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Nadchodzi najbardziej rodzinny, ciepły
i magiczny czas w roku – Święta Bożego Narodzenia. Przed nami okres intensywnych przygotowań, robienia zakupów, szukania
prezentów, porządków domowych. Życzę
wszystkim Państwu, by w tych gorących
dniach znaleźli Państwo choć chwilę na zadumę i odpoczynek. Niech świętowanie przyjścia na świat Zbawiciela napełni wasze serca
spokojem i nadzieją i da siłę na cały kolejny
rok. Byście spędzili ten czas w gronie najbliższych, w miłości i radości.
Zaraz po świętach nadejdzie Nowy Rok,
a wraz z nim noworoczne postanowienia. Życzę Państwu wytrwałości w ich realizacji, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Mam też nadzieję, że będzie to dobry rok
dla Miasta. Przed nami wiele wyzwań i zadań,

jak chociażby kompleksowy remont budynku
dawnego kasyna oficerskiego w Twierdzy Modlin, stworzenie sieci dróg rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą czy budowa parkingów „Parkuj i Jedź”. Mam nadzieję, że te
i pozostałe zadania ujęte w budżecie miasta
na 2018 rok zostaną zrealizowane w 100 procentach.
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Prawie 200 tys.
na wymianę kotłów w NDM!
Tekst i Foto: Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n 21 listopada 2017 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy zgłosili się do udziału w projekcie pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” i zostali
zakwalifikowani do dofinansowania.
Na spotkaniu obecni byli także, wyłonieni
w postępowaniu przetargowym, przedstawiciele firmy dostarczającej kotły, którzy odpowiadali na pytania mieszkańców. W ramach
projektu miasto odpowiadało za rekrutację
uczestników projektu, wyłonienie w postępowaniu przetargowym dostawców nowych kotłów centralnego ogrzewania z czujnikiem
tlenku węgla, jak również pierwsze uruchomienie instalacji. Przedsięwzięcie wymagało
sprawnej organizacji poszczególnych działań
z uwagi na krótki termin promesy na dofinansowanie udzielonej przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW). Miasto podjęło się realizacji pro-

jektu, mimo, że wykonanie i rozliczenie zadania
musi nastąpić maksymalnie do 15 grudnia br.
Większa część środków na wykonanie inwestycji została pozyskana z WFOŚiGW (75% wartości pieca, jednakże nie więcej niż 5000 zł brutto
dla mieszkańca). Zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW mieszkańcy na własny koszt musieli dokonać montażu kotłów oraz modernizacji instalacji.
Całkowita wartość projektu: 184 397,44 zł
Udział finansowy WFOŚiGW to kwota 105 000,00 zł
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Plac Solny bramą do Narwi
Tekst: Martyna Kordulewska, Aneta Pielach-Pierścieniak,
Foto: Martyna Kordulewska, Aneta Pielach- Pierścieniak, OUTIN Architektura

n Zakończyły się prace nad koncepcją zagospodarowania Placu Solnego
z nabrzeżem. Podczas sesji 5 grudnia Burmistrz Jacek Kowalski zaprezentował
efekty kilkumiesięcznych prac z udziałem mieszkańców.

Od kilku miesięcy w ramach projektu RESTAURA zbierane były pomysły na zagospodarowanie tej części miasta. Dyskutowano o tym
na spotkaniach w Urzędzie, konsultacjach
w plenerze i w Internecie. Wspólnymi siłami
pod okiem architekta i planistów udało się stworzyć wizję, w której priorytetami są: rozwój oferty
turystycznej i rekreacyjno-sportowej, stworzenie
nowych miejsc integracji i wzrost poczucia tożsamości lokalnej, tworzenie odpowiednich warunków do życia – rozwój mieszkalnictwa.
Zgodnie z założeniami RESTAURY wizja ma być
realizowana w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Tę możliwość daje zago-

spodarowanie terenów zielonych na osiedle
mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową,
utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej na obszarze objętym opracowaniem. Realizacja projektu nie tylko na nim ma
spełnić określone cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, ale podnieść też
atrakcyjność sąsiadujących areałów.
Plac Solny – obecnie pusty – może stać się
wizytówką miasta. Ma się na nim znaleźć mapa Nowego Dworu Mazowieckiego, po której
można będzie chodzić, z niewielkimi ciekami
wodnymi imitującymi Wisłę, Narew i Wkrę. Mapa oraz okolica ma być widoczna z wieży wi-

dokowej inspirowanej dawną budowlą strażacką. Koncepcja przewiduje nowe budynki
w najbliższym otoczeniu placu. To z niego ma
prowadzić główne wejście na wał.
Dominującą funkcją Placu Solnego nie będzie już parking, chociaż miejsca parkingowe
oczywiście są przewidziane. Istnieje możliwość
budowy jednopoziomowego parkingu podziemnego na ok. 120 aut.
Bulwar nad Narwią na odcinku 1,5 km przewiduje rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego. Rowerzyści mają się poruszać po koronie
wału, piesi – niżej. Nie zabraknie też miejsca
na małą gastronomię. Koncepcja przewiduje
trzy sąsiadujące ze sobą obiekty: siedzibę
wędkarzy, WOPR i policji rzecznej z bazą gastronomiczną, sekcji kajakarskiej NOSiR z odpowiednim zapleczem. Przy budynkach
zlokalizowano pomosty oraz miejsce do slipowania łodzi (drugie przy marinie). Plaża miejska ma być wzbogacona o wypłycony basen.
Na wysokości kanałku dawnej Polleny przewidywane jest nowe osiedle, na którym mogą
powstać obiekty od niskiej zabudowy do kilkukondygnacyjnej, apartamentowej (najbliżej
wody). Zbiornik wodny zabezpieczony śluzą
zamieni się w marinę. W pasie nabrzeżnym
mogą powstać boiska sportowe. Koncepcja
przewiduje obiekty użyteczności publicznej,
skwer, plac.
Zaprezentowana koncepcja wzbudziła pozytywne reakcje zarówno mieszkańców obecnych na październikowym spotkaniu
podsumowującym prace, jak i radnych. Zintegrowany Plan Rewitalizacji został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej 5 grudnia podczas
sesji. Jednak warto zaznaczyć, że do jego realizacji będą potrzebne jeszcze zmiany
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oraz pozyskanie partnerów zewnętrznych.
Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego
RESTAURA”
jest
współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju i zagospodarowania obszaru pilotażowego w mieście Nowy Dwór Mazowiecki
w ramach projektu rewitalizacji elementów dziedzictwa kulturowego „Restaura"
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Architektoniczna koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju i zagospodarowania obszaru pilotażowego w mieście Nowy Dwór Mazowiecki
w ramach projektu rewitalizacji elementów dziedzictwa kulturowego „Restaura"
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Strefa bulwarów nad rzeką Narew - zagospodarowanie

Bulwary – strefa małej gastronomii
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Geoportal – zgłaszanie uwag i problemów
Tekst i Foto: Powiatowy Zespół Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

n Od teraz mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą zgłaszać nieprawidłowości dostrzeżone na drogach za pomocą
geoportalu na naszej stronie.

N: 52° 33' 36,69"
X: 582591,84

E: 20° 34' 45,95"
Y: 7474870,81

Obsługa aplikacji nie jest skomplikowana. Na interaktywnej mapie
należy symbolem przedstawiającym wykrzyknik zaznaczyć miejsce,
w którym pojawił się problem. Następnie po kliknięciu pojawia się
okienko, w którym dokonuje się opisu zgłaszanej sprawy oraz zaznacza, jakiego problemu ona dotyczy. Mieszkańcy mają tu do wyboru kilka kategorii: zgłoszenie uwag dotyczących dróg powiatowych,

6

zdarzeń niebezpiecznych oraz zniszczonych punktów osnowy geodezyjnej.
Zachęcamy do korzystania z nowej funkcji, która pozwoli w szybki
sposób poinformować odpowiednie wydziały o zaistniałym problemie
na drodze powiatowej. Co ważne, geoportal działa także na urządzeniach mobilnych z dostępem do Internetu.
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Stypendia Starosty
dla uczennic Liceum
n Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Na sesji Rady Powiatu Nowodworskiego
wręczono Stypendia Starosty za szczególne
osiągnięcia sportowe dwóm uczennicom Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Klaudia Szulecka jest zdobywczynią dwóch
złotych medali w kajakarstwie na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Juniorek w Bydgoszczy w kategorii C-1 na 200 metrów i C-2 na 500
metrów, zajęła także 6 miejsce w finale A na Mistrzostwach Europy Juniorów w Belgradzie. Stypendium otrzymała również Adrianna
Zadruska, która zajęła III miejsce w Kickboxingu
na Mistrzostwach Polski Juniorów w Rydzynie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Komunikat
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z opadami śniegu,
przypomina o obowiązku odśnieżania dachów który należy do właściciela lub zarządcy budynku.
Artykuł 61 pkt. 2 Prawa budowlanego, nakazuje zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych
i niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg. Mokry śnieg stanowi największe
obciążenie. Podczas topnienia, warstwa o powierzchni 1 m kw. i grubości 15 cm może ważyć nawet 50 kg. W zakres
czynności obejmujących odśnieżanie wchodzi również usuwanie brył lodu na elewacjach, lodu z rynien i rur, zwisających
sopli, nawisów śnieżnych i lodowych. Wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać
zagrożenie zarówno dla samego budynku, jak i osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Niebezpieczeństwo dla pieszych zimą mogą stanowić także
nieodśnieżone chodniki. O obowiązku odśnieżania chodnika mówi ustawa o utrzymaniu porządku w gminach z dnia 13
września 1996 r. Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów chodnik i podjazd to elementy przylegające do ogrodzenia
nieruchomości, stąd obowiązek odśnieżania ich należy do właściciela bądź zarządcy obiektu. Należy pamiętać, iż
do obowiązku zarządu gminy i zarządu dróg należy jedynie usunięcie śniegu zgarniętego przez właściciela lub zarządcę
budynku. Wyjątek stanowią odcinki chodnika oddzielone od posesji pasem zieleni lub parkingiem, które podlegają
pod zarządcę drogi lub gminę. W takich przypadkach odśnieżanie nie należy do obowiązku właściciela ani zarządcy
budynku.
O dostrzeżonych nieprawidłowościach prosimy informować tutejszą jednostkę na adres: ul. Paderewskiego 6,05–100 Nowy
Dwór Mazowiecki, adres mail: pinb@nowodworski.pl, lub pod numerem telefonu 22 775 00 79.
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21. Świąteczna Zbiórka Żywności 2017 za nami
Tekst i Foto: Mały Sektor Dużych Rzeczy, Mariusz Ziółkowski

n Podczas tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności w Nowym Dworze Mazowieckim udało się zebrać 3934,15 kilogramów
produktów: pierwszego dnia – 651,93, drugiego – 2297,1, trzeciego – 985,12 kilogramów!
Świąteczna Zbiórka Żywności odbywała się
od 1 do 3 grudnia. Akcja była prowadzona
w siedmiu nowodworskich marketach: Kaufland, Lidl, Mila (ul. gen. Berlinga, 29 Listopada), Biedronka (ul. Harcerska, Leśna,
Mazowiecka). W tegorocznej zbiórce wzięło
udział ponad 200 wolontariuszy.
Organizatorzy zbiórki: Bank Żywności SOS
w Warszawie i Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
składają serdeczne podziękowania wolontariuszom pracującym w sklepach – uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1, Zespołu Szkół nr 2,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Placówek Edukacyjnych, Harcerzom z Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im.
Korpusu Kadetów nr 2, Strażakom z OSP Nowy
Dwór Mazowiecki oraz OSP Ratownictwo Wodne (Modlin), zawodnikom Nowodworskiego Klubu Sportów Walki „Bastion”, strażnikom Straży
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, pra-

cownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, wszystkim osobom
pracującym w magazynie, kierownikom sklepów, obsłudze, firmom Reckitt Benckiser i EcoWipes. Dziękujemy Mieszkańcom Nowego
Dworu Mazowieckiego, którzy, jak co roku, pokazali swoją hojność!
Z zebranej żywności wolontariusze przygotowali 450 paczek, które jeszcze przed Bożym
Narodzeniem trafią do potrzebujących mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Dystrybucją talonów, na podstawie których będą
wydawane paczki, zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
8
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Podziękowania dla Norberta Wysockiego
Tekst: red.
Foto: wirtualnynowydwor.pl

n Podczas sesji Rady Miejskiej 5 grudnia Burmistrz Jacek Kowalski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Bisialskim wręczyli podziękowanie st. strażakowi Norbertowi Wysockiemu z Państwowej Straży Pożarnej, który jest też założycielem i wiceprezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne.
Strażak otrzymał podziękowania za imponującą postawę i zasługi na rzecz bezpieczeństwa, a także za ratowanie życia innym.
W tym roku pan Norbert uratował od śmierci
dwie osoby, które próbowały odebrać sobie
życie, skacząc do wody. Do pierwszego zdarzenia doszło w lutym 2017 roku w Pomiechówku. Starszy strażak Norbert Wysocki
skoczył do lodowatej wody bez żadnego zabezpieczenia i wyciągnął na brzeg, w asyście
swojego dowódcy, agresywnego mężczyznę.
Druga sytuacja zdarzyła się 22 listopada
w Nowym Dworze Mazowieckim na rzece Narwi. Mężczyzna skoczył do wody z mostu Pancera. Dzięki opanowaniu i spokojnej rozmowie
wiceprezesa OSP-RW udało się uspokoić mężczyznę, który po wpadnięciu do zimnej wody
wyszedł na jeden z filarów i oczekiwał na pomoc.
Wcześniej panowie Norbert Wysocki i Robert Kołodziejski otrzymali przyznany im przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę Krzyż Zasługi za Dzielność. Odznaczenia
wręczył im Mariusz Błaszczak Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

www.nowydwormaz.pl

9

Fakty Nowodworskie

NASZE MIASTO

Zarząd Osiedla nr 1 – podsumowanie roku
Tekst: Roman Biliński,
Foto: Paulina Mikiel

n 15 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie z mieszkańcami Osiedla nr 1 „Centrum Miasta”, na którym
przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla nr 1 w 2017 roku oraz wręczono nagrody w konkursie „Osiedle
Centrum w kwiatach 2017”.
Wśród zaproszonych gości na spotkaniu byli obecni: Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani
Grażyna Nadrzycka, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Pan Dariusz Tabęcki oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Marzena Surma.
W sprawozdaniu z działalności zarządu
przedstawiono zrealizowane zadania, m.in. zorganizowanie wspólnie z władzami miasta, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, Pikniku
Rodzinnego „Majówka 2017”. Impreza cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, a dzięki dodatkowym środkom pozyskanym od sponsorów jej oprawa była szczególnie
atrakcyjna. Zarząd Osiedla nr 1 raz jeszcze dziękuje władzom miasta oraz wszystkim sponsorom, zwłaszcza Panu Januszowi Dąbrowskiemu,
prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o. o. W ramach Budżetu Obywatelskiego
zrealizowany został również wnioskowany przez
zarząd projekt dotyczący modernizacji siłowni
zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu i ustawieniem urządzeń do street workoutu.
Ponadto dzięki dobrej współpracy z władzami miasta i jednostkami podległymi na terenie osiedla wykonano następujące prace:
• montaż nowych piaskownic na placu
zabaw przy ul. Legionów oraz
przy posesji Chryzantemy 1,
• montaż wyremontowanej przez
pracowników MZO piaskownicy
przed posesją Warszawska 12,
• remont dachu w budynku
przy ul. Daszyńskiego 5,
• wycinka drzew przy ul. Sukiennej,
• ustawienie dodatkowych koszy
przy wale narwianym,
• ustawienie ławek przy ul. Chryzantemy1,
• pielęgnacja drzew na Skwerze Wolności,
• remont fragmentu chodnika
przy ul. Warszawskiej 15 oraz usunięcie
garbów w chodniku przy ul. Nałęcza,
• uzupełnienie kostką brukową miejsca
po wyciętym drzewie w chodniku
przy ul. Przejazd.
Mimo iże nie udało się zrealizować wszystkich wnioskowanych zadań, Zarząd Osiedla
nr 1 wyraża nadzieję, że to, co zostało wykonane, choć częściowo zaspokoi potrzeby
i oczekiwania mieszkańców, a na pewno
wpłynie pozytywnie na estetykę osiedla i miasta. Za zrealizowane zadania serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi i Panu Dariuszowi
Tabęckiemu.
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We wrześniu zarząd zgłosił do budżetu miasta następujące wnioski na 2018 rok:
1. Sukcesywne podłączenia budynków
komunalnych w centrum miasta do sieci
wodnokanalizacyjnej.
2. Budowa (przedłużenie) ul. Chryzantemy
do ul. Słowackiego wraz z miejscami
postojowymi, chodnikiem z kostki
brukowej i montażem oświetlenia
ulicznego.
3. Budowa chodnika wraz z miejscami
parkingowymi przy ul. Okrzei.
4. Wykonanie nakładki asfaltowej
w ul. Kościuszki.
5. Wykonanie dwóch progów
zwalniających w ul. Sukiennej.
6. Termomodernizacja budynku
komunalnego przy ul. Legionów 18.
7. Remont odcinka ul. Targowej,
od Przychodni „Życie” do bazy ZWIK sp.
z o. o.
8. Modernizacja miejsc parkingowych
przy Urzędzie Skarbowym.
9. Utwardzenie terenu przy posesjach
Kościuszki 1 i 3.
10. Wykonanie zadaszenia (wiaty)
przystanku autobusowego
przy ul. Warszawskiej/Sawy wraz
z podświetlaną tablicą rozkładów jazdy.
Nagrody w konkursie „Osiedle Centrum
w kwiatach 2017” w postaci dyplomów i talonów pieniężnych na ogólną kwotę 1000 zł
wręczyli wyróżnionym mieszkańcom Burmistrz
Miasta, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Grażyna Nadrzycka oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Roman Biliński.

Lista nagrodzonych:
Wspólnoty Mieszkaniowe: Partyzantów 10,
Targowa 2, Legionów 15, Magistracka 3, Warszawska 23, Warszawska 27, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Słowackiego 2; Ewa Pyrzakowska,
ul. Sukienna 72; Kazimiera Korzeń, ul. Piaskowa 7; Elżbieta Jachowska, ul. Piaskowa 4; Alicja Konarzewska, ul. Modlińska 5;
Halina Stopczyńska, ul. Modlińska 5; Tadeusz
i Barbara Gęderko, ul. Chryzantemy 1; Krzysztof i Dorota Fijałkowscy; ul. Chryzantemy 1; Luiza i Edmund Urbańscy, ul. Słowackiego 4;
Leokadia Kaptur, ul. Partyzantów 10; Zofia Kowalczyk, ul. Magistracka 1; Gabriela i Andrzej
Paprzyccy, ul. Zakroczymska 34; Wiesława Rachoń, ul. Warszawska 15; Henryka Sekuła
ul. Warszawska 13.
Podsumowując konkurs, Burmistrz Miasta
serdecznie podziękował wszystkim nagrodzonym za duży wkład pracy w upiększanie posesji, a tym samym osiedla, życząc dalszych
sukcesów i zachęcając jednocześnie pozostałych mieszkańców do udziału w konkursie
i zdrowej rywalizacji.
W trakcie spotkania mieszkańcy Osiedla
nr 1 zgłosili burmistrzowi swoje uwagi i potrzeby, dotyczące m.in. remontu dachu posesji
przy ul. Sukiennej 72, montażu progów zwalniających w ul. Sukiennej oraz odprowadzenia
wody z parkingu i uciążliwości z zaparkowaniem pojazdu przy posesji Targowa 2.
www.nowydwormaz.pl
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Seniorzy w Łodzi
Tekst i Foto: UTW – Grupa Centrum

n 29 września 2017 roku, w ramach wykładów wyjazdowych, seniorzy z Grupy
Centrum Uniwersytetu Trzeciego Wieku wybrali się na wycieczkę do Łodzi. Miasto
przywitało ich piękną pogodą i wieloma atrakcjami.

www.nowydwormaz.pl
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W najnowszym i najnowocześniejszym
w Polsce planetarium zapoznali się z mapą jesiennego nieba i uczestniczyli w niewyobrażalnym pokazie popularno-naukowym w 3D
pt. „Na Skrzydłach Marzeń”.
Następnie Grupa zwiedziła jeden z najnowocześniejszych w Europie obiektów infrastruktury – Dworzec Kolejowy Łódź Fabryczna.
Ten piękny obiekt jest integralną częścią centrum miasta. Stylową starą architekturę dworca połączono z olbrzymią ilością stali i nową
konstrukcją. Dworzec bezpośrednio połączony jest z komunikacją miejską – autobusową
i tramwajową.
Kolejnym zwiedzanym gigantem było centrum handlowo-usługowo-kulturalno-rekreacyjne „Manufaktura” – największe
pod względem powierzchni w Europie
Wschodniej. „Manufaktura” powstała na terenie o powierzchni 30 hektarów, na którym
znajdował się kompleks fabryk należących
do jednego z największych fabrykantów dawnej Łodzi – Izraela Poznańskiego.
Nasi seniorzy mieli okazję uczestniczyć
w jeszcze jednej niezwykłej atrakcji – przepięknym pokazie iluminacji świetlnych, pokazie
ognia i mappingów na zabytkowych obiektach, gdyż właśnie tego dnia rozpoczął się
w Łodzi „Festiwal Światła”.
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Dzień Nauczyciela w Oddziale Emerytów ZNP
Tekst i Foto: Oddział Emerytów ZNP

n Z okazji Dnia Nauczyciela członkowie Oddziałowej Sekcji Emerytów ZNP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz sympatycy
wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się 13 października w restauracji Magnolia w Pomiechówku.

Jak co roku nauczyciele emeryci wyrazili ogromną chęć spotkania
się w gronie kolegów i koleżanek, aby kolejny raz wspominać czasy zawodowej aktywności.
Cieszymy się, że w spotkaniu wziął udział pan Tadeusz Regulski, były dyrektor Szkoły Podstawowej w Modlinie Starym, który w stycz-

niu 2018 roku skończy 90 lat. Jak widać, wiek nie ma żadnego znaczenia, jeżeli ludzie chcą się spotykać i cieszyć wspólnie spędzonym
czasem oraz wspomnieniami. Ten czas upłynął w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
Do zobaczenia na następnym spotkaniu.

Szkółka Wędkarska „Jazgarek”
Tekst i Foto: Sławomir Olikowski

n Przyszedł czas na podsumowanie dotychczasowych spotkań młodych
adeptów sztuki wędkowania Szkółki Wędkarskiej, utworzonej w Kole nr 15
Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zajęcia w szkółce prowadzone przez instruktorów: kol. Pawła Łoginowa i Kamila Kruszewskiego cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem, czego dowodem była wysoka frekwencja oraz wyniki osiągane podczas zajęć praktycznych i na zawodach.
Początkiem szkolenia podopiecznych było
m.in. zapoznanie się z wędką i sporządzanie
zestawów spławikowych. Dla niektórych było
to tylko przypomnienie, dla nowych uczestników – poznawanie od podstaw budowy zestawu spławikowego zarówno na spławik
stały, jak i na spławik przelotowy. Tematem ko12

lejnego spotkania szkółki były zestawy do bata. Wspólnymi siłami, pod czujnym okiem instruktorów Pawła i Kamila młodzież wykonała
samodzielnie zestawy spławikowe, bo nic nie
przynosi większej frajdy niż zrobienie czegoś
własnymi rękami.
Nasi młodzi uczniowie spisali się znakomicie, tym bardziej że otrzymali zadanie, by samodzielnie przygotowa
zakupiony przez Koło sprzęt do pierwszego
wspólnego wyjścia nad wodę.
Kolejnym etapem było sprawdzenie swoich
umiejętności teoretycznych w praktyce. Okazało się, że wiedza praktyczna w doskonały
sposób sprawdziła się podczas prób jej wykorzystania.
W sierpniu przyszedł pierwszy poważniejszy
egzamin w postaci uczestnictwa naszych młodych kolegów w międzykołowych zawodach
szkółek wodnych strefy „Warszawa Wschód”
na Kanale Żerańskim. Premierowy start w pro-

fesjonalnie zorganizowanych zawodach okazał się dla młodych zawodników nie lada wyzwaniem, z którym nieźle sobie poradzili.
Na początku września podczas praktycznych zajęć na terenie „Żwirowni” członkowie
szkółki utrwalali wiedzę zdobytą na poprzednich szkoleniach, by uzyskać jak najlepsze wyniki w zawodach szkółki. Zawody odbyły się 10
września na jeziorze w Kazuniu. Emocji było co
nie miara, a jeszcze więcej podczas wręczania nagród i upominków wszystkim uczestnikom imprezy.
Na kończącym tegoroczne zajęcia grudniowym spotkaniu planowane jest podsumowanie działalności szkółki i podziękowanie
uczestnikom oraz ich rodzicom za uczestnictwo w spotkaniach.
Zapraszamy kolejnych chętnych kandydatów – w wieku od 5 do 14 lat – do nauki ciekawej sztuki wędkowania.
Polski Związek Wędkarski Koło nr 15
w Nowym Dworze Mazowieckim
05–100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Sukienna 24a,
tel. 22 775 29 77; 602 613 013,
e-mail: pzwkolo15@interia.pl,
www.kolo15ndm.ompzw.pl
www.nowydwormaz.pl
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Order św. Jana Kantego dla Prezesa
Związku Oficerów Rezerwy RP
Tekst: Andrzej Krajewski, Foto: Radosław Gądek

n 20 października 2017 roku podczas Inwestytury (nadania) Rycerskiego Orderu św. Jana Kantego, odbywającej się
w Kolegiacie Uniwersyteckiej św. Anny w Krakowie, płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Orderem św. Jana Kantego, nadanym przez Towarzystwo Rycerskie
Braci Kurkowych.
Wśród kilkunastu odznaczonych Orderem
św. Jana Kantego znaleźli się m.in.: ks. biskup
Jan Kopiec, ordynariusz Diecezji w Gliwicach;
ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Marek Jakubiak, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystości wzięli także udział małżonka
płk. rez. Alfreda Kabaty oraz por. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego
ZOR RP.
Była to siódma w historii orderu uroczystość
po raz trzeci odbywająca się w Krakowie,
przy grobie św. Jana Kantego. Mszy świętej
koncelebrowanej przewodniczył ks. inf. Władysław Gasidło, prepozyt Kapituły Kolegiaty
Uniwersyteckiej św. Anny. Kazanie wygłosił ks.
biskup Jan Kopiec. Przypomniał postać patrona dnia świętego Jana Kantego (Jana z Kęt),
wielkiego uczonego, patrona profesorów, studentów i młodzieży oraz szkół katolickich, który żył w latach 1390–1473. Święty Jan jako
kapłan i teolog ze wszystkich sił starał się przekazać ludowi Bożemu takie nauczanie, które
nie naruszałoby doktryny wiary. Pracował
z nieprawdopodobną wytrwałością. Rękopisy, które wyszły spod jego ręki, liczą ponad 18
tysięcy stron. Owocem jego wytrwałej pracy
jako skryptora jest zachowanych 28 kodeksów.
Nowo pasowanym rycerzom św. Jana Kantego przypomniano w czasie liturgii o zobowiązaniu do krzewienia, kultywowania,
umacniania i obrony dziejowej spuścizny naszych praojców.
Krakowską uroczystość zorganizował Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego oraz Towarzystwo Rycerskie Braci
Kurkowych. Oprawę wokalną podczas mszy
świętej zapewnił chór I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Krakowie.
Następnego dnia płk rez. Alfred Kabata
wraz z małżonką oraz por. rez. Radosław Gądek mieli możliwość spotkania się z przebywającą w tym czasie w Krakowie Anną Marią
Anders – córką gen. Władysława Andersa,
która jest senatorem i ministrem w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Anna Maria Anders
jest honorowym członkiem Związku Oficerów
Rezerwy RP i matką chrzestną jego sztandaru.
www.nowydwormaz.pl
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Mikołajkowo w Parku Miejskim
Tekst: Aneta Pielach-Pierścieniak,
Foto: Mariusz Ziółkowski, Aneta Pielach-Pierścieniak

n W środowe popołudnie (6.12) w Parku Miejskim odbyła się impreza mikołajkowa. Na licznie zebrane dzieci czekały
Śnieżynki, które organizowały konkursy i zachęcały do wspólnej zabawy. W oczekiwaniu na Mikołaja wspólnie śpiewano
świąteczne piosenki. Kulminacyjnym punktem programu było odpalenie okazałej choinki.
Nie zabrakło też samego Mikołaja, który
przywiedziony głośnymi krzykami maluchów
wreszcie do nich zawitał. Rozdawał dzieciom
słodycze i chętnie pozował do zdjęć. W zamian otrzymał od nich prezenty. Dzieci odwiedził też nasz znany nowodworski miś – Baśka
Murmańska.
Podczas imprezy na świątecznym kiermaszu można było kupić pyszne ciasta, słodycze,
rękodzieło, ozdoby choinkowe, a najmłodsi
mieli również okazję pomalować sobie buźki.
Dziękujemy wszystkim instytucjom i organizacjom za wsparcie w organizacji spotkania,
w szczególności: Publicznemu Przedszkolu
nr 1, Publicznemu Przedszkolu nr 3, Zespołowi
Szkolno-Przedszkolnemu z Modlina Twierdzy,
Stowarzyszeniu Oświatowemu Subsidium, TPD,
Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek,
Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz panu Grzegorzowi Grzybowskiemu.
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Obchody 150. rocznicy urodzin
Marszałka Józefa Piłsudskiego
Tekst: Andrzej Krajewski, Foto: Urząd Miejski

n 5 grudnia 2017 roku Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i Komenda Hufca ZHP w Nowym Dworze
Mazowieckim zorganizowali obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Marszałka w Nowym Dworze Mazowieckim.
W imieniu organizatorów uczestników uroczystości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes
Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięli
udział uczniowie i nauczyciele nowodworskich
szkół, w tym Zespołu Szkół nr 2, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Placówek Edukacyjnych, Warsztatów Terapii
Zajęciowej TPD, harcerze z Nowodworskiego
Hufca ZHP ze szczepu w Nowym Dworze Mazowieckim i mieszkańcy miasta. Władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego
reprezentowali: burmistrz Jacek Kowalski oraz
radni z przewodniczącym Rady Miejskiej
Krzysztofem Bisialskim. W obchodach uczestniczyli także kombatanci, wśród nich najstarszy
członek Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 103-letni kpt. w st. spocz. Andrzej
Rak oraz 93-letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.
W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata stwierdził m.in., że Marszałek Józef Piłsudski jest jednym z najważniejszych
symboli wolnej Ojczyzny. Podkreślił również, że
Marszałek Józef Piłsudski nie pozostawił żadnego formalnego testamentu. Z jego myśli,
16

rozkazów, sentencji, publikacji i przemówień
można jednak wybrać najważniejsze ponadczasowe myśli, które dla nas współczesnych
są drogowskazem.
Po wystąpieniu okolicznościowym odbył się
Apel Pamięci przeprowadzony przez płk. rez.
Alfreda Kabatę i harcerzy z nowodworskiego
Hufca ZHP. Następnie złożono kwiaty i zapalo-

no znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Uroczystość zakończyła pieśń „Legiony”
oraz podziękowanie burmistrza Jacka Kowalskiego.
Posterunek honorowy przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów.
www.nowydwormaz.pl
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Druga nOFFa za nami!
Tekst i Foto: NOK

n 18 listopada 2017 roku do Nowodworskiego Ośrodka Kultury zjechali najzdolniejsi młodzi wykonawcy z całej Polski.

Spośród 74 nadesłanych zgłoszeń do części konkursowej zakwalifikowało się dwudziestu dwóch uczestników (zarówno soliści, jak
i zespoły), z czego dwudziestu przyjechało
na Festiwal.
Poziom konkursu także w tym roku okazał
się bardzo wysoki. Młodzi artyści w większości
prezentowali autorskie utwory i oryginalne
aranżacje. Zachwycali głosem, wykonaniem,
dojrzałymi tekstami i pomysłowością. Jury
w składzie: Skubas, Tomasz Jaros i Paulina Serwatka nie miało łatwego wyboru.
Czekając na werdykt jury, mieliśmy przyjemność wysłuchać pięknego recitalu Asi Nawojskiej, która zwyciężyła w I edycji Festiwalu.
Po wnikliwych naradach Jury podjęło decyzję i wybrało najlepszych. Oto oni:

www.nowydwormaz.pl

Grand Prix – Funkasank Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
– Ładni Ludzie Nagroda Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu – Kagyuma
• I miejsce – Charles Pakowsky
• II miejsce – Szymonmówi
• III miejsce – Julita Zielińska
Studio nagrań Załuski-sesja nagraniowa – Gabriela Kundziewicz
Wyróżnienia: Ida Dzik i Maksymilian Łapiński
Emocjonujący i pełen artystycznych przeżyć nOFFowy dzień zakończył świetny koncert
gwiazdy wieczoru Julii Marcell Trio.
Dziękujemy osobom prywatnym i instytucjom za wsparcie finansowe, materialne
i sprzętowe festiwalu: Burmistrzowi Miasta Nowy

Dwór Mazowiecki, Warsaw Modlin Airport, Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Książkarni, Lekam, Karczmie pod Jaworem, firmie Kaufland,
Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu, Studio Załuski, Other Media, strefapiosenki.pl,
Dziękujemy również Paulinie Serwatce – dyrektor artystycznej Festiwalu za ogrom pracy,
jaki włożyła w przygotowanie Festiwalu,
Agnieszce Ozon za wsparcie techniczne oraz
wszystkim pozostałym, którzy zaangażowali się
w realizację wydarzenia.
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Dwadzieścia lat scrabblowych rozgrywek
Tekst i Foto: NOK

n To dobry moment do podsumowań. Pierwsze Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Scrabble odbyły się 26
października 1997 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury, zlokalizowanym jeszcze w budynku przy ul. Mazowieckiej.
Kolejne krążyły po mieście, odbywając się to w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, to w Klubie Technik czy kawiarni OLIMP
w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Od 2010 roku odbywają się już we własnej siedzibie Nowodworskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Ignacego Paderewskiego 1A.
Tegoroczne mistrzostwa zgromadziły 47
scrablistów z całej Polski, z takich miast jak Białystok, Szczecin, Gorzów, Lublin, Kętrzyn i oczywiście Warszawa. Dopisała też duża grupa
najlepszych polskich scrabblistów. Stery sędziowania po Andrzeju Lożyńskim przejęła Sylwia Buks. Andrzejowi bardzo dziękujemy za 19
lat współpracy.
Turniej rozpoczęliśmy miłym akcentem, wręczając Andrzejowi Kwiatkowskiemu i Tomaszowi Zwolińskiemu upominki za dwadzieścia
nieprzerwanych lat udziału w naszym turnieju.
Gratulujemy wytrwałości i samodyscypliny, bo
tego dnia pogoda odstraszała od wyjścia z domu. Batalia o Puchar Nowego Dworu Mazowieckiego trwała dwa dni – 28 i 29 października.
Przebieg tegorocznej rozgrywki zmieniał się jak
w kalejdoskopie i trudno było wyłonić pewnych
faworytów. Przetasowania trwały do ostatniej 12
rundy. Najlepszy okazał się Marek Reda, zwycięzca 10 partii, który pojawił się na naszym turnieju jako siedemnastolatek, a teraz po 12
latach jest młodym wykształconym człowiekiem.
Drugie miejsce z 9 partiami wywalczył Stanisław
Rydzik, trzecie miejsce zajął Mariusz Skrobosz
(drugi na liście rankingowej).
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Z okazji jubileuszowych mistrzostw fortuna był
hojna (w domyśle: organizatorzy i sponsorzy).
Ufundowano 20 atrakcyjnych nagród rzeczowych i okazałe puchary dla zwycięzców. Cieszą zadowolone miny graczy i pochwały
za dwadzieścia lat pracy nad turniejem. Brawa
dla odważnych debiutantów: Jadwigi Marzec
z Nowego Dworu i Piotra Zwolińskiego ze Skierd.

Nowodworski Ośrodek Kultury dziękuje wiernym sponsorom: Firmie „REMI” Barbara Torzewska,
Kwiaciarni Okońscy, Drogerii Alicja Sempławska
i Firmie KOJEN Witold Rogowski – wyłączny dystrybutor markowych parasoli FULTON.
Dziękujemy wszystkim przybyłym zawodnikom. Gratulujemy zwycięzcom!
Do zobaczenia w trzeciej dekadzie.

www.nowydwormaz.pl
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Od 1 stycznia wystarczy
jeden przelew do ZUS
Nowy sposób rozliczania z ZUS zacznie obowiązywać już od
1 stycznia 2018 roku. Przedsiębiorcy do tego czasu otrzymają
indywidualny numer rachunku składkowego, na który będą
od nowego roku opłacać składki. Zamiast trzech albo
czterech przelewów miesięcznie będą wysyłać tylko jeden.
Projekt zakładający przypisanie indywidualnego numeru rachunku
składkowego każdemu przedsiębiorcy to przede wszystkim wygoda.
Obecnie wypełnianie kilku przelewów jest bardzo pracochłonne.
Podaje się w nich wiele danych, które pomagają właściwie
zaksięgować i rozliczyć wpłaty. Trzeba wprowadzać je bardzo
dokładnie, ponieważ popełnienie błędu w danych identyfikacyjnych
lub okresie rozliczeniowym powoduje problemy we właściwym
przypisaniu składki.
Od 1 stycznia prowadzący firmę będą opłacać składki zwykłym
przelewem, na którym wpiszą tylko numer rachunku składkowego – ten
indywidualny, który będzie przypisany tylko do jednego klienta. Każdą

www.nowydwormaz.pl
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wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i
fundusze na podstawie deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy za
ostatni miesiąc. Jeden przelew obejmie więc składki na ubezpieczenia
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i – dla tych, którzy
opłacają – Fundusz Emerytur Pomostowych.
Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności system rozliczy
najstarsze zadłużenie, oczywiście, o ile takie istnieje. A więc w sytuacji gdy
klient ma zadłużenie, musi się liczyć z tym, że zaksięgowanie bieżących
składek na poczet długu spowoduje brak pokrycia bieżących składek.
Stąd też przedsiębiorcy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe
mogą w tym przypadku „wypaść” z tego ubezpieczenia. Skutkuje to np.
tym, że jeżeli ktoś taki zachoruje, to nie otrzyma zasiłku chorobowego. Aby
uniknąć konsekwencji, wystarczy jednak, że przedsiębiorca spłaci
zadłużenie do końca grudnia 2017 roku lub wystąpi do ZUS z wnioskiem
o rozłożenie go na raty. Każdy, kto podpisze umowę przed 1 stycznia 2018
roku i będzie terminowo regulował należności, zyska pewność, że wpłaty
rozliczą się właściwie, tzn. na składki bieżące i na raty, które powoli spłacą
zadłużenie. W całej Polsce ZUS wysłał 3,6 mln listów z informacją o
indywidualnym numerze składkowym.
Uwaga
Przedsiębiorco, jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od nas
informacji lub jeżeli zgubisz list, to koniecznie skontaktuj się z ZUS. Numer
rachunku otrzymasz wtedy w każdej placówce Zakładu lub w Centrum
Obsługi Telefonicznej (tel. 22 560 16 00). To ważne, ponieważ dotychczasowe
rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.
Anna Petelicka
Naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz
II Oddziału ZUS w Warszawie
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Zmiany w zasadach segregowania śmieci
W związku z wprowadzaniem w życie zapisów, które zostały zawarte w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Gmina Nowy Dwór Mazowiecki od stycznia 2018 roku
planuje wprowadzić zasady segregowania odpadów komunalnych na 4 frakcje, tzn:
Papier – worek/pojemnik niebieski na papier i tekturę (bez zmian).
Szkło – worek/pojemnik zielony na szkło opakowaniowe białe i kolorowe (bez zmian).
Metale i tworzywa sztuczne – worek/pojemnik żółty na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal.
Bio – pojemnik brązowy dla zabudowy wielorodzinnej na bioodpady kuchenne oraz worek brązowy dla zabudowy
jednorodzinnej na bioodpady kuchenne i odpady zielone z ogródka (trawa, liście).
Oto szczegółowe zasady segregacji tych frakcji odpadów:

Bio
Co zbieramy

C
C
C
C
C

resztki warzyw i owoców,
obierki,
zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
łupiny orzechów i ziaren,
odpady z ogródków (trawa, liście, chwasty, igliwie, gałązki, drobne wióry z drewna).

Czego nie zbieramy

I
I
I
I
I
I
I

mięsa, kości i ości,
resztek z obiadów,
popiołu z pieców i kominków,
odchodów zwierzęcych,
trocin i żwirku zanieczyszczonego odchodami,
ulicznych zmiotek,
gałęzi, krzaków, korzeni.

Metale i tworzywa sztuczne
Co zbieramy

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

opakowania stalowe i aluminiowe po napojach i konserwach,
drobny złom metali kolorowych i żelazny, aluminium,
kapsle, przykrywki, zakrętki metalowe i plastikowe,
opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP – oznaczenia te znajdziemy na spodzie butelki),
puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, szamponach),
czyste kanistry plastikowe,
plastikowe opakowania po żywności (np. po serkach, kefirach, margarynach, jogurtach itp.),
plastikowe koszyczki po owocach,
folie, torebki, worki i reklamówki z tworzyw sztucznych,
tworzywa twarde typu skrzynki, rurki, krzesła ogrodowe,
opakowania wielomateriałowe, tzn. kartoniki po napojach, sokach, mleku itp.

Czego nie zbieramy

I
I
I
I
I
I
20

opakowań z metalu, aluminium i tworzyw sztucznych z jakąkolwiek zawartością,
opakowań po medykamentach,
puszek i butelek po olejach, smarach (silnikowych, spożywczych), farbach, klejach, rozpuszczalnikach,
opakowań po aerozolach,
opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
tworzyw piankowych, styropianu, gumy,
produktów wykonanych z połączenia metalu z innymi materiałami
www.nowydwormaz.pl
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zabawek, pieluch,
zużytych baterii.
Ważne! Z opakowań z tworzyw sztucznych i metali należy usunąć zawartość. Z butelek z tworzyw sztucznych
usunąć zakrętki. Zgnieść butelkę lub puszkę aluminiową – zajmie mniej miejsca!

Szkło
Co zbieramy

C
C
C

szklane butelki i słoiki po napojach, sokach itp.,
szklane opakowania po kosmetykach,
stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych.

Czego nie zbieramy

I
I
I
I
I
I
I
I
I

opakowań szklanych z jakąkolwiek zawartością,
szkła płaskiego (tzn. szyby okienne i samochodowe, lustra),
szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu arco, miski, talerze, doniczki),
szkła okularowego,
szkła zbrojeniowego,
żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp neonowych i halogenowych,
termometrów rtęciowych,
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Ważne! Z opakowań szklanych należy usunąć zawartość. Z opakowań szklanych usunąć zakrętki, przykrywki,
kapsle, korki i postępować jak z tworzywem sztucznym lub metalem. Nie trzeba zdejmować z nich etykiet.

Papier
Co zbieramy

C
C
C
C
C
C
C

Co zbieramy
gazety, książki i zeszyty w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,
katalogi, prospekty, książki telefoniczne,
tekturę, kartony, pudełka,
torby i torebki papierowe,
papier pakowy,
papier xero, papier do pisania.

Czego nie zbieramy

I
I
I
I
I
I
I
I
I

opakowań z jakąkolwiek zawartością,
brudnego i zatłuszczonego papieru (jeśli jest zanieczyszczony tylko fragment, wystarczy go oderwać),
lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
tapet, kalki i papierów przebitkowych,
papieru termicznego,
artykułów higienicznych (chusteczki, pieluszki itp.),
worków po cemencie i wapnie,
toreb po środkach ochrony roślin,
kartoników po napojach, sokach, mleku itp.
Ważne! Papier nie może być mokry. Papier nie może być zanieczyszczony: mechanicznie (np. metale, szkło,
tekstylia, piasek), chemicznie (np. kleje, farby) czy mikrobiologicznie (pleśń, grzyb).
Szczegółowe dane dotyczące harmonogramów odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych
oraz pojemników i worków będą opublikowane po zakończeniu procedury przetargowej. Informacje
będą publikowane w kolejnych Faktach Nowodworskich i na głównej stronie internetowej miasta
www.nowydwormaz.pl – po lewej stronie na dole w banerze o nazwie System Gospodarki
Odpadami Komunalnymi.

www.nowydwormaz.pl
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Sukces nowodworskich uczennic
W międzynarodowym konkursie w Annapolis, mieście położonym na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, niedaleko

Waszyngtonu, brało udział kilkaset prac
z państw całego globu – Indii, Polski, USA, Słowenii, Rosji, Kanady, Nowej Zelandii, Chin,
Ukrainy, Węgier, Filipin, Indonezji, Nigerii, Kirgistanu, Estonii, Rumunii, Australii i innych.
Serdecznie gratulujemy uczennicom międzynarodowego sukcesu!

roku szkolnego, zgłosiła do konkursu nauczycielka języka polskiego, pani Magdalena
Łuszczyńska.
Igor napisał niezwykle ciepły i wzruszający
list. Szczerość wyznań chłopca, prosty język
i miłość bijąca z wypowiedzi przyniosły Igoro-

wi uznanie jury, które wybrało jego list spośród
ponad trzech tysięcy prac nadesłanych
na ten konkurs. 18 października Igor wraz
z mamą gościł w gmachu Senatu PR na uroczystości zakończenia konkursu.
Serdecznie gratulujemy!

Tekst i Foto: Sebastian Goliszek – nauczyciel plastyki

n Pod koniec czerwca tego roku
otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość
dotyczącą konkursu plastycznego
najwyższego stopnia Science Without
Borders Challenge 2017.
Kompozycje artystyczne uczennic oddziałów
gimnazjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – Alicji Dudek z klasy III A i Karoliny Pindel z klasy II A – godnie reprezentowały Polskę i spośród kilkuset
zakwalifikowały się do grupy najlepszych z najlepszych prac plastycznych na świecie.
Alicja Dudek zajęła II miejsce, a praca Karoliny Pindel zakwalifikowała się do półfinału.
Tematyka ochrony oceanów spotkała się
z dużym zainteresowaniem, a prace plastyczne
uczestników były na bardzo wysokim poziomie.

Wielki sukces
Igora
Tekst i Foto: ZS TM

n W październiku 2017 roku nastąpiło
rozstrzygnięcie czwartej edycji
ogólnopolskiego konkursu „List
do Taty”. Patronat nad konkursem
roztoczyli: senatorowie RP i ich biura
senatorskie, Komisja Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej Senatu RP,
Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak, kuratoria oświaty oraz
Inicjatywa tato. net.
W tegorocznej edycji sukces odniósł Igor
Łącki – uczeń klasy V A naszej szkoły w Modlinie Twierdzy. Jego pracę, napisaną w czerwcu, czyli tuż przed zakończeniem ubiegłego

Piątka biła rekord!
Tekst i Foto: Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki

n Co roku w dniu Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje bicie rekordu Guinnessa w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą liczbę osób.
Program Edukacyjny WOŚP „Ratujemy
i Uczymy Ratować” dotarł również do Nowego Dworu Mazowieckiego.
W tym roku do bicia rekordu zgłosiły się
dwie szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.
Wojska Polskiego oraz Szkoła Podstawowa
nr 5 (już po raz drugi!).
Akcja wystartowała punktualnie o godzinie 12:00. Przez pół godziny na kilku stanowi22

skach w obu szkołach uczniowie prowadzili akcję ciągłej reanimacji na fantomach. Całość
koordynowali: strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne, pani Małgorzata
Wójcik ze Straży Miejskiej, pani Renata Dyda
z LO oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki.
Cytując portal Nowy Dwór Mazowiecki, możemy powiedzieć: „Ta zabawa kiedyś może
uratować komuś życie”.
www.nowydwormaz.pl
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„Nauczyciel dobrze wie, ile w głowie zmieści się…”
Tekst i Foto: Monika Zakrzewska-Walczak

n Jak co roku w Dniu Edukacji
Narodowej uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3 pamiętali o swoich
nauczycielach. Były miłe słowa,
podziękowania, kwiaty, uściski
i okolicznościowa akademia.
To wyjątkowe spotkanie uświetnili swoją
obecnością przedstawiciele Rady Rodziców
– pani Izabela Krężlewicz i pan Daniel Taraszkiewicz. Goście złożyli na ręce pani dyrektor
Marioli Zielińskiej kwiaty i życzenia pełne uznania dla trudnej, odpowiedzialnej i bardzo potrzebnej pracy wszystkich nauczycieli. Dużo
miłych słów popłynęło z ust i serc uczniów.
Emilka, Zuzia, Michalina i Maja z klasy II A śpiewająco wychwalały zalety pedagogów. Dowiedzieliśmy
się
m.in.,
że
dzięki
wychowawcom nauka staje się „supersprawą”, a ich pani „wie, jak wesoło uczy się”.
Starsi uczniowie z niemałą dozą humoru
wyliczali blaski i cienie pracy nauczyciela. Bo
codzienność pedagogów to stosy dokumentów, szkolenia, rady, awanse, ale przecież także misja wychowania i wykształcenia
młodego pokolenia.
Ilustracją relacji nauczyciel-uczeń były fragmenty muzyczne: „Love Story”, „Niepewność”
Grechuty, „Niech żyje bal” Maryli Rodowicz.

Bardzo wymowna była także dekoracja.
Motyle wylatujące z otwartej księgi mogą być

Dzień Śliwki w Wesołej Jedyneczce
Tekst i Foto: PP1

Witaminy A, C, E – w każdej śliwce znajdziesz je.
Zjadaj co dzień śliwkę całą, by ci zdrowie dopisało.
n Śliwka jest wspaniałym źródłem
cennych witamin. Owoce te zawierają
wiele potrzebnych organizmowi
składników, takich jak potas, wapń,
żelazo, magnez i błonnik. Mają także
dużo witamin. Jest jeszcze jeden bardzo
ważny argument przemawiający
na korzyść śliwki: to owoc pochodzący
z naszych polskich sadów.

owoce te można jeść pod różnymi postaciami. Chętnie próbowały suszonych śliwek, powideł śliwkowych czy nawet śliwek w occie.
Zwieńczeniem jadłospisu było ciasto ze śliw-

odczytane jako metafora misji pedagogicznej, którą podejmuje każdy nauczyciel.

kami, przepyszne wafelki z powidłami śliwkowymi oraz śliwki w czekoladzie.
Na koniec można było delektować się dziełem własnych rączek. Było pysznie i bardzo
zdrowo. Wszystkie dzieci już wiedzą, że
wszechobecne słodycze można zstąpić
wspaniałymi własnoręcznie zrobionymi smakołykami, które niosą ze zobą sporą porcję witamin. Mamy nadzieję, że od dziś kolor
fioletowy będzie naszym milusińskim kojarzył
się ze wspaniałą i bardzo zdrową śliwką.

Dlatego to właśnie śliwka znalazła się
w programie Przedszkola nr 1. W Dniu Śliwki
nasze przedszkole wypełniło się cudownymi,
wykonanymi przeróżną i techniką wesołymi
śliwkami. Nasz wspaniały fioletowy dzień spędziliśmy na tworzeniu śliwkowych prac plastycznych, nauce poprzez zabawę,
na wspólnych tańcach i przyrządzaniu cudownych śliwkowych potraw. Środa 8 listopada zapisała się w naszym przedszkolu kolorem
fioletowym o smaku śliwki. Śliwka królowała
w całodziennym menu. Dzieci wiedzą już, że
www.nowydwormaz.pl
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Sportowa Piątka
Tekst i Foto: Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki

n Dzień Sportu w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim stał się już tradycją. Corocznie ten niezwykle
atrakcyjny dla uczniów festyn sportowy organizowany jest w ostatnim tygodniu września. Data jest nieprzypadkowa,
nawiązuje bowiem do dwóch wydarzeń. 28 września 1939 roku Janusz Kusociński – wielki sportowiec i patriota, patron
szkoły – został odznaczony Krzyżem Walecznych. 45 lat później, we wrześniu 1984 roku, została otwarta nasza Piątka.
W tym roku Dzień Sportu odbył się w piątek 29 września, a uczestniczyło w nim ponad 700 uczniów. Dzieci klas 0-VII bawiły się
i rywalizowały w konkurencjach sportowych
na boiskach i na terenie wokół szkoły.
Festyn rozpoczął się od rozgrzewki przy muzyce. Była to wspaniała zabawa, w której wzięły udział wszystkie dzieci! Po sportowym
wstępnie można było bezpiecznie rozpocząć
konkurencje i zabawy.
Dzieci rywalizowały m.in. w grach zespołowych w dwa ognie sportowe, na sportowym
torze przeszkód, w piłce siatkowej na wesoło,
piłce ręcznej i piłce nożnej. Odbyło się też wiele innych konkurencji sportowo-rekreacyjnych,
takich jak konkurs strzałów do celu, krykiet, paintball, zjazdy na tyrolce, tenis stołowy i wiele
innych.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane
przez nauczycieli i Stowarzyszenie Przyjaciół
Piątki. To dzięki ich zaangażowaniu możliwe
było przygotowanie i przeprowadzenie tak
atrakcyjnego sportowego dnia w Piątce. Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki pozyskało na ten
cel środki w ramach konkursu ogłoszonego
przez Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Dzięki dofinansowaniu zadania możliwe było
zorganizowanie nie tylko Dnia Sportu, lecz także przeprowadzenie dodatkowych zajęć
sportowych dla dzieci, zawodów sportowych,
zakupienie drobnego sprzętu sportowego, wy24

posażenia apteczek czy materiałów do przygotowania festynu i innych działań. Możliwe
było także zorganizowanie zdrowego poczęstunku dla uczestników imprezy. Na dzieci czekały warzywa i owoce, po które te bardzo
chętnie sięgały. Były też inne niespodzianki:
wata cukrowa i popcorn, cieszące się ogromną popularnością. Wyjątkowymi atrakcjami
dla dzieci okazały się dmuchane zamki, kule
wodne, trampolina, dmuchane place zabaw
dla najmłodszych, quady i malowanie twarzy.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, przyjaciół szkoły i władz miasta ten dzień był dla
uczniów Piątki prawdziwym świętem – zamiast
lekcji odbywały się zabawy na świeżym powietrzu i nawet aura tego dnia była przychylna młodym sportowcom.
Imprezę zaplanował i przygotował zespół
nauczycieli pod kierunkiem pani Magdaleny
Koczanowskiej oraz nauczycieli wychowania
fizycznego – pani Natalii Chojnackiej, pani Beaty Sawickiej, pana Janusza Rzeszota, pana
Marcina Krysztoforskiego i pana Bartłomieja
Nersa.
Organizatorzy imprezy dziękują wszystkim
osobom zaangażowanym w przygotowanie
sportowego święta Piątki, szczególnie
Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo
Wodne za zabezpieczenie imprezy i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci. Pozostałym
nauczycielom, którzy wsparli imprezę, obstawiając stanowiska sportowe, serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy

do uczniów i wolontariuszy, którzy pomogli
nam na wszystkich etapach, poczynając
od pompowania balonów i przygotowywania
stoisk, a kończąc na posprzątaniu wszystkiego
po imprezie.
Warto pamiętać, że takie inicjatywy jak
Sportowe Święto Szkoły w Piątce oprócz dobrej zabawy przynoszą jeszcze inne efekty:
przyczyniają się do wzrostu zainteresowania
dzieci aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a jednocześnie skutecznie integrują
uczniów i nauczycieli. Warto inwestować
w nie czas i pieniądze dorosłych.

www.nowydwormaz.pl
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Dzieci dzieciom
Tekst: Justyna Klusiewicz,
Foto: Kinga Kuczkowska

n Teatr jest dyscypliną sztuki przygotowującą widza do pracy intelektualnej, a z
drugiej strony pobudza pewne cechy, takie jak ciekawość, zdolność do analizy,
poczucie względności. Zachęca do badania świata, poszukiwania prób
wyjaśnienia, głębszego zrozumienia. Jednocześnie teatr ukazuje los człowieka,
co jest ważnym elementem humanizującym i bardzo ważnym elementem
edukacji (Andrzej Hausbrandt).

W domu zagadek
Tekst i Foto: red., B. Siwek

n 12 października odbyła się wycieczka klasy 6a ze szkoły Podstawowej w Twierdzy Modlin w dziwne i niespotykane miejsce – do „Domu zagadek”. Tam
na uczniów czekały trzy salony wirtualnej rzeczywistości, łączące w sobie 5 tematycznych stref: ognia, adrenaliny, sportu, ciekawostek i wyścigów.

Uczestnicy zabawy losowo zostali podzieleni na trzy grupy. Następnie każda z grup została wprowadzona w inną zjawiskową
www.nowydwormaz.pl

opowieść, którą aby rozwikłać, trzeba było
zmierzyć się z różnego rodzaju zagadkami, zadaniami, problemami. Czasami trzeba było

27 października przedszkole w Modlinie
Twierdzy przemieniło się w bajkową scenerię,
a wszystko dzięki przedstawieniu „Trzy małe
świnki”, przygotowanemu przez dzieci z grupy
„Pszczółki” w ramach akcji „Dzieci dzieciom”.
Pani wicedyrektor Irena Wiśniewska przywitała przybyłych gości: rodziców, przedszkolaków oraz dzieci z grup „0” SP i zaprosiła ich
do obejrzenia perypetii trzech małych świnek,
które postanowiły zrobić sobie domek według
własnego pomysłu. Jedna świnka wykorzystała
do tego słomę, druga drewno, a trzecia – najmądrzejsza i najbardziej pracowita – zadała sobie wiele trudu i zbudowała solidny dom
z cegieł. W tym budowniczym ambarasie nagle pojawił się zgłodniały wilk, który pewny siebie i swojej siły zdmuchnął dwa nietrwałe
domki. Wiele wysiłku włożył też w zburzenie murowanej chatki, lecz jego starania nie powiodły
się. Świnki bezpiecznie wróciły do mamy, którą
przeprosiły za nieodpowiednie zachowanie.
Obiecały pomagać jej odtąd w pracach domowych i już nigdy więcej jej nie zasmucać.
Podczas występu małych artystów wspierała pani Małgosia z wesołymi aranżacjami muzycznymi, które sprawiały, że nogi i ręce same
wyrywały się do tańczenia i klaskania.
Publiczność nagrodziła małych aktorów
gromkimi brawami.
Urocze przedstawienie o trzech świnkach
nauczyło dzieci, że to, co jest w życiu ważne,
wymaga przemyślenia i zaangażowania.
Przedszkolaki jeszcze raz przekonały się, że „ciężka, sumienna praca naprawdę się opłaca”.

skorzystać z podpowiedzi, ponieważ czas
przeznaczony na zabawę – 60 minut mijał
w nieubłaganym tempie.
Zadania, jakie grupy musiały wykonać, zostały wypełnione znakomicie. Wszyscy pokonali trudności dzięki dobrej współpracy.
Kolejnym punktem programu był spacer
uliczkami Starego Miasta i odkrywanie ciekawych punktów tego magicznego i klimatycznego miejsca. Uczniowie zobaczyli fragment
gąsienicy Goliatha, czyli wmurowanego
w mur świątyni na ul. Dzielnej niemieckiego samobieżnego czołgu-pułapki z czasów Powstania Warszawskiego w 1944 roku; pochodzący
z XVI wieku Dzwon życzeń na ulicy Kanonia,
którego dotknięcie i trzykrotne okrążenie ma
podobno magiczną moc spełniania życzeń;
Barbakan – element warszawskich murów
obronnych, czy wreszcie pomnik Małego Powstańca na ul. Podwale – wymowny symbol
upamiętniający wszystkich młodych ludzi, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, choć
byli bardzo młodzi, za młodzi na bój.
Zwieńczeniem wycieczki był posiłek w jednej z warszawskich restauracji, gdzie uczniowie zregenerowali siły przy pysznej pizzy,
a potem pełni wrażeń i emocji wrócili do Modlina.
25
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Nowy Dwór Mazowiecki – miasto, które kocham
Tekst: Rafał Płocharczyk, Foto: Małgorzata Kulesza

Minęło już 20 lat… Moja mała Ojczyzna

n W tym roku odbyły się jubileuszowe dwudzieste warsztaty związane z realizacją Programu Edukacji Gminnej Moja mała
Ojczyzna – pod hasłem „Nowy Dwór Mazowiecki – miasto, które kocham”.

Warsztaty zorganizowano, jak co roku, w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.
Uczniowie klas trzecich i piątych z nowodworskich
podstawówek zmierzyli się z nie lada wyzwaniem
– mieli wykonać mapę tematyczną na jeden
z wylosowanych przez siebie tematów, dotyczących naszego pięknego miasta. Warsztaty po-
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przedziło przemówienie Pani Dyrektor Agnieszki
Pindel, pokaz prezentacji i filmu, które wprowadziły uczestników w tematykę spotkania. Uczestnicy
otrzymali odpowiednie materiały, przybory oraz
wsparcie organizatorów i swoich opiekunów, co
przy ich kreatywności zaowocowało ciekawymi
i oryginalnymi pracami. W trakcie warsztatów
uczestnicy nie tylko zdobywali nową wiedzę o na-

szym mieście, ale uczyli się także umiejętności planowania pracy, współpracy w grupie czy po prostu dobrze się bawili. Na zakończenie warsztatów
każda z grup krótko opisała efekty swojej pracy
i dokonała podsumowania. Mapy tematyczne
będzie można obejrzeć w Urzędzie Miejskim, ponieważ z okazji 20-lecia warsztatów zostanie tam
zorganizowana okolicznościowa wystawa.

www.nowydwormaz.pl
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Owady – żywa lekcja przyrody
Tekst i Foto: PP1

n 20 października w Publicznym Przedszkolu nr 1 „Wesoła Jedyneczka” odbyła się tzw. Żywa lekcja przyrody.
Tematem zajęć były owady. Przedszkolaki zdobyły mnóstwo widomości o budowie, życiu, zwyczajach i środowisku
bytowania owadów, dowiedziały się
wielu ciekawostek na ich temat.
Oprócz kolorowych kolekcji zasuszonych egzotycznych owadów dzieci mogły wziąć do ręki kuzyna patyczaków – straszyka, pogłaskać

milutkiego karalucha z Madagaskaru i spojrzeć
w oczy zagadkowej szarańczy czy modliszce.
Spotkanie z owadami było nie tylko bardzo
ciekawe, ale wzbudziło również wiele emocji,
zwłaszcza wśród młodszych dzieci. Bliskość
obcowania z naturą dostarczyła im wielu nowych przeżyć i z pewnością wpłynie na rozwój
zainteresowań przyrodniczych i kształtowanie
postawy badawczej.
Prezentacja żywych okazów posłużyła przełamaniu lęku oraz obaleniu mitów na temat
owadów wśród dzieci.

W Papugarni
Tekst i Foto: Katarzyna Prusinowska

n 11 października klasa II A ze szkoły
w Modlinie Twierdzy pojechała
na wycieczkę do Papugarni Carmen.
Razem z biletem dostaliśmy pojemniczki ze
smakołykami dla ptaków. Papugi można było karmić, głaskać i robić sobie z nimi zdjęcia.
Było tam ich sto i każda z nich była inna. Ptaszki miały imiona: np. Alex, Kinga, Misiek, Jacek,
Grażyna. Wszystkim naszym koleżankom i kolegom najbardziej podobała się Ara o imieniu
Blue – była to jedna z największych znajdujących się tam papug. Mnóstwo zabawy było,
kiedy papużki siadały nam na ramionach, rękach, głowach i wcale się nas nie bały.
To była bardzo fajna wycieczka.

Baśka Murmańska w PP3
Tekst i Foto A. Marszałek

n Na początku października w grupie „Sowy” w PP3 odbyły się zajęcia otwarte
dla rodziców z udziałem wyjątkowego gościa – dzieci odwiedziła biała
niedźwiedzica Baśka Murmańska.
Przedszkolaki podczas zajęć utrwalały wiedzę na temat naszego miasta, zwłaszcza jednej bardzo ważnej postaci – białej
niedźwiedzicy, która niegdyś mieszkała
w Twierdzy Modlin razem z wojskowymi.
Dzięki tym zajęciom maluchy doskonale
poznały różnicę między niedźwiedziami polarnymi i brunatnymi, a podczas zabaw ruchowych doskonaliły umiejętność liczenia
i budowania pojęć matematycznych. Na zakończenie spotkania cztero- i pięciolatki wraz
z rodzicami wykonały swoje misie, oklejając
papierowe talerzyki watą.
Małe „Sowy” na pewno długo będą wspominały wyjątkowego gościa, który zawitał
do ich przedszkola.
www.nowydwormaz.pl
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Z wizytą w Filharmonii Narodowej
Tekst i Foto: Aleksandra Tobolczyk

n Muzyka jest obecna w każdym aspekcie życia człowieka. Otacza nas wszędzie i daje zarówno dobre, jak i nieprzyjemne
doznania. Jednak nie każdą melodię udaje się nam zatrzymać w danym momencie. Jak wyczarować kompozycję
charakterystyczną dla spaceru po lesie lub wypoczynku na łące? Tego próbowały się dowiedzieć nasze przedszkolaki.
10 października grupy Delfinki i Pszczółki
z przedszkola w Modlinie Twierdzy wraz z panią dyrektor, swoimi wychowawczyniami i panią Małgorzatą Zagrabską wybrały się z wizytą
do Filharmonii Narodowej.
Nasze przedszkolaki dzięki uprzejmości
przewodnika pana Sebastiana miały możliwość bliższego poznania budynku Filharmonii
– zwiedzenia sal: balowej, kameralnej, garderoby członków orkiestry oraz sali ćwiczeń chóru śpiewającego na koncertach. Zobaczyły,
jak wyglądają poszczególne instrumenty,
na których gra orkiestra podczas swoich występów. Dzieci miały również możliwość
uczestniczenia w próbie orkiestry, która przygotowywała się do wieczornego koncertu.
Nie lada wyczynem było dostrzeżenie, jakiego koloru jest batuta dyrygenta i ile na sali
koncertowej znajduje się aniołków.
Największą jednak atrakcją było szukanie
tzw. bączka, który okazał się kryształowym żyrandolem wiszącym nad krętymi schodami Filharmonii.
Wszystkie przedszkolaki były zachwycone
pobytem w Filharmonii Narodowej i wyniosły

wiele ciekawych informacji dotyczących pracy dyrygenta i orkiestry. Poznały również wiele
instrumentów, z których korzysta orkiestra pod-

Żywa lekcja historii
Tekst: (k), Foto: ZS nr 2

n 25 października 2017 roku Roman Kaczorowski – 93-letni kombatant, honorowy
obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego, członek Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej spotkał się z uczniami klas pierwszych. Spotkanie
odbyło się w ramach współpracy między ZOR RP i Zespołem Szkół nr 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim,

Panu Romanowi towarzyszyła żona Jadwiga Kaczorowska i reprezentujący ZOR RP
28

Adam Janas. Powitała ich i przedstawiła młodzieży Beata Kisiel, wicedyrektor ZS nr 2.

czas koncertów. Wycieczka zapewne przysporzyła naszym milusińskim wiele pozytywnych
emocji i na długo pozostanie w ich pamięci.

Podczas spotkania Roman Kaczorowski,
świadek nowodworskiej historii, niezwykle sugestywnie i ze swadą opowiadał o swoich niesamowitych przeżyciach z czasów II wojny
światowej.
Między innymi o udziale w kampanii wrześniowej jako ochotnik w 32 pułku piechoty,
o działalności w nowodworskiej grupie konspiracyjnej kierowanej przez Edwarda Burakowskiego, wykonaniu podkopu i umożliwieniu
ucieczki Burakowskiemu z terenu gestapo,
o przeprowadzaniu akcji sabotażu, w tym
o niszczeniu zbiorników z paliwem, demontażu instalacji elektrycznej w Stoczni Modlińskiej,
próbie wykolejenia pociągu, uwolnieniu 4 Polaków zamurowanych w budynku gestapo,
o pomocy Żydom zamkniętym w nowodworskim getcie, uczestnictwie pod ps. „Ryf” w grupie konspiracyjnej działającej w Gdańsku,
przekazywaniu Armii Krajowej informacji o remontowanych niemieckich okrętach podwodnych, próbie wysadzenia niemieckiego
okrętu podwodnego remontowanego
w Stoczni Gdańskiej, ucieczce z robót w Gdańsku, aresztowaniu przez żandarmerię niemiecką i osadzeniu w areszcie.
Była to żywa lekcji historii, znakomite uzupełnienie wiedzy zdobywanej z książek.
www.nowydwormaz.pl
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„Pasowanie dzisiaj mamy, naszych gości zapraszamy…”
Tekst i Foto: PP5

n Takimi słowami piosenki 26 października w Publicznym Przedszkolu nr 5 dzieci rozpoczęły swoją pierwszą uroczystość
przedszkolną „Pasowanie na Przedszkolaka”. Był to ważny dzień w życiu dzieci z najmłodszych grup – „Biedroneczek”,
„Pszczółek” i „Motylków”.

W tej ważnej dla nich chwili towarzyszyli im zaproszeni goście: dyrektor Agnieszka Pindel, wicedyrektorzy: Agnieszka Janicka, Irmina
Bieńkowska, Tomasz Szadkowski, a także Jacek
Kowalski – Burmistrz Miasta i rodzice. Podczas uroczystości dzieci śpiewały piosenki, recytowały

wierszyki i udowodniły wszystkim, że zasługują
na miano przedszkolaka. Po występach artystycznych dyrektor Agnieszka Pindel, dotykając ramienia każdego dziecka wielkim ołówkiem, włączała
go do grona prawdziwych przedszkolaków. Była
radość, duma, uśmiech i pamiątkowe zdjęcia.

Po uroczystości pasowania dzieci otrzymały piękne dyplomy i niespodzianki, a także
pyszne cukierki od Burmistrza Jacka Kowalskiego.
Wszystkim Gościom dziękujemy za przybycie na tę uroczystość, a dzieciom gratulujemy.

Pasowanie
u „Misiaczków”
Tekst i Foto: Małgorzata Grabowska
PP3

n 25 października odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka
dzieci z grupy „Misie” w Publicznym
Przedszkolu nr 3.
Na uroczystość tłumnie przybyli rodzice i inni
członkowie rodzin. Dzieci przebrane za misie
przedstawiły krótki program artystyczny, który
składał się z piosenek, wierszy i tańców. Po części artystycznej złożyły uroczyste ślubowanie,
a pani dyrektor pasowała je na prawdziwych
przedszkolaków. Każde dziecko otrzymało prezent i dyplom. Rodzice przygotowali dla dzieci
niespodziankę, którą było przedstawienie
„Czerwony Kapturek”. Na zakończenie uroczywww.nowydwormaz.pl
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Bajeczne pasowanie na przedszkolaka
Tekst: M. Skrońska, Foto: J. Klusiewicz

n Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowe wydarzenie, w którym uczestniczy cała społeczność przedszkola oraz rodzice.
Ten niesamowity dzień zdarzył się w piątek 20 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4.
Uroczystość pasowania rozpoczął pokaz
strojów bajkowych, prezentowanych przez
dzieci z wszystkich grup przedszkolnych.
Uczestnicy konkursu demonstrowali swoje
dzieła najlepiej, jak potrafili, gdyż zadaniem
publiczności zgromadzonej w hali sportowej
było wybranie trzech najpiękniejszych kostiumów. Każda kreacja miała przypisany numerek, a widownia na karteczkach oddawała
głos na najpiękniejszy strój. Wyniki przedstawiono po występach artystycznych dzieci.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci z grupy „Delfinki” w kolorowym tańcu kowbojskim. Rytmiczna melodia zapraszała do oklasków, których
widownia nie szczędziła naszym wspaniałym
artystom. Najmłodsza grupa „Tygryski” zaśpiewała nam o tym, jakimi są dzielnymi zuchami,
które potrafią pokazać części ciała i rytmicznie nimi poruszać. Dla naszej publiczności zatańczyli także „Przedszkolną cza-czę”.
A wykonali ją perfekcyjnie, chociaż był to
pierwszy występ publiczny przyszłych przedszkolaków. Kolejnym pokazem, jaki mogliśmy
podziwiać, był przepiękny taniec do piosenki
„Mam tę moc” w wykonaniu dzieci z grupy
„Pszczółki”. Na magiczną chwilę scena zamieniła się w Krainę Lodu, w której królowali mali
tancerze. Za swój występ artyści otrzymali
gromkie brawa. Emocje po ich występie jeszcze nie minęły, gdy widowni ukazały się zielone żabki. Rytmicznie wkroczyły na scenę
dzieci z grupy „Żabki”. Za sprawą swojego debiutu artystycznego zaprowadzili widownię
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nad staw, gdzie każdy mógł się poczuć jak
zielona żabka. Ostatnim występem, jaki mogła podziwiać publiczność zgromadzona w hali, był taniec „Połamaniec” dzieci
z grupy „Motylki”. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności taneczne w żywiołowym
pokazie, który wzbudził ogromne emocje i został nagrodzony wielkimi brawami. Każdy występ był dla naszych artystów ogromnym
przeżyciem, gdyż występowali dla swoich naj-

bliższych. A po drugiej stronie sceny nieustannie rozlegały się wielkie brawa – za ich talent,
wysiłek i pracę.
Następnie starsi koledzy poprosili w imieniu
przyszłych przedszkolaków dyrektora Zdzisława Szmytkowskiego o dokonanie aktu pasowania. Za pomocą magicznego ołówka
każdy maluch został włączony w poczet
przedszkolaków Publicznego Przedszkola nr 4.
Wcześniej jednak wszyscy złożyli przyrzeczenie
bycia grzecznym i dobrym przedszkolakiem.
Od tej pory muszą słuchać swoich pań, bez
grymaszenia sprzątać zabawki, uśmiechać się
od ucha do ucha i używać kulturalnych słów.
(…)
Po części artystycznej nadszedł czas
na wręczenie nagród za najpiękniejszy bajkowy strój. Uczestnicy jeszcze raz pokazali się publiczności (…) i dostali upominki oraz dyplomy.
(…) Wśród wszystkich pięknych strojów III miejsce zajął Antoś Paradowski w stroju Olafa
z grupy „Tygryski”. II miejsce zajęła Kamila
Karcz z grupy „Żabki”, która zaprezentowała
się w kostiumie Arielki. Zwycięzcą konkursu został Smok Kacper Siewruk z grupy „Tygryski”.
Laureaci otrzymali nagrody z rąk prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego SUBSIDIUM, które ufundowało nagrody.
Był to niezapomniany dzień, pełen miłych
wrażeń. Pamięć o nim długo będzie mogła
powracać dzięki pamiątkowym Fotografiom
zrobionym podczas uroczystości.
(…)
[Skróty pochodzą od redakcji]
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Jesteśmy już w szkolnej rodzinie…
Tekst i Foto: Elżbieta Ciszyńska

n 13 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Twierdzy odbyła się ważna uroczystość. W obecności
zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców, rodzeństwa i dziadków uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i zostali
pasowani na uczniów.
Uroczystość rozpoczęła się nietypowo, bo
od lekcji przeprowadzonej przez dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
pana Marka Szczygielskiego. Pan dyrektor odpytał uczniów, rodziców i grono nauczycielskie z przepisów ruchu drogowego, które, jak
się okazało, wszyscy świetnie znali. Na zakończenie gość przekazał dzieciom upominki, które sprawią, że będą bardziej widoczne
na drodze, a więc bezpieczniejsze.
Po lekcji na temat bezpieczeństwa rozpoczęła się uroczystość ślubowania. Uczniowie
pięknie prezentujący się w galowych strojach
i nakryciach głowy przedstawili krótki program
artystyczny. Pokazali w nim swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie, wiedzę
z języka polskiego, muzyki, matematyki, języka
angielskiego, religii, wychowania fizycznego
oraz informatyki. Najwięcej emocji wzbudził
pokaz robotyki w wykonaniu Szymona Kurzydło i Krzysia Kuniszewskiego. Po programie
pierwszoklasistów koleżanka z klasy trzeciej Zuzia Okrasa, która prowadziła tę uroczystość,
zaprosiła pierwszoklasistów do złożenia ślubowania na sztandar szkoły. Kolejnym punktem

uroczystości było pasowanie na ucznia. Dyrektor Zespołu Zdzisław Szmytkowski dokonał pasowania wszystkich pierwszaków.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali
zaproszeni goście. Burmistrz Miasta Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, ksiądz kanonik Janusz Nawrocki
i przewodniczący Rady Rodziców Robert Szymański życzyli dzieciom sukcesów w nauce,

ich wychowawczyniom Elżbiecie Ciszyńskiej
i Annie Parulskiej – cierpliwości, a rodzicom
– powodów do dumy.
Pierwszoklasiści otrzymali piękne prezenty
od gości i kolegów z klasy drugiej, a od swoich pań nauczycielek imienne dyplomy. Goście na pamiątkę wpisali się do Złotej Księgi.
Była to piękna i bardzo wzruszająca uroczystość.

Ślubowanie w SP5
Tekst i Foto: Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki

n W piątek 13 października w Piątce odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów.
Co roku dla dzieci, rodziców i całej szkoły jest to wielkie święto. Młodzi uczniowie
w galowych strojach z uśmiechem na ustach zaprezentowali wspaniały program
artystyczny. Pan Dyrektor zgodnie z tradycją szkoły pasował 99 pierwszaków
na uczniów.
Zaproszenie na uroczystość przyjęli przyjaciele naszej szkoły, z którymi przeprowadzamy
wiele inicjatyw. Oprócz Władz Miasta, Straży

www.nowydwormaz.pl

Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne swoją obecnością zaszczycili
nas przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego w Warszawie. Przyjechali
do nas, żeby zainaugurować kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny
– wyprawka dla pierwszoklasistów”. Uznaliśmy,
że jest to bardzo dobra okazja do przypomnienia, jak ważne jest bezpieczeństwo naszych dzieci i nas samych.
Pan Rafał Grodziński interaktywnie szkolił
dzieci i dorosłych. Prezentacja o bezpiecznym
poruszaniu się po drodze unaoczniła wszystkim, jak ważne dla naszego bezpieczeństwa
jest noszenie odblasków.
(…)
Burmistrz Miasta wzmocnił przekaz i podziękował służbom za ich pracę na rzecz bezpieczeństwa. To była wspaniała lekcja!
31

Fakty Nowodworskie

EDUKACJA

Ziemio ojczysta, ziemio jasna…
Tekst i Foto: M. Zakrzewska-Walczak

n Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
W przededniu 99. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości uczestniczyliśmy
w niezwykłej lekcji historii i patriotyzmu. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania wszystkich zwrotek
hymnu narodowego, jak na szkołę im. Józefa
Wybickiego przystało.
Patetyczne recytacje wierszy patriotycznych przerywały dociekliwe pytania młodszych uczniów: czym były zabory, kto zniewolił
naszą Ojczyznę, co było później? Aby odpowiedzieć na te ważne pytania, gimnazjaliści
zainscenizowali bajkę. Była to opowieść
o księżniczce Polsce, którą skuto łańcuchami,
a jej piękne ziemie rozerwały trzy czarne ptaki, uosabiające zaborców. Rosja, Prusy i Austria odebrały pięknej Polsce koronę i wolność
na długie 123 lata. Światłe umysły w obawie
przed represjami uciekły z kraju, ale w sercach
poddanych nigdy nie zaginęła polskość i dążenie do wolności. A jej powiew przyniósł architekt uwolnionej z niewoli Polski – marszałek
Józef Piłsudski. Opowieść wieńczy, jak to
w bajkach bywa, szczęśliwe zakończenie. Kolejne pokolenia zdejmują okowy z wyzwolonej
Polski. Lecz czy ta bajka zawiera morał? Oczywiście, uczy nas, że wolność nie jest dana raz
na zawsze, a zatem trzeba jej nieustannie
strzec i ją pielęgnować.
Przedstawienie było przeplatane patriotycznymi pieśniani: tymi z czasów walki o niepodległość, jak i współczesnymi rapowanymi
rytmami – jak na przykład wiersz powstańca

warszawskiego „Dziś idę walczyć, Mamo”
w opracowaniu muzycznym i wykonaniu
O.S.T.R. & KASTA.
Na szczególną uwagę zasługuje gra aktorska młodych artystów i przejmujące recytacje.
Dziękujemy za ciekawą lekcję historii, która
dostarczyła nam wielu wzruszeń i poruszyła
w nas patriotyczne struny. Ukradkiem ocierane łzy to najlepsza recenzja tej akademii. Dzię-

Święto Niepodległości w PP5
Tekst i Foto: Marta Ferenc

n 9 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 5 obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.

rozwiązując zagadki. Podczas występu 12
grup zatańczyło taniec z flagami, wyglądało
to imponująco. Na koniec świętowania zaśpie-

kujemy za przypomnienie nam tego, co
przed laty wyśpiewała m.in. Maryla Rodowicz:
Ja to mam szczęście,
że w tym momencie
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą…
Ja, to mam szczęście…
Wzruszającą lekcję historii przygotowały panie: Hanna Kramarska, Magdalena Tokarska
i Elżbieta Cychowska.

waliśmy dwie piosenki: „Polska to jest piękny
kraj” i „Jestem Polką I Polakiem”.
Dzień Niepodległości był bardzo radosnym
dniem w naszym przedszkolu, a w nagrodę
za zaangażowanie w występy i wzorową postawę patriotyczną każda grupa otrzymała
od pani dyrektor Agnieszki Janickiej nagrody.

Celem spotkania było kształtowanie postaw
patriotycznych oraz przywiązania i miłości
do ojczyzny. Tego dnia wszystkie dzieci oraz
nauczyciele byli ubrani w barwach biało-czerwonych. Na początku uroczystości przedszkolaki dumnie odśpiewały hymn Polski, czyli
„Mazurek Dąbrowskiego”. Dzieci wysłuchały historii z dziejów Polski, nawiązującej do obchodzonego święta, oraz recytowały wiersze
patriotyczne: „11 listopada”, „Co to jest Polska?” i „Jestem Polakiem”. Na takiej uroczystości nie mogło zabraknąć wiersza „Katechizm
Polskiego Dziecka”. Wszystkie dzieci wykazały
się wiedzą dotyczącą symboli narodowych,
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„Szaleniec Niepokalanej”
Tekst i Foto: M. Zakrzewska-Walczak

n Czyli uczniowie, absolwenci i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w sztuce teatralnej o życiu św. Maksymiliana Kolbego.
Uroczystość Wszystkich Świętych to doskonały moment, by na nowo odkryć i zachwycić
się tymi, którzy poprzedzili nas w drodze
do Nieba.
Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się wybitnemu franciszkaninowi i męczennikowi
z Auschwitz – św. Ojcu Maksymilianowi Kolbe.
Scenografię do spektaklu stanowiły wnętrza
modlińskiego kościoła. Nie mogło zabraknąć
tam skromnej celi zakonnej i drukarni w Niepokalanowie oraz symbolicznego muru z drutem kolczastym obozu zagłady w Auschwitz.
Spektakl ukazał najważniejsze momenty z życia Świętego. Zobaczyliśmy małego Mundka,
który przysparza zmartwień swojej mamie. Ale
jednocześnie widzieliśmy w Nim chęć poprawy, szczególnie wtedy, gdy swoje troski powierzał Maryi. Spektakl odnotował najważniejsze
wydarzenie z biografii małego Rajmunda
– spotkanie z Niepokalaną i wybór dwóch koron: białej, symbolizującej czystość,
i czerwonej, zapowiadającej męczeństwo.
Mogliśmy się przyjrzeć dorastającemu Rajmundowi, w którym dojrzewała decyzja związana z walką o niepodległość. Ostatecznie
wybrał walkę, ale nie zbrojną, lecz modlitewną. Wstąpił do franciszkańskiego zakonu
i podjął się misji zdobycia świata dla Chrystusa przez Niepokalaną.
Byliśmy świadkami wielu niezwykłych momentów w Jego życiu: spotkania z księciem
Druckim-Lubeckim, który podarował zakonowi ziemię, poznaliśmy historię cudownie znalezionych pieniędzy. Te cuda pozwoliły Mu
na założenie Niepokalanowa. Przedstawienie
podjęło też temat działalności misyjnej Ojca
Maksymiliana – podróży do Azji i założenia zakonu w Nagasaki. Jego wielkie plany ewan-

gelizacyjne, naukowe i społeczne przerwała
wojna i okupacja. Sztuka ukazała Jego aresztowanie, pobyt na Pawiaku, a w końcu transport do niemieckiego obozu zagłady
w Auschwitz. Tam stał się numerem 16670. Zobaczyliśmy Ojca Maksymiliana, który ciężko
pracuje, pociesza i wspiera na duchu współwięźniów, spowiada ich i dzieli się chlebem.
Najbardziej przejmującą sceną był apel obozowy, podczas którego komendant Karl
Fritzsch wskazuje skazańców na śmierć głodową. Wśród wybranych jest zrozpaczony Franciszek Gajowniczek, za którego nasz bohater
decyduje się umrzeć. Grozę potęguje tupot
niemieckich butów, okrzyki oprawców, szarpanina, a w tle złowrogie „Requiem”.
Po dwóch tygodniach Niemcy otwierają bunkier głodowy – rozsuwa się mur, wkraczają
oprawcy i sprawdzają, kto jeszcze żyje. Zastrzyk z fenolu ostatecznie zadaje śmierć ojcu
Maksymilianowi. Niemcy przeciągają ciała

ofiar i mur się zamyka. To już koniec? Nie, to
dopiero początek historii św. Maksymiliana.
Męczennik wkracza do Nieba, gdzie Maryja
wkłada Mu na głowę aureolę.
Taki był… Taki jest św. Maksymilian Kolbe. Zachwycał i nadal zachwyca piękną, czystą miłością do Boga i bliźniego. Jego męczeńska
śmierć to niespotykany przykład heroicznej
walki o dobro w czasach, w których zło zdawało się zwyciężać.
Spektakl „Szaleniec Niepokalanej” to przejmujące i wzruszające przypomnienie historii
tego Świętego. Poruszająca gra aktorów, kostiumy (m.in. prawdziwe franciszkańskie habity i repliki mundurów hitlerowskich), muzyka,
dbałość o scenografię i rekwizyty – to największe atuty spektaklu. Warto podkreślić, że w obsadzie przedstawienia oprócz uczniów
znaleźli się także absolwenci i nauczyciele Zespołu Szkół w Modlinie Starym.

Obsada:
Bartosz Ciecierski, ks. Marcin Niesłuchowski,
Emilia Trybuch, Miłosz Burzyński, Daniel Zaremba, Magda Borzęcka, Michał Wodyński, Weronika Scharwerk, Marcin Baran, Kamil
Radzikowski, Aleksandra Świrszcz, Magdalena
Zaremba, Julia Kęcińska, Emilia Kuczyńska,
Natalia Wróblewska, Weronika Gromadka,
Karol Kowalski, Rafał Wronka.

Aktorów wspomogli:
Dorota Tendera i Małgorzata Wid – scenografia, kostiumy, charakteryzacja
Emilia Zielińska – reżyseria i udźwiękowienie
Bartosz Ciecierski, Katarzyna Ludwikowska
i ks. Marcin Niesłuchowski – kostiumy
Monika Zakrzewska-Walczak – scenariusz
i reżyseria.
www.nowydwormaz.pl
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Gdy przyjdzie mi ochota ponarzekać…
Tekst i Foto: s. Ewa Grzegorczyn

n Od razu powinnam przypomnieć sobie spotkanie z siostrą Moniką, misjonarką klaretynką i księdzem Maciejem
Będzińskim z Papieskich Dzieł Misyjnych. Dlaczego?

15 listopada przyjechali oni do Modlina
Twierdzy na zaproszenie siostry Bogusławy
Woźniak, by podzielić się ze wszystkimi dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 tym, czym żyją na co dzień, czyli
misjami. Dzięki ich ciekawym opowieściom
przemierzyliśmy cały świat. Zdjęcia z misji i stro-

je jeszcze bardziej przybliżyły nam to wszystko,
o czym nasi goście opowiadali.
Wiemy już na przykład, dlaczego ronda
meksykańskich kapeluszy są tak ogromne
i do czego andyjskim kobietom jest przydatna
ruana. Podziwialiśmy, a niektórzy nawet przymierzali i prezentowali na sobie, kolorowe stro-

Co to za Święty taki uśmiechnięty?
Tekst i Foto: Organizatorzy

n Każdy z nas ma swoich ulubionych bohaterów, których w jakiś sposób chce
naśladować, z którymi w jakiś szczególny sposób się identyfikuje. Są nimi
postacie z filmów, bajek, ale też konkretne osoby: mama, tata, najlepszy
bramkarz czy piłkarz, Święty…
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
w Modlinie Twierdzy utarła się dobra tradycja,
by w wigilię uroczystości Wszystkich Świętych
przywoływać na różne sposoby pamięć tych
ostatnich i dawać dzieciom możliwość zapoznania się z ich życiem, bohaterskimi czynami
i wartościami, które nam przekazują.
W tym roku dzieci z klas 0–3, przebrane
za swego ulubionego Świętego, opowiadały
pozostałym najważniejsze szczegóły z życia
swojego bohatera. Próbowaliśmy odgadywać, za jakiego Świętego dziecko jest przebrane. I rzeczywiście dzieciom często się to
34

je z różnych zakątków świata. To sprawiło nam
wiele radości. Nasi misyjni goście uświadomili
nam też problemy, z jakimi na pięciu kontynentach borykają się dzieci.
Gdy przyjdzie mi więc ochota narzekać na męczące lekcje, wystarczy wspomnieć małych Japończyków, których wakacje trwają zaledwie 12
dni, czy ciężki los dzieci-żołnierzy porywanych z rodzinnych domów i przymuszanych do walki, a kiedy szkolna kanapka „gryzie w zęby”, warto
wspomnieć Afrykańczyków, których brzuszki są
opuchnięte nie z przejedzenia, ale z głodu…
Patrząc na tyle trudności, ile doświadczają
dzieci i młodzież na całym świecie, warto każdego ranka budzić w sobie wdzięczność
za to wszystko, co mamy: rodzinę, dom, jedzenie, szkołę, możliwości rozwoju, przyjaciół, pokój w kraju…
Siostra Monika i ksiądz Maciej zachęcali
dzieci i młodzież, by nie tylko doceniali to
wszystko, co mają, ale otwierali się też na pomoc potrzebującym, tym napotykanym każdego dnia i tym, którzy są daleko,
za granicami naszego kraju.
Jak takie małe dziecko może pomóc innym?
Na wiele sposobów: choćby modlitwą, dobrym
słowem i przykładem, dobrym wykorzystaniem
swoich możliwości, niemarnowaniem darów,
które ma, dzieleniem się czy też zaangażowaniem w Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci poprzez
udział w zajęciach Ogniska Misyjnego w szkole i parafii, które w Modlinie Twierdzy prowadzą
siostry misjonarki klaretynki.

udawało, zanim Święty sam się nam przedstawił.
Ciekawe spotkanie w szkole, wesoła zabawa konkursowa, a wcześniej wielkie przygotowania z rodzicami w domach – to dobry
sposób, by lepiej poznać i na dłużej się zaprzyjaźnić z tymi, którzy przetarli nam dobre szlaki
do bycia szczęśliwymi.
Wieczorem tego samego dnia przez Twierdzę przemaszerował uroczysty, radosny Orszak Świętych, z modlitwą i pieśniami
na ustach, przy stuku werbli, z chorągwiami.
Mali Święci pokazali, że więcej radości jest
w budowaniu kultury dobra, życzliwości niż
w trwonieniu sił w nieprzyjemnych niekiedy psikusach poprzebieranych upiorów.
Mamy nadzieję, że zarówno tradycja Orszaku Świętych, jak i uroczystego obchodzenia
wigilii Wszystkich Świętych na dobre wpisze się
w tradycję Twierdzy, a może też okolic.
Konkurs w szkole przygotowała s. Ewa Grzegorczyn RMI.
www.nowydwormaz.pl
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Pierwszy Bieg Obrońców Modlina
Tekst: RozbiegaMy Nowy Dwór, Foto: Gosia Mianatka, Karol Bielec

n W sobotę 18 listopada Park Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy zapełnił się pasjonatami biegania oraz historii.
Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór wraz ze współorganizatorami Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz
Garnizonem Modlin zaprosiło kilkuset zawodników do uczestnictwa w pierwszym Biegu Obrońców Modlina dla uczczenia
pamięci o bohaterach walk niepodległościowych.
najlepszych biegaczy, podczas której
wręczono im statuetki i nagrody. Wylosowano
też zwycięzców konkursu historycznego, w
którym do wygrania były darmowe pakiety
startowe na przyszłoroczną edycję biegu. Aby
oddać hołd bohaterom, delegacja biegaczy
wraz z organizatorami biegu: Starostą
Magdaleną Biernacką i Burmistrzem Jackiem
Kowalskim złożyła wiązankę pod Pomnikiem
Obrońców Modlina. Po biegu na uczestników
czekała niespodzianka – zwiedzanie Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz
ognisko z pieczeniem kiełbasek, na terenie
przy muzeum.
Organizatorzy
gratulują
wszystkim
biegaczom, mając nadzieję, że równie licznie
wezmą oni udział w naszej imprezie za rok.
Cieszymy się, że dopisała nie tylko piękna

Na starcie stanęło ponad 300 śmiałków,
którzy po strzale z działa armatniego dzielnie
ruszyli, aby pokonać niełatwą, choć bardzo
urozmaiconą trasę na dystansie 10
kilometrów. Uczestnicy biegli między
zabytkami Twierdzy Modlin i wzdłuż
malowniczego brzegu Narwi, a wielu z nich
mimo zmęczenia podziwiało uroki naszego
krajobrazu. Wcześniej w biegach dziecięcych
udział wzięli najmłodsi zawodnicy, którzy po
szybkiej rozgrzewce z uśmiechem pomknęli
alejkami parku. Na mecie na wszystkich
zawodników czekały medale, które wręczali
biegaczom
m.in.
Starosta
Powiatu
Nowodworskiego Pani Magdalena Biernacka
oraz Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski. W
oczekiwaniu na wyniki można się było posilić
pyszną grochówką i napić gorącej herbaty, a
także zakupić ciasto, które sprzedawano, by
zebrać pieniądze na pomoc dla chorej
Ewelinki Grzybowskiej z Kamienicy. Na ten cel
przeznaczono również cały dochód ze
sprzedaży dziecięcych pakietów startowych.
Następnie odbyła się uroczysta dekoracja
www.nowydwormaz.pl

pogoda, ale również dobry nastrój wśród
uczestników, dzięki czemu wydarzenie
przebiegało w miłej sportowej atmosferze.
Pragniemy też podziękować tym wszystkim,
którzy włączyli się do pomocy w organizacji
imprezy, a więc władzom powiatu i miasta,

władzom gminy Zakroczym oraz podległym
im służbom, a także harcerzom i
wolontariuszom. Serdecznie Wam dziękujemy!
Wyniki biegów można zobaczyć na stronie:

Bieg główny:

http: //projektigrzyska. pl/wyniki/142-biegobroncow-twierdzy-modlin/

Biegi dziecięce/młodzieżowe:
http: //projektigrzyska. pl/wyniki/143-biegobroncow-twierdzy-modlin-biegi-dzieci/
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Powiatowe zawody w koszykówce
Tekst i Foto: NOSiR

n 21 listopada w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody powiatu nowodworskiego
w koszykówce szkół podstawowych.
Skład ZS1 NDM: Urszula Bolińska, Paulina
Łuszczyńska, Natalia Ziemińska, Karolina Derlatka, Klaudia Olejnik, Martyna Dobrowolska,
Martyna Patalan, Iga Żochowska, Martyna Korzeń, Wiktoria Baumann, Patrycja Rostkowska.
Opiekun: Marta Wilczyńska

Chłopcy

W kategorii chłopców i dziewcząt wzięło udział
pięć szkół, które wcześniej zwyciężyły w zawodach na etapie gminnym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zakroczymiu, Szkoła Podstawowa
w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa w Pieścirogach, Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Szkoła Podstawowa w Nasielsku.
Dziewczęta i chłopcy rywalizowali systemem „każdy z każdym”, rozgrywając mecze
– 4 kwarty po 6 minut.
Oto wyniki i tabele:

Dziewczęta
1. ZS-P nr 1 Zakroczym – SP Pomiechówek
8:24
2. SP Pieścirogi – ZS nr 1 Nowy Dwór Maz.
5:28
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3. ZS-P nr 1 Zakroczym – SP Pieścirogi
8:16
4. SP Pomiechówek – ZS nr 1 Nowy Dwór
Maz. 2:28
5. ZS-P nr 1 Zakroczym – ZS nr 1 Nowy Dwór
Maz. 10:32
6. SP Pomiechówek – SP Pieścirogi
8:11
Tabela
1. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Maz.
(Osiedle Młodych) 6 pkt. 88:17
2. Szkoła Podstawowa w Pieścirogach
5 pkt. 32:44
3. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku
4 pkt. 34:47
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Zakroczymiu 3 pkt. 26:72

1. ZS-P nr 1 Zakroczym – SP Pomiechówek
4:16
2. SP Nasielsk – ZS nr 1 Nowy Dwór Maz.
0:22
3. ZS-P nr 1 Zakroczym – SP Nasielsk 5:16
4. SP Pomiechówek – ZS nr 1 Nowy Dwór
Maz. 11:12
5. ZS-P nr 1 Zakroczym – ZS nr 1 Nowy Dwór
Maz. 2:23
6. SP Pomiechówek – SP Nasielsk 20:6
Tabela
1. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Maz.
(Osiedle Młodych) 6 pkt. 57:13
2. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku 5
pkt. 47:22
3. Szkoła Podstawowa w Nasielsku 4 pkt.
22:47
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
w Zakroczymiu 3 pkt. 11:55
Skład ZS1 NDM: Szymon Kifonidis, Szymon
Kokoszczyński, Piotr Witkowski, Damian Czarnecki, Kacper Łapow, Dawid Strześniewski,
Igor Nowacki, Mateusz Stecki, Maciej Wielocha, Jakub Zaremba, Mateusz Popielski, Łukasz Chrustowski. Opiekun: Wojciech Stecyna

www.nowydwormaz.pl
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Turniej LOS
Tekst i Foto: Organizatorzy

n W dniach 17–19 listopada 2017 roku w Nowym Dworze Mazowieckim
rozgrywany był turniej regionalny Siatkarskich Ośrodków Szkolnych PZPS. To
szansa na pokazanie się zawodniczek przed selekcjonerami makroregionów
i kadry Polski.

Wybór Nowego Dworu Mazowieckiego jako miejsca organizacji turnieju nie był przypadkowy, ponieważ SOS-y zawitały
do naszego miasta wraz z uruchomieniem
klasy sportowej o profilu piłki siatkowej w SP7.
Tym bardziej cieszy to, że do kadry SOS-ów wo-

www.nowydwormaz.pl

jewództwa mazowieckiego trafiło aż 5 reprezentantek NOSiR-u z rocznika 2004 – Julia
Grzelak, Aleksandra Stan, Natalia Staśkowiak,
Julia Żelazek i Aleksandra Żuryńska – oraz 2 reprezentantki NOSiR-u z rocznika 2005: Klara
Kempfi i Klaudia Olejnik.

W turnieju wzięły udział zespoły z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a rozgrywki
były prowadzone w kategoriach roczników 2004 i 2005.
Zespół SOS Mazowsze rocznika 2004 poprowadził Cezary Tulin (NOSiR), rocznika 2005
– Dominika Leśniewicz (GLKS Nadarzyn).
Podopieczne Cezarego Tulina wygrały pewnie wszystkie swoje mecze, natomiast SOS Mazowsze rocznik 2005 uległ tylko w jednym
meczu, przegrywając 1:2. Ostatecznie po zsumowaniu wyników obu roczników zwycięzcą
turnieju został SOS Mazowsze.
Gratulacje dla trenerów i zawodniczek! Statuetkę najlepszego SOS odebrał koordynator
województwa mazowieckiego SOS dziewcząt
pan Robert Kupisz. Najlepsze zawodniczki turnieju otrzymały statuetki. Ogromnie cieszy nas
to, że wśród 3 wyróżnionych zawodniczek znalazła się reprezentantka NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki, Aleksandra Stan. Statuetki zawodniczkom wręczali: pani Olga Parzykowska
– Kierownik Biura Projektów SOS oraz pan Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.
W niedzielę 19 listopada odbył się turniej
SOS chłopców, także na hali w Modlinie Twierdzy. Mamy nadzieję, że wkrótce na podobnym turnieju wystąpią również zawodnicy
trenujący obecnie na zajęciach LOS. Im i ich
trenerom życzymy tego z całego serca.
Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia.
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Powiatowe zawody w koszykowkę
Tekst i Foto NOSiR

n 4 grudnia 2017 roku w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się zawody powiatu nowodworskiego
w koszykówce szkół gimnazjalnych i klas 7 szkół podstawowych.
Wśród dziewcząt najlepsze okazały się
koszykarki Publicznego Gimnazjum nr 1 w
Nowym Dworze Mazowieckim, wśród
chłopców
zwyciężyli
reprezentanci
Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Wszystkie mecze były rozgrywane systemem
„każdy z każdym” i składały się z dwóch połówek po 8 minut każda. W zawodach wzięło
udział 7 szkół z powiatu nowodworskiego: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nowy Dwór Mazowiecki, Publiczne Gimnazjum nr 2 Nowy Dwór
Mazowiecki, Publiczne Gimnazjum Pomiechówek, Zespół Szkolno-Przedszkolny Zakroczym,
Szkoła Podstawowa Stare Pieścirogi, Publiczne

Gimnazjum Sowia Wola, Publiczne Gimnazjum
Cząstków Mazowiecki.
Zwycięzcy wezmą udział w zawodach rejonowych.

Dziewczęta:
Wyniki:
1. PG Pomiechówek – PG nr 1 Nowy
Dwór Maz.
9:10
2. ZS-P Zakroczym – SP Stare Pieścirogi 8:11
3. PG Cząstków Maz. – PG
Pomiechówek
10:27
4. PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – ZS-P
Zakroczym
15:10
5. SP Stare Pieścirogi – PG Cząstków
Maz.
12:6
6. PG Pomiechówek – ZS-P Zakroczym 17:4
7. PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – PG Cząstków
Maz.
25:8
8. SP Stare Pieścirogi – PG
Pomiechówek
6:28
9. ZS-P Zakroczym – PG Cząstków
Maz.
23:8
10. PG nr 1 Nowy Dwór Maz. – SP
Pieścirogi
20:8
38

Tabela:
1. PG nr 1 Nowy Dwór
Mazowiecki
8 pkt. 70:35
2. PG Pomiechówek
7 pkt. 81:30
3. SP Stare Pieścirogi
6 pkt. 37:62
4. ZS-P Zakroczym
5 pkt. 45:51
5. PG Cząstków Mazowiecki
4 pkt. 32:87
PG nr 1 NDM: Weronika Łosiewicz,
Aleksandra Galińska, Łucja
Pielaszkiewicz, Zuzanna Krakowiak,
Kamila Krysiak, Klaudia Grześnikowska,
Julia Wierzbicka, Sara Elkosh, Emilia
Zmitrowicz, Julia Suska
Opiekun: Agata Karuk

6. PG Pomiechówek – ZS-P Zakroczym 6:14
7. PG nr 2 Nowy Dwór Maz. – PG Sowia
Wola
25:14
8. SP Stare Pieścirogi – PG
Pomiechówek
10:14
9. ZS-P Zakroczym – PG Sowia Wola 4:20
10. PG nr 2 Nowy Dwór Maz. – SP Stare
Pieścirogi
25:13
Tabela:
1. PG nr 2 Nowy Dwór
Mazowiecki
8 pkt. 112:33
2. PG Sowia Wola
7 pkt. 64:46
3. ZS-P Zakroczym
6 pkt. 28:59
4. PG Pomiechówek
5 pkt. 30:66
5. SP Stare Pieścirogi
4 pkt. 34:64
PG nr 2 NDM: Dawid Mięgocz, Sebastian
Dąbrowski, Krzysztof Małecki, Jakub
Stankiewicz, Bartłomiej Ducki, Jakub
Pielach, Marceli Łuszczyński, Krystian
Brenda, Jakub Zychowski
Opiekun: Mariusz Tyczyński

Chłopcy:
Wyniki:
1. PG Pomiechówek – PG nr 2 Nowy Dwór
Maz.
4:29
2. ZS-P Zakroczym – SP Stare Pieścirogi 8:0
3. PG Sowia Wola – PG Pomiechówek 13:6
4. PG nr 2 Nowy Dwór Maz. – ZS-P
Zakroczym
33:2
5. SP Stare Pieścirogi – PG Sowia
Wola
11:17
www.nowydwormaz.pl
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