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FAKTY NOWODWORSKIE

Od Burmistrza

Drodzy Czytelnicy,
Czerwiec przynosi nam kolejne dobre wiadomości. Dzielimy się nimi z wami na stronach Faktów
Nowodworskich.
W temacie numeru piszemy o środkach pozyskanych na realizację programu rządowego „Cyfrowa Szkoła”. Nowodworska Siódemka jako jedna
z 50 szkół na Mazowszu została wybrana do tego
programu. Co wiąże się z uczestnictwem w nim
i jakie korzyści przyniesie jego realizacja zarówno
uczniom jak i nauczycielom? O tym przekonacie
się Państwo zaglądając na str. 2 i 7.
Sukcesy odnieśli też nasi sportowcy – młode siatkarki NOSiR-u, zawodnicy TNT Motocross i tenisiści Sara Elkosh i Kacper Żuk o czym na stronach
sportowych Faktów.
Pod koniec maja gościliśmy też w mieście najlepsze siatkarki plażowe w Polsce. Relację z turnieju

SP 7 cyfrową szkołą
- realizacja rządowego
programu w naszym
mieście!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak

W Szkole Podstawowej nr 7 będzie realizowany
rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. W jego ramach
do szkoły zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt
komputerowy, który pomoże uczniom w nauce,
a nauczycielom w nauczaniu. Łączna wartość projektu to ponad 181 tys. złotych.
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XXI Sesja Rady Miejskiej

Burmistrz miasta jacek kowalski

siatkówki plażowej II TOP HOTEL CUP zamieszczamy na stronie 28.
Niedawno świętowaliśmy wspólnie Dni Nowego
Dworu Mazowieckiego. Mam nadzieję, że wprawiły was w pozytywny nastrój, który będzie wam
towarzyszył przez całe nadchodzące wakacje. Wewnątrz numeru znajdziecie fotorelację z Dni Miasta oraz informacje o innych imprezach.
Dziękuję wszystkim, którzy w nich uczestniczyli
a także tym, dzięki którym już po raz 13-ty mogliśmy się bawić, czyli jak zawsze niezawodnym
sponsorom. Kolejna duża impreza – Biesiada Rozśpiewanych Narodów odbędzie się 6 lipca w amfiteatrze w Parku Miejskim. Wystąpi m.in. zespół
Enej. Serdecznie zapraszam już dziś.
O innych wydarzeniach na bieżąco informujemy
na naszej stronie internetowej www.nowydwormaz.pl. Warto ją regularnie odwiedzać zwłaszcza
teraz, gdy nadchodzi czas wakacji w mieście. Specjalną ofertę dla najmłodszych mają w tym czasie
NOK, NOSiR i wszystkie oddziały Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Nadchodzą wakacje – czas urlopów, odpoczynku
i radości. Życzę aby dla wszystkich mieszkańców
miasta były one udane. Życzę mile spędzonych
chwil i szczęśliwych powrotów do domu.

Hala w Twierdzy otwarta!
TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

1 czerwca br. odbyło się uroczyste otwarcie
hali sportowej w Twierdzy Modlin. Uroczystości
rozpoczęły się o godz. 11:00 a połączono je
z obchodami Dnia Dziecka. Po południu odbył się
koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego.

TeksT I foto Aneta Pielach - Pierścieniak

W piątek 25 maja odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Obrady rozpoczął Przewodniczący
Rady Krzysztof Bisialski. W czasie posiedzenia radni podjęli m.in. uchwały o udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta
z wykonania budżetu za rok 2011 i utworzeniu Zespołu Szkół nr 1 na Osiedlu Młodych.

P

o przedstawieniu i przegłosowaniu porządku
obrad w pierwszym temacie sesji – „informacja na temat pozyskiwania środków zewnętrznych”
głos zabrał burmistrz Jacek Kowalski. W formie
prezentacji multimedialnej przedstawił informację
o pozyskanych funduszach i środkach
finansowych.
Miasto otrzymało, bądź otrzyma
w najbliższym czasie dofinansowanie m.in. na projekty: „Ekologiczny
Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory
słoneczne dla mieszkańców”, „Termomodernizacja ośmiu budynków
użyteczności publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim”, „Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
„Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących
się na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki”,
„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Generała Zygmunta Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na
odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcznej”, „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół
w Twierdzy Modlin”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej - przebudowa
stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim”, „Dodatkowe zajęcia wyrównujące
szanse edukacyjne”, „Cyfrowa szkoła”, „Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej – Baza
Edukacyjna Eko Strażników”.
Po prezentacji radni dyskutowali nt. zagrożeń epi-

demiologicznych. Jak poinformował przedstawiciel
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, nie ma większych zagrożeń na terenie miasta.
W temacie dot. funkcjonowania szkół (problemy,
potrzeby, bezpieczeństwo, zjawiska patologicz-

ne) radni zwrócili uwagę na problem bezpieczeństwa. Zauważyli, że monitoring w placówkach
przyczynia się do zwiększenia jego poziomu
i stwarza dodatkowe możliwości reagowania na zjawiska patologiczne. Mówiono też o niedożywieniu
wśród dzieci. W kolejnym punkcie dyskutowano
o kosztach utrzymania szkół, który kształtuje się na
poziomie ok. 45% budżetu miasta. W budżecie na
2012 rok na oświatę (w tym inwestycje) zaplanowano ~ 40 mln. złotych. Subwencja oświatowa stanowi
tu 18 mln.
W dalszej części obrad dyskutowano o przygotowaniu miasta do organizacji Dni Nowego Dworu, a także nt. oceny zasobów pomocy społecznej
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Po pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej - burmistrz
Jacek Kowalski otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2011 rok. We wcześniejszej dyskusji radni podkreślali fakt, że w dobie kryzysu nasze
miasto utrzymuje płynność finansową,
i konsekwentnie realizuje poszczególne inwestycje. Chwalili też otwartość
władz miasta na nowych inwestorów.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości opłat
za świadczenia w prowadzonych
przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki oddziałach przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych
oraz uchwałę w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, reedukatorów,
terapeutów, rehabilitantów.
Przy jednym głosie sprzeciwu podjęto
uchwałę w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola Nr 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim do Zespołu
Szkół Nr 3 w Modlinie starym, podkreślając jednocześnie konieczność
optymalizacji kosztów oświaty.
Długą dyskusję wywołał projekt uchwały odnośnie
połączenia Szkoły Podstawowej nr 7, Publicznego
Gimnazjum nr 2 i Publicznego Przedszkola nr 5
w zespół Szkół. Radna Grażyna Brzozowska odczytała swoje stanowisko, w którym sprzeciwiła się
łączeniu placówek. Głosy w sprawie zabrali obecny
na sesji rodzic jednego z uczniów oraz dyrektor PG 2
Agnieszka Przekora.
W głosowaniu 14 radnych było za utworzeniem Zespołu Szkół nr 1 na Osiedlu Młodych.
Inne podjęte na sesji uchwały dostępne są na stronach
internetowych BIP.

FAKTY NOWODWORSKIE
Adres redakcji:
Urząd Miejski
ul. Zakroczymska 30, pok. 408
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 5 122 203
e-mail: fakty@nowydwormaz.pl
internet: www.nowydwormaz.pl
Redaktor Naczelna:
Aneta Pielach-Pierścieniak
Projekt i dtp: Grupa ST-ART, www.grupastart.pl
FOTO NA OKŁADCE: Damian Ochtabiński
DRUK: Regis sp. z o.o.
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.

2

więcej na str. 7

więcej na str. 7

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

3

WIEŚCI Z RADY

FAKTY NOWODWORSKIE

Radni pokazali delegacjom miasto
TeksT Aneta Pielach - Pierscieniak , FOTO Urząd Miejski

XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego świętowały z mieszkańcami delegacje zagraniczne. Przyjechali do nas goście
z Niederorshel w Niemczech i miasta Młynowa na Ukrainie. W zwiedzaniu towarzyszyli im radni Rady Miejskiej.

WIEŚCI Z RADY
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Gdzie jest Polska !!!
– pielgrzymka samorządowców na
Jasną Górę TeksT I FOTO Włodzimierz Oleksiak

Od 1994 roku przybywa na Jasną Górę Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. W tym roku 20 maja, po raz
19-ty polscy samorządowcy tradycyjnie dziękowali Matce Bożej za dotychczasową opiekę oraz prosili o pomoc w wypełnianiu
samorządowych powinności i realizacji przedsięwzięć służących dobru ogólnemu.

T
W

dniach 9-10 czerwca gościliśmy w Nowym
Dworze Mazowieckim dziewięcioosobową
delegację zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych.
Z Ukrainy przyjechali do nas Siergiej Worobiej - Burmistrz Miasta Młynowa, Wiktor Kowalow - Główny
Lekarz Szpitala Powiatowego w Młynowie i Lilia
Kowalow - Przełożona Pielęgniarek Oddziału Położniczego Szpitala Powiatowego. Z Niederorshel odwiedzili nas m.in. zastepcy burmistrza Rainer Thüne
i Ingo Michalewski oraz Tobias Bergener, Thomas

Grimm, Gerd Frobenius, Bertin Kaufhold
W czasie pobytu towarzyszyli im radni Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas
specjalnie zorganizowanej dla nich wycieczki, goście
zwiedzali całe miasto. W Twierdzy Modlin podjął
ich dyrektor Zespołu Szkół pan Zdzisław Szmytkowski. Zapoznał ich z historią placówki i pokazał
nowootwartą halę sportową. Na pobliskim lotnisku
delegacje zwiedzały m.in. praktycznie gotowy do
oddania terminal pasażerski. Szczególne wrażenie

zrobiły na gościach nowe osiedla mieszkaniowe, budowane przez prywatnych deweloperów. Z zainteresowaniem słuchali nt. rozwoju dzielnicy przemysłowej i oglądali związane także z nią nowe rozwiązania
komunikacyjne w mieście, w tym wiadukty.
Członkowie obu delegacji byli pełni uznania dla dynamiki z jaką rozwija się miasto i gratulowali burmistrzowi i Radzie Miejskiej osiągniętego postępu.

www.nowydwormaz.pl

egoroczna pielgrzymka odbywała się pod
hasłem „Samorząd terytorialny na straży
najważniejszych wartości”.
Tak jak co roku samorządowcy z Nowego
Dworu Mazowieckiego aktywnie uczestniczyli w seminarium naukowym poświęconemu roli samorządu terytorialnego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz
w Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej celebrowanej przez ks. Infułata Ireneusza Skubisia

www.nowydwormaz.pl

w intencji polskiego samorządu terytorialnego. Głównym przesłaniem kazania było
pytanie „Gdzie obecnie jest Polska?” sprywatyzowana, pogrążona w chaosie politycznym
nie szanująca wartości moralnych, zatracająca
wartości rodzinnne. Ratunek jest tylko jeden,
jak stwierdził kaznodzieja, w mądrych samorzadach tzw. małych ojczyznach „Od samorządowców zależą dalsze losy Polski”. Nasi
samorządowcy z wielką uwagą wysłuchali

kazania z nadzieją że ich praca będzie owocna
dla dalszego rozwoju samorządu terytorialnego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Po mszy samorządowcy zwiedzili „ Klasztor
Jasnogórski” i w poczuciu dobrze spełnionego
obowiązku szczęśliwie powrócili do miasta.
Uczestnicy pielgrzymki składają serdeczne
podziękowanie Panu Bogdanowi Jeziorskiemu za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie
pielgrzymki.
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starosta krzysztof kapusta

M

Szanowni
Państwo

iesiąc maj to tradycyjny spływ kajakowy
malowniczymi rzekami Wkrą i Narwią,
w którym udział biorą i młodzi, i starsi i całe rodziny z małymi dziećmi. W tym roku przy słonecznej pogodzie z kajakowej turystyki skorzystało
148 osób. Pod koniec maja br. obradowała Rada

Powiatu, która wybrała wskazanego przeze mnie
kandydata na wicestarostę. Radni zatwierdzili także roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 Nowodworskiego Centrum Medycznego.
Uzyskany dodatni zysk netto, to efekt pracy całego
zespołu pracowników szpitala powiatowego i publicznych placówek ochrony zdrowia oraz wsparcia samorządu powiatowego. Zapraszam Państwa
na stronę powiatową Faktów Nowodworskich.

TEMAT NUMERU
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63F\IURZeV]NRke–

realizacja rządowego programu
w naszym mieście!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak

Henryk Mędrecki ponownie wicestarostą powiatu
TeksT I foto Waldemar Majchrzak

W

dniu 30 maja br. obradowała Rada Powiatu,
której przewodniczył Mariusz Łaszuk przy
współpracy z wiceprzewodniczącymi Sebastianem
Kozakiem i Grzegorzem Paczewskim. Sesja miała
charakter nadzwyczajny i została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu. W sesji uczestniczyło 19 radnych.
Po przyjęciu porządku sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad i zatwierdzeniu protokółów z XVI i XVII
sesji radni przystąpili do rozpatrywania projektów
uchwał. Starosta Krzysztof Kapusta zaproponował
kandydaturę Henryka Mędreckiego na stanowisko
wicestarosty powiatu. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Henryk Mędrecki otrzymał
poparcie 11 radnych przy 7 głosach przeciwnych
i 1 wstrzymującym się od głosu i został wybrany na
wicestarostę powiatu
Rada podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie dwóch działek o pow. 226 m2 i 1284 m2
stanowiących własność powiatu w drodze przetargu
nieogranicznego.
Rada uchyliła uchwałę z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie kierunków działań zmierzających do
przekształcenia SZPZOZ w związku ze zmianami
legislacyjnymi i organizacyjnymi oraz aktualnymi
priorytetami prowadzonymi przez NCM i władze

powiatu nowodworskiego.
Radni dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na skutek
zwiększenia przychodów budżetu w 2012 r. do
kwoty 2.449.467 zł i zwiększenia limitu wydatków
w 2012 r. do kwoty 637.761 zł zadania „ Przebudowa
drogi powiatowej 2425W Siennica”.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów powiatu wynosi
55.544.274,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi
56.040.441,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 496.167,00 zł,
który zostanie pokryty wolnymi środkami.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Nowodworskiego Centrum
Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim za
rok obrotowy 2011. Zysk bilansowy netto na koniec
grudnia 2011 r. osiągnął kwotę 703.797,51 zł.
Rada Powiatu uznała skargę na dyrektora PUP za
bezzasadną, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy ze
względu na wymóg racjonalności w wydatkowaniu
środków publicznych zobowiązany jest do udzielenia wsparcia w pierwszej kolejności osobom bezrobotnym będącym w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy.

TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

N

TeksT I FOTO Waldemar Majchrzak

dniach 18 – 20 maja 2012 r. na wodach Wkry
i Narwi odbył się XXIX Ogólnopolski Spływ
Kajakowy Młynareczka 2012. Organizatorami spływu byli: Oddział PTTK Nowy Dwór Mazowiecki
i Klub Turystyki Kajakowej „WODNIK”. Komandorem spływu był Tadeusz Łazarczyk, a sprawami
organizacyjnymi zajmowała się p. Grażyna Sieniakowska. Trasa spływu liczyła 35 km i przebiegała od
miejscowości Joniec przez Szczypiorno do Nowego
Dworu Mazowieckiego. Zakończenie imprezy nastąpiło na plaży za mostem w Modlinie. Patronat ho-
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norowy nad spływem objęli Burmistrz Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki i Starosta Nowodworski.
Uczestnicy spływu poza czynnym wypoczynkiem
poznawali piękne walory przyrodnicze Wkry i Narwi. W spływie uczestniczyło ogółem 148 osób,
przeważali młodzi ludzie, ale były także starsze osoby i rodziny z małymi dziećmi.
Na biwaku w m. Szczypiorno oprócz ogniska odbył
się turniej w plażowej piłce siatkowej, wyścigi na
ergometrze, strzelanie z pistoletu pneumatycznego
i kajakowy slalom rekreacyjny. Zwycięzcy w sla-

tej kwoty (takie są wymogi programu
red.) tj. 45 tys. 440 zł.
Za uzyskane wsparcie finansowe na
wyposażenie szkoły zostaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne
- laptopy dla uczniów klas czwartych
i nauczycieli oraz tablice interaktywne, które pozwolą na unowocześnienie
bazy technologicznej. Dzięki udziałowi w programie także nauczyciele
zdobędą nowe umiejętności, pozwalające na uatrakcyjnienie prowadzonych
przez nich zajęć.
Rządowy program „Cyfrowa szkoła”
będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku.

ilotaż
rządowego
programu „Cyfrowa szkoła” został
przyjęty do realizacji przez Radę
Ministrów na posiedzeniu z dnia
3 kwietnia br. Do udziału w projekcie
zgłosiło się 607 szkół z całego Województwa Mazowieckiego, z których
ostatecznie wybrano 50.
Swoje wnioski złożyły wszystkie
szkoły podstawowe prowadzone
przez miasto. Łącznie wnioskowana przez nie kwota opiewała na 847
tys. 130 zł. Kwalifikacji szkół, które
ostatecznie wezmą udział w programie dokonał Wojewoda Mazowiecki. Z nowodworskich wybrana
została jedna – szkoła podstawowa
na Osiedlu Młodych.
Wsparcie finansowe jakie otrzyma
Siódemka to 181 tys. 760 zł. Miasto dołoży ze swojego budżetu 20%

Hala w Twierdzy otwarta!

Młynareczka 2012
W

P

lomie kajakowym otrzymali puchary ufundowane
przez Starostę Powiatu Nowodworskiego. Dla najlepszych w innych konkurencjach puchary i nagrody
rzeczowe ufundował Burmistrza Nowego Dworu
Mazowieckiego i inni sponsorzy.
Wszyscy wyróżnieni włącznie do III miejsca otrzymali nagrody rzeczowe. Młynareczka 2012 otrzymała jak zawsze wymierne wsparcie od firm „Kaszyński, transport-spedycja” i „GBA-Sport”.

www.nowydwormaz.pl

a otwarciu obecni byli goście m.in. posłowie Jadwiga Zakrzewska, Andrzej Halicki
i Marcin Kierwiński, wicemarszałek województwa
Mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski, starosta
nowodworski Krzysztof Kapusta, Prezes Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin
Piotr Okieńczyc i Wiceprezes MPL Marcin Danił,
przedstawiciele wojska, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, dyrektorzy placówek oświatowych i prezesi miejskich spółek i jednostek
organizacyjnych. Nie zabrakło też władz miasta,
burmistrza Jacka Kowalskiego, przewodniczacego
Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego i radnych
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Wszystkich serdecznie powitał Dyrektor Zespołu
Szkół Zdzisław Szmytkowski.
Uczniowie całego Zespołu Szkół pod kierunkiem
nauczycieli przygotowali wspaniały program artystyczny. Wystąpili zarówno najmłodsi – przed-
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szkolaki i zerówkowicze, jak i ci starsi. Na początek przez cała halę przeszła defilada wszystkich
biorących udział w występie uczniów. Następnie, swoje umiejętności prezentowali sportowcy,
tancerze i wokaliści. Mogliśmy obejrzeć popisy
gimnastyczek artystycznych, cheerleaderek, pokaz taekwondo, żonglerkę piłkarzy i koszykarzy.
Podziwialiśmy też wspaniałe wykonania piosenek. Równie fantastycznie zaprezentowały się
przedszkolaki. Z okazji Dnia Dziecka zaśpiewały
piosenkę i zatańczyły układ choreograficzny do
utworu Shakiry „Waka Waka”.
W całej prezentacji artystycznej nie mogło zabraknąć akcentów związanych z Euro 2012. Wspólnie
odśpiewano utwór zagrzewający polskich zawodników do walki. Dołączyli do nich siedzący
dotychczas goście – Jadwiga Zakrzewska, Jacek
Kowalski, Krzysztof Bisialski i Andrzej Halicki.
Po wspaniałym występie uroczyście przecięto

wstęgę, a proboszcz parafii Św. Barbary ks. Dr Cezary Siemiński dokonał poświęcenia obiektu.
W czasie uroczystości zostało podpisane porozumienie między władzami miasta, prezesem Portu Lotniczego Warszawa – Modlin i dyrektorem, Zespołu
Szkół Zdzisławem Szmytkowskim o współpracy
w zakresie kształcenia młodzieży. Szkoła będzie
placówką przygotowującą do pracy na lotnisku. Jej
uczniowie (licealiści) będą tam odbywać praktyki.
Po przemówieniach na ręce dyrektora Szmytkowskiego goście przekazali prezenty – wyposażenie
sportowe do nowej hali w tym piłki do różnych
dyscyplin sportowych i stopery (to na konto przyuszłej bieżni red.).
Na zakończenie przy dźwiękach „Koko, koko
Euro spoko!” odbył się strzały piłkami do bramki,
w której stanęli burmistrz Jacek Kowalski i przewodniczacy Rady Krzysztof Bisialski.
Kilku gościom udało się strzelić gola.
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Moc atrakcji w dwa dni –
X||| Dni Nowego Dworu
Mazowieckiego
TeksT Aneta Pielach - Pierscieniak , FOTO Urząd Miejski, patroni medialni

W weekend (9-10 czerwca) odbyły się XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. Miasto zapewniło mieszkańcom moc atrakcji –
zarówno na scenie jak i poza nią. Zagrali dla nas m.in. Way no Way, East West Rockers, Rafał Brzozowski, Elizabeth Duda
z zespołem i Beata Kozidrak z zespołem Bajm.

Z

abawę rozpoczęliśmy w sobotę 9 czerwca.
Na scenie prezentowali się lokalni artyści, oraz
gwiazdy znane z radia, Internetu i telewizji.
Na początek oglądaliśmy występy młodych artystów z Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Następnie wystąpił zespół Way No Way ze znaną
z programu „The Voice of Poland”, Ewą Szlachcic. Młodzież do zabawy porwała grupa East
West Rockers, a jej członkowie nie zawiedli fanów. Po koncercie długo pozowali z nimi do zdjęć
i rozdawali autografy. Na zakończenie sobotnie-

go wieczoru publiczność bawiła się z Rafałem
Brzozowskim, który zaśpiewał kilka swoich przebojów i parę znanych coverów. Jak powiedział
artysta, występ w Nowym Dworze Mazowieckim
był dla niego szczególnie ważny. Tu się urodził
i wychował. Dzięki nowodworzanom zaszedł daleko
we wspomnianym wyżej programie (Rafał występował w „The Voice of Poland” i z naszego miasta
nadeszło na niego najwięcej sms-ów).
Niedziela upłynęła pod hasłem „Mazowsze tradycją

wielu kultur”. Na scenie pojawiły się zespoły prezentujące muzykę z różnych regionów i krajów europejskich. Melodie Alp – austriackie, szwajcarskie,
słoweńskie przybliżył nowodworzanom zespół Tyrolia Band. Po nim wystąpił Ukrainian Folk. „Wieczór
Francuski” poprowadziła, znana z programu Europa
da się lubić Elizabeth Duda. Zespół 4 Mation, z którym przyjechała zaśpiewał znane wszystkim przeboje francuskie i polskie.
Gwiazdą niedzielnej nocy był zespół Bajm, który
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w tym roku obchodzi 35. lecie swojego istnienia.
Beata była wspaniała. Na scenie dała z siebie
wszystko co najlepsze. Zaśpiewała przeboje starsze i nowsze, i w każdym utworze towarzyszyła
jej publiczność. I mimo padającego obficie z nieba deszczu, mieszkańcy miasta długo nie chcieli
jej puścić ze sceny.
Niedługo przed północą w niebo wystrzeliły fajerwerki. Prawie sześciominutowy, wspaniały pokaz
był zakończeniem dwudniowego świętowania.
Dynamiczną, utrzymaną w konwencji Euro 2012
konferansjerkę poprowadził Szymon Kusarek.
Wspaniale zagrzewał publiczność do kibicowania piłkarzom ale przede wszystkim do wspólnej
zabawy z artystami.
Dodatkowe atrakcje jakie towarzyszyły świętowaniu to m.in. stoiska handlowe i promocyjne,
plac zabaw dla dzieci i wesołe miasteczko. W namiocie ekostrażników buźki malowali dzieciom
ekostrażnicy i strażniczki miejskie.
Na stoisku Portu Lotniczego Warszawa Modlin
można było wylosować pamiątkowe gadżety.
Namiot promocyjny wystawił też Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego. Rozdawano w nim gadżety miejskie
oraz krzyżówkę z wiedzy o mieście. W zamian
za rozwiązane łamigłówki mieszkańcy losowali
nagrody: parasole, miśki Napoleonki, albumy
o mieście, informatory turystyczne, kubki i ręcznie malowane filiżanki.
W czasie Dni gościliśmy w mieście delegacje zagraniczne tj. z miasta partnerskiego Niederorshel
i z Ukrainy. Zmiany jakie zaszły w mieście zro-
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biły szczególnie na gościach z Niemiec ogromne
wrażenie, nawet na tych członkach delegacji, którzy byli u nas w ub. roku.
Władze Miasta serdecznie dziękują wszystkim
sponsorom i darczyńcom, którzy wsparli organizację XIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. Są to: Tyskie, Reckitt Benckiser Production,
Piaskarnia Carl Villa, Pollena Aroma, Port Lotniczy Warszawa – Modlin, MarcPol, Banaszek
Nieruchomości, BDC, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., Inżbud Błonie, ABC Power, Translud,
Zakład Robót Inzynieryjnych, Firma APEKS,
Firma TEKPUD, Mazowiecki Bank Spółdzielczy, BGŻ, Firma Alpla NDM, Szkoła Nauki
Jazdy Andrzej GRYGLAS, Transport – Logistyka Kaszyński, Agencja Ochrony Osób i mienia
DS. FOKUS, La Lorraine Bakery Group, Domex 2
E.D. Żułtak, A. Celińska, Systemy Sanitarne TOI
TOI, Prywatna Przychodnia Lekarska „Życie”
w Nowym Dworze Mazowieckim, Kwiaciarnia –
Marianna Kowalska, Sklep – Halina i Jerzy Plackowscy, Siłownia – Pływalnia AVECON oraz
Zarząd Budynków Komunalnych.
Patronami medialnymi XIII Dni byli: Gazeta
Nowodworska, Mazowiecki Goniec Lokalny,
NowodworskaTV, Nowodworski24.pl, Nowodworskirozkładjazdy.pl, Tygodnik Nowodworski.
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Najstarsze i najpiękniejsze pojazdy
z Polski i zagranicy…
TeksT Ewa Parol-Bartnicka, foto Jacek Piekut, Urząd MieJSKI
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Dla wszystkich Matek!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, FOTO Sebastian Bańbura

26 maja odbył się drugi (pierwszy był na otwarcie) koncert w amfiteatrze w Parku Miejskim.
Okazją był przypadający tego dnia Dzień Matki.

W dniach 24-27 maja br. mogliśmy oglądać w Nowym Dworze Mazowieckim piękne i bardzo wiekowe pojazdy zabytkowe.
Po raz dwunasty odbył się bowiem Nowodworski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych.

N

a starcie stanęło 29 automobili, 26 z Polski, dwa z Litwy, jeden z Niemiec. Łacznie
w paradzie wzięły udział 32 auta. Najstarszymi pojazdami były stulatki: Rumbler z 1903r, Brush z 1911,
Maxwell z 1910, Franklin z 1919, Dodge z 1919, Ford
T z 1922 i Mercedes z 1922 roku. Baza rajdu mieściła
się w zabytkowym obiekcie Royal Hotel w Twierdzy
Modlin. Trasa rajdu wiodła (jak zwykle wg itenerera,
czyli zakodowanej symbolami drogi red.) z Modlina przez Nowy Dwór Mazowiecki, Wólkę Górską,
Rajszew, Jabłonnę, Chotomów, Olszewnicę, Okunin,
ponownie Nowy Dwór Mazowiecki aż do bazy.
Na trasie uczestnicy rozwiązywali testy, wykonywali próby zręcznościowe, sportowe i zabawowe, prezentacje pojazdów, odbywali spotkania
z szeroką publicznością. Jak zwykle najatrakcyjniejszą była parada ulicami miasta, prowadzona przez
patrol Policji na motorach oraz Konkurs Elegancji
w Parku Miejskim im. J. Wybickiego o Puchar Burmistrza Miasta. Czas umilał wszystkim zespół muzyczny – Dixi Warsaw Jazzmen.
Wieczorem odbyła się Uroczysta Kolacja Komandorska z udziałem Gości Honorowych, na której
wręczono nagrody.

Organizatorem XII Nowodworskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych AD
2012 był, jak zawsze, Automobilklub Polski. Partnerem Strategicznym, jak co roku, były Władze
Samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom:
Starostwu Powiatu Nowodworskiego
Gminie Jabłonna
Firmie Reckitt Benckiser
Firmie First Warsaw Golf Country Club
Frmie Rower-Mot P. Dominika Podgórskiego
Firmie Petro-Venta Orlen
P.Markowi Dyzio i P.Grzegorzowi Chodynie
Firmie Total-Polska – Nowy Dwór Maz.
Hotelowi Royal w Tw. Modlin P. Jakuba Paradzińskiego.

D

la wszystkich Matek wspaniałe przeboje
zaśpiewał Darek Nowicki z zespołem ABC.
Publiczność miała okazję wysłuchać znanych
i popularnych przebojów muzyki rozrywkowej.
Na koncert przybyło wiele mam, którym towarzyszyły ich pociechy. Nawet bawiąca się wcześniej w parku młodzież została, aby wysłuchać
koncertu i jak widać na zdjęciach, świetnie się
bawiła.
Darek Nowicki nie tylko śpiewał. Złapał (jak zawsze zresztą red.) wspaniały kontakt z publicznością. Mieszkankom miasta, ku ich zdziwieniu
i zadowoleniu, wręczał róże.
Sponsorem sobotniego koncertu była fabryka
Reckitt Benckiser.

Nasze pielęgniarki uhonorowane!

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:
I miejsce Michał Ratyński na Wandererze z 1938 r.
II miejsce Marek Sankowski na Rumblerze
z 1903 r.
III miejsce Piotr Kamiński na Franklinie z 1919 r.

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak, foto Ahmed Jadou

21 maja odbyły się coroczne, uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Na uroczystości, która
odbyła się w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki uhonorowane zostały cztery pielęgniarki z Nowodworskiego Centrum
Medycznego.

W klasyfikacji klubowej:
I miejsce Automobilkub Częstochowa
II miesce Automobilklub Wielkopolski
III miejsce Automobilklub Białystok

Z

a wieloletnią, nienaganną pracę i wybitne
osiągnięcia zawodowe nagrodzono panie:
Danutę Godlewską, Małgorzatę Wiktorowicz,
Alicję Chojnacką i Wandę Walczuk.
Na gali w Sali Kongresowej pamiątkowe tabliczki
wręczał im Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz.
Panie odebrały też gratulacje od władz miasta, które w imieniu burmistrza i przewodniczącego Rady
Miejskiej złożył im Zastępca Dyrektora NCM ds.
Medycznych pan Ahmed Jadou.
Pani Danuta Godlewska to pielęgniarka z ponad
33 letnim stażem pracy. W swojej karierze pracowała na różnych stanowiskach, od wielu lat jest
pielęgniarką i dyspozytorką RM.
Jak czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia,
cechuje ją profesjonalizm i rzetelność w działaniu.
Na przestrzeni lat swoją wiedzę i doświadczenie
przekazała wielu pokoleniom pielęgniarek.
Pani Małgorzata Wiktorowicz jest pielęgniarką od
31 lat. Od ponad 25-ciu jest Starszą Pielęgniarką na
Oddziale Chirurgii Ogólnej, a docenione zostały jej
oddanie pacjentowi, nieustanna chęć pomocy, wyrozumiałość, kompetencja i fachowość w działaniu.
Pani Alicja Chojnacka od wielu lat pracuje na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii oraz Neonatologii. Jest osobą o ogromnym sercu

Z załóg zagranicznych:
I miejsce Gitautas Źićkus na Mercedesie z 1922 r.
(Litwa)
II miejsce Rita Braune na DKW f5 z 1936 r.
(Niemcy)
III miejsce Gintautas Miśkinis na Nasch-u
z 1937 r. (Litwa)
Najbardziej prestiżowy Puchar Burmistrza
Nowego Dworu Mazowieckiego zdobyli:
Marek Sankowski – Rumbler z 1903 r.
Grzegorz Ziółkowski – DKW f5 z 1936 r.
Ryszard Piotrowski – Essex s-six z 1927 r.
Wiesław Tekień – Standard z 1930 r.
Michał Ratyński – Wanderer z 1938 r.
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i dużej wrażliwości na cierpienie małego pacjenta.
Została uhonorowana w uznaniu za swoją kreatywność, życzliwość i koleżeńskość oraz ogromne zaangażowanie w pracę zawodową.
Pani Wanda Walczuk jest pielęgniarką z 32-letnim
stażem pracy. Prezentuje idealną postawę moralną
a wyróznia ją zaangażowanie, profesjonalizm
w działaniu i poświęcenie dla pracy zawodowej.
Podczas gali ani Wanda została dodatkowo odznaczona honorową odznaką „za zasługi dla ochrony
zdrowia”.
Wszystkie panie zostały wybrane do odznaczenia
przez Okręgową Radę Warszawskiej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych.
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Mistrzostwa w pierwszej pomocy
TeksT I FOTO MW

W weekend (12-13.05), na terenie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się XX Strefowe
Eliminacje Ogólnopolskich Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn z Nowego Dworu
Mazowieckiego, Legionowa i Nasielska.

P

atronat honorowy nad Strefowymi Mistrzostwami Pierwszej Pomocy objęli: Starosta Nowodworski – pan Krzysztof Kapusta oraz Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego - pan Jacek Kowalski.
Przybyła na zawody młodzież w pierwszej części
rozwiązywała test teoretyczny sprawdzając swą wiedzę na temat niesienia pomocy. W drugiej części drużyny musiały zmierzyć się z bardzo realistycznymi
zdarzeniami pozorowanymi, takimi jak: uraz głowy,
zaburzenia krążenia, podtopienie, upadek z roweru
(złamanie przedramienia) oraz oparzenie.
Każda z drużyn wykazała się bardzo dobrą znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – oby nikt nie musiał sprawdzać swoich
umiejętności w życiu codziennym.
Zaciętą rywalizację zwyciężył zespół z Zespołu
Szkół - Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Nasielsku. Drugie miejsce zajęło
Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim a trzecie – Liceum
Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Salezjańskich
w Legionowie.
Serdecznie dziękujemy za ufundowanie pucharów

i nagród oraz upominków dla uczestników XX
Strefowych Eliminacji Ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej Pomocy PCK: panu Staroście Nowodworskiemu – Krzysztofowi Kapuście, Burmistrzowi

Nowego Dworu Mazowieckiego – panu Jackowi
Kowalskiemu oraz Zastępcy Burmistrza – p. Jackowi Gerelukowi, Zastępcy Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
– panu Bogdanowi Jeziorskiemu. Dziękujemy też
pani Hannie Górskiej insp. ds. społecznych Staro-

stwa Powiatowego za szczególne zaangażowanie się
w organizację zawodów
Dziękujemy też firmie Zakład Masarski „Lukullus” Sp. z o.o. Państwa Szymańskich z Leoncina za
ufundowanie wspaniałych wyrobów wędliniarskich
na grillowy poczęstunek dla uczestników zawodów
i gości.
Specjalne podziękowania składamy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz strażakom wraz z ich komendantem – mł. bryg. Leszkiem
Smuniewskim na czele, na której gościnnym terenie
odbywały się zawody.
Wszystkie pozoracje przy współpracy ze strażakami
przygotowała młodzież z Gimnazjum w Modlinie
Starym pod kierownictwem pani Agnieszki Ostrowskiej –opiekunki szkolnego Koła PCK. Kiełbaski
z grilla serwowała młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku.
Olbrzymie wyrazy podziękowania należą się także
Dyrektorom Szkół oraz Nauczycielom, za ich zaangażowanie w naukę zasad pierwszej pomocy oraz zespołom ratowniczym i wszystkim tym, dzięki którym
Mistrzostwa się odbyły.

Wieczorek VENY
TeksT I FOTO NOK

„Słowo, było ludziom dane jako oręż dla rozumu, By wartości świata chłonąć, w mądrym użyć ich porządku
Źle gdy serca głos mniej znaczy niźli jazgot głupców tłumu.Uczmy się je słyszeć takim , jakie było na początku”
											
T. Witkowski

P

owyższe słowa były mottem wieczoru poetyckiego grupy literackiej „VENA”, który odbył się
19 maja 2012r w Nowodworskim Ośrodku Kultury.
Wiersze prezentowali nowodworscy poeci: Mirosława Białkowska, Barbara Malewska i Tomasz
Witkowski. Prezentowane utwory miały różnorodny charakter od wierszy refleksyjnych poprzez
liryczne, melancholijne aż do fraszek. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. W scenariusz, który
przygotowała Mirosława Białkowska wpleciono
przepiękne, nastrojowe piosenki. Ich wykonawczynie to młode, uzdolnione i bardzo profesjonalne wokalistki: Joanna Berdyn i Janina Klimiuk.

Każdy występ elektryzował publiczność i wspaniale
współgrał z klimatem wieczoru. Dodatkową atrakcją
była scenografia, którą tworzyły obrazy i ceramika
Dominiki Ruty absolwentki wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych obecnie mieszkanki naszego miasta.
Największym komplementem dla naszych poetów
były okrzyki „bis, bis” jakie na koniec wieczoru padły ze strony publiczności, co świadczy, że potrzeba
kontaktu z poezją nie zanikła w naszym społeczeństwie. Mamy nadzieję, że kolejne prezentacje Grupy
Literackiej „Vena” będą tak udane jak ta sobotnia
i dadzą nam wszystkim chwilę wytchnienia w codziennym, pośpiesznym życiu.
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Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty!
TeksT I foto MBP

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim była organizatorem konkursu ekologicznego „Zostawcie nam
strumyka czysty bieg” – Nowy Dwór Mazowiecki w widłach rzek, na który otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Projekt polegał na przeprowadzeniu międzyszkolnego konkursu ekologicznego – „Zostawcie
nam strumyka czysty bieg” – Nowy Dwór
Mazowiecki w widłach rzek, skierowanego do
uczniów 14 nowodworskich placówek oświatowych (gimnazjów, przedszkoli i szkół podstawowych).
Cały projekt podzielony był na kilka etapów merytorycznych. Jednym z najważniejszych była
przedstawiona przez Pana Łukasza Tyburskiego,
specjalistę ds. edukacji Kampinoskiego Parku
Narodowego, prezentacja multimedialna z zakresu ekologii. Prelekcja miała na celu podniesienie
świadomości dzieci i młodzieży w kwestiach
związanych z ochroną środowiska naturalnego,
czystości wód oraz lokalnej fauny i flory. „Rzeki”, jako temat przewodni, wybrany został ze
względu na charakterystyczne położenie miasta
Nowy Dwór Mazowiecki.
Kolejny etap, to konkurs plastyczny – skierowany
do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, oraz konkurs fotograficzny - adresowany
do gimnazjalistów. Uczestnicy mieli za zadanie
uchwycenie piękna otaczającej nas przyrody
z głównym naciskiem na temat przewodni: „Zostawcie nam strumyka czysty bieg” – Nowy
Dwór Mazowiecki w widłach rzek. Wpłynęło
bardzo dużo przepięknych prac. Komisja konkursowa miała przed sobą bardzo trudne zadanie
wyłonienia zwycięzców. Oto laureaci:
Kategoria: przedszkole
I miejsce Zalewski Franciszek Przedszkole nr 4
II miejsce Rabow Margerita Szkoła Podstawowa
nr 7 (klasa”0”)
III miejsce Łagowska Roksana Przedszkole nr 3
Wyróżnienie Rostkowska Patrycja Przedszkole
nr 5
Wyróżnienie Bziuk Maja Przedszkole nr 2
Wyróżnienie Kopczyńska Zuzia Przedszkole nr 2

Kategoria: szkoła podstawowa
I miejsce Paczuska Maria Szkoła Podstawowa
nr 7
II miejsce Bajek Aleksandra Szkoła Podstawowa
nr 5
III miejsce Rasińska Karolina Szkoła Podstawowa nr 3
Wyróżnienie Jandy Jagoda Szkoła Podstawowa
nr 4
Wyróżnienie Tkaczyk Róża Szkoła Podstawowa
nr 7
Wyróżnienie Michalec Paulina Szkoła Podstawowa nr 5

śród wyróżnionych w konkursie prac. Zapraszamy wszystkich do głosowania na stronie Lokalnej
Organizacji Turystycznej Trzy Rzeki
www.3rzeki.pl do 30 czerwca br.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

Kategoria: gimnazjum
I miejsce Sempławska Marta Gimnazjum nr 1
II miejsce Czech Daniel Gimnazjum nr 1
III miejsce Ciuliński Sebastian Gimnazjum nr 3
Wyróżnienie Jastrzębski Rafał Gimnazjum nr 1
Wyróżnienie Sokołowska Maja Gimnazjum nr 1
Wyróżnienie Duszyńska Klaudia Gimnazjum nr 1
Dodatkowe wyróżnienie:
Maliszewska Magdalena Szkoła Podstawowa nr 3
Bułka Weronika Szkoła Podstawowa nr 5
Ogłoszenie wyników i wręczenie zwycięzcom
atrakcyjnych nagród odbyło się 10 czerwca br. podczas XIII Obchodów Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. Pokonkursową wystawę nagrodzonych
i wyróżnionych prac można było oglądać na festynie
w pawilonie Biblioteki. Wystawa ta cieszyła się
dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców.
Zwycięskie prace – po 3 pierwsze miejsca
w każdej kategorii – wykorzystane zostaną do wydania kalendarza ściennego na rok 2013. W drodze głosowania Internetowego zostaną wybrane
3 brakujące do wydania kalendarza prace, spo-

Operus Arte w NOK
TeksT I FOTO NOK

25 maja odbył się historyczny koncert. Po raz pierwszy, w kameralnej sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury w skromnej scenerii
zaprezentowano nowodworskim melomanom pełnospektaklowy program złożony z najpopularniejszych arii i pieśni operetkowych.

P

rogram zatytułowany „Operetka. Zaśpiewajmy o miłości” przygotowany i wykonany został
przez młodych artystów z grupy artystycznej Operus Arte.
Młodzi, bardzo utalentowani i już uznani wykonawcy:
Dorota Makulec – sopran, doktorantka Akademii
Muzycznej w Łodzi
Paweł Wytrążek – tenor, doktorant Akademii Muzycznej w Łodzi
Piotr Żukowski – pianista, wykładowca Katedry
Fortepianu Akademii Muzycznej Poznań
Piotr Stanisław – konferansjer Operus Arte

12

zaśpiewali w znaczącej części z udziałem publiczności takie szlagiery jak Usta milczą, dusza śpiewa,
W rytm walczyka serce śpiewa, Przetańczyć całą
noc, Brunetki Blondynki, Lekko zwiewnie, Wiedeńska krew, Żegnajcie przyjaciele i wieleinnych.
Utwory poprzedzane były scenkami teatralnymi lub
zabawnymi komentarzami konferansjera. Całość
to znakomite operetkowe widowisko, które jako że
dedykowane wszystkim MAMOM sprawiło przybyłym na koncert wiele radosnych wzruszeń i przyjemności.

www.nowydwormaz.pl

Konkurs dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie www.wfosigw.pl
Partnerami projektu byli:

www.nowydwormaz.pl
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Alicja Majewska w NOK

Koncert rodzinny klasy III d
TeksT I foto Anna Dryblak

24 maja w Szkole Podstawowej nr 7, odbył się „Koncert Rodzinny”. Dzieci z klasy III d pod kierunkiem
wychowawcy przygotowały bardzo bogaty program artystyczny dla swoich rodzin.

TeksT I FOTO NOK

Gośćmi kolejnego koncertu z cyklu Scena ZAUŁEK byli znakomici artyści: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

P

ierwsza część spotkania miała tytuł „Jak to
w rodzinie”. Był to mini spektakl o życiu
pewnej rodziny. Nie zabrakło jakże ważnych myśli Jana Pawła II na temat rodziny, a odczytanych
przez Klaudię, Anię i Maksia.
Druga część przedstawienia to mieszanka: wierszy, piosenek, tańców, gry na instrumentach. Podczas gry swoje utwory zaprezentowało również
koło muzyczne.
W trakcie dwóch krótkich przerw organizacyjnych
dwóch panów, czyli Bartek i Wiktor, zabawiało
publiczność opowiadając i czytając kawały.
Utwory zostały tak dobrane i w taki sposób zagrane, że niektórym łza się w oku zakręciła. Nawet
najmłodsi członkowie rodziny naszych uczniów
dobrze się bawili.

P

o wprowadzeniu w świat poezji śpiewanej
przez Wojtka Gęsickiego, na scenie pojawiły się gwiazdy wieczoru. Promieniująca radością
Alicja Majewska zachwyciła wszystkich przede
wszystkim ukochanym przez wielu głosem, ale też
witalnością i pogodą ducha. Wszystko przebiegało
w atmosferze bardzo sympatycznej. Nie brakowało żartów i błyskotliwych uwag ze strony artystów.
Włodzimierz Korcz, pianista i autor wszystkich
kompozycji, natomiast, poza tym, że doskonale
akompaniował Alicji Majewskiej, dał wspaniały
popis wykonując fortepianową wersję utworu „Jaka
róża, taki cierń” oraz towarzyszył artystce wokalnie w piosence „Miłość jest jak cień człowieka”.
Publiczność ze wzruszeniem wysłuchała największych przebojów śpiewanych przez Majewską:
„Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość
nieznaną”, ale też z wielkim zaangażowaniem słuchała nowszych utworów Korcza wykonywanych
przez artystkę, czym zyskała sobie wielką sympatię wykonawców. Koncert był niezapomnianą wyprawą we wspomnienia i w piękny świat dobrych
wartości i miłości, który stworzyły dla nas piosenki

„Calineczka” na dzień dziecka w publicznym przedszkolu nr 3
TeksT I foto Elżbieta Lewandowska, nauczycielka PP3, opiekun kółka taneczno-teatralnego rodziców

śpiewane przez Alicję Majewską ze znakomitym

towarzyszeniem Włodzimierza Korcza.

Nowodworskie Spotkania Jazzowe
TeksT I FOTO NOK

Nowodworskie Spotkania Jazzowe to niebywała okazja do bezpośrednich spotkań z dojrzałymi, wybitnymi i uznanymi na całym
świecie muzykami jazzowymi, ale także możliwość posłuchania na żywo znakomitej muzyki wykonaniu młodych, ale wielce
uzdolnionych muzyków. Przekonali się o tym niezbicie miłośnicy jazzu, którzy przybyli do NOK-u 30 maja.

N

a scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury zaprezentowało się trio: Krzysztof
ŚCIERAŃSKI - bas, Marek NAPIÓRKOWSKI - gitara i Robert LUTY - perkusja.

Koncert rozpoczął się od bardzo bezpośredniego i dowcipnego „zagajenia”, którego dokonał
główny bohater wieczoru Krzysztof Ścierański. Potem jeszcze wielokrotnie udowadniał ,
że obdarzony jest niesamowitym poczuciem
humoru, żartując i z publicznością. Tak więc
podczas półtoragodzinnego koncertu na sali
słychać było na przemian salwy śmiechu, wirtuozerskie popisy muzyków i burze braw.
Na program koncertu złożyły się głównie
kompozycje Krzysztofa Ścierańskiego. Wysłuchaliśmy zatem takie utwory jak: LOOPS,
Afrykański Waltz, Blues na 7/8, Księżyc Ty
i Ja, Message from Spain, oraz Marka Napiórkowskiego NAP.

towarzyszących mu muzyków. Stąd też pełnię sowich możliwości, ku radości słuchaczy
zaprezentowali także Marek Napiórkowski
i Robert Luty. W sumie znakomity, zróżnicowany, ciekawy i bardzo energetyczny koncert
bardzo podobał się publiczności, dlatego też

ta owacją na stojąco podziękowała muzykom
za wspaniały muzyczny wieczór.
Cieszy fakt, że wśród licznie przybyłych fanów jazzu odnotowaliśmy obecność całego
przekroju wiekowego naszej społeczności.
Od małych dzieci po seniorów.

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 3 odbyło się przedstawienie przygotowane przez rodziców
z kółka taneczno-teatralnego pt. „Calineczka”. Była to jedna z niespodzianek, jakie tego dnia pani dyrektor wraz z nauczycielkami
przygotowały na ten wyjątkowy dzień.

D

zieci z wielkim zainteresowaniem oglądały
przedstawienie podziwiając aktorską grę rodziców, którzy grali jak zawodowi aktorzy. Nie
widać było po nich najmniejszej tremy. Adaptacja
jednej z najpiękniejszych baśni H.Ch. Andersena
przeniosła przedszkolaków w świat przepełniony
pięknymi kolorami, muzyką i śpiewem.
Calineczka to opowieść o malutkiej, uroczej
dziewczynce, która wyłoniła się z kielicha zaczarowanego kwiatu. Maleńka bohaterka o wielkim
sercu, wyrusza w świat by odkrywać jego piękno,
ale także kryjące się w nim zagrożenia. W swojej
wędrówce Calineczka poznaje: Motyla, Żuka,
Biedronkę, Myszkę, Kreta, Jaskółkę i Rodzinę
Żab. Jaskółka z wdzięczności za okazaną jej troskliwość i współczucie przenosi dziewczynkę do
zaczarowanego świata Elfów. Losy Calineczki
układają się w opowieść o poszukiwaniu przyjaźni i miłości, o potrzebie niesienia pomocy potrzebującym, wzajemnym szacunku, wrażliwości na
cierpienie innych, dobroci.
Dzieci z zapartym tchem śledziły losy maleńkiej
Calineczki, którą w przejmujący sposób zagrała

pani Ewa Grabarczyk. Rodzicom udało się pokazać, że nigdy nie wolno się poddawać i że ostatecznie mimo różnych przeciwności i zła, które
nas spotyka w życiu, zawsze triumfuje dobro. Na
sukces przedstawienia złożyła się praca całego
zespołu teatralnego. Mamę Calineczki kreowała
pani Aneta Paździerska, która wcieliła się również
w rolę myszki polnej. Czarownicę-rozczochraną
Psotnicę zagrała pani Magda Smolińska. Żabę
i jej syna zagrali – pani Natalia Sieniakowska
i pan Michał Ziółkowski, który wystąpił też jako
królewicz Elfów. W role biedronki i żuka wcielili
się pani Joanna Boniecka i pan Adrian Sieniakowski , zaś jaskółką była pani Sylwia Smolińska. Jako Kret wystąpił pan Marcin Smoliński,
a w roli motyla wystąpiła pani Lidka Ziółkowska.
Pomocą i pomysłami w wykonaniu kostiumów
i rekwizytów służyła pani Ilonka Zakrzewska,
wychowawczyni grupy „Misie”.
Muzyczny charakter bajki, melodyjne piosenki
i wartka akcja sprawiły, że przedstawienie, mimo
iż momentami niepokojące, nawet przez chwilę
nie przestało czarować. Przygotowanie przez ro-

dziców takiego prezentu z okazji Dnia Dziecka
było wspaniałym pomysłem i sprawiło przedszkolakom wiele radości. Cały występ został
nagrodzony gromkimi brawami, a gratulacjom
nie było końca. Pani dyrektor Elżbieta Kołodziejska podziękowała rodzicom za tak wspaniałe
przedsięwzięcie ,zaś dzieci z grupy „Plastusie”
wręczyli swoim „aktorom” ręcznie wykonane
upominki.
Rodzicom za ogromny wkład serca i zaangażowanie w przedstawienie serdecznie dziękuję!

„Jagódki” z wizytą w bibliotece
TeksT I foto Elżbieta Lewandowska, nauczycielka PP3

W roku szkolnym 2011/2012 dzieci z gr. IV „Jagódki” z Publicznego Przedszkola nr 5 systematycznie raz w tygodniu odwiedzały
Miejską Bibliotekę na „Osiedlu Młodych”. Dzieci podczas każdego spotkania były zapoznawane z inną pozycją książkową oraz
miały okazję wykonać rysunki dotyczące przeczytanego fragmentu książki, które były umieszczane na wystawce w bibliotece.

P

odczas całego cyklu spotkań dzieci zapoznały się
z księgozbiorem poprzez swobodny dostęp do
bibliotecznych półek z literaturą dla najmłodszych;
dowiedziały się o regułach korzystania z zasobów biblioteki a także zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek i same je wypożyczały do domu gdzie
z pomocą rodziców były one im czytane.

Obcowanie z muzyką Krzysztofa Ścierańskiego to za każdym razem niezwykłe i bardzo
ciekawe doświadczenie. Jego gitara wspomagana urządzeniami elektronicznymi, umiejętnie wykorzystywanymi, wprowadza słuchacza
w świat wyobraźni kompozytora: fantazyjnych rytmów, barw, brzmień i nastrojów.
W świat bardzo atrakcyjny i zajmujący, pozostawiający zawsze trochę przestrzeni dla
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Dzięki spotkaniom w bibliotece dzieci zapałały wiel-

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

ką sympatią i zainteresowaniem do książek, nauczyły się szanować je oraz bardzo polubiły odwiedzać
bibliotekę.
Wychowawcy oraz dzieci serdecznie dziękują Paniom z Miejskiej Biblioteki za miłą atmosferę podczas wszystkich spotkań, profesjonalne podejście do
swojej pracy oraz zarażenie swoją pasją do książek
dzieci.

15

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

Biedronki pieką ciastka
na Dzień Rodziny
TeksT I FOTO Elżbieta Lewandowska nauczycielka PP3

DZIEŃ RODZIN Y

Najmłodsi dawno już udowodnili, że świetnie humor poprawia im w każdej chwili,
ciasteczko słodkie i czekolada, choć dobrze wiedzą, że nie wypada,
zapychać buzi tymi słodkościami by u dentysty nie witać przez dzionek cały.

O

d samego rana w czwartek, 24 maja dzieci
z grupy „Biedronki” z Publicznego Przedszkola
nr 3 miały bardzo pracowity dzień. Piekły ciasteczka
na piknik, który został zorganizowany w przedszkolu.
Ciasteczka miały być słodką niespodzianką na Piknik Rodzinny z okazji Dnia Rodziny, więc dzieci
razem z panią Małgosią postanowiły je samodzielnie
przygotować. Tego dnia przyszła do grupy mama
Stasia, pani Marta Bogdańska, która pomagała
przedszkolakom w ich kulinarnej przygodzie. Przed
przystąpieniem do zajęcia, dzieci umyły ręce, założyły fartuszki i chusteczki kucharskie. Następnie zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza grupa robiła
babeczki „Mufinki”, druga grupa robiła ciasteczka
z kruchego ciasta, zaś grupa trzecia- kokardki z ciasta
francuskiego.
Zajęcie okazało się bardzo ciekawe nie tylko dla
dziewczynek. Do wspólnego pieczenia przyłączyli
się również chłopcy. „Biedronki” ucierały, mieszały, wałkowały przygotowane produkty, aż powstała duża, żółta kula ciasta, z której mogły już tylko
z wielką przyjemnością wyciskać kształty fantazyjnych ciasteczek. To wcale nie było takie proste jak
się Wam wydaje! Aby ciasteczka były kształtne trze-

ba było ostrożnie zabierać się do pracy. Wymagały
od dzieci dużej precyzji. Pomimo trudu wszystkie
miały uśmiechnięte buzie i nie brakło im sił do pracy. Współpracowały ze sobą i pomagały nawzajem.
Ciastka układały na blachy, a po upieczeniu ich zabrały się do dekorowania łakoci. Ach! Jakie były
pyszne te biedronkowe ciasteczka! Palce lizać!
Dodatkowo dziadek Stasia przygotował dla małych
piekarzy słodką niespodziankę – czekoladową fontannę. Dzieci na przygotowane wykałaczki nadziewały świeże truskawki, kawałki jabłek i bananów
i obtaczały je w czekoladzie lejącej się z fontanny.
Wieść o ciastkach rozniosła się po przedszkolu. Do
degustacji została zaproszona pani dyrektor oraz
wszyscy pracownicy przedszkola. W podziękowaniu
za tak wspaniałe doświadczenie Biedronki podziękowały pani Marcie piosenką oraz podarowały jej
wspólnie wyhodowany w kąciku przyrody fiołek.
To był dla nich udany dzień.
Wszystkim ciasteczka bardzo smakowały. Okazało się jak niewiele trzeba, by zaspokoić ciekawość,
wrażliwość i umiejętności „kucharskie” małych
przedszkolaków, a przy okazji zrobić bliskim miły
prezent z okazji ich święta. Naprawdę niewiele trze-
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Rodzinny piknik
w Publicznym
Przedszkolu nr 3
TeksT I FOTO Elżbieta Lewandowska nauczycielka PP3

ba, by zaspokoić ciekawość, wrażliwość i umiejętności „ kucharskie” małych przedszkolaków.

25 maja w naszym przedszkolu odbył się piknik rodzinny pod hasłem: „W Słonecznej Krainie dzień z rodziną miło płynie”, na
który zostały zaproszone wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami.

O

godzinie 15 pani dyrektor Elżbieta Kołodziejska powitała serdecznie w ogrodzie przedszkolnym wszystkie dzieci, licznie zgromadzonych
rodziców i gości. Rozpoczęła się wspaniała zabawa,
poprowadzona przez artystów z Agencji Artystycznej „Prima”, którzy w przebraniach rodzinki Flinstonów porwali do zabawy i wspólnych tańców przedszkolaków i ich rodziców. Oczywiście nie mogło
zabraknąć upominków własnoręcznie wykonanych
przez dzieci. Zaproszeni goście mogli liczyć też na
inne atrakcje pikniku. W przygotowanych altankach
serwowano pyszne ciasteczka przygotowane przez
dzieci z grupy ”Biedronki” i ciasta domowego wypieku. Na stolikach nie zabrakło też zdrowych owoców i soków. Kuszące zapachy unosiły się także nad
wypełnionym pysznymi kiełbaskami grillem, nad
którym pieczę trzymali panowie. Pogoda dopisała,
humor też. Po popołudniu pełnym wrażeń dzieci
wraz z rodzicami rozeszły się do domów. Pozostaje
już tylko powiedzieć „do zobaczenia na następnym
pikniku” – oby był równie udany.

Dzień mamy i taty w przedszkolu
TeksT I FOTO Joanna Socha

„ŻYJ MAMUNIU, ŻYJ TATUNIU 100 LAT ALBO DŁUŻEJ….”

J

ak co roku w przedszkolu nr 1 uroczyście obchodziliśmy DZIEŃ MAMY I TATY. To szczególny
czas dla dzieci i rodziców. Przedszkolaki z wielkim
zaangażowaniem przygotowały się do występów
z tej okazji, wykonały przepiękne upominki, które
osobiście wręczały swym rodzicom. Poprzez wiersze, tańce i śpiew wyraziły swoją miłość do najbliższych. Na twarzach wszystkich gości promieniały

uśmiechy, a w nie jednym oku pojawiały się łzy
wzruszenia.
Wszystkie wysiłki przedszkolaków zostały nagrodzone przez rodziców olbrzymimi brawami, uściskami i całusami.
Na zakończenie przy wspólnych stołach kosztowano
różne smakołyki.

Święto rodziny w PP 4
TeksT I FOTO Monika Skrońska

25 maja 2012 roku po południu wszystkie przedszkolaki oraz ich rodzice spotkali się podczas Dnia Rodziny w naszym
przedszkolnym ogrodzie. Spotkanie w gronie najbliższych rozpoczęło się o godzinie 15.00.

Smerfy dla rodziców

N

TeksT I FOTO Alina Kaszyńska nauczyciel PP1

Mama i tata to słowa najważniejsze dla każdego dziecka. Znaczą bardzo wiele, bezpieczeństwo, miłość, pomoc.
To najważniejsze osoby w życiu każdego z nas, nawet wtedy gdy sami zostajemy rodzicami. Nikt nie doradzi tak jak
mama i tata, nie zrozumie i wesprze w najtrudniejszej chwili.

S

ą zawsze z nami w chwilach radości i smutków.
Kto potrafi dorównać mamie w gotowaniu , nigdzie indziej jak w rodzinnym domu święta nie pachną tak wieloma zapachami a ubierana z tatą choinka
daje tak wiele radości. Wielka jest nasza wdzięczność
za nieprzespane noce, za matczyną miłości, poświęcenie i trud wychowania.
Wdzięczne za rodzicielską miłość dzieci z grupy
SMERFY Publicznego Przedszkola nr 1 przygotowały występ dla uczczenia Dnia matki i Dnia ojca.
Trudno z bogatego repertuaru wierszy i piosenek
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poświęconym mamie i tacie wybrać najwłaściwsze,
najpełniej oddające miłość dzieci do swych rodziców i atmosferę tego święta. Dzieci zaprezentowały
dedykowane rodzicom utwory najpiękniej jak potrafiły dając swym najbliższym piękną chwilę przeżyć
i wzruszeń. Na zakończenie uroczystości w czasie
rodzinnego spotkania rodzice otrzymali od swych
pociech moc całusów gorące życzenia i upominki.

www.nowydwormaz.pl

a początku uroczystości przedszkolaki wspólnie zaśpiewały swoim mamom „Sto lat”, złożyły życzenia i wręczyły własnoręcznie przygotowane
upominki.
Imprezę poprowadzili artyści z zespołu „Puenta”.
Przy piosenkach „Ewki Marchewki” odbyły się
wspólne tańce dzieci z rodzicami oraz konkursy za
które maluchy otrzymały nagrody. Była wspaniała
zabawa.
Największą atrakcją okazał się jednak występ cyrkowca „Lolo” z pieskiem Psotką. Cyrkowe sztuczki
w ich wykonaniu bardzo rozbawiły wszystkie dzieci.
Do zabawy zostali zaproszeni też mali widzowie,
którzy mogli spróbować swoich sił na arenie.
Było też słodkie „co nieco” przygotowane specjalnie
dla naszych milusińskich.
Radości było wiele. Ale niestety wszystko co piękne
szybko się kończy. Nasze spotkanie też. Jednak nie
ma się co martwić, za rok spotkamy się znowu!

www.nowydwormaz.pl
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Konkurs ekologiczny w PP5

Znam prawa i obowiązki
TeksT I foto E. Ładniak

Konkurs „Znam swoje prawa, wiem o swoich obowiązkach” odbył się 27 kwietnia w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 7.

TeksT I FOTO Beata Kocięcka

Od najmłodszych lat powinniśmy uczyć dzieci poznawać piękno otaczającej przyrody oraz zwracać uwagę na kształtowanie
właściwych postaw proekologicznych. Warto uświadamiać, że życie bez kontaktu z przyrodą jest nie możliwe, ponieważ wszystko
co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska naturalnego.

W

celu lepszego zapoznania z zagadnieniami
dotyczącymi ochrony środowiska dzieci
z grupy „Koraliki” z PP5 uczestniczyły w cyklu
zajęć ekologicznych pt: Klub Małego Badacza
Przyrody. Podczas zajęć dzieci wielozmysłowo
doświadczały i opisywały wrażenia, poznały właściwości: plastiku, papieru, drewna, szkła, miały
okazję samodzielnie zrobić papier ekologiczny,
a także poznały zasady selektywnej zbiórki odpadów. „Koraliki” uczestniczyły wielu spacerach,
podczas których z dużą ciekawością obserwowały
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otaczającą przyrodę. Przedszkolaki były także na
wycieczce w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie poznały
główny proces uzdatniania wody.
10 maja br. odbył się międzygrupowy konkurs ekologiczny pt: „Co wiem o ochronie środowiska?”,
w którym wzięły udział pięcioosobowe drużyny dzieci z grup IV „Jagódki”, V „Koraliki” i VII
„Nutki”. Celem konkursu było szerzenie i wykorzystanie wiedzy ekologicznej dzieci podczas zadań,
konkurencji zręcznościowych, a przede wszystkim

zgodnej rywalizacji i radości ze wspólnej zabawy.
W trakcie całego spotkania panowała miła atmosfera, która sprzyjała cudownej zabawie z ekologią. Wybrane drużyny wykazały się dużą wiedzą
nt. ochrony środowiska. Na zakończenie każde
dziecko z drużyny otrzymało dyplom, drobne upominki, a także grę ekologiczną dla swojej grupy.
Pamiętajmy, że dbałość o środowisko naturalne,
o racjonalne gospodarowanie zasobami powinny
stać się nieodzownym elementem naszego codziennego życia.

K

onkurs przygotowany i przeprowadzony przez
Rzecznika Praw Ucznia w szkole miał na celu
sprawdzenie posiadanej wiedzy z zakresu praw
i obowiązków dziecka oraz ucznia, a także umiejętność wykorzystania tej wiedzy wśród uczniów z klas
IV-VI. Zawodnicy startujący w czterech drużynach
musieli wykazać się znajomością Konwencji o Prawach Dziecka jak i znajomością praw i obowiązków
ucznia zawartych w Statucie szkoły. Wyniki konkursu potwierdziły dobrą znajomość tych zagadnień
przez naszych uczniów.
Bezkonkurencyjnym zwycięzcą okazała się drużyna
A, której skład tworzyli: Michał Hajduga z kl. IV A;

Julia Gołębiewska z kl. V A i Przemysław Wcisło
z kl. VI A.
Pozostałe miejsca:
2. Drużyna D - Dariusz Głodek kl. IV D; Michał
Morawski kl. V D; Iza Słowińska kl. VI D.
3. Drużyna C – Krystian Zalewski kl. IV C; Natalia
Łempicka kl. V C; Michał Myśliwiec kl. VI C.
4. Drużyna B – Maria Piotrowska kl. IV B; Konrad
Socha kl. V B; Karol Macko kl. VI B.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

O historii miasta… – wycieczka piesza klas trzecich do NOK-u
TeksT I foto wychowawcy klas trzecich: A. Dryblak. G. Duch, B. Filipiak, M. Franczak, D. Przygoda

22 maja klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 7 udały się na pieszą wycieczkę do Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
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Konkurs Pięknego Pisania w Piątce
PISZ NA PIĄTKĘ
TeksT I FOTO A. Rabiej, J. Szczepańska
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maja klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej
nr 7 udały się na pieszą wycieczkę do Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Poranek dla uczniów był trudny. Rano pisały test
tzw. „Trzecioteścik”. Dla odprężenia umysłow
wybrały się później na pieszą wycieczkę do Nowodworskiego Ośrodka Kultury. W ośrodku czekała już na nie pani Maria Możdżyńska, która
opowiedziała im w bardzo ciekawy sposób historię Nowego Dworu Mazowieckiego. Opowieść
wsparta była prezentacją multimedialną. Po lekcji
uczniowie zadawali jeszcze pytania.
Potem odbyło się krótkie, ale jak ważne spotkanie z panią doktor Alicją Rydlińską. Pani doktor
udzielała porady na temat zdrowego odżywiania
i zdrowego trybu życia. Wspomniała również

o przestrzeganiu pewnych zasad na zielonej szkole, na którą wkrótce wybierały się klasy trzecie.
Mamy nadzieję, że wszystkie cenne rady pozostaną w pamięci dzieci i zostaną wprowadzone
w życie, a wiedza historyczna na temat naszego

miasta zostanie wykorzystana na lekcji historii
i nie tylko.

Kaligrafia, czyli sztuka pięknego pisania, dziś wydaje się przeżytkiem. Na szczęście ta umiejętność nie jest całkiem martwa,
a sztuka ładnego i starannego pisania to - nawet w epoce komputera i wszelkiego rodzaju edytorów - marzenie wielu osób.
Może dlatego I edycja szkolnego Konkursu Pięknego Pisania cieszyła się tak dużą popularnością wśród uczniów Piątki.

Nietypowy układ okresowy

D

25 maja sześcioosobowa grupa gimnazjalistów z Publicznego Gimnazjum nr 1 odebrała po raz kolejny nagrodę
za zajęcie I miejsca w konkursie chemicznym „Nietypowy układ okresowy” organizowanym przez Technikum
Chemiczne nr 23 przy ul. Saskiej w Warszawie.

o pierwszego etapu – eliminacji przystąpiło kilkadziesiąt osób. Spośród ich prac jury, w skład
którego weszło 20 nauczycieli i innych pracowników
szkoły, wyłoniło 21 finalistów. Zmierzyli
się oni w finale, którego celem było wyłonienie Szkolnego Mistrza Pięknego Pisania.
Prace uczestników zostały zakodowane,
każdej z nich organizatorki przyporządkowały określony numer po to, aby ułatwić
jurorom obiektywne, bezstronne głosowanie.
Po zsumowaniu głosów okazało się,
że Szkolnym Mistrzem Pięknego Pisania
została Wiktoria Kołodziejska z klasy 4b.
Oto wyniki konkursu:
• 1 miejsce – Wiktoria Kołodziejska, 4b
• 2 miejsce – Irsa Aschabow, 5e
• 3 miejsce – Karolina Kowalewska, 6c
• Wyróżnienia: Kamila Zielska, 4a, Kamila
Gryciuk, 5 d, Angelika Stanisz, 6a

ładnego pisania w dzisiejszych czasach jest bardzo
cenna: pomaga rozwijać dyscyplinę językową, słownikową, stylistyczną. To nie tylko kwestia estetycz-

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy wszystkich
do dbania o staranne, estetyczne pismo. Pomimo
że większość tekstów piszemy w dorosłym życiu,
korzystając z klawiatury komputera, warto doskonalić pismo odręczne. Wbrew pozorom umiejętność

nego pisma - pociąga za sobą większą odpowiedzialność za sposób wypowiadania się. Poza tym daje
satysfakcję.
Na całym świecie powstają instytucje promujące sztukę estetycznego pisania, organizowane

warsztaty i kursy cieszą się powodzeniem, na
artystycznych uczelniach prowadzone są wykłady
z kaligrafii. Niedawno zmarły Steve Jobs, współzałożyciel słynnej komputerowej firmy Apple,
w czasach studenckich uczęszczał właśnie
na takie wykłady. W jednym ze swoich
przemówień powiedział, że nauka płynąca
z tamtych lekcji miała duży wpływ na design wszystkich produktów Apple. Dziś dla
posiadaczy iPadów dostępna jest aplikacja
Calligraphy Art stworzona dla miłośników
i początkujących kaligrafów po to, by mogli
uczyć się sztuki pięknego pisania.
Warto też przytoczyć Instytutu Badania
Rynku i Opinii Publicznej MillwardBrown
SMG/KRC, który przeprowadzał badania preferencji piśmienniczych Polaków.
Wynika z nich, że niemal 70% Polaków
uważa, iż łatwiej wyrazić swoje odczucia,
przemyślenia i wrażenia długopisem lub
piórem na kartce papieru. Tyle samo uważa,
że odręczne pisanie rozwija wyobraźnię
i kreatywność, a osoby piszące wiecznym piórem
kojarzą się przede wszystkim z wysoką kulturą, mądrością i prestiżem.

www.nowydwormaz.pl

TeksT I foto PG1

U

czniowie wykonali układ okresowy z różnokolorowych materiałów, zszytych razem tworzących całość o wymiarach 7,2m x 1,8m. W jego
uszycie dzielnie ich wspierała s. Tomasza, z którą

www.nowydwormaz.pl

młodzież ma lekcje religii.
Uczniowie uczestniczyli również w Festiwalu Chemii, podczas którego odbyło się wręczenie nagród
i dyplomów. Była to okazja do spotkania ludzi inte-

resujących się chemią i świetna zabawa połączona
z nauką. Opiekunem projektu była pani mgr Beata
Nalewajko – nauczyciel chemii.
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Przedszkolaki z wizytą w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej
TeksT I FOTO opiekunki gr. Jagódki

omenda to bardzo duże miejsce, ale pan Wysocki w profesjonalny sposób zaplanował
każdy szczegół naszej wizyty. Na placu stały już
przygotowane do obejrzenia wozy strażackie. Dzieci zostały zapoznane nie tylko z ich wyglądem, ale
również wyposażeniem i przeznaczeniem. Podczas
fajnej zabawy przypomniały sobie kiedy wzywamy
straż pożarną oraz numer telefonu alarmowego.
Przedszkolaki mogły również obejrzeć pomieszczenia gdzie strażacy otrzymują sygnał do akcji oraz
miejsce, w którym te zgłoszenia są przyjmowane.

Przedszkolaki w Bardoniówce
TeksT I foto Elżbieta Lewandowska, nauczycielka PP3

W kwietniu br. dzieci z Publicznego Przedszkola nr 5, z grupy IV „Jagódki” odwiedziły Powiatową Komendę Państwowej Straży
Pożarnej w Nowym Dworze Maz. Przedszkolaków powitał wraz ze swoim odziałem strażaków pan Jakub Wysocki – tata Kamilki.

K
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Nieco zdziwienia, a może nawet strachu wzbudziło
pojawienie się jakby się mogło wydawać kosmity.
Jednak, gdy przebrany w kombinezon termoizolacyjny strażak zdjął część ubioru wszyscy odetchnęli
z ulgą i radośnie oglądali strój już z bliska, przymierzając nawet z ochotą jego elementy. Wiele radości
sprawiła dzieciom możliwość „gaszenia pożaru”
prawdziwym wężem strażackim. Na szczęście to
tylko ćwiczenia i dzieci solidnie polały trawę. Naszą wizytę uświetnił pyszny poczęstunek przygotowany przez panią Annę Wysocką – mamę Kamilki.

Trzeba przyznać, że apetyt na świeżym powietrzu
dopisywał bardziej niż zwykle. Na zakończenie
zrobiliśmy oczywiście pamiątkowe zdjęcie, a dzieci
otrzymały książeczki na temat bezpiecznych zabaw.
Serdeczna atmosfera jak panowała podczas naszej
wizyty oraz duże zaangażowanie wszystkich strażaków sprawiły ,że każde dziecko wyjeżdżało do
przedszkola bardzo zadowolone. Na pytanie pana
Jakuba: Kto w przyszłości zostanie strażakiem ? –
wszyscy zgodnie odpowiedzieli – JA.

W dniach 10 i 15 maja przedszkolaki z grup: „Misie”, „Biedronki”, „Pszczółki” i „Wróbelki” z Publicznego Przedszkola nr3 wybrały się
na wycieczkę autokarową do gospodarstwa agroturystycznego „Bardoniówka”.

T

o „Małe zoo’ prowadzi pan Marek, którego hodowla zwierząt jest wielką pasją. Dla małych
podróżników przygotował w swoim gospodarstwie
bardzo dużo niespodzianek. Ponieważ pogoda dopisała, dzieci miały okazję aktywnie uczestniczyć
w zajęciach i zabawach na świeżym powietrzu.
W zagrodzie pana Marka oglądały wiele ciekawych
gatunków zwierząt: strusie, emu australijskie, kury
(rożne odmiany), młode pawie, dziki, lamy, owieczki,
kozy, sarenki, borsuki i lisy. Tylu zwierząt naraz nikt
z dzieci dawno nie widział. Można tam prowadzić
zajęcia z przyrody. Pan Marek ma ogromną wiedzę
o zwierzętach, które posiada i dlatego w ciekawy sposób starał się ją przekazać przedszkolakom, które słu-

chały, zadawały pytania, oglądały m.in. wielkie jaja
strusia, zrzucone poroże jelenia. Panująca tu cisza,
piękna, zielona przestrzeń boiska, rosnące dookoła
lasy sprawiły, że dzieciaki z dużym entuzjazmem
ruszyły do zabaw i gier sportowych – przeciąganie
liny, skoki na trampolinie, gra w piłkę, w babingtona,
huśtanie się na linie czy zabawy w piaskownicy. Dodatkową atrakcją była przejażdżka drabiniastym wozem zaprzęgniętym w konika. Dzieci zmęczone ale
szczęśliwe mogły posilić się pysznymi grillowanymi
kiełbaskami. Nawet największe niejadki zajadały ze
smakiem. Z wycieczki wszystkie przedszkolaki wróciły bardzo zadowolone choć zmęczone. Wycieczka
była dla nich bardzo ciekawym przeżyciem, a zara-

zem „sprawdzianem” umiejętności radzenia sobie
w nowych, nieznanych sytuacjach. Wszystkie dzieci
zdały go na 6 z plusem.

Przedszkolaki w Bibliotece
TeksT I foto Elżbieta Lewandowska nauczycielka PP3

Starszaki ze „Słonecznej Krainy” na Igrzyskach Przedszkolaków
TeksT I FOTO Elżbieta Lewandowska, nauczycielka PP3

12 maja w hali Nowodworskiego Ośrodka Sport u i Rekreacji odbyły się VI Igrzyska Przedszkolaków.

N

asze przedszkole już po raz kolejny wzięło
udział w Igrzyskach, rywalizując z pozostałymi
pięcioma nowodworskimi przedszkolami. Starszaki
z grupy „Pszczółki” i „Wróbelki” pod czujnym okiem
swoich pań reprezentowali przedszkole jako zawodnicy, natomiast „Plastusie” wystąpiły w roli tancerzy.
Kiedy odsłuchano „Marsza Radeckiego” i zapłonął
olimpijski znicz, igrzyska rozpoczęły się na dobre.
Kolejne konkurencje jak zawsze wzbudzały emocje,
a rywalizacja była bardzo zacięta. Przy torach sportowych panowała nierzadko napięta atmosfera, a każdy
chciał wypaść jak najlepiej. Nasi zawodnicy zmagali

się z takimi dyscyplinami jak m.in. skoki na piłce
kangurówce, bieg ze sztafetą po okręgu, tor przeszkód, przeciąganie liny, skakanie przez skakankę,
jazda „rydwanami”, czyli ciągnięcie na kocach, rzuty
piłką do kosza. Miedzy kolejnymi konkurencjami
mogliśmy oglądać wspaniałe występy artystyczne
małych tancerzy z poszczególnych przedszkoli. Nasi
artyści wystąpili z pokazem tanecznym do muzyki
filmowej „Piraci z Karaibów”, do której oprawę artystyczną stanowiły gadżety strojów pirackich oraz
rekwizyty w formie chusty imitującej morze i balony
w kształcie statków pirackich. Małych zawodników

do walki ale też do dobrej zabawy zachęcali rodzice,
znajomi, koledzy i koleżanki z przedszkola, zgromadzeni licznie na trybunach jak i kolorowy transparent
z napisem „Słoneczna Kraina to mocna drużyna”.
W nagrodę wszystkie przedszkola otrzymały puchary, a uczestnicy piękne medale. Tegoroczne igrzyska
przedszkolaków odbyły się w miłej ale i emocjonującej atmosferze. Kolejne już za rok. Naszym sportowcom w imieniu koleżanek i kolegów oraz pań z PP3
gratuluję udziału oraz dobrej postawy na igrzyskach.

28 maja starszaki z grupy „Plastusie” z Publicznego Przedszkola nr 3 odwiedziły progi gościnnej i dobrze poznanej już
Publicznej Biblioteki Dziecięcej w NDM. W Plastusiowym Kąciku Bajek wzięły udział w spotkaniu, które zakończyło cykl zajęć
„W krainie Indian”.

P

rzedszkolaki pod okiem pani bibliotekarki Marioli Podwiązki rozmawiali o historii powstania
nazwy Indianie, ich życiu, zwyczajach i kulturze,
oglądali bogato ilustrowane publikacje książkowe
i kolorowali piękne obrazki związane z tą tematyką. Ze wszystkich prac została wykonana wystawa
o Indianach. Z zaciekawieniem słuchały opowieści czytanych przez panią bibliotekarkę. Zadawali
mnóstwo pytań, za a pani Mariola chętnie na nie
odpowiadała, czytając głośno niektóre fragmenty
wybranych książeczek. Dzieci mogły obejrzeć indiański strój i przymierzyć pióropusz indiańskiego

Dla dzieci, z dziećmi, o dzieciach… czyli warsztaty z KLANZY w PP3
TeksT I foto Elżbieta Lewandowska nauczycielka PP3

W dniach 18, 19 i 20 maja, na zaproszenie pani dyrektor Elżbiety Kołodziejskiej, w Publicznym Przedszkolu nr3 odbyły się
warsztaty metodyczne dla nauczycieli poprowadzone przez jedną z animatorek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów KLANZA z Poznania, panią Annę Jendrykę. W warsztatach wzięły udział nauczycielki z PP3, PP5 z Osiedla
Młodych oraz z Przedszkola w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza.

T
Święto PG1
TeksT I FOTO PG1

Jak co roku w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła dnia 18 maja odbyło się Święto Szkoły.

W

spominaliśmy osobę naszego Patrona,
a także 6 rocznicę nadania szkole imienia tego
Wielkiego Polaka. Społeczność szkolna najpierw
wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym w intencji Dyrekcji, Na-
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uczycieli i Uczniów. Następnie odbyła się w szkole
akademia, podczas której uczniowie przypomnieli
życiorys Jana Pawła II oraz przedstawili dramat
napisany przez naszego papieża pt. „Przed sklepem
jubilera”. Po akademii miał miejsce Festiwal Nauki,

wodza. Zadowolone i zachęcone deklarowały powrót do biblioteki w niedługim czasie.
Zajęcia odbywające się w samej bibliotece bez
wątpienia stanowią dużą atrakcję dla dzieci, zachęcając je jednocześnie do korzystania z bibliotek
i czytelni. Wizyty przedszkolaków w bibliotece
to ich początek przygody z czytelnictwem. Trzeba
przyznać, że pomysł prowadzenia tego typu „lekcji bibliotecznych” jest jak najbardziej trafiony
w dziesiątkę. Oby więcej takich inicjatyw, promujących czytelnictwo wśród najmłodszych.

w czasie którego w 10 salach lekcyjnych równolegle
odbywały się prezentacje z poszczególnych przedmiotów. Uczniowie mięli możliwość wykonywania
doświadczeń, poznawania ciekawostek, rozszerzania
swojej wiedzy z wybranych dziedzin nauki.
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emat warsztatów to „Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych – dla dzieci, z dziećmi,
o dzieciach”. Celem warsztatów było wyposażenie
nauczycieli w umiejętności swobodnego i otwartego
sposobu pracy z dziećmi, samodzielnego „komponowania” imprez dla dzieci i rodziców. Warsztaty były
również próbą odpowiedzi na pytania: statyczna akademia czy swobodna forma teatralna? Perfekcyjnie
przygotowany taniec czy zabawa integracyjna? Dzieci na scenie - rodzice na widowni czy wspólne działanie? Program zajęć obejmował także tańce, zabawy
i ćwiczenia ułatwiające nauczycielom pracę z dziećmi i współpracę z rodzicami.
Ponieważ już na samym początku poprzez zabawę
poznałyśmy się i ustaliłyśmy zasady wspólnego
kontraktu naszej „grupy”, mogłyśmy rozwijać swoje
twórcze działania w atmosferze wzajemnej akceptacji i życzliwości. Nawiązując do zasady ‘Tu i teraz”
uświadomiłyśmy sobie, co można zmienić, czego
warto się nauczyć. Warsztaty zainspirowane metodą
Pedagogiki Zabawy, którą wykorzystujemy podczas
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codziennych zajęć z dziećmi, pomogły urozmaicić
i ożywić naszą pracę dydaktyczną. Zajęcia poprzez
zabawę pokazały nam, że uczymy integrować dzieci
w różnym wieku przedszkolnym w jednej grupie bo
przecież w takich grupach pracujemy i że robimy to
najlepiej jak umiemy. Dzięki wspólnym tańcom i zabawie ze śpiewem, wyciszamy, rozbudzamy i zdobywamy uwagę dzieci. Naszymi rekwizytami podczas
twórczego wspólnego działania były małe stoliki,
krzesełka, drewniane łyżki kuchenne, plastikowe
butelki, szary pakowy papier, kolorowa rafia, bibuła,
taśmy klejące, płachty białego i czarnego materiału.
Działania i tworzenie z papieru, gazet z wykorzystaniem różnych technik plastycznych spowodowały, że
nie brakowało zapału do pracy oraz dobrych humorów. Piosenki animowane ruchem, zabawy w kole
ze śpiewem, proste pomysły plastyczne, nieskomplikowane układy ruchowe zostały stworzone z myślą
o najmłodszych przedszkolakach.
Propozycje pani Ani pokazały jak można pomóc maluszkowi w jego pierwszych dniach pobytu w przed-

szkolu, jak właściwie i skutecznie komunikować się
z rodzicami podczas wszelkich spotkań integracyjnych. Oczywiście odpowiednio zmodyfikowane
znakomicie nadają się do wykorzystania w starszych
grupach. Wspólnie wymieniałyśmy nasze wrażenia, pomysły na to jak można wykorzystać zdobytą
wiedzę w naszej pracy z dziećmi. Stworzenie miłej
i twórczej atmosfery w grupie, daje dzieciom poczucie, że przedszkole jest miejscem niezwykłym,
w którym każdy może czuć się dobrze i bezpiecznie.
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Wymiana polsko – niemiecka

Wycieczka rowerowa koła turystycznego
TeksT I foto Anna Dryblak

19 maja br. koło turystyczne ze Szkoły Podstawowej nr 7 udało się na wycieczkę rowerową do Twierdzy Modlin.
Dzieciaki zobaczyły spichlerz, ujście Narwi do Wisły, bawiły się w różne gry i zabawy a na koniec odpoczęły przy ognisku.

D

o koła turystycznego należą dzieci z klasy
III d. Celem majowej wyprawy na dwóch
kółkach były ruiny spichlerza zbożowego. Opiekę nad dziećmi sprawowała silna grupa rodziców
i wychowawca klasy.
Po przejechaniu przez teren jednostki wojskowej

dzieci ujrzały przepiękne ruiny spichlerza. Wysłuchały krótkiej opowieści pana Antoniuka na temat
obiektu, a potem dokonały oględzin obiektu na zewnątrz i bawiły się w fotografów.
Wiele radości sprawiło im wspólne szykowanie ogniska i pieczenie kiełbasek, a także zabawa

w chowanego. Na zakończenie można było zobaczyć
miejsce, w którym rzeka Narew wpływa do Wisły.
Wyprawa rowerowa bardzo się dzieciom podobała.
Za zorganizowanie wycieczki serdecznie dziękujemy
panu Antoniukowi, a także pozostałym rodzicom.

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

TeksT I FOTO Jakub Kiesz

W dniach 15-20 kwietnia 2012r odbyła się już 5. polsko-niemiecka wymiana młodzieży. Do Liceum Ogólnokształcącego im. Wojska
Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim zawitali uczniowie z miasta partnerskiego – Niederorschel.

G

oście przybyli w niedzielę, późnym wieczorem. Już następnego dnia na wszystkich
uczestników wymiany czekało wiele atrakcji. Po
dwóch godzinach spędzonych w szkole, młodzież
udała się do Nowodworskiego Ośrodka Kultury,
gdzie odbyły się zajęcia ceramiczne. Po południu
wszyscy razem udali się do pizzerii, a po zjedzonym posiłku młodzież integrowała się podczas
zabaw zorganizowanych przez panią Agnieszkę
Nowakowską, nauczycielkę języka niemieckiego.
We wtorek przyszła kolej na zwiedzanie Warszawy. Goście mieli okazję obejrzeć Stare Miasto,
Zamek Królewski oraz panoramę miasta z ostatniego piętra Pałacu Kultury i Nauki. Na koniec

dnia wszyscy udali się do Złotych Tarasów żeby
coś zjeść i zrobić małe zakupy.
Trzeci dzień wymiany był również bardzo intensywny. Z samego rana uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję zwiedzić twierdzę wraz
z przewodnikiem , panem Piotrem Oleńczakiem.
Po południu odbyły się zajęcia malowania na
szkle. Potem był również pyszny tort z okazji
5. wymiany między szkołami.
Ostatni dzień także upłynął w Warszawie. Młodzież miała okazję odwiedzić Centrum Nauki
Kopernik. Następnie uczestnicy wymiany podzieleni na kilkuosobowe grupy musieli odnaleźć
kilka warszawskich zabytków i sfotografować

je. Zabawa ta mimo niezbyt sprzyjającej pogody
wszystkim przypadła do gustu.
Niemieccy goście wyjechali w piątek rano. Zarówno młodzież jak i opiekunowie byli bardzo zadowoleni z wspólnie spędzonego czasu. Już teraz
wszyscy z niecierpliwością czekają na rewizytę!
Wymiana mogła dojść do skutku dzięki finansowemu wsparciu PNWM, Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Maz. oraz Radzie Rodziców działającej przy Liceum – dodaje pani mgr
Agnieszka Nowakowska, koordynator wymiany
polsko-niemieckiej.

„KRASNALE”- z PP nr 4 w płockim ZOO
TeksT I foto Ewelina Wyszko

22 maja Krasnale wraz z grupą „0”A, „0”B, „0”C wybrały się na wycieczkę autokarową do płockiego ogrodu zoologicznego.
Podczas wycieczki dzieci zobaczyły wiele zwierząt z rodziny: gadów, płazów, ssaków, ptaków i ryb, które wcześniej widziały
tylko w książkach lub w telewizji.

P

ierwszym zwierzęciem z jakim spotkały się
przedszkolaki były słonie. Na wybiegu dla słoni
dzieci miały okazję zobaczyć również pawie, które
prezentowały swoje piękne ogony.
Podczas pobytu z ZOO dzieci były w MINI ZOO.
Tam wchodziły do wybiegu dla kóz. Mogły pogłaskać je i nakarmić. Przedszkolaki były w środku
prawdziwej tropikalnej dżungli oraz mogły wejść

i zrobić sobie zdjęcie w starej, już nie wykorzystywanej wolierze – klatce sprzed 50 lat. Wcześniej
mieszkały w niej takie zwierzęta jak: wilki, małpy i
niedźwiedzie.
Po przejściu alejkami w ZOO pani Kinga zakupiła
dla dzieci pamiątkę z wycieczki – kartę magnetyczną
z wizerunkiem żyrafy. Ochłodą w ten gorący dzień
były dla dzieci lody.

Przedszkolaki zachwycały się wszystkimi zwierzątkami jakie spotkały.
W ZOO „ Krasnale” czuły się bardzo swobodnie,
chętnie spacerowały i chciały zobaczyć jak najwięcej. Pobyt w ogrodzie zoologicznym dostarczył im
wiele nowych wrażeń i dużo radości.
Do przedszkola wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi
i pełni wspaniałych wrażeń.

Ku cyfrowej szkole - multimedialne
pomoce dydaktyczne w Szkole
Podstawowej nr 5
TeksT A. R.

Szybki rozwój technologii informatycznych stawia przed współczesną szkołą duże wyzwanie i konieczność dostosowania się do
zmieniającej rzeczywistości. Tablica, kreda, podręcznik – choć nadal niezbędne – powoli zostają wypierane przez multimedialne
pomoce dydaktyczne, łatwe w wykorzystaniu i atrakcyjne dla uczniów.

S

Kibice w przedszkolu!
TeksT I foto Alina Kaszyńska wychowawczyni PP1

Cały kraj opanował szał EURO 2012. Wszyscy Polacy stali się kibicami wspierającymi polską drużynę. W tej wielkiej narodowej
drużynie jaką wszyscy tworzymy nie mogło zabraknąć dzieci z grupy SMERFY Publicznego Przedszkola nr 1.

S

ala zabaw na czas rozgrywek piłkarskich przekształciła się w „smerfową strefę kibica”.
W strefie kibica na planszy zawisły insygnia polskiego kibica: flaga narodowa, szaliki z godłem i napisem
POLSKA, hasła dopingujące naszych piłkarzy np.:
„kiedy SMERFY doping dają to Polacy zwyciężają”,
biało czerwone girlandy, plakat z polską drużyną narodową a nawet bilet na mecz Polska – Grecja. Jak
w każdej strefie kibica nie milkną dyskusje, który
piłkarz jest najlepszy, która strzelona bramka była
najładniejsza i oczywiście jaki wynik osiągnie polska drużyna. Dzieci dobrze rozpoznają na plakacie
naszych zawodników, dobrze też znają czołowych
zawodników innych reprezentacji. Najsłabszą orien-
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tację w tajnikach piłki nożnej wykazuje wychowawczyni grupy pani Ala. Ma jednak szczęście,
wystarczy odrobina wysiłku i uzupełni swą piłkarską
wiedzę przy pomocy swych podopiecznych. Grupa
jest w pełnej gotowości do kibicowania, nieustannie
trenują okrzyki, podskoki a także taniec „szczęśliwego kibica”. Oczywiście to wszystko dzieje się w rytm
hymnu EURO 2012, Koko Euro Spoko. Przedszkolna sala nie jest najlepszym miejscem do gry w piłkę
nożną - takiego zdania jest pani Ela widząc obijane
ściany. Jednak prawdziwi kibice a takimi są dzieci
z grupy SMERFY potrafią zagrać w piłkę i w tak trudnych warunkach, udowadniają to z resztą każdego
dnia. Wychowawczynie grupy podchodzą do przed-

szkolnych rozgrywek ze zrozumieniem, być może
w grupie jest przyszły piłkarz drużyny narodowej.
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zkoła Podstawowa nr 5 stara się dotrzymać kroku
tym zmianom i już wiele lat temu rozpoczął się
w niej proces cyfryzacji szkoły, poprzez sukcesywny zakup nowoczesnych środków dydaktycznych:
komputerów, rzutników, projektorów, tablic interaktywnych oraz multimedialnych treści edukacyjnych.
Od 1 września 2011, czyli w ciągu obecnego roku
szkolnego, Piątka wzbogaciła się aż o 4 tablice multimedialne wraz z laptopami, projektorami. Tablice pozyskano od sponsorów oraz wydawnictw, z którymi
współpracuje szkoła (WSiP, Oxford). Obecnie SP5
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dysponuje 7 tablicami, umożliwiającymi skuteczną,
interaktywną i wzbogaconą prezentację. Zajęcia
z użyciem tablic sprawiają, że uczniowie są bardziej
zainteresowani lekcją, skupiają uwagę na zagadnieniu, nie muszą sporządzać notatek. Dzięki tablicom
łatwiej wykorzystać programy multimedialne, filmy,
materiały dydaktyczne i Internet poprzez możliwość
robienia notatek na stopklatkach i zapisywania ich
w formie elektronicznej. Są one niewątpliwie elementem, który uatrakcyjnia lekcje i jest w stanie
skutecznie skupić uwagę uczniów.
Dzisiejsi uczniowie należą bowiem do pokolenia
„Y” – Digital Natives (cyfrowi tubylcy), czyli osób,
które urodziły sie i dorastały w otoczeniu technologii komputerowej - całe życie spędzają w otoczeniu
komputerów, Internetu, gier wideo, telefonów komórkowych i innych zdobyczy techniki, tak charakterystycznych dla XXI wieku. Dyrekcja Piątki stara
się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości
oraz potrzeb dzieci. Oprócz zakupu niezbędnego
sprzętu multimedialnego, co roku stwarza nauczycielom możliwość rozszerzania ich kompetencji
i umiejętności na różnego rodzaju kursach zwią-

zanych z obsługą komputerów, tablic i wszelkiego
sprzętu multimedialnego.
Ostatnio udało się również otrzymać pomoce multimedialne w ramach programu z funduszy europejskich – pozwolą one na dalszą cyfryzację szkoły.
Wszystkie te działania nie tylko unowocześniają
edukację, ale służą przede wszystkim rozwijaniu
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Uczniowie
i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
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SP7 na „Zielonej Szkole” w „Kulce”
TeksT I FOTO Wychowawcy: Anna Dryblak, Beata Filipiak, Mirosława Franczak, Dorota Przygoda.

W dniach 28 maja - 1 czerwca klasy trzecie: a, c, d i e ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim
przebywały w ośrodku „Kulka” na „Zielonej szkole”. Ośrodek położony jest na terenie Rezerwatu Przyrodniczego „Kulka” nad
Jeziorem Łęsk na Mazurach.

C

zas podróży tak w jedną, jak i w drugą stronę
minął nam bardzo szybko. Pierwsze wrażenia po wejściu do pokoi bardzo pozytywne. Czyste, świeże pomieszczenia, wygodne łóżka, kolorowa pościel. Łazienki super. Zresztą należało
się tego spodziewać, skoro w miesiącu kwietniu
w pawilonie, który nam udostępniono, zakończono remont.
Zanim zaczęły się pierwsze zajęcia, pospacerowaliśmy po terenie ośrodka i przywitaliśmy się
z jeziorem, a potem na pierwszy posiłek - obiad.
I już po pierwszym posiłku wiedzieliśmy, że będzie dobrze, jeżeli chodzi o jedzenie.
I zaczęło się. Dzieci brały udział w różnych zajęciach, takich jak:
– warsztaty taneczne, na których uczyły się tańca
marange, samby i dance hallu,
- survival – szkoła przetrwania- przekazanie podstawowej wiedzy na temat przetrwania w lesie

w razie zabłądzenia, czyli jak rozpalić ognisko,
żeby nie wywołać pożaru, jak zbudować szałas
i ekran aby ochronić się przed zimnem i nieproszonymi gośćmi, a przede wszystkim gdzie
znaleźć pożywienie; a propos - gąsienica zielona też może być smaczna. Przekonaliśmy się, że
survival to doświadczenie, niezapomniana przygoda, przetrwanie, a przede wszystkim doskonała
zabawa.
– „Jak ryba w wodzie”- zajęcia o rybach i jeziorze jako ekosystemie;
- zajęcia linowe w „Parku linowym”, czyli spacer
po równoważniach na wysokości;
– nauka pływania kajakiem po jeziorze; było
świetnie, ale krótko;
– „Pakiet superaktywny”- czyli jazda na segwayu, quadzie, i zorbing- czyli przemieszczanie
się wewnątrz wielkiej kuli sferycznej i ekstremalne emocje.

– „Poznać i zrozumieć przyrodę”, czyli spotkanie z leśniczym, odkrywanie tajników lasu i jego
mieszkańców;
– „Kosmiczny trener”- żyroskop – każdy chętny
mógł przez chwilę poczuć się jak kosmonauta.
Oprócz zajęć było ognisko z zabawami przy
dźwiękach gitary i dyskoteka z super światłami
- laserami i stroboskopami, a także wycieczka
do polskiej stolicy country i do „Western City
Mrongoville” oraz Giżycka, gdzie zwiedzaliśmy
Twierdzę Boyen, zamek krzyżacki Lizen oraz
unikalny most obrotowy na Kanale Łuczyńskim,
który łączy dwa jeziora Niegocin i Kisajno.
Codziennie dzieci zmagały się z utrzymaniem
porządku w pokoju, z wypełnianiem pamiętnika
zielonej szkoły, a także pisały listy do rodziców
i wykonywały wiele innych dodatkowych zadań.
Nikt nie mógł narzekać na nudę.
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Przedsiębiorco poszukujesz pieniędzy na elektroniczny
biznes typu B2B? Ta informacja jest dla Ciebie!
Nabór wniosków rusza 11 czerwca 2012 roku
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca Działanie 8.2
„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ogłasza nabór wniosków do konkursu w
ramach Działania 8.2„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” . Budżet Działania
wynosi 460 817 882,00 EUR. W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania
elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym,
informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie
elektronicznej. O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali
lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej szczegółów www.parp.gov.pl.

Dnia 20 marca 2012 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości
24 885,53 zł na zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie
miasta Nowy Dwór Mazowiecki” www.wfosigw.pl.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrywa 100 % kosztów
związanych z prowadzonym działaniem, które obejmuje: demontaż, transport i utylizację
wyrobów azbestowych.

Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Dnia 29 marca 2012 r. uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 18 000 zł.
na projekt Nowodworskie Centrum Edukacji Ekologicznej (NCEE).
NCEE to baza edukacyjna ekostrażników. Projekt przewiduje remont bazy edukacyjnej
ekostrażników zlokalizowanej w Publicznym Gimnazjum nr 1 przy ul. Słowackiego 2 w Nowym
Dworze Mazowieckim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrywa
100 % kosztów związanych z prowadzonym działaniem.

Bezpłatne porady i konsultacje specjalistów dla mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego w zakresie problemów
uzależnień i przemocy domowej
• Terapeuta uzależnień p. Bartłomiej Pierożek – porady i konsultacje indywidualne
Informacja i zapisy pod nr tel.: 795-621-255
• Specjalista ds. przemocy w rodzinie p. Wanda Uszok – porady i konsultacje
indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz
współuzależnionych,
Informacja i zapisy pod nr tel.: 022 5122-162
• Porady prawne p. Kinga Buras
Informacja i zapisy pod nr tel.: 022 5122-162
Oferta finansowana przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w ramach realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2012 (Uchwała Nr XVII/194/12 Rady Miejskiej w
Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 27 stycznia 2012 roku
• Trening rozwiązywania konfliktów, zajęcia grupowe, konsultacje indywidualne
– psychoterapeuta p. Krzysztof Stańczyk
Informacja i zapisy pod nr tel.: 601-203-918
Spotkania odbywają się przy ul. Partyzantów 7 (w budynku stołówki Ośrodka Pomocy
Społecznej – wejście od strony cmentarza)

Podziękowanie
W imieniu dzieci z „Ogniska”
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz
pani Prezes Zarządu Miejskiego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Barbary
Wawrzonkiewicz) w Nowym Dworze
Mazowieckim, pragniemy złożyć
najserdeczniejsze podziękowania
właścicielom sklepu z biżuterią przy
ul. Zakroczymskiej 6- państwu
Małgorzacie i Michałowi Sempławskim
- wieloletnim sponsorom
upominków komunijnych dla naszych
Wychowanków.
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Paszport do eksportu
Paszport do eksportu jest podstawowym ogólnokrajowym programem wspierającym
promocję gospodarczą za granicą. Skierowany jest do firm z sektora MSP. Można ubiegać się o
dotację w kwocie do 210.000 złotych na przygotowanie planu rozwoju eksportu ( 10.000 zł)
oraz na wdrożenie tego planu do 200.000 zł.
O wsparcie w ramach Działania 6.1 może ubiegać się:
1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące
warunki:
a) w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia,
posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak
również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 %,
b) ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku o udzielenie wsparcia
albo
2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na
przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan
rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.
Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie
planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji działania 6.1 Paszport do eksportu
Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
W ramach programu, z intensywnością 50%, wspierane są wyjazdy za granicę w celach
gospodarczo-handlowych, misje gospodarcze, udział w targach, zakup baz danych,
certyfikacja produktów, badania marketingowe i inne działania promocyjne dotyczące rynków
eksportowych.
W okresie ogłoszonej rundy aplikacyjnej POIG Działania 6.1 należy złożyć wniosek o
dofinansowanie wraz z Planem Rozwoju Eksportu, który został opracowany przez
firmę zewnętrzną, zawierający rekomendacje i uzasadnienie wydatków związanych z
wprowadzeniem produktów lub usługi Beneficjenta na wybrane rynki zagraniczne.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Marzeną Kosiarek z Korporacji Inicjatyw
Gospodarczych Sp. z o.o. (tel 22 849 42 52)
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Zachować w pamięci pokoleń

Z paszportem w Twierdzy

TeksT I FOTO Stowarzyszenie Przyjaciół Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin

TeksT I FOTO LOT TRZECH RZEK

Zapraszamy Państwa do Twierdzy Modlin, zabytkowego obiektu militarnej sztuki fortyfikacyjnej i tam także do wyjątkowego
Muzeum Kampanii Wrześniowej.

M

uzeum powstało dzięki zaangażowaniu osób ze Stowarzyszenia Przyjaciół
tej instytucji oraz ludzi, którym bliskie są
sprawy historii naszego miasta i zachowanie
w pamięci heroicznej obrony Modlina we
wrześniu 1939 roku.

które prowadził dyrektor muzeum dr Władysław Wyruch oraz cykl wykładów prowadzonych przez mgr Włodzimierza Parafiniuka o Twierdzy Modlin połączonych
z wycieczką do omawianych obiektów
w Twierdzy i w Pomiechówku.

Mija pięć lat funkcjonowania muzeum, któremu wsparcia udzieliły władze miasta i powiatu
nowodworskiego. Szczególną pomoc merytoryczną i niektóre eksponaty przekazał dyrektor
Muzeum Wojska Polskiego oraz prywatni darczyńcy, natomiast opracowanie tablic i urządzenie pomieszczeń samodzielnie wykonali
członkowie stowarzyszenia – pasjonaci.

W bieżącym roku, po wykonaniu ogrodzenia,
zamierzamy zrealizować park militarny na terenie przed muzeum, gdzie będą eksponowane
2 samoloty TS-11 Iskra i SU-22, 2 czołgi T-34
i T-55, 2 armaty przeciwlotnicze, 2 haubice,
amfibia pływająca oraz wagon niemieckiego
pociągu pancernego.

Dziś muzeum posiada zbiory
w sześciu salach, w których
eksponowane jest uzbrojenie
i sprzęt wszystkich rodzajów
wojsk, mundury i ekwipunek
żołnierski, chorągwie i sztandary, ordery i odznaczenia,
rękopisy, mapy, plany, druki
i fotografie. Wyodrębnione
są: sala pamięci gen. Wiktora
Thommee – dowódcy Obrony Modlina, sala Napoleona
i sala Kampanii Wrześniowej,
w której w oszklonych gablotach
prezentowane jest uzbrojenie
polskie, niemieckie i radzieckie
oraz ekspozycje bagnetów i min
przeciwpancernych używanych
przez obydwie strony.
W muzeum aktualnie można zobaczyć wystawę pt. „Bataliony
Chłopskie Żywią i Bronią” wypożyczoną
z Zakładu Historii Ruchu Ludowego w Warszawie. Dotychczas prezentowane były następujące wystawy:
• „Skrzydlaty Generał – pilot uczestnik Bitwy
o Anglię” wypożyczona z WSK Świdnik,
•„Z największą brutalnością – zbrodnie Wermachtu w Polsce, wrzesień-październik 1939 r.”,
•„Likwidacja polskich elit – akcja AB Katyń”,
obydwie wypożyczone z IPN w Warszawie.
W naszym muzeum odbyły się także prelekcje nt. walk obronnych Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 r.,
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Atmosfera i nastrój w muzeum,
eksponaty i zbiory pozwalają
myślami cofnąć się do tamtych
historycznych dni, a wiedza
przekazywana przez dyrektora
muzeum dostarcza dodatkowych
przeżyć w poznaniu niezłomnej
ofiarności, uporu i poświęcenia
polskiego żołnierza w obronie
osamotnionej Polski w 1939 r.
Nie prowadzimy rejestru odwiedzających muzeum, ale zapisy
w księdze pamiątkowej świadczą
o uznaniu dla wszystkich, którzy
przyczynili się do powstania tak
potrzebnej placówki wspomagającej patriotyczne wychowanie
młodego pokolenia. Muzeum
odwiedzają zarówno indywidualni turyści, kombatanci i rodziny poległych obrońców Modlina
1939 r., jak i zorganizowane grupy młodzieży
szkolnej i akademickiej wraz z kadrą profesorską. Ciekawostką jest to, że wśród gości
muzeum byli m.in. turyści z USA, Francji,
Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Białorusi i Izraela.
Szacujemy, że przez ten okres muzeum odwiedziło około 5 tysięcy osób.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum
wszystkich miłośników tradycji i historii Wojska Polskiego, gdzie można wzbogacić swoją
wiedzę i wyobraźnię o honorze i bohaterstwie
żołnierza polskiego w Kampanii Wrześniowej
1939 r.

www.nowydwormaz.pl

Już po raz drugi staraniem Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek modlińska twierdza bierze
udział w programie Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego.

P

aszport Turystyczny to inicjatywa Urzędu
Marszałkowskiego. Jej celem jest promocja
atrakcji turystycznych i kulturalnych regionu.
Turysta, wyposażony w specjalny dokument, podróżując po Mazowszu będzie mógł w wyznaczonych miejscach zdobyć pieczątki i punkty, a na
końcu zamienić je na nagrody. Jednym z miejsc,
w których można odebrać paszport i zdobyć pieczątkę jest ul. Ledóchowskiego 164 w Nowym
Dworze Mazowieckim, czyli siedziba Lokalnej

Organizacji Turystycznej Trzech Rzek i Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Akcja trwa od 5 czerwca do końca października.
Program Paszport Turystyczny Województwa
Mazowieckiego stanowi ciekawą formę mobilizacji turystów do odwiedzania […] Mazowsza.
Jednocześnie umożliwi dostarczenie informacji
zwrotnej o turystach – cele wyjazdów, długość
pobytu, atrakcyjności poszczególnych instytucji
kultury i sztuki itp. Analiza zebranych danych

umożliwi lepsze dopasowanie oferty kulturalnej
i turystycznej Mazowsza do potrzeb i preferencji
turystów – uzasadnia Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
Twierdza Modlin niewątpliwie jest jednym
z najważniejszych miejsc na turystycznej mapie
Mazowsza. Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi
w programie odwiedzi ją jeszcze więcej osób.
Więcej informacji na stronie www.mazovia.pl.

Pożegnanie
Krystyny Tomasini – Dostatniej
TeksT I FOTO AK

16 maja 2012 r. zmarła w wieku 78 lat Krystyna Dostatnia, córka zamordowanego w Charkowie kpt. Zbigniewa Tomasiniego, oficera
Batalionu Elektrotechnicznego. W pogrzebie, który odbył się 19 maja 2012 r. w Gdańsku, uczestniczył prezes Okręgu Mazowieckiego
Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk rez. Alfred Kabata.

M

sza św. za zmarłą odprawiona została w Archikatedrze w Gdańsku – Oliwie, a uroczystości
pogrzebowe na Cmentarzu łostowickim w Gdańsku.
Krystynę Dostatnią żegnała rodzina, przyjaciele,
znajomi, członkowie Gdańskiej i Gdyńskiej „Rodziny Katyńskiej”. Na cmentarzu mowę pożegnalną
wygłosiła przewodnicząca Gdańskiej „Rodziny Katyńskiej” i prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP
płk rez. Alfred Kabata, który podkreślił, że Krystyna
Dostatnia, pomimo iż mieszkała w Gdańsku, była aktywnym członkiem nowodworskiego Koła Związku
Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1994 r., kiedy to przyjechała na odsłonięcie tablicy Katyńskiej, uczestniczyła w większości
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uroczystości Katyńskich organizowanych w Nowym
Dworze Mazowieckim. Dodał również, że jej relacje,
wspomnienia, fotografie i przekazane dokumenty
przyczyniły się do poszerzenia wiedzy
o Batalionie Elektrotechnicznym i napisania książki
„Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego
zamordowani w Katyniu i Charkowie”. Na zakończenie wystąpienia przekazał na ręce męża zmarłej,
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju
nadany przez ministra obrony narodowej i Srebrny
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej nadany
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
których ze względu na niespodziewaną śmierć nie

udało się jej wręczyć.
W 2010 r. podczas uroczystości Katyńskich organizowanych przez Okręg Mazowiecki ZOR RP
i władze Nowego Dworu Mazowieckiego posadzony został przez Zespół Szkół nr 2 „Dąb Pamięci” poświęcony jej ojcu, a 15 kwietnia 2012 r. jej stryjowi
i ojcu chrzestnemu (przyrodniemu bratu ojca) mjr.
Kazimierzowi Grünerowi. W tej ostatniej uroczystości nie mogła wziąć udziału ze względu na zły stan
zdrowia swój i swojego męża. W liście skierowanym
do uczestników uroczystości napisała m. in. „Wszystkie uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze Mazowieckim, w których braliśmy udział z moim mężem
i rodziną pozostaną na zawsze w mojej pamięci”.
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Trzy dni pod znakiem plażówki
– II TOP HOTEL CUP w siatkówce
plażowej kobiet
TeksT I foto Aneta Pielach - Pierścieniak

Po raz drugi zawitały do miasta siatkarki plażowe. W dniach 25 – 28 maja rozgrywany był II Top Hotel Cup, który był
pierwszym w tym sezonie turniejem z cyklu Grand Prix Polski. Punkty tu zdobyte naliczane są do rankingu Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.
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Piłkarska liga w Twierdzy zakończona
TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

Ponad dwa miesiące trwała amatorska liga piłkarska w Twierdzy. To już tradycja, że spotykamy się na boisku w Twierdzy i potykamy
się o punkty, bramki ale w gruncie rzeczy chodzi o dobrą zabawę, koleżeńskie spotkania i sportową rywalizację. Także i ta runda
rozgrywek odbyła się bez żadnych nieporozumień i kontuzji.

D

uża w tym zasługa sędziego całych rozgrywek, Michała Szymańskiego, który prowadził
te zawody z dużym spokojem i profesjonalizmem.
Widać było, że zna swój fach. Ponieważ zwycięzcę
rozgrywek wyłoniono wcześniej, (został nim zespół
Iwexu), ostatnia kolejka ligi w Twierdzy miała tylko
pokazać kto zajmie pozostałe miejsca na podium.
Wyniki:
TWM – INTRNAZIONALE
1:12
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Internazionale: Makowski Ł.-3;Barciński
D.-2;Grycz D.-2;Kube D.-2;Nagel T.-1; Grabowski
D.-1;
Dla zespołu TWM- Mizgier E.-1;

O

zwycięstwo na nowodworskim boisku walczyło 19 par, w tym jedna z najbardziej utytułowanych zawodniczek w kraju - Magdalena
Michoń-Szczytowicz. Niestety wraz z koleżanką z pary Karoliną Sowałą nie dotarła do
ścisłego finału – mecz o 3 miejsce przegrały z Martyną Kozińską i Agnieszką
Gruczek.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła para
Jagoda Gruszczyńska i Agata Lewicka.
Na drugim stopniu podium stanęły Dorota Strąg i Barbara Sroka. Trzecie
miejsce przypadło w udziale ww.
Martynie Kozińskiej i Agnieszce
Gruczek.
Wszystkie finalistki to
uczennice Łódzkiej
Szkoły Mistrzo-

stwa Sportowego.
Warto podkreślić wspaniałą atmosferę, jaką zapewnili wszystkim zawodniczkom nowodworscy
kibice. Można powiedzieć, że rozgrywkom dopisała i publiczność i pogoda. Trybuny były zapełnione a wiele osób dopingowało zawodniczki
z balkonów pobliskich mieszkań.
Co do pogody, to lepszej nie można było sobie
wymarzyć. Bez upału, z lekkim wietrzykiem grało się wspaniale.

Świetną atmosferę i organizację turnieju chwaliły
same siatkarki, dziękując na koniec i publiczności i organizatorom tj. Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej, Miastu Nowy Dwór Mazowiecki,
Starostwu Powiatowemu i Top Hotelowi.
W działaniach wspomagali ich partnerzy
i sponsorzy, którym z tego miejsca serdecznie dziękujemy. Byli to: Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Energetyki
Cieplnej, PUKS Młode Orły, Magic Art.
Studio, SOUDAL, Piekarnia Kołacz, sklep
sportowy NDM Sport, ASO Duch, Firma
Chemia Budowlana Tomasz Nowakowski, Piaskarnia Carl Villa Romana Sumiło
z Wierzbicy, TOP INWEST Sp. z o.o. Spółka
Komandytowa, Tekpud i Mikasa.
Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej za rok będziemy mogli oglądać kolejne
zmagania siatkarek plażowych. Taką deklaracje
złożył na koniec Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta.
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CID LINES – BAYERN DOMESTOS
2:3
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Bayern Domestos: Kupiec D.-1; Krzysik
D.-1; Matysiak P.-1;
Dla zespołu Dla zespołu Cid Lines: Krasiński S.-1;
Lewkowicz K.-1;
REDUTA – THC
1:2
Bramki zdobyli:
Dla zespołu THC: Pruchniewicz M.-2;
Dla zespołu Reduta: Bujnarowski P.-1;
IWEX – FANATYCY
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Fanatycy: Łuszczyński Ł.-1;
Dla zespołu Iwex: Ćwikliński Ł,-1;

Miejsca

Zespoły

Mecze

Punkty

Bramki

I

IWEX

7

16

24:10

II

THC

7

14

18:12

III

FANATYCY

7

12

15:11

IV

CID LINES

7

11

18:10

V

REDUTA

7

10

11:12

VI

INTERNAZIONALE

7

10

26:14

VI

BAYERN DOMESTOS

7

4

20:23

VIII

TWM

7

1

20:23

1:1

Bramki:
- Stryjek Michał - 11;
- Pruchniewicz Marcin - 9;
- Bujnarowski Patryk - 7;
- Ćwikliński Łukasz - 6;
Królem strzelców rozgrywek został zawodnik Iwexu
Michał Stryjek, zdobywca 11 bramek. Na zakończenie zawodów przybył główny sponsor rozgrywek,
Prezes UKS Reduta, Zdzisław Szmytkowski, który
wręczył zwycięzcom pamiątkowe medale i puchary.
Pogratulował wszystkim oraz dodał, że takie zawody będą rozgrywane cyklicznie na osiedlu Twierdza
Modlin.

Puchar jest nasz!
TeksT I FOTO NOSiR

W sobotę 12 maja zakończył się ostatni - piąty turniej z cyklu Młodzieżowej Ligi Piłki Siatkowej. W zawodach w Stanisławowie
Pierwszym od pierwszego turnieju triumfowały nowodworskie siatkarki.

W

trakcie pierwszych czterech turniejów zawodniczki NOSiRu wypracowały sobie wystarczającą przewagę punktową, by w ostatnim turnieju ich pozycja lidera była niezagrożona. Do składu
nowodworzanek na ostatnich zawodach dołączyły
mniej doświadczone zawodniczki, które rozgrywały swoje pierwsze zawody w „szóstkach”(Oliwia
Kacperska, Oliwia Czajkowska, Karolina Kuczera,
Weronika Głowacka, Katarzyna Zając, Klaudia Kapczyńska oraz Aleksandra Sztuka). Na pochwałę zasługuję Kasia Zając,która zaprezentowala wspaniałą
postawą siatkarską. Z czterech rozegranych spotkań
nowodworzanki wygrały dwa, pierwszy z Iskrą Le-
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gionowo (2:1) oraz drugi z UKS Dębiną Nieporęt
(2:0). Uległy natomiast zespołom: AS Glinojeck
(0:2) i Plas Warszawa (0:2).
Najwyższe trofeum z rąk przewodniczącego klubu
UKS Dębina Nieporęt odebrała kapitan zespołu młodziczek Aleksandra Świątkowska. Oprócz pucharów
i dyplomów rozdano także nagrody dla wyróżniających się zawodniczek, po jednej zawodniczce z każdego zespołu. W składzie nowodworzanek było kilka
pretendentek do tej nagrody, a pośród nich laureatka
Aleksandra Świątkowska, która zdobyła wiele punktów dla nowodworzanek oraz wykazała się sportową
wolą walki, motywujący pozostałe zawodniczki.

Druzyna NOSiRu podczas pięciu turniejów wystąpiła w składzie: Beata Cyprysiak, Kamila Cyrych, Monika Krynicka, Anna Machnacka, Marta Majek, Julia
Rybicka, Aleksandra Światkowska, Emilia Włodarczyk, Magda Turczyńska, Iga Zmitrowicz, Klaudia
Żurek, Wiktoria Wanna, Weronika Wiak, Aleksandra
Parol, Oliwia Kacperska, Oliwia Czajkowska, Karolina Kuczera, Weronika Głowacka, Katarzyna Zając,
Klaudia Kapczyńska oraz Aleksandra Sztuka.
Gratulujemy wygranej i czekamy na kolejne sukcesy!
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Zwycięstwo Sary w Brwinowie!!!
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Szachy w NOK
TeksT I FOTO NOK

TeksT I Foto na podst. www.nowydwormaz.pl

Sara Elkosh, Reprezentantka NOSiR, podopieczna trenera Artura Żuka zanotowała swoje pierwsze zwycięstwo turniejowe na
szczeblu wojewódzkim w kategorii Krasnali U-10.

19 maja w Nowodworskim Ośrodku Kultury rozegrany został turniej szachowy pn. „Wiosenne
potyczki szachowe”. Do turnieju przystąpiło 21 szachistów w wieku do lat 16-tu, w tym kilka dziewcząt.

D

okonała tego w ubiegły weekend podczas
turnieju WTK w Brwinowie. W turnieju
uczestniczyli również nasi chłopcy- Kuba Pamięta oraz Łukasz Lorek, lecz nie udało im się
przebrnąć przez gry eliminacyjne. Naszej młodej
tenisistce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wyniki Sary na turnieju:
I runda – Sara Elkosh – Marysia Mierzejewska
4/3, 4/1
II runda – Sara Elkosh – Julia Sachajczuk 4/1, 4/3
III runda – Sara Elkosh – Weronika Szałek 4/1, 4/3

Srebro i Brąz dla Kacpra !!!
– Tennis Europe Junior Tour U-14

Podczas turnieju rozegrano 7 rund w kojarzeniu
komputerowym, po 15 min. na zawodnika. Kwalifikacja prowadzona była w kilku kategoriach
wiekowych wg. poniższego klucza: klasy 0-3,
4-6, uczniowie klas ponadpodstawowych.

Wśród uczniów klas 4 -6

Wśród najmłodszych szczęście i forma dopisały:

Wśród młodzieży

Szymonowi Poziomkowskiemu 5,0 pkt. I miejsce
Jonaszowi Baum
4,5 pkt. II miejsce
Radosławowi Ptakowi
4,0 pkt. III miejsce

Maciejowi Kowalec
Igorowi Litnerowi
Marcinowi Witkowskiemu

Ryszardowi Ptakowi
Wiktorowi Bułce
Dominice Korajczyk

4,0 pkt. I miejsce
4,0 pkt. II miejsce
3,0 pkt. III miejsce

6,5 pkt. I miejsce
6,5 pkt. II miejsce
4,5 pkt. III miejsce

Wyniki punktowe wskazują na bardzo wyrównany
poziom umiejętności mimo różnic wiekowych.
Organizatorzy nagrodzili zwycięzców pamiątkowymi dyplomami i atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
Sędzią Głównym zawodów był pan Leszek Bałda.
Dzieci i młodzież zainteresowanych umiejętnością gry w szachy zapraszamy na cotygodniowe
zajęcia, które odbywają się w Nowodworskim
Ośrodku Kultury w każdą środę od godz.16.30.
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Tenisowy sezon letni już w pełni. Zawodnicy pełni nadziei przystępują do rywalizacji na krajowych i europejskich kortach. Zgodnie
z założeniami nasz mieszkaniec Kacper Żuk rozpoczął rozgrywki na arenie europejskiej. Tym razem nie musiał „tułać” się po świecie.
Europejska Federacja Tenisowa zorganizowała 2 turnieje z rzędu w Polsce.

W

dniach 7-13 maja odbył się turniej w Opalenicy „Opalenica Cup 2012” a tydzień później
„Łódź Cup 2012”. Oba turnieje odbyły się z cyklu
Tennis Europe Junior Tour U-14 dające zawodnikom
punkty do światowego rankingu młodzików ETA14.
Kacper udawał się na te turnieje pełen niepewności,
gdyż okres przygotowawczy nie przebiegł zgodnie
z planem. Ciężką pracę w marcu i kwietniu przerywały choroby i kontuzja. Nie mniej nie mogło
Go tam zabraknąć, więc postanowił powalczyć, nie
robiąc sobie wielkich nadziei na sukces. Taki obrót
sprawy spowodował, że bez obciążeń psychicznych
przystąpił do pierwszego z nich i… niespodziewanie
dotarł tam aż do półfinału, w którym musiał uznać
wyższość turniejowej „jedynki”, zwycięzcy całego
turnieju, 14-to letniego niemieckiego kolegi – Louisa
Wesselsa.
Kolejny turniej odbył się w Łodzi na kortach MKT
Łódź. Tam Kacper, po sukcesie w Opalenicy występował już jako jeden z faworytów, a zatem presja
była już większa. Nie zawiódł jednak, wytrzymał
presję i dotarł tam aż do finału!!!, gdzie znów walczył z Louisem. Niestety Niemiec znów okazał się
silniejszy.
Cóż, po meczu finałowym Kacper ogarnięty sportową złością powiedział do taty-trenera „Tata… co
się odwlecze to nie uciecze…”. Taka postawa rodzi
nadzieję, że z każdym treningiem i turniejem Kacpra
tenisowe umiejętności będą rosnąć.
Oba turnieje obserwowali selekcjonerzy Kadry Narodowej U-14, a dobry występ Kacpra zaowocował
powołaniem do Reprezentacji Polski U-14. Już pod
koniec czerwca nasi reprezentanci będą walczyć
w Drużynowych Mistrzostwach Europy na dalekiej Sardynii. Wartym podkreślenia jest fakt, iż
ewenementem jest powołanie 13-to latka do Kadry
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Narodowej do lat 14-tu (do ka- Wyniki Kacpra w Turnieju „Opalenica CUP 2012”
dry powoływanych jest jedynie
I runda Kacper Żuk [POL] – Lapraille Maxime [BEL] 6/0, 6/2
3 zawodników red.).
Najbliższe plany startowe Kac- II runda Kacper Żuk [POL] – Reichert Patrick [GER] 6/1, 6/0
pra to, (pod warunkiem zaliczećwierćfinał Kacper Żuk [POL] – Konrad Słowik [POL] 7/5, 6/4
nia wszystkich szkolnych zaległości) „Szczecin Cup 2012” półfinał Kacper Żuk [POL] – Louis Wessels [GER] 4/6, 4/6
oraz dwa turnieje na Łotwie Wyniki Kacpra w Turnieju „Łódź CUP 2012”
„Ryga Open 2012” oraz „Liepaja Open 2012”, a później wspo- I runda Kacper Żuk [POL] – bye
mniane DME.
II runda Kacper Żuk [POL] – Maxime de Montfalcon [FRA] 6/2, 6/2
Reprezentantowi Polski serdeczIII runda Kacper Żuk [POL] – Tadeas Paroulek [CZE] 6/1, 6/1
nie gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych i oby omijały go ćwierćfinał Kacper Żuk [POL] – Piotr Śmietana [POL] 6/2, 6/3
kontuzje i choroby.
półfinał Kacper Żuk [POL] – Wiktor Radwan [POL] 6/2, 6/2
Obecnie Kacper jest w rankingu
ETA jest na miejscu 29 a wśród finał Kacper Żuk [POL] – Louis Wessels [GER] 3/6, 2/6
rówieśników jest 3-cim trzynastolatkiem w Europie!!!
Kacpra w odzież tenisową i sprzęt wyposaża firma
BABOLAT.
Kacper może uczestniczyć w turniejach z cyklu dzięki logistycznej pomocy firmy Top Hotel.
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Mistrzostwa Polski Honda
Gymkhana dla „Myszy”
TeksT I FOTO KLUB TNT

W dniach 19-20 maja odbyła się w Warszawie 1 z 3 edycji Mistrzostw Polski Honda Gymkhana.

W

zawodach wystartowało kilkunastu zawodników i zawodniczek z teamu Honda MCS,
w którym jeżdżą również zawodnicy nowodworskiego klubu TNT Motocross. Przypomnimy że dzięki
pomocy władz miasta team mógł przygotowywać się
do zawodów na placu targowiska miejskiego.
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Sponsorem Wojtka Grodzkiego jest Honda MCS.
Poszło nieźle mimo wysokiego poziomu umiejętności zawodników przybyłych z całej Polski.
Jak w poprzednim roku zawodnik Nowodworskiego
klubu TNT Motocross - Wojtek Grodzki „Mysz” zebrał wszystkie najwyższe trofea.

Wojtek zwyciężył w obydwóch biegach wygrywając
1. edycję zawodów jak również wygrał wyścig mistrzów o puchar Prezesa Hondy Poland, zabierając
2 puchary za pierwsze miejsca.
Kolejne zawody w czerwcu w Radomiu.
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