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Będzie biblioteka w Modlinie Twierdzy!

n Na lutowej Sesji Rada Miejska podjęła decyzję
o utworzeniu kolejnej filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Placówka będzie działała w Modlinie Twierdzy.

M

iejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna rozszerza
zasięg swojej działalności.
Podczas ostatniej sesji (19.02) Rada Miejska podjęła
uchwałę ws. utworzenia Filii Nr 3 Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu tej instytucji.
Filia będzie się mieścić w Twierdzy Modlin, przy ul.
29 Listopada 103. Jest to budynek należący do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Placówka zacznie działać najprawdopodobniej pod koniec kwietnia, jednak dokładna data nie
jest jeszcze znana. Wcześniej trzeba wyposażyć ja w niezbędne meble i infrastrukturę techniczną.
W związku z utworzeniem filii radni uchwalili również
zmiany w statucie Biblioteki. Utworzoną właśnie filie dodano do obiektów wchodzących w skład tej instytucji, a są to:
1. Biblioteka Główna, ul. I.J. Paderewskiego 22, Nowy Dwór
Mazowiecki z oddziałami:

a) Wypożyczalnia,
b) Czytelnia,
c) Oddział dla Dzieci;
2) Filia Nr 1 Modlin Stary, ul. J. Matejki 2, NDM;
3) Filia Nr 2 Osiedle Młodych, ul. Wojska Polskiego 37,
Nowy Dwór Mazowiecki z oddziałami:
a) Wypożyczalnia,
b) Oddział dla Dzieci;
4) Filia Nr 3 Modlin Twierdza, ul. 29 Listopada 103, NDM;
5) Pracownia Dziejów Miasta, ul. I.J. Paderewskiego 22, NDM;
6) Plenerowa Wystawa Militariów, ul. Baśki Murmańskiej 164,
Nowy Dwór Mazowiecki.
n

R

adni Miejscy podczas ostatniego posiedzenia
podjęli uchwałę o udzieleniu bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
gruntów w prawo własności. Zniżka będzie wynosiła 60%
ale tylko w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za

TeksT I Foto
RED.

przekształcenie. Kwestia dotyczy tylko przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe (należących do gminy Nowy Dwór Mazowiecki przyp. red.) w prawo własności tych gruntów.
Warunkiem uzyskania bonifikaty, oprócz jednorazowej
wpłaty, jest również nie zaleganie z żadnymi zobowiązaniami finansowymi na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Dodatkowo, podmioty ubiegające się o bonifikatę w dniu
złożenia zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej muszą być ujawnione w treści księgi wieczystej. n

Upamiętnienie Pawła Adamowicza
n Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim i Burmistrz Miasta w imieniu mieszkańców miasta Nowego
Dworu Mazowieckiego pragnie upamiętnić okrutnie
zamordowanego Pawła Adamowicza (1965-2019), Prezydenta Gdańska, Miasta Wolności i Solidarności.

P

Fot.: www.subregion.pl

aweł Adamowicz był wybitnym samorządowcem,
był też kimś specjalnym: prezydentem miasta-symbolu, patriotą, dobrym, pracowitym i otwartym człowiekiem – to zasługująca
na szacunek, wielka postać.
Jako dwudziestoczterolatek został gdańskim radnym
i najmłodszym w Polsce prorektorem do spraw studenckich
na Uniwersytecie Gdańskim. Gdy miał 28 lat został Przewodniczącym Rady Miasta, w 1998 roku w wieku 33 lat został
Prezydentem Gdańska. Był szczególnie przywiązany do
trzech rzeczy: do Gdańska, wiary chrześcijańskiej i do idei
Solidarności. W okresie PRL-u był działaczem opozycji de-
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LOTNISKA
WARSZAWA-MODLIN
– STR. 3 –

Trwają prace
przy budowie
ścieżek
rowerowych!
– STR. 3 –

Bonifikata za przekształcenie
n 60% bonifikaty od opłaty jednorazowej będzie przysługiwać mieszkańcom i spółdzielniom mieszkaniowym za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jest jednak kilka warunków do spełnienia.
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mokratycznej, przywódcą strajku studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim w maju 1988 roku.
Będąc wizjonerem, oddawał się ciężkiej pracy dla ukochanego Gdańska i dla Polski, połączonej z wiernością wartościom demokratycznym i obywatelskim, wrażliwością i tolerancją dla ludzi innych kultur i wyznań.
Pozostawił po sobie wzorzec wybitnego samorządowca, który w swoim życiu udowodnił, że polityka to roztropna służba, służąca dobru wspólnemu obywateli, pozostając
przy tym człowiekiem prostolinijnym, bezinteresownym
i oddanym swojej służbie.
Prezydent Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia 2019
roku w wyniku ciężkich ran zadanych przez zamachowca
na scenie podczas finału zbiórki dobroczynnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potępiamy ten zbrodniczy zamach, akt terroru i nienawiści.
Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim i Burmistrz Miasta oddają hołd zamordowanemu Prezydentowi
Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
n
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Słowo
od Burmistrza
Tematem wiodącym ostatnich tygodni
był dalszy los portu lotniczego Warszawa –
Modlin. Po wielu rozmowach i spotkaniach
udało się osiągnąć kompromis i będą środki
na modernizację i rozbudowę nowodworskiego lotniska. O szczegółach przeczytacie
Państwo w temacie numeru na str. 3.
Na kolejnych stronach przeczytacie również o środkach pozyskanych przez Miasto
w ramach programu „Senior+” na utworzenie Klubu Seniora, zakończeniu II edycji akcji
„Nakarm brzuszka”, pierwszym spotkaniu
Rady ds. Muzeum Miasta.
Miasto pozyskało również środki na
szkolenia dot. podniesienia kompetencji
cyfrowych mieszkańców. Szkolenia są bezpłatne i obejmują kilka modułów. Pełną informację na ten temat znajdziecie Państwo
na stronach 10-11. Serdecznie zachęcam do
zgłaszania się na szkolenia.
Wewnątrz wydania publikujemy też relacje z wydarzeń i zaproszenia na pierwsze

w sezonie wiosennym wydarzenia plenerowe. Informacje o kolejnych na bieżąco zamieszczamy na naszej stronie internetowej
nowydwormaz.pl oraz profilu na Facebooku. Zachęcam do aktywności na świeżym
powietrzu.
Na koniec, w związku ze zbliżającymi
się świętami wielkanocnymi życzę Państwu
wszelkiej pomyślności, zdrowia i nieustającej pogody ducha. Niech ten szczególny
czas przepełnia wiosenny nastrój i radość
przebywania z bliskimi.

n
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Zielone światło dla rozwoju lotniska Warszawa-Modlin!

n Po trwającym od dłuższego czasu impasie ws. lotniska Warszawa – Modlin
wreszcie wspólnicy doszli do porozumienia. Na ostatnim posiedzeniu podjęta została decyzja o podniesieniu kapitału spółki. Port zostanie dokapitalizowany
kwotą 50 mln zł przez województwo
mazowieckie.

12

marca, po tygodniowej przerwie wznowione zostało posiedzenie Zgromadzania Wspólników
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Przerwa została ogłoszona po
tym jak tydzień wcześniej, samorząd województwa mazowieckiego zaproponował jednostronne podniesienie kapitału
i zadeklarował gotowość wsparcia lotniska
kwotą 50 mln. zł. To środki niezbędne by
port mógł się dalej rozwijać i realizować
bieżące remonty (ok. 20 mln. jest potrzebne na rozbudowę terminala, a na bieżące
remonty ok. 27 mln przyp. red.).

Tym razem udało się osiągnąć porozumienie i Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę
50 mln zł.
– Te działania są konieczne, by nasze
lotnisko mogło się rozwijać m.in. rozbudowując terminal i prowadząc bieżące modernizacje. Po trwającej już zbyt długo sytuacji patowej mamy wreszcie konsensus,
w wyniku którego lotnisko będzie mogło
zwiększyć liczbę obsługiwanych pasażerów oraz poprawić komfort ich obsługi. To
jest warunek konieczny w przypadku, kiedy chcemy pozyskać kolejne linie lotnicze
i zwiększyć ruch turystyczny. Jako przewodniczący tego Zgromadzenia Wspólników wyrażam ogromne zadowolenie z takiego obrotu sprawy. – mówi Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek
Kowalski.
– Jestem zadowolony z takiego rozwoju sytuacji, bo czujemy się odpowiedzialni
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za ten port lotniczy, za wydatkowane do
tej pory środki publiczne. Uważamy, że
niezależnie od tego, jaka sieć lotnisk powstanie w przyszłości na Mazowszu, port
lotniczy Warszawa-Modlin będzie miał
swoje miejsce, zwłaszcza dla tanich linii
lotniczych, dla czarterów. Jego rozwój jest
bardzo pożądany – podsumowuje z kolei
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. – Jednomyślnie
przyjęta uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wyrażająca zgodę
na to, że województwo mazowieckie podniesie kapitał spółki o 50 mln zł, jest bardzo
ważna. Dzięki temu spółka będzie mogła
uruchomić niezbędne remonty i dokonać
niezbędnej rozbudowy lotniska.
Skarbnik Województwa Mazowieckiego, a jednocześnie przewodniczący Rady
Nadzorczej spółki Marek Miesztalski
wyjaśnia, że podjęta we wtorek decyzja
pozwoli w ciągu 2–3 lat osiągnąć samowystarczalność finansową.

WIEŚCI Z RATUSZA
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Trwają prace przy budowie ścieżek rowerowych!

TeksT
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n Rozpoczął się kolejny etap budowy ścieżek rowerowych w naszym mieście, w ramach projektu unijnego
ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Ś

cieżki powstają wzdłuż ulic Paderewskiego, Morawicza, Wojska Polskiego (przy drogach osiedlowych). Dodatkowo ścieżka rowerowa
powstanie, wzdłuż ulicy Granicznej, łącząc drogę
nr 631 ze ścieżką rowerową przy ul. Przemysłowej.
W ramach inwestycji powstaną także miejsca odpoczynku dla rowerzystów (ławki, kosze na śmieci
i stacje naprawy rowerów) oraz oznakowanie ZIT
z tabliczkami kierunkowymi.

www.nowydwormaz.pl

3

WIEŚCI Z RATUSZA

FAKTY NOWODWORSKIE

Dofinansowanie z rządowego programu „Senior+”
n W ramach kontynuacji polityki senioralnej miasto Nowy
Dwór Mazowiecki pozyskało kwotę 118 018,75 zł, na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora.

W

iedząc jak ważne jest prowadzenie działań sprzyjających aktywizacji osób starszych i zapobiegając ich
wykluczeniu i utracie samodzielności Burmistrz Miasta powołał Radę Seniorów, której zadaniem jest integracja środowiska
osób starszych, wzmacnianie ich udziału w życiu społeczności
lokalnej, a także sprzyjanie solidarności międzypokoleniowej.

TeksT
I Foto red.

W wyniku współpracy Urzędu Miejskiego i Rady Seniorów mieszkańcy 60+ otrzymali
Ogólnopolską Kartę Seniora oraz Kopertę Życia. Kolejnym
etapem jest udostępnienie seniorom infrastruktury w postaci
Klubu Seniora, pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego
czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

O Restaurze w Centrum
Kreatywności

TeksT I Foto Mariusz Łowicki

n 24 stycznia odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu Interreg Restaura. W warszawskim Centrum Kreatywności
Targowa przedstawiciele miast i instytucji zaangażowanych
w projekt omawiają efekty działań pilotażowych, które podjęte zostały w projekcie w drugiej połowie roku 2018.

D

ziałania te objęły analizy prawne i finansowe, ale także
opracowanie wizualizacji dokumentacji przedprojektowej. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest partnerem wiodącym
tego projektu. W ramach swoich zadań miasto realizuje prace
nad wypracowaniem koncepcji zagospodarowania Placu Solnego i nabrzeża Narwi w formule Partnerstwa Publiczno-Prywat-

nego, jednocześnie
koordynując pracę
partnerów z Polski,
Słowenii, Słowacji
i Chorwacji.
n

Wicemistrzynie Mazowsza u Burmistrza!

TeksT
I Foto red.

n Nowodworskie Młodziczki zajęły II m-ce w Mistrzostwach
Mazowsza Młodziczek w siatkówce. 12 marca osobiście pogratulował im tego sukcesu Burmistrz Jacek Kowalski.

W

spotkaniu w gabinecie Burmistrza uczestniczyły zawodniczki wraz z trenerem Cezarym Tulinem, a także Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Tomasz
Reginis.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

4
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Kocie brzuszki nakarmione po raz drugi!
n Zakończyła się druga edycja akcji
„Nakarm brzuszka”. Tegoroczny wynik
zbiórki jest oszałamiający.

A

kcja trwała od 7 stycznia do 18 lutego br. Jej inicjatorem jest Urząd
Miejski. Do tegorocznej akcji zaproszony
został Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
na Osiedlu Młodych i to jego uczniowie,
pod opieka p. Beaty Gmurzyńskiej zebrali
ogromne ilości darów dla kotów.
Zebrano:
3 222,5 kg suchej karmy
3 398 szt puszek po 400 g
3 86 szt pasztecików
3 629 szt saszetek po 100 g i 85 g
3 22 szt żwirków
3 Kabanosy dla kotów 8 szt x10

www.nowydwormaz.pl

TeksT
I Foto RED.

3 Przysmaki 7 szt
3 4 puszki po 850 g
Wśród darów nie zabrakło kocy, misek
plastikowych i ceramicznych, kołder, ręczników, kuwet, obroży, drapaków dla kotów, zabawek dla kotów, kociej pasty do
zębów, pochłaniaczy zapachu, worków
do kuwet, domków dla kotów.
Zebrane rzeczy oraz karma zostaną przekazane społecznym opiekunom
kotów. Ci z kolei, nie kryją radości z prowadzonej akcji. Do Urzędu Miejskiego
wpłynęły specjalne podziękowania oraz
słodkie upominki dla uczniów biorących
udział w akcji.
Specjalne podziękowania przekazał
osobiście Burmistrz Jacek Kowalski, który
odwiedził uczniów. „Dziękuję (…) dyrekcji

i nauczycielom prowadzącym akcję w szkole.
Pomaganie to wielka rzecz – cieszę się, że nasze placówki edukacyjne włączają się w akcje
charytatywne” napisał na swoim facebookowym profilu Burmistrz.
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Przekazanie samochodu Komendzie Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT Zespół Promocji i Spraw Społecznych
Foto KPP Nowy Dwór Mazowiecki

n 13 marca br. na terenie parkingu przy Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło
się przekazanie samochodu dla funkcjonariuszy, w którym
brali udział Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Paweł Calak oraz Komendant Powiatowy Policji
mł. insp. Marek Chodakowski.

6

A

uto marki Toyota będzie pomagało policjantom
w realizacji ich podstawowych działań, do których
należy przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa
obywatelom. Z uwagi na swoją funkcjonalność i przestronność pojazd będzie także wykorzystywany do zadań
logistycznych.

www.nowydwormaz.pl
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Rekonstrukcja prototypu polskiej
tankietki TK-1

TeksT I Foto dr inż. arch. Marek Przeździecki Miejski
Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim

n W kolejnym numerze Faktów Nowodworskich kontynuujemy cykl
artykułów, poświęconych najciekawszym wydarzeniom w sferze
ochrony zabytków, które miały miejsce w ostatnim okresie w Nowym Dworze Mazowieckim i w Twierdzy Modlin. Tym razem przedstawiamy działania związane z rekonstrukcją prototypu polskiej
tankietki TK-1.

Tankietka znowu w Modlinie

Po 75 latach Modlin odzyskał jeden z najbardziej charakterystycznych
symboli polskiej historii Twierdzy Modlin – tankietkę TK-1. Zrekonstruowany prototyp tankietki, 2 marca 2019 r., dotarł ona do Modlina. Inicjatorem
rekonstrukcji jest Grupa Konkret, będąca właścicielem wewnętrznego
obwodu koszar obronnych Twierdzy Modlin. Zrekonstruowaną tankietkę zwiedzający będą mogli obejrzeć już w czerwcu br., kiedy to zostanie
otwarta multimedialna ekspozycja poświęcona bohaterskiej obronie Modlina w 1939 roku, stanowiąca pierwszy element Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197. Autorem rekonstrukcji tankietki jest pan Sławomir Handke, właściciel firmy Handmet Military, która słynie z odbudowy
wielu historycznych pojazdów.

Tankietka TK-1 przed wojną – fot. w posiadaniu Fundacja Nasza Historia

Pani Ewelina Skurosz przy kopii zwornika

Historia tankietki TK-1

Pierwsze prototypy tankietek powstały w latach 1925-28 w Wielkiej
Brytanii, a po fazie prób pojazdy Carden-Loyd zaczęto produkować na
potrzeby armii brytyjskiej. Wśród państw zainteresowanych konstrukcją
pojazdu znalazła się Polska. Próby testowe na poligonach w Polsce nie zakończyły się jednak sukcesem i wykazały wiele wad pojazdów.
Przygotowanie projektu polskiej tankietki zlecono wówczas pracownikom Biura Konstrukcyjnego Broni Pancernych Wojskowego Instytutu Badań
Inżynierii w Warszawie. Nad projektem pracowali np.: mjr. inż. Władysław
Trzeciak, rtm. Edward Karkoz i inż. Edward Habich. Na podstawie przygotowanej dokumentacji Państwowe Warsztaty Samochodowe zbudowały dwa
prototypy pojazdu nazywanego „Lekkim czołgiem szybkobieżnym wz. 30”.
Otrzymały one oznaczenia TK-1 i TK-2. Oba pojazdy zostały przekazane
wojsku w maju 1930 roku.
Rozpoczął się wówczas cykl badań porównawczych. W ich rezultacie
oba prototypy tankietek wróciły do fabryki w celu wprowadzenia zmian.
Zamówiono jednocześnie trzeci prototyp, który otrzymał oznaczenie TK-3.
W lipcu 1931 roku został pojazd został przyjęty do uzbrojenia Wojska Polskiego i nazwany lekkim czołgiem rozpoznawczym TK-3.
Tankietka TK-1 jest nierozerwalnie związana z ważną kartą w historii Modlina. Po wycofaniu ich z dalszych prób, modlińscy pancerniacy
zbudowali na terenie koszar
obronnych kamienny postument, na którym ustawili
tankietkę. Przetrwała ona aż
do 1944 roku, kiedy to wraz
z innymi historycznymi pojazdami została zrabowana przez
Niemców. Po wojnie, w 1945
roku, do Modlina znów trafiły wojska pancerne. Przedwojennemu postumentowi
nadano jednak nowy, pomnikowy charakter, stawiając na
jego szczycie miniaturę radzieckiego czołgu T-34. Wówczas odsłonięto też tablicę
upamiętniającą poległych na
szlaku bojowym Lenino–Berlin. W takiej formie postument
przetrwał do dziś .
n
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Cokół w Tw. Modlin bez tankietki – okres okupacji – fot. w posiadaniu FNH

Po wojnie – Fot. w posiadaniu Elżbiety Wiercińskiej

Tankietka TK-1 – współczesna rekonstrukcja – fot. Marek Przeździecki

Tankietka TK-1 – współczesna rekonstrukcja – fot. Marek Przeździecki
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Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
n 28 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (MZZK). W posiedzeniu – oprócz stałych członków MZZK
– uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Wód Polskich tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz gmin Jabłonna i Wieliszew, a także starostw powiatowych w Nowym Dworze Mazowieckim i w Legionowie, jak również przedstawiciel dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów.

W

pierwszej części posiedzenia
zostało ostatecznie wypracowane stanowisko samorządów w kwestii
dalszych działań, które pozwolą w jak
najkrótszym czasie opracować pełną
dokumentację umożliwiającą uzyskanie
pozwolenia na rozpoczęcie modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki
Wisły. W 2017 roku wydawać się mogło,
że pierwszy ważny krok, w kierunku rozpoczęcia inwestycji pod nazwą „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku obejmującym miasto Nowy Dwór
Mazowiecki i gminę Jabłonna” będzie
za nami. Rzeczywistość jednak okazała
się, nieoczekiwanie, przykra. Pomimo,
że w pierwszej połowie 2017 roku jednostki samorządowe tj. miasto Nowy
Dwór Mazowiecki, powiat Nowodworski, gmina Jabłonna, gmina Wieliszew,
miasto Legionowo i powiat Legionowski przekazały określone, w zawartym
porozumieniu, środki finansowe na rachunek Województwa Mazowieckiego,
a Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych uruchomił procedurę
postępowania związaną z wyłonieniem
wykonawcy dokumentacji, którym ostatecznie została Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji MKM
PERFEKT w Krakowie. Zgodnie z zawartą umową dokumentacja miała zostać
opracowana do 4 grudnia 2017 r. Jednak
w związku z faktem, że pomimo, że inwestycja dotyczy tylko modernizacji istniejącego już od dziesięcioleci wału, a nie
budowy nowego, to (ponieważ przebiega on przez obszary chronione „Natura
2000”) Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska nałożyła obowiązek opracowania pełnego Raportu oddziaływania
inwestycji na środowisko, co wiąże się
z przeprowadzeniem wielomiesięcznych
badań. Wywiązanie się z umowy, przez
MKM PERFEKT, pomimo opracowania
projektu technicznego, w terminie przyjętym w umowie, stało się więc nierealne. Z dniem 1 stycznia 2018 r. z mocy
znowelizowanej ustawy Prawo wodne,
rolę inwestora przejęła nowopowstała
jednostka, Państwowego Gospodarstwa
Wodnego (PGW) Wody Polskie, jako następca prawny struktur Województwa
Samorządowego, którymi były jednostki Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
8

i Urządzeń Wodnych. Ponieważ PGW
Wody Polskie, pomimo wcześniejszych
obietnic, ostatecznie nie podjęło żadnej
współpracy z MKM PERFEKT zmierzającej do zakończenia prac projektowych,
to wieloletni wysiłek samorządów został
zniweczony. Środki finansowe zostały
zwrócone samorządom.
W ciągu całego 2018 roku nowopowstałe jednostki organizacyjne Wód Polskich nie nawiązały z samorządem miasta Nowy Dwór Mazowiecki, jak również
z tego co jest nam wiadome z innymi
jednostkami samorządowymi szczebla
powiatu i gminy, współdziałania w zakresie bieżącego utrzymania, konserwacji,
a także przeglądów i kontroli urządzeń
i budowli przeciwpowodziowych.
Bezczynność PGW Wody Polskie, w zakresie ochrony przed powodzią, w roku
ubiegłym, spowodowała dużą determinację i konsolidację działań ze strony samorządów z uwagi na zagrożenie jakie wiąże
się z faktem, że wał przeciwpowodziowy
znajdujący się w złym stanie technicznym,
w wyniku zaniechania konserwacji podlega dalszej degradacji. Dlatego też bardzo
istotnym był udział w posiedzeniu MZZK
przedstawiciela dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – PGW
Wody Polskie – pana Krzysztofa Chęcia,
który w swoim wystąpieniu stwierdził, że
PGW Wody Polskie potwierdzają potrzebę współpracy z jednostkami samorządowymi powiatu nowodworskiego i legionowskiego, zagrożonymi złym stanem
technicznym wału rzeki Wisły, w zakresie
opracowania nowej, pełnej dokumentacji
projektowej umożliwiającej wystąpienie
o pozwolenie na budowę w roku 2020.
Dyrektor Chęć stwierdził, że zdaniem PGW
Wody Polskie wykupienie i wykorzystanie
częściowo opracowanej, w roku 2017
dokumentacji, jest niecelowe, ponieważ
wymaga ona już aktualizacji co wpłynie
na skomplikowanie, a nie przyspieszenie procesu projektowego. Po dyskusji
Przewodniczący MZZK, Burmistrz Jacek
Kowalski zaakceptował to rozwiązanie
i uznał, że Miasto będzie finansowo partycypować w tym działaniu.
W drugiej części przedstawiciele Wód
Polskich zaprezentowali plan działań na
rok bieżący w zakresie prac konserwacyjnych urządzeń wodnych oraz zasady
współpracy z samorządami. Poinformo-

TeksT Andrzej Dybowski

wali, że w roku bieżącym zaplanowano
dwukrotne koszenie wałów – w czerwcu
i październiku. Zapowiedziano również
kontynuowanie wspólnych z przedstawicielami gmin i powiatów przeglądów
i kontroli stanu wałów przeciwpowodziowych. W roku bieżącym planowane jest
także wykonanie prac konserwacyjnych
związanych z odbudową powierzchni
wałów, uszkodzonych przez dziki. Burmistrz ze swojej strony zapewnił, że jeśli
zajdzie taka potrzeba to Miejski Zakład
Oczyszczania wykona dodatkowe koszenie korony wałów.
Mjr Tomasz Iwan, przedstawiciel dowódcy 2 Mazowieckiego Pułku Saperów przedstawił zasady wykorzystania
wojska w warunkach wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej.
Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg.
Mariusz Wyszyński zapoznał członków
MZZK jakimi siłami i środkami dysponuje
KM PSP w Nowym Dworze Mazowieckim
na wypadek zagrożenia powodziowego.
Poinformował, że Powiatowe Stanowisko
Kierowania dysponuje siłami Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej PSP oraz jedenastoma jednostkami OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Komendant Powiatowy ma
ponadto do wykorzystania dziesięć jednostek OSP z poza systemu. Większość
z tych jednostek posiada na wyposażeniu łodzie, a także pompy o różnej wydajności. Przedstawiciel Komendanta
Powiatowego Policji, Naczelnik Wydziału
Prewencji, aspirant Wiesław Michałowski
przedstawił możliwości Policji związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w rejonach zagrożonych powodzią jak również w przypadku prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.
Przewodniczący MZZK, Burmistrz
Jacek Kowalski kończąc posiedzenie
podziękował za udział zaproszonym gościom tj. przedstawicielom PGW Wody
Polskie, sąsiednich jednostek samorządowych i służb mundurowych oraz wyraził nadzieję, że spotkanie pozwoliło lepiej poznać wzajemne uwarunkowania,
które mogą być istotne w przypadku
wystąpienia zagrożenia powodziowego.
Wyraził też nadzieję, że w najbliższych
dniach współdziałanie kierownictwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
i samorządów nabierze tempa by jak najszybciej mogły zostać rozpoczęte prace
związane opracowaniem dokumentacji
niezbędnej do rozpoczęcia przebudowy
wału przeciwpowodziowego Wisły, na
terenie Nowego Dworu Mazowieckiego
i gminy Jabłonna.
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O muzeum w bibliotece

n 14 lutego 2019 roku w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się pierwsze spotkanie powołanej
przez Burmistrza Jacka Kowalskiego
Rady ds. Muzeum Miasta.
potkaniu przewodniczył Burmistrz,
który zapoznał członków Rady ze
stanem zaawansowania prac przy tworzeniu Muzeum Miasta. Jak powiedział, muzeum powstanie na I piętrze starej części
Biblioteki Publicznej przy ul. I.J. Paderewskiego 22. Złożona historia naszego miasta sprawiła, że nie posiadamy cennych
eksponatów, które mogłyby być atrakcją
wystaw. Nowodworskie muzeum może
być więc tylko muzeum narracyjnym,
które w ciekawej formie będzie opowiadać naszą historię. Nowoczesne muzeum

S

TeksT I Foto
MiPBP

multimedialne, które chcemy utworzyć
powinno oddziaływać na różne zmysły
zwiedzających, nie tylko na wzrok ale i na
słuch, węch czy dotyk.
W trakcie spotkania ustalono plan działań na najbliższy okres i zaakceptowano
pomysł współtworzenia koncepcji muzeum z firmą, która profesjonalnie zajmuje
się organizacją wystaw.
Zachęcamy wszystkich nowodworzan
do pomocy w tworzeniu koncepcji muzeum. Liczymy na udostępnienie Bibliotece prywatnych zbiorów, które mogłyby być
wykorzystane przy tworzeniu scenariuszy
wystaw, czy w dokumentowaniu i archiwizowaniu wiedzy o naszym mieście.
Mamy nadzieję, że proces wspólnego tworzenia Muzeum Miasta wpłynie
pozytywnie na aktywizowanie naszej nowodworskiej społeczności, na budowanie

Medale z okazji Złotych Godów
n 8 lutego w nowodworskim Urzędzie
Stanu Cywilnego wręczone zostały
medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymało je siedem par.

Z

okazji jubileuszu „Złotych Godów”
tj. 50-lecia małżeństwa specjalne
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznał siedmiu parom Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta wręczył je Burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego.
Dostojni Jubilaci to: Teresa i Jan Bartołowiczowie, Matylda i Zdzisław Gogolowie, Krystyna i Kazimierz Motakowie, Elżbieta i Lech Musiałowie, Józefa i Tadeusz
Osiakowie, Zofia i Henryk Różańscy oraz

www.nowydwormaz.pl

lokalnej dumy i emocjonalnego stosunku
do przeszłości.
Skład Rady:
Janina Bystrek
Sebastian Golejewski
Alfred Kabata
Roman Kaczorowski
Sławomir Kaliński
Robert Kanigowski
Marian Karaś
Barbara Malewska
Maria Możdżyńska
Piotr Oleńczak
Grzegorz Sokołowski
Sebastian Sosiński
Tadeusz Sosiński
Jan Wiśniewski
tel. kontaktowy 22 775 23 11
e-mail: biblioteka@nowydwormaz.pl

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak
Foto Martyna OLEŚKIEWICZ

Maria i Jan Sadowscy.
„Dziś spotykamy się na uroczystości
Waszych Złotych Godów. To wspaniała
rocznica, i wyjątkowa okazja do spojrzenia
na minione lata, dokonania podsumowań
i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym
się na przestrzeni lat uczuciem dwojga
ludzi (...) Jesteście ambasadorami miłości,
wzorem zgody i miłości małżeńskiej dla
wszystkich, którzy dziś decydują się iść
przez życie razem. Jesteście żywym świadectwem tego, że mimo różnych przeciwności losu można dotrzymać danego
sobie przyrzeczenia. Patrzymy na Was
z podziwem i szacunkiem, dziękujemy za
miłość i przykład życia jaki dajecie” – zwrócił się do zebranych Burmistrz.

Dodał też, że wręczanie medali za
długoletnie pożycie małżeńskie to jeden
z najbardziej przyjemnych przywilejów
sprawowania urzędu Burmistrza.
Na sali, oprócz Jubilatów nie zabrakło
rodzin, przyjaciół i znajomych. Po ceremonii dekoracji przyszedł czas na życzenia,
uściski, gratulacje i toast tradycyjną lampka szampana.
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Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało Grant w ramach projektu
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa mazowieckiego”
TeksT URZĄD MIEJSKI

n Wysokość grantu 123.600 tys. zł bez żadnych kosztów
własnych, dofinansowanie w 100%. W ramach projektu
zostanie przeszkolonych 240 osób powyżej 25 roku życia
w tym minimum 10% osób powyżej 65 roku życia.

S

zkolenia odbędą się w 7 grupach tematycznych:
„Rodzic w Internecie”,
„Mój biznes w sieci”,
„Moje finanse i transakcje w sieci”,
„Działam w sieciach społecznościowych”,
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
„Rolnik w sieci”,
„Kultura w sieci”
Warunkiem zorganizowania szkolenia w każdej z grup jest
zebranie minimum 12 osób w danej tematyce. Szkolenie z wybranej tematyki będzie trwać 2 dni po 8 godzin. Podczas szkolenia przewidziany będzie poczęstunek oraz obiad. Dodatkowo
każdy z uczestników otrzyma zestaw gadżetów promocyjnych
oraz materiały szkoleniowe wybranego kursu.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!
Nabór uczestników projektu jest ciągły aż do osiągnięcia limitu osób tj.: 240. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego – pokój nr 310 (3 piętro), telefonicznie:
22 51 22 173 lub pod adresem mailowym szkolenia@nowydwormaz.pl
Formularze zgłoszeniowe można pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Punkcie Obsługi Interesanta
(w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od
8.00 do 16.00) na parterze lub pod adresem: www.nowydwormaz.pl/szkolenia.
Pod wyżej wymienionym adresem można również zapoznać się z Regulaminem Projektu.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta, a także osoby
spoza miasta do wzięcia udziału w szkoleniach, dzięki którym
będzie można poszerzyć swoje kompetencje cyfrowe. W dzisiejszych czasach wszechobecne są e-usługi zarówno w kontaktach
z urzędami, służbą zdrowia czy bankowości elektronicznej. Dodatkowo można będzie także dowiedzieć się jak zachowywać się
w sieci tzw. kultura w sieci.
Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach i postawienie na swój rozwój.

OPIS MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH
Nauka kompetencji cyfrowych to nie tylko nauka umiejętności związanych z obsługą komputera, lecz poszerzanie swej
wiedzy praktycznej i zawodowej, która staje się niezbędna do
poruszania się w dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się

świecie, pełnym nowych możliwości. Nasze szkolenia to praktyczna nauka jak wykorzystać Internet w życiu prywatnym
i zawodowym.

Rodzic w Internecie
Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest
przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie
bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych
i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie,
jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+,
uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module
elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier
i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Mój biznes w sieci
Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu.
Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby internetu, aby
podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse
itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi eadministracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć
mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania
z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np.
Akademia PARP).

Działam w sieciach społecznościowych
Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony
jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności
na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy
po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na
bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym
m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości,
kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem
regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Tworzę własną stronę internetową (blog)
Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które
chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony
internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie
miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści

Informacja o współfinansowaniu:
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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(słowne, graficzne, muzyczne,
filmowe), z uwzględnieniem ich
ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki
internetowej, rozpowszechniać
oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto
nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji
z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Rolnik w sieci
Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim
dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie
przydatne informacje, aplikacje
i e-usługi mogą znaleźć w sieci,
jak z nich bezpiecznie korzystać,
jak regulować swoje rachunki
bez konieczności odwiedzania
placówki bankowej czy urzędu.
W ramach nauki pozyskiwania
informacji z sieci uczestnicy
szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.
pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.
pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np.
rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz
portalami meteorologicznymi
(np. pogodynka.pl, agropogoda.
pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem
konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.
pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje),
usług online dla ubezpieczonych
w KRUS (portal eKRUS.gov.pl),
usług Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR
oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne

Kultura w sieci

Moje finanse i transakcje w sieci

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich,
którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w intrenecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów
edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do
nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się
z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej
kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia
Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa
autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym
korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak
odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest
dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie
sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik
będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym,
dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż,
płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych
usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

www.nowydwormaz.pl
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Tulipany dla kreatywnych kobiet
n W poniedziałek, 25 lutego, w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „TULIPANY – KREATYWNE SPOTKANIA KOBIET”. Nasze spotkania mają inspirować, motywować oraz dostarczać niezbędnych materiałów
i wiedzy które przyczynią się do rozwoju osobistego uczestniczek. Stąd forma warsztatów, które mają na celu zdobycie
nowych umiejętności i uwolnienie twórczego potencjału.

FAKTY NOWODWORSKIE

TeksT I foto Sylwia Ciuchta NOK

i rozkwitnąć! Jednocześnie jest to wyjątkowy czas, który Panie
mogą spędzić w gronie cudownych kobiet, w ciepłej, inspirującej i twórczej atmosferze. Serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkanie „TULIPANÓW”. Więcej informacji ukarze się wkrótce
na stronie: www.nok.nowydwormaz.pl.

P

odczas ostatniego spotkania nowodworzanki z dużym
entuzjazmem uczestniczyły w warsztatach ”Malowanie na bawełnie”. Nauczyłyśmy się jak zdobić tkaniny używając
kredek, farb, flamastrów, sprayów, jak pracować z szablonami
i stemplami. W trakcie warsztatów powstały kolorowe, pełne
fantazyjnych wzorów koszulki oraz torby ekologiczne. Poznając
rozmaite techniki i sposoby zdobienia materiału spędziłyśmy
pełen uśmiechu czas, a ostateczny efekt pracy przyniósł uczestniczkom satysfakcję i zadowolenie.
Spotkania „TULIPANÓW” skierowane są do kobiet które w codziennym zabieganiu chcą znaleźć chwilę dla siebie

Premiera „Kwiaciarki” w Bibliotece
n 16 stycznia 2019 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się premiera książki pt. „Kwiaciarka” Anny Kasiuk. To był ważny dzień,
nie tylko dla autorki ale także dla nas. Po raz pierwszy w historii naszej Biblioteki mieliśmy przyjemność być gospodarzem tak wyjątkowego wydarzenia.

A

nna Kasiuk pochodzi z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jak
sama mówi, uwielbia spacery i wyprawy rowerowe. Jest marzycielką, gotową cierpliwie podążać drogą, która doprowadzić ją
może do spełnienia kolejnego marzenia. Nadrzędnymi wartościami
w jej życiu są prawdomówność i dialog. Nie znosi kłamstwa w żadnej, nawet najlżejszej postaci. A reszta to jej pasja...
„Kwiaciarka” jest kontynuacją historii opisanej w poprzedniej książce autorki pt.: „Andromeda”. Główna bohaterka powieści
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TeksT I foto Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

– Judyta – jest bardzo wrażliwą osobą. Kocha kwiaty dlatego postanawia być kwiaciarką. Jej życie prywatne nie jest takie doskonałe.
Po rozstaniu z mężczyzną na jej drodze staje miłość z młodzieńczych lat. Mogłoby się wydawać, że wszystko zaczyna idealnie się
układać, jednak do czasu…
Imprezę rozpoczął występ Julii i Dominika, uczestników zajęć
wokalnych w Nowodworskim Ośrodku Kultury, którzy wprowadzili nas w poetycko-literacki nastrój śpiewając m.in. utwory Kabaretu
Starszych Panów i Agnieszki Osieckiej. Następnie autorka odpowiadając na pytania prowadzącej opowiedziała jak wyglądało zbieranie
materiałów do książki, kim jest Magda, której dedykowana jest „Kwiaciarka”, jakie były jej obawy dotyczące zmiany wydawcy, a także o plany na przyszłość. Licznie zebrani goście wysłuchali kilku fragmentów
z premierowej książki. Na koniec spotkania były pytania od publiczności, nie mogło także zabraknąć autografów i zdjęć z autorką.

www.nowydwormaz.pl
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Karnawał na lodzie

TeksT Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
Foto Przemysław Miścikowski

n W niedzielę 17 lutego na lodowisku na Osiedlu Młodych
w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się kolejna edycja
„Karnawału na lodzie”. Cykliczna impreza zorganizowana
została przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 pod patronatem Pana Jacka Kowalskiego Burmistrza Miasta.

U

czestnicy zabawy mogli potańczyć na łyżwach w rytm
muzyki, tworzyć „lodowe figury”. Młodsze dzieci przebrane w fantastyczne stroje brały udział w grach i zabawach
taneczno – ruchowych, natomiast starsi uczestnicy rywalizowali w zabawach sprawnościowych.
Impreza prowadzona była przez nauczycieli Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim: p. A. Odrzywolską, J. Parol i C. Tulina oraz animatora Białego Orlika A. Zarembę.
Uczestnicy „Karnawału na lodzie” bawili się wyśmienicie.
Na zmarzniętych łyżwiarzy i gości czekała gorąca herbata
i pyszne pączki. Nie zabrakło też nagród – gadżetów dla aktywnych uczestników Karnawału, a wszystkie osoby, które
w tym dniu założyły strój karnawałowy dostały ufundowaną
przez sponsorów nagrodę – niespodziankę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, a uczestnikom i obserwatorom, gratulujemy fantastycznej i aktywnej
niedzieli.

www.nowydwormaz.pl
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Przednia zabawa na Osiedlu Młodych

TeksT red.
foto Gazeta Nowodworska

n 28 lutego panie z Osiedla Młodych świętowały Dzień Kobiet. Imprezę zorganizował Zarząd Osiedla nr 2.

kazali Paniom drobne upominki i składali najlepsze życzenia.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 2 Mirosława Boroń nie kryła zadowolenia z przebiegu imprezy. „Cieszę się, że na naszym
Dniu Kobiet zawsze jest tak licznie i tak wesoło. Takie spotkania
to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, a ta jest u nas zawsze
przednia, ale też możliwość lepszego poznania się i integracji
środowiska” powiedziała naszej redakcji. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom spotkania,
którymi byli:
Burmistrz Jacek Kowalski, Grażyna Brzozowska, Mirosława
Boroń, Monika Gluba – Stasiak, Anna Małecka, Marcin Ozdarski
i Zbigniew Niezabitowski.

M

ieszkanki Osiedla Młodych miały okazję świętować
Dzień Kobiet trochę wcześniej. Zarząd postanowił
zorganizować ją jeszcze w karnawale, bo wiadomo, że na tej
osiedlowej imprezie zawsze muszą być tańce. Tak też było
i tym razem. Panie świetnie się bawiły przy hitach polskich i zagranicznych, tych nowszych i tych trochę starszych. Do wspólnej zabawy przyłączyli się zaproszeni na imprezę goście, wśród
których był Burmistrz Jacek Kowalski, przedstawiciel Straży
Miejskiej, a także radni miejscy i powiatowi. Oni także prze-

Panie z Twierdzy świętowały swój dzień

TeksT I foto Zarząd Osiedla nr 6

n W czwartek (7.03) w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr
4 w Modlinie Twierdzy odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Zarząd Osiedla nr 6 oraz radnych
z Modlina Twierdzy.

W

spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz Jacek
Kowalski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna
Nadrzycka. Organizatorzy przygotowali dużo atrakcji jak np. koncert
Andrzeja Morawskiego, pokaz makijażu oraz poczęstunek z różnymi
słodkościami. Zapraszamy w przyszłym roku.
ORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Zarząd Osiedla nr 6
Radni z Modlina Twierdzy
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4
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Dzień Kobiet Sekcji Emerytów ZNP
n Kolejny rok i kolejne spotkanie członków Powiatowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP z okazji Dnia Kobiet.

S

potkanie odbyło się w dniu 10 marca, w restauracji Borodino. Wspaniałe potrawy, ciasta, kawa i herbata. A do tego
miła muzyka fortepianowa.
Jednak najwspanialsze jest to, że kolejny raz członkowie tej
sekcji ZNP mogli spotkać się i wspólnie spędzić miło czas.
A czas ten, to możliwość wspomnień i rozmów o wspólnych
zainteresowaniach, nawet tych zawodowych, to czas rozmów
o byciu kobietą w życiu codziennym, to także czas wspomnień
o wielu wspaniałych chwilach swojego życia.
Spotkanie jak co roku zorganizowała Julia Pigoń przewodnicząca sekcji ZNP, która powiedziała kilka miłych słów do ,,swoich pań''.
A ponieważ każdy rok przynosi wiele niespodzianek i ciekawostek, więc w następnym roku będzie znowu kolejne spotkanie, aby można było o nich opowiedzieć i razem uczcić ten piękny pod różnymi względami dzień, jakim jest Dzień Kobiet.

TeksT I foto Krzysztof Grudziński

Ale to nie koniec miło spędzanego czasu, ponieważ w dniu
17 marca przewodnicząca Julia Pigoń zorganizowała dla członków tej sekcji, wyjazd do teatru Capitol w Warszawie, na przedstawienie ,,DWIE PARY DO PARY''.
W rezerwacji biletów na tę świetną sztukę pomogła nam
Anna Korcz.

WYDARZENIA

FAKTY NOWODWORSKIE

Dla młodzieży o Żołnierzy Wyklętych
n 1 marca 2019 r., w Nowodworskim
Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, Związek Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizował
dla młodzieży z nowodworskich szkół
pokaz filmu „Wyklęty” oraz prelekcję
dotyczącą Żołnierzy Wyklętych.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież
z Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1,
z Zespołu Placówek Edukacyjnych oraz
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Przybyłych na spotkanie uczniów, opiekunów, przedstawiciela IPN oraz członków
Związku powitał płk rez. Alfred Kabata
– prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP.
W spotkaniu uczestniczyła Urszula Mań-

www.nowydwormaz.pl

TeksT (k)
Foto Foto Henryk Ruszczyk

kowska – mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego – córka Żołnierza Wyklętego
Stanisława Gutowskiego.
ZOR RP reprezentowali: mjr w st.
spocz. Janusz Zajączkowski, Henryk
Ruszczyk i 95 – letni kombatant – Roman Kaczorowski.
Spotkanie rozpoczęła prelekcja Artura Podgórskiego z Oddziałowego Biura
Edukacji Narodowej IPN w Warszawie dotycząca żołnierzy powojennego podziemia
niepodległościowego. Następnie wyświetlono film „Wyklęty”, w którym pierwowzorem głównego bohatera, był sierż. Józef
Franczak, najdłużej ukrywający się żołnierz
podziemia niepodległościowego, który
zginął 21 października 1963 r.
n
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Rodzicielskie świadczenie uzupełniające czyli Mama 4 + - Sprawdź czy Ci się należy!
Jesteś mamą, która ukończyła 60 lat, urodziła
i wychowała co najmniej 4 dzieci? Nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne środki na utrzymanie? Mieszkasz w Polsce od 10 lat? Masz polskie
obywatelstwo lub obywatelstwo państw członkowskich UE ? Twój pobyt w Polsce jest zalegalizowany?
Jeśli odpowiedziałaś na wszystkie pytania twierdząco

16

to znaczy, że spełniłaś już część warunków niezbędnych do tego, aby otrzymać Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające czyli RSU.
Aby poznać wszystkie szczegóły i dowiedzieć się
więcej o RSU odwiedź najbliższą placówkę ZUS lub
zajrzyj na naszą stronę https://www.zus.pl/bazawiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycz-

nych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzicielskie-swiadczenie-uzupelniajace-mama-4-/2200117.

www.nowydwormaz.pl
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Do wolności inaczej

TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Pod koniec XVIII w. Polska zniknęła z mapy Europy. Walka zbrojna o wskrzeszenie Ojczyzny nie dawała pozytywnych rezultatów, zaczęto więc powoływać do istnienia organizacje, które miały ustrzec naród od demoralizacji, wynarodowienia i wyniszczenia

Z

aborcy szybko orientowali się, że
działalność społeczna jest jednocześnie działalnością propolską i zakazywali prowadzenia tego typu bractw. Polacy szukali wówczas nowych rozwiązań.
Jako jedno z największych zagrożeń
postrzegano problem alkoholizmu. Po raz
pierwszy organizacje szerzące trzeźwość
powołano do istnienia w 1838 r. Od początku związane były z zakonem kapucynów m.in. z ojcem Honoratem Koźmińskim. Jedną z form ich działalności były
herbaciarnie i gospody chrześcijańskie.
Pierwsza została założona w 1879 r. w Nowym Mieście nad Pilicą, w ciągu kolejnych
4 lat było ich w Królestwie Polskim już ponad 70 w tym jedna w Zakroczymiu.
Pierwsze informacje o działaniach
komitetu trzeźwości w Nowym Dworze
pochodzą z września 1899 r. Prasa donosiła, że w naszym mieście planowane
jest otwarcie herbaciarni. Wskazywano
przy tym miejsce gdzie miał funkcjonować nowy lokal. Nie wiemy czy celowo,
czy przez przypadek miał być otwarty
w najbliższym sąsiedztwie dawnej austerii miejskiej, a w tym czasie prywatnego
szynku. Nie podano dokładnego adresu
lecz określenie „dom Zdanowicza” pozwala na dość ścisłe jego określenie. Posiadłość Zdanowiczów mieściła się w narożniku dzisiejszych ulic Warszawskiej i Słowackiego. Należał do nich m.in. istniejący
do dziś dom na Warszawskiej 3.
Pod koniec 1899 r. ksiądz Jan Jaroczyński, proboszcz nowodworski poświęcił instytucję, którą określono jako
„herbaciarnię – garkuchnię ludową”.
Nazwa wskazywała, że oprócz „herbaty,
kawy, mleka, pieczywa, zakąsek zimnych, jak np. wędlin, sera, jajek, w poście śledzi, latem napojów gazowych”
w lokalu można było zjeść tani, gorący
posiłek.
Najprawdopodobniej wspomniany
duchowny znalazł się w zarządzie nowej
instytucji gdyż tego typu lokale znajdowały się zazwyczaj pod opieką parafii.
Mógł być też inicjatorem jej powstania.

Gdy w 1890 roku został przysłany do
Nowego Dworu najłagodniej mówiąc
nie był zachwycony parafianami i przez
14 lat pracy w naszym mieście starał się
coś z tym zrobić. Jako jedyny duchowny stał się w 1894 r. członkiem zarządu
reaktywowanej przez ministra spraw
wewnętrznych rady dobroczynności publicznej powiatu warszawskiego. W 1895
r. należał do komitetu pomocowego starającego się o wsparcie dla ofiar olbrzymiego pożaru, który zniszczył centrum
miasta. Należał do rady Towarzystwa
Straży Ogniowej Ochotniczej w Nowym
Dworze, przez dłuższy czas był nawet
prezesem jej zarządu. W listopadzie 1897
r. toczyło się przeciw niemu polityczne
śledztwo policyjne gdyż zakazał, podczas
pogrzebu urzędnika magistratu Stanisław Kuskowskiego, wnoszenia do kościoła wieńca z rosyjskimi napisami.
Proboszcz działacz społeczny i patriota był idealnym kandydatem na opiekuna
instytucji, która miała pomagać w walce
z alkoholizmem, ale była również swego
rodzaju krzewicielką polskości. Herbaciarnie udostępniały swoim bywalcom
książki i czasopisma, prowadzono w nich
wykłady i prelekcje. Goście mogli zagrać
w szachy, warcaby lub domino. W 1900
r. na posiedzeniu powiatowego komitetu
trzeźwości zarząd nowodworskiej herbaciarni zaproponował otwarcie w naszym
mieście stałego teatru. Dla aktorów amatorów i dla trup przyjezdnych proponowano przystosować istniejącą w pobliżu
budynku magistratu szopę służącą jako
skład narzędzi strażackich. Koszt przekształceń miał wynieść 600 rubli. Niestety
pomysł był dla komitetu zbyt kosztowny.
„Na otarcie łez” nowodworzanie otrzymali pieniądze na zakup instrumentów
muzycznych i utworzenie w herbaciarni
orkiestry. Na tym samym zebraniu ogłoszono zamiar zorganizowania ruchomego muzeum, które prezentowałoby zdobycze nauki i techniki. W krótkim czasie
do rządu gubernialnego przesłany został
projekt, który przewidywał, że do miej-

Ksiądz Jan Jaroczyński bez broni walczył o Polskę.

scowości gdzie są herbaciarnie ludowe,
w tym do Nowego Dworu cyklicznie
przyjeżdżać będą zbiory „z dziedziny
przyrodoznawstwa i higieny, przyrządy
do doświadczeń fizycznych i mechanicznych, obrazy znikające itp. W oczekiwaniu na zgodę władz państwowych
wysyłano na tereny działania komitetu
wystawy obrazów treści religijnej, krajobrazów i sztuki stosowanej.
Mimo szerokiej oferty kulturalnej
placówki trzeźwościowe nie cieszyły
się wielką popularnością, a rząd bardzo
chętnie likwidował te, które nie przynosiły dochodu. Nowodworska herbaciarnia działała jeszcze w 1903 r. Była
otwarta latem od 7.00, zimą od 8.00.
Kończyła działalność o 22.00. Nie wiemy
czy funkcjonowała w latach następnych.
Być może nie, gdyż w pierwszych miesiącach 1904 r. ksiądz Jaroczyński został
zwolniony z urzędu administratora parafii nowodworskiej. Decyzję o emeryturze dla sześćdziesięciolatka, co wówczas
było ewenementem, argumentowano jego chorobą. Czy był to argument
prawdziwy czy administracja rosyjska
wolała pozbyć się zbyt czynnego kapłana, nie wiadomo. Ksiądz Jaroczyński
zmarł nagle w nocy 24.11.1907 r. podczas wizyty u przyjaciela ks. Władysława
Ślepowrońskiego proboszcza w Nieporęcie. W chwili zgonu miał 64 lata w tym
38 w kapłaństwie. 28 listopada spoczął
na Starych Powązkach.

Nowi nowodworzanie i nowodworzanki
TeksT I Foto Szczęśliwi Rodzice

W kąciku „Nowi Nowodworzanie” publikujemy zdjęcie Hanny Sobierskiej ur. 17.01.2019
waga 3700 i 57 cm wzrostu.
Zachęcamy wszystkich Szczęśliwych
Rodziców do przesyłania nam zdjęć swoich
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dzieci w pamiątkowym body na adres:
fakty@nowydwormaz.pl.

Pochwal się
swoim szczęściem!
www.nowydwormaz.pl
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Dzień Babci i Dziadka

EDUKACJA

TeksT I foto
J.O. M.Ch.

„Dziadek z Babcią mają święto
Więc im wszyscy zaśpiewamy
Niech nam żyją, niech nam żyją Nasi goście ukochani. „

n 21 stycznia, jak co roku w PP2 zorganizowana została
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W

tym dniu dzieci zaprosiły do przedszkola swoje kochane babcie i dziadków. Dzieci przygotowały dla nich
specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały
piosenki i tańczyły. Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła się
w oku. To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków
po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.
Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni
na herbatę i słodki poczęstunek. A na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom
własnoręcznie przygotowane upominki i laurki.
Dziś w przedszkolu wielki bal…
Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 2 bawiły się
w czwartek, 21 lutego na balu karnawałowym.

nej. Wśród tańców
była samba, tango,
cha-cha, muzyczne
hity tegorocznego
karnawału, a nawet
muzyka romantyczna. Każdy znalazł coś
dla siebie. Przedszkolaki tworzyły długie
korowody na czele,
których stały panie
wychowawcz ynie,
tańczyły w parach,
w kole, nie zabrakło
również popularnych „kaczuch” Dominował jednak styl dowolny.
Odbył się również konkurs na najlepszego tancerza i tancerkę
tegorocznego balu. Jak już rozbolały nogi od pląsów i wygibasów
Pani Prowadząca zaprosiła wszystkich do zabawy w zgadywanie.
Na przedszkolaki z PP2 nie było mocnych, udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Chętne dzieci maiły też możliwość
udziału w zabawach ruchowych.
Wspólna zabawa dostarczyła wiele emocji a przy tym sprawiła wiele radości. Długo oczekiwany dzień pozostanie w pamięci
dzieci na długi czas.
Brzydkie Kaczątko

8 marca br. przedszkolaki z PP2 świętowały Dzień Kobiet z tej
wyjątkowej okazji po raz kolejny gościliśmy aktorów z Agencji
Artystycznej PRIMA. Tym razem ze spektaklem opartym na motywach baśni J. Ch. Andersena, pt. „Brzydkie kaczątko”. Była to
uwspółcześniona wersja tego utworu. Przy wielu zabawnych
i innowacyjnych rozwiązaniach, nie zatracony został jednak charakter utworu. Ta wzruszająca historia pozwala przedszkolakom
na identyfikację z losami występujących postaci. Dodatkowo
całe widowisko uatrakcyjniły piękne piosenki i pojawiające się
kolorowe pacynki. Dzieci bawiły się doskonale, czego efektem
był uśmiech na buziach i gromkie brawa.

Bal odbył się w kolorowej, radosnej scenerii odpowiedniej
na tę okazję. Jak co roku wszyscy wystąpili w barwnych i oryginalnych strojach przygotowanych przez rodziców. Tego dnia
do naszego przedszkola przybyli piraci, strażacy, żołnierze, superbohaterowie oraz królewny, motylki, księżniczki, wróżki.
Pani Prowadząca obdarzona imponującym talentem wokalnym zachęcała wszystkich małych i dużych do zabawy tanecz-

www.nowydwormaz.pl
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PP1 – Wesoła Jedyneczka

PP1
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TeksT I Foto PP1

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W dniach 18-24 stycznia 2019r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego
w tym szczególnym dniu dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1
„Wesoła Jedyneczka” w Nowym Dworze Mazowieckim również
pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi
paniami przygotowały dla nich przedstawienia. Licznie przybyli goście zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt.
Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych
Babć i Dziadków.
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły
wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia.

Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci
zarówno dzieci jak i dziadków!
WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE,
JAK CO ROKU W KARNAWALE
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą,
gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal
karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.Tak też było u nas.
2 lutego w „Wesołej Jedyneczce” odbył się bal karnawałowy.
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe
postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek,
w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny,
delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana,
Batmana, ... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego
oraz zdjęć indywidualnych. Następnie wszyscy uczestnicy balu
przeszli do Sali Balowej. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu animatora , który
22

zachęcał wszystkich do tańca. Na sali podczas pląsów robiło się
kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy.
Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym
wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy
dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.
PROJEKT EDUKACYJNY „DINOZAUR”

W dniach 25.02.-01.03.2019 r. w PP1 realizowany był projekt
edukacyjny „DINOZAUR”. Odbyliśmy niezwykłą podróż w czasie
przenosząc się do prehistorycznego świata dinozaurów.
Dinozaury to największe znane nam zwierzęta, które zamieszkiwały Ziemię kilka milionów lat temu. O ich istnieniu świadczą
odnalezione kości oraz ślady odciśnięte w skałach i w ziemi. W dinozaurach jest coś magicznego i wyjątkowego, coś co przyciąga
i interesuje dzieci. Wiadomo, że zwierzęta te już dawno wymarły
i być może to dostarcza dzieciom dużej dawki wyobraźni, aby
przywrócić je do życia.
Wspólnie, poprzez różne aktywności dzieci, poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania: „Kiedy żyły dinozaury? Gdzie
mieszkały? Jak wyglądały? Co jadły? Jak się rodziły? Jak i kiedy
wyginęły? Skąd wiemy, że istniały?” To tylko niektóre z pytań,
które nurtowały naszych małych odkrywców.
Tyranozaur, Stegozaur, Triceratops, Diplodok – nazwy tych
dinozaurów towarzyszyły nam przez cały tydzień.
W ramach projektu przedszkolaki oglądały film , prezentacje
multimedialną, albumy, atlasy oraz fotografie prezentujące różne informacje na temat dinozaurów.Przedszkolaki poznały pracę
paleontologa i same mogły doświadczyć tej ciężkiej pracy podczas wydobywania dinozaurów ze skały. Swoją wiedzę, spostrzeżenia i odczucia odzwierciedlały w formie swobodnych rozmów
oraz prac plastyczno – technicznych. W trakcie trwania projektu
,,Dinozaury” przedszkolaki również uczestniczyły w różnych zabawach matematycznych, językowych i ruchowych, rozwijały
umiejętność wypowiadania się i poszerzania słownictwa. Cały
ten okres był bardzo pasjonujący. Dzieciaki chętnie pracowały
i co najważniejsze poprzez zabawę i działanie uczyły się.
Teraz, znamy już odpowiedzi na nasze pytania. Wiemy, które
z dinozaurów były mięsożerne a, których przysmakiem były paprocie. Mamy nadzieję, że ten projekt rozbudził zainteresowania
naszych podopiecznych oraz na długo zagości w ich pamięci.
www.nowydwormaz.pl
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PP5

TeksT i Foto Marta Załuska, M. Tomaszewska, K. Prątnicka PP5

Dzieci z PP5 poznają tajemnice Ziemi i Kosmosu

W
marcu
dzieci z Publicznego Przedszkola nr 5 „Bajkowy
Świat” wyruszyły
na wycieczkę do
Warszawy poznając tajemnice
Ziemi i Kosmosu.
Zwiedzanie rozpoczęło się od podziwiania eksponatów
zgromadzonych w Muzeum Geologicznym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkielety wymarłych zwierząt: mamuta, nosorożca włochatego i niedźwiedzia jaskiniowego.
Jednak największą atrakcją okazał się model dwunożnego
dinozaura. Mimo, że dzieci najbardziej interesują się zwierzętami to z ciekawością oglądały także skały, skamieniałości, minerały oraz modele jaskini i pustyni.
Po zwiedzaniu Muzeum i osłuchaniu się z ciekawostkami
na temat Ziemi i jej powstania przyszła kolej na zwiedzanie
Wystawy Patrz Ziemia w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Dzięki eksponatom i zdjęciom dzieci spojrzały na naszą
planetę oczami astronautów, zobaczyły jak Ziemia wygląda
z Kosmosu, poznały urządzenia pracujące dla nas na orbicie,
zajrzały do silnika rakietowego, obserwowały Słońce i najbliższe planety, przymierzyły skafander astronauty a nawet
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,,dotknęły” Kosmosu podziwiając kolekcję meteorytów.
Wystawy wywarły na dzieciach ogromne wrażenie oraz
pomogły zaspokoić ich naturalną, dziecięcą ciekawość.
A w przedszkolu ochoczo zabrały się do pracy tworząc niepowtarzalne i własne galaktyki w słoiku.

Zimowa rzeźba

Dzieci z grupy „Motylki” i ich Rodzice we
wtorek 26 lutego wzięli
udział w zajęciach integracyjnych pt. „Zimowa
rzeźba”.
Choć zima nas nie
rozpieszcza i za oknem
brak śniegu – nam to nie
przeszkadza w tym, aby
świetnie się bawić.
Na początku spotkania dzieci i rodzice za pomocą „magicznego napoju” przeniosły się do krainy Pani Zimy. Następnie uczestniczyliśmy
w bitwie na śnieżki, tańczyliśmy w rytm zimowych piosenek,
bawiliśmy się „śniegiem”…
To tylko niektóre z przygotowanych przez panie propozycji. Na zakończenie zajęć Rodzice wspólnie z dziećmi wykonali piękne pingwinki. Dziękujemy za tak liczne przybycie
i wspaniałą zabawę!

Odyseja umysłu – eliminacje regionalne 2019
n Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne
zdolności osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe.
est to przyjazny program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego
świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji
Narodowej. Odyseusze z naszej szkoły uczą się marzyć – odważnie i w oparciu o cele, myśleć – samodzielnie i nieszablonowo i tworzyć – rozwiązania oryginalne i efektywne zarazem.
Zachęcamy ich, by działali w duchu innowacji – łamiąc schematy i przyzwyczajenia, i w duchu kooperacji – z otwartością
na pomysły i opinie innych. Stawiamy przed nimi wyzwania,
które wymagają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraźni, nauki
i sztuki, rąk i umysłów.
W tym roku z naszej szkoły w Eliminacjach Regionalnych
wzięły udział dwie drużyny. Drużyna Odyseuszy z klasy 5 e oraz
Odyseusze z klasy 2e i 2b. Obie drużyny od września przygotowywały się do swojego występu. Uczniowie klasy 5 rozwiązywali problem długoterminowy pt. „Ekipa Omeratunkowa”,
uczniowie z klasy 2 zmierzyli się z problemem pt. „W pracowni

TeksT i Foto
Joanna Sielczak

SP5

J

www.nowydwormaz.pl

mistrza Leonarda”. Dzieci podczas spotkań ze swoimi trenerami p. Wiolettą Waluszko, p. Magdaleną Rakoczy oraz p. Joanną
Sielczak tworzyły scenografie, rekwizyty, stroje, repliki znanych
dzieł, znaki drużyn, a nawet wynalazki aby jak najlepiej rozwiązać swój odysejowy problem. I tak właśnie powstał stworzony
przez dzieci pojazd OmeroMobil oraz robot kuchenny Leonarda da Vinci.
Eliminacje Odysei of Mind 2019 odbyły się 24 lutego 2019
roku w Słonecznej Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie.
Była to wspaniała przygoda, której towarzyszyła cała mieszanka
pozytywnych emocji. Nasi uczniowie przedstawili się z jak najlepszej strony, a ich występy uwieńczone zostały dużymi owacjami od publiczności i sędziów.
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Turniej szachowy

Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Św. Jana Pawła II turniej szachowy dla chętnych uczniów z klas
1 i 5. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa nr 1 oraz
Komitet Ochrony Praw Dziecka.
System rozgrywek to: 6 rund systemem szwajcarskim,
10 min dla zawodnika, kojarzenie komputerowe – ChessArbiter
Pro (v.6.05).
Sędzią była pan Leszek Bałda – sędzia klasy państwowej.
W zmaganiach wzięło udział 10 uczniów z klas 1 i 5.
Z klas 1 – I miejsce: Piotr Małolepszy
– II m-ce: Filip Lewandowski
– II m-ce: Marcel Piasecki
z klas 5 – I m-ce: Adam Kaczorowski
– II m-ce: Maksymilian Jerzy
– II m-ce: Kuba Sosiński

Strażacy w zerówkach

25 stycznia w grupie „0 B” odbyło się świętowanie Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przedstawiły program artystyczny, recytowały
wiersze, śpiewały piosenki oraz zaprezentowały pokaz taneczny
dla najukochańszych dziadków. Dziadkowie otrzymali własnoręcznie zrobione upominki. Przedstawienie dostarczyło widzom dużo
uśmiechów i wzruszeń. Zakończeniem dnia były wspólne tańce.

Apel w SP1
1 – go marca odbył się w Szkole Podstawowej nr 1w Nowym
Dworze Mazowieckim uroczysty apel „Wymagajcie od siebie
choćby inni od was nie wymagali – Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Młodzież pod kierunkiem nauczyciela p. Anny Gardockiej, przybliżyła losy żołnierzy niezłomnych, którzy po likwidacji Armii Krajowej i zakończeniu okupacji niemieckiej podjęli walkę z narzuconym przez Sowietów rządem komunistycznym. Zdecydowali
się na dalszą walkę w duchu odzyskania pełnej niepodległości
Państwa Polskiego i ochrony ludności polskiej przed zagładą płacąc najwyższą cenę – własne życie .

24 stycznia grupy 0 raz klasa I gościły strażaków z OSP RW.
Goście przypomnieli nam o zagrożeniach jakie czyhają
w trakcie ferii oraz omówili zasady bezpieczeństwa podczas
zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegli przed ślizganiem się
na skutych lodem stawach i rzekach, a także przed zjeżdżaniem
z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Przypomnieli także jakie są numery alarmowe w razie wypadku oraz jak wygląda
pomoc osobie, która nie uważa i wchodzi na lód w miejscach
niedozwolonych. Dziękujemy za wizytę i cenne rady.
24
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Amazonki 2019 – wielobój sprawnościowy
TeksT Justyna Klusiewicz, Sławomir Krzeczkowski Foto Kinga Kuczkowska

n Zawody amazonki są organizowane przez pana Sławomira Krzeczkowskiego od 2004 r. Nazwa została zaczerpnięta z mitologii greckiej o „Wojowniczych amazonkach”.
Z tej okazji 6 marca w Publicznym Przedszkolu nr 4 odbył
się wielobój sprawnościowy, który przebiega pod hasłem
„Amazonki 2019”.

D

o zawodów zgłoszono po dwie dziewczynki z każdej
grupy przedszkolnej. Celem zawodów było rozbudzenie rywalizacji fair – play oraz wspólne kibicowanie, ale przede
wszystkim dobra zabawa. Wielobój sprawnościowy przygotował pan Sławomir Krzeczkowski prezes Stowarzyszenia „Reduta”.
Z wielką radością i zaangażowaniem dziewczynki brały udział we
wszystkich konkurencjach: biegały, zbierały piłeczki na czas, rzucały woreczkami.
Wszyscy świetnie się bawili uczestnicząc w poszczególnych
konkurencjach. Liczyła się radość i zabawa, a także fakt, że możemy brać udział w sportowej zabawie. Na koniec wszystkie
dzieci biorące udział w zawodach otrzymały gromkie brawa od
kibiców. Pani dyrektor Irena Wiśniewska wręczyła zwycięzcom
puchary, a z okazji Dnia Kobiet każda zawodniczka otrzymała od
Pana Sławomira pięknego tulipana.

I miejsce Pola Grzybowska gr Delfinki
II miejsce Lena Rojek gr Delfinki
III miejsce Maria Wójcik gr Pszczółki

ZSTM
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Z kolei 11 marca w poniedziałek w wieloboju wystartowały
zawodniczki reprezentujące klasy IV, V i VI. W zawodach uczestniczyło 15 dziewcząt które musiały wykazać się szybkością, celnością i sprytem. Do końca zawodów trwała zacięta walka ale
fair. Na wielkie uznanie zasługuje Maja Orzechowska z klasy VI b,
która na sześć konkurencji wygrała cztery. Brawo!!!
A oto końcowe wyniki:
I miejsce – Maja Orzechowska – 22 pkt.
II miejsce – Nikola Lesiak – 10 pkt.
III miejsce – Maja Izdebska – 9 pkt.
Na zakończenie zawodów, zgodnie z tradycją, wręczono nagrody ufundowane przez UKS „Reduta”.

0-rówka grała w warcaby
TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

n To był ostatni turniej warcabowy z cyklu turniejów
rozgrywanych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
w Modlinie Twierdzy, organizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy „Reduta”.
Wszystkie rozgrywane zawody cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Także w tym turnieju wystartowało 15 zawodników. Mecze były bardzo zacięte, o pierwsze miejsce trzeba było rozgrywać dogrywkę. A oto końcowe rezultaty:
I miejsce
– Wójcik Jan
II miejsce
– Jagiełło Dawid
III miejsce
– Tarnopolski Jacek
IV miejsce
– Milewski Artur
V miejsce
– Maj Oliwier
VI miejsce
– Król Kajetan
VII miejsce
– Siwek Marcel
Na zakończenie zawodów dyrektor Ewa Rudnicka wręczyła
zawodnikom nagrody ufundowane przez UKS „Reduta”.

www.nowydwormaz.pl
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TeksT J. Klusiewicz Foto K. Kuczkowska

n Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często
wyczekiwany przez wiele tygodni. Dla dzieci jest atrakcją
dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Dlatego niewątpliwie wszystkie dzieci lubią bale karnawałowe. Tak też
było w Przedszkolu nr 4.

18

stycznia nasze przedszkole zamieniło się w bajeczną
arenę, na której spotkać można było kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. W salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki,
rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana… nie sposób
zliczyć i wymienić wszystkie kolorowe postacie. Rozpoznać dzieci
okazało się być bardzo trudne, a każde z nich tego dnia wyglądało

wyjątkowo. Po prezentacji bajecznych strojów przez każdą grupę,
rozpoczęły się tańce. Wesołe melodie były przeplatane zabawami
oraz konkursami zaś zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci przepysznych jabłek. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie
ze swoimi paniami w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się
kolorowo, wszyscy bawili się
wesoło, uśmiech nie znikał
z twarzy mimo chwilowego
zmęczenia. Po kilku chwilach
wypoczynku muzyka znowu
porwała wszystkich do tańca
w rytm samby, walczyka, a także Kaczuch. Kiedy czas zabawy
dobiegł końca dzieci z żalem
opuszczały salę balową. Bal
umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu
w miłej atmosferze. Wspólna
zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom.

Morskie opowieści w wykonaniu dzieci z gr. Motylki
n Kto z nas nie marzył, aby choć raz znaleźć się na pokładzie wielkiego okrętu niewzruszenie płynącego przez
groźne morskie fale albo rzucanego z boku na bok statku,
czując we włosach wiatr, a na ustach słony smak morskiej
wody? Niektórzy wcielają te marzenia w życie, innym wystarczy śpiewanie szant w Publicznym Przedszkolu nr 4.

14

marca w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie, pt.: „Morskie opowieści” w wykonaniu dzieci
z gr. Motylki pod kierunkiem p. Pauliny.
„Morskie opowieści” to spektakl, który pozwolił małym
widzom oraz ich rodzicom przenieść się na pokład statku,

26

TeksT Aleksandra Tobolczyk
Foto Ewelina Biernacka

gdzie rozpoczęli z całą załogą ciekawy rejs pełen przygód.
Rozśpiewani aktorzy opowiedzieli o niejednej przygodzie,
która wydarzyła się na morzu. Liczne rekwizyty, które dzieci
wykorzystały podczas układów tanecznych, tj. parasolki przekształcone w meduzy, mopy, lornetki do spostrzegania groźnych piratów sprawiły, że widzowie „popłynęli” statkiem hen
daleko, aby móc podziwiać nadmorskie krajobrazy, a gdzieniegdzie ujrzeć nawet tańczące syreny.
By nasze przedszkolaki poczuły się jak w teatrze, aktorzy
zadbali również o niezwykłą scenografię, piękne i kolorowe
kostiumy oraz muzykę, która zachwyciła najbardziej wybredne ucho niejednego malucha oraz dorosłych.
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Obóz zimowy

TeksT I Foto B. Siwek

n W dniach 26.01 – 02.02. 2019 r. tj. w pierwszym tygodniu
ferii zimowych grupa 27 dzieci i młodzieży pod patronatem UKS „REDUTA” uczestniczyła w obozie profilaktyczno
– rekreacyjnym w miejscowości Leśnica tj. około 20 km
przed Zakopanem. Pogoda tego roku była sprzyjająca tzn.
śnieg i słońce, a temperatury wahały się w granicach od
-7°C do 0°C, a więc praktycznie wymarzona aura.

P

odczas obozu zapewniono uczestnikom atrakcyjny program realizowany pod kierunkiem kadry pedagogicznej:
B. Siwek – kierownika wyjazdu, A. Biegaj – wychowawcy i E. Napiórkowskiej – wychowawcy. Upowszechniano sporty zimowe, narciarstwo i snowboard w grupach podstawowej i zaawansowanej
na stokach w miejscowości Rusiński ski, Poronin – Suche, Kotelnicy
Białczańskiej w Białce Tatrzańskiej, Jurgowie oraz poza granicami
kraju, po stronie słowackiej w kompleksie narciarskim Bachledowa
Dolina, gdzie od tego sezonu w ramach modernizacji kolei uruchomiono wyciąg gondolowy. Ponadto uczestnicy obozu uczestniczyli
w grach i zabawach na śniegu oraz ślizgach na bananie, pontonie
i saneczkach za skuterem śnieżnym na szczycie Gubałówki.
Dzięki udziałowi w obozie u uczestników pogłębiono wiedzę
profilaktyczną na temat konsekwencji związanych z różnego rodzaju
używkami, wzmocniono przekonania o możliwości radzenia sobie
z naciskami społecznymi zachęcającymi do spożywania środków
odurzających, poprawie uległa akceptacja własnego „Ja”, umiejętność współdziałania w grupie, oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny. Zajęcia prowadzono w formie warsztatów, a także wplatano
w szereg podejmowanych działań np. podczas zajęć na kręgielni, na
stokach i w różnych sytuacjach w jakich grupa się znajdowała.
Pracy zespołowej i profilaktycznej sprzyjał relaks, którego nie
zabrakło w czasie kąpieli z elementami rehabilitacji i odnowy biologicznej na basenach termalnych w Termach Szaflary i na Bani w Białce Tatrzańskiej.

Pani Zamieć

Podczas obozu grupa uczestniczyła także w wycieczce do Zakopanego, gdzie rozpoznawano najbardziej popularne elementy
tegoż miejsca oraz na Krupówki, gdzie oprócz tradycyjnych pamiątkowych zakupów uczestnicy obozu poszukiwali elementów folkloru góralskiego, podziwiali panoramę Tatr, poznawali architekturę
i styl góralski.
W ośrodku natomiast, młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach sztuki regionalnej w ramach, których poznawano gwarę
miejscową, stroje góralskie, muzykę a także rękodzieło wytwarzane
np. z bibuły.
Dodatkowo czas wypełniały rozgrywki tenisa stołowego, bilarda,
piłkarzyków, oraz konkursy plastyczne, logiczne czy popisy umiejętności tanecznych dla których inspiracją była góralska zabawa.
Każdy uczestnik obozu otrzymał pamiątkowe gadżety a laureaci
konkursów zdobyli tematyczne nagrody.
Dziękujemy władzom miasta za dofinansowanie naszego zadania, Panu M. Ziółkowskiemu za merytoryczną oprawę, prezesowi UKS REDUTA Panu S. Krzeczkowskiemu za pomoc w organizacji
przedsięwzięcia, oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Panu Z. Szmytkowskiemu za wsparcie, a także rodzicom którzy sprawili swoim pociechom wiele radości.

TeksT Aleksandra Tobolczyk
Foto Kinga Kuczkowska, Krystyna Rachwał

n 25 stycznia przedszkole w Twierdzy Modlin odwiedził
Teatr Arena z Białegostoku ze spektaklem pt. „Pani Zamieć”
inspirowany baśnią napisaną przez Braci Grimm.

„P

ani Zamieć” to historia dwóch sióstr – brzydkiej
i leniwej oraz pięknej i pracowitej. Obie poprzez
magiczną studnię trafiają do zaklętej krainy Pani Zamieci.
Każda z nich za swą pracę otrzymuje od śnieżnej królowej
inną zapłatę. Pracowita i sumienna nagrodzona zostaje za
serce i swój wysiłek złotą szkatułką. Natomiast leniwa otrzymuje torbę z brzydkimi żabami i wężami.
W przedstawieniu przedstawione zostały tematy szacunku, pracowitości i pomocy innym. Wartości te są ponadczasowe i powinny odgrywać kluczową rolę w budowaniu relacji międzyludzkich. Tego rodzaju formy przekazu informacji,
jakimi są teatrzyki, budzą u dzieci zainteresowanie sztuką
www.nowydwormaz.pl

teatralną oraz kształtują prawidłowe postawy kulturalnego
widza. Wszystkie przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały przedstawienie, a na koniec pożegnały aktorów gromkimi
brawami.
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Lekcje wf ZSP nr 4 Modlin Twierdza na ZIMOWYM NARODOWYM
n Tuż przed zamknięciem Zimowego Narodowego w sezonie 2018/19 w czwartek (28.02.2019) i to w tłusty czwartek, grupa około 50 osób z najstarszych klas w szkole: 8ab
SP i III ab PG ZSP nr 4 z Modlina Twierdzy uczestniczyła
w wyjazdowych lekcjach wf na Zimowy Narodowy w celu
nauki i doskonalenie jazdy na łyżwach.

O

rganizacja wyjazdu przebiegała wyjątkowo sprawnie co
potwierdziła szybka odpowiedź w postaci przyniesienia
zgód od rodziców na taką formę zajęć lekcyjnych. Cztery spośród
pięciu klas dla których wyjazd został przygotowany praktycznie
w ciągu dwóch dni rozliczyła się z potrzebnych dokumentów, realizując założenie, iż 90 % klasy musi uczestniczyć w wyjeździe, aby
doszedł on do skutku.
Tak więc akcja „STOP zwolnieniom z WF w ramach zajęć na lodowisku oraz promowanie sportów zimowych powiodły się w naszej szkole, ku naszemu wielkiemu zadowoleniu.

TeksT I Foto
ZSP nr 4 – mgr B. Siwek

I tak 28 lutego 2019 r. pod opieką nauczycieli wf: Pana S.
Krzeczkowskiego, Pani J. Wilde i Pani B. Siwek oraz wychowawcy
Pani A. Kamińskiej i Pana A. Kielara zajęcia na Zimowym Narodowym odbyły najstarsze klasy z naszej szkoły.
Uczniowie podczas zajęć na dużej tafli lodowiska doskonalili
swoje umiejętności łyżwiarskie, a niektórzy stawiali pierwsze kroki
na lodzie. Pogoda nam dopisała, a ponadto wszystkim uczestnikom nie zabrakło sportowych emocji i dobrej zabawy.
Pamiętajmy „w zdrowym ciele, zdrowy duch” – uprawiajmy
aktywność fizyczną, podnosząc umiejętności sportowe, hartując
organizm, pokonując własne słabości, bądź ukazując swoje mocne strony. Ponadto poprzez ruch „ładujmy akumulatory” do podejmowania działań, na które czasami w ferworze monotonii dnia
codziennego po prostu brakuje siły.
Dziękujemy Dyrekcji za umożliwienie wyjazdu tak dużej grupie
uczniów, wiemy przecież nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i .....
radość dzieci.

„W kosmosie” zajęcia otwarte z rodzicami dzieci z gr. „Delfinki” w PP4
n Zajęcia otwarte są jedną z form kontaktu nauczyciela
z rodzicami. Wzbudzają one wiele emocji nie tylko u przedszkolaków. Podczas takich spotkań dzieci mają możliwość
zaprezentować się przed najważniejszymi dla nich osobami. Rodzice zaś dostają niepowtarzalną okazję obserwacji,
w jaki sposób jego dziecko odnajduje się w grupie przedszkolnej , jakie ma relacje z rówieśnikami, a także z nauczycielem, czy potrafi skupić się podczas zajęć, czy zapamiętuje i wykonuje polecenia.
by umożliwić rodzicom poznanie elementów procesu edukacyjnego 21 lutego DELFINKI z Publicznego
Przedszkola nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4,
zaprosiły swoich rodziców w kosmiczną podróż. Swoje edukacyjne zmagania przedszkolaki rozpoczęły od prezentacji
krótkiego filmu dotyczące kosmosu i planetarium na dotykowej tablicy interaktywnej. Po zapoznaniu się z podstawowymi
informacjami ruszyliśmy na podbój wszechświata, w którym
nasi bystrzy kosmonauci znaleźli spadające gwiazdy. Kolejnym zadaniem było „Kosmiczne echo”, gdzie koncentracja
uwagi i percepcja słuchowa odgrywały kluczową rolę. Za pomocą „ośmiornicy” słuchowej – „głuchy telefon”, dzieci miały
przynieść gwiazdki z żądanym obrazkiem. Wśród zadań do
wykonania przez naszych przedszkolaków było również „Kosmiczne pianino” na projektorze multimedialnym. Dzieci za
pomocą ruchu nóg powtarzały zapamiętany układ dzięków
pokazany przez kompozytora. Jednak największą radość sprawił masażyk relaksacyjny, do którego zaprosiliśmy naszych
gości. W drodze powrotnej z kosmicznej podróży, zrelaksowaliśmy się przy „kosmicznej” melodii oraz gry świateł i barw.

A
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TeksT K.Kuczkowska
Foto K.Rachwał

Wszystko to za sprawą nowoczesnych środków przekazu, jakie
posiada nasze przedszkole. Świat edukacyjny idzie z duchem
rozwoju i technologii, a razem z nim stara się podążać również nasza placówka. Dzięki ogromnym staraniom Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, Zdzisława Szmytkowskiego oraz Wicedyrektora, Ireny Wiśniewskiej, nasze działania
edukacyjne możemy uatrakcyjniać poprzez wykorzystanie
sali światła i barw, dotykowej tablicy interaktywnej czy dotykowego projektora multimedialnego. Forma współpracy z rodzicami jaką są zajęcia otwarte, umożliwia rodzicom naszych
przedszkolaków obserwację umiejętności swoich pociech,
ale także daje możliwość poznać zaplecze edukacyjno – dydaktyczne placówki. Nasi goście mieli niepowtarzalną okazję
korzystać z dogodności technologicznych placówki, które ich
dzieci wykorzystują na co dzień w przedszkolu. Dziękujemy
za obecność i angażowanie w zajęcia edukacyjne.
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Bajkowy dom – wydarzenia

TeksT gnieszka Budna
Foto Bajkowy Dom

Przedszkolak – mały artysta

Bajkowy bal

22 lutego w naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy.
Dzieci wraz z rodzicami z wielkim zaangażowaniem przygotowali stroje na bal karnawałowy. Każde dziecko w tym dniu mogło
stać się kim tylko chciało. W Bajkowym Domu pojawiły się wróżki, księżniczki, strażacy, policjanci i wiele innych postaci. Nawet
Ciocie miały okazję by stać się kimś innym. Podczas balu odbył
się konkurs „Mam talent” w którym dzieci mogły wystąpić przed
widzami i otrzymać słodki upominek! Gry i zabawy przy muzyce
były dobrym sprawdzianem kondycji naszych maluchów!

Wraz z nowym semestrem rozpoczęliśmy cykl zajęć „Przedszkolak-mały artysta”. Ciocie zabrały podopiecznych do Publicznej Biblioteki, by zapoznały się z pracą bibliotekarki oraz mogły
dowiedzieć się jak wygląda biblioteka od wewnątrz. Pani bibliotekarka opowiedziała nam o kulisach swojej pracy i pozwoliła
oglądać książki. Sama również przeczytała nam bajkę, którą słuchaliśmy bardzo uważnie. Na koniec dzieci wykonały swoją własną stronę tytułową książki.

Piżama party

W przedszkolu Bajkowy Dom nawet w ferie się nie nudziliśmy. Ciocie prowadziły ciekawe zajęcia, eksperymenty, wykonywaliśmy różne prace plastyczne, a gdy pogoda dopisywała
wychodziliśmy bawić się na placu zabaw. Na koniec ferii urządziliśmy sobie „Piżama party”. Przedszkolaki bawiły się i tańczyły
w piżamkach do spania, każdy mógł przynieść swoją ulubioną
przytulankę lub poduszkę. Zabawy, tańca i śmiechu było bardzo
dużo, ale nie zapomnieliśmy również o relaksie.

www.nowydwormaz.pl
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Akademia Malucha – co słychać?

TeksT I Foto Akademia Malucha

Karnawał

Bal karnawałowy to dla przedszkolaków dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. W naszym przedszkolu miał
on miejsce 14 lutego – data niezwykła ponieważ zabawa karnawałowa połączona była z walentynkami. W ślicznie udekorowanej
sali całą zabawę poprowadził „ Chudy” z Toy Story. Dzieci chętnie
uczestniczyły w wesołych tańcach oraz licznych konkursach z nagrodami.
Odbył się również pokaz mody, w którym nasi uczestnicy
dumnie prezentowali swoje przebrania. Na walentynkowym dywanie pojawiły się takie postacie jak: Spider – Man, Super – Man,
księżniczka Elsa, kotki, tygryski, żołnierze i wiele, wiele innych nie
sposób zliczyć i wymieniać tych wszystkich postaci.
Zabawa dostarczyła dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń.
Następny bal karnawałowy już za rok…

Warsztaty kulinarne

25 lutego nasza najstarsza grupa „Lisy” wybrała się na wycieczkę do restauracji Perfetto. Celem tej wizyty było uczestnictwo
w przygotowanych specjalnie dla dzieci warsztatach.
Polegały one na zapoznaniu dzieci z procesem powstawania
pizzy jak również samodzielnym jej wykonaniu. Każdy przedszkolak miał za zadanie wyrobić własne ciasto, podglądać jak rośnie,
rozwałkować je a nawet podrzucać. Na koniec należało pizze udekorować według uznania, ulubionymi składnikami. Kiedy dzieła
dzieci piekły się w piecu one miały za zadanie posprzątać swoje
stanowisko i nakryć do stołu.
Na koniec każdy „Lisek” dumnie zasiadł do stołu i kosztował swój przysmak. Uśmiechy na ich twarzach mówiły same
za siebie.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu
Faktów Nowodworskich
na str. 29 wkradła nam się
pomyłka w tytule artykułu.
Właściwy tytuł to:
Bajkowy Dom – wydarzenia
z ostatnich tygodni.
Za pomyłkę
serdecznie przepraszamy!
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Gala Sportu w hali NOSIR

TEKSt Adam Szabłowski - NOSiR
FOTO Mariusz Ziółkowski

n 1 marca w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Młodzieżowej 1 (Osiedle Młodych) odbyło się coroczne Podsumowanie Roku Sportowego.
Podczas gali zostali wyróżnieni najlepsi sportowcy gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

P

odczas gali zostali wyróżnieni zawodnicy, którzy zdobyli co najmniej 4 punkty w systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za
2018 rok oraz sportowcy z osiągnieciami
międzynarodowymi. Wśród sportów drużynowych wyróżniono zespoły siatkówki
i piłki nożnej za dobre występy na arenie
wojewódzkiej.

Dodatkowo nagrody otrzymało czterech trenerów: Krzysztof Miałki, Maciej
Frąckiewicz oraz Marcin Gołębiewski z sekcji bokserskiej NOSiR za największy postęp
w stosunku do poprzedniego roku, takie
samo wyróżnienie otrzymał Waldemar
Misiak z Nowodworskiego Klubu Sportów
Walki „Bastion” za postęp z sekcjami Teakwondo ITF i Kickboxingu.

W tegorocznej edycji Podsumowania
Roku Sportowego wyróżniono również
zwycięzców Plebiscytu Sportowego, który został przeprowadzony za pośrednictwem strony internetowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pamiątkowe puchary zostały ufundowane przez
Starostwo Nowodworskie.
Wyróżnieni trenerzy:
Krzysztof Miałki, Maciej Frąckiewicz, Marcin Gołębiewski – za największy postęp w systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży
(40 punktów).
Waldemar Misiak – NKSW Bastion –
za największy postęp w systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży (55 punktów).
Wyróżnienia dla drużyn
Siatkówka: Mistrzostwo Mazowsza
w minisiatkówce czwórek (rocznik 2005 –
trener Joanna Kozerewicz).
Skład: Klara Kepfi, Ula Bolińska, Natalia
Ziemińska, Patrycja Ziółkowska, Paulina
Łuszczyńska, Klaudia Olejnik.

Wyróżnienia indywidualne:
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Burawski

Konrad

NOSiR

kolarstwo

Junior młodszy

6,33

Kot

Julian

NOSiR

kolarstwo

Junior młodszy

7,00

Sierhej

Zuzanna

NOSiR

kolarstwo

Junior młodszy

8,00

Średnicka

Katarzyna

NOSiR

kolarstwo

Junior młodszy

6,00

Janus

Ewelina

NKSW Bastion

Kickboxing, Teakwondo ITF

młodzik

5,00

Szlęk

Aleksander

NKSW Bastion

Kickboxing

junior

20,00

Misiak

Katarzyna

NKSW Bastion

Kickboxing, Teakwondo ITF

Bieżuński
Nesner
Sałaciński
Borowska
Szulecka
Filipczak
Majewska
Zielińska
Askhabov
Gołębiewski
Kowalska
Kowalska
Moryl
Pajdziński
Dołowy

Jan
Adrian
Bartłomiej
Dorota
Klaudia
Natalia
Maja
Oliwia
Sejfulla
Filip
Julia
Oliwia
Natalia
Maurycy
Daniel

NOSiR
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NOSiR
PUKS Młode Orły
PUKS Młode Orły
PUKS Młode Orły
NOSiR
NOSiR
NOSiR
NOSiR
NOSiR
NOSiR
NOSiR

Podnoszenie ciężarów
Podnoszenie ciężarów
Podnoszenie ciężarów
Kajakarstwo klasyczne
Kajakarstwo klasyczne
Orientacja sportowa
Orientacja sportowa
Orientacja sportowa
boks
boks
boks
boks
boks
boks
boks
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senior
junior
Junior młodszy
Junior młodszy
młodzieżowiec
junior
junior
młodzik
Junior młodszy
Junior młodszy
Junior młodszy
Junior młodszy
Junior młodszy
Junior
młodzik
junior

4,00
5,00
5,00
25,00
20,00
14,50
5,00
9,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
5,00
8,00
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SPORT

Piłka nożna: awans do I ligi wojewódzkiej (rocznik 2003 – trener Adrian Zaremba)
Skład: Wiktor Czapla, Oskar Domański,
Mateusz Drejka, Bartosz Fabryc, Bartosz
Filipowicz, Arkadiusz Giżyński, Wiktor Jurkowski, Dawid Kubiak, Maksym Bardoni, Jakub Marszał, Dominik Miszczak, Bruno Niedbalski, Oliwier Odolecki, Adrian Chomicz,
Miłosz Pieluchowski, Konrad Pierścieniak,
Norbert Rosiński, Kacper Siwek, Bernard Skiba, Bartosz Stefański, Jacek Tkaczyk, Mikołaj
Tomasiak, Konstanty Turczyński, Marceli
Wasilko, Jakub Wieczorek, Jakub Ziółkowski.
Piłka nożna: awans do I ligi okręgowej
(rocznik 2005 – trener Grzegorz Zmitrowicz).
Skład: Alan Bartczak, Patryk Biegalewski, Oliwier Branicki, Kacper Caban, Dawid
Gołębiewski, Wiktor Gołębiewski, Oliwier
Kalinowski, Bartosz Kaszyński, Piotr Kobuszewski, Kacper Kościk, Kacper Kunczyński, Alan Lasocki, Igor Nowacki, Bartek Pisarek, Tomasz Roszek, Mateusz Smoliński,
Filip Stańczak, Maciej Wielocha.
Piłka nożna: awans do I ligi okręgowej
(rocznik 2008 – trener Adrian Zaremba)
Skład: Filip Ciepluch, Jakub Jackowski, Wiktor Kieszek, Alan Krysztofiak, Alek-

FAKTY NOWODWORSKIE

sander Leśniak, Szymon Małecki, Marcel
Marquitan, Alan Miecznikowski, Hubert
Miecznikowski, Michał Sazonowicz, Igor
Szymański, Oskar Zalewski, Mikołaj Zawadzki, Michał Zieliński, Karol Żbikowski.
Podziękowania dla sponsorów
1. Qnisz ING Dorota i Krzysztof Kunisz
2. Eko Zysk 1 Sp. z o. o.
3. Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze
Mazowieckim
4. Model Opakowania Sp. z o. o.
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.
6. EcoWipes Sp. z o. o. Sp. j.
7. Zarząd Budynków Komunalnych
Sp. z o. o.
8. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
9. Centrum Handlowe HIT
10. Jarosław Lewicki
11. Translud Przewozy Autokarowe
Jan Domosławski
12. Piekarnia Kołacz
13. Andrzej Pawluczuk
14. Krzysztof Łempicki
15. Przetwórstwo Mięsne Lukullus
Sp z. o. o. Sp. komandytowa

Rozbiegani czują wiosnę !

weekend 9-10 marca nasze miasto miało swoich reprezentantów podczas Roma Ostia Half Marathon
w Rzymie, w którym wzięli udział Karol
Bielec i Daria Mirowska. Obojgu gratulujemy wspaniałych wyników, a Darii spektakularnego debiutu na dystansie 21,095
km z czasem 1 h 38 min i 8 sekund.
Braliśmy udział także w „Biegu Zmarźlaka” w Laskach, gdzie wystartowali Katarzyna i Sebastian Strumnik, Adam Gollnik
oraz Paulina Mróz, która w ten sposób
zaliczyła swój debiut w zawodach biegowych. Panowie z bardzo dobrymi wynikami otarli się o podium zajmując 4 i 5
miejsce. Brawo dla wszystkich.
Imprezy biegowe to czasem też
świetna zabawa z przymrużeniem oka
i okazja do świętowania.
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Zwycięzcy Plebiscytu Sportowego
Głosów ogółem: 2177 (od 21.02 do 28.02)
Najlepszy trener 2018
1539 ważnych głosów
Bartosz Kujawski 32,6% (501)
Najlepszy Nauczyciel WF-u 2018
1261 ważnych głosów
Janusz Rzeszot 33,9% (427)
Najlepsza organizacja sportowa 2018
1590 ważnych głosów
RozbiegaMY Nowy Dwór 60,4% (960)
Najlepsza impreza sportowa 2018
1293 ważnych głosów
Półmaraton Trzech Rzek 72,4% (936)
Najlepszy Sportowiec 2018
1493 ważnych głosów
Katarzyna Misiak 46,7% (698)

TEKSt i FOTO Rozbiegamy Nowy Dwór

n Nowodworscy biegacze już czują wiosenną energię i sprawdzają formę, biorąc
udział w imprezach biegowych nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju.

W

16. Reckitt Benckiser
17. Sławomir Duba
18. Dariusz Banaszek
19. Radosław Kłodawski
20. Dariusz Pisarek
21. Jacek Świderski
22. Arkadiusz Szabłowski
23. Stanisław Dubrow
24. Tomasz Zmitrowicz

Dzień kobiet „na biegowo” postanowiły uczcić Katarzyna Owczarek, Katarzyna Stradza i Anna Jaworek, startując
w biegu „Kobieta na piątkę” na warszawskich Młocinach.
Oprócz zdobycia II miejsca w kategorii wiekowej przez Katarzynę Owczarek,
dziewczyny wróciły również ze statuetkami za najlepsze i najbardziej kolorowe
przebranie.
Przed nami intensywny sezon biegowy. Życzymy zatem wszystkim siły, mocy
i coraz lepszych wyników!

www.nowydwormaz.pl

