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Parkingi P&R
coraz bliżej!
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Nowe ścieżki
rowerowe
w mieście!
– STR. 3 –

Gazony na terenie miasta
wzbogaciły się o nową zieleń!
W pracach pomogły Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola
nr 1 z ul. Mazowieckiej. Dzieci sadziły kwiaty w gazonach
przed Urzędem Miejskim. A pojawiły się w nich begonie,
lubiana przez pszczoły szałwia i wilce.
Takie same nasadzenia pojawiły się na terenie całego
miasta m.in. w parku miejskim.
Dziękujemy za pomoc!
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Otwarcie sali
spotkań dla
niepełnosprawnych
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Od Burmistrza
Drodzy Mieszkańcy,
Pragnę poinformować, że pracujemy nad realizacją kolejnych ważonych dla mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego inwestycji. Na
początek parkingi Parkuj i Jedź. Zakończyliśmy
postepowanie przetargowe na parking w Modlinie Starym, a także ogłosiliśmy przetarg na
parking przy ul. Morawicza. Jeszcze w tym
roku planujemy zakończenie obu inwestycji.
Trwa również budowa pierwszego etapu sieci ścieżek rowerowych na terenie miasta od
lotniska do ulicy Kolejowej. W najbliższych tygodniach ruszy budowa kolejnego odcinka.
Przypominam również, że od 1 maja funkcjonuje na terenie miasta bezpłatna komunikacja miejska oraz nowy rozkład jazdy. Rozkład
poszczególnych linii publikujemy w dziale
ogłoszenia. Zadanie w całości realizowane
jest z budżetu miasta.
W tym wydaniu Faktów Nowodworskich piszemy także o kolejnym dofinansowaniu na

rozbudowę biblioteki, warsztatach ekologicznych dla przedszkolaków i uczniów, otwarciu
sali spotkań dla osób niepełnosprawnych
oraz sukcesach i nagrodach naszych mieszkańców.
Tradycyjnie zapraszamy również do wzięcia
udziału w imprezach plenerowych. Ta największa – Dni Nowego Dworu Mazowieckiego już
16 czerwca. Szczegółowy program znajdziecie
na str. 28. O innych wydarzeniach zamieszczamy informacje w dziale ogłoszenia. Zachęcam
również do śledzenia naszego facebooka i nowydwormaz.pl gdzie znajdziecie zaproszenia
na pozostałe miejskie imprezy.

temat numeru

Parkingi P&R coraz bliżej!

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak

n Miasto ogłosiło postępowanie przetargowe na zadanie: „Zaprojektowanie
i budowa naziemnego parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Morawicza
i Bocznej oraz linii kolejowej Warszawa – Gdańsk”.

O

tym, że Miasto otrzymało dofinansowanie na budowę dwóch
parkingów P&R pisaliśmy w marcowych
Faktach Nowodworskich. Teraz, przyszedł
czas na realizację zadań.
22 maja Miasto ogłosiło przetarg na
projekt i wykonanie parkingu przy ul. Morawicza.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie:
 ogrodzonego naziemnego parkingu dla samochodów osobowych na
około 255 miejsc w tym 12 miejsc
postojowe dla niepełnosprawnych,
 ok. 40 miejsc postojowych dla rowerów (P&B) z zadaszoną wiatą,
 energooszczędnego oświetlenia
parkingu,
 odwodnienia terenu i dróg manewrowych,
 systemu wjazdu i wyjazdu oraz ewidencji parkujących samochodów,
 systemu informacji o wolnych miejscach parkingowych,
 punktów ładowania rowerów elektrycznych,
 przestrzeni swobodnego dostępu
służącej podróżnym (budynek socjalny z pomieszczeniami sanitarnymi, pomieszczeniami dla obsługi
oraz małej poczekalni).

Zadanie w ramach Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego realizowanego
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 (RPO WM 2014-2020) w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.2
Mobilność miejska w ramach ZIT. Poziom
dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
Zakończyło się także postepowanie na
budowę parkingu przy ul. Kolejowej w Modlinie Starym. 23 maja br. odbyło się otwarcie ofert. O szczegółach tego postepowania będziemy informować na bieżąco.
Na budowę dwóch parkingów w systemie Parkuj i Jedź Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 6 milionów złotych. Pozyskane przez Miasto
środki pochodzą z RPO WM 2014-2020
i budżetu państwa.

Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.
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Nowe ścieżki rowerowe w mieście!

TeksT IAneta Pielach – Pierścieniak FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n Ruszyły prace przy budowie sieci ścieżek rowerowych na terenie Nowego
Dworu Mazowieckiego. Koszty pierwszego etapu zadania to prawie 4 mln zł
z czego 80% kosztów kwalifikowanych projektu będzie pochodzić ze środków
unijnych. W ramach zadania rozbudowany zostanie także system miejskiej wypożyczalni rowerów.

N

awierzchnia ścieżki rowerowej
będzie asfaltowa, a jej trasa będzie wiodła od lotniska Warszawa – Modlin, wzdłuż ulic gen. Thommee, Bema,
Chrzanowskiego,
Ledóchowskiego,
Chłodnia i Kolejowej do granicy miasta
w Modlinie Starym. Miasto zdecydowało
się zastosować proponowane standardy
projektowe dla systemu rowerowego
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Oznacza to, że na przeważającym odcinku ścieżka rowerowa będzie
szersza od standardowych wymiarów
o pół metra, tym samym wygodniejsza
w użytkowaniu.
W ramach tego zadania zostanie
zmodernizowane także oświetlenie
uliczne w Modlinie Twierdzy (wymienio-

ne zostaną stare latarnie przy ul. Chłodnia i Ledóchowskiego). Wzdłuż ścieżek
powstaną także miejsca odpoczynku
dla rowerzystów i punkty samoobsługi
serwisowej rowerów. Na wykonanie prac
wykonawca ma 6 miesięcy. W okresie
trwania prac należy się liczyć z przejściowymi utrudnieniami w ruchu.
Na 01.06.2018 r. ustalono podpisanie
umowy na budowę kolejnego odcinka
ścieżek rowerowych w mieście w ramach projektu.
Dodatkowo, w ramach obecnie realizowanego projektu unijnego, dotyczącego rozbudowy ścieżek rowerowych
w mieście dofinansowana zostanie także
wypożyczalnia rowerów miejskich. Powstaną nowe stacje wypożyczalni rowe-

Bezpłatna komunikacja w NDM!

rów w miejscach, których nie obejmuje
obecny system, który również sfinansowany był z środków unijnych, jednak
z przeznaczeniem na cele turystyczne.
Nowy Dwór Mazowiecki to jedyna
gmina partnerstwa, która zdecydowała
się zwiększyć zakres projektu o to dodatkowe zadanie. Pozostałe gminy budują
jedynie ścieżki rowerowe.
Wykonawcą pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych w mieście jest
firma PPHU Anetka z Nowego Dworu
Mazowieckiego. Koszt budowy tej ścieżki
to 3 764 011,02 zł brutto. 80% wydatków
kwalifikowanych w projekcie na ścieżki
rowerowe dofinansuje Unia Europejska
w ramach Zintegrowanych Inwestycjach
Terytorialnych.

TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

n Od 1 maja na terenie miasta funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska. Zadanie w pełni finansowane jest z budżetu
miasta, a jego koszt w tym roku wyniesie ponad 600 tys. zł.

Z

godnie z zapowiedziami od 1 maja na terenie miasta całkowicie bezpłatnie można korzystać z komunikacji miejskiej.
Wprowadzony także został nowy rozkład jazdy. Główne zmiany
wprowadzone w nowym rozkładzie to m.in. nowe przystanki, wydłużony czas kursów (do godz. 21:00), dostosowanie kursowania
linii 14 do czasu pracy zakładów w dzielnicy przemysłowej. Wyjątkowo ta linia jeździ w weekendy z wyjątkiem dni świątecznych
(25.12, 1 stycznia i pierwszy dzień Wielkanocy). Pozostałe linie L-11
i L-12 kursują od poniedziałku do piątku poza ww. dniami świątecznymi.
Linie miejskie obsługują specjalnie oznakowane logotypem
„Szczęśliwego Nowego Dworu!” autobusy. Operatorem komunikacji jest firma Translud.
Szczegółowy rozkład kursowania autobusów publikujemy
w dziale Ogłoszenia. Rozkład dostępny jest także na stronie nowydwormaz.pl w Strefie Mieszkańca.
www.nowydwormaz.pl
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Kolejne dofinansowanie na remont i rozbudowę Biblioteki
TeksT red. MiPBP FOTO www.mazovia.pl

n Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała kolejne dofinansowanie na remont i rozbudowę swojej
głównej siedziby. Tym razem Urząd Marszałkowski przekazał wsparcie finansowe w wysokości prawie 350 tys zł.

21

maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie dyrektor Biblioteki p. Ewa Borkowska podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”
w ramach projektu realizowanego przez
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).
Dzięki wsparciu unijnemu w wysokości 347.676,46 zł, w budynku biblioteki
publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzone będą prace

remontowe poprawiające jego efektywność energetyczną. Budynek będzie
miał ocieplone ściany zewnętrzne, strop
ostatniej kondygnacji (strop zewnętrzny),
wymienioną stolarkę okienną i drzwiową. Przebudowana będzie instalacja
ciepłego ogrzewania, a instalacja ciepłej
wody użytkowej będzie przyłączona do
miejskiej sieci ciepłowniczej. Pojawią
się liczniki ciepła c.o. i c.w.u oraz zawory
podpionowe i termostaty. W budynku
zastosowana będzie automatyka pogodowa. Działania te poprawią stan techniczny budynku, zmniejszą straty ciepła
i poprawią jego estetykę.
Wartość wszystkich prac to blisko
540 tys. zł. Wkład własny na realizację
tego zadania będzie pochodzić z budżetu miasta.

Dzieci wiedzą, jak segregować śmieci

Przewidywany termin zakończenia
inwestycji – grudzień 2018 r.

TeksT I foto Martyna Kordulewska

n W dniach 8-9 maja w Parku Wybickiego odbyła się seria warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat segregacji odpadów. Akcja
prowadzona była w ramach EUGREEN WEEK.

P

racownica Wydziału Gospodarki
Komunalnej nowodworskiego
magistratu tłumaczyła uczestnikom,
jakie rodzaje odpadów powstają w gospodarstwach domowych oraz do jakich pojemników i dlaczego należy je
wyrzucać. Dzieci dowiedziały się m. in.
tego, że zebranie 1 tony makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew. Na koniec
każdego spotkania młodzi uczestnicy
brali udział w specjalnej zabawie edukacyjnej, której celem było sprawdzenie
praktycznych umiejętności nabytych
w trakcie plenerowej lekcji. Trzeba przyznać, że uczniowie wykazali się zaskakująco dużą wiedzą i zadawali wnikliwe
pytania, za co dostali drobne upominki.
Najważniejsza jednak jest świadomość,

4

że młode pokolenie naszych mieszkańców jest EKO i taką postawę będzie
krzewić w swoim środowisku.
W plenerowej lekcji wzięły udział
przedszkolaki z PP1 i PP3 oraz uczniowie SP5 i SP7 z opiekunami.

www.nowydwormaz.pl
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Otwarcie sali spotkań dla niepełnosprawnych

TeksT I FOTO red.

n Osoby niepełnosprawne z Nowego Dworu Mazowieckiego mają nowe miejsce spotkań. 7 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego lokalu.

Ś

wieżo wyremontowana sala
mieści się w Ośrodku Pomocy
Społecznej. Korzystać z niej będą członkowie i podopieczni nowodworskiego
Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci.
Będzie to ich nowa siedziba, przestrzeń spotkań, integracji i zajęć. „To
wielka radość widzieć uśmiechy na
twarzach podopiecznych koła. Mam nadzieję, że to miejsce będzie wam wspaniale służyć” – mówił podczas spotkania
Burmistrz Jacek Kowalski.
Koszty remontu w całości zostały sfinansowane z budżetu miasta a wyniosły prawie 20 tys. zł.

Bezpieczny, kolorowy świat – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

n Dziewiąta edycja konkursu plastycznego organizowanego przez Straż Miejską rozstrzygnięta! 22 maja w nowodworskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu.

N

owodworska Straż Miejska corocznie ogłasza konkurs plastyczny dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W tym roku IX edycja konkursu odbywała się pod hasłem: „Nasz
kolorowy realny świat bez uzależnień
i cyberprzemocy”.
Na konkurs wpłynęło mnóstwo prac
ze szkół. Burmistrz Jacek Kowalski oraz
Komendant Strazy Miejskiej Piotr Rogiński wręczyli nagrody zwycięzcom
konkursu.
Otrzymali je:
Ania Muszyńska ZSP nr 1 kl. III, Borys
Kwiatkowski SP nr 5 kl. II d, Damian Sieradzki SP nr 5 kl. I d, Amelia Jakimow SP
nr 5 kl. I a, Helena Romaniuk SP nr 5 kl. III
c, Julia Pamięta SP nr 5 kl. I b, Nikola Żeleźnicka ZSP nr 4 kl. IV b, Zofia Jurkowska ZSP nr 1 kl. VI b, Oliwia Pałdyna ZSP

www.nowydwormaz.pl

nr 4 kl. II b Gim, Maja Kopczyńska ZSP nr
1 kl. II, Milena Fajdek kl. II Gim. ZSP nr 4.
Jury konkursowe przyznało również
pięć wyróżnień, a otrzymali je:
w Michał Zawadzki SP nr 5 kl. V – wyróżnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Aleksandra Duda SP nr 5 kl. I – wyróżnienie Burmistrza
w Gabriela Grzybowska ZSP nr 4 kl. I b
– wyróżnienie Komendanta Straży Miejskiej
w Małgorzata Górecka ZSP nr 4 kl. V b –
wyróżnienie Inspektora ds. społecznych
w Sebastian Klusiewicz ZSP nr 4 kl. V b
– wyróżnienie komisji konkursowej za
uzdolnienia plastyczne.
Konkurs odbywał się pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Krzysztofa Bisialskiego oraz Burmistrza

Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacka
Kowalskiego.
Niezmiennie jego celem jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, propagowanie
działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do nowych technologii i Internetu, a także kształtowanie
prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży
w codziennym życiu: w domu, na ulicy,
w szkole, na wycieczce, podczas nauki
i zabawy.
Jak podkreślał podczas uroczystości wręczenia nagród Burmistrz Jacek
Kowalski konkurs ma na celu uświadomienie zagrożeń i konsekwencji jakie
z nich płyną w naszym codziennym życiu. Zwrócił również uwagę na szeroko
pojęte bezpieczeństwo w sieci.
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Nowe karetki dla szpitala!			

TeksT I Foto
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

n W dniu 10 maja br. na terenie Nowodworskiego Centrum Medycznego
w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się uroczyste przekazanie nowych karetek.

U

dział w uroczystym przecięciu
wstęgi wzięła Magdalena Biernacka starosta nowodworski, Paweł Calak wicestarosta nowodworski, Jacek Kacperski
dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego, pracownicy NCM oraz lokalne

media. Zakup karetek możliwy był dzięki
wsparciu powiatu nowodworskiego przy
realizacji inwestycji na terenie szpitala,
przez co Nowodworskie Centrum Medyczne zaoszczędzone fundusze przekazało
właśnie na zakup specjalistycznych pojazdów. Nowe karetki zostały wyposażone
m.in. w sprzęt, dzięki któremu w szybkim
czasie można przesłać informacje o stanie
pacjenta do ośrodka kardiologii. To kolejne karetki, które służyć będą pacjentom
powiatu nowodworskiego.

Pokazy w technikum

TeksT I Foto Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

n W dniu 15 maja br. odbyły się prezentacje i pokazy praktyczne
w branży budowlanej z Firmą SILKA dla klas technikum budowlanego oraz monterów zabudowy i robót wykończeniowych.

S

zkolenie było prowadzone z udziałem różnych pracodawców z branży budowlanej oraz biur projektowych zaproszonych do szkoły z kilku regionów Polski .Młodzież technikum i nauczyciele zawodu mogli porozmawiać z przyszłymi pracodawcami
oraz zweryfikować wiedzę i umiejętności z najnowszych technologii budowy budynków mieszkalnych i zasad ich projektowania.
Miał również miejsce pokaz maszyn budowlanych stosowanych
na budowach systemowych oraz praktyczny pokaz montażu elementów ścian z użyciem mini-żurawia. Dziękujemy firmie SILKA za
pomoc w organizacji spotkania.
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Odznaczenie Państwowe dla Zdzisława Szmytkowskiego
TeksT red. KK, Foto strona internetowa Urzędu Wojewódzkiego

n 11 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wśród odznaczonych był Zdzisław Szmytkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy.

G

ospodarzem spotkania był wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, który w imieniu Prezydenta RP osobiście wręczył 25 odznaczeń państwowych i resortowych.
Wśród odznaczonych był Zdzisław
Szmytkowski, który otrzymał Brązowy
Krzyż Zasługi za pracę na rzecz społeczności lokalnej Nowego Dworu
Mazowieckiego. Pan Zdzisław Szmytkowski obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia pracy zawodowej, w tym

32 lata na stanowisku dyrektora szkoły w Modlinie Twierdzy. Od 1986 roku
jest radnym, obecnie wiceprzewod-

Internet dla Ogniska TPD w Modlinie

niczącym Rady Powiatu Nowodworskiego.
Dziękujemy i gratulujemy!

TeksT I FOTO Kierownik Ogniska Elżbieta Szałkowska

n 18 kwietnia 2018 r. Środowiskowe Ognisko TPD w Modlinie Starym pozyskało
kolejnych „Przyjaciół Ogniska” w osobach p. Pawła Szczecińskiego i Krzysztofa
Kocura z nowodworskiej firmy „Hapay”, którzy całkowicie bezpłatnie podłączyli
i udostępnili Internet w modlińskim ognisku.

J

est to dla nas duże wydarzenie, ponieważ do tej pory wychowankowie
nie mogli na zajęciach korzystać z Internetu. Teraz dzięki otrzymanemu wsparciu
i ogromnej bezinteresownej życzliwości, zajęcia i czas spędzony po lekcjach
w ognisku będą dla nich zdecydowanie
ciekawsze. Uczniowie będą mieć większe
możliwości rozwoju, a nasze ognisko stanie się bardziej atrakcyjne, ponieważ dostęp do Internetu daje możliwości korzystania z nowych technologii i osiągnięć.
Dostęp do Internetu jest dla nas niezwy-

kle cenny, ponieważ pozwala naszym wychowankom przełamać bariery wynikające z wykluczenia cyfrowego i wkraczać
w świat technologii.
Wychowankowie
środowiskowego Ogniska TPD w Modlinie są bardzo
wdzięczni za otrzymane wsparcie – dowód ogromnej życzliwości, wielkiego serca i zrozumienia naszych potrzeb. Państwa
postawa utwierdza nas w przekonaniu, że
nie pozostaniemy osamotnieni w naszych
codziennych zmaganiach.
Pięknie dziękujemy!!!

Kolejne sukcesy Miry Białkowskiej!

TeksT red. FOTO MB

n W pierwszym dniu Warszawskich Targów Książki (17.05.18), na PGE Narodowym ogłoszono wyniki konkursów granice.pl

W

śród najlepszych
znalazła się książka „Wcale mi nie zależy” Miry
Białkowskiej – głosami Czytelników zdobyła tytuł „Najlepszej książki na wiosnę”
(w kat. Z przymrużeniem
oka) i będzie walczyć o tytuł
Najlepszej książki roku 2018.
Przed kilkoma dniami
ukazała się druga powieść
Miry Białkowskiej pt. „O co
ci chodzi?” Miała ona swoją premierę podczas WTK,
i cieszy się bardzo dobrymi
recenzjami.
My też się bardzo cieszymy i po raz kolejny gratulujemy autorce.
www.nowydwormaz.pl
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Obchody 83 rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego
TeksT (k) Foto W. Karczmarczyk, J. Kaczorowska

n 11 maja 2018 r. Związek Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Nowym Dworze Mazowieckim obchody 83 rocznicy śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

U

roczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego.
Wszystkich zgromadzonych przy pomniku Marszałka Piłsudskiego powitał
płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości
uczestniczyła młodzież szkolna z Zespołu
Szkół nr 2, z Zespołu Placówek Edukacyjnych, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, Szkoły
Podstawowej nr 1, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Szkoły Podstawowej w Głusku,
organizacje społeczne, mieszkańcy miasta. Obecni byli kombatanci: 104 – letni
kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy
członek ZOR RP i 94 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego
Dworu Mazowieckiego.
Władze Nowego Dworu Mazowieckiego reprezentowali wiceburmistrz Janusz
Mikuszewski i przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Bisialski.

W wystąpieniu okolicznościowym płk
rez. Alfred Kabata powiedziałm.in.: W tym
roku, rocznica śmierci Marszałka Józefa
Piłsudskiego, przypada w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Do końca naszych dni Marszałek pozostanie wielkim symbolem niepodległości w roku 1918. Józef Piłsudski dał
Polsce wolność i dał Polsce granice, bo
jako naczelny wódz zwyciężył w wojnie

z bolszewikami w 1920 r. Bez geniuszu
Józefa Piłsudskiego nie byłoby niepodległej Polski.
Po wystąpieniu okolicznościowym
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.
Na zakończenie uroczystości odśpiewano
kilka pieśni legionowych.
Posterunek honorowy przy pomniku
wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów.

W Twierdzy pokazali, jak mądrze dbać o koty
TeksT I foto Martyna Kordulewska

n Problem wolnożyjących kotów dotyczy wielu bloków na terenie naszego miasta. Zwierzęta często bytują
w piwnicach, gdzie są dokarmiane
przez część mieszkańców i rozmnażają
się w niekontrolowany sposób.

K

oty takie są objęte ochroną prawną i choć pomagają na przykład
zwalczyć myszy i szczury, mogą też roznosić choroby i zanieczyszczać budynek.
Wspólnota Mieszkaniowa nr 18 z Modlina Twierdzy postanowiła aktywnie temu
zaradzić. Na mocy podjętej przez siebie
uchwały mieszkańcy bloku przy ul. 29 Listopada 324 przygotowali istny koci azyl.
Wygospodarowali i ogrodzili kącik, w któ-

8

rym stanęły ocieplane, estetyczne budki
będące darowizną od Straży dla Zwierząt
(SdZ) w Polsce, specjalne pojemniki na
karmę i kuweta. Za takim rozwiązaniem
opowiedziała się zdecydowana większość
mieszkańców. Jak mówią Jadwiga Kozar, Andrzej Kucharski i Robert Rogiński
z zarządu wspólnoty – mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali się wyprowadzić
koty z piwnicy, gwarantując im niegorsze
warunki. Wszyscy, którym leży na sercu
dobro zwierząt mogą je teraz dokarmiać
w cywilizowany sposób. Są pomysły, aby
przy kąciku dokonać nasadzeń, a w razie
potrzeby monitorować go. Zaproponowane rozwiązanie pomaga pomagać mądrze i odpowiedzialnie. Skupienie kotów

w jednym konkretnym miejscu ułatwia
także ich odłowienie do sterylizacji, co –
przypominamy – jest finansowane z budżetu miasta.
Azyl dla kotów w Modlinie Twierdzy
to pierwsze takie rozwiązanie w naszym
mieście. Aktywna i pomysłowa postawa
mieszkańców godna jest pochwały i naśladowania. Jak mówią przedstawiciele
zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nr 18
– dwa, trzy takie azyle pozwoliłyby znacząco poprawić sytuację z wolnożyjącymi
kotami na terenie całego osiedla.
Chwila spędzona przy bloku wspólnoty pokazała, że zwierzaki chętnie odwiedzają nowe miejsce. Zdjęcie dołączone do
artykułu jest na to najlepszym dowodem.

www.nowydwormaz.pl
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Ludwik Behrens – spóźniony awans

TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Pastor Ludwik Behrens przewodził nowodworskiemu zborowi 37 lat, był biorąc
pod uwagę wszystkie wyznania, duchownym najdłużej posługującym w naszym
mieście. Co dziwniejsze przez cały ten czas starał się Nowy Dwór opuścić.

U

rodził się 14.03.1833 r. w Kutnie
w rodzinie niemieckich osadników. Jego ojciec, Ludwik posiadał tam
dom oraz stolarnię. Matka Ewa Henrietta nosiła popularne w mieście nazwisko
Wolf. Rodzinę było stać na wysłanie jednego z synów na studia teologiczne do
Dorpatu. Przyszłego pastora znajdujemy
w 1853 r. na liście członków najstarszej
polskiej korporacji akademickiej „Konwentu Polonia”. Studia ukończył w 1857 roku
i 15 listopada przyjął świecenia. Dla zdobycia doświadczenia około roku pracował
jako wikariusz w Suwałkach, a następnie
zaczął szukać samodzielnej posady.
11.10.1859 r. w Nowym Dworze zmarł
wieloletni duszpasterz Wilhelm Helbing.
Po okresie żałoby ogłoszono konkurs na
kolejnego proboszcza. Nie wiemy kto do
niego stanął, ale wakującą posadę otrzymał Ludwik. Gdy przybył do miasta w pastorówce nadal mieszkała żona i 3 dzieci
zmarłego. Spotkanie z nimi miało nieoczekiwane konsekwencje. Latem 1860 r.
Ludwik Behrens poślubił w Nowym
Dworze Wandę Zuzannę Leokadię Helbing, urodzoną w naszym mieście, córkę
swego poprzednika. Ona miała 18 lat on
27. Czy było to małżeństwo z miłości nie
wiemy. Zyskał towarzyszkę życia znająca doskonale miejscowe realia i zakres
obowiązków jakie czekały pastorową.
W 1863 r. na świat przychodzi ich córka
Maria, później kolejne dzieci: Tadeusz
Oswald [1865], Bronisław [1866], Ewelina
Felicja [1868], Józef Wilhelm Maksymilian
[1870] i Eugeniusz Teodor Marcin [1871].
Ku rozpaczy rodziców część potomstwa umiera w dzieciństwie. Możliwe, że
dzięki żonie nowodworzanie łatwiej zaakceptowali nowego duszpasterza. Musiał mieć duże zaufanie społeczne gdyż
w testamentach parafian wyznaczany
był opiekunem majątków, które pozostawiali nieletnim dzieciom.
W listopadzie 1874 r. w wieku 32 lat
Leokadia umiera. Ogłoszenie o jej pochówku na miejscowym cmentarzu
brzmi bardzo konwencjonalnie, a podpisuje je „Mąż z rodziną i siostrami zmarłej”.
Pół roku później Ludwik staje się bohaterem lokalnego skandalu. Nie dość, że tak
krótko po zgonie Leokadii zawiera kolejny związek małżeński, to na dodatek
jego wybranką jest młodsza o 4 lata siostra zmarłej Aurelia Florentyna Helbing.
Ponieważ panna mieszka u krewnych
w Warszawie tam ma miejsce uroczystość zaślubin.
www.nowydwormaz.pl

W 1875 r. Behrens po raz pierwszy
próbuje zmienić miejsce pracy, staje
do konkursu na stanowisko drugiego
pastora w warszawskiej parafii ewangelickiej. Wygłasza próbne kazania po
niemiecku i po polsku, ale posady nie
otrzymuje. Małżeństwo z Aurelią wyraźnie mu zaszkodziło. W następnym
roku Behrens wziął udział w Pierwszym
Warszawskim Synodzie Diecezjalnym,
rok później w kolejnym. Mocno angażuje się w obrady, wygłasza prelekcje,
proponuje nowe rozwiązania. Szczególnie interesują go dwa tematy: opieka nad biednymi i działalność misyjna.
Podczas Drugiego Synodu podkreśla
konieczność tworzenia w gminach
rad opiekuńczych. Zostaje zauważony
i oddelegowany do komisji, która ma
opracować agendę czyli sposób odprawiania nabożeństw, przeznaczoną dla
kantorów.

Nazwisko pastora w dokumentach zapisywane było
w różnej formie – Berentz, Berens. On sam podpisywał
się Ludwik Behrenz.

Kariera rozkwita, w życiu osobistym
dzieje się gorzej. Aurelia Behrens w 1877
i 1878 r. rodzi synów: Edwarda i Ludwika
Teodora Augusta. Młodszy umiera przed
ukończeniem 2 roku życia. Jego matka
już tego nie dożyła, zmarła 22.06.1879 r.
w wieku 33 lat po wielomiesięcznej chorobie. Tym razem w nekrologu czytamy
o mężu dotkniętym ciężkim ciosem,
a życie zmarłej określane jest jako „zacne
chociaż krótkie”.
Przez lata pastor udziela się w społeczności lokalnej, angażuje w akcje do-

Bolesław Berens syn pastora i jego pierwszej żony
był mi. lekarzem w Zakroczymiu

broczynne. Jest jednym z współzałożycieli nowodworskiej straży pożarnej.
W 1881 r. jej członkiem honorowym
i prezesem. Należy do komitetów pomocowych powoływanych w Nowym
Dworze przy okazji wszelkich możliwych
klęsk żywiołowych. Jest członkiem komisji ustalającej podatek mieszkaniowy.
15.11.1882 r. uroczyście świętuje 25-lecie
kapłaństwa połączone ze 100-leciem
parafii. W uroczystościach bierze udział
nie tylko parafia, ale wręcz całe miasto.
Otrzymuje wówczas od wdzięcznych
parafian cenny upominek.
Równolegle do uroczystości po raz
kolejny staje do konkursu na stanowisko
drugiego pastora w Warszawie. Zyskuje
uznanie dzięki „gorliwemu spełnianiu
obowiązków”, podziwiane są jego kazania. Słynie wówczas z krasomówstwa
i wielokrotnie zapraszany jest na różnego rodzaju uroczystości, proszony
o wygłaszanie oficjalnych mów. Prawdopodobny sukces przekreśla przypadek.
Behrens zostaje wezwany do jednej z filii
parafii. Podczas nocnej jazdy powóz pastora wywraca się, a on sam łamie nogę.
Warszawiacy pozwalają mu głosić kazania z opóźnieniem, ale wybrany zostaje
jeden z konkurentów. Podobnie jest
2 lata później gdy Behrens stara się objąć
parafię w Łodzi, jego kazania są określane jako piękne ale zbyt długie.
Dopiero w 1895 r. zostaje wybrany na
stanowisko supintendenta, czyli odpowiednik biskupa, diecezji warszawskiej.
Zaszczytnym stanowiskiem nie cieszy
się zbyt długo. Umiera 1.11.1896 r. po
długiej i ciężkiej chorobie. Pochowany
zostaje na nowodworskim cmentarzu
ewangelickim. Spośród jego dzieci karierę robią 2 synowie: Bronisław – lekarz,
pułkownik Wojska Polskiego i Edward –
proniemiecki redaktor naczelny „Lodzer
Freie Presse”.
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Da r m o we p o r a d y w p u n kc i e ko n s u ltac yj n y m !
Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do Punktu, w którym udzielane są porady
i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień.
Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej
Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej – przyjdź do Punktu Konsultacyjnego.
Tam uzyskasz bezpłatną i anonimową poradę specjalisty,
finansowaną są ze środków budżetu Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki.
Zapraszamy osoby uzależnione, pijące szkodliwie i eksperymentujące z innymi środkami psychoaktywnymi (alkohol, alkohol i narkotyki, dopalacze) współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby
bliskie i doświadczające przemocy domowej.
Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez:
Konsultacje terapeuty, które pomogą wyjaśnić problem uzależnienia i współuzależnienia, czyli istotę choroby, jej przebiegu i zagrożeń z nią związanych. Zadaniem
terapeuty jest przyjść z pomocą w przełamywaniu oporu
przed uznaniem własnego uzależnienia.
Grupy wsparcia, które są rodzajem spotkania
w obecności terapeuty dla osób, które przeżywają trudności. Celem jest minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach, poprawa samopoczucia, podnoszenie poczucia własnej wartości, poprawa funkcjonowania
w społeczeństwie, skorygowanie problemu.
W tym przypadku dotyczy to osób współuzależnionych.
Takie spotkania umożliwiają rozmawianie o swoich problemach, uczuciach, emocjach, które im towarzyszą z innymi
osobami dotkniętymi problemem. Dzięki temu każdy zagubiony, cierpiący i poszukujący wsparcia człowiek będzie
mógł odnaleźć bratnie dusze – zmuszone radzić sobie z podobnymi trudnościami życiowymi.
Konsultacje psychologiczne (dla dorosłych
i dzieci), które pomagają rozwiązać konkretne problemy
w szczególności relacji rodzinnych oraz pomoc w zrozumieniu swojej sytuacji życiowej, zrozumienie siebie,
dziecka. Psycholog stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki danego problemu oraz pomaga zorientować
się w różnych możliwościach działania.
Porady prawne dla osób w trudnej sytuacji życiowej
i socjalnej, współwystępującej z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocą.
Rezultatem pracy z terapeutą i psychologiem jest nabycie umiejętności rozpoznawania swoich problemów
i nauka podstawowych umiejętności koniecznych do

www.nowydwormaz.pl

wprowadzenia zmian w zachowaniach wobec osoby uzależnionej, lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi (nieśmiałość, wycofanie, nieradzenie sobie ze złością,
agresją dzieci i rodziców), otrzymanie wsparcia w trudnych
sytuacjach rodzinnych, rozstaniem rodziców, straty rodzica
w konsekwencji uzależnienia, lepsze radzenie sobie z trudnościami rozwojowymi, trudnościami w nauce np. w wyniku FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy red.), lepsze radzenie
sobie z zaburzeniami emocjonalnymi i depresją.
Oferta pomocy specjalistycznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej realizowana jest przez Urząd Miejski od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego. Osoby, które skorzystały
z pomocy, dzięki otrzymanemu wsparciu łatwiej poradziły
sobie w sytuacjach kryzysowych.
Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Partyzantów 7 Nowy Dwór Mazowiecki (budynek, w którym mieści się stołówka)
Terapeuci
Bartłomiej Pierożek – dorośli, rodziny osób uzależnionych
Poniedziałki
08:30 – 13:30
Piątki		
14:00 – 17:00
Zapisy: 		
¥ 795 621 255
Marlena Wiśniewska – dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Piątki 		
13:00 – 16:00
Zapisy: 		
¥ 795 621 255
Agnieszka Sejda – rodziny, młodzież
Środa 14:00 – 20:00
Zapisy: 		
¥ 795 621 255
Wanda Uszok – kobiety współuzależnione,
		
osoby doświadczające
		
przemocy domowej
Czwartek
13:00 – 16:00
GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB
UZALEŻNIONYCH I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY
(DDA, współuzależnienie, ofiary przemocy)
Piątek 17:00 (3 do 4 godzin)
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych,
poszerzona o problem przemocy w rodzinie
co druga sobota 12:00 – 13:00
Porady Prawne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej.
Iwona Tomaszewska
Środa 		
16:00 – 20:00
Piątek 		
8:00 – 12:00
Zapisy: 		
¥ 22 51 22 163

13

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

14

FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Rowerem po mieście! – bezpłatna wypożyczalnia
Przypominamy, że na terenie miasta można korzystać z bezpłatnej
wypożyczalni rowerów.
Użytkownicy mają do dyspozycji 30 rowerów typu senior, 10 juniorskich
i niezbędne akcesoria (kaski, kamizelki, foteliki dla dzieci). Wszystko można
wypożyczyć za darmo Wypożyczalnia czynna jest codziennie od 8:00 do
20:00. Choć nie jest to konieczne, wskazane jest, aby zarezerwować wcześniej
rower przez www.rowery.nowydwormaz.pl (1 osoba może wypożyczyć
maksymalnie 5 rowerów, pierwszeństwo mają rowery zarezerwowane przez
stronę www) i odebrać go przy jednym z pięciu słupków, z pomocą których
będzie można połączyć się z operatorem wypożyczalni (lotnisko Modlin,
PKP Modlin, Centrum Informacji Turystycznej, koszary w Twierdzy Modlin,
centrum Nowego Dworu Maz. – zbieg Warszawskiej i Zakroczymskiej).
Zwrot roweru musi się odbyć tego samego dnia.

zz Wypożyczalnia czynna będzie 8 miesięcy w roku (marzec-listopad),
7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00
zz Numer infolinii: (22) 51 22 0 22
zz 20 minut – tyle trzeba poczekać na dostarczenie roweru
(kolejna osoba – 40 min)
zz 18 lat trzeba mieć, aby móc wypożyczyć rower
zz 1 dzień – tyle może trwać wypożyczenie roweru
zz 1 osoba może wypożyczyć maksymalnie 5 rowerów
zz 0 zł – tyle zapłacimy za wypożyczenie roweru
Tekst Red. Foto Damian Ochtabiński

Wypożyczalnia działa„na telefon” – tj. rowery zostaną dostarczone i odebrane
spod jednego z wcześniej wymienionych słupków.
Wypożyczalnia rowerów w liczbach:
zz 30 rowerów typu senior, 10 juniorskich oraz akcesoria dodatkowe: kaski (30 normalnych, 10 juniorskich, 5 dla dzieci w fotelikach), kamizelki
(w 2 rozmiarach), foteliki dla dzieci (5)
zz 5 słupków przywoławczych: lotnisko, PKP Modlin, Centrum Informacji Turystycznej, Al. Przewodników – koszary, centrum NDM – ul. Warszawska

Największy Festiwal Fantastyki na Mazowszu w Twierdzy Modlin!
Fantastyka to obecnie najpopularniejszy nurt zarówno w kinie, książce,
sztuce, grach czy modzie. Fantastyka nie jedno ma imię ale wszystkie jej
oblicza będzie można znaleźć na Festiwalu Fantastyki Cytadela, który odbędzie się po raz drugi w dniach 15-17 czerwca 2018 w Garnizonie Modlin.
A będzie co oglądać i czym się zająć. Bogaty program imprezy zadowoli
każdego, kto będzie chciał ciekawie spędzić ten weekend. Gry, koncerty, pokazy mody, cosplay, warsztaty, przedstawienia, teatry ognia i ponad 300 godzin
programu!
Organizatorzy mają także niespodziankę dla wszystkich mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego – zniżkę 50% na wszystkie karnety, bilety
rodzinne i jednodniowe, które będą dostępne w dniu imprezy.
Zagorzali fani fantastyki będą mieli okazję zajrzeć do wiosek fanowskich,
zarówno ze świata Tolkiena jak i Mad Maxa. Duzi i mali fani Gwiezdnych Wojen
zostaną wciągnięci w pasjonujący świat tej uwielbianej przez miliony sagi science-fiction. Walka na miecze świetlne, zdjęcie z Lordem Vaderem, przybicie piątki
ze szturmowcem, szkoła walki mieczem świetlnym z prawdziwym Jedi i Szkoła
Pilotów to atrakcje, których nie zabraknie na Cytadeli.
Atrakcją festiwalu będą Igrzyska Ognia i Stali czyli mistrzostwa w sportowej
walce rycerskiej. Średniowieczni rycerze powrócą z przeszłości i wskrzeszą pradawny klimat rycerskich walk.
Podczas Festiwalu będzie można również spotkać na żywo ulubione postaci
ze znanych i lubianych filmów, gier i seriali –organizatorzy zaplanowali na Cytadeli festiwal cosplayerów, w ramach którego odbędzie się konkurs kostiumowy
AlterEgo Cytadela, w którym o wygranej tym razem
będą decydowali wszyscy goście festiwalu. Każdy dostanie specjalnie przygotowany żeton, którym będzie mógł
nagrodzić przebranie.
Rodzice z dziećmi będą mogli skorzystać z wielu
zaplanowanych rozrywek zapewniających mądrą i bezpieczną zabawę dla gości w każdym wieku. Olimpiada
w świecie z przyszłości, szkoła fechtunku, pieczenie ciastek opartych na przepisach z odległej historii, gry terenowe, zabawy z animatorem to tylko niektóre z atrakcji
w ramach tak zwanej Szkrabstrefy.

www.nowydwormaz.pl

Nie zabraknie także bajkowej krainy baniek mydlanych, zajęć plastycznych,
malowania buziek, radosnych dmuchanych skoczków i kącika dla najmłodszych.
Zachwyceni będą także fani wszelkiego rodzaju gier bo w sali gier wszyscy
miłośnicy gier planszowych będzie można zagrać w ponad 1000 gier.
Stanowiska z komputerami retro przeniosą gości do świata lat 90 tych
XX wieku, gdzie świetnie się bawiąc i grając w klasyczne gry z minionej epoki –
uczestnicy poznają historię dawnych komputerów.
Niezwykła wręcz ilość wrażeń czeka też miłośników najlepszej literatury.
Wszelkie szczegóły pojawiają się
sukcesywnie na stronie internetowej
wydarzenia www.festiwalcytadela.pl
i na Facebooku. Ten czerwcowy weekend zapowiada się naprawdę fantastycznie!
FESTIWAL FANTASTYKI CYTADELA
15 – 17 czerwca 2018 (od 14.00 w piątek
do godziny 16.00 w niedzielę )
Garnizon Modlin – zespół obiektów
historycznych Twierdzy Modlin
ul. Generała Józefa Bema 200C
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Zapraszamy!
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PRAWO PRACY NA CO DZIEŃ
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Prawo pracy w praktyce
Prawa i obowiązki Pracownika i Pracodawcy.
Nawiązanie stosunku pracy pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą zobowiązuje obie
strony do przestrzegania obowiązków określających zasady wzajemnej współpracy. Oprócz
obowiązków, strony mają również szereg praw
i uprawnień. Dokumentem głównym jest tu
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku czyli kodeks
pracy gdzie na samym wstępie, tj. w art. 1 czytamy: „Kodeks pracy określa prawa i obowiązki
pracowników i pracodawców.”
Zatrudnienie pracownika
Prawem pracownika a obowiązkiem pracodawcy jest zawarcie umowy o pracę, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Określone
w niej warunki współpracy są opisane lub wręcz
zagwarantowane prawem jak np. minimalne
wynagrodzenie brutto ustalane corocznie przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i podawane do publicznej wiadomości. Treść
umowy o prace również powinna zawierać konkretne, wymienione w kodeksie pracy elementy,
(art. 29 Kodeksu pracy). Pracodawca ma też obowiązek zawrzeć z Pracownikiem umowę jeszcze
przed rozpoczęciem pracy. Dodatkowo, w związku
z zatrudnieniem, Pracodawca ma obowiązek skierowania przyszłego Pracownika na badania profilaktyczne a po podpisaniu umowy obowiązkowo
musi zapewnić Pracownikowi szkolenie bhp oraz
instruktaż stanowiskowy. Należy zgłosić również
nowego Pracownika do ZUS.
Urlop wypoczynkowy
Prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w określonym wymiarze jest prawem Pracownika. Art. 161 Kodeksu pracy mówi, że Pracodawca ma obowiązek udzielić Pracownikowi
należnego mu urlopu w tym roku, w którym
Pracownik nabył do niego prawo. Jeśli w zakładzie pracy ustalane są plany urlopowe to Pracodawca powinien udzielać urlopu zgodnie
z tym planem. Możliwe są również przesunięcia
urlopu. Mogą nastąpić na wniosek Pracownika,
z tym że Pracodawca nie ma wtedy obowiązku
uwzględnienia takiego wniosku (art.164, par.1
Kodeksu pracy) lub z inicjatywy Pracodawcy,
kiedy urlop pracownika spowodowałby poważne zakłócenia w toku pracy (art.164, par 2
kodeksu pracy). Istnieje też katalog zamknięty
okoliczności z powodu których Pracodawca ma
bezwzględny obowiązek urlop przesunąć. Są to
zgodnie z art. 165:
– czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby
– odosobnienie w związku z chorobą zakaźną
– powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy
– urlop macierzyński
Każdy Pracownik, bez względu na wymiar
urlopu ma prawo do 4 dni urlopu tzw. „na żądanie”. Nie jest to urlop dodatkowy a wchodzący do
limitu rocznego wymiaru. O terminie tego urlopu
decyduje Pracownik i o ile zostanie on zgłoszony
skutecznie, Pracodawca nie powinien odmówić
jego udzielenia.
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TeksT opracowała
Katarzyna Roszkowska

Rozwiązanie umowy o pracę
Stosunek pracy jest szczególnie chroniony
przez kodeks pracy. Pracodawca chcąc rozwiązać
z Pracownikiem umowę o pracę ma obowiązek
stosować się do obowiązujących przepisów w tym
zakresie. Jeśli chodzi o umowę na czas nieokreślony, Pracownik ma prawo znać a Pracodawca ma
obowiązek podać przyczynę rozwiązania takiej
umowy zachowując oprócz tego odpowiedni
okres wypowiedzenia. Jeśli chodzi o umowę
o pracę na czas określony, Pracodawca nie ma
obowiązku podawania przyczyny rozwiązania
takiej umowy ale musi co do zasady stosować się
do tych samych okresów wypowiedzenia jak przy
umowie bezterminowej. Od 22 lutego 2016 roku
Pracodawca zyskał nowe prawo jakim jest prawo
do zwolnienia Pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Przed wejściem w życie przepisu mógł to zrobić jedynie za
zgodą Pracownika. (art. 362 Kodeksu pracy).
Prawem Pracownika związanym z rozwiązaniem umowy o pracę są przysługujące mu dni
wolne na poszukiwanie pracy. W zależności od
długości okresu wypowiedzenia, 2 dni w okresie
dwutygodniowego i miesięcznego okresu wypowiedzenia i 3 dni w okresie trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia (art. 37 Kodeksu pracy)
Kolejnym prawem, z tym że Pracodawcy, jest
prawo udzielenia Pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia bez jego
zgody (art. 1671)
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
Pracodawca ma również obowiązki, np. obowiązek wystawienia Pracownikowi świadectwa pracy
– niezwłocznie po rozwiązaniu umowy(art. 97 Kodeksu pracy). Zaznaczyć trzeba, że wydanie tego
dokumentu nie jest w żaden sposób zależne od
rozliczeń pomiędzy stronami umowy o pracę. To
znaczy, że Pracodawca nie może uzależniać wystawienia świadectwa od rozliczenia się Pracownika z Pracodawcą np. z powierzonego my sprzętu.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę
z przyczyn niedotyczących Pracownika, Pracodawca ma obowiązek wypłacenia Pracownikowi
odprawy zwolnieniowej (Ustawa z dnia 13 marca
2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Ustawa ma
zastosowanie u Pracodawców zatrudniających
powyżej 20 osób.
Rodzicielstwo
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
dotyczą nie tylko osób posiadających dzieci ale
również kobiet w ciąży. Są one chronione przez
ten szczególny okres przed zwolnieniem z pracy,
przed pracą w godzinach nadliczbowych, przed
oddelegowaniem do innej pracy czy przed pracą
w porze nocnej. Kiedy dziecko jest już na świecie,
rodzice mają prawo do urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego,
urlopu wychowawczego. Pracodawca odmówić
udzielenia wymienionych urlopów nie może czyli ma obowiązek udzielenia ich w terminie wska-

zanym przez Pracownika. Młodym rodzicom nie
wolno bez ich zgody zlecać pracy w godzinach
nadliczbowych. Dotyczy to rodziców wychowujących dziecko do lat 4. Rodzice mający starsze
dzieci czyli takie które nie ukończyły 14 roku
życia maja prawo do 2 wolnych dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym tytułem opieki nad
dzieckiem oraz 60 dni zwolnienia lekarskiego
w roku kalendarzowym tytułem sprawowania
osobistej opieki nad chorym dzieckiem.
Czasowa niezdolność do pracy
Za okres czasowej niezdolności do pracy
związanej z chorobą Pracownika, przysługuje
w roku kalendarzowym wynagrodzenie chorobowe za okres 33 dni tej choroby. Natomiast pracownikowi, który ukończył 50 lat prawo to przysługuje
za okres 14 dni. Jest to świadczenie przysługujące pracownikowi na podstawie art. 92 Kodeksy
pracy i jest wypłacane ze środków pracodawcy.
Po wykorzystaniu tych dni Pracownikowi nadal
przysługują dni wolne w przypadku kontynuacji
zwolnienia lekarskiego, z tym że na zasadzie rozliczenia świadczenia z ZUS. Pracownik ma więc wypłacany zasiłek chorobowy a nie wynagrodzenie
chorobowe.
Oprócz uprawnień Pracownika związanych
z czasową niezdolnością do pracy, ma on również obowiązki z tym związane. Pierwszy to
powiadomienie Pracodawcy o nieobecności najpóźniej do drugiego dnia tej nieobecności, drugi
to dostarczenie zwolnienia lekarskiego swojemu
Pracodawcy w ciągu 7 dni.
Czas pracy
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę
zobowiązany jest do świadczenia pracy w określonych przez pracodawcę godzinach. Prawem
Pracodawcy jest ich ustalenie czyli określenie
systemu pracy. Obowiązkiem Pracownika jest
przestrzeganie ustalanego w zakładzie czasu
pracy, natomiast obowiązkiem Pracodawcy jest
przestrzeganie zasad planowania i rozliczania
czasu pracy. Zarówno Pracodawca jak i Pracownik mają prawa i obowiązki w zakresie pracy
w godzinach nadliczbowych. Pracodawca ma
prawo zlecić pracę w godzinach nadliczbowych
a Pracownik ma obowiązek takie zlecenie przyjąć. Godziny nadliczbowe muszą być jednak zlecane przez Pracodawcę uwzględniając zasady
przestrzegania wszelkich limitów dotyczących
ich zlecania. Bardzo ważnym obowiązkiem jaki
ciąży na Pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy, na podstawie której Pracodawca
wypłaca wynagrodzenie.
Bezpieczeństwo i higiena Pracy
Pracodawca oprócz szkolenia wstępnego
BHP, o którym pisałam wcześniej ma obowiązek
zapewnić pracownikowi również szkolenia okresowe, zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnić Pracownikom nieodpłatnie
środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie
robocze.
Jeśli chodzi o szkolenia, uczestnictwo w nich
jest z kolej obowiązkiem Pracownika.
Nie są to wszystkie prawa i obowiązki Pracodawcy i Pracownika a jedynie te, które w codziennej pracy mogą pojawiać się najczęściej.
Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku
(kodeks pracy)
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Ratownicy medyczni w PP1
n 23 kwietnia 2018 r. w Publicznym
Przeszkolu nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim mieliśmy okazję gościć
Ratowników Medycznych z Nowodworskiego Centrum Medycznego.

T

o było nie tylko bardzo miłe, ale
przede wszystkim bardzo ważne
spotkanie.
Celem zajęć przeprowadzonych przez
wykwalifikowanych Ratowników Medycznych było przygotowanie przedszkolaków
do wykonywania prostych czynności udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego
zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

TEKST I FOTO PP1

Na samym początku Pan Ratownik pokazał dzieciom jak wygląda strój, w którym
pracuje na co dzień i wytłumaczył dlaczego jest koloru czerwonego. Wyjaśnił również na czym polega ich praca.
Następnie przedszkolaki miały okazję
wysłuchać informacji na temat udzielania
pierwszej pomocy w przypadku oparzeń,
skaleczeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły
się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można
komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie
ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych. W trakcie
prowadzonych zajęć dzieci obserwowały
w jaki sposób należy prawidłowo wykonać

opatrunek medyczny oraz zapoznały się
z dostępnymi środkami opatrunkowymi.
Ponadto przedszkolaki miały możliwość
bandażowania i usztywniania (za pomocą
szyny) swoich kończyn oraz nauczyły się,
jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwana bezpieczną).
Na zakończenie pouczającego spotkania każde dziecko mogło sprawdzić jak
wygląda od środka karetka pogotowia i dotknąć wszelkich urządzeń.
Dzięki takiej lekcji dzieci nauczyły się
wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości
być może przyczynią się do uratowania komuś życia.
Dziękujemy!

„Z przyrodą za pan brat” w PP1
n 16 maja br w Publicznym Przedszkolu Nr 1 „Wesoła Jedyneczka” w Nowym
Dworze Mazowieckim odbył się Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki
Ekologicznej „Z przyrodą za pan brat”.

U

roczystego otwarcia przeglądu dokonała Pani Dyrektor przedszkola
Katarzyna Stradza oraz Panie prowadzące
Pani Wicedyrektor Martyna Miecznikowska
i Pani Arleta Lemańska –Czydzik, które powitały uczestników konkursu, ich opiekunów oraz przybyłych gości.
Głównym celem konkursu jest prezentacja umiejętności wokalnych i artystycznych, kształtowanie świadomości ekologicznej i idei ochrony przyrody, uświadomienie najmłodszych przedszkolaków
współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, popularyzacja wiedzy
o roli pszczół w środowisku, konieczności
ich ochrony oraz rozwijanie zainteresowań.
W przeglądzie uczestniczy dzieci 5 – 6
letnie z nowodworskich przedszkoli miejskich: (Publiczne Przedszkole Nr 3 Przedszkole Przedszkole Nr 5, Publiczne Przedszkole Nr 2, Publiczne Predszlole Nr 1)
Zadaniem dzieci było zaprezentowanie
jednej piosenki o tematyce ekologicznej
oraz prezentacja własnoręcznie wykonanego ula (domu dla pszczół)

www.nowydwormaz.pl
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Dzieci wystąpiły w pięknych, kolorowych strojach nawiązujących do tematyki
piosenki.
Z przedstawionego repertuaru wybrzmiewały słowa – apele nawołujące do
zaprzestania niszczenia naturalnego środowiska, ochrony roślin, zwierząt, wody i powietrza. Tak, aby przyszłe pokolenia mogły
cieszyć się otaczającą nas przyrodą.
Śpiew piosenek przeplatany był rozwiązywaniem zagadek o tematyce przyrodniczej oraz spotkaniem z pasjonatem
i hodowcą pszczół.
Dzieci zdobyły cenne informacje
i usłyszały wiele ciekawostek m.in. o życiu
i zwyczajach pszczół, o tym jak zbierają
pyłek, czym się żywią, co produkują, jak
spędzają zimę.
Mogły z bliska obejrzeć przyrządy
i ubiór pszczelarza. Przedszkolaki dowiedziały się też jak powstaje
wosk pszczeli i do czego
jest wykorzystywany i jak
ważne jest ich znaczenie
w przyrodzie.
Po przesłuchaniu wszystkich uczestników komisja
konkursowa w skłdzie Pani
Dyrektor Elżbieta Kołodziejska, Pani Dyrektor Agnieszka
Janicka, Pani Dyrektor Anna

TEKST I FOTO Aldona Grzelak

Sykus, Pani Dyrektor Katarzyna Stradza udała się na obrady, a mali artyści, opiekunowie
i goście na poczęstunek. Jury oceniając
młodych wokalistów, zwracało uwagę na
czystość wykonania, intonację, dykcję, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny. Po występach nadeszła długo
oczekiwana chwila – ogłoszenie wyników
przez jury. Za wkład włożony w przygotowania do występów i piękne wykonanie
piosenek promujących ekologię wszyscy
uczestnicy zostali zwycięzcami Przeglądu
Piosenki Ekologicznej.
Za udział w konkurie dzieci otrzymały
dyplomy ,puchary i drobne upominki.
Na zakończenie Pani Dyrektor – Katarzyna Stradza podziękowała zaproszonym
gościom za przybycie, opiekunom za przygotowanie dzieci, wykonawcom piosenek
i organizatorom przeglądu.
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Warcabowe Mistrzostwa
Przedszkolaków

TeksT I Foto Brygida Małkiewicz

n 16 kwietnia br. w Publicznym Przedszkolu nr 2 odbyło
się podsumowanie Warcabowego Turnieju o Mistrzostwo
Przedszkola.

Do turnieju zgłosiło się 56 zawodników – 24 sześciolatków
oraz 32 pięciolatków.
Rozegrano 53 partie warcabowe podczas eliminacji ,półfinałów oraz finału.
Do finału w kat. pięciolatków dostało się 5 – pięciolatków
z gr. IV – Michalina Tometczak, Katarzyna Tendera, Ula
Sukiennik, Pola Jaworska, Adam Cholewiński oraz 3 –
pięciolatków z gr. III: Igor Siwek, Lena Stankiewicz, Michał
Szachnowski.
Ze względu na emocje związane z rywalizacją nie rozegrano finału o I ,II, III msc. w kat Pięciolatków.
Natomiast w kat. sześciolatków Finał przebiegł bardzo
sprawnie w duchu ,,fair play ‘’
Na I msc. uplasował się –Wiktor Błoński oraz uzyskał tytuł
WARCABOWEGO MISTRZA PRZEDSZKOLA 2018 r.
II msc. – Igor Siwek
– I vice Mistrz Przedszkola
III msc. – Lena Kopańska – II vice Mistrzyni Przedszkola
IV msc. – Jakub Łyźniak – III vice Mistrz Przedszkola
Sukcesem dzieci naszego Przedszkola jest umiejętność gry
w warcaby , profesjonalne podejście dzieci oraz rodziców ,którzy
z wielkim zaangażowaniem dopingowali swoim pociechom rozgrywając w domach poszczególne partie warcabowe, opracowując strategie które pomogły odnieść zwycięstwo.
Gry planszowe wspomagają rozwój intelektualny dzieci,
uczą poprzez zabawę, ich ogromną zaletą jest integracja w grupie, zacieśnianie więzi międzyludzkich .Uczą zasad komunikacji
międzyludzkich, zasad społecznych, uczą wygrywania, ale też
– znacznie trudniejszej – sztuki przegrywania.

PP2

P

rzedszkolaki obejrzały przedstawienie pt.: „Jak przechytrzyć

O zdrowiu na wesoło
TeksT I Foto J.O.

n 12 kwietnia przedszkole w Modlinie Starym odwiedzili
aktorzy Agencji Artystycznej „Prima”.
bardzo zabawny i interesujący sposób poruszyli
w swoim przedstawieniu zagadnienia dotyczące
zdrowia i higieny. Dentysta Remigiusz krótko przypomniał naszym przedszkolakom jak należy się odżywiać i dbać o zęby,
aby były zdrowe.
W przedstawieniu dzieci nie były tylko widzami, lecz zostały zaangażowane przez aktorów do powierzonych im zadań. Przedszkolaki wraz z aktorami wyruszyły w niezwykłą
podróż, mającą na celu poszukiwanie „Czarownicy Próchnicy”.
Na swojej drodze spotykają Krokodylka i szczoteczkę Matyldę,
którzy pomagają im dotrzeć do Próchnicolandu, gdzie ukrywa się wspomniana Czarownica.
Tu rozgrywa się
finałowa scena, która
decyduje o zwycięstwie całej wyprawy
Czarownica Próchnica
została odmienionawyleczona przez dzielnego przedszkolaka,
który umył Jej zęby (tu,
brawa dla dzielnego
Stefana z gr. III).

W

Przedstawienie „Jak przechytrzyć wilka” w PP2
n Dnia 13 kwietnia gościliśmy w PP2
aktorów Teatru Lalek „Fraszka”.

FAKTY NOWODWORSKIE

acji gdy dzieci są same w domu, jak i na
to, że zawsze można liczyć na prawdziwych przyjaciół.

TeksT I Foto J.O.

Dzieci bawiły się doskonale, czego
efektem był uśmiech na buziach i gromkie brawa.

wilka”.
Głównym bohaterem był dzielny
prosiaczek Kwik, którego próbował
zjeść Wilk. Na szczęście przy pomocy
oddanych przyjaciół udało się pokonać
złego zwierza. Przedstawienie momentami budziło grozę, ale niosło za sobą
walor wychowawczy. Aktorzy zwrócili
uwagę na ważny problem-zasadę ograniczonego zaufania do obcych w sytu-
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Pszczółkowe zajęcia dla rodziców w PP3

PP3

EDUKACJA

TEKST I FOTO A. Marszałek

n Małe przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 przyłączyły się miejskiej
akcji „Pomagamy pszczołom” poprzez uczestniczenie w rozmaitych zajęciach
na temat pszczół. Wszystkie nauczycielki przeprowadziły tematy kompleksowe
uświadamiając dzieciom dlaczego te owady są tak ważne dla człowieka i co możemy zrobić aby je ratować.

P

rzy tej okazji 20 kwietnia w grupie
Sówki w Publicznym Przedszkolu nr 3 odbyły się wyjątkowe zajęcia dla
rodziców. Dzieci wysłuchały najpierw
„Bajki o pszczołach i matce naturze”
dowiadując się tym samym dlaczego
pszczoły mają żądła, kiedy mogą użądlić
człowieka oraz, że żądlą tylko raz w życiu,
a następnie umierają. Małe przedszkolaki
wiedzą również jak bezpiecznie zachować się w obecności tych owadów. Następnie Sówki wzięły udział w rozmaitych
„pszczółkowych” zabawach ruchowych,
a na zakończenie zajęć teoretycznych
zatańczyły „Taniec pszczółki Mai” wraz
z rodzicami. W dalszej części zajęć wszyscy mieli bardzo twórcze zadanie – mianowicie w dwóch zespołach robili ule
i pszczoły wykorzystując rozmaite ma-

teriały pochodzące z recyklingu – puste
pudełka, opakowania po jajkach niespodziankach, rolki po papierze toaletowym
itp. Wyobraźnia i kreatywność dzieci i rodziców nie miała granic – stworzyliśmy
piękne prace, które cieszą oko.
Najważniejsze jednak to świadomość
małych przedszkolaków, co można robić

aby ratować te cenne i ważne dla człowieka owady.

Dzień Ziemi w „Słonecznej Krainie”
n 23 kwietnia w Publicznym Przedszkolu nr 3 , dzieci ubrane na żółto , wzięły udział w zabawach i tańcach pod hasłem: „Ratujmy pszczoły”. Przedszkolaki
miały okazję utrwalić wiadomości zdobyte na zajęciach związanych tematycznie z pracowitym owadem, jakim jest pszczoła.

W

zabawie „Zbieramy pyłek”, gdzie
dzieci zbierały za pomocą pęsety małe kuleczki bibułkowe, przekonały
się , jak ciężka jest to praca. Uświadomiły sobie również, że istnienie pszczelich
rodzin jest w dużej mierze zależne od
człowieka. Troska ludzi o środowisko,
w którym toczy się życie wielu istnień,
ma szczególne znaczenie dla trwałości
gatunku i łańcucha pokarmowego.
Pszczoły cenimy nie tylko za słodki
miodek, ale również za zapylanie kwia-
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tów i krzewów owocowych. Z tego powodu ważne jest wyjaśnienie dzieciom,
jak ważnymi i pożytecznymi owadami
są oraz jak zachowywać się w ich obecności. Małe dzieci mogą utożsamiać
pszczoły (a niekiedy wszystkie bzyczące
owady) z zagrożeniem, na ogół wiedzą
już bowiem, że pszczoła może użądlić
i że jest to bolesne. Zwykle nie wiedzą
jednak dlaczego i w jakich sytuacjach
pszczoła może być groźna oraz jak zachowywać się, gdy zobaczą blisko sie-

TEKST Elżbieta Obuchowska
FOTO V. Rydel

bie pszczołę (np. gdy pszczoła wleci do
mieszkania).
Tymczasem nieodpowiednia reakcja (panika, agresja czy nawet próba
zabicia pszczoły) może przynieść efekt
odwrotny do zamierzonego (zaatakowana pszczoła może zacząć się bronić,
czyli spróbuje użądlić).
W czasie wesołych zabaw i tańców,
przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę
o otaczającej je przyrodzie. Zrozumiały,
że spotkanie z pozoru groźnym owadem, przy właściwym zachowaniu, nie
musi skończyć się użądleniem.
Na zakończenie wszyscy wspólnie
zaśpiewaliśmy i zatańczyliśmy Pszczółkę
Maję – taniec Mai.
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Jagódki w Planetarium Niebo Kopernika
n Okazuje się, że podróż w czasie
jest możliwa, a to za sprawą udziału
w pokazie multimedialnym, pt. ,,Tam,
gdzie żyły smoki”, na który wybrały
się dzieci z grupy Jagódki z Publicznego Przedszkola nr 5.

U

czestnicy pokazu cofnęli się aż
do chwili narodzin naszej planety. Stamtąd wyruszyli w głąb Ziemi na
poszukiwania skamieniałych kości wymarłych gadów, by później złożyć w całość szkielet dinozaura. Dzieci zapoznały
się z pracą paleontologa. Poznały także
historię odkrycia polskiego dinozaura,
któremu nadano nazwę Smok Wawelski.

PP5
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TeksT I foto Marta Załuska

Następnie dzięki wystawie Patrz:
Ziemia dzieci z małych paleontologów
zamieniły się w prawdziwych kosmonautów by zobaczyć jak wygląda Ziemia
z kosmosu, obserwować Słońce i inne
planety, a także obejrzeć kolekcję meteorytów oraz przymierzyć skafander kosmonauty.
Piękna, wiosenna pogoda pozwoliła
dzieciom na spacer bulwarem wiślanym.
Dużo emocji wzbudził Stadion Narodowy, na którym grają ulubieni piłkarze.
Zarówno pokaz jak i wystawa zachwyciła i małych i dużych Odkrywców.
Kto wie może rośnie wśród nas paleontolog lub kosmonauta.

Wycieczka do Powsina na Farmę „Cztery Pory Roku”
TeksT I foto Marta Tomaszewska

n 27 kwietnia przedszkolaki z grupy
„Rybki” i z grupy „Motylki” Publicznego Przedszkola nr 5 pojechały autokarem na wycieczkę do Powsina na
radosną farmę nauki i zabawy „Cztery
Pory Roku”.

G

ospodarze farmy serdecznie nas
powitali i opowiedzieli, co będziemy tutaj robić. Każda grupa w swoim czasie była zaproszona do innej aktywności.
Na terenie farmy zwiedzaliśmy zagrody ze zwierzętami gospodarskimi. Były tam
świnki, owce, kozy, króliki, kury, koguty, perliczki, indyki. Przez cały czas towarzyszył nam
niezwykle przyjazny i skory do zabawy pies
Czacza. Dowiedzieliśmy się, jak żyją wszyst-
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kie zwierzęta na farmie, co jedzą, co piją, na
czym polega ich pielęgnacja. Dzieci mogły je
dotknąć i karmić, poznały ich imiona. Chętne dzieci mogły pojeździć na osiodłanym
kucyku Figaro, oczywiście pod opieką farmera i w kasku. W ogrodzonym stawiku łowiliśmy złote rybki i obserwowaliśmy żabki.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach pt.
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Poprzez
rozmowę, zagadki, zabawy z elementami
dramy wzbogaciły swoją wiedzę na temat
zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Malowały farbami sylwetę rybki, którą
zabrały ze sobą na pamiątkę pobytu na
farmie.
Drugie śniadanie zjedzone na świeżym
powietrzu bardzo wszystkim smakowało.

Nie zabrakło nam czasu na swobodne
zabawy. Duży plac zabaw, z mnóstwem
atrakcji takich jak: trampolina, górka z tarasem widokowym, labirynt, różne huśtawki,
boisko z bramkami, kolejka linowa, piaskownica i stary traktor, zachęcał do wspanialej zabawy. Wszyscy byli bardzo aktywni
i radośni, co na pewno widać na zdjęciach.
Każde dziecko otrzymało pamiątkowy
dyplom: Super Farmera i Super Farmerki.
To była bardzo udana wycieczka, podczas której dzieci wiele się nauczyły, bawiąc się przy tym znakomicie.

www.nowydwormaz.pl

SP3

FAKTY NOWODWORSKIE

„English Day” w SP3
n 24 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 3 obchodziliśmy „English Day”.

EDUKACJA

TEKST I FOTO Milena Rutkowska

o Wielkiej Brytanii oraz porozmawiać
o atrakcjach turystycznych w Londynie.

C

elem tego wydarzenia było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych oraz poszerzenie wiedzy na temat
Zjednoczonego Królestwa.
W tym dniu uczniowie klas 1-3 przebierali się za znane osoby i postacie
z Wielkiej Brytanii. Na korytarzu mogliśmy spotkać m.in. Harrego Pottera, Królową Elżbietę II, Jamesa Bonda, Hermionę,
a także zabawnego Jasia Fasolę.
Na lekcji języka angielskiego dzieci
miały okazję obejrzeć film edukacyjny

Apel dla pszczół
n W ramach nowodworskiej kampanii
na rzecz ratowania pszczół w Szkole
Podstawowej nr 3, odbył się apel pod
hasłem „Pomagamy pszczołom”.

P

szczoły bez człowieka przeżyją!
Człowiek bez pszczół już nie! Ta
prawda wybrzmiała podczas szkolnego
apelu z okazji Dnia Ziemi. Należy zatem
poczynić starania, by ratować te owady,
o czym w ciekawej multimedialnej prezentacji przypomniały uczennice z klasy
VIIa Szkoły Podstawowej nr 3. Gościem
specjalnym pszczelej uroczystości był p.
Jarosław Krywoniuk – pszczelarz w trzecim pokoleniu, który wraz z małżonką,
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TEKST I FOTO M. Zakrzewska-Walczak

ciekawie i inspirująco opowiadał o swojej pasji. Dowiedzieliśmy się, że pszczoły
nie lubią ciemnych kolorów (szczególnie
czarnego i brunatnego) oraz włochatych
powierzchni. Zapewne związane jest to z
awersją do niedźwiedzi, które od zawsze
podbierały miód z dzikich pasiek. Pan
Pszczelarz wyjaśnił nam również różnicę
między woskiem a parafiną oraz zachwalał produkty, które dają nam te pożyteczne owady: kit pszczeli, miód i wspomniany wyżej wosk. Mieliśmy okazję zobaczyć
profesjonalny strój pszczelarza, plastry
wosku a także przekonaliśmy się jak działa podkurzacz, w którym roznieciliśmy
żar podpalając próchno.

Na zakończenie spotkania przeżyliśmy inwazję uroczych pszczółek z klasy
IIa, które zatańczyły dla nas „Taniec Mai”.
Sadźmy rośliny miododajne, zachowujmy jak najwięcej półdzikich terenów
roślinnych, rozstawiajmy poidła z wodą
dla owadów, nie zabijajmy pszczół, ponieważ one nie zaatakują nas, jeśli nie
będziemy ich odganiać wykonując gwałtowne ruchy – to tylko niektóre postulaty, które postaramy się spełnić, by chronić te owady.
Do ratowania pszczół zachęciły
nas: p. Iwona Krowicka, p. Katarzyna
Ludwikowska, p. Małgorzata Krupka –
Darmos.
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Mistrzowie niemieckiego w Modlinie Twierdzy
TeksT Zofia Napiórkowska, 5a

n W marcu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy we wszystkich klasach, w których nauczany
jest język niemiecki, został przeprowadzony przez nauczycielkę języka niemieckiego panią Emilię Napiórkowską
konkurs – Mistrz Niemieckiego 2018.
Oczywiście testy zostały dopasowane do konkretnego poziomu, tak aby było sprawiedliwie i nie za trudno.
W konkursie wzięło udział 10 klas, które podzielono na 5 różnych poziomów. 153 uczniów rozwiązało zadania, które czasem
były dość podchwytliwe, ponieważ nie zawsze tylko jedna odpowiedź była prawidłowa! Ostatecznie wyłoniono 5 Mistrzów
Niemieckiego i 5 Wicemistrzów.
Oto szczegółowe wyniki:
Lp.

Poziom

Ilość
osób

Mistrz

Wicemistrz

1.

KLASY 4
a i 4c

29

Jakub Szewczak
4a

Łukasz Rylski 4c

2.

Klasy 7a
i 7b

34

Tomasz
Gutkowski 7a

Paulina Trzcińska 7b

3.

Klasy 7c,
2a pp, 2b

44

Agata
Grunkowska 2a

Ada Wacko 2b

4.

Klasy 2a
pk, 3b,3c

36

Jagoda Jandy 2a

Julia Dudek 3b

5.

Klasa 3a

10

Konrad
Szymański 3a

Dawid Redman 3a

SUMA

153

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MODLIN
TWIERDZA

za rok prześcigną tegorocznych mistrzów ?!?
Któż to wie... My w każdym bądź razie życzymy
Viel Glück  Mistrzowie natomiast otrzymali kubki z własnym
imieniem i tytułem Mistrza Niemieckiego 2018. GRATULUJEMY i do następnego roku  Nagrody zostały wręczone przez
nauczycielki ze szkoły partnerskiej z Jessen podczas apelu
z okazji świąt majowych.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Książki
i płyty do nauki języka niemieckiego dla wicemistrzów – może

Konkurs Wiedzy o krajach anglo – i niemieckojęzycznych
TeksT I foto Marta Agafonow, Bożena Nalewajk

n 27 kwietnia 2018 r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlinie Twierdzy podczas apelu zostali
nagrodzeni i wyróżnieni za aktywny
i liczny udział w konkursie językowym
pt. „Wiedza o krajach anglo – i niemieckojęzycznych”.

W

marcu 2018 r. został przeprowadzony konkurs wśród uczniów
szkoły podstawowej dotyczący ich podstawowej wiedzy o krajach anglo – i niemieckojęzycznych. Konkurs był w języku polskim, tak więc mogli w nim uczestniczyć
uczniowie w różnym wieku i na
różnych poziomach językowych.
Jesteśmy pełni podziwu dla
najmłodszych geniuszy i wielbicieli nauki języków obcych.
1. Hanna Prokopiuk – kl.IVc –
I miejsce
2. Martyna Barylska – kl. IVc – II
miejsce
3. Małgorzata Buszyńska – kl. IVc
– III miejsce
3. Roksana Sobolewska – kl. VIIb
– III miejsce
22

4. Łukasz Rylski – kl. IV c – wyróżnienie
5.Tomasz Stojecki – kl. VII c – wyróżnienie
Panu Dyrektorowi Zdzisławowi Szmytkowskiemu dziękujemy za nagrody.
Uczniowie zostali nagrodzeni za wiedzę
i umiejętności podczas uroczystego apelu
z okazji 227 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Ich radość była o tyle większa, iż nagrody wręczały nauczycielki
z zaprzyjaźnionej z naszą szkołą – szkoły Sekundarschule – Jessen, z Niemiec: Panie Kerstin Weiner i Angela Geißler.
Wszystkim uczniom gratulujemy i zapraszamy do zgłębiania wiedzy za rok.
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Sukces uczniów z Modlina Twierdzy w konkursie o ruchu drogowym
TEKST I FOTO Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlinie Twierdzy

n 24 kwietnia br. siedmiu uczniów
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
wzięło udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
w Nasielsku.

Jakubiak Oliwia, Kruczkowska Angelika, Sidor Bartosz (klasa3a).
Obie grupy przywiozły do szkoły statuetki za zajęcie drugiego miejsca i pamiątkowe dyplomy. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycielkę panią Emilię
Napiórkowską oraz funkcjonariusza Pań-

stwowej Straży Pożarnej mł. kpt. Piotra Napiórkowskiego.
Serdecznie gratulujemy!

C

zteroosobowa grupa ze szkoły
podstawowej w składzie:
Inga Czerny, Pręgowska Dominika (klasa 6a)
Caban Kacper, Grędziszewski Mateusz (klasa 7c).
Trzyosobowa grupa z gimnazjum
w składzie:

Ósma wymiana polsko – niemiecka
n W dniach 23 – 28 kwietnia w Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlinie Twierdzy gościł grupę uczniów z Niemiec, w ramach ósmej już wymiany polsko – niemieckiej. Polscy i niemieccy uczniowie realizowali program wymiany „Kopernik
– zawsze aktualny”, przygotowany przez nauczycielki języka niemieckiego panią Emilię Napiórkowska oraz panią Bożenę Nalewajk.
Dziękujemy panu Dyrektorowi Zdzisławowi Szmytkowskiemu, bez którego nie
odbyłaby się ta wspaniała przygoda dla 25
uczniów. A działo się naprawdę dużo! W poniedziałek, po powitaniu pysznym ciastem,
upieczonym przez rodziców uczniów rodzin
goszczących (Dziękujemy rodzicom!),
uczniowie malowali portret Mikołaja Kopernika. Dzień później musieli zmierzyć się
z ułożeniem 600-częściowych puzzli z podobizną Mikołaja Kopernika. We wtorek,
nauczyciel wychowania fizycznego, pan
Sławomir Krzeczkowski (Dziękujemy!)
zaprosił nas na halę i pomógł rozruszać
się po tak mozolnym zadaniu. Jak co roku
odbyły się zabawne konkurencje integracyjne. I jak przystało na zawody – najlepsi
otrzymali, przygotowane przez prowadzącego, dyplomy, medale oraz puchary.
Po pysznym obiedzie, ugotowanym przez
panie ze szkolnej stołówki (Dziękujemy
paniom!), poszliśmy zwiedzać przedszkole
oraz żłobek. Wyposażenie tych dwóch oddziałów naszej placówki zrobiło ogromne
wrażenie na gościach z Niemiec. Dziękujemy za miłe przyjęcie pani wicedyrektor Irenie Wiśniewskiej!
Po południu czekało na nas niesamowite przeżycie – otwarcie toru dla zawodowych kierowców, przy Lotnisku Warszawa
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– Modlin. Wspaniałe pokazy samochodowo – motorowe uświetnił rockowy koncert. Po południu goście podziwiali widoki
z Wieży Tatarskiej.
Wycieczka do Warszawy również, dzięki
dofinansowaniu przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży, dostarczyła
nam cudownych wrażeń. Zwiedziliśmy Stadion Narodowy, trampoliny w Hangarze 646
okazały się świetnym miejscem na rozładowanie energii, a wizyta w Centrum Kopernika pozwoliła jeszcze bardziej zgłębić temat
naszej wymiany. Ufundowane przez Cukiernię „Szarow” pączki pozwoliły nam uzupełnić kalorie stracone na trampolinach
(Dziękujemy za słodkości!)
Wycieczka do Torunia to obowiązkowy punkt programu naszego projektu.
Planetarium z seansem „Kopernik”, pomnik
Mikołaja Kopernika, wejście na Wieżę Ratuszową oraz Żywe Muzeum Piernika to
atrakcje, które dzięki uprzejmości Pana
Burmistrza Jacka Kowalskiego oraz
przewodniczącego Rady Miejskiej pana
Krzysztofa Bisialskiego (Dziękujemy!)
mogły zostać zrealizowane przez młodzież
polsko – niemiecką.
W piątek z okazji świąt majowych odbył
się w naszej szkole wspaniały koncert, który nasi gości obejrzeli z wielkim wzrusze-

TEKST Emilia Napiórkowska
FOTO Zofia Napiórkowska

niem. Po południu odbyło się podsumowanie tegorocznego projektu, omówienie
następnej wymiany, podziękowania oraz
pamiątkowe prezenty. Tort ufundowany
przez Cukiernię Duet – w kształcie jubileuszowej „ósemki” ozdobiony flagami Polski
i Niemiec, umilił nam pracę nad ostatnimi
zadaniami. (Dziękujemy serdecznie!)
W konkursie dotyczącym Torunia oraz
życia Mikołaja Kopernika uczniowie wykazali się wiedzą oraz umiejętnością współpracy podczas udzielania właściwych odpowiedzi.
W sobotni poranek, ze łzami w oczach,
pożegnaliśmy naszych gości. Wzruszenie udzieliło się nie tylko uczniom, ale
i nauczycielom i rodzicom. Ale już za rok,
6. maja 2019 r. będziemy w drodze do
Jessen, aby zrealizować program, który
z pewnością przyniesie nam kolejne doświadczenia życiowe, wzmocni naszą przyjaźń oraz poszerzy umiejętności językowe.
Dziękujemy również za pomoc i wsparcie naszego przedsięwzięcia kwiaciarni
„Marianna Kowalska” z Nowego Dworu
Mazowieckiego, pracownikom obsługi,
administracji i sekretariatu.
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TeksT I foto NOK

n 19 maja 2018 r. w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbył się koncert
Kapeli Czerniakowskiej. Zespół zabrał
publiczność w klimaty starej warszawskiej Pragi.

M

ożna było usłyszeć między
innymi doskonale wszystkim
znane szlagiery, takie jak: „Warszawa
da się lubić”, „Ballada o Felku Zdankiewiczu”, „Tango Andrusowskie” czy „Zimy
Drań” i wiele, wiele innych.
Nie trzeba było długo czekać, aby
licznie zgromadzona publiczność zaczęła podśpiewywać razem z artystami.
Piosenki z nurtu folkloru miejskiego w wykonaniu Kapeli Czerniakowskiej bardzo spodobały się publiczności, która (niechętnie) pozwoliła zejść
artystom ze sceny dopiero po trzech
bisach.

Viva Espania! Hiszpańska muzyka zauroczyła publiczność
TeksT I foto Sławomir Krzeczkowski

n W piątkowy wieczór, 11 maja 2018 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył
się koncert najpiękniejszych i najbardziej znanych piosenek hiszpańskich i południowoamerykańskich. Wystapili: Barbara Gutaj – sopran, Krzysztof CiupińskiŚwiątek – tenor, Mirosław Feldgeber – fortepian, prowadzenia – Katarzyna Soja.

P

odczas koncertu publiczność usłyszała między innymi takie przeboje
jak: „Valencia”, „El Vito”, „Yo soy Maria”, „E viva
Espania”. Audytorium żywo reagowało na
płynące ze sceny dźwięki, a każdy utwór
nagradzany był gromkimi brawami.
Barbara Gutaj zachwyciła widownię
swoją żywiołową interpretacją piosenki
„Pierścionek”, a Krzysztof Ciupiński-Świątek w stan rozmarzenia wprowadził publiczność czule wyśpiewując „Besame
Mucho”. Dzięki Katarzynie Soi dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek na temat
śpiewanych utworów. Koncert nie mógł
się zakończyć inaczej niż brawami na stojąco i prośbami o bisy. Publiczność oczarowana niezwykłym talentem artystów
na pewno na długo pozostawi w pamięci
to wydarzenie.
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Rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”
TeksT I foto NOK

n 15 maja 2018 w NOK-u miało miejsca rozstrzygnięcie II Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”.

D

ziękujemy wszystkim uczestnikom za wspaniałe, kreatywne prace plastyczne których w tym
roku wpłynęło do nas ponad 400! Jury
w składzie: Władysław Szeląg, Małgorzata Omelańczuk-Pawluk, Robert
Żbikowski, Sylwia Ciuchta, Marcin Dybowski, po długich naradach, wyłoniło
następujących laureatów:
W kategorii szkół
podstawowych kl. I-III

I miejsce – Filip Piekutowski, Nowy
Dwór Mazowiecki
II miejsce – Alicja Kozłowska, Zabrze
III miejsce – Jakub Kisiel, Warszawa
Wyróżnienia: Weronika Więckowska,
Nowy Dwór Mazowiecki; Aleksander
Kręcisz, Nowy Dwór Mazowiecki; Gabriela Szeligowska, Łomża; Dawid Halad, Warszawa
W kategorii szkół
podstawowych kl. IV-VII
I miejsce – Adam Porzuc, Lublin;
II miejsce – Magdalena Mijał, Tomaszów Lubelski
III miejsce – Natalia Krupa, Lublin
Wyróżnienia: Michalina Stasiak, Lublin;

Widokówki z podróży w NOK

Helena Deuar, Warszawa; Kuba Łysak,
Lublin; Malwina Borowiec, Lublin
W kategorii
szkół gimnazjalnych
I miejsce – Gabriela Sołtysiak, Rzeszów
II miejsce – Martyna Pietrzak, Grajewo
III miejsce – Aleksandra Gajdek, Rzeszów
Wyróżnienia: Alicja Borowy, Warszawa;
Zuzanna Maj, Słupsk
W kategorii
szkół średnich
I miejsce – Mateusz Bus, Inowrocław
II miejsce – Julia Zuba, Wrocław
III miejsce – Sabina Paczkowska, Rzeszów
Gratulujemy!

TeksT I foto NOK

n W piątkowe popołudnie, 27 kwietnia 2018 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury, odbył się wernisaż malarstwa nowodworzanki Teresy Nowak-Chęcińskiej pt. „Widokówki z podróży”. Autorka, która swojego twórczego ducha już od lat wyraża w poezji, wyruszyła na poszukiwanie nowych form ekspresji i jej podróż zaowocowała najnowszą wystawą w Galerii „Łącznik”.

J

ej przygoda z malarstwem rozpoczęła się na plenerze
w Strzegowie w 2009 r. Swój warsztat szlifowała na kolejnych plenerach, a dzięki tym doświadczeniom, malarstwo stało
się dla niej pasją, która wypełnia jej życie. Podróże po Polsce,
za granicę (zwłaszcza do Francji, która niepodzielnie króluje na
płótnach), przyczyniły się do powstania prac będących niejako
oknem na świat, a zarazem ducha autorki. Połączyła ona pięknie:
podróżnicze wspomnienia, poetycki nastrój oraz pasję i zaangażowanie.
Licznie przybyli goście, wśród nich wielu twórców, mogli
podziwiać piękne zakątki naszego świata utrwalone na płótnie.
Barwna wystawa pobudziła ducha dyskusji i zachęcała do rozmów z autorką.
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Biegiem do Monte Cassino
n Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości i oddania hołdu żołnierzom poległym podczas bitwy pod
Monte Cassino w maju 1944 r. zorganizował wspólnie ze Strażą Miejską w Łodzi i w Bełchatowie sztafetę biegową
z Łodzi do Monte Cassino.
roczyste pożegnanie biegaczy sztafety
biegowej odbyło się 10 maja w Łodzi.
ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred
Kabata – prezes ZG, Marcin Łada – wiceprezes ZG i Zbigniew Kuleta – prezes
Okręgu Łódzkiego i jednocześnie komendant Straży Miejskiej w Łodzi.
Uroczystość rozpoczęła koncelebrowana msza św. w łódzkiej katedrze w intencji
uczestników biegu, której przewodniczył
metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Dalsza część uroczystości z udziałem lokalnych
władz Łodzi i Bełchatowa, przedstawicieli
Rodzin Katyńskich oraz służb mundurowych odbywała się przed katedrą. Odegrano hymn państwowy, dokonano uroczystej zmiany warty, którą strażnicy wystawili
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a także
zapalili znicz i złożyli na nim kwiaty, były
okolicznościowe przemówienia.
Płk rez. Alfred Kabata odczytał list
okolicznościowy od minister Anny Marii

U

TeksT (k) foto Marcin Łada

Anders, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, która objęła bieg honorowym patronatem.
W liście minister Anna Maria Anders
napisała m.in.: Sztafeta, jakiej się podejmujecie, jest mi szczególnie bliska, zwłaszcza
jako córce zwycięskiego dowódcy wojsk
polskich pod Monte Cassino gen. Władysława Andersa. Wierzę, że wasz trud biegaczy
wyraża największą wdzięczność i hołd dla
żołnierzy polskich walczących pod Monte
Cassino. Jestem przekonana, że przyczyniacie się w ten sposób do szczytnego propagowania pamięci o tej najwyższej żołnierskiej
ofierze – życia – dla wolnej Polski.
Zbigniew Kuleta wręczył organizatorom, sponsorom, przedstawicielom władz
wojewódzkim i samorządowych Łodzi
i Bełchatowa oraz instytucji cywilnych
i wojskowych okolicznościowe medale.
W gronie uhonorowanych medalem był
płk rez. Alfred Kabata.
Na zakończenie uroczystego pożegnania Zbigniew Kuleta dał sygnał do startu

biegu. Uczestnicy sztafety wyruszyli przy
dźwiękach granej przez orkiestrę melodii
„Czerwone maki na Monte Cassino”. (…)
W sztafecie pod hasłem „Cześć i chwała bohaterom” brało udział 18 strażników. Trasa sztafety została wytyczona
przez Polskę, Słowację, Austrię i Włochy
w sumie 1920 km. (…)

Konkurs plastyczny o tematyce wędkarskiej
n Jak co roku w ramach XVII Tygodnia
Czystości Wód, organizowanym przez
Okręg Mazowiecki Polskiego Związku
Wędkarskiego w Warszawie, ogłoszony został pod patronatem Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki konkurs plastyczny, którego tematyką
było uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa osób przebywających
nad wodą. Technika wykonania prac
była dowolna, więc dzieci rysowały,
naklejały, wycinały i malowały.
onieważ na konkurs nadesłanych
zostało wiele przepięknych, kolorowych prac, Komisja Konkursowa składająca się z Pań nauczycielek miała niełatwe
zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja zdecydowała się
ogłosić wyniki:

P
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W kategorii
do lat 9
I miejsce:
Anastazja
Wiśniewska
Julia Pamięta
Ewa Palejko
II miejsce:
Aleksandra Nowak
Julia Podyma
Marika Ochońko
III miejsce:
Helena Romaniuk
Amelia Grabarczyk
Julia Ślusarz

W kategorii
od lat 10
I miejsce:
Maja Ciurzyńska
Maja Kręcicka
Piotr
Andrzejczak
II miejsce:
Maja
Piekutowska
Julia Mitak
III miejsce:
Zuzanna
Mystkowska
Alicja Ciecierska

Oraz prace wyróżnione: Aleksandra
Duda, Franciszek Sierżęga, Ada Łabęda, Gabriel Lipiec, Laura Prusik i Antonina Łaszczyk
Wszystkie wyróżnione prace przesłano do Okręgu Mazowiecki Polskiego

TeksT I foto Organizatorzy

Związku Wędkarskiego w Warszawie.
W dniu 20.05.2018 r w Ośrodku Szkoleniowym Okręgu Mazowieckiego w Serocku dokonano finalnego podsumowania konkursu.
Jest nam bardzo miło ogłosić, że nasi
laureaci zostali również zwycięzcami na
szczeblu wojewódzkim. A są to:
Kategoria wiekowa 7 – 10 lat I miejsce zajęła praca – Piotra Adamczyka
Wyróżnienie uzyskała praca – Antoniny Łuszczyk
Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za
udział w Konkursie.
Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Miasta Jackowi Kowalskiemu,
fundatorowi nagród oraz Paniom nauczycielkom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego za udzieloną pomoc
w organizacji Konkursu.
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W Twierdzy gramy w warcaby

TeksT I foto Sławomir Krzeczkowski

n W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Modlinie
Twierdzy rozegrano kwalifikacyjny turniej do mistrzostw
szkół podstawowych Nowego Dworu Mazowieckiego
w warcabach.

W

zawodach przeprowadzonych 15 maja wystartowały
klasy I oraz II i III. Zaskoczeniem organizatorów był fakt,
ż e w zawodach wystartowało 59 uczniów. W opinii obserwatorów może umiejętności gry jeszcze nie największe ale serce do
walki uczestnicy wykazali wielkie. Ponieważ turniej był rozgrywany w kategorii klas I i II i III to zwycięzców wyłoniono w dwóch
grupach.
A oto klasyfikacja końcowa
Kl. I				
Kl. II i III
I miejsce			I miejsce
 Łucja Swatek		
 Filip Malinowski
II miejsce 			II miejsce
 Gabriela Grzybowska
 Aleksander Grunkowski
III miejsce 			III miejsce
 Michał Topolewski
 Dawid Stankiewicz
Na zakończenie zawodów wicedyrektor szkoły Ewa Rudnicka
wręczyła nagrody tryumfatorom ufundowane przez UKS „Reduta”

Wędkarska Majówka

TeksT I foto Sławomir Olikowski

n W czasie tegorocznej majówki Zarząd Koła PZW Nr 15
w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizował przy współpracy z Urzędem Miasta II Wędkarskie Zawody Spinningowe o „Puchar Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”
w kategorii seniorów w klasyfikacji indywidualnej.

W

zawodach wzięło udział ponad 30 osób – członków
nowodworskiego Koła.
Zawody rozegrane zostały z łodzi na rz. Narwi w obrębie: od
miejscowości „Góra” do zabytkowego spichlerza poniżej mostu
kolejowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Pogoda sprzyjała zawodnikom, a co najważniejsze, to „ryby
brały”, czego efektem był boleń o długości 78 cm, złowiony przez
triumfatora zawodów.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyli:
1.	Miejsce I		Kol. Piotr Łoginow
2.	Miejsce II	Kol. Dariusz Gruczek
3.	Miejsce III	Kol. Radosław Muzal
4.	Miejsce IV	Kol. Wojciech Cyrankowski
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5.	Miejsce V 	Kol. Arkadiusz Chróstowski
6.	Miejsce VI	Kol. Paweł Łoginow
Na zakończenie zawodów Pan Burmistrz wręczył zwycięzcom okazałe puchary, dyplomy i nagrody.
Pan Burmistrz, podziękował Zarządowi Koła za organizację
i obecnym za udział w zawodach.
Prezes Koła podziękował Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu
za objęcie patronatem i ufundowanie pucharów oraz nagród.
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