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FAKTY NOWODWORSKIE

Od Burmistrza

Szanowni Państwo,
Znajdujemy się u progu ważnych decyzji, które
określą kształt naszej oświaty i edukacji w następnym roku szkolnym 2012/2013.
Ponieważ wydatki na tę część działalności
łącznie z inwestycjami przekraczają znacznie
połowę budżetu, który Miasto ma do dyspozycji, bardzo ważne jest dokładne zaplanowanie
działań w tym zakresie.
W związku z tym w najbliższych tygodniach
będziemy myśleli nad rozwiązaniami, które
powinny przynieść niewielkie oszczędności
lub wzrost dochodów, a nie wpłyną na jakość
oferty skierowanej do naszych pociech i ich
rodziców. Zastanowimy się jak zmniejszyć

Burmistrz miasta jacek kowalski

wydatki na oświatę, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług,
komfortu pracy nauczycieli oraz nauki dla
dzieci i młodzieży.
Wiemy, że inwestycja w dzieci jest najlepszą
formą wydania pieniędzy a dobrodziejstwo wynikające z właściwego wychowania i rzetelnego
ich wykształcenia jest widoczne niemal „od zaraz”, nie mówiąc o przyszłych korzyściach.
W tym wydaniu Faktów Nowodworskich prezentujemy szereg informacji dot. nowodworskiej oświaty. Pokazujemy kwoty jakie corocznie przeznaczamy na wydatki z nią związane, na
utrzymanie szkół, przedszkoli, pomoc socjalną,
stypendia naukowe, bieżące remonty, wyposażenie i realizowane inwestycje. Zamieściliśmy tez
informację o projekcie unijnym, dzięki któremu
będziemy wyrównywać szanse edukacyjne.
Zachęcam do lektury innych działów kwietniowych Faktów, w których m.in. bardzo obszerny
materiał o wydarzeniach w szkołach i przedszkolach, relacje z imprez kulturalnych i sportowych oraz osiągnięcia młodych sportowców.
Życzę przyjemnej lektury.

Tyle słońca w całym
mieście...

Stypendia socjalne w Gminie
Nowy Dwór Mazowiecki

TeksT I FOTO Wydział Pozyskiwania Funduszy
Zewnętrznych UM

TeksT Wydział Oświaty UM

Nie ma pokaźnych gabarytów, nie zajmuje zbyt
wiele miejsca, umieszczony na dachu nikomu
nie przeszkadza. Niepozorny, a bardzo użyteczny,
ekologiczny i coraz bardziej popularny. Kolektor
słoneczny – już niedługo również mieszkaniec nowodworskich dachów.

W 2011 r. w ramach Narodowego Programu Stypendialnego łączna kwota otrzymanej dotacji dla
gminy Nowy Dwór Mazowiecki wyniosła 89.808 zł.
więcej na str. 8

Wyprawka szkolna
TeksT RED.

W ramach rządowego programu „wyprawka szkolna” uczniowie klas: pierwszej, drugiej i trzeciej
szkoły podstawowej, trzeciej klasy gimnazjum
oraz uczniowie słabo widzący, niesłyszący,
i w różnym stopniu niepełnosprawni mogą
skorzystać z możliwości dofinansowania zakupu
podręczników.
więcej na str. 9
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więcej na str. 7

Nasza droga oświata…
TeksT RED. fotoUrząd Miejski

Corocznie gros środków budżetowych przeznaczonych jest na rozwój i utrzymanie nowodworskiej oświaty.

FOTO NA OKŁADCE: Archiwum Urzędu Miejskiego
DRUK: Regis sp. z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.
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Wyrównujemy szanse
edukacyjne – ponad
400 tys. z Unii na zajęcia
pozalekcyjne w nowodworskich szkołach.
TeksT Wydział Edukacji UM

W marcu br. rozpoczęła się realizacja projektu
unijnego pt. „Dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne”. Wartość pozyskanych przez
miasto środków to ponad 411 tys. złotych. Będą
one przeznaczone na zajęcia dodatkowe dla
uczniów i zakup pomocy dydaktycznych do szkół.
Program zakończy się w grudniu przyszłego roku
a skorzysta z niego 578 uczniów.
więcej na str. 9
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Bezpieczeństwo – na wypadek powodzi
i pożarów
TeksT I  foto Aneta Pielach - Pierścieniak

27 marca br. odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. W porządku obrad znalazły się m.in.
punkty dotyczące przygotowania miasta w czasie zagrożenia powodziowego, stan gotowości Straży pożarnej do zwalczania
pożarów, wykorzystanie dotacji przez UKS-y, funkcjonowania gminnych szkół i przedszkoli.

N

a początku radni zajęli się informacja nt.
przygotowania miasta w okresie zagrożenia
powodziowego. Bardzo pozytywnie ocenili informację przedstawioną na ten temat (publikujemy jej fragmenty na kolejnych stronach Faktów).
W dyskusji nad tym punktem radni pytali o kwestie
związane z pogłębianiem rzeki i stanem walów przeciwpowodziowych.
Odpowiadając na ich pytania burmistrz
Jacek Kowalski zapewnił, że kwestia
pogłębiania koryta rzek jest poruszana
na każdej konferencji przeciwpowodziowej. Niestety, jak stwierdził, apele
o większą ilość koncesji na wybieranie
piasku z rzeki pozostają bez odzewu.
RZGW nie ma pieniędzy na ten cel.
Radny Marek Ciesielski poprosił
o udostępnienie radnym protokołu
z wiosennego przeglądu walów przeciwpowodziowych na terenie miasta.
Przewodniczący Rady Krzysztof
Bisialski stwierdził, że w całym dokumencie brakuje mu odniesienia
do ciągle zalewanej ulicy Mieszka I.
Ulica ta jest stale zagrożona nie tylko
ze względu na bliskość rzeki, ale także
po opadach deszczu. Uznał, że powinny być brane
pod uwagę jakieś rozwiązania tego problemu.
Burmistrz Kowalski stwierdził jednak, że miasto nie
jest w stanie udźwignąć finansowo takiego przedsięwzięcia jak budowa wałów od strony Modlina.
Drugim ważnym jeśli chodzi o bezpieczeństwo
mieszkańców tematem poruszonym podczas sesji
był stan gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej do
zwalczania zagrożeń pożarowych. Przedstawił go
Bogdan Markowski - prezes OSP. Radni wysłuchali
też informacji o ostatnich zdarzeniach pożarowych
na terenie miasta.
Bardzo emocjonująca była dyskusja nt. dotacji jakich
udziela miasto Uczniowskim Klubom Sportowym.
W 2011 roku wyniosła ona 240 tys. zł. Radny Biliński zwrócił uwagę na spore koszty przejazdów ujęte
w sprawozdaniach UKS-ów. Pojawił się pomysł, aby
zakupić autokar dla NOSiR, który mógłby obsługiwać wyjazdy na zawody. Radna Brzozowska podkreśliła szeroki wachlarz oferty jaką kierują kluby do
dzieci i młodzieży. Dzięki temu mogą one trenować
różne dyscypliny sportowe. Jak stwierdziła „pieniądze wydane na UKS-y to pieniądze dobrze wydane”.
Wszystkie kluby zostały bardzo pozytywnie ocenione przez radnych. Łącznie trenuje w nich prawie 300
osób.
Przy omawianiu punktu dotyczącego regulaminu
utrzymania porządku i czystości w mieście padły
głosy, że to nie tylko zadanie miasta. Bardzo wiele
zależy od nas samych – mieszkańców. Zdaniem
radnych bardzo ważnym elementem są tu lokalne
inicjatywy, które pomagają uporządkować miasto.
Podkreślali też rolę jaką mają do spełnienia w tym
zakresie szkoły.

www.nowydwormaz.pl

Podczas sesji radni zapoznali się z informacją dot.
działalności Ośrodka pomocy Społecznej. Jak czytamy w niej: „Głównym celem działań, podejmowanych przez Ośrodek jest udzielanie osobom i
rodzinom różnych form wsparcia. (…) Pomoc społeczną mogą uzyskać osoby, których dochody nie są

większe niż 477 zł. (osoba samotnie gospodarująca)
lub 351 zł. na osobę w rodzinie. Prawo do zasiłku
rodzinnego uzyskuje rodzina, której dochody na
osobę w rodzinie nie są większe niż 504 zł. (583
zł. jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). Dodatki mieszkaniowe są przeznaczone
dla rodzin o dochodzie 910,23 zł na osobę lub
1 274,32 zł. na osobę samotną. (…) W 2011
r. z różnych form pomocy, a także z pracy socjalnej, skorzystało łącznie 895 rodzin
a pośrednio 2007 osób żyjących w tych rodzinach, w tym 644 dzieci. Decyzję o przyznaniu
pomocy finansowej otrzymało 1 198 osób. 7,3 %
mieszkańców miasta korzystało z różnorodnych
świadczeń pomocy społecznej”.
W dyskusji radni podnosili problem braku koordynacji pomocy rzeczowej jakiej udzielają organizacje
pozarządowe na terenie gminy. Jedna osoba może
skorzystać z kilku źródeł pomocy, a w rzeczywistości
nie jest w stanie tak dużej ilości jedzenia wykorzystać. Dlatego wnioskowali o większą, w granicach

prawa, koordynację pomocy potrzebującym.
W trakcie obrad przedstawiona została informacja nt. funkcjonowania miejskich przedszkoli.
W 2012 r. na funkcjonowanie 5 przedszkoli publicznych została zaplanowana kwota 7.606.658
zł. Do 5 placówek uczęszcza 679 dzieci. Na
1 przedszkolaka przypada w przeliczeniu 933,56 zł. miesięcznie. Za pobyt
dziecka ponad podstawę programową
rodzice wnoszą opłatę zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 2 zł za
1 godzinę. Wg. danych z ewidencji
ludności w mieście jest zameldowanych 1202 dzieci w wieku 3-6 lat.
Przedszkola publiczne dysponują 651
miejscami. 220 dzieci będzie uczęszczało do oddziałów przedszkolnych
w szkołach a 127 maluchów do niepublicznych przedszkoli. Prognozuje się,
że około 50% trzylatków nie zostanie
przyjętych do przedszkoli.
Radnym przedstawiono też najpilniejsze potrzeby zakupowe i remontowe przedszkoli m.in. wymiana szaf
w PP1, zakup leżaków i krzeseł w
PP3, wymiana parkietu w 2 salach na
panele i w kolejnych latach w pozostałych 4 salach
(PP1), podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (PP2) remont łazienek i zaplecza kuchennego
(PP3), malowanie 2 pomieszczeń (PP4).
W dyskusji radni podkreślili dobrą jakość świadczonych w przedszkolach usług, czystość, zadbane
pomieszczenia, dużą ilość zajęć wspomagających
rozwój dziecka.
Podjęte podczas sesji uchwały dotyczyły:
- zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki na rok 2012,
- uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
w Nowym Dworze Mazowieckim na lata
2012 – 2015,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
(ul. Gen. Berlinga)
- sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność
gminy nieruchomościstanowiącej własność osób
fizycznych (ul. Żwirowa),
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki w rejonie trasy Gen. Thommee.
- wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki przez Klub Motorowy
„TNT”.
Wszystkie uchwały dostępne na
www.bip.nowydwormaz.pl.

3

WIEŚCI Z RADY

FAKTY NOWODWORSKIE

Dzień Kobiet na Nowodworzance
– uroczyste zebranie Zarządu Osiedla nr 5

WIEŚCI Z RADY
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Dyżury Radnych
Centrum Miasta

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim informuje o terminach dyżurów
pełnionych przez radnych w poszczególnych dzielnicach miasta w 2011r.

Spotkania radnych
z wyborcami odbywają
się w II środę miesiąca
w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Dążność” przy
ul. Gen. Berlinga 17
od godz. 1800

8 marca 2012 w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Długiej 10 odbyło się zebranie Zarządu Osiedla nr 5. Wzięły w nim udział władze miasta
oraz dyrekcja szkoły. Głównym powodem spotkania były obchody Dnia Kobiet i rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wystrój
posesji.

N

a spotkaniu na Nowodworzance obecni byli
burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Jerzy Plackowski, radni Ewa Sokołowska i Ryszard Brzeziński oraz dyrektor szkoły
Ewa Malasiewicz.
Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Nowodworzanki, zwłaszcza panie – to dla nich
uczniowie ZS2 przygotowali krótki program artystyczny z okazji Święta Kobiet. Każda z mieszkanek Nowodworzanki otrzymała od burmistrza
i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej piękne
tulipany. Do życzeń dołączyli członkowie Zarządu nr 5, wręczając paniom słodkie upominki. Po
tym miłym akcencie spotkania przewodniczący
Ryszard Brzeziński przedstawił sprawozdanie
z działalności Zarządu Osiedla nr 5 za rok 2012.
Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu
„Najpiękniejszy wystrój posesji”. Nagrodzeni
otrzymali ufundowane przez Urząd Miejski dyplomy i bony wartościowe, uprawniające do dokonania zakupów w sklepie ogrodniczym.

Roman Biliński

Tadeusz Sempławski

W

Ahmed Jadou

Karol Bielec
II czwartek m-ca

Mirosława Boroń

Stanisław Wiśniewski

Mirosława Zawartko

Grażyna Brzozowska

Spotkania radnych z wyborcami odbywają się
w I środę miesiąca w siedzibie Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Słowackiego 2 od godz. 1800

Spotkania radnych z mieszkańcami odbywają
się w siedzibie Publicznego Gimnazjum Nr 2
przy ul. Młodzieżowej 3. w godz. 1800 – 2000
w pierwszą środę miesiąca.

Dzielnica „Pólko „

Dzielnica „Nowodworzanka”

Włodzimierz Oleksiak
II wtorek m-ca
Spotkania radnych z wyborcami odbywają się
w siedzibie Zespołu
Szkół w Modlinie Twierdzy przy ul. Gen. Bema
312 od godz. 1800

Wawrzyniec Siewruk
II wtorek m-ca
Spotkania radnego
z wyborcami odbywają
się w każdą środę
miesiąca w siedzibie
Klubu Garnizonowego
przy ul. Ledóchowskiego
160 w godz. 1700 – 1900
Andrzej Świder

Informacja o stanie przygotowań miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na wypadek
powstania zagrożenia powodziowego
lutym i marcu a więc w okresie topnienia
śniegu oraz pokrywy lodowej nie zaobserwowano groźnych zjawisk, które mogłyby spowodować na terenie miasta zagrożenie mające
znamiona sytuacji kryzysowej.
W tym czasie, a szczególnie 23 lutego, w wyniku
gwałtownego ocieplenia powstała trudna sytuacja
w Modlinie Starym w rejonie ulic M. Kopernika
i Żołnierzy Września (ul. Topolowa, ul. M. Kolbe, ul. Środkowa, ul. Polna) oraz na ul. gen.
Thommee 45. W niżej położonych odcinkach ulic
z powodu zamarzniętego gruntu i braku studzienek chłonnych, nadmiar wody roztopowej powodował zalewanie posesji.
W tej sytuacji pomocy
mieszkańcom

Dzielnica Modlin Twierdza

Dzielnica „Osiedle Młodych”

TeksT I FOTO ZS2

udzielały między innymi jednostki Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej, Zakład Wodociągów
i Kanalizacji, Miejski Zakład Oczyszczania
i Straż Miejska.
W całym okresie „schodzenia” pokrywy lodowej
stan wody na rzekach utrzymywał się na poziomie wody średniej tj. poniżej 500 cm (przy stanie
ostrzegawczym dla wodowskazu w Modlinie wynoszącym 650 cm). Wyjątkiem był dzień 1 marca
kiedy odnotowano stan maksymalny wynoszący
529 cm. (…)
Aktualnie stan wody na wodowskazie w Modlinie utrzymuje się na poziomie około 400 cm
(27.03.2012) z tendencją do niewielkich spadków. (…)
W przypadku powstania zagrożenia powodziowego Akcję Przeciwpowodziową
na terenie miasta organizuje i kieruje nią Burmistrz Miasta przy pomocy Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK)
(…).
Na potrzeby prowadzenia akcji
ratunkowej miasto dysponuje
siłami:
- Ochotniczej Straży Pożarnej;
- Wodnego Ochotniczego Po-

gotowia Ratunkowego;
oraz jednostek organizacyjnych miasta takich
jak:
- Straż Miejska,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Zarząd Budynków Komunalnych,
- Miejski Zakład Oczyszczania, i inne.
W zakresie powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach funkcjonuje system powiadamiania
przy pomocy SMS.
Urząd Miejski dysponuje środkami finansowymi,
zabezpieczonymi w budżecie miasta w formie
rezerwy celowej, na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
224 100,00 zł oraz następującymi materiałami
i sprzętem stanowiącymi rezerwę na wypadek potrzeb prowadzenia akcji ratunkowej: motopompa
szlamowa, 5 osuszaczy, 5 namiotów, pontonem
z silnikiem, piłą spalinową, łopatami, butami gumowymi, ubraniami do pracy w wodzie, workami, piaskiem. (…)
W kwietniu br. planowany jest przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wiosenny przegląd wałów przeciwpowodziowych
z udziałem przedstawicieli powiatu i gmin.

www.nowydwormaz.pl

Dzielnica Modlin Stary
Krystyna Kocan

Ryszard Brzeziński

Piotr Miszczak

Spotkania radnych z wyborcami odbywają się w I
poniedziałek miesiąca w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Chemików 1a od. godz. 1600

Spotkania radnych z wyborcami odbywają się
w II środę miesiąca w siedzibie Zespołu Szkół
Nr 2 przy ul. Długiej 10 od godz. 1800

Spotkania radnej
z wyborcami odbywają
się w II wtorek miesiąca
w siedzibie Polskiego
Związku Wędkarskiego
– Koło Nr 15 przy
ul. Sukiennej 23a
w godz. 1730 - 1900
Grażyna Nadrzycka

Spotkania radnego
z wyborcami odbywają
się w II wtorek miesiąca
w siedzibie Zespołu
Szkół Nr 3 w Modlinie
Starym przy ul. Szkolnej
3 od godz. 1800.

Ewa Sokołowska

Tadeusz Sosiński

Dzielnica Okunin
Spotkania radnego
z wyborcami odbywają
się w I piątek miesiąca
w siedzibie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Gospodarczej
1 od godz. 1800

Marek Ciesielski

Ponadto informujemy, że w pok. 129 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30. dyżury pełnią:
Przewodniczący Rady Miejskiej:

Krzysztof Bisialski
w każdy poniedziałek
w godz. 1500 – 1700

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski oprócz
przyjmowania interesantów
w Urzędzie Miejskim pełni
również dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
(od kwietnia 2011 r.) od godz.
1800 w siedzibie Zespołu Szkół
Nr 3 w Modlinie Starym.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

Bogdan Jeziorski
w każdy wtorek
w godz. 1100 – 1300

Jerzy Plackowski
w każdą środę
w godz. 1400 – 1600

Roman Biliński
w każdy czwartek
w godz. 1230 – 1330

Przewodniczący Rady Miejskiej /-/Krzysztof Bisialski

www.nowydwormaz.pl
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starosta krzysztof kapusta

W

Szanowni
Państwo

tym numerze Faktów przedstawiamy
fotoreportaż z Konwentu Powiatów Mazowsza, którego powiat nowodworski był gospodarzem oraz z otwarcia wyremontowanego Oddziału Dziecięcego w Nowodworskim Centrum
Medycznym. Dzięki pomocy samorządów Czo-

snowa, Wieliszewa i powiatu nowodworskiego
oraz firmy Reckitt Benckiser zdecydowanie uległy poprawie warunki opieki szpitalnej naszych
najmłodszych pacjentów. Odnowiony i dobrze
wyposażony w nieodzowny sprzęt medyczny
i urządzenia Oddział Dziecięcy jako jedyny
w nowodworskim szpitalu spełnia kryteria unijne
dla tego typu placówek. Zapraszamy do lektury
powiatowej strony Faktów Nowodworskich.

Konwent Powiatów Mazowsza
w Modlinie Twierdzy
TeksT I foto W. Majchrzak

W

dniu 23 marca 2012 r. w Hotelu Royal w
Modlinie Twierdzy odbył się Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego. W konwencie uczestniczyli starostowie powiatów, zaproszeni przedstawiciele samorządu województwa
mazowieckiego i Oddziału Mazowieckiego NFZ
oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Gospodarzem spotkania był starosta nowodworski
Krzysztof Kapusta, który serdecznie powitał wszystkich uczestników konwentu. W spotkaniu starostów
uczestniczył wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski.

Głównym tematem obrad konwentu było omówienie
szerokiego zakresu działań ratownictwa medycznego
na obszarze województwa. Jest to związane z nowym
planem ratownictwa medycznego dla Mazowsza,
zgodnie z którym zmniejszy się liczba rejonów operacyjnych z dyspozytorniami - z dotychczasowych
29 utworzonych będzie 6. Plan musi zatwierdzić
minister zdrowia. Dokument wejdzie w życie 1 lipca
i będzie obowiązywał przez trzy lata. Wicemarszałek
K. Strzałkowski przedstawił w tym kontekście działania stosownych służb samorządu wojewódzkiego
i wojewody mazowieckiego wynikające z plano-

wanego systemu ratownictwa medycznego. W najbliższym czasie NFZ ogłosi w całym województwie
nowe przetargi na świadczenie usług ratownictwa
medycznego, ponieważ w czerwcu 2012 r. upływa
termin ważności dotychczasowych kontraktów.
Po zakończeniu obrad starostowie powiatów
i uczestnicy konwentu zwiedzili teren budowy lotniska w Modlinie zapoznając się z postępem prac terminala pasażerskiego oraz innymi obiektami Portu
Lotniczego Modlin, który powinien przyjąć pierwsze
loty czarterowe już w czerwcu 2012 r.

Najmłodsi pacjenci otrzymali
odnowiony oddział
TeksT H. Górska, foto A. Skorel

W

dniu 16 marca 2012 r. w Nowodworskim
Centrum Medycznym odbyło się uroczyste
otwarcie nowo wyremontowanego Oddziału Dziecięcego. W uroczystości udział wzięli zaproszeni
goście, m.in.: starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, wicestarosta Henryk Mędrecki, przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego Zdzisław
Szmytkowski, przewodnicząca Komisji Zdrowia
Gminy Wieliszew Grażyna Kwiatkowska, zastępca Burmistrza Gminy Zakroczym Jan Misiun,
przewodniczący Rady Gminy Czosnów Mirosław
Bielecki oraz dyrektor Banku Spółdzielczego
w Nowym Dworze Mazowieckim i przedstawiciel
firmy Reckitt Benckiser.
Remont oddziału rozpoczęty został w grudniu
ubiegłego roku i obejmował min. wymianę posadzki, odświeżanie i malowanie ścian, wymianę
białego montażu oraz znaczącej części umeblowania. W każdym pokoju znajduje się wyodrębnio-
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na łazienka, zaś rodzice małych pacjentów mają
do dyspozycji szatnię oraz natryski. Na oddziale
znalazło się również miejsce do zabaw, w którym każde z dzieci uprzyjemni sobie czas pobytu
w szpitalu.
Łączna wartość wykonanych zmian oraz zakupu

elementów wyposażenia to 235 000,00 zł. W kosztach partycypowały gminy Czosnów i Wieliszew
oraz powiat nowodworski.
Obecnie Oddział Dziecięcy jest jedynym oddziałem nowodworskiego szpitala, który spełnia
wszelkie unijne wymogi dla tego typu jednostek.
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Tyle słońca w całym mieście...
TeksT I FOTO Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych UM

P

ozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest
coraz szerzej stosowane w całej Unii Europejskiej i chociaż Polska ma przed sobą jeszcze dużo
do zrobienia w tej kwestii, rośnie znacząco ilość
projektów o dofinansowanie niestandardowych,
ekologicznych rozwiązań pozyskiwania energii.
Taki też jest nowodworski projekt, złożony przez Miasto,
w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania
4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat I „Odnawialne
źródła energii i kogeneracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Jego celem jest
poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie
emisji do atmosfery substancji
wydzielających się w czasie spalania surowców energetycznych.
A jak ten cel zostanie osiągnięty
i jak mieszkaniec miasta może
się do tego przyczynić? Projekt
zakłada wyposażenie 146 gospodarstw domowych w systemy pozwalające przygotować ciepłą wodę użytkową dzięki zastosowaniu
kolektorów słonecznych. Zgodnie z zamierzeniami
projekt będzie zrealizowany do końca tego roku.
Słońce świeci, oszczędności rosną
Energia pozyskiwana ze źródeł konwencjonalnych wciąż drożeje. Gazety straszą nas
nieustająco wzrostem opłat za gaz, ropę, olej
opałowy i węgiel. Na szczęście nikt jeszcze nie opodatkował energii słonecznej. Wystarczy jednorazowa inwestycja, której 70 %
wartości pokryją fundusze Unii Europejskiej
i niemal cały rok możemy cieszyć się ekologicznym
i tanim ogrzewaniem wody. Oczywiście sceptycy
zapytają o okres zimowy. Mają rację twierdząc,
iż ilość dostarczanego w tym okresie ciepła nie pokryje zapotrzebowania. Ale pamiętajmy, iż nawet
w pochmurny dzień, kolektory absorbują promieniowanie słoneczne, dzięki czemu musimy dostarczyć mniej energii aby przygotować ciepłą wodę
użytkową o oczekiwanej przez nas temperaturze.
Dzięki zamontowaniu kolektora, przeciętna 4 – 5
osobowa rodzina zużyje rocznie około 625 kilogramów mniej węgla, ponad 300 m3 mniej gazu
ziemnego i aż 359 litrów mniej oleju opałowego.
Jeśli instalacja wodna ogrzewana jest energią elektryczną, roczne jej zużycie spadnie o 2499 kWh
a w kieszeni użytkownika znajdzie się ponad
1300 zł oszczędności.
Trzeba podkreślić, że kolektory spełniają swoją
funkcję przez cały rok, nie tylko latem kiedy słońce
świeci najmocniej, chociaż ich wkład w podgrzanie
wody w różnych porach roku nie jest taki sam. Najmniej, bo tylko kilkanaście procent pokrycia zapo-

trzebowania na podgrzanie wody, jest realizowane
w grudniu i styczniu, jednak wraz z wydłużającym
się dniem, procent ten wzrasta bardzo szybko – od
39% w lutym, przez 84% w kwietniu aż do 99 %
podczas miesięcy letnich.

Kolejka chętnych się wydłuża
„Nasz projekt jest w 70% finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Całkowita
wartość projektu to niemal 2 miliony, trzysta tysięcy złotych – wyjaśnia Jacek Kowalski , Burmistrz
Miasta – Osoby chętne do zainstalowania kolektora
u siebie w domu pokrywają zaledwie 15 % kosztów,
czyli około 1570 do 4333 złotych netto, w zależności od liczby użytkowników ciepłej wody, zamieszkującej daną nieruchomość. Mimo takiego jednorazowego wydatku, zainteresowanych nie brakuje.”
W poniedziałek, 19 marca 2012 r., w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się konferencja z mieszkańcami Nowego Dworu, gdzie
przedstawiono założenia projektu oraz wstępnie
ustalony harmonogram jego realizacji. Omówiono także sposoby działania stosowanych obecnie

kolektorów słonecznych, podstawowe parametry
je charakteryzujące oraz funkcje poszczególnych
elementów wchodzących w skład systemu. Na spotkaniu pojawiło się ponad 150 osób. Oczywiście
najbardziej interesującą okazała się część związana
z pytaniami zadawanymi przez mieszkańców.

Dotyczyły one zarówno spraw organizacyjnych,
finansowych jak i przede wszystkim kwestii
związanych z wyborem konkretnego typu kolektora, jego montażu oraz włączenia w system rozprowadzania ciepłej wody użytkowej w obiekcie
mieszkalnym. Dzięki uczestnictwu w spotkaniu
przedstawicieli partnera projektu,
zajmujących się zawodowo kwestiami wykorzystywania energii
ze źródeł odnawialnych, udało się
udzielić fachowej odpowiedzi na
wszelkie nurtujące mieszkańców
pytania.
Miasto podpisało już wymaganą
liczbę umów z mieszkańcami,
warunkującą realizację przedmiotowego projektu. Jesteśmy jednak
świadomi iż na etapie rzeczowej
realizacji projektu mogą zdarzyć
się niezależne problemy techniczne, które wpłyną na niemożność
zamontowania kolektorów słonecznych u uczestników projektu,
z którymi zostały zawarte umowy
i tym samym wykluczenie ich
z dalszej realizacji projektu.
Dlatego też poszukujemy osób chętnych, które znajdą się na liście rezerwowej. Osoby te
będą miały szansę wziąć udział w projekcie,
w przypadku, gdy zawarte już dotychczas umowy
będą musiały ulec rozwiązaniu z powodów technicznych.
Wszystkie szczegóły z tym związane oraz aktualne informacje związane z realizacją projektu są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego:
www.nowydwormaz.pl klikając na migający banner: kolektory dla mieszkańców. Ewentualne pytania można również kierować do pracowników
Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. (22) 51 22 232-234
Z ostatniej chwili:
11 kwietnia w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na realizację projektu: Ekologiczny Nowy Dwór
Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców, dzięki któremu w urządzenia wzbogaci się 146
gospodarstw domowych na terenie Miasta.
Władze Mazowsza reprezentowali Członkowie
Zarządu Województwa Mazowieckiego: Janina
Orzełowska i Wiesław Raboszuk. Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki - Janusz Mikuszewski, Zastępca Burmistrza, Anna Palczowska, Skarbnik Miasta
i Krzysztof Bisialski, Przewodniczący Rady Miejskiej. Uczestnicy spotkania podkreślali wagę przedsięwzięcia dla środowiska. Jak stwierdził Wiesław
Raboszuk, dzięki kolektorom Nowy Dwór Mazowiecki stanie się jeszcze bardziej ekologicznym
miastem.

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

www.nowydwormaz.pl
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Nasza droga oświata…
Wyprawka szkolna

TeksT RED., foto Urząd Miejski

W

2012 roku wydatki bieżące zaplanowano
w wysokości 38.523.112 zł.
Subwencja z budżetu państwa została zaplanowana na poziomie 17.539.432 zł. i nie stanowi nawet
połowy środków przeznaczanych przez gminę.
W przeliczeniu na 1 ucznia kwota subwencji państwowej to 5 tys. 516,64 zł rocznie. Z budżetu
gminy na jednego ucznia przeznaczane jest dodatkowo 9.193,83 zł. Łącznie w ciągu roku na
jednego ucznia przeznacza się 14.710,47 zł.
W budżecie miasta są też zapisane takie wydatki
na oświatę, których w żaden sposób nie obejmuje
subwencja oświatowa. Są to kwoty na:
- utrzymanie przedszkoli – 7.608.111 zł. (tu całość kosztów utrzymania finansowana jest z budżetu gminy). Warto zauważyć, że koszt osobogodziny pracy przedszkola w 2011 roku kształtował
się na poziomie 4,01 zł. Od ub. roku obowiązuje
nowy sposób opłat za przedszkole. 5 godzin podstawy programowej realizowanych jest bezpłatnie
(w godz. 7:00 – 12:00). Uchwałą Rady Miejskiej,
za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka
w przedszkolu rodzice płacą 2 zł.
- utrzymanie oddziałów zerowych – 843.500 zł.,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych –
878.670 zł.,

Gmina zwraca także dotację za dzieci będące
mieszkańcami gminy Nowy Dwór Maz. a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych
gminach. Tu ponoszone koszty kształtują się na
poziomie 75.000 zł. rocznie.

no rezerwę celową w wysokości 2 mln zł. z przeznaczeniem na remonty i uzupełnienia wydatków
w ciągu roku a także środki na inwestycje.
W tym roku kontynuowane są dwie duże inwestycje oświatowe tj. rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 7 oraz budowa hali sportowej w Twierdzy
Modlin. Na oba te zadania w budżecie miasta na
2012 rok zabezpieczono środki w kwocie: (odpowiednio) 6.000.545 zł i 513 tys. zł.

Pozostałe wydatki około oświatowe zaplanowane
w tegorocznym budżecie to:
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci młodzieży – 70.000 zł.,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 54.000 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów – 43.000 zł.,
- dowóz dzieci na basen 100.000 zł.,
- dowóz dzieci do SP-5 – 15.000 zł.,
- zwrot kosztów pobytu w oddziałach zerowych
i przedszkolach publicznych w innych gminach
– 10.000 zł.
Ponadto w budżecie miasta na 2012 rok utworzo-

Stypendia socjalne w Gminie Nowy Dwór
Mazowiecki
TeksT Wydział Oświaty UM

K

wota zaangażowanych środków własnych 21.917,86 zł. Łącznie wydatkowano
109.536,86 tys. zł. W ramach posiadanych środków pomoc materialną w postaci stypendium
szkolnego (socjalnego) otrzymało 247 uczniów na
ogólną kwotę 109.536,86 zł. oraz przyznano dwa
zasiłki szkolne na kwotę 910 zł. Wysokość stypendium przypadająca na jednego ucznia w ciągu roku
wyniosła w granicach od 400 do 728 zł. w zależności od zakwalifikowania się w progu uprawniającym do otrzymania stypendium szkolnego.
W bieżącym roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację świadczenia
pomocy materialnej o charakterze socjalnym
w kwocie 43.347 zł. Dodatkowo z budżetu miasta zostaną dołożone środki własne w wysokości
10.837 zł., co stanowi łącznie kwotę 52.000 zł.
do wykorzystania na stypendia szkolne. Ponadto
zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na
zasiłki szkolne.
Do udzielenia stypendium szkolnego w II semestrze roku szkolnym 2011/2012 uprawnionych
jest 128 uczniów. Posiadane środki pozwolą na
przyznanie stypendiów szkolnych uprawnionym
uczniom w okresie od lutego do czerwca b.r.
w wysokości od 370 do 525 zł. w zależności od
dochodu uzyskiwanego przez rodzinę ucznia.
Środki finansowe zostaną wypłacone w formie
jednorazowego świadczenia pieniężnego do końca maja b.r. w punkcie Mazowieckiego Banku
Spółdzielczego w Łomiankach mieszczącego się
w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30, na
parterze, pok. 7.
Jednocześnie informujemy, że podstawą do
otrzymania świadczenia stypendium szkolnego jest miesięczna wysokość dochodu na osobę
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w rodzinie nieprzekraczająca kwoty 351 zł netto,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Pomoc materialna udzielana w formie stypendiów szkolnych ma na celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających
z trudnej sytuacji materialnej, a także w celu
wspierania edukacji uczniów zdolnych. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania,
a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe. Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia
24 roku życia.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres
nie dłuższy niż od września do czerwca w danym
roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
Wartość stypendium szkolnego nie może być niższa miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr
228, poz. 2255, z późn.1) tj. 72,80 zł. Górna

granica przyznanego świadczenia nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy tj. 182 zł.
Aby ubiegać się o stypendium szkolne na rok
szkolny 2012/2013 należy składać wnioski do
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie od 1 do 15 września 2012 r.
Wnioski będą wydawane tak jak w poprzednich
latach w szkołach lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymska 30 pok. 307.
Oprócz stypendiów socjalnych przyznawane są też stypendia za bardzo dobre wyniki
w nauce. W 2011 roku ich łączna kwota wyniosła 20.000 zł. a skorzystało z niej 133 uczniów
w tym:
- w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy –
45 uczniów na łączną kwotę 3.600 zł.;
- w Zespole Szkół nr 3 w Modlinie Starym
7 uczniów na łączną kwotę 2.900 zł.;
- w Szkole Podstawowej nr 5 – 20 uczniów
na łączną kwotę 4.000 zł.;
- w Szkole Podstawowej nr 7 – 16 uczniów
na łączna kwotę 2.500 zł.;
- w Zespole Szkół nr 2 10 uczniów na łączną
kwotę 1.700 zł.;
- w Publicznym Gimnazjum nr 1 – 16 uczniów
na łączną kwotę 2.600 zł.;
- w Publicznym Gimnazjum nr 2 – 19 uczniów
na łączną kwotę 2.700 zł;
W 2011 roku w ramach Narodowego Programu
Stypendialnego łączna kwota otrzymanej dotacji
dla gminy wynosiła 89.808 zł. Kwota zaangażowanych środków własnych to 21.917,86 zł.
Łącznie na zasiłki i stypendia wydatkowano
109.536,86 zł.
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arunkiem otrzymania pomocy jest osiąganie dochodu nieprzekraczającego 504 zł.
netto przez rodziców uczniów klas pierwszych
oraz 351 zł netto na osobę przez rodziców pozostałych uczniów. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego w niektórych
przypadkach (np. w przypadku ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,
niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie) pomoc
taka może być udzielona również 5 % ogólnej liczby uczniów
w szkole. Decyzję taka podejmuje dyrektor placówki.
Pomoc mogą otrzymać:
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą do wysokości
180 zł.
- uczniowie klas IV szkoły podstawowej oraz uczniowie w różnym
stopniu niepełnosprawni posiadającym

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
do wysokości 210 zł.
- uczniowie
niepełnosprawni

klas I-III gimnazjum posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego – 325 zł.,
- uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujący kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej – 352 zł.
Uzyskanie pomocy jest możliwe po złożeniu wniosku wraz
z zaświadczeniem o dochodach w sekretariacie szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym
2012/2013 do 30 maja 2012 r.
Warunkiem wypłaty wyprawki jest przedłożenie faktury VAT
wystawionej imiennie na ucznia lub
rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

Wyrównujemy szanse edukacyjne – ponad
400 tys. z Unii na zajęcia pozalekcyjne
w nowodworskich szkołach.
TeksT Wydział Edukacji UM.

M

iasto Nowy Dwór Mazowiecki przystąpiło
do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007 – 2013 Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.
Poddziałanie 9:12 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych”. Tytuł projektu to „Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne”.
Zajęcia są realizowane od 14 marca 2012 roku
i będą trwały do 31 grudnia 2013 roku.
W projekcie uczestniczy 578 uczniów ze wszystkich nowodworskich szkół podstawowych
z klas I-III. Wartość dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej wynosi 411.484,70 zł. w tym
270.200 zł. będzie przeznaczone na zakup usług
edukacyjnych (zajęcia dodatkowe) w ilości 3860
godzin, a pozostałe 141.284,70 na zakup pomocy
dydaktycznych.
Głownym celem projektu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu
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kształcenia dzieci z klas I-III, zapewnienie każdemu
uczniowi oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjno – rozwojowymi.
Wcześniej takie potrzeby były przedmiotem diagnozy zespołu nauczycieli, który składał się z wychowawców klas, pedagogów szkolnych, bibliotekarzy, wychowawców świetlic. Zwiększenie zakresu
wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, podniesienie jakości wsparcia i pomocy
psychologiczno – pedagogicznej. Umacnianie
w dziecku wiary we własne siły, budując poczucie wartości i możliwości pokonywania barier
w celu osiągania sukcesów.
W ramach projektu są realizowane:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych
ryzykiem dysleksji w ilości 610 godzin,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w ilości 240
godzin,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami
mowy w ilości 190 godzin,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
w ilości 240 godzin,

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy w ilości 150 godzin,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne w ilości
1030 godzin,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
szczególnie uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych w ilości 1400 godzin.
W lutym br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup usług edukacyjnych. W wyniku
przetargu zostali wybrani wykonawcy, z którymi
podpisano umowy na realizację poszczególnych
typów zajęć. Na podstawie podpisanych umów są
realizowane zajęcia, które poszerzyły ofertę edukacyjną nowodworskich szkół. Zajęcia cieszą się
dużym zainteresowaniem zarówno dzieci uczestniczących jak i rodziców.
W ramach projektu zakupione zostaną dla szkół
podstawowych pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zaplanowanych zajęć.
Pomoce dydaktyczne będą stanowiły własność
danej szkoły, w trakcie trwania projektu będą służyły uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć, a po
ich zakończeniu będą z nich korzystać wszyscy
uczniowie danej placówki.
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„Bezpieczna droga do szkoły”
TeksT I foto Straż Miejska

23 marca br. w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły się gminne eliminacje konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych oraz klasy I-II Publicznych Gimnazjów z naszego miasta.
Ku zadowoleniu organizatorów, wszyscy zakwalifikowali się do szczebla powiatowego konkursu.
Gratulacje składał im przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski i komendant Straży Miejskiej Piotr Rogiński.

C

elem konkursu było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: przypomnienie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań
wobec innych uczestników ruchu, podnoszenie
umiejętności podstawowych zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji
i sportu.

Konkurencje składały się z dwóch elementów tj.
rozwiązania testu i wykonania zadań praktycznych.
Sam test składał się z 25 pytań dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów,
znajomości znaków drogowych, zasad udzielania
pierwszej pomocy, sytuacji w ruchu drogowym
oraz sytuacji na skrzyżowaniach.

Zadanie praktyczne polegało na prawidłowym
przejechaniu toru przeszkód i zmieszczeniu się
w czasie przewidzianym na jego przebycie.
Uczestnicy mogli też wziąć udział w dodatkowych
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XVII edycja regionalnego konkursu
ekologicznego „Co w puszczy
piszczy”
TeksT I  foto NOK

atrakcjach przygotowanych specjalnie na tę okazję.
W przerwie pomiędzy konkurencjami uczestnicy
mieli okazję przyjrzeniu się pokazowi udzielania
pierwszej pomocy jaki zaprezentował zespół karetki pogotowia z tut. szpitala. Dzieci i młodzież
oprócz przypomnienia sobie zasad pierwszej pomocy mieli możliwość obejrzenia od wewnątrz
karetki i zapoznania się z jej wyposażeniem.
Dodatkową atrakcją dnia był występ zespołu mło-

dzieżowego „The Craft” na co dzień grającego w
Publicznym Gimnazjum nr 1. Koncert grupy umilał oczekiwanie na wyniki eliminacji i pozwolił
choć na chwilę uciszyć stres z tym związany.
Jak się okazało, ku uciesze wszystkich zawodni-

- p. Ahmedowi Jadou za pokaz udzielania pierwszej pomocy,
- Fabryce Reckitt Benckiser za zorganizowanie
toru przeszkód rowerowych do części praktycznej
eliminacji,
- zespołowi The Craft za uatrakcyjnienie programu
swoim występem,
- p. Dariuszowi Wąsiewskiemu – za udostępnienie
hali NOSiR.

Finał Konkursu na szczeblu powiatowym odbył
się 28 marca br. również w hali sportowej NOSiR.
Reprezentanci szkół nowodworskich osiągnęli w
nim bardzo dobre wyniki. Wśród dziewcząt szkół
podstawowych dwie pierwsze pozycje przypadły
naszym uczennicom Katarzynie Jakubczak (I)
i Mai Ręklewskiej (II). Wśród chłopców z podstawówek drugi był Patryk Mederski a trzeci Dominik Nowakowski. Trzecia spośród gimnazjalistek
była Amelia Wilga a w kategorii chłopców I i II
miejsce zajęli odpowiednio Przemysław Ziółkowski i Michał Pawelski.

ków, wszystkie drużyny biorące udział w konkursie zakwalifikowały się do eliminacji na szczeblu
powiatowym. Ta część eliminacji odbyła się 28
marca br.

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych
otrzymali nagrody rzeczowe: Rowery, aparaty fotograficzne i odtwarzacze MP-3. Każdy ze startujących w konkursie otrzymał też zestaw „młodego
rowerzysty”.

Po raz kolejny uczniowie szkół z otuliny Puszczy Kampinoskiej odkrywali tajemnice m.in. szeroko rozumianej ekologii podczas
regionalnego konkursu Co w puszczy piszczy. Jego XVII edycja odbyła się 24 marca br. w Nowodworskim Ośrodku Kultury.

K

onkurs odbył się w dwóch kategoriach –
konkurs plastyczny oraz wiedzy. Tematem
przewodnim konkursu artystycznego były „Puszczańskie impresje”. Na konkurs wpłynęło 44 prace. Komisja w składzie:
Maria Dębska – przewodnicząca, pedagog, plastyk
Małgorzata Omelańczuk-Pawluk – artystka, malarka
Ludwika Kwiadas -Wierzbicka- przedstawicielka
KPN
Beata Bąk – przedstawicielka KPN
Agnieszka Klimowicz - przedstawicielka NOK
dokonała oceny prac nadesłanych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace były oceniane
indywidualnie zgodnie z kryteriami podanymi
w regulaminie konkursu. Po wnikliwej analizie prac
komisja wyłoniła następujących zwycięzców:
• w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce Marcjanna Szumska – SP 7w NDM,
kl. VI
II miejsce Adam Kubisz –SP w Borzęcinie
Dużym, kl. III
III miejsce Anna Mierzwińska – SP w Brochowie, kl. IV
Wyróżnienie: Nina Trzaskowska – SP 7 NDM
• w kategorii szkół gimnazjalnych :
I miejsce Karolina Basiak – PG w Kampinosie,
kl. II
II miejsce Marta Kozłowska – PG w Dziekanowie Leśnym, kl. III
III miejsce Justyna Kwiecień – PG w Lasocinie,
kl. II
Wyróżnienie: Justyna Grodecka – PG w Dziekanowie Leśnym.
Do finału konkursu wiedzy zgłosiło się 14 wyłonionych w eliminacjach środowiskowych reprezentacji ze szkół podstawowych, oraz 12 ze szkół
gimnazjalnych.
Pierwsze trzyosobowe zespoły zarejestrowały się
w sekretariacie konkursu już o godzinie 9.00. Pogoda była słoneczna, więc część uczniów ostatnie
chwile prze finałem spędziła na świeżym powietrzu powtarzając informacje o ekologii. Wszyscy
raczyli się słodkościami ufundowanymi przez
Piekarnię „Kołacz” z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz przez Nowakowski Sklepy Spółka z.o.o. za co serdecznie dziękujemy.
Uczestników przywitali z-ca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego Małgorzata Mickie-

wicz, kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy Ludwika Kwiadas-Wierzbicka
oraz dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Kultury
Krzysztof Borowski.
Jak co roku, impreza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Co w puszczy piszczy.
O godzinie 10:00 trzyosobowe drużyny stanęły
w konkursowe szranki.
Zwycięzcy konkursu wiedzy wyłonieni zostali na podstawie dwóch eliminacji. W pierwszej
zadaniem drużyn było rozwiązywanie testów.
Eliminacja ta składała się z dwóch etapów, po
pierwszym etapie w grze pozostawało po dziesięć
drużyn, w każdej kategorii wiekowej. Po drugim
etapie do ścisłego finału kwalifikowało się po
sześć zespołów z najlepszymi wynikami.
W ścisłym finale uczestnicy rozwiązywali zadania poglądowe m. in rozpoznawali gatunki
drzew i krzewów na podstawie otrzymanych próbek liści, oraz odpowiadali na pytania z zakresu
flory, fauny, ochrony środowiska, a także historii
północno-zachodniego Mazowsza.
Fantastyczne nagrody(rowery, czytniki, tablety,
aparaty fotograficzne, sprzęt turystyczny, wierze,
projektory, ekrany, pakiety filmów przyrodniczych) zostały zakupione dzięki wsparciu :
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
Związku Międzygminnego Kampinos,
Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego,
Urzędu Miasta w Łomiankach,
Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
Starostwa Powiatu Warszawskiego-Zachodniego,
Urzędu Gminy w Czosnowie,
Urzędu Gminy w Starych Babicach,
Urzędu Gminy w Kampinosie,
Urzędu Gminy w Brochowie,
Firmy Model Opakowania Sp. z. o. o.
za które Serdecznie Dziękujemy.
W wyniku zmagań konkursowych, w drodze zaciętej, intelektualnej rywalizacji, zespoły uzyskały określone zdobycze punktowe :
W kategorii szkół gimnazjalnych :
I miejsce 61 pkt – Publiczne Gimnazjum
w Kampinosie
II miejsce 56 pkt (dogr. 8 pkt) – Publiczne
Gimnazjum w Leoncinie
III miejsce 56 pkt (dogr.7 pkt.) – Publiczne
Gimnazjum nr 2 w NDMaz.

IV miejsce 56 pkt (dogr.5 pkt) – Publiczne
Gimnazjum nr 4 w NDMaz.
V miejsce 51 pkt – Publiczne Gimnazjum
w Lasocinie
VI miejsce 50 pkt – Gminne Gimnazjum
w Koczargach Starych
O ostatecznej kolejności drużyn, które uzyskały
jednakową ilość punktów w konkursie zdecydowały przeprowadzone między nimi dogrywki.
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce 74 pkt – Szkoła Podstawowa
w Brochowie
II miejsce 69 pkt – Szkoła Podstawowa
w Leoncinie
III miejsce 64 pkt – Szkoła Podstawowa
w Kampinosie
IV miejsce 63 pkt – Szkoła Podstawowa
w Śladowie
V miejsce – 60 pkt Szkoła Podstawowa
w Izabelinie
VI miejsce 51 pkt Szkoła Podstawowa
w Kaliszkach
Z rąk organizatorów Konkursu, oraz przedstawicieli samorządów, instytucji i stowarzyszeń
obecnych podczas imprezy, wszyscy finaliści
otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Cenne i praktyczne nagrody rzeczowe otrzymały także szkoły, których reprezentacje zajęły trzy
pierwsze miejsca.
Cieszymy się, że wspólna inicjatywa pracowników Nowodworskiego Ośrodka Kultury
i Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im. Kobenzów w Granicy, wspierana przez Dyrekcję
Kampinoskiego Parku Narodowego, samorządy
lokalne oraz stowarzyszenia, firmy i osoby prywatne, zapoczątkowana 18 lat temu, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży, która rokrocznie przyjeżdża, pełna
zapału, aby w przyjaznej atmosferze zmagać się
ze swoimi rówieśnikami w konkursie wiedzy
ekologicznej, przyrodniczej i historycznej.
Idea propagowania wiedzy o otaczającym nas środowisku jego historii i współczesności, potrzeba
kształtowania nawyków szacunku dla otaczającej
nas przyrody, harmonijnego z nią współżycia
dzisiaj i w przyszłości, stanowi wartość bezcenną
w procesie wychowania ludzi dla ludzi i ludzi dla
środowiska naturalnego.

Organizatorzy eliminacji gminnych (Straż Miejska) serdecznie dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji konkursu a w szczególności:
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Warszawska syrenka
TeksT I foto NOK

Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” jak co roku ściąga do Nowodworskiego Ośrodka Kultury najlepszych recytatorów
z nowodworskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Tegoroczny konkurs to już 35 edycja.
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„DANCEMANIA 2012”
sukces młodych
tancerzy z Nowego
Dworu Mazowieckiego

„Dyżurny Satyryk Kraju”
na scenie ZAUŁEK
Tekst i foto nok

Tekst i foto nok

„W

W sobotę 18 lutego zespół tańca
nowoczesnego działający przy
Nowodworskim Ośrodku Kultury
uczestniczył w I Konfrontacjach
Tanecznych „DANCEMANIA 2012”
w Młocku. Jego tancerze odnieśli tam
swoje pierwsze sukcesy w karierze.

arszawska syrenka” nieustannie cieszy
się dużą popularnością. W poniedziałek 19 marca 2012 gościliśmy 39 uczestników,
którzy wygrali eliminacje szkolne i walczyli
o jedno miejsce w kategorii nauczania początkowego, jedno w kategorii klas 4-6 i jedno w kategorii gimnazjum.
Uczniowie klas 0-3 recytowali jeden wiersz, a starsi dwa lub jeden i fragment prozy. Gościem specjalnym a zarazem jurorem była przesympatyczna
i znana z telewizji aktorka Małgorzata Lewińska.
Recytowanie wierszy jest jej bliskie bo sama jako
młoda osoba wiele recytowała i pamięta przeżycia
związane z pierwszymi scenicznymi występami.
Recytatorzy, a szczególnie ci najmłodsi mówili
wiersze J. Brzechwy, D. Wawiłow i W. Chotomskiej. Starsi najliczniej prezentowali wiersze zmarłej noblistki Wisławy Szymborskiej. Wybór trzech
finalistów był bardzo trudny, tym bardziej że Małgorzata Lewińska bardzo skrupulatnie i indywidualnie podchodziła do każdego uczestnika. Wspólny wybór jurorek M. Lewińskiej i L. Godlewskiej
(przedstawiciela NOK) był spójny i jednomyślny.
Do finału zakwalifikowali się:
- w kat. Klas 0-3 - Szymon Grenda z SP 4,
- w kat. Klas 4-6 Martyna Kazimierska z SP 4
- w kat. Gimnazjum Aleksandra Wiśniewska
z PG4.

W

przeglądzie udział wzięło blisko 70 młodych
tancerzy z całego województwa. Artyści prezentowali się w kilku kategoriach wiekowych oraz
różnorodnych stylach tanecznych takich jak jazz, hip
hop czy disco dance.
Celem młockich konfrontacji była prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży, oraz doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników.
Jury oceniało przede wszystkim dobór repertuaru
tanecznego i muzycznego, technikę wykonania, kostiumy oraz wyraz artystyczny.
Grupa NOKaut reprezentująca Nowy Dwór Mazowiecki w każdej prezentującej przez siebie dyscyplinie zajęła miejsca na podium i tak:
Grupa 9-12 lat w kategorii formacja powyżej
8 osób zajęła II miejsce, Duet: Dominika Boczkowska i Anna Momot III miejsce, Solo: Ola
Sobczyńska II miejsce
Warto podkreślić, że był to pierwszy udział grupy tanecznej z Nowodworskiego Ośrodka Kultury w tego

Finaliści nagrodzeni zostali czytnikami do
e-booków ufundowanymi przez Nowodworski
Ośrodek Kultury, a wszyscy uczestnicy zostali
obdarowani gadżetami Urzędu Miejskiego z logo
Naszego Miasta. Po zakończeniu części oficjalnej
nasz miły gość przez 2 godziny wyjaśniał grupowo
lub indywidualnie zawiłości związane z recytacją
wierszy, były też wspólne zdjęcia i autografy. Pani
Małgorzata Lewińska ujęła wszystkich swoim
zaangażowaniem oraz bezpośrednim i ciepłym
podejściem do naszych młodych recytatorów,
życzyła też wszystkim dalszych sukcesów do czego przyłączyła się cala publiczność i pracownicy
Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Do zobaczenia za rok.

typu przeglądzie. Wychowankowie są dużym powodem do dumy dla instruktorów oraz całego ośrodka.
Miejmy nadzieję że już niedługo pozostałe grupy
taneczne będą mogły poszczycić się równie dużymi
sukcesami, tym bardziej że łączna liczba uczestników na zajęciach ruchowych wynosi około 130
osób.
Życzymy wielu sukcesów.

Hoffman w NOK
Tekst i foto nok

B

rawami na stojąco powitali nowodworscy kinomani jednego z najwybitniejszych reżyserów
w historii kinematografii polskiej Jerzego Hoffmana, który na zaproszenie organizatorów programu
WIĘCEJ niż KINO, 07 marca 2012 r., zawitał do
Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Po powitaniu
i krótkim wprowadzeniu redaktora Stanisława Zawiślańskiego rozpoczęła się opowieść o jakże bogatym
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życiu osobistym reżysera, o jego pracy twórczej
i przygodach z nią związanych.
Po tak ciepłym powitaniu wyraźnie wzruszony reżyser z wielką swadą i energią opowiadał
o ciekawych wydarzeniach związanych ze swoim pobytem na Syberii, o młodości spędzonej
w Bydgoszczy, o studiach w Moskwie i dlaczego w Moskwie. Bardzo chętnie odpowiadał także na liczne pytania z widowni. Między innymi
o filmie, z którego jest najbardziej niezadowolony, o różnicach w produkcji filmów w latach
tzw. realnego socjalizmu i w czasach obecnych,
o wspomnieniach związanych z produkcją Bitwy
Warszawskiej w modlińskiej twierdzy, o samym
filmie, o planach na przyszłość. Bardzo szerokie
i wielowątkowe wypowiedzi, okraszone zabawnymi dykteryjkami przykuwały uwagę i jednocześnie
bawiły słuchaczy. Dobra energia i wzajemna życzliwość z obu stron sceny spowodowały, że spotkanie
przebiegało w bardzo przyjemnej wręcz domowej
atmosferze.
Ale na tym nie koniec. Środowy wieczór obfitował w wiele niespodzianek. Władze samorządowe
Nowego Dworu Mazowieckiego nie zapomniały
o zbliżającej się ( 15 marca) 80 rocznicy urodzin
artysty. W imieniu Burmistrza Miasta, dyrektor
ośrodka kultury, przekazał na ręce Jubilata najserdeczniejsze urodzinowe życzenia wraz z obrazem
przedstawiającym pejzaż naszego miasta oraz bukietem pięknych róż. Ale o urodzinach Wielkiego
Jerzego nie zapomnieli także nowodworscy kinomani, w imieniu których przedstawiciel organizatorów
programu WIĘCEJ niż KINO Krzysztof Borowski,
wręczył Jubilatowi pamiątkową plakietę z życzeniami urodzinowymi oraz kosz kwiatów.
Pomiechowski artysta malarz Jerzy Kłoczko podarował Mistrzowi Kina jeden ze swoich obrazów
z wizerunkiem modlińskiego spichlerza, który
do tego wieczora mogliśmy oglądać na wystawie
„ŚWIAT(ło) wokół nas” prezentowanej w galerii
Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Pierwsza część
wieczoru zakończyła się gremialnym Sto Lat dla
Jubilata.
Tego wieczora fani reżysera mieli także niepowtarzalną okazję, nabyć po preferencyjnej cenie książkę
pt: ” Filmy, Wojny i Rozróby ”– wywiad rzekę jaki
przeprowadził z Jerzym Hoffmanem red. Stanisław
Zawiślińki, a także, korzystając z obecności obydwu
panów, uzyskać od nich autografy, które wspaniałej
nowodworskiej publiczności obydwaj Panowie rozdawali z dużą ochotą i zadowoleniem.
Podczas gdy kinomani oglądali film Bitwa Warszawska 1920, gospodarze wieczoru sprawili szacownemu gościowi kolejną niespodziankę, zapraszając Go
na jego ulubione pierogi, przygotowane przez szefową Caf’e NOWA panią Henrykę Sosińską. Pierogi
smakowały wybornie. A my mamy nadzieję, że wieczór w Nowodworskim Ośrodku Kultury, Jerzy Hoffman będzie wspominał bardzo miło, bo sympatycy
kina w Nowym Dworze Mazowieckim, spotkanie
z Mistrzem, na pewno.

Kolejne spotkanie ze sceną ZAUŁEK
upłynęło pod znakiem satyry. W piątek
17. marca 2012 r. gościliśmy bowiem
„Dyżurnego Satyryka Kraju”, lub
„Dr. Ozdę” jak kto woli.

N

a obydwa miana artysta Tadeusz Drozda
w pełni zasłużył swoją 40-letnią pracą nad naszym dobrym samopoczuciem, zwłaszcza, że mimo
upływu czasu nic nie stracił ze swojej świeżości
artystycznej. Poza tym jest sympatycznym i bezpośrednim człowiekiem, „nie gwiazdorzy” i nie unika
bezpośrednich kontaktów z „narodem”, o czym przekonali się technicy przygotowujący przedstawienie
jak i nowodworzanie bezpośrednio po koncercie,
kiedy to artysta podpisywał swoje płyty i rozmawiał
z ludźmi „o wszystkim”.

Sam występ Dr.Ozdy to nieprzerwany potok satyrycznych monologów, żartów i piosenek. Przez
blisko półtorej godziny sam na sam z publicznością, co chwila wybuchającą salwami radosnego
śmiechu. A to nie lada sztuka. Z drugiej strony nic
dziwnego, albowiem Tadeusz Drozda reprezentuje starą, dobrą szkołę kabaretu, opartą na dobrym
tekście, wyobraźni, inteligencji, refleksie, wielkiej
kulturze scenicznej, mistrzowskiej interpretacji.
A w związku z tym nie potrzebne mu żadne rekwizyty, przebieranki, wystarczy mu mikrofon –
„... słychać? słychać – to dobrze. Widać? Widać – to
dobrze. No to po próbie…” Tadeusz Drozda jako jeden z niewielu satyryków nie narzeka na to, że obecnie nie ma tematów dla kabareciarzy. Jego monologi
i żarty to cięte komentarze dotyczące paradoksów
w dzisiejszej rzeczywistości naszego kraju, zarówno
w sferze politycznej jak i społecznej. A skąd się biorą
tematy, oprócz codziennej prasy i innych źródeł, także z rozmów z ludźmi „o wszystkim” – bo z dołu widać lepiej i szerzej. Szkoda, że zniknął z ekranów telewizyjnych, z drugiej strony nic dziwnego, bo jeżeli
z dołu lepiej widać, to po co jeszcze o tym gadać?
A miało być inaczej i tak pięknie, czy cóś takiego.
W dobry nastrój wprowadził publiczność gospodarz
sceny ZAUŁEK Wojtek Gęsicki, który w nietypowy, bardzo zabawny sposób, przedstawił gościa
wieczoru, ujawniając przy tym, poza znanymi nam
talentami, nowe stricte kabaretowe zacięcie.
ZAUŁEK z Tadeuszem Drozdą, to był niezwykle
udany Bardzo Kulturalny Wieczór w Nowodworskim Ośrodku Kultury.
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Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
Nasze Liceum działa od 1992 roku. Jesteśmy
doświadczoną i znaną placówką na terenie naszego
powiatu. Absolwenci szkoły nie mają problemu
z dostaniem się do renomowanych wyższych uczelni.
pedagogiczną.
Za wybitne osiągnięcia edukacyjne nasi uczniowie
otrzymuj Stypendia Prezesa Rady Ministrów
i Stypendia Burmistrza za szczególne osiągnięcia,
sportowe, naukowe i artystyczne.
Uczestniczymy w Sejmiku Dzieci i Młodzieży.
Angażujemy się w życie naszego miasta, gminy
i powiatu. Wychowujemy młodzież ambitną,
kreatywną i świadomą swoich postaw obywatelskich.
Absolwenci gimnazjum, którzy przekraczają
progi naszej szkoły, objęci są szczególną opieką.
Przysługuje im dwutygodniowy okres adaptacyjny.
Uczniowie poznają szkołę i nauczycieli oraz zasady
obowiązujące w liceum. W tym czasie nie otrzymują
ocen niedostatecznych.
Jesteśmy otwarci na integrację społeczną osób
niepełnosprawnych. Mamy doświadczenie
i możliwości w prowadzeniu klas integracyjnych.
Dajemy szansę każdemu młodemu człowiekowi,
który chce poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania.

PROPONUJEM Y
v nowoczesna hala sportowa,
v kompleks boisk „Orlik 2012“,
v programy nauczania dostosowane

JESTEŒMY SZKO£¥ BEZPIECZN¥
I WOLN¥ OD AGRESJI

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

opiekę psychologiczno – pedagogiczną,
gabinet reedukatora i logopedy,
możliwość korzystania ze stołówki szkolnej i bufetu,
wyjazdy do kin teatrów, galerii i muzeów,
skomputeryzowaną bibliotekę,

W KTÓREJ MO¯ESZ UCZYÆ SIÊ W KLASIE

wolontariat,
cykliczne imprezy szkolne, ogniska,
noce ﬁlmowe, dyskoteki, rajdy rowerowe.

PRZYJDŹ I ZOBACZ SAM !!!

INFORMACJE:

www.zstwierdza.edu.pl
tel. 022 713-03-28, lub 713-44-27
e-mail: sekretariat@zstwierdza.edu.pl

SPO£ECZNO - JÊZYKOWEJ
LUIB
INFORMATYCZNO - LOGISTYCZNEJ !!!
ZOSTAÑ NASZYM UCZNIEM !!!

PRZYJDŹ OSOBIŒCIE
LUB Z£Ó¯ PODANIE
PRZEZ INTERNET

C Z E K A M Y !!!

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

KLASA I A
Klasa rozwija umiejętności

językowe z wiedzy o społeczeństwie i historii.
Pomaga w przygotowaniu na studia humanistyczne,
pedagogiczne, językowe, dziennikarskie,
politologię i historię.
Przedmioty rozszerzone:
- język angielski,
- język niemiecki,
- wiedza o społeczeństwie,
- historia.
Przedmiot uzupełniający:
- przyroda.

od 14.05 do 25.05.2012 roku
do godz. 13.00

JEDYNA TAKA SZKO£A
Pod Patronatem Lotniska Modlin

pracownie językowe,

Jeżeli wiążesz swoją przyszłość z dziennikarstwem,
polityką, filologią czy zawodem nauczyciela

TEN KIERUNEK JEST DLA CIEBIE !

KLASA I B
informatyczno - logistyczna

Klasa rozwija umiejętności
matematyczne, informatyczne,
geograficzne, językowe.

Pomaga w przygotowaniu na studia
o kierunkach informatycznych, multimedialnych,
logistycznych, turystycznych, pedagogicznych.
Przedmioty rozszerzone:
- matematyka,
- informatyka,
- język obcy,
- geografia.
Przedmiot uzupełniający:
- historia i wiedza o społeczeństwie.
Jeżeli chcesz być informatykiem,
pracować jako grafik komputerowy,
interesuje Cię nowoczesna technika multimedialna,
chcesz pracować w logistyce

ZAPRASZAMY DO NAS !

CHCESZ WIEDZIEĆ JESZCZE WIĘCEJ? ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

W W W.ZSTWIERDZA.EDU.PL
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TeksT I foto Sędzia Główny Mistrzostw Małgorzata Kulesza

W

zorganizowane wyjazdy językowe,

Zielone Szkoły, obozy sportowe,

NAUKA – ZABAWA – SPORT
17 marca 2012roku uczniowie klas III i IV szkół podstawowych spotkali się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
w Nowym Dworze Mazowieckim, aby zmagać się w ramach XI Otwartych Mistrzostw Nowego Dworu Mazowieckiego
w Tabliczce Mnożenia. W zawodach wzięły udział reprezentacje: Brochowa, Nasielska i szkół nowodworskich: SP 4 i SP 7.

do indywidualnych potrzeb ucznia,

społeczno - językowa

Składanie podań za pomocą
logowania do systemu lub osobiście
w sekretariacie szkoły

MODLIN TWIERDZA

koła zainteresowań i kluby uczniowskie,

Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka.

DYREKTOR
mgr Zdzisław Szmytkowski

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
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czasie Mistrzostw rozegrano konkurencje:
Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak.
Pod nazwami kryją się gry wymagające perfekcyjnej znajomości tabliczki mnożenia, ale także
szybkości, refleksu, koordynacji i doskonałej
orientacji w przestrzeni. Dużo emocji wzbudziły
konkurencje rozgrywane na czas (Olimpijczycy,
Krzyżak), obserwowane przez kibicujących zawodników i opiekunów oraz widowiskowy Ekspres – gra zespołowa, której punktacja liczy się
do klasyfikacji drużynowej.
W grze zespołowej Ekspres zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 4, na drugiej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 7, na
trzeciej Szkoła Podstawowa w Nasielsku, zaś
na czwartej Szkoła Podstawowa z Brochowa.
Bardzo cieszy fakt, iż każda z drużyn wykonała swoje zadanie bezbłędnie. Starty różnił tylko
czas wykonania zadania.
Zawodnicy w oczekiwaniu na wyniki mogli
wziąć udział w grach poza konkursem: „Królowa skakanki” i „Piłkarz matematyk” oraz uczestniczyć w zabawie „Bystre oko” opartej na zasadach SUDOKU.
Serdecznie dziękujemy za udział w zawodach
Szkole Podstawowej z Brochowa. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia pomogą im doskonalić strategie rozgrywania gier i ułatwią odniesienie sukcesów podczas następnych rozgrywek.
Zwycięstwo w XI Otwartych Mistrzostwach
Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce
Mnożenia zapewniła sobie drużyna – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4. II miejsce zajęła
Szkoła Podstawowa nr 7, zaś III miejsce Szkoła
Podstawowa w Nasielsku. Spośród startujących
wyłoniono najlepszego zawodnika – ucznia
klasy IV b Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym
Dworze Mazowieckim – Jana Pawełasa , który
uzyskał maksymalną ilość punktów - 31- w klasyfikacji indywidualnej.
Nagrody książkowe sponsorowane przez Burmistrza Miasta p. Jacka Kowalskiego oraz pu-chary,
medale i statuetki ufundowane przez sponsorów
p. Bożenę i Jacka Trojanowskich wręczyły Panie
Dyrektor : Urszula Kamińska, Elżbieta Pikuła
i Małgorzata Kozioł.
Udział w Mistrzostwach uczy dzieci współdziałania w zespole, dążenia do postawionego sobie
celu na miarę możliwości, przy maksymalnej
koncentracji. Pozwala na dzielenie się wiedzą,
nawiązanie nowych znajomości. Jednak, aby
zwyciężać i osiągać dobre wyniki należy ćwiczyć systematycznie i cały czas doskonalić własne umiejętności. Wytrwałość staje się najważniejszą cechą.

Kategoria C III
1. Eryk Flis
2. Jakub Stankiewicz
3. Piotr Pawełas
Kategoria C IV
1. Jan Pawełas
2. Mateusz Biniek
3. Szymon Milczarek

Kategoria C III
1. Jakub Stankiewicz
2. Eryk Flis
3. Dawid Redman
Kategoria C IV
1. Jan Pawełas
2. Mateusz Biniek
3. Karol Gutkowski

Kategoria C III
1. Dawid Redman
2. Eryk Flis
3. Piotr Pawełas
Kategoria C IV
1. Jan Pawełas
2. Szymon Mielczarek
3. Karol Gutkowski

Kategoria D III
SP 7 1. Natalia Michoń
SP 4 2. Olga Szurmak
SP 7 3. Ada Gańko

SP 4
SP 7
SP 7

Kategoria D IV
SP 7 1. Aleksandra Chlebowska
SP 4 2. Aleksandra Sadlakowska
SP 7 3. Natalia Ducka

SP 4
SP 4
SP 7

Kategoria D III
SP 4 1. Olga Szurmak
SP 7 2. Natalia Michoń
SP 4 3. Ada Gańko

SP 7
SP 4
SP 7

Kategoria D IV
SP 7 1. Aleksandra Sadlakowska
SP 4 2. Aleksandra Chlebowska
SP 4 3. Martyna Żelechowicz

SP 4
SP 4
SP Nasielsk

Kategoria D III
SP 4 1. Natalia Michoń
SP 7 2. Olga Szurmak
SP 7 2. Klaudia Tomczyk

SP 4
SP 7
SP Nasielsk

Kategoria D IV
SP 7 1. Aleksandra Chlebowska
SP 7 2. Paulina Cywińska
SP 4 3. Natalia Ducka

SP 4
SP 7
SP 7

gra zespołowa Ekspres
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Nasielsku

Serdecznie dziękujemy władzom miasta oraz
sponsorom za ufundowanie nagród.

www.nowydwormaz.pl
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Gimnazjaliści konkurują w angielskim!
TeksT I  foto PG1

Po raz ósmy w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów
gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Tym razem najlepsza była uczennica z Gimnazjum w Twierdzy.

N

a teście konkursowym uczniowie musieli
wykazać się umiejętnością rozumienia tekstu słuchanego i czytanego oraz konstruowania
zdań, znajomością słownictwa, a także wiedzą
o krajach anglojęzycznych.
Ostatecznie I miejsce zajęła uczennica z PG 4.
Na drugiej i trzeciej pozycji uplasowali się
uczniowie z PG 2.
Laureaci otrzymali cenne nagrody książkowe
ufundowane przez Urząd Miejski w Nowym

Dworze Mazowieckim.
Gratulujemy zwycięzcom i informujemy, że za
rok gimnazjaliści naszej gminy znów mogą wziąć
udział w rywalizacji międzyszkolnej w znajomości języka angielskiego.
Konkurs organizowała pani Urszula Dwórznik.

TeksT I  foto PG2

7 marca 2012 roku w Publicznym Gimnazjum nr 2 odbyła się 16. edycja Powiatowego Konkursu Krasomówczego. Pomimo
niełatwego zadania, jakie stawia przed kandydatami regulamin konkursu, uczniowie nadal stają na podium i prezentują swoje
własne teksty. I robią to naprawdę profesjonalnie.

T

ematyka, jak co roku, była dowolna, więc
mieliśmy przyjemność wysłuchania tekstów
filozoficznych, egzystencjalnych, jaki i humorystycznych.
Komisja, w skład której weszli nauczyciele
reprezentujący swoje szkoły, czyli pani Beata Majewska, pani Elżbieta Kornatowska, pani Krystyna
Węcławiak i pan Piotr Marciniak, oceniała:
• płynność, czystość mowy i dykcję;
• interpretację tekstu;
• opanowanie pamięciowe;
• długość tekstu, jego spójność i sens:
• atrakcyjność tematyczną

• walory literackie.

TeksT I  foto Koło Dziennikarskie Dominika Poniedziałek i Justyna Skonieczna

Dnia 12. marca 2012 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy odbył się drugi międzyszkolny
konkurs dla Liceów Ogólnokształcących „Rekcja czasownika”. Wzięło w nim udział 21 uczniów z trzech nowodworskich liceów.
konkursie wzięli udział uczniowie Liceum
Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy,
Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr
2 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Liceum
Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Każdy z uczniów musiał zmierzyć się z sześcioma
zadaniami. Były to, między innymi zadania polegające na tłumaczeniu zdań i uzupełnianiu luk, na
przykład: rodzajnikami, czasownikami lub przyimkami. Gdy uczniowie wypełnili testy, dyrektor
Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy p. Zdzisław
Szmytkowski przygotował dla uczestników słodki
poczęstunek w postaci pączków i soków.

Po sprawdzeniu prac, komisja podała wyniki:
I. miejsce zajęła Klaudia Grela z Zespołu Szkół nr
2 w Nowym Dworze Mazowieckim – 54/55.
II. miejsce zajęli ex aequo: Damian Lewandowski
z Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim
– Modlinie Twierdzy i Paulina Narzymska z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim – 51,5/55.
III. miejsce zajęła Martyna Nowakowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim – 51/55.

nauczycielki: p. Ewa Głowacka i p. Agnieszka
Nowakowska otrzymały podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
Wydarzenie to przebiegało w miłej i przyjaznej
atmosferze zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

Zwycięzcy uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz etui do telefonu komórkowego w kolorach flagi niemieckiej. Na zakończenie

Dwa ognie w SP7
TeksT I  foto Dorota Przygoda

1 marca w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się turniej klas III w dwa ognie.
Zwycięską okazała się klasa III d.

A oto zwycięzcy XVI edycji Powiatowego
Konkursu Krasomówczego:
I miejsce – Aleksandra Fidler Publiczne Gimnazjum nr 2 (Osiedle Młodych)
II miejsce – Daria Stępnik Publiczne Gimnazjum
nr 4 (Modlin Twierdza)
III miejsce – Anna Kramarska Publiczne Gimnazjum nr 3 (Modlin Stary), Ewelina Zielińska
Gimnazjum w Górkach
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oratorskich.

T

urniej rozgrywany był systemem pucharowym a do walki o zwycięstwo stanęło
5 klas. Dlatego też, losowane były tzw. wolne
losy (drużyna losowała wirtualnego przeciwnika
i bez gry przechodziła do następnej fazy rozgrywek przyp. red.).
Podczas turnieju uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności techniczne. Wszyscy zawodnicy
przestrzegali zasad fair play.
Po zaciętym boju I miejsce zajęła klasa III d, drugie – III b , a trzecie III e. Na kolejnych pozycjach plasowały się klasy III c i III a.

Wielkanocne jajko – konkurs w PP5
TeksT I foto Lidia Wasiak, Marzena Zamęcka

Rozgrywkom towarzyszył duży doping ze strony
uczniów, nauczycieli i rodziców przybyłych na
turniej.
Na koniec drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Zawodnikom dziękujemy za włożony trud oraz
życzymy dalszych sukcesów.
Gratulujemy zwycięzcom.

Na wielkanocnym stole od wieków króluje jajko uważane za symbol początku i życia. W ludowych wierzeniach jajko było
lekarstwem na chorobę, urok, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj i szczęście. Publiczne Przedszkole nr 5 przekazując
i kultywując świąteczne zwyczaje ogłosiło 19 marca konkurs pt. „Jajko wielkanocne”.

„Wesoła kukiełka” – rodzinny konkurs w PP1

Z

26 marca br. w grupie V „Wesoła gromada” w Publicznym Przedszkolu nr 1odbyło się rozstrzygnięcie
rodzinnego konkursu plastycznego „WESOŁA KUKIEŁKA”.

wyczaj malowania jajek znany był już w czasach
cesarstwa rzymskiego. Na ziemiach polskich
najstarsze pisanki odnaleziono na opolskiej wyspie
Ostrówek i datuje się je na X wiek. Pisanki symbolizują budzącą się do życia przyrodę, a w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z wiary
w Zmartwychwstanie Chrystusa.
Publiczne Przedszkole nr 5 przekazując i kultywując
świąteczne zwyczaje ogłosiło 19 marca konkurs pt.
„Jajko wielkanocne”.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie przestrzennej pisanki. Pomysł, użyte materiały
oraz inwencja twórcza przekroczyły nasze najśmielsze oczekiwania. Pojawiły się pisanki wykonane
z cekinów, kolorowych chrupek czy też misternie
składanych wstążeczek.
Prace można było przynosić do 03 kwietnia 2012r.
do wychowawców poszczególnych grup. Po upływie tego terminu, wszystkie prace zostały wyeksponowane w wejściu głównym przedszkola, gdzie
każdy mógł podziwiać talent plastyczny oraz techniczny przedszkolaków. Następnie dzieci ze wszyst-
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„Rekcja czasownika” – drugi międzyszkolny konkurs języka
niemieckiego dla liceów ogólnokształcących

W

Powiatowy konkurs krasomówczy w Publicznym Gimnazjum nr 2
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kich grup przedszkolnych głosowały na te prace,
które najbardziej im się podobały. Rozstrzygnięcie
konkursu odbyło się 5 kwietnia i połączone było
z prezentacją przedstawienia przygotowanego przez
grupę Koralików oraz Nutek.
W konkursie poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce – Igor i Natalia Małeccy – grupa „Motylki”
oraz „Nutki”
II miejsce – Wiktor Bakun z grupy „Nutki”,
III miejsce – Maciej Jeżewski z grupy „Jagódki”
oraz Kacper Dzienniak z grupy „Nutki”
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 88 przedszkolaków. Prace konkursowe wykonano różnymi technikami plastycznymi,
a wszystkie były oryginalne, pracochłonne, kolorowe i pomysłowe. Na wszystkich uczestników czekały nagrody: dyplomy, świąteczne upominki oraz
słodycze.
Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz rodzicom
za udział w konkursie i zapraszamy do uczestnictwa
w kolejnych organizowanych przez nasze przedszkole.

TeksT I foto Joanna Socha

W

tym dniu każde dziecko prezentowało pracę
wykonaną wspólnie z rodzicami, opowiadając
z czego została wykonana, co sprawiło im największą frajdę podczas tworzenia kukiełki. Przedszkolaki
z wielką radością opowiadały o swoich pacynkach.
Wszystkie prace okazały się bardzo pomysłowe
i oryginalne. Każda kukiełka była inna ale jednako-

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

wo ładna. Z tego względu nie wyłoniono żadnego
miejsca w konkursie, a dzieci zostały nagrodzone
dyplomami i słodkimi upominkami.
Prace konkursowe można było podziwiać na wystawie zorganizowanej w szatni przedszkolnej.
Teraz te wszystkie piękne kukiełki inspirują dzieci do podejmowania wielu zabaw teatralnych.

Jako organizator konkursu dziękuję rodzicom
i dzieciom za udział w konkursie i tak duże zaangażowanie.
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Współpraca ZS nr 2 z wyższymi
uczelniami
TeksT I FOTO ZS2

Najważniejszą sprawą dla uczniów klas maturalnych w II semestrze jest oczywiście egzamin maturalny, jednakże równie istotny
jest wybór kierunku studiów lub pracy zgodnie z kwalifikacjami i aspiracjami. W podjęciu tak ważnej w życiu decyzji mogą pomóc
m.in. spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni w ramach Salonu Maturzystów w Politechnice Warszawskiej lub w siedzibie
Zespołu przy ul. Długiej .

W

lutym 5 warszawskich uczelni (Akademia
Koźmińskiego, Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, AlmaMer Uczelnia Wyższa, Wyższa Szkoła
Technologii Informacyjnych) przedstawiło ofertę
edukacyjną.
Prezentacje – jak co roku – spotkały się z dużym
zainteresowaniem uczniów. Krótkie wykłady
i bogate materiały promocyjne z pewnością pozwoliły niektórym uczniom wstępnie podjąć decyzję dotyczącą dalszego kształcenia. Przedstawiciel
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przeprowadził warsztaty. Maturzyści ćwiczyli umiejętności w zakresie autoprezentacji. Uczniowie klas
I liceum i technikum poznawali techniki efektywnego uczenia się.
Również w lutym w Zespole przy Długiej kampanię informacyjną, już po raz drugi, przeprowadziła
Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji
Zdrowia. Profesjonalnie zaaranżowano świetlicę
szkolną, w której na czas prezentacji pojawiły się
mini gabinety kosmetyczne. Wykładowca uczelni
reklamował szkołę m.in. hasłem „Pracuj w branży, w której nie ma kryzysu”. Wizualizacja bogatej
oferty WSZKiPZ oraz zabawne konkursy z nagrodami stały się dodatkową atrakcją dla uczniów.
Po wstępnej, teoretycznej części spotkania dwie

sympatyczne wykładowczynie uczelni przystąpiły
do prezentacji wybranych zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych. Zarówno dziewczęta, jak
i chłopcy chętnie korzystali z parafinowej odnowy
skóry dłoni, badali strukturę włosa, dowiadywali
się, jaki mają rodzaj skóry twarzy, a także słuchali
praktycznych porad dotyczących szeroko rozumianej pielęgnacji ciała. Uczennice miały okazję
wykonać profesjonalny makijaż na dzień. Kampania skierowana była głównie do maturzystów, jednakże w pokazie chętnie uczestniczyli uczniowie
pozostałych klas.
Prezentacje oferty edukacyjnej wyższych uczelni
są znakomitym uzupełnieniem statutowych działań szkoły w zakresie doradztwa w budowaniu
ścieżki edukacyjnej i drogi zawodowej. Pomagają
uczniom świadomie wybrać kierunek studiów,
a w efekcie – podjąć satysfakcjonującą pracę .

Hot-dog niby dobry, smaczny i pożywny,
ale po nim człowiek czuje się masywny.
Trzeba przyznać atrakcyjny,
zwłaszcza wraz z ketchupem,
ale jakbyś czuł się w domu
z bardzo wielkim brzuchem.
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„ Idą chłopcy parami niosą koszyk z darami. Wszystkie panie i dziewczynki dziś dostaną upominki, zrobimy je sami.”

Z

okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, dokładnie 8 marca br. chłopcy z Publicznego
Przedszkola nr 1 uroczyście uczcili to święto. Żadna z Pań, żadna Dziewczynka nie została tego dnia
pominięta.
Chłopcy zadbali, aby każda Pani i Dziewczynka
poczuła się wyjątkowo. Dla każdej przygotowali
coś specjalnego. Starsi chłopcy imponowali swoimi umiejętnościami kulinarnymi, młodsi wręczali
kwiatki, składali życzenia.
Tak miłe gesty sprawiły, iż uśmiech gościł na twarzach każdej małej i dużej kobiety.
W imieniu serdecznie chłopcom dziękuję.

„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna znów nam ubyło lat” – mówią słowa znanej piosenki z repertuaru Skaldów. Po zimie
wszyscy jesteśmy spragnieni ciepła, zieleni i śpiewu ptaków. Wiosna astronomiczna i kalendarzowa już do nas przyszła, czekamy
teraz by można ją było zobaczyć na kwietnikach, w sadach, by ciepły wiosenny wiatr osuszył i ogrzał ziemię a słońce coraz dłużej
świeciło.

W

zorem bajkowego Koszałka Opałka, który
wyruszył w świat by szukać wiosny, dzieci
z grupy SMERFY Publicznego Przedszkola nr 1
postanowiły sprawdzić czy już przyszła do nas
prawdziwa wiosna. Na spacerach z rodzicami
obserwowały czy przyleciały ptaki, czy lód jest
jeszcze na rzece, czy zaczyna się robić zielono
wokół nas. By dokładniej zaobserwować czy na
przyjście wiosny przygotowała się przyroda, dzieci przyniosły do przedszkola na zajęcia gałązki
a nawet pierwsze kwiatki. Za pomocą szkieł
powiększających oglądały jak wyglądają pączki
różnych gatunków drzew i krzewów. Najlepiej
w ich ocenie prezentowały się „kotki” pierwszych
wiosennych bazi, a także forsycje, których pier-

wsze, żółte kwiaty rozkwitły już na gałązkach.
To prawdziwe zwiastuny wiosny. Pączki innych
gatunków roślin jak stwierdziły dzieci oczekują
na słońce. Przedszkolaki z zainteresowaniem
obserwowały przez szkła powiększające pączki
roślin, porównywały je czyniąc wiele ciekawy
obserwacji. Uwierzcie dzieciom, że prawdziwa
wiosna zawita do nas lada dzień.

Zielony ogródek w misiach
TeksT I foto Elżbieta Lewandowska Nauczycielka PP3

W ramach realizacji programu „Trzymaj formę” w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy odbyła się akcja promująca zdrowe
odżywianie. Właśnie pod hasłem „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” uczniowie klas IV-VI mieli okazję zapoznać się
z podstawowymi zasadami żywienia młodego człowieka.
Ref.
Najwięcej witaminy mają polskie jarzyny
I to jest prawda, to jest fakt
Jabłuszka urok , wdzięk i smak.
I chyba w całym świecie
Smaczniejszych nie znajdziecie.
Za jedną gruszkę oddam Wam
Hot-dogów cały kram.

TeksT I  foto Joanna Socha

TeksT I  foto Alina Kaszyńska nauczyciel PP nr 1

TeksT I  foto Członkowie koła przyrodniczego ze szkoły podstawowej nr 4 w Modlinie Twierdzy

złonkowie koła przyrodniczego przygotowali
prezentację multimedialną, w której w ciekawy i humorystyczny sposób przedstawili wartości
odżywcze najważniejszych witamin i minerałów.
Dzieci z zainteresowaniem oglądały prezentację,
która zakończyła się quizem. Chętnych do udzielania prawidłowych odpowiedzi było wielu. Bardzo
spodobała się wszystkim humorystyczna piosenka
zaśpiewana przez dziewczynki z koła przyrodniczego.

Dzień kobiet w przedszkolu

Wiosna, wiosna lada dzień…

„Witaminki dla chłopczyka
i dziewczynki”
C
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Jednak największą atrakcją całej akcji był poczęstunek, na który złożyły się apetycznie wyglądające
owoce i warzywa. Smaczne mandarynki, banany
i jabłka w mig zniknęły w dziecięcych buziach.
Wszyscy zapamiętali sobie hasło: JEDZ WARZYWA I OWOCE 5 RAZY DZIENNIE CODZIENNIE.

Czekolady słodkie, mleczne
Z wiśniowym nadzieniem.
Po zjedzeniu dużej porcji
Będą złym wspomnieniem.
Z orzechami, gorzkie,
O pięknym zapachu.
Ale sporo Ci przybędzie
Na wadze mój brachu.

www.nowydwormaz.pl

W Publicznym Przedszkolu nr 3 dzieci z grupy 5-latków niecierpliwie wyczekiwały wiosny. Aby przyszła do nas szybciej
postanowiliśmy założyć w naszej sali „zielony kącik”. Dzieci zasiały rzeżuchę, żyto, fasolę, ziemniaki, cebulę, pietruszkę, buraki
oraz koperek. Przedszkolaki troszkę się martwiły, że nie będą potrafiły ale jak się okazało było to dla nich łatwe. Wspólnie
ustaliliśmy, że będziemy podlewać roślinki oraz obserwować zmiany we wzroście, a później wspólnie ich skosztujemy.

N

a początku marca realizując temat „W oczekiwaniu na wiosnę” razem z dziećmi zastanawiałyśmy się skąd wiadomo, że kończy się zima
a zbliża się wiosna. W czasie zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się jakie kwiaty zakwitają wczesną
wiosną, które zwierzęta budzą się ze snu zimowego,
które ptaki powracają do Polski z ciepłych krajów.
W czasie spacerów wspólnie poszukiwaliśmy
zwiastunów wiosny w najbliższej okolicy a także
obserwowaliśmy zmieniającą się pogodę. Nasze
obserwacje dotyczące pogody były zaznaczane na
„Kalendarzu pogody”. Dzięki temu dzieci widzą, że
staropolskie przysłowie „w marcu jak w garncu” jest
prawdziwe, bo ta nasza pogoda na przedwiośniu jest
kapryśna i zmienna, i każdego dnia inna. Nie mogąc
się doczekać nadejścia „Pani Wiosny” postanowiłyśmy założyć wspólnie z dziećmi „Zielony ogródek”
w naszej sali. Chciałyśmy aby dzieci mogły same posadzić rośliny, dbać o nie, a przy okazji obserwować

www.nowydwormaz.pl

ich rozwój. Dzięki pomocy rodziców zgromadziłyśmy doniczki, ziemię, nasiona i cebulki potrzebne
do realizacji naszego planu.W piątek, 05.03, razem
z dziećmi rozpoczęłyśmy pracę przy sadzeniu roślin.
Wspólnie przygotowaliśmy doniczki, do każdej nasypaliśmy ziemię potrzebną do zasadzenia nasion
i cebulek. Każde dziecko wybrało jaką roślinę będzie
sadziło. Przedszkolaki mogły samodzielnie wysiać
nasiona do doniczek a następnie podlać sadzonki.
Z wcześniejszych zajęć dzieci wiedziały, że do rozwoju roślin niezbędne są woda i słońce, więc postawiliśmy nasze doniczki na parapecie, żeby słońce
przyspieszyło kiełkowanie roślin.Nie minęło kilka
dni a na naszym parapecie zrobiło się zielono i wesoło. Teraz dzieci każdego dnia sprawdzają co się zmieniło w naszym małym ogrodzie – które rośliny wykiełkowały, jak bardzo urosły od poprzedniego dnia.
Najwięcej radości sprawia dzieciom dbanie o rośliny,
podlewanie ich. Rozumiejąc znaczenie nowalijek dla

zdrowia niektóre dzieci postanowiły dodawać do kanapek jedzonych na śniadanie rzeżuchę, którą wcześniej wysiały. Muszę przyznać, że bardzo im te kanapki smakują. Państwa także zachęcam do zaproszenia
wiosny do waszych domów. Na każdym parapecie
znajdzie się miejsce na małą doniczkę, w której dzieci będą mogły samodzielnie zasadzić rośliny a potem
patrzeć jak rosną. Wspólna praca zbliża, a dbanie
o rośliny uczy odpowiedzialności i sumienności.
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„Wiosna ach to ty”… – pierwszy
dzień wiosny w nowodworskich
placówkach oświatowych
TeksT I  foto w kolejności tekstów: PG1, Elżbieta Lewandowska, Tomek Rosiak z klasy III c SP4, Joanna Socha, E. Wyszko

Nareszcie przyszła. Wyczekiwana, wytęskniona po zimie – wiosna. Zgodnie z tradycją w nowodworskich szkołach
i przedszkolach zorganizowano obchody „Pierszego Dnia wiosny”.
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które wiosna już zdążyła zostawić. Rzeczywiście
można było zauważyć wyrastające z ziemi zieloniutkie ździebełka trawy, malutkie listeczki i pąki
kwiatów na drzewach, a nawet szare „kotki” (czyli bazie) i ptaszki, które swym głośnym ćwierkaniem również oznajmiały przyjście wiosny.
Wiosna, po długiej śnieżnobiałej zimie, przyszła
do nas na dobre. Zrobiło się cieplej i weselej.
Grube kurtki i rękawiczki odkładajmy do szafy,
cieszmy się słońcem i tym, że jest coraz bardziej
zielono.

do życia, dni są dłuższe i słoneczne. Czekaliśmy
na nią z niecierpliwością.

Twierdza spaliła Marzannę
Wiosnę witały dzieci z klas I-III ze Szkoły Pod-

Miss Wiosny w PG1
21 marca w Przedszkolu nr 1 uroczyście obchodziliśmy więc pierwszy dzień wiosny. Dzieci
z grupy III wraz z panią Agnieszką przygotowały
wiosenną niespodziankę i zaprosiły wszystkich
kolegów i koleżanki z przedszkola na przedstawienie pt: „Witaj wiosno”.

W Publicznym Gimnazjum nr 1 Samorzą
Uczniowski przygotował wybory na Królową
Wiosny. Udział brały w nich wszystkie klasy.
Trzyosobowe jury oceniało kandydatki, biorąc
pod uwagę: pomysłowość, zastosowanie elementów królewskich i wiosennych, estetykę wykonania stroju, sposób i treść prezentacji.
Wygrała klasa 3 c.

Kolejnym punktem spotkania było obejrzenie
przedstawienia p.t. „Blind date” przygotowanego według własnego scenariusza przez młodzież
z koła języka angielskiego „English Club” pod
kierunkiem pani Moniki Graczyk.
Po przedstawieniu przedstawiciele wszystkich
klas brali udział w Konkursie Wiedzy Przyrodniczej.
Wisenne konkursy i zabawy w PP3

22 marca w naszym przedszkolu jak co roku odbyło się święto „Pierwszego Dnia Wiosny”, do
którego dzieci przygotowywały się już od kilku
dni. Zrobiły porządki w kącikach przyrody posadziły cebulki wiosennych kwiatów, rzeżuchę,
fasolę, zieloną pietruszkę. W czasie spacerów
bacznie wyszukiwały pierwszych oznak wiosny.
W okolicznych ogródkach wypatrzyły przebiśniegi i krokusy, które zakwitły także w przed-

szkolnym ogródku. Przedszkolaki piosenkami
i wierszami przygotowanymi specjalnie na tę
okazję pożegnały Zimę i powitały Wiosnę. Poznały tradycje ludowe związane z obchodzeniem
tego dnia. Razem ze swoimi paniami wykonały
Marzanny, mając nadzieję, ze Wiosna dostrzeże
ich starania i szybko zawita w przedszkolnych
progach. Już od rana tego dnia w sali gimnastycznej czekało na dzieci wiele niespodzianek od Pani
Wiosny. Z pomocą pani Justynki z „Pszczółek”

przygotowała wiosenne zabawy i zadania. Przedszkolaki zgadywały nazwy wybranych ptaków,
zwiastunów wiosny na ilustracjach oraz ich odgłosy, naśladując je. Zabawa w „Motyle i kwiaty”
sprawiła dzieciom wiele radości. Wspólnie śpiewały piosenki: „Wiosno, wiosenko…, „Ku, ku,
precz zimo zła” i „Wkrótce wiosna”. W nagrodę
wszyscy otrzymali medale i specjalne zadanie do
wykonania w swoich salach – ozdobienie zielo-

nej sukienki pani Wiosny. W kolorowych opaskach na głowach wszystkie przedszkolaki razem
z paniami wybrały się we wiosennym korowodzie
nad pobliską rzekę Narew, gdzie dalej świętowały rozpoczęcie kalendarzowej wiosny. Marzanny
zostały spalone i rzucone do wody. Dzieci wracały do przedszkola razem z wiosennym gaikiem,
symbolem pani Wiosny, i choć temperatura nie
była za wysoka, słoneczko przyświecało im radośnie. „Plastusie” postanowiły poszukać śladów,

Wiosny”, do którego dzieci przygotowywały się już od kilku dni. Dzieci razem z paniami
wykonywały Marzannę. Nasze przedszkolaki
korowodem, za Marzanną przemaszerowały ulicami miasta, śpiewając piosenki i mówiąc wierstawowej nr 4 z Twierdzy Modlin. Oto relacja
jednego z uczniów:
Do szkoły przyszliśmy na 8.00. Na początku
mieliśmy lekcje, ale już na trzeciej godzinie poszliśmy palić Marzannę. Dzieci z klasy trzeciej
wzięły grabie oraz szpadle i poszyliśmy ulicami miasta do Doliny Muminków. Klasa trzecia
zgrabiła liście i zrobiła miejsce na ognisko. Pani
A. Kolanek zapaliła pierwszą kukłę. Dobrze się
paliła.
Następnie wszyscy podawali swoje boginie, aby
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Przedszkolaki były zachwycone tym pomysłem.
Z wielką przyjemnością i zainteresowaniem oglądały występy.
Mali aktorzy w wiosennych strojach z dużym
zaangażowaniem prezentowały swoje umiejętności, a ich wysiłek został nagrodzony gromkimi
brawami. Podczas żegnania zimy nie zabrakło też
wspólnego śpiewania piosenek przygotowanych

szyki specjalnie przygotowane na tę okazję. Ze
względu na bezpieczeństwo dzieci, Marzanna
nie została wrzucona do pobliskiej rzeki Wisły,
lecz spalona, w wyznaczonym miejscu, w ogrodzie przedszkolnym. Wracając do przedszkola
przedszkolaki trzymały już w rękach piękne,
własnoręcznie zrobione, kwiatki wiosenne - żółte
żonkile i filetowe krokusy. Powróciły do swoich
sal z szerokim uśmiechem i nadzieją, że wreszcie
zawita tak upragniona wiosna.
spalić je w ognisku. Żegnaliśmy ją okrzykami.
Gdy już nie było żadnej, chłopcy z trzecich klas
przysypali popioły piaskiem. Pani wicedyrektor
kontrolowała dogaszanie ogniska, a dzieci mogły
pobiegać. W końcu ogłoszono zbiórkę i trzeba było wracać. Na początku poszli uczniowie
i uczennice zerówki a potem pozostali.
I tak pożegnaliśmy zimę, a przywitaliśmy pierwszy dzień wiosny.
Witaj wiosno w PP1
Wiosna to piękna pora roku. Przyroda budzi się

20

				
Zimo Zimo uciekaj!
21 marca w przedszkolu w Modlinie Twierdzy
jak co roku odbyło się święto „Pierwszego Dnia

www.nowydwormaz.pl

przez pozostałych przedszkolaków.
Ten dzień był dla nas bardzo wesoły. Mamy nadzieję, że teraz „Pani Wiosna” nagrodzi dziecięce
wysiłki ciepłą, słoneczną pogodą, na którą tak
bardzo wszyscy czekamy.
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„Gawęda o zachowaniu się przy stole ‘’

Wycieczka do Manufaktury Cukierków

TeksT I  foto zs2

TeksT I  foto PG2

Grupa uczniów z klas technikum obsługi turystycznej ZS nr 2 w Nowym Dworze Maz., pod opieką nauczycieli: Renaty
Jastrzębskiej i Nataszy Bętkowskiej - Lechoszest, wzięła udział w zajęciach „Gawęda o zachowaniu się przy stole‘’.
Zajęcia odbyły się w hotelu Zamek w Domu Polonii w Pułtusku.

Dnia 9 marca klas I b z Publicznego Gimnazjum nr 2 odwiedziła cudownie słodkie i kolorowe miejsce znajdujące się w Warszawie
przy ul. Tamka 49. To świat różnokolorowych karmelków i lizaków, gdzie można nie tylko je kupić, ale również dowiedzieć się,
w jaki sposób powstają. My byliśmy świadkami ręcznie wykonanych cukierków o smaku melonowym.

K

uchnia i kultura jedzenia stanowią ważny element naszej kultury oraz pracy w turystyce.
Pod kierunkiem zamkowego Mistrza Kelnerstwa
mogliśmy dowiedzieć sie, jak należy zachowywać
się przy stole, spożywać posiłki, korzystać z zastawy stołowej. Poznawaliśmy zasady savoir-vivre’u,
zachowania się, gdy zapraszamy gości lub sami jesteśmy zapraszani, oraz sztuki jedzenia. Nie jest to
nauka prosta, a jakże się przydaje w rozmaitych
sytuacjach towarzyskich. Opanowanie jej zasad
pod okiem specjalisty z pewnością pozwoli nam
w przyszłości swobodnie rozkoszować się przy-

jemnościami stołu i urokiem zgromadzonego przy
nim towarzystwa. Wyjątkowa atmosfera hotelowych wnętrz pułtuskiego zamku niełatwą naukę
zamieniała w przyjemność.
Podczas specjalnie przygotowanego dla nas obiadu mieliśmy możliwość wykorzystania zdobytych
umiejętności w praktyce. Nie obeszło się bez dowcipnych i pełnych dobrej zabawy sytuacji. Polecamy „Gawędę o zachowaniu się przy stole” nie
tylko turystom!

N

a początku pracownik manufaktury przyniósł
w wielkim wiadrze rozpuszczony, jeszcze
bardzo gorący, karmel . Następnie wylał go na blat
i dodawał kolejno aromaty i naturalne barwniki:
zielony i czerwony. Ostygniętą masę podzielił na
części i zaczął ze sobą łączyć. W rezultacie powstała ogromna biało-czerwono-zielona rolada,
która po chwili zamieniła się w długie zielone

laseczki. Sprawnie i szybko zostały one pocięte
przez pana na małe kawałeczki, by zaraz znaleźć
się w naszych zadowolonych buziach. Były naprawdę smaczne.

Po pokazie mieliśmy czas na zakup kolorowych
karmelków o różnych smakach. Otrzymaliśmy
również słodkie prezenty, które umiliły na drogę
powrotną do domu.

Dyskoteka szkolna
TeksT I  foto PG2

Dosłownie w ostatniej chwili, bo tuż przed rozpoczęciem Wielkiego Postu, Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum
nr 2 zorganizował długo oczekiwaną przez uczniów dyskotekę szkolną.

Z

abawa rozpoczęła się o godzinie 17.30,
zakończyła chwilę po 20.00. Za nagłośnienie
i oprawę muzyczną odpowiedzialni byli chłopcy
z Klubu Radiowego i ich opiekun, pani Marta
Żurawińska.

Rekolekcje w PG 1

Opiekę na uczniami sprawowali wychowawcy,
nauczyciele i rodzice. Spragnieni i zmęczeni
tańcem uczniowie mogli w sklepiku szkolnym
kupić napoje chłodzące.
I chociaż nie było 100 % frekwencji, to ci, którzy

zdecydowali się przyjść, bawili się świetnie.
Bo, jak wiadomo nie od dziś, dobra muzyka
i miłe towarzystwo potrafią każdego, nawet
największego ponuraka, wprawić w szampański
nastrój.

TeksT I  foto PG1

W

dniach 19-21 marca uczestniczyliśmy
w rekolekcjach wielkopostnych. Po trzech
lekcjach spotykaliśmy się na hali, by zatrzymać
się nad tajemnicą Kościoła, który jest wspólnotą
wszystkich wierzących. Hasłem tegorocznych rekolekcji były słowa: „Kościół naszym domem”.
Po spotkaniach na hali przechodziliśmy do kościoła na konferencję i Mszę Świętą.
Podczas tych dni staraliśmy się przybliżyć sobie
tajemnicę bycia członkiem Kościoła. Próbowaliśmy zrozumieć potrzebę przyjmowani a sakramentów świętych, tworzenia wspólnot, modlitwy

indywidualnej i wspólnotowej. Poznaliśmy strukturę Kościoła i jego współczesną działalność.

Magia telewizji – uczniowie PG2 na wycieczce
TeksT I foto OPIEKUNOWIE

Dnia 19 marca 2012 roku klasy IIIa i IIId pod opieką nauczycieli – pań Renaty Szczepańskiej, Ewy Kędzierskiej, Małgorzaty Pawełas
oraz pana Bartłomieja Pokorskiego wybrały się na wycieczkę pod znany adres - Woronicza 17. Celem było zwiedzenie gmachu
Telewizji Polskiej.

Chemia, a eksperyment
TeksT I foto PG1

14 marca 2012 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbył się, jak co roku, szkolny konkurs chemiczny „Chemia, a eksperyment”.
Wzięli w nim udział uczniowie klas III.

U

czestnicy odpowiadali na bardzo szczegółowe
pytania dotyczące doświadczeń chemicznych,
jakie są przeprowadzane podczas nauki w gimnazjum. Uczniowie wymieniali substraty, produkty
reakcji, barwy reagujących substancji, określali ich
właściwości fizyczne i chemiczne, podawali nazwy
syntetyczne i zwyczajowe. Opisywali przebieg doświadczeń i zapisywali eksperymenty za pomocą
równań chemicznych. W konkursie „Chemia, a eksperyment” zwyciężyła uczennica z klasy 3 b. Fundatorem nagrody głównej była Rada Rodziców.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorem konkursu była pani Beata Nalewajko.
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U

czestnicy mogli poznać telewizję „od kuchni”. Oglądali pomieszczenia znane z ekranu
telewizyjnego – studio sportowe, reżyserki, miejsca, w których nagrywa się programy: „Pytanie na
śniadanie” czy „Tomasz Lis – na żywo”. Uczniowie mogli stanąć za kamerą, usiąść za pulpitem
reżyserki i zobaczyć telewizyjną scenografię.
Wszyscy byli zaskoczeni, że studia telewizyjne
są dość małymi pomieszczeniami. Jednak światło, odpowiednie ustawienie oraz ujęcie kamery
potrafią zdziałać cuda.
Niezapomnianym przeżyciem było uczestnictwo
w nagraniu „Szansy na sukces”. Tym razem gościem był Piotr Rubik. Nie obyło się bez autografów, pamiątkowych zdjęć. Wszyscy zachwycili
się śpiewem uczestników, którzy zaprezentowali
bardzo wysoki poziom.
Nie był to zwykły odcinek programu, ale wyda-
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nie specjalne, które można było obejrzeć w Wielkanoc.
Wycieczka spodobała się wszystkim gimnazjalistom. Magia telewizji naprawdę zadziałała!
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Zajęcia otwarte
w Słonecznej Krainie

podziwiać pingwinki z kół metodą orgiami,
z rolek po papierze, z płyt CD, czy pingwinków
na lodowej krze, z wykorzystaniem kawałka
styropianu. Plastusie w podziękowaniu za
wspólny udział z zajęciach wyrecytowały wierszyk o Eskimosie, a wszyscy otrzymali pamiątkowe znaczki z bałwankiem i eskimoskiem.
Wspólne zajęcia były dla rodziców okazją do
poznania wybranych metod pracy, stosowanych
podczas codziennych zajęć z dziećmi, wymiany swoich spostrzeżeń i doświadczeń z nauczycielem, a przede wszystkim do wspólnej zabawy. Ta forma współpracy to także okazja – jak
mówi wielu rodziców – aby powrócić chociaż
na chwilę do czasów dzieciństwa. Atmosfera

TeksT I  foto Elżbieta Lewandowska Nauczycielka PP3, wychowawczyni grupy „Plastusie”

Zajęcia otwarte dla rodziców to forma umożliwiająca obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć w grupie
rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy, jej zachowaniem w czasie zajęć
dydaktycznych. Mogą porównywać stopień rozwoju swojego dziecka z jego rówieśnikami, a także ze sposobem pracy
nauczyciela danej grupy.

P

ogodna atmosfera spotkań rodziców
z dziećmi w przedszkolu, towarzyszący im
nastrój w wielu przypadkach zapoczątkowuje
także często porozumienie nauczycielki z domem rodzinnym dziecka. Takie zajęcia odbyły
się 29 lutego br. w grupach Plastusie, Misie
i Biedronki w Publicznym Przedszkolu nr 3.

o zimie, odczytywały wyrazy pod obrazkami,
dokonując ich analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, rozpoznawały i dopasowywały ubrania
dla swoich przytulanek , lalki i misia, identyfikując je z odpowiednią porą roku, reagowały na
różne zmiany w słyszanej muzyce. W zajęciu

Biedronki szukają wiosny
15 marca z inicjatywy pani Małgosi w grupie
4-latków „Biedronki” odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców na temat: Wiosenne oznaki. Celem zajęć było zainteresowanie dzieci różnymi
zjawiskami atmosferycznymi występującymi
w przyrodzie w okresie zimy i wiosny.

Misiowe zimowe zabawy
Dla 4 – Latków z grupy Misie zajęcie pt. „Zimowe zabawy” poprowadziła pani Ilonka. Jego

celem było usystematyzowanie wiedzy u dzieci
na temat zimy oraz zaprezentowanie rodzicom
i innym zaproszonym gościom ćwiczeń i zabaw wspomagających rozwój słuchu u dziecka,
znajomość zabaw zimowych na powietrzu oraz
bezpiecznych miejsc przeznaczonych do nich.

czynnie uczestniczyły nie tylko dzieci ale również rodzice. Wspólny taniec przy piosence „Zimowa gimnastyka” dostarczyły wiele radości
i uśmiechu nie tylko przedszkolakom ale
przede wszystkim dorosłym. Zajęcie upłynęło w radosnej atmosferze. Rodzicom bardzo
podobały się zajęcia i wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu spotkaniach.

Najpierw do wspólnej zabawy zaprosiła Wiosna – pani Karolinka. Śpiewając piosenkę
o wiośnie, rozdała dzieciom wiosenne obrazki.
Przedszkolaki pięknie przeliczały elementy na
swoich obrazkach i pokazywały ich liczbę za
pomocą kropek i cyferek na matematycznych
lizakach. Podczas zabawy muzyczno-ruchowej
dzieci pokazały jak z nasionek wyrastają śliczne wiosenne kwiatki, które podczas zimnej
wietrznej pogody gubią swe płatki, zamykają
się w pączkach i zasypiają zimowym snem, aby
wiosną znów obudzić się do życia. Następnie
odnajdowały płatki krokusów i zgadywały na
podstawie kolorów do jakiego kwiatka one

należą. Potem dzieci same komponowały swoje krokusy, układając na łodygach tyle płatków
ile pokazała matematyczna kostka. Patrząc
na swoje kwiatki, mogły opowiedzieć o ich
kolorach dokańczając zdania np. żółty jak…
W zabawie z symbolami pór roku, dzieci wybierały tylko te które pasowały do zimy i wiosny.
Biedronki były bardzo przejęte i zadowolone.

umiejętnościami, ogromną wiedzą, natomiast
rodzice mogli przekonać się jak świetnie radzą
sobie ze stawianymi zadaniami ich pociechy.
Tm bardziej, że mieli okazję do wzięcia aktywnego udziału w zajęciach. Jak przystało na
prawdziwych Eskimosów wspólnie przywitano
się przy dźwiękach muzyki. Zanim wyprawa na
Grenlandię się rozpoczęła, w trakcie rozmowy
z dziećmi, rodzice dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat tej lodowej krainy i życia
jej mieszkańców. Zaczęły się wspólne zabawy
– z chustą animacyjną, przy muzyce, w parach
i z całą grupą. Rodzice sprawnie i z uśmiechem
na twarzach wędrowali po „lodowych krach”,
wywoływali „śnieżną zamieć”, chowali się
przed nią w „igloo”, wyruszali razem z przedszkolakami w „reniferowych zaprzęgach”, tańczyli przy piosence o „Pingwinku”. Podczas
pracy zespołowej przy stolikach z dużym zaangażowaniem pomagali dzieciom w wykonaniu
pingwinków. W ten sposób mogliśmy wkrótce

panująca podczas zajęć jest ciepła, serdeczna,
pełna życzliwości, akceptacji i bezpieczeństwa
oraz swobody zachowań. Rodzice podkreślają
również bezpośredni kontakt z innymi rodzicami podczas tych zajęć. Znajomość „tylko
z widzenia” w szatni przedszkolnej nabiera
zupełnie innego wymiaru. To nie jest już tylko
przyglądanie się sobie podczas przyprowadzania i odbierania dzieci lub rzucane w pośpiechu
„dzień dobry”, ale tworzenie zgranej grupy,
zaangażowanej i chętnej do wspólnej zabawy
oraz nawiązania bliższych kontaktów również
z nauczycielkami. Czas poświęcony własnym
dzieciom i wspólnej zabawie „topi nawet lody
Grenlandii”.

Aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Rodzice
zaś mieli możliwość zobaczyć, co dzieci robią
w przedszkolu, jak się bawią, czego się uczą.
Było to naprawdę ciekawe. W imieniu pani
Małgosi i dzieci bardzo dziękuję za przybycie
wszystkim Rodzicom.
Plastusiowa podróż na Grenlandię
Ponieważ w tym roku szkolnym grupa Plastusie
pracuje nad metodą projektu „W cztery strony
świata”, a w lutym jednym z tematów przewodnich był: „Wyprawa do Grenlandii”, rodzicom
przybliżony został właśnie ten temat.
Starszaki miały okazję pochwalić się swoimi

Podczas zajęcia Misie zaprezentowały swoje
umiejętności i wiedzę zdobytą podczas zajęć
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Dni Teatru w szkole
TeksT I  foto E. Ładniak

Obchody Dni Teatru w Szkole Podstawowej nr 7 to już wieloletnia tradycja. W tym roku zaczęliśmy 23 marca konkursem wiedzy
o teatrze, a zakończyliśmy 27 marca spotkaniem na sali Forum.

O

rganizatorzy Dni Teatru w szkole: pani Izabella Ryńska-Pieluchowska, pani Ewa Ładniak i pani Wanda Kępska poprzez zadania dla
klas włączyły uczniów wraz z wychowawcami
do aktywnego uczestnictwa.
Uczniowie przygotowywali pacynki, kukiełki,
maski, plakaty oraz gazetki w klasach o historii
teatru i ulubionym aktorze. W Międzynarodowym Dniu Teatru nastąpiła kulminacja wszystkich działań.
Młodsi uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli
postacie z różnych bajek w inscenizacji szkolnego koła teatralnego pt. „Nie ma tego złego,

co by na dobre nie wyszło” i krótkie scenki ewangelizacyjne pt. „Teatrem jest życie, my aktorami,
Bóg reżyserem” przygotowane przez uczniów
klas trzecich pod kierunkiem pani Katarzyny
Dobruk. Występ młodych aktorów spodobał się
publiczności, która wszystkich nagrodziła gromkimi brawami.
Starsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z aktorką panią Anną Korcz, która chętnie odpowiadała na pytania zadawane jej przez prowadzących
wywiad Patrycję i Jana - uczniów klas szóstych.
Pani Ania opowiedziała nam o swoim życiu prywatnym i zawodowym. Udzieliła wielu cennych

rad przyszłym aktorom, zaprezentowała próbkę
swojego talentu jak również zasiadła w jury konkursu recytatorskiego i wybrała jego zwyciężczynię – Ninę Trzaskowską.
Ostatnim etapem tego spotkania były zdjęcia, autografy, autografy i jeszcze raz autografy, które
pani Anna Korcz cierpliwie rozdała wszystkim
oblegającym ją uczestnikom spotkania. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Teatru pozostanie miłym wspomnieniem przeżytych wspólnie
chwil.

„Wierszyki przedstawiają smyki” Dni Teatru w PP1
TeksT I  foto Joanna Socha

27 marca 2012 roku obchodziliśmy Dni Teatru w całym kraju obchodzone są Dni Teatru. Nowodworskie placówki oświatowe
zorganizowały w związku z tym szereg imprez i atrakcji. Nie inaczej było w Publicznym Przedszkolu nr 1.

C

elem organizacji uroczystości z okazji Dni
Teatru było rozbudzanie zainteresowań teatrem poprzez udział najmłodszych w scenkach
teatralnych. W Przedszkolu nr 1 w obchodach Dni Teatru wzięły udział wszystkie grupy
przedszkolne. Odbył się przegląd artystyczny,
w którym udział wzięły dzieci z całego przedszkola. Dla każdego było to wyjątkowe wydarzenie. Na scenie przedszkolaki mogły bow-

Orliki na wiosennym
spotkaniu w bibliotece
Tekst i foto Grażyna Nurczyńska

To już piąte spotkanie z biblioteką,
którą Orliki ze Szkoły Podstawowej nr
5 odwiedzilły 19 marca. Tym razem
tematem spotkania była wiosna.

P

ani Kasia przeczytała wiersz Doroty Gellner
pt. „Wiosna”, a następnie opowiedziała dzieciom o budzącej się do życia przyrodzie, o pierwszych wiosennych kwiatach, które swymi kolorami
ubarwiają szarą jeszcze po zimie ziemię, o śpiewających ptakach, które do nas wracają, o zwierzętach
budzących się z zimowego snu. Dzieci sprawdzały
swoją wiedzę o wiośnie odgadując przygotowane
zagadki. Ponieważ z wiosną nierozerwalnie związane są Święta Wielkanocne, nie mogło zabraknąć
tego tematu podczas spotkania. Było o zwyczajach,
obrzędach, przygotowaniach do świąt.
Niespodzianką dla dzieci był prezent od zajączka
wielkanocnego w postaci książki pt. „Bajki Ortograficzne” (którą zaczęły czytać po powrocie do
klasy. Zapowiada się ciekawie).
Potem przyszła kolej na robienie kartek świątecznych. Niektóre dzieci wykonały ich nawet kilka. Za
przygotowanie elementów do kart DZIĘKUJEMY
mamie Weroniki pani Beatce. Prace okazały się
fantastyczne.
Tradycyjnie na zakończenie Orliki otrzymały
pamiątkową książkę do klasowej biblioteczki
i kolejnego misia o imieniu Patyś.
Serdecznie dziękujemy Paniom Bibliotekarkom
Pani Kasi i Pani Basi.
Do zobaczenia w kwietniu.

iem podziwiać umiejętności aktorskie swoich
kolegów i koleżanek. Każda grupa przygotowała
wspaniałe przedstawienie, bogate w stroje i rekwizyty, co dodało atrakcyjności występom.
Dzieciom bardzo podobały się występy nagradzane przez nie brawami. Wydarzenie dostarczyło
im wiele pozytywnych emocji.

TeksT I foto Opiekun Klubu Małgorzata Pawełas

W związku z obchodami Międzynarodowego dnia Teatru, Klub Teatralny „Scena Pod Sceną” z Publicznego Gimnazjum nr 2
zaprezentował przedstawienie „Tam gdzie spadają anioły”. Przedstawienie oparte było na motywach powieści Doroty Terakowskiej.
ztuka opowiadała o losach chorej dziewczynki,
która straciła swojego anioła stróża. Jej rodzice
żyli we własnym świecie - dla ojca był to świat Internetu, dla matki malarstwo. Jedynie babcia wiedziała
co jest dobre, co nadaje sens życiu. To właśnie ona
zauważyła, że wnuczka utraciła swojego anioła i dlatego cierpi.
Przedstawienie zostało ożywione przez muzykę
i ruch. Wiele pomysłów zainicjowała sama młodzież.
A trzeba przyznać, że w tym roku szkolnym klub
skupia naprawdę zdolnych i kreatywnych uczniów.
W sztuce wystąpiły następując osoby: Aleksandra
Fidler, Natalia Traczyk, Karolina Widz, Bartłomiej
Chojna z kl. IIId, Maryana Marynina z kl. IIc, Klaudia Cywińska, Aleksandra Parol, Magdalena Bartecka, Marta Majek, Aleksandra Umańska, Karolina
Wiewiórska z kl. Ib. Nad jakością dźwięku czuwali
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Rafał Dryblak, Kacper Kamiński i Wojciech Zapora
z kl. IIId i jednocześnie reprezentujący klub radiowy.
Dekorację przygotował klub plastyczno – dekoratorski. Aby przedstawienie mogło się odbyć pomagało
jeszcze wiele innych osób z klas IIIb, IIId, Ia i Id.
Sztuka zmusiła nas wszystkich do zadumy. Wielu
osobom łezka zakręciła się w oku. Wyszliśmy bogatsi o przesłanie, że w świecie istnieją i muszą istnieć
dobro i zło. Człowiek zaś może wybierać, i na tym
polega jego wolność.
Na zakończenie wystąpiła Aleksandra Fidler, zdobywczyni I miejsca w Powiatowym Konkursie
Krasomówczym. Zaprezentowała swój własny tekst
„Próżnia”, który nikogo nie pozostawił obojętnym.
Na spektakl przybyli nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i młodzież. Swoją obecnością zaszczyciła
nas pani Barbara Malewska z Tygodnika Nowodwor-

pracują jako wolontariuszki w Schronisku w Józefowie. Naszym gościem był również przyjacielski
piesek Pikuś, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie wśród przedszkolaków. Dzieci zaprzyjaźniły się z pieskiem, mogły go pogłaskać i nakarmić.
Panie opowiedziały przedszkolakom o niełatwym
życiu zwierząt mieszkających w schronisku, o ich
potrzebach i nadziejach. Spotkanie połączone było
z pokazem multimedialnym. Dzieci dowiedziały
się jak należy dbać o czworonożnych przyjaciół,
ale przede wszystkim zrozumiały, że zwierzęta też
czują i chcą być kochane. Mamy nadzieję, że nasze
dzieci bogatsze o tą wiedzę w przyszłości wyrosną
na mądrych, wrażliwych i odpowiedzialnych ludzi.
Pamiętajmy, że nawet najlepsze schronisko nigdy
nie zastąpi własnego domu.
Serdecznie dziękujemy w imieniu schroniska
i całej kadry pedagogicznej za wrażliwe serce i aktywną pomoc na rzecz bezdomnych zwierząt.

skiego. Wzruszenia nie kryła również Pani Dyrektor
Agnieszka Przekora, którą zachwyciła interpretacja
powieści, dobór muzyki oraz gra aktorska.
Rok szkolny 2011/ 2012 jest rokiem rozbudzania
pasji wśród uczniów. Wszyscy aktorzy „Sceny Pod
Sceną” są młodymi ludźmi z pasją, a praca z nimi
dodaje skrzydeł.

„Pełna miska dla
schroniska”
Tekst i foto Beata Kocięcka Lidia Wasiak

W marcu w Publicznym Przedszkolu Nr 5
po raz pierwszy zorganizowałyśmy akcję
pod hasłem „Pełna miska dla schroniska”.
Zbiórka karmy dla najbiedniejszych
zwierząt mieszkających w schronisku
trwała 2 tygodnie.

W

marcu panie z grupy I w Przedszkolu
nr 1 zorganizowały dzieciom dwie bardzo
interesujące wycieczki.
Najpierw udały się do zakładu fryzjerskiego, gdzie
poznały zawód fryzjera. Pani Anita zdradziła im sekrety powstawania pięknych fryzur pokazując urządzenia i przybory do ich stylizacji. Dowiedziały się
również jak to się dzieje, że włosy mamy tak często
zmieniają kolor. Dużą frajdą dla dzieci oprócz obserwacji była możliwość czynnego uczestnictwa
w pokazach.
Maluchy odwiedziły także gabinet stomatologiczny, tu poznały zawód stomatologa, pogłębiały
wiedzę odnośnie sposobów dbania o zęby. Pani
Agnieszka pokazując dzieciom wyposażenie swojego gabinetu, zachęciła do czynnego uczestnictwa
w pokazie. Dzieci bardzo chętnie i odważnie zasiadały na fotelu dentystycznym.
Podczas wycieczek przedszkolaki były bardzo podekscytowane. Takie działania dostarczyły im wielu
pozytywnych przeżyć.

Dentysta i fryzjer
nie straszni. Maluchy Akcja Cała Polska czyta
z PP1 poznają zawody dzieciom w SP 7
Tekst i foto Joanna Socha

„Tam gdzie spadają anioły”, czyli o istnieniu dobra i zła
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Świat dorosłych jest dla maluchów
bardzo ciekawy. Dzieci chętnie
obserwują czynności wykonywane przez
starszych, lubią uczestniczyć w ich pracy,
zdobywać nowe doświadczenia. Takie
możliwości dzieci maja między innymi
podczas przedszkolnych wycieczek do
zakładów pracy.

Tekst i foto E. Ładniak

27 lutego br. najmłodszych uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 7 odwiedziły
panie z Biblioteki Pedagogicznej
w Nowym Dworze Mazowieckim.

P

anie bibliotekarki współpracują z SP7 od
wielu lat i chętnie angażują się w rozwój czytelnictwa wśród dzieci. Pani Agnieszka Sokołowska i pani Anna Kukuryka przeczytały dzieciom
z klasy 0a i 0b książkę E. Horn i P. Pawlak „Przepraszam, czy jesteś czarownicą”? i opowiadanie
„Kapciuszek” z książki R. Jędrzejewskiej-Wróbel
„Siedmiu wspaniałych i sześć innych, nie całkiem
nieznanych historii”.
Dzieci z zainteresowaniem obejrzały figurkę
czarownicy z książkami na rowerze i chętnie wysłuchały czytanych opowiadań. Uczniowie z zaangażowaniem i zapałem odpowiadali na pytania
przygotowane przez naszych gości.

N

asze wspaniałe przedszkolaki z niezastąpioną
pomocą rodziców bardzo aktywnie włączyły
się w akcję. Razem udało się uzbierać 95 kilogramów karmy, która napełni niejeden brzuszek kota
i psa przebywającego w schronisku dla zwierząt
w Józefowie koło Legionowa.
23 marca br. zaprosiłyśmy do Przedszkola Panie
Marzenę Oleksiak i Jolantę Leszczyńską, które

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

27

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

Piąte urodziny Trzech Rzek

Przedszkolaki w Urzędzie Miejskim

TeksT I  foto LOT 3 RZEK

TeksT I  foto Marek Karpowicz

W piątek 9 marca Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim odwiedziły 5 i 6 latki z grupy „Nutki” Publicznego
Przedszkola nr 5. Młodzi goście odwiedzali kolejne pokoje Urzędu zadając pytania pracującym urzędnikom.

Dokładnie 30 marca minęło 5 lat od wpisania Lokalnej Organizacji Turystycznej
Trzech Rzek do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak na 3 Rzeki przystało, uczczono
to 3 dni wcześniej podczas Walnego Zebrania Członków.
i stanie się częścią ogólnopolskiej sieci Lokalnych
Organizacji Turystycznych.

Podsumowania
Zebranie otwarto przyjęciem nowych członków.
Obecnie jest ich już 46: 7 samorządów, 6 przedsiębiorców, 5 organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i 28 osób fizycznych. Grono to
przyjęło sprawozdanie merytoryczne z działalności
LOT w 2011 r., zatwierdziło założenia programowe na rok 2012 i powołało zespół do spraw zmian
w statucie i składkach członkowskich organizacji.
Wszystkie kwestie omawiał Prezes, Sebastian
Sosiński. W dalszej części spotkania za wkład

w rozwój organizacji dziękował uroczyście swojej
poprzedniczce, Monice Hiszpańskiej.
Najważniejszym wydarzeniem zeszłego roku było
bez wątpienia otwarcie i certyfikacja przez Polską
Organizację Turystyczną Centrum Informacji Turystycznej w Twierdzy Modlin, które od kwietnia
do grudnia 2011 r. obsłużyło ponad 2000 turystów
indywidualnych i drugie tyle w grupach zorganizowanych. Już niedługo CIT wzbogaci się o infokiosk

Plany
W tym roku LOT ma zamiar koncentrować się
wokół kilku najważniejszych obszarów: integracji
i aktywizacji środowisk lokalnych; rozwoju, czyli
pozyskiwaniu nowych członków, źródeł finansowania i poszerzaniu swojej oferty; promocji oraz
organizacji przedsięwzięć wspierających turystykę.
Wśród tych przedsięwzięć jest m.in. opracowanie
dokumentacji dotyczącej szlaków rowerowych
i wodnych oraz stworzenie informacji turystycznej
na lotnisku w Modlinie.

Pierwsze spotkanie w sprawie znakowania szlaków
wodnych odbyło się 3 kwietnia. Ku uciesze LOT
wzięli w nim udział żywo zainteresowani tematem:
przedsiębiorcy (m. in. właściciele wypożyczalni kajaków i lokali gastronomicznych w pobliżu rzek),
przedstawiciele władz samorządowych i pasjonaci
turystyki wodnej. Plany dotyczące znakowania
szlaków przedstawił Prezes LOT. Uczestnicy wymienili się uwagami na ten temat. Przedstawili potrzeby swojego środowiska. Ważną kwestię stanowiło bezpieczeństwo.
Podczas spotkania ustalono, że jako pierwszy oznakowany zostanie odcinek: Błędowo – Pomiechówek
– Nowy Dwór Mazowiecki (Twierdza Modlin) – Zakroczym. W tym samym czasie ma powstać publikacja o wszystkich możliwościach pływania kajakiem
w zasięgu oddziaływania LOT Trzech Rzek. Ustalo-

no, że w maju rozpocznie się proces zbierania dokumentacji. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć udziału
w tych pracach.
Informacje
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
to organizacja pozarządowa, której głównym
celem jest wspieranie rozwoju turystyki w regionie: Nowy Dwór Mazowiecki, Czosnów,
Leoncin, Kampinos, Pomiechówek, Wieliszew,
Zakroczym – gmin położonych nad Wisłą, Narwią
i Wkrą. Oprócz samorządów należą do niej lokalni przedsiębiorcy z branż okołoturystycznych
(hotelarstwo, gastronomia, organizacja aktywnego wypoczynku), inne organizacje z III sektora
i osoby prywatne - społecznicy, którym bliska jest
przyszłość ich okolic.
Siedziba LOT znajduje się w zabytkowej części No-

wego Dworu Mazowieckiego – Twierdzy Modlin,
przy ul. Ledóchowskiego 164. Centrum Informacji
Turystycznej znajduje się w tym samym budynku.
Godziny otwarcia CIT są dostosowane do natężenia ruchu turystycznego. Do Świąt Wielkanocnych
czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach
9-17. Od Wielkiejnocy CIT będzie czynny od wtorku do niedzieli w godzinach 9-17, latem: od czerwca do września, w soboty i w niedziele pracować
będzie do 18.
Więcej informacji na:
www.3rzeki.pl i www.facebook.com/3rzeki.

TeksT I foto Filia nr 2 MBP

Przy rozbrzmiewającej nastrojowo muzyce Enyi, w Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
odbył się Wieczór poetycki Pani Małgorzaty Affek. Licznie zgromadzone audytorium wysłuchało wierszy mieszkanki naszego
miasta w recytacji nastoletniej córki Gabrysi i jej szkolnej koleżanki Kasi.

U

słyszeliśmy wiele urokliwych i skłaniających do zadumy wierszy. Pani Małgorzata
- jak sama mówi - przelewa na papier wszystkie
swoje emocje. Pisanie jest dla niej swoistą terapią, sposobem na pokonywanie codziennego
stresu.
Wieczór z poezją pozwolił słuchaczom poddać
się tym emocjom, zatrzymać na chwilę i skłonił
do refleksji nad sensem życia. Przy niektórych

P

rzy wejściu do budynku gości przywitał pan
Jacek Kosiorek z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. Wcielił się on w rolę przewodnika.
Pierwszym miejscem, do którego wszyscy się udali
była sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego gdzie pani
kierownik Bożena Kardasz pokazała najstarszą księgę liczącą już 100 lat. Za kilka dni zostanie zabrana
do państwowego archiwum w Grodzisku Mazowieckim. Tak więc goście mieli jedyną i niepowtarzalną
okazję zobaczyć najstarsze zapiski z akt USC. Dzieci
bardzo interesowały się archiwum, jakie znajduje
się na parterze. Pani kierownik opowiedziała o tym,
co takiego w księgach się znajduje oraz ile lat leżą
w archiwum.

Po wizycie w USC grupa przeszła na 1 piętro do
pokoju 101, gdzie znajduje się punkt obsługi interesanta. Jest to jakby serce całego budynku. To tutaj
wszyscy interesanci składają pisma i pobierają druki.
Po wizycie w punkcie obsługi nadszedł czas na od-

wierszach zakręciła się nawet łezka w oku zasłuchanych gości.
Po zakończonej prezentacji twórczości Pani Małgorzaty był czas na rozmowę z poetką o wierszach i historii jej przygody ze słowem.
Mamy nadzieję, że Pani Małgosia będzie pisała
nadal i zaprosi nas jeszcze na kolejne wieczory
ze swoją poezją.

www.nowydwormaz.pl

wiedziny w najbardziej prestiżowym miejscu – gabinecie burmistrza Jacka Kowalskiego.
Maluchy podziwiały puchary, jakie miasto zdobyło
w różnych konkursach. Wszyscy byli pod wrażeniem
stosu pism, jakie codziennie trafiają na biurko burmistrza. O pracy burmistrzów i całego sekretariatu
w kilku zdaniach opowiedziała pani Anna Jurkowska
– sekretarka.

nitoringu miejskiego. Z bliska najmłodsi mieszkańcy
zobaczyć mogli jak strażnicy miejscy oraz pracownicy monitoringu miejskiego pilnują bezpieczeństwa
w Nowym Dworze Mazowieckim. W czasie wizyty
u strażników byli również świadkami przyjmowania
zgłoszenia przez oficera dyżurnego. Wspólnie ze
strażnikami powtarzali numer, 9 8 6 który jest numerem alarmowym Straży Miejskiej.
Ostatnim miejscem, które odwiedzili przedszkolacy
byłą sala sesyjna. Oczywiście od razu rozpoczęła się
Sesja Rady Miejskiej z udziałem dzieci. Odbyło się
nawet głosowanie oraz dyskusja. Dzwonek, którego
na sesji używa przewodniczący zakończył obrady.
Tak zakończyła się wycieczka w Urzędzie. Z drobnymi upominkami od Straży Miejskiej zadowolone
maluchy opuściły budynek przy ul. Zakroczymskiej
i pojechały do przedszkola na Osiedle Młodych.

Po wizycie w sekretariacie wszyscy udali się na drugie piętro gdzie zobaczyli dwa ważne pokoje – dział
dowodów osobistych gdzie akurat urzędnik wypisywał wniosek o dowód osobisty dla interesanta.
W kolejnym pokoju - biurze działalności gospodarczej - dzieci wymieniały się planami, co do własnych
firm, jakie w przyszłości chcą założyć.
Przedszkolaki przejawiały się duża troską o zwierzęta i ekologię. Wielu mówiło, iż chce zostać weterynarzem bądź ekologiem. Po wizycie na drugim
piętrze nadszedł czas na 3 piętro, a tam centrum mo-

Z życia TPD, 8 marca – Dzień Kobiet
TeksT I foto TPD

Międzynarodowy Dzień Kobiet wiąże się z wieloma ważnymi wydarzeniami. Otóż ten wyjątkowy dzień obchodzony
był w starożytnym Rzymie, przypadał w pierwszym dniu marca, związany był z początkiem nowego roku. W tym dniu
mężczyźni obdarowywali kobiety kwiatami, prezentami.

P

Spotkanie z poezją w bibliotece.
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oczątek Międzynarodowego Dnia Kobiet
przypisuje się z upamiętnieniem strajku kobiet walczących o swoje prawa w fabryce odzieżowej, a z tym wybuch pożaru w jednej z fabryk
tekstyliów. W wyniku tragedii zginęły ponad setka kobiet. Wyżej wymienione wydarzenia przyczyniły się do powstania komitetów oraz stowarzyszeń wspierających placówki pracy. Na cześć
Międzynarodówka socjalistyczna w Kopenhadze
ustanowiła dzień 8 marca na całym świecie jako
„Dzień Kobiet”, który pielęgnuje prawa wszystkich kobiet.
Nasi mali ,,mężczyźni’’ z Ogniska TPD obdarowali wszystkie kobiety kwiatami oraz życzeniami. Atmosferę upamiętnił kącik poetycki,
wyrażający wiele ciepła radości i uśmiechu na
twarzach wychowawczyń TPD.

Nawet gdy się zachmurzy na niebie,
Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,
My chłopaki z Ogniska uśmiechamy się
do Pań zawsze,
Tak jak dziś!
Tak jak teraz!

Niech poniższe słowa staną się mottem na każdy
dzień:

www.nowydwormaz.pl
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Siatkarze z Piątki Mistrzami Powiatu
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, foto NOSiR

20 marca w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Mistrzostwa Powiatu w mini siatkówce chłopców
szkół podstawowych. Do rozgrywek przystąpiły trzy podstawówki: SP 5 z Nowego Dworu Mazowieckiego, SP z Pomiechówka
i SP z Nasielska

M

ecze rozgrywane były systemem każdy
z każdym. Ostatecznie najlepsi okazali się
nowodworzanie, którzy wygrali wszystkie swoje
mecze. Oto wyniki poszczególnych spotkań:
S. P. Pomiechówek - S. P. 5 N. Dwór Maz.
0 : 2 (9:25, 23:25)
S. P. Pomiechówek - S. P. Nasielsk		
2 : 0 (25:22, 25:16)
S. P. 5 N. Dwór Maz. - S. P. Nasielsk		
2 : 0 (25:23, 25:15)
Tabela końcowa
1. Szk. Podst. Nr 5 w Nowym
Dworze Maz.

4

4–0

2. Szk.Podst. w Pomiechówku

3

2–2

3. Szk.Podst. w Nasielsku

2

0–4

Składy drużyn
Szkoła Podstawowa Nr 5 NDM: Daniel Borzęcki,
Dominik Głowacki, Igor Kwiatkowski, Hubert
Michalik, Michał Januszewski, Bartek Buraczyński, Mateusz Śmietański, Sebastian Boniecki,
Hubert Słoński, Damian Biliński.
Szkoła Podstawowa w Pomiechówku: Marcin
Skowroński, Patryk Skubisz, Jakub Gajewski,
Kamil Bogulak, Julian Strobel, Adrian Byliński,
Filip Kiliś, Adrian Sławiński, Kamil Wójcik.
Szkoła Podstawowa w Nasielsku: Karol Chrustowski, Sebastian Bajno, Karol Romanowski,
Mariusz Chmielewski, Kacper Wiśniewski, Przemysław Wiśniewski, Kamil Filipowicz, Michał
Królak, Przemysław Drwęcki.
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Supermasters PZT – Turniej Nadziei Tenisowych
TeksT I  foto na podst. www.nowydwormaz.pl

W weekend 10-11 marca br. na kortach PKT Pabianice, Polski Związek Tenisowy zorganizował podsumowujący sezon zimowy
turniej „Supermasters PZT – Turniej Nadziei Tenisowych”. Turniej ten wzorowany jest na zawodowym turnieju Masters, gdzie
spotyka się ze sobą pierwsza 8-ka zawodników.

W

edycji zimowej Polski Związek Tenisowy zaprasza do udziału 6-ciu najwyżej sklasyfikowanych zawodników w kategoriach 12, 13 i 14 lat.
Do udziału w turnieju, jako najwyżej sklasyfikowany
został zaproszony również nasz mieszkaniec – Kacper Żuk. Turniej ten był kolejnym sprawdzianem naszego zawodnika na arenie krajowej, tym trudniejszy,
iż Kacper udał się na niego bezpośrednio z lotniska,
po dwóch wyczerpujących turniejach z cyklu Tennis
Europe Junior Tour w Sztokholmie i Paryżu, gdzie
miał okazję zbierać doświadczenia w rywalizacji
z całą światową czołówką 14-to latków. W jednym
z nich, wraz z czeskim partnerem wywalczył III
miejsce w grze deblowej!.
W Pabianicach, Kacper był niekwestionowanym
faworytem w grupie 13-to latków i mimo zmęczenia turniejowymi zmaganiami odniósł pewne zwycięstwo oddając przeciwnikom zaledwie
5 gemów!!!. „Inna galaktyka” – tak określają grę
Kacpra inni trenerzy, gdy nasz mieszkaniec rywalizuje z ich podopiecznymi.
Turniej ten był jednym z nielicznych, krajowych
turniejów Kacpra. Tata-trener, po konsultacjach
z innymi fachowcami zdecydował, że Kacper będzie rywalizował głównie na arenie europejskiej,
tylko wówczas jest szansa na progres i zbiera-

nie doświadczeń, tak potrzebnych aby piąć się
w górę po stopniach tenisowej kariery.
W Europie Kacper również nie wypada najgorzej.
Obecnie jest najwyżej sklasyfikowanym polskim
tenisistą w kategorii U-14 (31 miejsce na liście
światowej ETA), a wśród rówieśników (tylko rok
1999) jest 5 w Europie!. Mimo tych wyników,
Kacper dalej boryka się z problemem braku sponsora, co znacznie ogranicza możliwości rozwoju
kariery tenisowej Kacpra. Gratulujemy Kacprowi kolejnego sukcesu, miejmy nadzieję, że któryś
z poważnych przedsiębiorców dostrzeże potencjał
tego utalentowanego chłopca i zechce wspomóc rozwój jego kariery.
Wyniki Kacpra w Supermastersie:
Faza grupowa:
Kacper Żuk – Rafał Bednarczuk (KT AVIA Świdnik)
6/0, 6/0
Kacper Żuk – Michał Sikorski (KT Legia W-wa)
6/3, 6/0
Półfinał
Kacper Żuk – Andrzej Franko (KT Arka Gdynia)
6/0, 6/1
Finał
Kacper Żuk – Konrad Fryze (RKT Return Radom)
6/0, 6/1.

Tenisowe Mistrzostwa NDM
TeksT I  foto na podst. www.nowydwormaz.pl

18 marca br. w hali NOSiR odbyły się mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w tenisie ziemnym chłopców. Zawody
zostały zorganizowane w dwóch kategoriach, do 12 oraz do 16 lat. Wśród uczniów szkół podstawowych wystartowało
siedmiu graczy, w grupie starszej zaś dziewięciu. Turniej był rozgrywany systemem pucharowym (kto przegrywa, ten
odpada), więc zwycięzcy nie mogli sobie pozwolić nawet na najmniejsze potknięcie.

Nasielsk górą

I

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, foto NOSiR

21 marca br. w NOSiRze rozgrywane były Mistrzostwa Powiatu Nowodworskiego w piłce ręcznej dziewcząt szkól gimnazjalnych.
Walka rozegrała się między reprezentacjami PG1 z Nowego Dworu i PG1 z Nasielska.

N

iestety tym razem lepsza okazała się drużyna
przyjezdnych, która zwycięstwem 9:4 przypieczętowała awans do rozgrywek rejonowych.
Składy drużyn
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku: Klaudia
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Sztabnik, Ada Sitek, Natalia Cyba – 4 br., Ewelina Smolińska – 5 br., Aurelia Sakowska, Kinga
Majchrzak, Kinga Popielarska, Marta Rażniewska, Natalia Kamińska, Agata Zakrzewska, Karolina Wiśniewska
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze

Maz.: Natalia Hernik, Klaudia Olszewska, Marta Sokołowska, Dominika Gmurczyk, Milena
Bylina, Natalia Wnukowska, Justyna Boniecka
– 3 br., Aleksandra Kruszewska, Magda Gryglas,
Paulina Bartołowicz – 1 br.

www.nowydwormaz.pl

tak, w kategorii młodszych pewne zwycięstwo
odniósł Jan Boniecki, który pokonał swoich rywali
bez straty seta. W meczu finałowym pokonał Kacpra
Korczyńskiego 6/3, 6/3. Warto jednak zwrócić uwagę na brak zaliczanego do tego przedziału wiekowego, najzdolniejszego w tym momencie reprezentanta
naszego miasta, Kacpra Żuka, który przebywał na
zgrupowaniu kadry.
Na pochwały zasługują Michał Januszewski, zdobywca trzeciego miejsca, a także dwójka najmłodszych zawodników turnieju Jaś Pawełas oraz Marcin
Siwek. Pech chciał, że musieli oni zmierzyć się ze
sobą już w pierwszej rundzie turnieju. Wygrał ten
pierwszy i ostatecznie zajął trzecie miejsce ulegając
w półfinale zwycięzcy zawodów. Drugi z nich wykazał się spokojem i dużą odpornością psychiczną
jak na swój wiek (10 lat). Obronił trzy piłki meczowe
i dzielnie walczył do samego końca pomimo przebytej choroby tuż przed mistrzostwami.
W kategorii do lat 16 mistrzem został najbardziej
regularnie grający zawodnik, Bartłomiej Chojna. Po
rozegraniu trzech wyczerpujących spotkań (jedno
z nich było rundą wstępną) w finale, najdłuższym
meczu rozgrywek pokonał Jakuba Nowakowskiego.
Trzecie miejsce zajęli Rafał Daniszewski oraz Maciej
Frączak.

www.nowydwormaz.pl

Wyniki:
Kategoria do lat 12:
Ćwierćfinały:
Boniecki Jan – wolny los
Pawełas Jan – Siwek Marcin 6/4, 7/6 (7/5)
Januszewski Michał – Piórkowski Krzysztof 6/3, 6/3
Korczyński Kacper – Pamięta Michał 6/3, 7/6 (7/4)
Półfinały:
Boniecki J. – Pawełas J. 6/3, 6/3
Korczyński K. – Januszewski M. 6/3, 6/4
Finał:
Boniecki J. - Korczyński K. 6/3, 6/3
Kategoria do lat 16:
Runda wstępna:
Chojna Bartłomiej – Szumski Jakub 6/4, 6/3
Ćwierćfinały:
Chojna B. – Pawełas Krzysztof 5/7, 6/3, 7/4
Daniszewski Rafał – Pańczyk Kamil 6/4, 6/4
Nowakowski Jakub – Borowik Daniel 6/4, 6/4
Frączak Maciej – Szulc Jan 7/5, 6/3
Półfinały:
Chojna B. – Daniszewski R. 4/6, 6/4, 7/4
Nowakowski J. - Frączak M. 6/3, 6/3
Finał:
Chojna B. – Nowakowski J. 7/5, 7/6 (7/5)
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