego
strzelać na terenach zamieszkałych przez ludzi, wynika to ze względu
na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
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Majówkowe sprzątanie wału narwianego

W

sobotę 14 maja 2016 r. Zarząd Osiedla
Nr 1 zorganizował sprzątanie wału narwianego w granicach administracyjnych
osiedla zakończone wspólnym grillowaniem
z mieszkańcami. Pomimo wyjątkowo niesprzyjającej, deszczowej aury, w sprzątaniu, w którym uczestniczyło 30 osób, zebrano ok. 400 kg
śmieci.
Zarząd Osiedla Nr 1 składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom uczestniczącym w sprzątaniu, w tym druhom i druhnom
z Ochotniczej Straży Pożarnej i przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwo
Wodne. Dziękujemy sponsorom: państwu Elżbiecie i Wojciechowi Szymańskim, właścicielom
firmy „Lukullus”, za przekazaną kiełbasę i kaszankę, panu Ireneuszowi Jankowskiemu, właścicielowi piekarni „Kołacz”, za pieczywo i ciasta oraz
panu Robertowi Kanigowskiemu, fundatorowi
swojskiej grochówki. Słowa podziękowania
kierujemy również do pani Elżbiety Kołodziejskiej, Dyrektorki Publicznego Przedszkola Nr 3,
za użyczenie okazałego grilla, pana Mariusza
Pruska Dyrektora MZO za przekazanie rękawic
ochronnych i worków oraz pana Jacka Kosiorka
z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego za projekt i wydrukowanie
plakatów.
Z wyrazami szacunku Zarząd Osiedla Nr 1
Dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych LIPIEC 2016
Grażyna Kiljan
• 04.07.2016 r. – w godz. 10:00–12:00
• 12.07.2016 r. – w godz. 10:00–12:00
• 19.07.2016 r. – w godz. 10:00–11:00
Elżbieta Kobuszewska
• 04.07.2016 r. – w godz. 16:00–18:00
• 07.07.2016 r. – w godz. 16:00–17:00
• 27.07.2016 r. – w godz. 16:00–18:00

* MIGAM * MIGAM *

W Urzędzie Miejskim
można porozumieć się
w języku migowym

Krystyna Nasiadka
• 11.07.2016 r. – w godz. 15:00–17:00
• 14.07.2016 r. – w godz. 15:00–17:00
• 18.07.2016 r. – w godz. 15:00–16:00
Jadwiga Świderska
• 12.07.2016 r. – w godz. 16:00–18:00
• 15.07.2016 r. – w godz. 16:00–18:00
• 22.07.2016 r. – w godz. 16:00–17:00

Jolanta Wiśniewska-Tarlaga
• 01.07.2016 r. – w godz. 16:15–18:15
• 06.07.2016 r. – w godz. 16:15–17:15
• 25.07.2016 r. – w godz. 16:15–18:15

Posiedzenia MKRPA odbędą się 5 i 26.07.2016 r.
o godz. 16:00.Tego dnia w godzinach 16:00–17:00
są dostępni wszyscy członkowie komisji dla potrzebujących kontaktu klientów.

PO DZ I Ę KOWAN I E
Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie oraz ich Rodzice pragną złożyć gorące podziękowania Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim za zorganizowanie Dnia
Dziecka w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza. Uroczystość odbyła
się 4 czerwca 2016 r. Liczne atrakcje ufundowane przez pana prezesa Janusza Dąbrowskiego
i zarząd spółki sprawiły wiele radości i niezapomnianych wrażeń dzieciom z naszego osiedla.
Dziękuję!
Zdzisław Szmytkowski

SPROSTOWAN I E

* MIGAM * MIGAM *
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W poprzednim wydaniu Faktów Nowodworskich w artykule „W komnatach Stanisława Augusta
Poniatowskiego” błędnie podano opiekunki uczniów. Serdecznie przepraszamy panie wychowawczynie – E. Grusiewicz i B. Małkiewicz za pomyłkę.
Redakcja

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

Pierwsze miejsce i 20 wyróżnień!

TEKST I FOTO ANETA ROZMARYNOWSKA

10 marca odbył się Konkurs ogólnopolski z fizyki „Eureka” . Miejscem
zmagań było Publiczne Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim.
W konkursie wzięły udział 34 osoby (17 osób z klas II i 17 osób z klas III).
Konkurs składał się z 30 pytań testowych i jednego pytania otwartego.

W

maju otrzymaliśmy wyniki i bardzo miło
nam poinformować, iż w tym roku szkolnym pierwsze miejsce zdobył Michał Majewski z klasy z IId. Warto podkreślić, że pierwsze
miejsca są pojedyncze, czyli jest tylko jeden
taki Michał w Polsce. Wyróżnienia otrzymało 20
uczniów. Do czołowej grupy dołączyli:
– Jan Pawełas (2A) – 32 pkt.,
– Nina Trzaskowska (3C) – 31 pkt.,
– Adam Kramarski (2B), Michał Kamiński (3A),
Jan Grzybowski (3C), Jakub Kacprzak (2C), Zuzanna Affek (2C), Julia Wieliczko (2C) – 30 pkt.,
– Julia Bylińska (3D) – 29 pkt.,
– K arol Krupa (3A), Kacper Borkowski (3B) –
28 pkt.,
– Natalia Łempicka (3C), Bartosz Kurkowski (3B),
Urszula Fajkowska (3B), Kacper Zawartko (2C)
– 27 pkt.,

– K acper Olejniczak (2C), Sebastian Kańduła
(3A), Jakub Grzybowski (2D), Maria Piotrowska
(2B), Jan Karchut (3A) – 26 pkt.
Rada Pedagogiczna gratuluje wszystkim
uczniom i życzy dalszych sukcesów. To dzięki
wam Gimnazjum po raz pierwszy otrzymało
od organizatora konkursu dyplom w uznaniu
za bardzo dobre wyniki.

Niewidzialna wystawa
TEKST I FOTO HALINA KRAMARSKA

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 3 zwiedzili niewidzialną
wystawę. To było niesamowite doświadczenie!

W

Galerii Handlowej w Millennium Plaza,
w Warszawie znajduje się niezwykła
wystawa, na której osoby niewidome lub niedowidzące odkrywają przed uczestnikami
swój świat. To unikalne doznanie, wyjątkowa,
interaktywna wyprawa w świat CAŁKOWITEJ
CIEMNOŚCI.
Każdy wie, że obok nas żyją ludzie niewidomi, osoby niepełnosprawne. Ale czy znamy
ich świat? A co najważniejsze, czy mamy

www.nowydwormaz.pl

świadomość, że to jest ten sam świat, który
oglądamy każdego dnia? Chodzimy tymi samymi ulicami, robimy takie same zakupy w tych
samych sklepach, używamy takich samych
urządzeń i potykamy się o te same krawężniki
jak osoby niewidome lub niedowidzące.
Świat wokół nas jest taki sam, ale odbieramy go
za pomocą różnych zmysłów.
Nasi uczniowie mieli okazję wypróbować
swoje możliwości przetrwania w świecie

pozbawionym wzroku, za pomocą którego odbieramy najwięcej informacji. Musieli wytężyć
wyobraźnię, wyostrzyć pozostałe zmysły, aby
poznać możliwości ukryte w dotyku, dźwięku,
zapachu. Poczuli zupełnie inną perspektywę,
dotychczas im nieznaną.
Co widzieliśmy na wystawie? Tego nie możemy
powiedzieć, bo to była... niewidzialna wystawa.
To była podróż, która jest w stanie zmienić nasze
życie, uświadomić, co jest ważne, a na co nie
warto marnować czasu. I to wszystko w ciągu
kilku godzin. Każdy powinien tego doświadczyć! Polecamy.
Tę niezwykłą wycieczkę zorganizowały panie Magdalena Tokarska i Hanna Kramarska.
Do współpracy zaprosiły również panią Annę
Wiórkiewicz.
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Noc w Bibliotece w „Piątce”

TEKST I FOTO SP5

2 czerwca biblioteka Szkoły Podstawowej nr 5 po raz pierwszy włączyła się w ogólnopolską akcję „Noc
Bibliotek”. W czwartek, po godzinie 17, pomieszczenia szkolnej książnicy wypełniły się uczniami, dla których
przygotowano liczne gry, zabawy oraz specjalną atrakcję – projekcję filmu „Magiczne drzewo”.

T

ego dnia, o nietypowej porze, wieczorem
gmach szkoły podstawowej był miejscem
wspólnej, radosnej zabawy dla blisko setki
dzieci, które wzięły udział w „Nocy w Bibliotece”.
Motywem przewodnim imprezy była „zabawa
bez komputera” – nauczyciele i bibliotekarze organizujący akcję starali się zaprezentować dzieciom różnorodne, atrakcyjne formy wspólnego
spędzania czasu. W strefie gier uczestnicy mieli
okazję pobawić się w podwórkowe gry popularne w czasach ich rodziców:„chłopka”, „czekoladę”
oraz „kapsle”. Planszowisko w czytelni biblioteki
stanowiło wariację na temat popularnych gier

30

planszowych, w których to gracze byli pionkami
przesuwającymi się po poszczególnych polach,
wykonując zadania i odpowiadając na pytania.
Na zwycięzców gier czekały nagrody – upominki.
Niezwykle atrakcyjnym sposobem spędzania
czasu bez komputera jest oczywiście poznawanie perypetii bohaterów literackich. Podczas
„Nocy w Bibliotece” uczniowie mieli okazję poznać przygody trójki rodzeństwa – głównych
bohaterów „Magicznego drzewa” Andrzeja Maleszki. W czasie projekcji ekranizacji popularnej
powieści dla młodzieży widzowie, zajadając się
popcornem, poczuli się jak w prawdziwym kinie.

W czasie szkolnej „Nocy w Bibliotece” miało
również miejsce rozdanie nagród w dwóch,
organizowanych przez bibliotekę, konkursach:
„Konkursie Pięknego Czytania” oraz konkursie
plastycznym „Biblioteka ze snów”. Laureaci
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Wieczór zakończyła zespołowa gra terenowa.
W czasie tej, bardzo wesołej i żywiołowej zabawy, uczniowie myszkowali po zakamarkach
szkolnych korytarzy w poszukiwaniu poukrywanych obrazków książek. Po kilkunastu minutach gry drużyny powróciły ze swoimi łupami
– najbardziej skuteczni poszukiwacze książek
otrzymali nagrody niespodzianki.
Pierwsza w historii Szkoły Podstawowej nr 5
„Noc w Bibliotece” zakończyła się sukcesem –
dzieci bawiły się wspaniale i wiele z nich zapowiedziało uczestnictwo w kolejnych edycjach imprezy. Powodzenie przedsięwzięcia
nie byłoby możliwe bez pomocy sponsorów:
Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5. Nieoceniona okazała się również pomoc pracowników
szkoły: p. Mileny Ciurzyńskiej, p. Wioletty Chudzyńskiej, p. Grażyny Kwiatkowskiej, p. Elżbiety
Lewandowskiej, p. Małgorzaty Nerć, p. Agnieszki
Piotrowskiej, p. Agnieszki Piszczek, p. Wioletty
Waluszko i p. Doroty Ziemińskiej. Gospodarze
imprezy, nauczyciele-bibliotekarze serdecznie
dziękują za tak hojnie udzielone wsparcie.

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

EDUKACJA

Piknik w PG1
TEKST I FOTO PG1

21 maja na terenie PG1 odbył się IV Festyn Rodzinny, którego celem było integrowanie społeczności szkolnej i lokalnej,
wzbudzanie pozytywnych emocji, promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

F

estyn rozpoczął się o godz. 10:00. Atrakcji
było wiele. Były pokazy saperskie, ratownictwa wodnego, występy muzyczne i teatralne uczniów gimnazjum. Grupa uczennic
z klasy 1e zaprezentowała swoje umiejętności
akrobatyczne. Podczas festynu odbył się mecz
piłkarski o puchar Dyrektora Szkoły, a także
konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II o puchar
Proboszcza Parafii Św. Michała Archanioła. Można było też spróbować swoich sił we wspinaczce. W pawilonach rozstawionych przy szkole
znajdował się kącik doświadczeń chemicznych
prowadzony przez uczniów z „Klubu Młodego
Odkrywcy”. Na stanowisku „Szkolne pachnidła”
można było zakupić perfumy zrobione własnoręcznie przez uczniów. Powstały one na bazie
olejku ze słodkich migdałów i naturalnych zapachów w 3 nutach. Uczennice z klasy pierwszej
prowadziły zajęcia „Chemia 3+” dla najmłodszych. Łącząc naukę z zabawą, wprowadzały
dzieci w świat chemii. W jednym z pawilonów
był kiermasz książek, była też szkółka pierwszej
pomocy oraz kącik zabaw dla małych dzieci.
Nie zabrakło stoiska z watą cukrową. Podczas
festynu można było posilić się, kupując kiełbaskę
z grilla i pyszne ciasta domowe przygotowane
przez rodziców. Dochód ze sprzedaży książek,
słodyczy i kiełbasek został przekazany na fundusz Rady Rodziców.
Za wsparcie i pomoc przy organizacji naszego
święta dziękujemy:
1. Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego panu Jackowi Kowalskiemu oraz pracownikom Urzędu Miasta,
2. Proboszczowi Parafii św. Michała Archanioła
ks. Andrzejowi Kwiatkowskiemu,
3. Prezesowi i Strażakom Straży Pożarnej i Ratownictwa Wodnego,
4. Dowódcy oraz Saperom z 2 Mazowieckiego
Pułku Saperów z Kazunia Nowego,
5. Radzie Rodziców Publicznego Gimnazjum
nr 1,
6. Właścicielom firm:
– NA GRANI – turystyka i alpinizm panu Dariuszowi Swatkowi,
– LUKULLUS – państwu Elżbiecie i Wojciechowi Szymańskim,
– LENARCIK – państwu Wandzie i Sławomirowi Lenarcik
– KOŁACZ – panu Ireneuszowi Jankowskiemu,
7. Polskim Składom Budowlanym MRÓWKA
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim
życzliwym osobom, które pomagały w przygotowaniu do festynu – Gronu Pedagogicznemu,
Pracownikom Administracji i Obsługi Publicznego Gimnazjum nr 1, rodzicom i uczniom.
www.nowydwormaz.pl
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Konkurs o Błogosławionym Bezpieczny
przedszkolak
w PP1
TEKST I FOTO PG1

26 kwietnia w Warszawie odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o bł. ks. Jerzym Popiełuszce: „Człowiek prawdy, który zło dobrem zwyciężał”.

K

onkurs składał się z dwóch etapów – pierwszy etap szkolny polegał na wykonaniu
pracy plastycznej. Z naszego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
do finału zakwalifikowała się Marta Moskwa
z klasy 1e. Drugi etap konkursu odbył się w Katolickim Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki
przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie i polegał na napisaniu testu wiedzy o życiu oraz działalności
bł. ks. Jerzego. Kolejnym punktem programu
była gala finałowa: spotkanie z ks. prof. Janem

TEKST I FOTO ANNA W.

Sochoniem oraz wręczenie dyplomów finalistów i upominków książkowych.
Druga część finału odbyła się w kościele pw.
św. Stanisława Kostki, w którym ks. Jerzy pracował do swojej śmierci. Organizator umożliwił
zwiedzanie muzeum ks. Jerzego i oddanie się
refleksji i modlitwie przy jego grobie. Następnie
uczestnicy wzięli udział we mszy świętej odprawianej przez kard. Kazimierza Nycza. Po jej
zakończeniu ogłoszono laureatów konkursu
w każdej kategorii wiekowej.

Starszaki z „Wesołej Jedyneczki”
wzięły udział w warsztatach
„Bezpieczny Przedszkolak”.

W

Bez wody...
C

zternastego kwietnia w PG1 odbył się konkurs chemiczny pt.„Bez wody nie byłoby życia”. Udział w konkursie wzięło 19 uczniów z klas
II i III. W pierwszej rundzie uczniowie losowali
pytania i zadania. Po zakończeniu rundy, z maksymalną liczbą punktów wyłonionych zostało
6 osób, które w dogrywce w sześciu kolejnych
rundach walczyło o zwycięstwo. W zaciętej rywalizacji wyłoniono 3 zwycięzców.
I miejsce – tytuł „Chemik Gimnazjalista 2016”
zdobył Jakub Obidowski z kl. 2 a;
II miejsce – Cezary Krzemiński z kl. 2 b;
III miejsce – Emilia Sojak z kl. 3 d.
Laureatom i uczestnikom gratulujemy i życzymy rozwijania swoich talentów i zainteresowań!
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TEKST I FOTO PG1

czasie zajęć dzieci dowiedziały się, kiedy
i jak wezwać pomoc, jak należy zachować się w kontakcie z obcą osobą, w przypadku
zgubienia się (oddalenia się od rodziców, opiekunów). Przedszkolaki obejrzały ciekawą prezentację na podstawie bajki„Królewna Śnieżka”,
po której zgodnie stwierdziły, że nie każdemu
można ufać i w związku z tym, nie należy przyjmować prezentów i słodyczy od nieznanych
osób, oddalać się z obcymi, a także nie wsiadać
do pojazdów przez nich kierowanych. Stwierdziły też, że trzeba być ostrożnym i nie zbliżać
się do bezdomnych psów.
Celem warsztatów było kształtowanie umiejętności przewidywania skutków określonych
działań, pomoc dzieciom w rozumieniu reguł
i norm niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w kontaktach z innymi ludźmi, poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach
trudnych, niebezpiecznych oraz zapobieganie
ich powstawaniu.

www.nowydwormaz.pl
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Dzień dziecka w PP1
TEKST I FOTO ANNA W.

Na ten dzień czekały wszystkie dzieci! Z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka w „Wesołej Jedyneczce” ogród przedszkolny zamienił się
w krainę zabaw.

P

ani Dyrektor Katarzyna Stradza przywitała
wszystkich i opowiedziała, jak ważny jest
„Zdrowy styl życia” – pod takim hasłem minął
ten wyjątkowy dzień! Wspólny taniec i śpiew
dostarczyły dzieciom wiele radości i emocji.
Przedszkolaki z wielkim zapałem zgłaszały się
do udziału w różnych konkursach. W „przeciąganiu liny” silniejsi okazali się nasi chłopcy!
Jednak to nie był koniec atrakcji. Panie kucharki przygotowały niespodziankę! W czasie
wspólnej zabawy można było posilić się pysznymi owocami i warzywami, które na świeżym
powietrzu wszystkim bardzo smakowały. Jak

na piknik przystało można było odpocząć, siedząc na kocach i wygrzewać się na słoneczku.
Gdy zabawa dobiegała końca, w związku z tym,
że zbliżają się Igrzyska Przedszkolaków i każdy
przedszkolak wie, jak ważny jest sport i dobra
kondycja, każde dziecko otrzymało gwizdek
i piłkę, by móc przygotować się do kibicowania naszej drużynie! Tego dnia pogoda nam
dopisała! Spotkanie przebiegło we wspaniałej
atmosferze. Dzieci były zadowolone i uśmiechnięte jeszcze długo w czasie zabaw, w naszym
ogrodzie słychać było radosne okrzyki i dźwięki gwizdków!

Wycieczka
do farmy
Krzyczki
P

TEKST I FOTO ANNA W.

rzedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 1
„Wesoła Jedyneczka” pojechały na wycieczkę autokarową do „Farmy Krzyczki”. Na miejscu
czekało wiele atrakcji: profesjonalnie przygotowane ścieżki edukacyjne, na których dzieci
poznały mieszkańców lasu, drzewa oraz rodzaje
budek lęgowych dla ptaków, zwiedzanie minizoo, gry terenowe, zabawy sportowe, jazda
na desce elektrycznej. Zdobytą wiedzę mogły
sprawdzić w czasie rozwiązywania zagadek
i konkursów przyrodniczych. Na terenie farmy znajduje się także plac zabaw, na którym
przedszkolaki mogły wyszaleć się po intensywnym wysiłku umysłowym. Nie wszystkie
grupy mogły się cieszyć piękną pogodą, dlatego wzięły udział w warsztatach plastycznych
i zajęciach ruchowych Fun – fitness. Starszaki
trafiły na piękną pogodę i dla nich dodatkową
atrakcją było ognisko! Radosne chwile spędzone na świeżym powietrzu i ciekawie zorganizowany czas na długo pozostanie w pamięci
przedszkolaków.
www.nowydwormaz.pl
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Dzień Rodziców w PP1
TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA, JOANNA SOCHA – WYCHOWAWCZYNIE GRUPY

Maj to miesiąc, który rozpoczyna wielkie rodzinne świętowanie. Najpierw świętują nasze mamy,
zaraz po ich święcie jest Dzień Dziecka, a pod koniec czerwca świętują tatusiowie.

C

zy może być coś piękniejszego niż rodzicielska miłość i miłość dziecka do swych
rodziców? Maj i czerwiec to najlepsze miesiące,
by obchodzić wielkie rodzinne świętowanie.
Pięknie świecące słońce, wszędzie mnóstwo
kwiatów. Wokół nas, jak okiem sięgnąć, jeden
wielki kwietny, kolorowy i pachnący ogród.
To wszystko dla naszych kochanych rodziców.
To im z całego, gorącego serca dziękowały
za rodzicielską miłość na uroczystości z okazji
Dnia Mamy i Taty dzieci z grupy Wesoła Gromada Publicznego Przedszkola Nr 1. Przedszkolaki
przygotowały dla swych rodziców specjalny
program artystyczny. Pięknie brzmiały wiersze
i piosenki mówiące o matczynej i ojcowskiej
miłości. Bo przecież rodzice są dla dziecka
całym światem, tak jak dzieci są wszystkim
dla swych rodziców. W drugiej części uroczystości dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły
we wspólnych zabawach i konkursach. Rodzice otrzymali wykonane przez dzieci upominki
oraz mnóstwo całusów i podziękowań za rodzicielską miłość. Uroczystość zakończył słodki
poczęstunek. Ten świąteczny nastrój powinien
trwać przez wszystkie dni roku.

Jak dawniej bywało

TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA – NAUCZECIEL PP1

Wystarczy wcisnąć klawisz, przekręcić włącznik czy po prostu kupić w sklepie. Takie odpowiedzi słyszymy
od dzieci, gdy pytamy, jak zrobić pranie, upiec ciasto, wyprasować ubranie czy choćby sprzątnąć pokój.

W

szelkiego rodzaju urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego, przyrządy, narzędzia czy po prostu firmy świadczące różnego rodzaju usługi czynią nasze
życie łatwiejszym. Ale czy tak było zawsze,
jak dawniej żyli ludzie? Na to pytanie dzieciom z grupy Wesoła Gromada Publicznego

34

Przedszkola Nr 1 dały odpowiedź warsztaty
pt.: „Dawniej w polu i zagrodzie”. W czasie
zajęć dzieci poznały, jak wyglądają zabudowania dawnej wsi mazowieckiej, a także
wyposażenie chat i ludowe ubiory. Dzieci
dowiedziały się, co to jest strzecha, wiatrak,
żuraw, komora, przetak oraz poznały wiele

innych nazw funkcjonujących w dawnej wsi,
dziś często już zapomnianych. Przedszkolaki mogły zobaczyć, jak wiele przedmiotów
codziennego użytku wyrabiano z drewna
poczynając od łyżek, chochli, cedzaków,
tłuczków aż po maselnice czy maglownice.
Dzieci bardzo zainteresowały stare żelazka,
te na „duszę” i te węglowe. Następnie dzieci
poznały, jak sposobem domowym można
wykonać prawdziwe mydło o różnych zapachach i kolorach.
Przedszkolaki wybrały sobie foremki o różnych kształtach, następnie pani wlała w nie
rozgrzaną substancję, która po zastygnięciu
stała się dobrze nam znanym mydłem. Prawdziwym hitem okazały się dawne ludowe
zabawki, którymi dzieci mogły się pobawić.
Trąbki, fujarki, koniki, motyle oraz wiele
innych ciekawych zabawek i wszystkie wykonane z drewna. Na zakończenie warsztatów przedszkolaki za pomocą maselnicy
własnoręcznie „ubiły” masło. Bardzo wszystkim smakowało ze świeżym chlebem. Taka
„wycieczka w przeszłość” to wiele nowych
doświadczeń i niezapomnianych przeżyć dla
dzieci z Wesołej Gromady.
www.nowydwormaz.pl
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W bibliotece i księgarni
TEKST I FOTO ANNA W.

S

tarszaki ( gr. III „Pszczółki” i gr. VI „Mali Odkrywcy”) z Publicznego Przedszkola Nr 1
„Wesoła Jedyneczka” wybrały się na wycieczkę
do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Pani bibliotekarka opowiedziała o swojej pracy
i pokazała różne książki. Przedszkolaki zapoznały
się z zasadami zachowania w bibliotece, dowiedziały się, że zbiory książek są posegregowane
na półkach tematycznie i alfabetycznie, obejrzały przygotowaną dla nich prezentację oraz

ozdabiały zakładki do książek, które zabrały
do domu. Pani bibliotekarka przeczytała dzieciom bajkę, następnie odgadywały one zagadki
dotyczące postaci z bajek.
Przedszkolaki z gr. VI „Mali Odkrywcy” odwiedziły także księgarnię.
Celem tych spotkań było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie u dzieci
umiejętności korzystania ze zbiorów biblioteki,
a także poznanie zawodu bibliotekarza.

Dzień Ziemi
w PP2
TEKST I FOTO J.O.

Corocznie w kwietniu w PP2
organizowane są „Dni Ziemi”.
W tym roku uroczystość
przygotowały panie
wspólnie z dziećmi.

D

PP2 świętowało Dzień
Czekolady
W ramach działalności Akademii Małego Smakosza w naszym
przedszkolu 18 kwietnia br. zorganizowaliśmy Dzień Czekolady.

Z

okazji święta dzieci zapoznały się z historią czekolady, procesem produkcji oraz jej
wartościami. Dowiedziały się również, iż spożywana w nadmiarze może zaszkodzić.
Zaprezentowano opowiadanie ,,W czekoladowej krainie”. W celu odczarowania księżniczki
Pralinki ,,Misie” i ,,Myszki” musiały przejść kilka
iście czekoladowych konkurencji. Rozpoznawały różne rodzaje czekolady podczas zagadek
smakowych, rozróżniały rodzaje czekoladowych
słodyczy za pomocą dotyku w czarodziejskim worku, lizały rozpuszczoną czekoladę
na czas. Dzięki zaangażowaniu przedszkolaków we wszystkie konkurencje udało się odczarować zły czar, a w całym czekoladowym
królestwie zapanowała radość. Tańcom i wesołości nie było końca. Dzieci bawiły się m.in. przy
utworach ,,Chocolate”, ,,Czekolada, czekolad”,
czy ,,Czeko, czeko, czekolada”.
www.nowydwormaz.pl

zieci z grup: III, IV i V zaprezentowały się
w przedstawieniu, w którym leśne ekoludki pomagały księżniczce Śmieszce wygnać
złą Macochę i Smog. Dziewczynki zatańczyły
„Taniec Kropelek”, który symbolizował czystą
wodę. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn tegorocznych obchodów, piosenkę Majki Jeżowskiej
pt. „Nasza Planeta”. Pracując z małymi dziećmi
w przedszkolu, mamy doskonałą okazję, żeby
kształtować w nich zachowania proekologiczne, staramy się czynić ich świadomymi użytkownikami środowiska naturalnego. Organizujemy bardzo dużo zajęć, podczas których
uczymy dzieci, jak ważna dla nas jest „zdrowa
przyroda”. Organizujemy wycieczki ekologiczne,
warsztaty, a przede wszystkim uczestniczymy
w akcjach mających na celu zbiórkę surowców
wtórnych: makulatury, zużytych baterii, puszek
aluminiowych. Zbieramy również plastikowe
nakrętki, pomagając w ten sposób chorym
dzieciom. Przedszkolaki przyszły tego dnia
ubrane na kolor odpowiadający kontenerowi
do jakiego segregujemy śmieci (każda grupa
w innym kolorze).
Wszystkie akcje, które organizowaliśmy do tej
pory i w których uczestniczyły dzieci, świadczą
o dużej wrażliwości naszych „Małych Ekologów”, odpowiedzialności za stan środowiska,
w którym żyjemy oraz o potrzebie życia w zgodzie z przyrodą.

Na zakończenie tak słodkiego dnia ,,Misie”
i ,,Myszki” przygotowały czekoladowe torciki
z wafelków, kremu czekoladowego i kolorowych posypek, które następnie ze smakiem
degustowały.
,,Myszki” wykonały również pamiątkowy plakat.
Dzień Czekolady zorganizowały p. Magda Chojnacka i p. Maria Marciniak.
35
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TEKST I FOTO B.K., Z.O.

Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi zamieszkujących ten szczególny skrawek ziemi
zwany Ojczyzną, zaczyna się już od najmłodszych lat – od domu rodzinnego. Towarzyszy dzieciom w różnych
sytuacjach codziennego życia, również w przedszkolu. Żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość
emocjonalna i zaciekawienie światem sprzyjają kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostanie na całe życie.

O

d tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się
w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie,
czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome
swojej tożsamości narodowej, przywiązane
do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących,
wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się
w Polsce. To właśnie jednym z ważnych zadań
wychowania, wspólnym dla wszystkich etapów
edukacyjnych, jest tworzenie klimatu miłości
do małej i wielkiej Ojczyzny.
W PP2 nauczycielki starają się wykorzystywać
wiele okazji do kształtowania poczucia przynależności do społeczności zarówno lokalnej, jak
i narodowej. Dlatego 21 kwietnia br., w przeddzień świąt narodowych tj. Święta Pracy, Dnia
Flagi RP i święta Konstytucji 3 maja, w naszym
przedszkolu zorganizowano Dzień Polski i konkurs pod hasłem „Kocham swój kraj”, który był
zwieńczeniem wcześniejszych zajęć o tej tematyce. Do konkursu przystąpili przedstawiciele
ze wszystkich grup. Zadania konkursowe były
zróżnicowane i angażowały nie tylko drużyny,
lecz także całe grupy. Dzieci musiały rozpoznać
symbole narodowe, słynnych Polaków, znane
i charakterystyczne miejsca w Polsce, w tym również w naszym mieście oraz wykazać się ogólna
wiedzą o Polsce i Nowym Dworze Mazowieckim. Całość uatrakcyjniały prezentacje regionów
Polski przygotowane przez poszczególne grupy i występy dzieci. Ten wewnątrzprzedszkolny
konkurs z pewnością pomoże naszym dzieciom
podjąć rywalizację w konkursie między przedszkolami, w którym już wkrótce wezmą udział.
Dzień Polski zorganizowały nauczycielki: pani
Bożena Kowalska i pani Zofia Orłowska.

Myszki na warsztatach kulinarnych
TEKST I FOTO M.CH.

26 kwietnia dzieci z grupy MYSZKI z PP2 wybrały się na wycieczkę
do Domu Gościnnego państwa Piekarczyk w Kroczewie.
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P

rzedszkolaki uczestniczyły w bajkowym
spektaklu pt. „Kraina pyszności”, w trakcie
którego podziwiały przygody dwójki przyjaciół
oraz ich odmiennego spojrzenia na to, co zdrowe. Dzieci utrwaliły podstawowe wiadomości
na temat owoców i warzyw oraz ich wartości
odżywczych pozytywnie wpływających na organizm człowieka.
Następnie zostaliśmy zaproszeni na warsztaty
kulinarne. „Pod okiem” pana kucharza „Myszki”
dzieci przygotowały pizzę. Samodzielnie ugniatały i formowały ciasto w kształt koła. Dekorowały, dobierając swoje ulubione składniki. Gotowe
pizze zostały upieczone. Nadeszła oczekiwana
przez wszystkich chwila – degustacja.
Pizza była wyśmienita.
Dziękujemy właścicielom za możliwość uczestnictwa w warsztatach.
www.nowydwormaz.pl
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Przedszkole skarbnicą
talentów
TEKST I FOTO ORGANIZATORZY KONKURSU

Przedszkole to początek kreowania dziecięcych talentów.
Jest to pierwszy i ważny etap edukacji dzieci, który rozbudza
zainteresowania i kształtuje ich artystyczną osobowość.
Dlatego też 13 kwietnia w Publicznym Przedszkolu Nr 2
odbył się międzyprzedszkolny konkurs pt.
„PRZEDSZKOLE SKARBNICĄ TALENTÓW”.

D

zieci ze wszystkich nowodworskich
przedszkoli zaprezentowały swoje talenty: recytatorskie, wokalne, taneczne,
akrobatyczne i muzyczne.
Zawitali do nas wyjątkowi goście – dyrektorzy
oraz dzieci wraz ze swoimi nauczycielkami.
Z Publicznego Przedszkola Nr 1 zaprezentowała się: Zuzanna Jesionek, Joanna Koniec, Julia
Ksel oraz Marcin Kostrzewski.
Z Publicznego Przedszkola Nr 2 swoje talenty
pokazali: Michalina Tometczak, Zosia Czerwińska,
Lenka Jabłońska, Franio Popławski i Franio Błoński.
Z Publicznego Przedszkola Nr 3 wystąpili: Julian Sychulec, Amelia Welenc, Lilla Jakubowska,
Aleksandra Affek, Kamila Wolf, Damian Świtalski,
Zuzanna Gajewska, Lena Kwiatkowska, Kornelia
Szczygieł, Julia Woźniak, Szymon Grabowski,
Aleksander Zakrzewski.
Z Publicznego Przedszkola Nr 4 swój występ pokazali: Piotr Adamski, Lena Kałamaga,
Gabriela Grzybowska, Lena Żukowska, Kornelia
Marciniak, Blanka Siwek.
Z Publicznego Przedszkola Nr 5 wystąpili: Zofia Łowicka, Aleksandra Olszewska, Julia Ducka,
zaś z Niepublicznego Przedszkola „Nutka”:
Klaudia Przychodzka, Anna Kunisz, Amelia Gizińska, Maciej Hermanowicz.

www.nowydwormaz.pl

Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się przepięknie. Były momenty radości, podziwu i zachwytu. Gromkich braw ze strony widowni nie
było końca.
Po występach przedszkolaki zostały zaproszone
na słodki poczęstunek, a jury udało się na obrady, po których nie udało się jednogłośnie wyłonić zwycięzcy. Zapadła decyzja, iż wszystkie
dzieci zaprezentowały wspaniale swoje talenty
i zasługują na zaszczytne miejsce. Każdy uczestnik otrzymał złoty medal, pamiątkowy dyplom
i wiele upominków. Przedszkole zaś otrzymało
statuetkę oraz wylosowało, za pomocą koła
fortuny, grę edukacyjną.
Pragniemy serdecznie podziękować sponsorom upominków dla dzieci:
– Firmie InterCars z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim,
–
Przedsiębiorstwu Spółek Budowlanych
„Mrówka” z panem Dariuszem Żułtakiem,
– Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Dworze
Mazowieckim,
– Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze
Mazowieckim,
– Pani Agnieszce Krawczyk,
– Firmie P. P. H.U. „IWEX” – z panem Krzysztofem
Krawczykiem,

– Cukierni „Duet” w Nowym Dworze Mazowieckim,
– Piekarni „Kołacz” w Nowym Dworze Mazowieckim,
– Hurtowni zabawek „Lobi”,
– Państwu Krystynie, Krzysztofowi, Mirce i Piotrowi Cieńkowskim,
– Pani Magdalenie Radzikowskiej,
– Firmie Usługi Geodezyjno-Kartograficzno-Projektowe – Marta Rosiak z tatą Mirkiem,
– Panu Markowi Bysiek,
– Firmie SYNERGY BASE (z Japonii) – SANA KIMURA.
Gratulujemy dzieciom wspaniałych występów i talentu oraz życzymy dalszych
sukcesów! Paniom nauczycielkom dziękujemy za przybycie i dzielenie się pomysłami
w rozwijaniu dziecięcych pasji. Życzymy
dalszych sukcesów w odkrywaniu młodych
talentów!
Organizatorzy:
Dyrektor Mariola Zielińska,
Dyrektor Anna Sykus,
Aleksandra Zielińska,
Jolanta Oporska.
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Matematyka dla przedszkolaka
TEKST I FOTO B.K.

Matematyka nie musi być trudna, jeżeli zadbamy o edukację matematyczną
już w przedszkolu. Dlatego też 20 kwietnia br. w PP 2 odbyły się
warsztaty metodyczne dla nauczycieli pt. „Kształtowanie kompetencji
matematycznych u dzieci przedszkolnych. Techniki myślenia kreatywnego”.

S

zkolenie prowadziła pani Bogusława Słoma
– doświadczony nauczyciel matematyki,
pedagog, terapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie edukacji matematycznej.
Celami spotkania były: wymiana spostrzeżeń
i doświadczeń zdobytych w pracy dydaktycznej, analiza czynników kształtujących
kompetencje matematyczne oraz TOCFE

w przedszkolu, czyli Teoria Ograniczeń dla
Edukacji. Prowadząca zaprezentowała narzędzia takie jak „chmurka”, „logiczna gałąź”,
„drzewko ambitnego celu” i ukazała korzyści
wynikające z ich stosowania. Nauczycielki były
zainteresowane tematem szkolenia, z zaangażowaniem wzięły udział w proponowanych
zajęciach. Z pewnością zastosują poznane
techniki w pracy z dziećmi.

„Tygryski” małymi
aktorami
TEKST M. JURKIEWICZ, FOTO N. WARZYCHA

15 kwietnia w PP4 odbyło się przestawienie pt.
,,Na łące” w wykonaniu najmłodszej gr. ,,Tygryski”.

Matematyka
na wesoło w PP4
TEKST MGR E. SZCZYGIEŁ FOTO N. WARZYCHA

P

ojęć matematycznych w przedszkolu można uczyć się poprzez
zabawę, a w niej poprzez wzbogacanie i doskonalenie wyobrażeń
i myślenia. Dlatego 9 marca dzieci z grup „Tygryski”, „Żabki” i „Motylki”
spotkały się, aby wspólnie pobawić się, przy tym wzbogacić pojęcia
matematyczne.
Dzieci chętnie brały udział w zabawach i sprawiało im to wiele radości,
głośno dopingowały swoich kolegów i koleżanki. Reprezentacje grup
miały za zadanie poszukiwanie figur geometrycznych, przeliczanie kropek
na kostce i wykonanie ćwiczeń gimnastycznych, wyszukiwanie przedmiotów danego koloru oraz kolorowanie danej figury geometrycznej.
Dzieci znakomicie poradziły sobie z zadaniami. Jak widać nie taka matematyka straszna, jak ją malują. Na zakończenie wspólnej zabawy każdy
przedszkolak otrzymał dyplom za udział w konkursie. Uwiecznieniem
konkursu były wspólnie wykonane zdjęcia.
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P

rzedstawienie oglądały wszystkie grupy przedszkolne, „0” SP, rodzice
i dziadkowie małych aktorów oraz zaproszeni goście. Dzieci przebrane były za owady żyjące na łące. Przedszkolaki idealnie odnalazły się
w swoich rolach i pięknie prezentowały się w kostiumach. W rytm muzyki
zaprezentowały swoje nowo nauczone tańce i grę aktorską. Publiczność
była zachwycona występem najmłodszych przedszkolaków, co ukazali
gromkimi brawami. Na koniec rodzice ucałowali swoje pociechy i w nagrodę dostali słodki poczęstunek. Czekamy na dalsze występy grupy
i życzymy sukcesów.

www.nowydwormaz.pl
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„Bezpieczeństwo to podstawa
– muzyczne spotkanie w Bajecznej Krainie”
TEKST K. KUCZKOWSKA, FOTO P. PASTERNAKIEWICZ-RUCHAŁA, E. SZCZYGIEŁ

Bezpieczeństwo towarzyszy nam codziennie i wszędzie oraz odgrywa w naszym życiu bardzo ważną rolę. Często decyduje
o nim nasze zachowanie. Dlatego musimy wiedzieć, co to znaczy być bezpiecznym i jak dbać o bezpieczeństwo innych.

D

oskonale o tym wiedzą przedszkolaki,
które z każdym dniem dowiadują się
od dorosłych, jakich zasad trzeba przestrzegać, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych
i dbać o własne zdrowie.
Dlatego 10 maja w Publicznym Przedszkolu
Nr 4 odbył się konkurs muzyczny pod hasłem
„Bezpieczeństwo to podstawa – muzyczne spotkanie w Bajecznej Krainie”, którego celem było
propagowanie zasad bezpieczeństwa w twórczości artystycznej oraz wspieranie zdolności
muzycznych przedszkolaków. Piosenek o zachowaniu ostrożności, bycia czujnym i uważnym w domu i otoczeniu jest dla dzieci wiele,
dlatego wydawałoby się, że trudna do uchwycenia jest oryginalność i pomysł na coś, co jest
już dobrze znane wszystkim.
www.nowydwormaz.pl

Jak się później okazało dziecięca wyobraźnia nie ma granic, a twórczość muzyczna
jaką przedstawiły przedszkolaki z PP1, PP2,
PP3, PP4, PP5 i „Akademii Malucha” wprawiła
w zdumienie i zachwyt wszystkich zgromadzonych gości. Zanim jednak wysłuchaliśmy
konkursowych piosenek, Wicedyrektor PP4,
Irena Wiśniewska, powitała uczestników
oraz zgromadzonych gości i życzyła pięknych
występów.
Na naszej kolorowej scenie pierwsze zaprezentowały się jednak najmłodsze dzieci z grupy
Tygryski w przedstawieniu „Na łące”, ukazując
piękno i bogactwo ekosystemu. Tym samym
chciały dodać otuchy i życzyć powodzenia
występującym artystom. Przed rozpoczęciem
muzycznego show w wykonaniu zespołów

muzycznych, na parkiecie przez kilka minut
królował twist w wykonaniu Szymona i Kornelii
z grupy Pszczółki. Ruchy taneczne występującej
pary oraz rytmiczność muzyki sprawiły, że atmosfera stała się radośniejsza, a sala wypełniła
się gromkimi brawami.
Konkurs jednak nie byłby konkursem, gdyby
nie było jury, do którego zaproszono wicedyrektorów z PP1, PP2, PP4 i PP5 oraz nauczycielkę z PP3 i panią Dyrektor z Niepublicznego
Przedszkola „Akademia Malucha”. Nie miało
ono łatwego zadania, gdyż każdy zespół zachwycał strojem, choreografią, dykcją oraz
muzykalnością, a o kolejności zajmowanych
miejsc decydowały szczegóły. Występujące przedszkolaki pokazały, że nie wiedzą,
co to trema, a widownia doceniła ich trud
i starania gromkimi brawami.
Na scenie mogliśmy podziwiać zdolności takich
zespołów, jak: Gagatki z „Akademii Malucha”,
Manaj z PP2, Smerfy z PP1, Bajeczni Bezpieczni
z PP5, Śpiewające Słoneczka z PP3 oraz Waleczni
z PP4. Artyści w swoich piosenkach przedstawiali rady i zasady bycia bezpiecznym, a tym
samym walory bezpieczeństwa.
Po zaprezentowanych utworach jury udało
się na obrady, zaś na najmłodszych uczestników konkursu i ich opiekunów czekał słodki
poczęstunek. Ponieważ decyzja, który zespół
był najlepszy, wymagała dłuższej chwili uwagi,
pani Ola zaprosiła dzieci do wspólnych zabaw
przy muzyce. Po twarzach naszych gości widać
było, że czas spędzony w naszym przedszkolu
bardzo im się podobał. Wraz z panią Olą jechali
pociągiem, czarowali, a także wykazali się znajomością znaków drogowych, które przecież
pokazują nam, jak bezpiecznie poruszać się
po drodze.
Po czasie przeznaczonym na beztroską zabawę
nadeszła długo wyczekiwana chwila. I miejsce jury przyznało zespołowi Gagatki z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha”,
II miejsce zajęli Waleczni z PP4, zaś miejsce
III przypadło zespołowi z PP5 – Bajeczni Bezpieczni. W decydującym momencie konkursu
każdy uczestnik otrzymał z rąk pani Ireny Wiśniewskiej prezent oraz dyplom, członkowie
jury odebrali pamiątkowe puchary i dyplomy
dla przedszkoli, a opiekunowie zespołów nagrody dla placówek.
Wszystkim konkursowiczom gratulujemy
wspaniałych występów, życzymy sukcesów
w następnych, zaś teksty piosenek w formie
graficznej stanowią pamiątkę oraz cieszą oczy
wszystkich odwiedzających Publiczne Przedszkole Nr 4.
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Spotkanie z psem terapeutą
TEKST K. KUCZKOWSKA, FOTO K. KUCZKOWSKA, E.SZCZYGIEŁ

1 marca Przedszkole Nr 4 odwiedził niezwykły gość wraz ze swoim opiekunem.
Dlaczego niezwykły? Gdyż miał cztery łapy, ogonek i sierść,
a dodatkowo wykonywał wszelkie polecenia swojego właściciela.

O

czywiście był to pies na widok którego
u naszych przedszkolaków od razu pojawił się uśmiech ekscytacji. Celem wizyty czworonoga i jego opiekuna było zaznajomienie
najmłodszych z zasadami postępowania wobec zwierząt zwłaszcza psów. Dzięki uprzejmości naszych gości mogliśmy pogłaskać Maksa
wg zasad wcześniej poznanych oraz zobaczyć
umiejętności zwierzęcia. Piesek na odpowiedni znak i komendę właściciela wykonywał

czynności, tj. siad, leżenie czy chodzenie przy
nodze. Najwięcej jednak radości sprawiło turlanie się czworonoga, za co otrzymał nagrodę
w postaci smakołyku i uśmiechu dzieci. Maks
to mądry piesek, który potrafi wykonać wiele
poleceń swojego opiekuna, a przy tym jest niezwykle przyjazdy dla najmłodszych. Niezwykle
cierpliwie i radośnie znosił trudy okazywania
opiekuńczości przez wszystkie przedszkolaki. Jak się później okazało dla czworonoga
to czysta przyjemność gdyż Maks uwielbia
przebywać wśród dzieci. Nasi podopieczni
dowiedzieli się również o sposobach radzenia
sobie z agresywnym psem, którego każdy z nas
może spotkać na ulicy. Ze spotkania z psem
terapeutą i jego opiekunem nasze zuchy wyniosły wiele przydatnych informacji. Od tej
pory będziemy wiedzieć, że należy przyjąć
pozycję ochronną, gdy jakiś pies nas zaatakuje, a nie uciekać. Ta pozycja pozwala ochronić

twarz i uszy przed agresorem, gdy zwiniemy
się w kuleczkę. W przypadku psa, którego nie
znamy i jest nieprzyjaznym w stosunku do nas,
najlepiej stać jak „drzewo”, czyli nieruchomo,
a dla zmniejszenia stresu i strachu zaśpiewać
piosenkę lub zacząć mruczeć ulubioną melodię. W ten sposób pokażemy czworonogom,
że nie jesteśmy nimi zainteresowani, a tym
samym zniechęcimy ich uwagę w stosunku
do nas. Dobre rady wobec psów przydadzą
się zarówno naszym milusińskim, jak i nam dorosłym, bo zwierzęta dopóki ich nie poznamy,
dopóty mogą być bardzo nieprzewidywalne.
Dzieciom ciężko było rozstać się z czworonożnym pupilem, ale jeszcze chyba ciężej było
Maksowi opuszczać nasze przyjazne progi. Serdecznie dziękujemy za spotkanie z uroczym
pieskiem oraz uzyskanie ważnych porad i informacji dotyczących zachowania się wobec
szczekających czworonogów.

Spotkanie z saperami
TEKST MGR K. KUCZKOWSKA, FOTO N. WARZYCHA

12 kwietnia zapowiadał się pełny wrażeń. Już jasno świecące
słoneczko zapowiadało obfitujący w niespodzianki poranek,
gdyż nasze przedszkolaki miały niepowtarzalną okazję spotkać
się z żołnierzami z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów.

C

elem tej wizyty było zapoznanie naszych
milusińskich z zasadami bezpieczeństwa
podczas spotkania z psami. Zwierzęta te są chyba najbardziej lubiane przez dzieci, dlatego nasza prelekcja miała za zadanie przestrzec ich
przed zagrożeniami czekającymi po drugie stronie. Bardzo pomocne w obrazowaniu naszym
przedszkolakom okazały się być dwa owczarki
niemieckie służące w wojsku. Kobalt i Enzo
dzielnie i cierpliwie wykonywały polecenia
swoich opiekunów, a przy okazji my mogliśmy
się nauczyć wydawania poleceń czy reagowania na zagrożenia ze strony groźnych zwierząt.
Choć sympatyczne czworonogi wydawały się
być spokojne i niegroźne w rzeczywistości
mogą wyrządzić osobom dorosłym wiele złego,
a co dopiero bezbronnym dzieciom. Dlatego
bardzo ważne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad podczas spotkania z psem.
Przede wszystkim nie należy głaskać zwierzęcia,
którego nie znamy. Jeśli na spacerze spotkamy
sympatycznie wyglądającego pieska ze swoim
właścicielem, należy spytać, czy można dotknąć
czworonoga, bo nie każdy pies lubi być głaskany przez innych ludzi. Bardzo często zdarza się
40

jednak tak, że możemy spotkać bezdomnego
psa, który z poczucia bezpieczeństwa i chęci
obrony przed obcymi może nas zaatakować.
W takiej sytuacji nasi zaproszeni goście radzili, aby przyjąć postawę „żółwia” – skulić się,
schować kolana pod brodę oraz ochronić uszy
swoimi dłońmi. Najważniejsze jednak jest to,
że przed psem, który szczeka, nie należy uciekać, bo wzbudzimy w nim chęć obrony przed
niebezpieczeństwem jakim my jesteśmy. Po kilku bardzo ważnych wskazówkach dotyczących
spotkania z psami goście podzielili się za naszymi przedszkolakami informacjami dotyczącymi
ich zawodu i zadań, które są zobowiązywani
wykonywać. Dowiedzieliśmy się, że żołnierze
nie tylko chronią społeczeństwo przed niebezpieczeństwami grożącymi nam ze strony
innych ludzi, ale także uczą ich, jak się mają
ustrzec i reagować w sytuacjach zagrażającym
ich zdrowiu i życiu. Żołnierze jak inne mundurowe zawody wzbudzają w nas podziw, zaufanie
oraz poczucie bezpieczeństwa. Po tej krótkiej
wizycie zapewne niejeden chłopiec z naszego
przedszkola chciałby zostać żołnierzem jak dorośnie i służyć w wojsku ze swoim pupilem. Nie

zapominajmy, że czworonogi tj. Kobalt i Enzo,
zanim wstąpiły w szeregi żołnierskie, musiały
odbyć odpowiednie szkolenia, aby wyszukiwać m.in. materiały wybuchowe. Jak widać
psy nie tylko odgrywają rolę sympatycznych
pupili w zakątkach domowego ogniska, ale
także pełnią określone zadania m.in. w wojsku
czy policji. Nie możemy się doczekać kolejnych
ciekawych spotkać.
www.nowydwormaz.pl
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„Święto Rodziny”
w PP4
TEKST K. KUCZKOWSKA, FOTO P. PASTERNAKIEWICZ-RUCHAŁA, A.TOBOLCZYK

Maj to miesiąc szczególny dla
naszego przedszkola, gdyż
wszystkie przedszkolaki z PP4
i oddziału „0” SP przygotowywały
się do świętowania Dnia Rodziny.

S

tało się już tradycją w naszej placówce, że ten wyjątkowy dzień obchodzimy razem z rodzinami naszych
podopiecznych. Tegoroczny piknik odbył się
20 maja w ogrodzie. Całą imprezę otworzyła
pani Wicedyrektor Irena Wiśniewska, życząc
zebranym gościom udanej zabawy i miłych
wrażeń z występów dzieci. Jednak na początku czekała na naszych milusińskich niespodzianka – przedstawienie w wykonaniu
„Teatru Rodzica”. Tym razem pod kierunkiem
pani Magdy rodzice naszych podopiecznych
wystąpili w przedstawieniu pt. „Rzepka”. Choć
tekstu nie było do zapamiętania, to jednak nasi
aktorzy musieli się wykazać umiejętnościami
pantomimy. Każda postać z wiersza przestawiana była charakterystyczną melodią bądź
piosenką, zaś ubiór podkreślał wizerunek granej roli. Gdy tytułowa rzepka została w końcu
wyciągnięta przez bohaterów, otrzymali oni
gromkie brawa, bo nie było to łatwe zadanie.
Za zaangażowanie i humorystyczne podejście do siebie dziękujemy rodzicom biorącym
udział w teatralnym spektaklu. Najmłodszej widowni na pewno spodobała się wersja wiersza
J. Brzechwy w wykonaniu ich mam i tatusiów,
bo w obrazowy sposób pokazuje treść utworu.
Jest też doskonałym sposobem na zapamiętanie sekwencji zdarzeń występujących w wierszu. Nasi milusińscy wcale nie chcieli być gorsi
od rodzinnych aktorów, dlatego z niecierpliwością czekali na swoje występy na scenie.
Pogoda tego dnia była wręcz wymarzona
na popisowe wykonania naszych przedszkolaków, które już od tygodni ćwiczyły taneczne
ruchy dla mamy i taty. Każda grupa przygotowała dla swoich najbliższych i zebranych
gości trochę artystycznego „show”, by uczcić
ten dzień uśmiechem i w radosnym nastroju
spędzić go z rodziną.
www.nowydwormaz.pl

Występy dzieci otworzyły „Tygryski”, które
w pomarańczowych kolorach odtańczyły „tygryskowy” rock and roll. Ten żywiołowy taniec
w wykonaniu najmłodszych dzieci wywołał
gromkie brawa wśród publiczność. Dziewczynki w zwiewnych spódniczkach pięknie wywijały
obroty, zaś chłopcy doskonale spisali się w roli
rockandrollowców z gitarami. Piosenka wraz
z rytmem świetnie odzwierciedlała charakter
grupy. Następnie na specjalnie przygotowana
na tę uroczystość scenę wskoczyły zielone żabki, które zachwyciły wszystkich swoimi pięknie
przygotowanymi strojami, zaś piosenka sama
zachęcała to tańca. Gdy scena opustoszała wfrunęły na nią dzieci z grupy Motylki. W swojej piosence o motylkach przedstawiły wszystkie swoje
umiejętności wokalne i taneczne. Zaś piękne
stroje, przypominające łąkowe motylki, cieszyły oczy. Po nich na scenie zaprezentowały się
dzieci z grupy Zajączki, Delfinki i Pszczółki. Każda
grupa reprezentowała inny repertuar i wykonanie, za który byli nagradzani wielkimi brawami.
Między występami zaproszeni gości mieli możliwość wysłuchania piosenek autorskich o„Baśce
Murmańskiej”oraz zespołu„Waleczni zawsze bezpieczni”. Z każdym kolejnym występem chciało
się oglądać coraz więcej i więcej, jednak musicalowy występ dzieci z grupy Pszczółki był ostatnim

tańcem tego wyjątkowego dnia. Ostatnim występem, ale nie atrakcją. Na placu ogrodu przedszkolnego można było zmienić się w kolorowe
bajkowe postacie za sprawą pani Weroniki i pani
Oli oraz ich magicznych farb. Na dzieci i ich najbliższych czekała także wata cukrowa, popcorn
oraz bańki mydlane, zaś na stołach witaminowe
kosze i pyszne smakołyki.
Jednak na tym nasze niespodzianki się nie skończyły. Dzięki uprzejmości i pomysłowości pana
Sławomira Krzeczkowskiego przedszkolaki wraz
z rodzicami mogli wykazać się sprawnością
fizyczną i sprytem w zawodach sportowych.
Do sztafety przystąpiło 6 zespołów po 5 osób,
które rywalizowały o miano najszybszych. W kolejnej konkurencji uczestnicy mieli za zadanie
podczas biegu przejść przez obręcz i wrócić
z powrotem. Ponieważ czas naszego pikniku
nieubłagalnie zbliżał się do końca, ostanie konkurencje należały do rodziców. Jako pierwsze
do rywalizacji przystąpiły mamy, które za pomocą kubeczków miały za zadanie napełnić wodą
butelki. To samo zadanie czekało na dzielnych
tatusiów, tylko jedna zasada uległa zmianie. Zamiast kubeczków mężczyźni musieli napełnić
wodą butelki ustami. Śmiechu i radości było
przy tej rywalizacji wiele, bo jakże się nie cieszyć
i dopingować bez emocji, kiedy na starcie stoją
rodzice. Troje najlepszych z każdej konkurencji zostało uhonorowanych medalami na podium przez organizatora sportowych zmagań.
Wszystkie dzieci biorące udział w zawodach
również otrzymały pamiątkowe medale i zdrowy prezent w postaci gruszki.
Po tak dużej dawce pozytywnej energii, jaką daje
ruch, musieliśmy jednak uzupełnić braki energetyczne. W tym celu udaliśmy się na poczęstunek,
gdzie czekały na nas pachnące kiełbaski, soczyste
owoce i pyszne ciasto przygotowane specjalnie
na tę okazję przez panią Tereskę. Przy skocznej
muzyce najmłodsi mogli skorzystać ponadto
z trampoliny, sprzętu ogrodowego oraz przyborów sportowych. Jednak wszystko co dobre
szybko się kończy i czas naszego spotkania również. Mamy nadzieję, że słoneczne popołudnie
przyniosło naszym milusińskim dużo niezapomnianych wrażeń oraz mile spędzonych chwil
w gronie rodzinnym.
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Koncert Szant w PP4
TEKST I FOTO K. KUCZKOWSKA

Podróżować można wszędzie – w góry, nad morze lub na inne kontynenty.
Aby ta podróż nie była nudna, można ją uatrakcyjnić w różny sposób.
Jednym z nich są piosenki, bo co tak podnosi na duchu i wywołuje
dobry nastrój jak nie rytmiczna melodia i ciekawe słowa.

P

rzedszkolaki wybrały się w wyprawę morską
4 marca, dzięki aktorom teatru WIRTUOZ.
Nasi goście przenieśli najmłodszą widownię
w wir żeglarskich piosenek zwanych – szantami. Za pomocą instrumentów muzycznych

i ochotników wśród widowni mogliśmy zasmakować morskich opowieści. W ten muzyczny
sposób poznaliśmy marynarskie instrumenty,
tj. akordeon czy gwizdki marynarskie o różnej
częstotliwości, przypominające śpiew ptaków.

Oswoić autyzm w PP5
TEKST I FOTO BEATA CYRANKOWSKA

15 kwietnia 2016 roku odbył się w naszym przedszkolu festyn „Oswoić
autyzm”. Wydarzenie miało miejsce po raz trzeci i jak co roku wspólnie
zbieraliśmy fundusze dla zaprzyjaźnionej fundacji „Otworzyć autyzm”.

P

rzed wejściem głównym do przedszkola
znajdowały się różne stoiska, natomiast
w budynku była galeria z plakatami, gdzie
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w sposób prosty i ciekawy opisano, czym jest
autyzm, jakie są jego objawy, na co zwracać
uwagę.

Jednak do poprawy humoru czy dobrej zabawy
przy śpiewie marynarzom na pełnym morzu
czasami wystarczyły przybory kuchenne takie
jak patelnia czy garnki. Wśród morskich wypraw
nie mogło zabraknąć pirackich muzycznych
opowieści. Niezawodnymi pomocnikami okazały się być nasze przedszkolaki, które w rytmie melodii przygrywały na instrumentach
oraz odbyły podróż za prawdziwym pirackim
kapitanem.
Jak na każdym porządnym statku majtkowie
dbają o porządek na pokładzie, tak i na naszej
łodzi nie zabrakło pomocników w utrzymaniu
czystości. W tej roli świetnie poradziły sobie
dziewczynki, które jak prawdziwi marynarze,
ubrane w marynarskie czapki i trzymające
szczotki od kurzu zaprezentowały taneczne
sprzątanie. Nasi goście bardzo chętnie i często
zachęcali najmłodszą widownię do aktywnego
udziału w muzycznych występach poprzez klaskanie, wspólne śpiewanie czy granie.
Każda melodia podrywała przedszkolaki
do ruchu, bo jak się nie bawić, gdy mowa
o morskich opowieściach. Spotkanie z aktorami w biało-niebieskich pasach dostarczyło
naszym podopiecznym ciekawych wrażeń
muzycznych, z którymi spotkały się pierwszy
raz. Jesteśmy pewni, że zachęci to przedszkolaki do rozwijania wyobraźni podczas zabaw
w przedszkolu.

Goście mieli okazje zatrzymać się dłużej przy
stanowiskach oferujących różne atrakcje. Każdy
– i duży i mały – mógł znaleźć coś dla siebie.
Kolorem autyzmu jest niebieski, więc stoiska
oraz większość atrakcji, gadżetów i niespodzianek mieniła się jego różnymi odcieniami. Dzieciom najbardziej podobały się skręcane długie
balony, które na ich oczach przybierały kształt
kolorowych piesków, kwiatków, pszczółek czy
szabelek, oraz stoisko z malowaniem twarzy
i koszulek. Małe łasuchy z chęcią zajadały się
także niebieskimi muffinkami, watą cukrową
i popcornem. Dużą popularnością cieszyła
się też loteria fantowa, która oferowała wiele
mniejszych i większych gadżetów do wygrania.
Dorośli goście z zachwytem zatrzymywali się
przy kiermaszu, podziwiając i kupując mieniące
się na niebiesko, ozdobne i wykonane własnoręcznie przedmioty.
Goście nas nie zawiedli – przybyli tłumnie,
byli entuzjastycznie nastawieni do inicjatywy,
chętnie brali udział w różnych aktywnościach,
a przede wszystkim poprzez uczestnictwo
w festynie i swoją hojność okazali nieocenione
wsparcie osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Chcielibyśmy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim sponsorom, osobom prowadzącym stoiska oraz przybyłym uczestnikom.
Mamy nadzieję, że wiedza o autyzmie będzie
zataczać coraz to szersze kręgi, a świadomość
społeczna oraz tolerancja i akceptacja wśród
społeczeństwa w stosunku do osób autystycznych wzrośnie.
www.nowydwormaz.pl
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Małe co nieco o Polsce
i historii mojego miasta
TEKST I FOTO MAŁGORZATA HINZ, KATARZYNA PRĄTNICKA, LIDIA WASIAK

26 kwietnia w Przedszkolu Publicznym nr 5 odbył się konkurs międzyprzedszkolny
pod tytułem „Małe co nieco o Polsce i historii mojego miasta”.

T

o już druga edycja konkursu. Tym razem
udział wzięło pięć przedszkoli z gminy
Nowy Dwór Mazowiecki. Każde wytypowało

6-ciu uczestników, którzy reprezentowali daną
placówkę. Spośród nich wybierani byli kapitanowie drużyn. Dzieci rozwiązywały zagadki,

„Zielono mi...” w ZS3
TEKST I FOTO ZS3

Gdyby ktoś odwiedził naszą szkołę tego dnia, mógłby być bardzo
zdziwiony. Przy wtórze ptasich treli spacerowały po szkolnych korytarzach
urocze zielone istoty. I nie była to inwazja ufoludków. To my, ubrani
na zielono, radośnie świętowaliśmy Dzień Ziemi w naszej szkole.

W

tym roku uczniowie klas IV i VI przygotowali prezentacje na temat roli wody
w ekosystemie i konieczności jej oszczędzania.
Martyna, Julia i Ola z klasy IVa przedstawiły
multimedialny wykład na temat wody, jej właściwości fizycznych i zapotrzebowania. Dziewczyny, w swych eksperymentach naukowych,
udowodniły nam, że lód jest lżejszy od wody.
A na wypadek, gdybyśmy znaleźli się w ekstremalnej sytuacji – bez zapasów wody pitnej
i „umierali” z pragnienia, nauczyły nas robić filtr
do uzdatniania wody. Potrzebna nam byłaby:
wata, piasek, drobny żwir, węgiel aktywowany
i … przetrwamy biwak nad jeziorem lub rzeką. Wytrawni podróżnicy, np. Martyna Wojciechowska – byliby z nas dumni.
Ponadto Maciek i Julia z IVa przedstawili nam
różnorodność organizmów wodnych w naszym
kraju, a Natalia i Martyna z klas VI zaprezentowały egzotyczne zwierzęta lasów deszczowych,
m.in. leniwca i hipopotama. Jeśli ktoś uważa,
że ma naturę leniwca, to jest w błędzie – kto
z nas wytrzymałby przez całe życie wisząc
na drzewie w pozycji „do góry nogami”.
www.nowydwormaz.pl

Natomiast jeśli ktoś twierdzi, że ma za dużo
kilogramów, to nasza rada brzmi: nie przejmujcie się tym, bo hipopotam może ważyć
nawet 3000 kg i chyba niezbyt się tym przejmuje. Czyż hipopotamica Gloria z filmu „Madagaskar” nie wygląda uroczo i pięknie??? Głos
zabrała też Emilia z klasy VIa, która roztoczyła
przed nami uroki jednego z najpiękniejszych

układały puzzle oraz odpowiadały na pytania
dotyczące naszego miasta oraz Polski. Pomiędzy konkurencjami mogliśmy oglądać występy
artystyczne przygotowane przez dzieci z okolicznych przedszkoli.
Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą ogólną dotyczącą naszego kraju oraz wiadomościami związanymi z naszym regionem.
Wielką niespodzianką i atrakcją były odwiedziny
lokalnej maskotki – Baśki Murmańskiej.
Wśród wszystkich przedszkoli wyłoniono:
I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 5,
II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 2,
III miejsce – Przedszkole Muzyczno-Językowe
Nutka.
Na koniec dzieci otrzymały nagrody i słodki
poczęstunek.
Dziękujemy za wsparcie Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin a także Lokalnej
Organizacji Turystycznej 3 Rzek.

zakątków naszego kraju – Półwyspu Helskiego.
Tym razem obejrzeliśmy prezentację o wodzie
słonej: Bałtyku i Zatoce Puckiej, które otaczają
uroczy półwysep. Poznaliśmy bogactwo ryb
słonowodnych, ptaków nadmorskich i ssaków
(populacja foki szarej odtwarzana jest w fokarium na Helu). Rozmarzyliśmy się, patrząc
na sportowe wyczyny tych, którzy z pasją
uprawiają na Zatoce Puckiej windsurfing i kitesurfing. Przecież wakacje już tuż, tuż, więc
może spędzimy je właśnie tam.
Jedno jest pewne, czy udamy się nad morze, nad
jezioro, czy w góry, to wakacje będą udane, jeśli
spędzimy je w bliskim kontakcie z przyrodą, która
zachwyca swym bogactwem i doskonałością.
Obchody Dnia Ziemi przygotowała p. Iwona
Krowicka
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Wiwat Konstytucja!

TEKST I FOTO M. ZAKRZEWSKA-WALCZAK

Jak co roku, my – uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 3, uroczyście obchodziliśmy
święto Konstytucji 3 maja. To taki dzień, kiedy ożywają pożółkłe karty historii, by blaskiem
tamtych chwil umacniać nasz patriotyzm i poczucie jedności.

T

rzeci maja to nie tylko kolejna kartka
w kalendarzu, to szczególny moment,
kiedy my – młode pokolenie możemy poczuć
dumę narodową i zanucić pieśni, które wywołują wzruszenie (np. „Święta miłości kochanej
Ojczyzny” czy „Witaj majowa jutrzenko”).
A czy historia musi być nudna i trudna? Zdecydowanie nie! Podczas szkolnego apelu,
babcia (w tej roli Julia Kęcińska z klasy VIb)
wyjaśniała swym wnuczętom zawiłości historyczne i znaczenie tej konstytucji dla

Polski i Europy. I choć owa ustawa zasadnicza obowiązywała tylko 15 miesięcy (to też
Babcia wiedziała!), dała Polakom siłę do walki
o równość wszystkich obywateli i pomogła
zachować polskość w trudnych czasach zaborów. Dlatego na scenie, obok króla, pojawili
się reprezentanci różnych stanów: szlachta,
mieszczanie i chłopi. Zagrały też w naszych
sercach pełne patosu recytacje patriotycznych wierszy w wykonaniu naszych koleżanek i kolegów: m.in. Martyny Kucharskiej,

Marysi Bieńkowskiej, Julii Sztuki, Weroniki
Scharwerk, Pawła i Maksa Kornatowskich.
Apel zyskał szczególną oprawę dzięki obecności Pocztu Sztandarowego. O warstwę
muzyczną uroczystości zadbał szkolny zespół
wokalno-instrumentalny w składzie: Martyna
Konsalik, Nadia Ciuchta, Staś Sotiriou oraz Kamil
Drzazgowski i p. Dariusz Kłosowski.
Urczystość przygotowali: p. Edyta Grusiewicz,
p. Anna Wiórkiewicz, p. Młgorzata Widz, p. Dariusz Kłosowski.

Słonecznie, wesoło i sportowo – obchody
Dnia Dziecka w Zespole Szkół Nr 3

TEKST I FOTO M. ZAKRZREWSKA-WALCZAK

1 czerwca to ważny dzień dla każdego dziecka: tego mniejszego i tego troszeczkę starszego. To dzień, w którym na chwilę
zapominamy o obowiązkach, nauce, ocenach i rzucamy się w wir beztroskiej zabawy – to przecież nasze święto!

Z

anim stanęliśmy do rywalizacji między klasami, pani Dyrektor Mariola Zielińska złożyła
nam życzenia z okazji tego pięknego święta.
I rozpoczęła się zabawaaaaaaa !
Najmłodsi zmagali się z 5 konkurencjami, m.in.:
strzał do bramki kijem hokejowym, budowanie
z klocków, bieg z przeszkodami, segregowanie
figur. Ponadto klasy z powodzeniem odgadywały zagadki. W ten sposób najmłodsi zdobywali naklejki, które później potwierdziły ich
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mistrzowską formę. Wszyscy uczniowie klas 0–III
mogli liczyć na ochłodę; po gorączce zmagań
konkursowych przewidziane były lody.
Starsi (kl. IV–VI) stanęli do walki sportowo-intelektualnej. Należało wykazać się
m.in.: sprytem (przelewanie wody z butelki
do butelki wężem ogrodowym), zręcznością
(przerzucanie piłki na kocach), cierpliwością
(budowanie wieży ze słomek), roztropnością
(rozbijanie i składanie namiotu), wiedzą (m.in.

segregowanie odpadów, zagadki przyrodnicze). To tylko niektóre zadania, z którymi należało się zmierzyć, by móc walczyć o nagrodę
główną: zaproszenie na pizzę dla całej klasy.
Najlepsi okazali się uczniowie kl. VIb, którzy
przyjęli werdykt z niedowierzaniem. Aby
ostudzić nieco emocje, każdy uczeń otrzymał
kartonik z sokiem.
Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje tego dnia.
Najmłodsi tłumnie oczekiwali na malowanie
buzi, wielbiciele słodyczy szturmowali stoisko
z watą cukrową, a plastycznie uzdolnieni malowali odlewy gipsowe o różnych kształtach.
Dopełnieniem zabawy były wspólne tańce
i mecz piłki siatkowej: nauczyciele kontra uczniowie. Jego wyniku nie ujawniamy, bo przecież
liczy się przede wszystkim dobra zabawa.
Kolejny Dzień Dziecka już za 364 dni.
Koordynatorami obchodów Dnia Dziecka byli:
Agnieszka Ostrowska, Małgorzata Krupka, Brygida Małkiewicz, Bartosz Ciecierski.
www.nowydwormaz.pl
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Trójka znowu na podium
TEKST I FOTO ELŻBIETA SZAŁKOWSKA

Od 9 lat uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 biorą udział w konkursie
„Bezpiecznie na rowerze” organizowanym przez Szkołę Podstawową
nr 5 i od wielu lat stają na podium. W tym roku też nie zawiedli i poszli
w ślady swoich kolegów z poprzednich lat, zajmując miejsce medalowe.

S

iódmego maja uczniowie spotkali się
na konkursie „Bezpiecznie na rowerze” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Piątki i Szkołę Podstawową Nr 5 pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
i Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego.
W konkursie startowały reprezentacje szkół powiatu nowodworskiego – 63 uczniów z 21 szkół.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Julia Hasiuk, Karol Grzybowski i Francesco
Facenda – uczniowie klasy IVa.
Konkurs podzielony był na dwa etapy. Pierwsza
część obejmowała testy z zakresu wiadomości
o ruchu drogowym, druga część była sprawdzeniem umiejętności jazdy na rowerze po torze
przeszkód. To zadanie wykonywali pod czujny
okiem policjanta z Ruchu Drogowego.
Aby wykazać się bezbłędną wiedzą o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i umiejętnościami jazdy rowerem, uczniowie pod kierunkiem p. Elżbiety Szałkowskiej, przygotowywali
się na zajęciach dodatkowych. Poświęcili
na to wiele godzin swojego wolnego czasu.

Ich zaangażowanie i zapał do ćwiczeń zaowocował podczas konkursu. Uczniowie prawidłowo rozwiązali test dotyczący przepisów ruchu
drogowego, obsługi technicznej roweru oraz
elementów pomocy przedmedycznej i dobrze zdali egzamin praktyczny (tor przeszkód
sprawdzający praktyczne umiejętności jazdy
na rowerze z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego), pokonując tym samym kilkudziesięciu konkurentów.
Uczniowie trójki zajęli II miejsce w kategorii drużynowej, pokonując reprezentacje
19-tu szkół. Otrzymali cenne nagrody dla szkoły: rowerek stacjonarny do ćwiczeń i multimedialny program „Edytor sytuacji drogowych
– narzędzie do prowadzenia wykładów multimedialnych” ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.
W kategorii indywidualnej również zajęli wysokie miejsca indywidualne, za które wręczono
im wspaniałe nagrody.
W przerwach między poszczególnymi
konkurencjami uczniowie uczestniczyli

M

W Miasteczku
Ruchu
TEKST I FOTO ELŻBIETA SZAŁKOWSKA

12 kwietnia uczniowie klasy IV
Szkoły Podstawowej Nr 3 wybrali się
na wycieczkę do Miasteczka Ruchu
Drogowego w Modlinie. Uczniowie
zostali zaproszeni na uroczyste
otwarcie sezonu rowerowego
2016 r., gdzie egzaminatorzy
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Warszawie pomagali
w praktycznym poznawaniu
zasad poruszania się po drogach.
www.nowydwormaz.pl

iasteczko Ruchu Drogowego to symulacja rzeczywistości drogowej z jaką
każdy uczestnik ruchu drogowego, w tym
każdy uczeń, spotyka się codziennie w rzeczywistych warunkach na drodze. Na terenie
miasteczka uczniowie korzystali ze skrzyżowania o ruchu okrężnym, skrzyżowania równorzędnego, skrzyżowania ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, skrzyżowania
z sygnalizacją świetlną, przejścia dla pieszych,
przejazdów dla rowerów, przejazdów tramwajowych i kolejowych, śluzy rowerowej oraz
innych elementów odzwierciedlających realnie nasze drogi.
Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów
do samodzielnego poruszania się po drodze
zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego. Pod okiem egzaminatorów wszyscy
uczyli się prawidłowej jazdy rowerem, stosując
się do zasad i przepisów ruchu drogowego.
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem
uczestniczyli w zajęciach przygotowanych
przez egzaminatorów WORD, żeby poruszać
się po drodze w sposób odpowiedzialny,
świadomy i nienarażający siebie i innych
uczestników ruchu drogowego na niebezpieczeństwo.
Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się
po drodze połączone z zabawą, w której wszyscy czwartoklasiści bardzo chętnie uczestniczyli, było doskonałym sposobem na kształtowanie
prawidłowych postaw uczniów.

w dodatkowych konkursach organizowanych
przez Straż Miejską i Policję, obserwowali pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego
Pogotowia Ratunkowego oraz Służb Medycznych.
W promieniach majowego słońca, na świeżym
powietrzu pod błękitnym niebem nasi uczniowie spędzili sobotnie przedpołudnie, korzystając z wielu atrakcji i wzbogacając swoją wiedzę
nie tylko o ruchu drogowym.

W trakcie zajęć uczniowie zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek, po którym odbyły się
konkursy i zawody.
Wyjazd do Miasteczka Ruchu Drogowego był
bardzo ciekawą lekcją wychowania komunikacyjnego. Grupą opiekowały się panie Elżbieta
Szałkowska i Teresa Wiśniewska.
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Igrzyska Szkół
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KRUPKA, MARTA LEWANDOWSKA

W

piątek 13 maja w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły się Igrzyska
Szkół Podstawowych klas I–III. Do rywalizacji
przystąpiły 4 szkoły, które dzielnie walczyły
w 8 konkurencjach:
1. Tor przeszkód.
2. Strzały dziewcząt do bramki z 4 m.
3. Strzały chłopców do bramki z 5 m.
4. Sztafeta po obwodzie koła.
5. Kozłowanie piłki slalomem.
6. Wyścigi rydwanów.
7. Bieg z piłką lekarską.
8. Wyścig z piłką w parach.

FAKTY NOWODWORSKIE

Uczniowie Szkoły Nr 3 po zaciętym boju uplasowali się na trzecim miejscu. Reprezentację
szkoły, pod opieką pani Małgorzaty Krupki
i pani Marty Lewandowskiej, tworzyli: Zuzanna Skierś, Oliwia Franiewska, Weronika Waniek, Natasza Ciuchta, Nikola Skarbek, Karolina Wojno, Wiktoria Kowalska, Majka Cegiełka,
Kaja Roszkowska, Anna Nodzykowska, Natalia
Filipiak, Damian Wróblewski, Bartosz Cegiełka, Marcel Stolarski, Paweł Oporski, Julian
Maliński, Piotr Jóskowski, Konrad Sosnowski,
Marcin Pawełczak, Krzysztof Trzaska, Cyprian
Gołaszewski i Oliwier Godlewski. Pomiędzy
poszczególnymi konkurencjami odbywały
się pokazy taneczne, przygotowane przez
każdą ze szkół. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IIIb, wykonując układ

choreograficzny do piosenki Alvaro Solera
„El Mismo Sol”, do którego uczniów przygotowała pani Urszula Sosińska. Zawodników
dzielnie wspierali kibice na czele z panią dyrektor Mariolą Zielińską.

Turniej wiedzy pożarniczej
TEKST I FOTO ELŻBIETA SZAŁKOWSKA

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 brali udział w kolejnym już etapie eliminacji XXXIX edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Etap powiatowy odbywał
się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

O

rganizatorem Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej jest Zarząd Główny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy:
– Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
– Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
– Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
– Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej,
– Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych,
– Zarządów Oddziałów Związku OSP RP.
Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności
służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru,
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praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy
na temat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczniowie rozwiązywali bardzo trudny test składający się z 30 pytań o tematyce pożarniczej.
Reprezentanci naszej szkoły zajęli następujące
miejsca:
I miejsce – Bartosz Skierś kl. VIa,
II miejsce – Karolina Ostrowska kl. VIa.
Bartosz Skierś zajmując I miejsce w etapie powiatowym, zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, gdzie 23.04.2016 r. będzie reprezentował powiat nowodworski.
W zeszłym roku Bartek także reprezentował nasz
powiat w poprzedniej edycji olimpiady.
Gratulujemy Bartkowi i Karolinie, a za Bartka
trzymamy kciuki na następnym etapie Turnieju.
www.nowydwormaz.pl
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Klub Pitagorasa dla najmłodszych
TEKST I FOTO DOMINIKA PRĘGOWSKA (KL. 4a)

W kwietniu Szkolny Klub Pitagorasa
działający pod opieką pani
Justyny Paszkiewicz przygotował
zajęcia dla przedszkolaków
z grupy „Pszczółek” i dla uczniów
klasy 1a. Celem tych zajęć
było przybliżenie młodszym
kolegom wspaniałej dziedziny
nauki jaką jest matematyka.

D

zieci brały udział w różnych konkurencjach,
np.: matematyczny bączek – podczas kręcenia którego mogli ćwiczyć swoje umiejętności
psycho-ruchowe, tangramy – gdzie poznawały
figury geometryczne i układały z nich rysunki,
matematyczne szufladki, dzięki którym zapoczątkowali swoją przygodę z tabliczką mnożenia.
Dzieci za każde dobre i szybkie wykonanie zadania dostawały naklejki które, potem były brane
pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzcy. Naszym
kolegom bardzo się te zabawy podobały, nikt się
nie skarżył na nudę, a nam bardzo szybko minął
czas z nimi spędzony. Przy pożegnaniu pojawiły
się smutne minki – nie martwcie się, wrócimy
do Was niedługo. Dziękujemy panią Dyrektor
z przedszkola i małej szkoły oraz wychowawczyniom naszych kolegów za umożliwienie nam
przeprowadzenie tych zajęć, a panu Dyrektorowi
za ufundowanie nagród.

Warsztaty rowerowe
TEKST I FOTO MGR WANDA HORODECKA

27 kwietnia uczniowie klas IVa, IVb SP Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy
uczestniczyli w niecodziennych zajęciach, których tematyką był „BEZPIECZNY
ROWER – obsługa, konserwacja, przygotowanie roweru do jazdy i sezonu”.

W

trakcie zajęć, zgodnie z hasłem: zdobywaj i weryfikuj wiedzę w praktycznym
działaniu, uczniowie mieli okazję do uzupełnienia, sprawdzenia swych wiadomości dotyczących:
www.nowydwormaz.pl

– wyposażenia obowiązkowego roweru (elementy, dbałość w czasie użytkowania);
– przygotowania roweru do jazdy (co i jak
sprawdzać?);
– przygotowania roweru do sezonu;

– drobnych napraw;
– zabezpieczeń roweru przed kradzieżą;
– Wpływu właściwie przygotowanego roweru
na bezpieczną jazdę;
– roli kamizelki odblaskowej i kasku w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
W realizacji tematyki zajęć uczniowie mogli
skorzystać z nieocenionej pomocy pana Dominika Podgórskiego z Firmy„ROWER-MOT”
w Nowym Dworze Mazowieckim i pana Damiana Lewandowskiego pasjonata kolarstwa, współpracującego z Firmą.
Zajęcia sprawiły, że rower i wiele czynności
z nim związanych przestały być dla uczniów
tajemnicą, a zmiana dętki czy opony to kwestia
kilku minut. Zapamiętaliśmy również, że jest
to pojazd, który może być wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu, pod
warunkiem, że wiemy, jak bezpiecznie z niego
korzystać.
Na zakończenie zajęć, jako pamiątka ze spotkania, uczniowie zostali obdarowani przez
panów prezentami w postaci m.in. światełek
rowerowych. Uczniowie zaś wręczyli panom
serdeczne podziękowania za przybliżenie tak
potrzebnej, praktycznej wiedzy. Zrobiliśmy
również wiele pamiątkowych zdjęć.
Takie zajęcia polecamy wszystkim uczniom,
którzy chcą np. właściwie przygotować się
do zdobycia karty rowerowej.
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Toruń przywitał nas słońcem
TEKST I FOTO PAULINA ŁUSZCZYŃSKA VC, FOTO EWELINA JANUS VC

12 kwietnia klasa Vc oraz czworo uczniów z klasy IVb z Zespołu
Szkół w Modlinie Twierdzy wybrali się na wycieczkę do Torunia.

P

odróż, mimo iż trwała prawie trzy godziny,
minęła dość szybko. Na miejscu przywitała
nas pani Katarzyna, która pokazała nam piękne
zabytki Torunia, np. Krzywą Wieżę, której odchylenie wynosi 1,4 m, Dom Mikołaja Kopernika,
gdzie zgromadzono przedmioty z jego pracowni oraz sprzęty z ówczesnych mieszczańskich
wnętrz. Prawdopodobnie to właśnie tutaj przyszedł na świat najsłynniejszy polski astronom.
W piernikarni Mistrza Bogumiła własnoręczne
wyrabianie pierników sprawiło nam największą frajdę, staliśmy się mistrzami wyrobu katarzynek, skosztowaliśmy słynnych toruńskich
pierników w stylowym wnętrzu, przy akompaniamencie starannie dobranej muzyki i artystycznej atmosferze, która na każdym z nas
zrobiła ogromne wrażenie. Udaliśmy się także
pod pomnik Mikołaja Kopernika, zobaczyliśmy
ratusz i inne zabytki na toruńskiej starówce.

W sercu miasta, na środku rynku, stoi gotycki
czteroskrzydłowy ratusz – budynek z cegły,
z renesansowymi wieżyczkami, uznawany jest
za jedno z największych dzieł średniowiecznej
mieszczańskiej architektury europejskiej.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było Planetarium. To najbardziej zaawansowany pod względem technologicznym tego typu obiekt w Polsce. Wszyscy z zapartym tchem oglądaliśmy
seans i uczyliśmy się, jak rozpoznawać gwiazdy.
Nad naszym pobytem w grodzie Mikołaja Kopernika czuwały: nasza pani wychowawczyni
i jednocześnie organizator wycieczki Bożena
Nalewajk oraz pani Kamila Czekajło; nad zachowaniem rozbawionej dziatwy, na skrzyżowaniu
ulic czuwał też „toruński osiołek”, którego ostry
grzbiet nawet teraz budzi postrach. Wycieczka była bardzo udana, wróciliśmy zadowoleni
i pełni wrażeń.

Śladami
historii
TEKST I FOTO ZS T WIERDZA MODLIN

27 kwietnia klasa 6c ze Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z wychowawczynią panią Barbarą Siwek uczestniczyła w niecodziennej
wyprawie do Palmir, której organizatorem, inicjatorem i przewodnikiem był pan Dyrektor Zdzisław Szmytkowski.

C

elem do pokonania była siedmiokilometrowa trasa, którą wszyscy uczestnicy
marszu przeszli zwartą grupą, oddając pamięć
tym, dla których ta droga była ostatnią drogą
jaką pokonali w życiu, oddając je za ojczyznę.
W trakcie przemarszu wysłuchano wielu ciekawych informacji historycznych, ale także
przyrodniczych dotyczących miejsca – czyli
Kampinoskiego Parku Narodowego.
Po dotarciu na miejsce pan Dyrektor, oprócz
historycznych faktów mówiących o przeprowadzonych w tej okolicy co najmniej 20 egzekucjach, w których zginęło ponad 1700 osób
48

narodowości polskiej i żydowskiej, przekazał
również uczniom – przedstawicielom młodego pokolenia, znaczenie symboli tego miejsca:
nad cmentarzem górują 3 krzyże mające zmienione proporcje – ich dłuższe ramiona mają
symbolizować rozłożone ręce rozstrzeliwanego
człowieka oraz wskazał wyryte słowa umieszczone przy wejściu na cmentarz:
Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla
niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć,
a najtrudniej cierpieć.
Na koniec pobytu w tym szczególnym miejscu mieliśmy możliwość zwiedzania Muzeum

Walki i Męczeństwa pokazujące eksponaty
związane konspiracją i walkami partyzanckimi
na terenie Puszczy Kampinoskiej oraz dokumenty i rzeczy znalezione w czasie ekshumacji.
Żywa lekcja historii, mamy nadzieję, że na zawsze pozostanie w pamięci uczestników
wyprawy zwłaszcza, że czeka nas jeszcze
lekcja w ramach zajęć z wychowawcą, której tym razem gościem będzie pan Dyrektor
Z. Szmytkowski, na którą uczniowie przygotują prezentacje multimedialne z zakresu
elementów historii i przyrody, których dotyczyła tematyka.
www.nowydwormaz.pl
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Konstytucja 3 maja

TEKST I FOTO MAŁGORZATA KULESZA, SYLWIA MARIAŃSKA

Czwartego maja w Szkole Podstawowej Nr 7 odbyła się uroczystość związana
z obchodami 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Tu, gdzie jest dom i twój, i mój,
tu, gdzie są lasy i rzeki nasze,
tu, gdzie się rodził ojciec i matka,
gdzie biały orzeł na sztandarze.
Gdzie dom poety w Czarnolesie,
gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła.
Tu biały sad, tu czarny węgiel,
tu wszędzie Polska, tu – Ojczyzna.
– Tadeusz Kubiak –

P

rzygotowali ją pod kierunkiem wychowawców uczniowie klasy IIIa przy współpracy
starszych kolegów z klas VIa i IVd. Program
słowno-muzyczny z elementami inscenizacji
zdarzenia historycznego dopełniły pieśni zaprezentowane przez chór szkolny oraz stroje
przybliżające osiemnastowieczną Rzeczpospolitą. W tle melodii poloneza zgromadzeni
usłyszeli fragment„Pana Tadeusza” i mieli okazję
obejrzeć sunące po parkiecie pary trzecioklasistów. Gromkimi brawami nagrodzono Zosię
Sosińską z klasy IIIa. Utwory grane przez nią
na skrzypcach wprowadzały w nastrój i skłaniały do refleksji. Wzruszały recytacje wskazujące

na czyny, marzenia i troski Polaków. Przesłaniem
stało się motto z finałowego wiersza – Nauczmy
się na pamięć tego kraju …
Program zaprezentowany został także rodzicom uczniów w godzinach popołudniowych.

Wywołał wzruszenia, zachwyt, zakończył się
owacjami na stojąco.
Serdecznie dziękujemy rodzicom uczniów
klasy IIIa za wypożyczenie strojów i okazaną
pomoc.

Mistrzostwa w grach karcianych

TEKST I FOTO KATARZYNA TOMASZEWSKA

W dniach 26 i 28 kwietnia w Szkole
Podstawowej Nr 7 odbyły się
kolejne mistrzostwa dla naszych
małych zdolnych matematyków.
Wystartowało w nich 42
pierwszoklasistów i 40 drugoklasistów.

P

rzygotowania do zawodów trwały kilka
miesięcy i odbywały się pod czujnym okiem
wychowawców oraz rodziców.
Dzieci rywalizowały w trzech grach karcianych:
Zegar, Kierowca i Supermatematyk oraz w kategorii indywidualnej i drużynowej. Ważna była
szybkość i poprawność liczenia oraz znajomość
godzin na planszy zegarowej. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i medalami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Były też książki
oraz nagrody rzeczowe, sponsorowane przez
rodziców z klasy I f i I a oraz Wydział Promocji
Miasta. Drużyny, które zajęły I miejsce wśród klas
pierwszych i drugich otrzymały piękne puchary.
Mistrzostwa matematyczne przyczyniają się
do zainteresowania uczniów liczeniem jako
źródłem ciekawej zabawy. Wykorzystują rywalizację zespołową i indywidualną jako element
motywujący do trenowania liczenia.
Organizatorzy: Katarzyna Tomaszewska, Aneta
Lodzik, Beata Filipiak i Mirosława Franczak dziękują za udział i zapraszają do wspólnej zabawy
w przyszłym roku szkolnym.
www.nowydwormaz.pl
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Przeczytaj, podaj dalej!
TEKST I FOTO ALEKSANDRA POCHEĆ, MIROSŁAWA FRANCZAK, BEATA FILIPIAK, MAGDALENA KUJAWA

Kwiecień w klasach 1a, 1b, 1e i 1f z SP7 upłynął pod hasłem „Czytanie
książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
autorstwa Wisławy Szymborskiej. Klasy wzięły bowiem udział w akcji
„Przeczytaj, podaj dalej!”, która składała się z trzech etapów.

P

ierwszym był kącik czytelniczy, przygotowany przez wychowawczynie z pomocą rodziców. Na wygodnych fotelach i pufach uczniowie
w czasie przerw mogli korzystać ze zgromadzonego, podręcznego księgozbioru. Książek
było naprawdę dużo i każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Kącik tak bardzo przypadł dzieciom
do gustu, że został na stałe i cały czas zapewnia
intelektualną rozrywkę w czasie pauz, przed lekcjami, zajęciami dodatkowymi, a także po nich.
Drugą fazą akcji były wspólne, międzyklasowe podróże czytelnicze. Klasy odwiedzały się
wzajemnie i czytały ulubione książki. Należy
podkreślić, że lektorami byli sami uczniowie,
którzy szlifowali swoje umiejętności czytelnicze.
Po lekturze następowała rozmowa o bohaterach i najciekawszych wydarzeniach, co pozwoliło ćwiczyć u uczniów umiejętność aktywnego
słuchania.

Ostatnim punktem przedsięwzięcia były wieczorki literackie z rodziną. Miały one za zadanie,
oprócz zachęcenia najmłodszych do czytania,
spajać rodzinę i być doskonałym pomysłem
na spędzanie wolnego czasu w gronie najbliższych. Na wieczorkach wspólnej lekturze oddawały się dzieci wraz z rodzicami, rodzeństwem
i dziadkami. Po rozmowie na temat przeczytanych pozycji z literatury dla dzieci uczestnicy
tworzyli portret ulubionego bohatera. Było
przy tym bardzo dużo śmiechu, ponieważ
reszta osób musiała zgadywać, jaką postać
przedstawiła dana grupa. Podczas wieczorku
dla wszystkich czekał poczęstunek, z którego
najchętniej korzystali najmłodsi.
Cała akcja pokazała dzieciom, że czas spędzony
z książką, nie jest czasem straconym, że oddawanie się lekturze przynosi radość i jest doskonałą receptą na nudę.

Warsztaty z ilustratorką
TEKST I FOTO GRAŻYNA NURCZYŃSKA

12 maja w Bibliotece Miejskiej na Osiedlu Młodych uczniowie
klas 2f i 2g wraz z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu
z ilustratorką książek dla dzieci – panią Marianną Oklejak.

P

ani Marianna jest także autorką książki „Cuda
Wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych”. Piękna i malownicza książka opowiadająca o polskim folklorze w sposób niebanalny,
świeży i intrygujący, była też punktem wyjścia
do warsztatów, jakie przygotowała dla dzieci autorka. Przez 90 minut uczniowie pod czujnym
okiem autorki składali, wycinali, następnie przyklejali swoje prace, aby w efekcie powstały piękne kompozycje oparte na symetrii osiowej. Każda
praca była inna, choć wykonana tą samą techniką
i w podobny sposób. Młodzi twórcy wykazali się
pomysłowości, oryginalnością i fantazją. Uczestnicy mogli podziwiać swoje dzieła, dzieląc się
z innymi swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.
Uczniowie podziękowali pani Mariannie Oklejak
za inspirujące zajęcia, wręczyli podziękowanie
i własnoręcznie wykonane ilustracje do opowiadań. Na zakończenie autorka wpisała w książkach dedykacje i złożyła autograf.
Czas spędzony z panią Marianną upłynął niepostrzeżenie. Może w przyszłości ktoś z uczestników zostanie ilustratorem?
Dziękujemy paniom z Biblioteki Miejskiej Katarzynie Stasiak i Barbarze Hurec za możliwość
spotkania z uznaną ilustratorką i autorką oraz
za interesujące zajęcia.
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Wycieczka
do TVP
TEKST I FOTO ALEKSANDRA POCHEĆ, AGNIESZKA
PAŁASZEWSKA

O

siemnastego kwietnia klasy 1e i 2a z SP7
wybrały się na wycieczkę do siedziby Telewizji Polskiej. Uczniowie dowiedzieli się, jak
powstają programy telewizyjne i dlaczego tak
bardzo ważne są trzy rzeczy: obraz – światło –
dźwięk. Zwiedzaliśmy reżyserkę i plany programów: „Świat się kręci” i „Pytanie na śniadanie”.
Wcieliliśmy się w gwiazdy i widownię znanych
audycji telewizyjnych i przetestowaliśmy rekwizyty oraz scenografię. Dodatkowo zajrzeliśmy
do telewizyjnego muzeum, gdzie obejrzeliśmy
używane kiedyś sprzęty (kamery, telewizory itp.), kostiumy obraz bohaterów dawnych
bajek: Kulfona i Monikę, Jacka i Agatkę oraz
krasnala Hałabałę. Podczas wycieczki poznaliśmy największe sekrety telewizji! Wspomnienia z wyprawy na pewno jeszcze długo będą
budzić w nas pozytywne emocje.

Poznajemy zawody naszych rodziców!
TEKST I FOTO WYCHOWAWCY KLASY: GRAŻYNA NURCZYŃSKA, RAFAŁ PŁOCHARCZYK

O

rliki z klasy IIg ze Szkoły Podstawowej
Nr 7 mieli okazję przyjrzeć się bliżej
wykonywanym zawodom swoich rodziców.
Było to dla nich niezwykłe doświadczenie,
bowiem niecodziennie mogą zobaczyć,
na czym polega praca rodziców. I tak na kilka
czwartkowych godzin klasa Orlików zamieniła
się w laboratorium. Odwiedziła nas bowiem
mama ucznia, która pracuje w laboratorium

www.nowydwormaz.pl

szpitalnym. Dzieci nabyły podstawową wiedzę chemiczną, a najciekawszą częścią były
oczywiście doświadczenia i eksperymenty.
Kolejni rodzice z kolei zaprezentowali dzieciom warunki pracy w straży granicznej. Był
pojazd graniczników i oczywiście czworonożny przyjaciel, który pomaga ludziom wyłapywać przemyty. Na koniec Orliki odwiedzili również zakład fryzjerski, gdzie każdy z uczniów

mógł dowiedzieć się o tajnikach fryzjerstwa.
Po wyjściu z zakładu każdy uczestnik wycieczki miał na głowie swoją wymarzoną fryzurę,
a inwencji pani fryzjer i jej pomocnikowi nie
brakowało. Były to prawdopodobnie jedne
z najbardziej praktycznych lekcji, w jakich
dzieci uczestniczyły w tym roku, a przy okazji było mnóstwo nauki przez doświadczenia
i eksperymenty.
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Pierwszy Zawodowy Tytuł
Kacpra Żuka!!!!

TEKST I FOTO NA PODSTAWIE NOWYDWORMAZ.PL

K

rótko po powrocie z Paryża najlepszy polski junior wybrał się na zawodowy turniej
mężczyzn do Sopotu z serii Futures o puli nagród 10 000 $ . Dla naszego tenisisty występ
w tej imprezie był drugim w zawodowym cyklu.
We wrześniu 2015 roku nasz tenisista we Wrocławiu wywalczył pierwszy punkt do rankingu
ATP. Teraz było o wiele lepiej. Kacper w parze
z Piotrem Matuszewskim wygrał zmagania
deblowe i dotarł do ćwierćfinału singla!!! Nasz
mieszkaniec od PZT dostał do tego turnieju
„dziką kartę”, jak się potem okazało to była znakomita decyzja, gdyż Kacper wykorzystał daną
mu szansę.
W rywalizacji singlowej najpierw wygrał
w trzech setach z Maciejem Rajskim (ubiegłorocznym Mistrzem Polski Seniorów) 3:6, 6:4, 6:2.
W drugiej rundzie Kacper także musiał rozegrać trzy sety. I tym razem był lepszy od rywala.
Starszego o dziewięć lat Laslo Urrutię Fuentesa

z Chile pokonał 5:7, 6:3, 6:4. To był zatem kolejny
pojedynek, który nasz zawodnik rozpoczynał
od przegranej partii. Inaczej było w ćwierćfinale.
Tam w meczu z Czechem Davidem Poljakiem
Kacper był lepszy w pierwszym secie i wygrał
go w stosunku 6:2. W drugim Kacper prowadził
3:2, ale potem przy wyniku 3:3 nie utrzymał podania. To zadecydowało o przegranej 4:6. W decydującej partii 21-letni rywal zachował więcej
sił i wygrał 6:1. Kacper wywalczył za ćwierćfinał
kolejne punkty do singlowego rankingu ATP.
Równolegle w Sopocie Kacper występował
także w deblu. Tam jego partnerem był, jak
w większości turniejów, również junior Piotr Matuszewski z AZS Poznań. Od pierwszego spotkania widać było, że para jest w znakomitej formie.
W pierwszej rundzie Polacy wygrali ze szwedzkimi braćmi Christofferem i Richardem Solbergami 6:2, 7:5. W ćwierćfinale Kacper i Piotr wyeliminowali 7:6 (5), 6:4 Niemców Daniela Altmaiera
i Demiana Raaba. Równie emocjonujące było
starcie o finał. Tam Żuk z Matuszewskim zmierzyli się z inną polską dwójką Hubert Hurkacz –
Szymon Walków. O zwycięstwie„naszego debla”

zadecydowało po jednym przełamaniu więcej
w każdej z dwóch partii. Wynik 7:5, 6:4. Finał
odbył się nieco ponad dwie godziny po ostatnim pojedynku Kacpra w turnieju indywidualnym. Mimo zmęczenia trudnym, trzysetowym
bojem z Poljakiem, Kacper pokazał charakter
i wielką wiarę w zwycięstwo. Juniorska para
nie była faworytami starcia z doświadczonymi Adamem Majchrowiczem oraz Andriejem
Kapasiem, którzy odpowiednio posiadają zawodowe rankingi deblowe ATP 233 oraz 765.
W pierwszym secie Kacper i Piotrek prowadzili
już z przełamaniem 4:1. Ostatecznie jednak
o losach seta rozstrzygnął tie-break, który zakończył się korzystnym dla gracza Legii wynikiem 7:5. W drugiej odsłonie nasza dwójka też
wygrywała 4:1. Tym razem nasza para nie dała
się dogonić. Zwyciężyli 6:3 i mogli się cieszyć
z pierwszego zawodowego tytułu w karierze!!!
Nasz zawodnik jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W sprzęt wyposaża
go firma Babolat, w odzież sportową firma Adidas. Jest członkiem zawodowej grupy tenisowej
Warsaw Sports Group.

Zawody pływackie o puchar Sport Plus

TEKST I FOTO T. WICHOWSKI

W niedzielę 22 maja 2016 r. szkoła pływania „Sport Plus” po raz kolejny zorganizowała
dla swoich podopiecznych zawody o puchar prezesa Sport Plus.

Z

awody rozpoczęto od spektakularnego
pokazu sekcji ratowniczo pływackiej, gdzie
młodzi adepci wykonali symulację akcji ratowniczej, która wzbudziła duże zainteresowanie
wśród publiczności.
Zawodnicy startowali w różnych kategoriach
wiekowych. Sportowa rywalizacja i zapał najmłodszych widoczny był przy każdym gwizdku
rozpoczynającym wyścig, a publiczność dopingująca na trybunach dodatkowo podgrzewała
atmosferę zawodów. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale. Natomiast
ci najlepsi, którzy stanęli na podium, otrzymali
puchary, gadżety oraz upominki sportowe z rąk
Prezesa Sport Plus pana Tomasza Wichowskiego, który jest inicjatorem zawodów i jest bardzo
zaangażowany w organizację całego przedsięwzięcia.
Po zawodach dzieci zostały zaproszone na poczęstunek, którego sponsorem były pizzeria
„Di Cantina” z Modlina Górki oraz piekarnia
„Kołacz” z Nowego Dworu Mazowieckiego.
Jednym z głównych sponsorów był również
Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zawody przebiegały w pozytywnej atmosferze,
wszyscy zarówno zawodnicy, jak i publiczność,
przeżywali każdy wyścig, który dostarczał im
niesamowitych emocji.
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W szkole pływania ,,Sport Plus’’ pracują ludzie
pełni pasji i chęci pomocy w rozwoju naszych
pociech, dlatego zachęcamy do skorzystania
z oferty stowarzyszenia w zakresie nauki i doskonalenia pływania, oraz do udziału w sekcji
pływacko ratowniczej, a niebawem kolejne relacje z działalności sekcji pływackiej oraz imprez
sportowych organizowanych przez„Sport Plus”.
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Bastion na podium

TEKST I FOTO BASTION

W finale uległa bardzo doświadczonej rywalce,
tym samym zdobywając srebrny medal w tej
kategorii.
Świetnie zawalczył także Mikołaj Huta, który
w konkurencji pointfighting zajął 2 miejsce.
Po drodze do finału pokonał 3 rywali i w każdej
walce pewnie zaznaczał przewagę punktową.
Niestety, w konkurencji light contact Mikołaj
w drugim pojedynku spotkał się z najlepszym
zawodnikiem tej kategorii i po wyrównanym
pojedynku odpadł z rywalizacji.

K

ick bokserzy z Nowodworskiego Klubu Sportów Walki „Bastion” podczas ostatnich Mistrzostw Polski Kadetów pięć razy stawali na podium. Nasi zawodnicy wystartowali w dwóch
konkurencjach pointfighting (przerywana walka
na punkty) i light contact (walka ciągła).

Największymi sukcesami może pochwalić się
Nikola Drzyzga, która wywalczyła brązowy medal w pointfighting nieznacznie przegrywając
z medalistką Mistrzostw Europy. W konkurencji light contact Nikola wygrała dwa pojedynki przed czasem – oba w pierwszej rundzie.

Medaliści z NKSW „Bastion” – Mistrzostwa
Polski pointfighting i lightcontact Kadetów
i Juniorów:
• N ikola Drzyzga – 2 miejsce lightcontact
i 3 miejsce pointfighting,
• Mikołaj Huta – 2 miejsce pointfighting,
• Kacper Gębala – 3 miejsce pointfighting,
• Karol Gutkowski – 3 miejsce pointfighting.

Jogger pobiegł w EKIDENIE
TEKST I FOTO EMKA

S

Adam
Szmulkowski
wicemistrzem
Polski

iódemgo i ósmego maja w Parku Szczęśliwickim w Warszawie odbyła się XII Sztafeta
Maratońska EKIDEN 2016. Z uwagi na ogromną
liczbę startujących 6-osobowych sztafet z całej
Polski start odbywał się w 4 turach, po dwie tury
każdego dnia. Trasa o długości 42 km 195 m
podzielona została na sześć zmian o długości 7,195 km, 10 km, 10 km, 5 km, 5 km, 5 km.
Drużyna JOGGERA-NOSiR pobiegła w ostatniej
4. zmianie. Jako pierwszy wystartował Stefan
Piotrowski, który po dobrym biegu z czasem
27,33 min. jako szósty zawodnik zmiany oddał
pałeczkę Szymonowi Drabczykowi. Nasz zawodnik pod koniec 2,5 km pętli zaczął odczuwać
ścięgno Achillesa i obawialiśmy się, że zejdzie
z trasy. Jednak dobiegł do końca zmiany z czasem 46,27 min, gorszym od swoich możliwości

około 6–8 minut. Dalej pobiegł na trasę Hubert
Liberadzki, który uzyskał czas 41,33 min. Kolejni uczestnicy naszej sztafety to Piotr Wodyński
– 20,41min, Tomek Pietrzykowski – 21,59 min
i kończący sztafetę Sebastian Sokół – 20,16 min.
Ostateczny rezultat to 2 godz. 58 min 26 sek.,
co dało w końcowej klasyfikacji 46 miejsce
na rekordową liczbę 859 sztafet!!! Mogło być
znacznie lepiej, gdyby wystartował w zespole
najlepszy zawodnik JOGGERA Piotr Ochman.
Jego absencja spowodowana była kontuzją,
po doskonałym wyniku w kwietniowym maratonie ORLENU. Medale na mecie dla każdego
zawodnika polepszyły humory naszych biegaczy. Gratulacje za miejsce w czołówce zawodów
i za godne reprezentowanie naszego Nowego
Dworu.

S

tart w Mistrzostwach Polski w długodystansowym biegu na orientację, rozegranych
17 kwietnia w Suwałkach, zakończył się zdobyciem srebrnego medalu w elitarnej kategorii
seniorów przez zawodnika sekcji BnO PUKS
Młode Orły.
Wicemistrzem Polski został Adam Szmulkowski.
Mistrzostwa Polski na długim dystansie wymagają od zawodników dobrego przygotowania
do sezonu.
W tym roku trasa dla seniorów miała 25 km
w linii prostej / faktycznie zawodnicy przebiegali ponad 30 km / i do zaliczenia 49 punktów
kontrolnych.
Dobry start zaliczyła Dagmara Dominiak, ukończyła bieg na VI miejscu.
Dodatkowo brązowy medal w Mistrzostwach
Polski Masters zdobyła Monika Kajzer-Marcinkiewicz.
www.nowydwormaz.pl
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Monika Zarzycka najlepszą
zawodniczką w Runmageddonie
TEKST I FOTO EMKA

D

rugiego maja w Myślenicach odbył się
Festiwal Górski RUNMAGEDDON. Jest
to najtrudniejszy bieg ULTRA z przeszkodami
w Polsce. Na trasie o długości 44 kilometrów
usytuowano 150 przeszkód. Na górzystej trasie
znajdowały się kilkumetrowe ściany do pokonania, różnego rodzaju zasieki, wejście i pokonanie kontenera z lodowatą wodą, podciąganie
na linie, przeszkody błotne, ogniowe czy też
bieg z oponami. Wiele przeszkód pokonywało
się w wodzie. Wystartowało 234 osoby, w tym
14 kobiet. Ten niezwykle trudny bieg ukończyło 107 zawodników. Na 43. pozycji ukończyła

bieg nowodworzanka Monika Zarzycka w czasie 10 godz. 24 min i 56 sekund, jako jedyna
zawodniczka. Część startujących odpadła już
po pierwszej 22 km pętli, po przekroczeniu
limitu 5 godzin, inni w trakcie biegu. Nasza zawodniczka ma zaliczonych kilkanaście biegów
ekstremalnych, biegów po schodach, a tydzień
wcześniej ukończyła w Warszawie ORLEN MARATHON. Kolejne wyzwanie czekało Monikę
27 maja w 80 kilometrowym biegu w Bieszczadach. Ukończenie takiej trasy to naprawdę
wielki wyczyn.
Życzymy powodzenia i dalszych sukcesów.

Nowodworzanie w Orlen Warsaw Marathon
TEKST I FOTO EMKA

W

niedzielę 24 kwietnia w Warszawie odbyła
się największa impreza biegowa w Polsce – ORLEN Warsaw Marathon. Tysiące startujących biegaczy z całego świata w 4. edycji
tej imprezy. Świetna organizacja i doskonały
wynik niespodziewanego triumfatora Polaka
Artura Kozłowskiego z wynikiem 2:11.56, który
pokonał doskonałych Kenijczyków. Wiele wspaniałych nagród i medali wręczono każdemu
uczestnikowi, dzięki doskonałej współpracy organizatora z partnerem firmą ASICS. W tej wspaniałej imprezie uczestniczyli nowodworzanie
– zawodnicy JOGGERA i nie tylko. Oto ich osiągnięcia. Najlepiej wypadł Piotr Ochman, który
ustanowił rekord życiowy 3:01.08, poprawiając

o prawie 2 sekundy wynik z 2014 roku w tym
samym biegu. Kolejny biegacz JOGGERA Hubert Liberadzki uzyskał czas 3:15.17 sekund,
również poprawiając „życiówkę” o ponad 9 minut z wrześniowego Maratonu Warszawskiego.
Kolejny dobry wynik uzyskała Monika Zarzycka,
pokonując granicę 4 godzin – 3:57.58. Marek
Dobrowolski był o 2 sekundy gorszy – 3:58.00.
Mieszkanka Modlina Wioletta Wojciechowska
dobiegła do mety w czasie 4:37.29 sekund
a Karol Bielec, który w czasach szkolnych biegał w zespole JOGGERA uzyskał bardzo dobry
wynik 3:17,52 sekund. Warto jeszcze dodać,
że towarzyszący bieg na 10 kilometrów ukończył zawodnik JOGGERA Tomasz Pietrzykowski

z czasem 48.46 minut. Brawa za wyniki i hart
ducha, za decyzję na udział w takich trudnych
biegach.

Nowodworska „Skarbówka” pobiegła 10 km
w warszawskim Orlen Marathon
TEKST I FOTO EMKA

W

niedzielę 24 kwietnia ponad 20 tysięcy
biegaczy i biegaczek pobiegło w dwóch
biegach ORLEN Warsaw Marathonie. W biegu
krótszym na dystansie 10 kilometrów wystartowała drużyna Nowodworskiego Urzędu Skarbowego. Inicjatorem tego występu był Andrzej
Piekut, pracownik skarbówki i jednocześnie
zawodnik nowodworskiego JOGGERA. W efekcie pobiegł zespół czteroosobowy – dwie panie i dwóch panów. Mimo ogromnego tłoku
na starcie, wyniki naszych biegaczy można
uznać za dobre, a na mecie czekały na nich zasłużone medale. Oto rezultaty: Andrzej Piekut
– 00:48.10, Marek Pietrzak – 00:58.17, Elżbieta
Graczykowska – 01:02.17 i Olga Dudek-Popielska – 01:02.39. Gratulujemy występu i życząc
jednocześnie dalszych osiągnięć.
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Sukces zawodników Oyama Karate
z Nowego Dworu Mazowieckiego
TEKST SENSEI DARIUSZ KOWALSKI 2 DAN FOTO AHMED JADOU

9 kwietnia 2016 r. w Ślesinie odbyły się I Otwarte Mistrzostwa
Polski Centralnej Oyama Karate w Kumite.

W

zawodach startowało blisko 90 osób. Nasi
zawodnicy z Nowego Dworu Mazowieckiego zdobyli cztery medale:
I miejsce – Michał Traczyk,
II miejsce – Hasan Jadou,
II miejsce – Bilal Jadou,
II miejsce – Ibrahim Jadou.
To kolejny sukces zawodników z UKS Mazowieckiego Centrum Karate.
W dniu 23 kwietnia 2016 r. w Pionkach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski Wschodniej
Oyama Karate w Kumite. W zawodach startowało blisko 260 osób z całej Polski. Poziom

zawodów był bardzo wysoki i bardzo dużo
zawodników w każdej kategorii wagowej.
Kolejny sukces naszych zawodników z Nowego Dworu Mazowieckiego to nie przypadek.
Został uwieńczony ciężką wielomiesięczna
pracą na treningach:
I miejsce – Hasan Jadou,
II miejsce – Michał Traczyk.
Gratulujemy zwycięstw naszym zawodnikom
i życzymy kolejnych sukcesów.
Wszystkie osoby chętne zapraszamy na treningi
karate. Harmonogram zajęć znajdziecie Państwo na naszej stronie www.m-c-k.pl.

Mimo korzystnej pogody, odnotowano brak
współpracy ze strony ryb, które brały bardzo
słabo, tylko humor wszystkim dopisywał.
Na podium stanęli
Drużynowo:
I miejsce – Koło nr 22 Zegrze Płd.,
II miejsce – Koło nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim,
III miejsce – Koło nr 24 Pomiechówek.
Indywidualnie:
I miejsce – kol. Stelmach Kamil z Koła nr 22,
II miejsce – kol. Wilim Andrzej z Koła nr 15,
III miejsce – kol. Niesłuchowski Tomasz z Koła
nr 15.

Zawody o Puchar
Burmistrza
TEKST I FOTO SŁAWEK OLIKOWSKI

11 czerwca odbyły się
Międzykołowe Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
w kategorii spiningowej.
www.nowydwormaz.pl

D

o rywalizacji przystąpili wędkarzy z pięciu
drużyn:
• Koło nr 15 w Nowym Dworze Mazowieckim,
• Koło nr 22 Zegrze Płd.,
• Koło nr 24 Pomiechówek,
• Koło nr 37 Zegrze,
• Koło nr 49 Kazuń Nowy
oraz wędkarze startujący w zawodach indywidualnie, w sumie 30 zawodników.

Nagrody oraz puchary wręczył Burmistrz Jacek Kowalski wraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Krzysztofem Bisialskim. Po zawodach
na wszystkich czekały pyszne kiełbaski i kaszanka z grilla. Serdeczne podziękowania Zarząd
Koła kieruje na ręce Burmistrza, Jacka Kowalskiego, za objęcie patronatu nad zawodami oraz
ufundowanie pięknych pucharów i nagród. Zarząd koła dziękuje również wszystkim kolegom
organizatorom i sędziom wędkarskim.
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Doradzcy ZUS zapraszają
TEKST ANNA PE TELICKA, NACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ANALIZ, II ODDZIAŁ ZUS W WARSZAWIE

O

d czerwca br. w wybranych jednostkach
II Oddziału ZUS w Warszawie działają
doradcy ds. ulg i umorzeń, którzy pomagają
w doborze najdogodniejszej formy uregulowania zobowiązań wobec ZUS.
Rolą doradców jest wspieranie przedsiębiorców w kompletowaniu wniosków z zakresu
ulg i umorzeń, wskazanie zakresu wymaganej dokumentacji oraz wydanie i objaśnianie
aktualnych druków i formularzy. Doradcy

pomogą także przy wypełnieniu oświadczeń
niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. Doradztwo obejmie również dostosowanie formy pomocy w spłacie należności do sytuacji
finansowej klienta.
Zainteresowanych przedsiębiorców z terenu
działania Inspektoratu ZUS w Nowym Dworze
Mazowieckim zachęcamy do kontaktu pod
numerem 22 590 27 38.

Dbajmy o czyste parki
i nasze bezpieczeństwo
Dbajmy o czyste parki i nasze bezpieczeństwo!
Przypominamy, że na terenie miasta obowiązuje zakaz dokarmiania ptaków i zwierząt.
Takie działania powodują:
• żerowanie ptaków na terenie parków, które zanieczyszczane są ich odchodami ,
• żerowanie dzików w okolicach zamieszkałych co stwarza niebezpieczne sytuacje.
Dbajmy razem o przestrzeń publiczną i nasze bezpieczeństwo.

Usuwanie
azbestu!
P

iątego kwietnia 2016 r. Uchwałą
NR 425/16 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
zgodnie z umową nr 0130/16/OZ/D
z dnia 07.06.2016r. Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 2358,00 zł na realizację projektu
pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
Wysokość dofinansowania zadania
udzielonego w ramach Programu
usuwania i unieszkodliwiania azbestu
na terenie województwa mazowieckiego wynosi do 85% kosztu kwalifikowanego brutto.
Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 2 774,52 zł. Obecny
projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2011 r. W roku 2015 r. chęć
udziału w projekcie realizowanym
w roku 2016 r. zadeklarowało 5 właścicieli budynków pokrytych wyrobami
azbestowymi znajdujących się na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym
Piotr, ul. Warszawska 38 B, 05-084
Leszno w dniach od 1 czerwca 2016 r.
do 1 lipca 2016 r. zostanie zdemontowanych zutylizowanych 140 m2 wyrobów azbestowych oraz odebranych
i zutylizowanych 474 m 2 wyrobów
azbestowych. Łącznie na składowisko
odpadów niebezpiecznych trafi 9,818
MG azbestu
Jednocześnie informuję, ze nadal trawa
zbieranie wniosków osób deklarujących pozbycie się wyrobów azbestowych z terenu własnych nieruchomości
w przyszłym 2017 roku.

„Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Nowy Dwór Mazowiecki” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, w formie dotacji
w kwocie 2 358,00 zł.
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