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Słowo
od Burmistrza
Jednym z głównych źródeł
dochodów miast i gmin są podatki płacone przez mieszkańców
z tytułu podatku dochodowego
od osób fizycznych. Im więcej
ich wpłynie do miejskiej kasy tym
więcej możliwości na realizację
kolejnych zadań. To pieniądze na
dalsze inwestycje, podnoszące
standard życia wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Jeśli chcecie aby nasze dzieci uczyły się
w jeszcze lepiej wyposażonych szkołach, by
były one nadal modernizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb, aby dzieci
miały dogodne warunki do uprawiania sportu
i rozwijania swoich zainteresowań, aby drogi
po których jeździmy były lepsze – zapłaćcie
podatek w Nowym Dworze Mazowieckim.
Tylko i aż tyle wystarczy, aby wesprzeć dalszy rozwój infrastruktury, z której wszyscy korzystamy. Możecie w ten sposób wpłynąć na

poprawę swojego codziennego życia i funkcjonowanie miasta.
Każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Nowy Dwór
Mazowiecki, będzie miał udział w jej rozwoju.
Wystarczy zaktualizować faktyczny adres zamieszkania, wypełniając formularz ZAP-3, we
właściwym Urzędzie Skarbowym. Wypełnienie
formularza jest proste i bezpłatne. ZAP-3 można złożyć razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT.

Razem zmieniajmy
Nowy Dwór Mazowiecki!

temat numeru

n Twój e-PIT – to usługa, którą 15 lutego 2019 uruchomi
Ministerstwo Finansów. W serwisie w w w.podatki.gov.pl
znajdziecie Państwo przygotowane przez urząd skarbowy
rozliczenie PIT-37 lub/i PIT-38.
n PIT wypełni
i udostępni urząd
skarbowy
(nie
trzeba składać
żadnego wniosku
w tej sprawie).
n W dokumencie znajdziecie
Państwo informacje od pracodawcy, dane
z ubiegłorocznych
zeznań,
takie jak numer
rachunku bankowego, ulga na
dzieci czy dane
organizacji pożytku publicznego (OPP).

Redaktor nACZELNA: Aneta Pielach–Pierścieniak
Projekt i dtp: Edusfera
ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Arch., UM
DRUK: Estampar
Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.

2

www.nowydwormaz.pl

TEMAT NUMERU

FAKTY NOWODWORSKIE

Zapisz dziecko do przedszkola!

TeksT I Foto RED.

n 18 lutego rusza rekrutacja do miejskich
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach. Nabór trwa do 28 lutego,
a prowadzony jest poprzez stronę: www.
nowydwormaz.przedszkola.vnabor.pl
Poniżej zamieszczamy szczegóły.

I

nformacja o zasadach rekrutacji do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Nowym Dworze Mazowieckim na rok szkolny
2019/2020
W terminie od 18 lutego 2019 r.
od godziny 9.00 do 28 lutego 2019
r.do godz. 15.00 zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do
publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny
2019/2020. Rekrutacja tak jak w poprzednich latach będzie przeprowadzona za pomocą elektronicznego
systemu naboru vEdukacjaNabórPrzedszkola firmy VULCAN.
W postępowaniu rekrutacyjnym
mogą wziąć udział kandydaci zamieszkali na ternie Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki.
Rodzice dzieci chętnych do skorzystania z oferty w zakresie wychowania przedszkolnego będą mogli
dokonywać rejestracji kandydatów
do pięciu przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych tj:
1. Publicznego Przedszkola nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 12
2. Publicznego Przedszkola nr 2 przy
ul. Kopernika 89 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym
Dworze Mazowieckim ul. Szkolna 3
3. Publicznego Przedszkola nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bohaterów Modlina 26 wraz
z Filią przy ul. Długiej 10
4. Publicznego Przedszkola nr 4 przy
ul. ul. 29 Listopada 109 w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bema 312
5. Publicznego Przedszkola nr 5 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1

1. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1
2. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
3. Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bema 312
4. Oddziału przedszkolnego w Szkole
Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Chemików 1A.
W naborze na rok szkolny
2019/2020 uprawnione są dzieci urodzone w latach:
a) 2013 (dzieci 6-letnie, które zgodnie
z art. 31 ust. 4, 5, 8 i 9 , art. 32 ust. 3
oraz art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. 2018r. poz. 1000 z późn.
zm) mają obowiązek realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych z możliwością pozostawienia dziecka w oddziale przedszkolnym w wymiarze całodziennej opieki, zgodnie z ofertą tych placówek.

b) 2014, 2015 i 2016 (dzieci 3, 4
i 5-letnie, które mają prawo do
korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w wymiarze całodziennej opieki.
Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki na rok szkolny
2019/2020 ujęty jest w Zarządzeniu
nr 14/2019 Burmistrza Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki z dnia 15 stycznia
2019r, które jest dostępne na stronie: bip.nowydwormaz.pl w zakładce
Zarządzenia.
Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę internetową: www.nowydwormaz.przedszkola.vnabor.pl.
Szczegóły dostępne są również:
l na stronach internetowych
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
l na tablicach informacyjnych
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
l telefonicznie – udzielane przez
pracowników w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

oraz dla dzieci 6 - letnich do oddziałów przedszkolnych wy szkołach
podstawowych. tj. :

www.nowydwormaz.pl
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Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że na parterze Urzędu Miejskiego
uruchomiliśmy Punkt Obsługi Interesanta.
W tym miejscu możecie Państwo składać wszelkie wnioski
i pisma.
W POI będziecie mogli zapisać się na darmowe porady prawne, a także uzyskacie informacje nt. Punktu Konsultacyjnego oraz
terapeutów realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Punkt działa w godzinach pracy Urzędu Miejskiego:
– w poniedziałki od 9:00 do 17:00
– od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00.

RESTAURA – spotkanie partnerów w Chorwacji

n Projekt RESTAURA realizowany równolegle w Polsce,
Chorwacji, Słowacji i na Słowenii jest w chwili obecnej na
etapie działań pilotażowych. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki jest partnerem wiodącym i koordynatorem prowadzonych prac.

P

od koniec ubiegłego roku w chorwackim mieście Buzet
odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, którego celem było podsumowanie dotychczasowych prac w najciekawszej
i najważniejszej fazie projektu. Uczestniczyli w nim pracownicy
Wydziału Projektów Infrastrukturalnych biorący udział w realizacji
projektu.
Dyskusja w trakcie spotkania toczyła się wokół wypracowania najbardziej efektywnych sposobów pozyskania partnerów
prywatnych dla celów rewitalizacji zabytkowych elementów

TeksT I Foto Wydział
Projektów Infrastrukturalnych

dziedzictwa miast w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. To najtrudniejszy obszar współpracy sektora publicznego
i prywatnego, dlatego że w jednym projekcie pogodzone muszą
być nie tylko kwestie ekonomiczne i społeczne, ale zachować
należy również wzgląd na ochronę zabytkowej infrastruktury
i zachowanie możliwie największej jej wartości historycznej dla
przyszłych pokoleń.
W przypadku Nowego Dworu Mazowieckiego rewitalizowanym elementem jest Plac Solny wraz z nabrzeżem Narwi. Dzięki
dokonanym analizom prawnym i finansowym oraz bazując na
przygotowanej dokumentacji technicznej władze miasta zyskały
niezbędne dane do przygotowania harmonogramu dalszych prac
na bazie opracowanego Zintegrowanego Planu Rewitalizacji.
W trakcie szkolenia prowadzonego przez chorwackiego partnera projektu, miasto Buzet, partnerzy projektu mogli zapoznać
się z chorwackimi doświadczeniami i wyzwaniami w wykorzystaniu formuły PPP w realizacji projektów rewitalizacji elementów
dziedzictwa kulturowego. Po szkoleniu uczestnicy zapoznali się
z zabytkowymi obiektami na terenie starego miasta, które przygotowywane są do procesu rewitalizacji.
Nowodworski projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego
RESTAURA” to przedsięwzięcie o charakterze pionierskim w skali
całego kraju. Zgodnie z założeniami tego projektu planowane
jest zrealizowanie w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) historycznego Placu Solnego, modernizacja nabrzeża
Narwi na wysokości miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową.
Projekt zakłada też utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy
okołoturystycznej na obszarze objętym opracowaniem. Więcej
informacji o projekcie znajduje się na stronie Nowego Dworu
Mazowieckiego.
Realizacja projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom
korzyści nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. RESTAURA ma także spełnić określone cele
społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących areałów.
Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” jest
współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
#Interreg,
#PPP,
#RESTAURA,
#nowydwormaz
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Zmiany w zasadach przyznawania Karty Dużej Rodziny!
n Od nowego roku weszły w życie
zmiany w zasadach przyznawania Karty
Dużej Rodziny. Teraz otrzymać ją mogą
rodzice, którzy wychowali co najmniej
troje dzieci.

Z

początkiem roku zaszły istotne
zmiany w Karcie Dużej Rodziny.
1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis
dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez
względu na ich wiek w chwili składania
wniosku. W budżecie Państwa na 2019 na
Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8
mln złotych – to ponad 12 mln złotych
więcej niż w roku 2018.
Karta tradycyjna oraz mobilna
Karta Dużej Rodziny
Dzisiaj z Karty Dużej Rodziny na terenie kraju korzysta ponad 2 mln osób – to
o ponad 140 proc. więcej niż przed trzema laty. Kartę tradycyjną posiada 2,1 mln
osób, z czego 1,23 mln dzieci i 0,87 mln
rodziców.
Niemal 5 tys. partnerów
Karty Dużej Rodziny
„Zmieniliśmy sposób pozyskiwania
partnerów wpierających Kartę Dużej Ro-

dziny. Dzisiaj zajmuje się tym organizacja
pozarządowa, co znacznie usprawniło
cały proces. Efekty widać – ponad 4-krotny
wzrost liczby partnerów, a co za tym idzie
– więcej miejsc, w których można skorzystać ze zniżek” zaznacza Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W 2015 r. w programie uczestniczyło
1,2 tys. partnerów. Dzisiaj jest ich już niemal 5 tys., a ze zniżek można korzystać
w 22 tys. lokalizacji.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie Karty Dużej
Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo
sprawniej i szybciej za pośrednictwem
Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@
tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).
Szeroka oferta
dla rodzin wielodzietnych
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system
zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki
np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty
paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków
rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki
na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, ksią-

TeksT RED. Foto ARCH. UM

żek czy… paliwa. Posiadanie Karty ułatwia
więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji
oraz obniża koszty codziennego życia.
Do programu Karty Dużej Rodziny
może dołączyć każda firma i instytucja
niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni
przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do
programu dobrowolnie, a wielkość zniżek
udzielana jest indywidualnie. Szczegóły
dostępne na stronie www.mrpips.gov.pl
oraz www.zglosswojafirme.3plus.pl
Tekst opracowano na podstawie strony
internetowej Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej – www.mrpips.gov.pl

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz radnych Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023
Informujemy, że:

Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Krzysztof Bisialski
przyjmuje
mieszkańców w każdy poniedziałek w godz.
15:00-17:00, w Urzędzie Miejskim w pok. 129.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Grażyna Nadrzycka
przyjmuje w środy, w godz. 15:00-16:00
w Urzędzie Miejskim w pok. 129.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Roman Biliński
przyjmuje w czwartki w godz. 12:00-13:00
w Urzędzie Miejskim w pok. 129.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Plackowski
przyjmuje w piątki w godz. 13:00-14:00
w Urzędzie Miejskim w pok. 129.
Dyżury radnych
Mirosława Boroń – pierwsza środa miesiąca, w godz. 19:00- 20:00, Zespół SzkolnoPrzedszkolny ul.Młodzieżowa 3.
Ryszard Brzeziński – druga środa miesiąca, w godz. 18:00-20:00, Zespół Szkół nr 2
www.nowydwormaz.pl

ul. Długa 10.
Grażyna Brzozowska – pierwsza środa
miesiąca, w godz. 19:00- -20:30, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Młodzieżowa 3.
Marek Ciesielski – pierwszy poniedziałek
miesiąca, od godz. 18:00, Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 3 ul. Szkolna 3.
Wioletta Dylewska – drugi wtorek miesiąca, w godz. 17:30-18:30, siedziba PZW ul.
Sukienna 24.
Monika Gluba-Stasiak – drugi piątek miesiąca, w godz. 17:00- -18:00, Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 1 ul. Młodzieżowa 3.
Agnieszka Kowalska – pierwsza środa
miesiąca, w godz. 18:00- -19:00, Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Bema 312
oraz druga środa miesiąca w godz. 18:0019:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
ul.Szkolna 3.
Agnieszka Kubiak-Falęcka – trzecia środa miesiąca, w godz. 18:00 – 19:00, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul.
Paderewskiego 22. (także po uprzednim
umówieniu spotkania, kontakt: agnieszka.
kubiak@onet.eu)
Sławomir Michałowski – drugi wtorek
miesiąca, w godz. 17:30- -18:30, siedziba
PZW ul. Sukienna 24.
Krystyna Nasiadka – pierwsza środa miesiąca, w godz. 17:00- -18:30, Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Chemików 1A.
Marcin Ozdarski – pierwsza środa mie-

siąca, w godz. 18:00-19:00, Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 4 ul. Bema 312 oraz druga
środa miesiąca, w godz. 18:00 – 19:00 Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Szkolna 3.
Justyna Paszkiewicz – pierwsza środa
miesiąca, w godz. 17:00- -18:00 Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 4 ul. Bema 312.
Tomasz Reginis – pierwszy czwartek miesiąca, w godz. 19:00- -20:30, budynek MKS
”Świt” ul. Sportowa 66.
Beata Rusek – trzecia środa miesiąca,
w godz. 18:00-19:00, Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna ul. Paderewskiego 22.
( także w sprawach indywidualnych po
wcześniekszym umówieniu się, kontakt:beatarusek.radnandm@gmail.com ).
Angelika Sosińska – pierwszy poniedziałek miesiąca, w godz. 17:15-18:30 siedziba
Zespołu Placówek Edukacyjnych ul. Mazowiecka 10. ( także w sprawach indywidualnych po wcześniejszym umówieniu się,
kontakt: angelikam78@02.pl).
Michał Świokło – druga środa miesiąca, w godz. 18:00-19:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 ul. Szkolna 3 oraz
pierwsza środa miesiąca, w godz. 18:0019:00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
ul. Bema 312.
Adrian Zaremba – pierwsza środa miesiąca, w godz. 19:00-20:30 Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 1 ul. Młodzieżowa 3.
n
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AED w Starostwie
n 15 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się szkolenie dla pracowników z obsługi AED, który znajduje
się na parterze budynku. Sprzęt został
zakupiony z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa naszych klientów.

D

zięki AED (nazwa zaciągnięta
z języka angielskiego Automated External Defibrillator czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny)
zwiększa się możliwość uratowania

TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych

życia poszkodowanemu u którego nastąpiło zatrzymanie krążenia.
Defibrylator przeznaczony jest do
użycia przez każdą osobę (najlepiej
przeszkoloną), która jest świadkiem
zdarzenia, w którym jest wymagana resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Dzięki przeprowadzeniu przez instruktora treningowi praktycznemu na
fantomach, 17 pracowników zapoznało się z zagadnieniem nagłego zatrzymania krążenia, procesem ratowniczym, obsługą AED oraz prawidłowym

wykonaniem resuscytacji. W szkoleniu
udział wzięli także Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak.
Po szkoleniu wszyscy zgodnie
stwierdzili, że obsługa defibrylatora
jest prosta. Mamy jednak nadzieję, że
AED nie będzie musiał być użyty.

Inwestycje w Nowodworskim Centrum Medycznym
TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych

n Już od początku styczna pacjenci
Przychodni Specjalistycznej przy ulicy
Paderewskiego 7 w Nowym Dworze
Mazowieckim mogą cieszyć się nową
windą, recepcją i poczekalnią.

U

roczyste otwarcie nastąpiło
19 grudnia br. przecięciem
wstęgi przez: Krzysztofa Kapustę Starostę nowodworskiego, Pawła Calaka
Wicestarostę Nowodworskiego, człon-

6

ków zarządu powiatu nowodworskiego, Jacka Kacperskiego dyrektora NCM
oraz Dorota Poulakowska kierownik
Przychodni.
Obecnie w szpitalu powiatowym
w Nowym Dworze Mazowieckim trwają prace przy przebudowie SOR-u. Planowany termin zakończenia prac to
30 czerwca 2019 roku.
n

www.nowydwormaz.pl
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Konserwacja XIX-wiecznego zwornika z Bramy Północy w Twierdzy Modlin
TeksT I Foto dr, inż. arch. Marek Przeździecki Miejski Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim

n W najnowszym numerze Faktów Nowodworskich przedstawiamy informację dotyczącą przeprowadzonej konserwacji XIX-wiecznego zwornika z Bramy
Północy w Twierdzy Modlin.

XIX

Od 2015 roku prac nad przeprowadzeniem konserwacji zwornika, w ramach
pracy magisterskiej wykonywanej pod
kierunkiem prof. Janusza Smazy, podjęła się Pani Ewelina Skurosz – studentka
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Program prac przewidywał konserwację
obiektu, wykonanie gipsowego odlewu
oryginału oraz wykonanie gipsowego modelu zwornika gipsowego z rekonstrukcją
brakujących elementów rzeźbiarskich
i ostatecznie kopii zwornika wykonanej
w piaskowcu, na podstawie modelu gipsowego odtwarzającego prawdopodobny, pierwotny kształt zabytku.
8 marca 2019 roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP odbyła się obrona wykonanej pracy dyplomowej, a jej recenzentem był prof. dr hab.
Andrzej Koss. Praca została bardzo wysoko
oceniona przez Komisję, a imponujący
efekt wieloletnich starań studentki, opiekuna naukowego, wielu innych pracowników Uczelni i Właściciela Twierdzy Modlin
widoczny jest na załączonych zdjęciach.
Trwają obecnie starania o możliwość udostępnienia zwiedzającym kamiennego,
odrestaurowanego oryginału zwornika
i jego wszystkich wykonanych kopii.
Pani Ewelina Skurosz przy kopii zwornika

Kopia zwornika wykonana w piaskowcu

Oryginał płyty zwornika

-wieczny, kamienny zwornik
wykonany z piaskowca kwarcowego, z płaskorzeźbą (reliefem wypukłym) – klasycystycznym orłem w koronie,
to jeden z najcenniejszych zabytków ruchomych w Twierdzy. Przedstawia on orła
z czasów Księstwa Warszawskiego, a za
czas jego powstania przyjmuje się 1811
rok, która to data jest wykuta na dole płyty.
Nie znamy niestety autora płaskorzeźby,
ale warto podkreślić stojący na wysokim
poziomie warsztat artystyczny nieznanego rzeźbiarza.
Relief wychodzi dość mocno poza
płaszczyznę tła zwornika, stanowiąc harmonijny, lekki a zarazem dynamiczny
układ. Sylwetka orła jest dobrze wyważona, z głową zwieńczoną koroną, zamkniętą pięcioma obłąkami. Korona zwieńczona jest królewskim jabłkiem i krzyżem – to
jest elementem, który pojawiał się już na
długo przed powstaniem Księstwa Warszawskiego. Występował on bowiem przy
wizerunku Orła Białego, który widniał na
tarczach herbowych królów polskich,
a ponadto uchodził także za symbol Wojska Polskiego (przykładem są sztandary
oraz wszelkiego rodzaju elementy umundurowania żołnierzy). Kolejnymi istotnymi elementami wpisanymi w symbolikę
zwornika są klucze widniejące w szponach królewskiego ptaka, będące prawdopodobnie nawiązaniem do funkcji jakie
pełniła Brama Północy w XIX. wieku – jednego z głównych wjazdów prowadzących
na teren Twierdzy. Oba zabytki – zarówno

Brama Północy, jak i zwornik są więc szczególnie cenne, powstały bowiem w okresie napoleońskim stanowiącym genezę
Twierdzy, jeszcze przed opanowaniem jej
przez Rosjan i przeprowadzoną przez nich
rozbudową i modernizacją obiektu.
Zwornik nosi ślady zniszczeń i to nie
tylko wynikających z upływu czasu, ale też
widocznych śladów działań wojennych
i wydaje się, że celowych prób z tego
okresu uszkodzenia pięknej sylwetki orła.
Z uwagi na występujące uszkodzenia i postępującą destrukcję obiektu, już
w 2015 roku nowy wówczas właściciel
Twierdzy Grupa Konkret, w uzgodnieniu
z Miejskim i Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków podjął decyzję o przeprowadzeniu i sfinansowaniu prac konserwatorskich
zabezpieczających zwornik przed dalszą
degradacją. Obiekt został zdemontowany
z Bramy Północy i przewieziony na Wydział
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki do Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie pod kierunkiem
dr hab. Janusza Smazy, prof. ASP zostało
wykonanych szereg badań specjalistycznych, mających ocenić stan techniczny zabytkowego zwornika.

Praca magisterska Pani Eweliny Skurosz

www.nowydwormaz.pl
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Przedświąteczne spotkania na Pólku
n Grudzień to także czas spotkań
opłatkowych zarządów poszczególnych osiedli z mieszkańcami. Tak było
11 i 14 grudnia kiedy to spotkania
przedświąteczne odbyły się na osiedlu
Pólko. Organizowały je (wg. kolejności daty) Zarząd Osiedla nr 3 i Zarząd
Osiedla nr 4.

11

grudnia w siedzibie koła PZW
przy ul. Sukiennej spotkali się
mieszkańcy Osiedla nr 3 – Pólko. Zebranych powitała Przewodnicząca Zarządu
Osiedla nr 3 Wioletta Dylewska. Wśród

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak
Foto zarząd Osiedla nr 3, Gazeta Nowodworska

gości obecni byli Dariusz Tabęcki – radny powiatowy i jednocześnie Naczelnik
Wydziały Gospodarki Komunalnej, radni
Rady Miejskiej i przedstawiciele Straży
Miejskiej. Na stołach zagościły świąteczne wypieki, cytrusy i słodycze. Wszyscy
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie
świąteczne życzenia. Spotkanie uatrakcyjnił występ Janki Patockiej i Macieja
Nowickiego.
Z kolei w piątek 14 grudnia spotkanie opłatkowe w stołówce Szkoły
Podstawowej nr 5 zorganizował Zarząd
Osiedla nr 4.

Licznie zgromadzonych mieszkańców osiedla odwiedził Burmistrz Jacek
Kowalski. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – Dariusz Tabęcki, Ewa
Tabęcka – reprezentująca Miejski Zakład
Oczyszczania oraz przedstawiciele Straży Miejskiej.
Wszystkich zebranych serdecznie powitała Przewodnicząca Zarządu
Osiedla nr 4 Krystyna Nasiadka i złożyła
jednocześnie wszystkim serdeczne życzenia świąteczne. Wszyscy podzielili się
opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia. Następnie zasiedli do wigilijnego
stołu, na którym królowały tradycyjne
wigilijne potrawy.
W imieniu Zarządu Osiedla nr 4 serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie tego spotkania
tj. firmom Kaufland, Darex, Piekarni Łukasik z Leoncina oraz panu Krzysztofowi
Turczyńskiemu.

ZO nr 3

ZO nr 4

ZO nr 4
ZO nr 4

ZO nr 4

ZO nr 3
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Wigilia TPD w Modlinie Starym

TeksT I Foto M. Krupka-Darmos

n Przed świętami odbyła się uroczysta Wigilia w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Modlinie Starym.

W

spotkaniu uczestniczyli wychowankowie, pracownicy
i przyjaciele naszego ogniska: Burmistrz Miasta Jacek
Kowalski, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Elżbieta Gauza, Kierownik Środowiskowego Ogniska TPD w Nowym Dworze Mazowieckim Iwona Dylewska, proboszcz tutejszej parafii ks. kanonik
Andrzej Redmer, Prezes Eko Harpoon Jacek Kolanko, dr Jolanta
Niesiobędzka i p. Andrzej Niesiobędzki.
Kierownik Ogniska w Modlinie Starym, p. Elżbieta Szałkowska,
przywitała wszystkich przybyłych i podziękowała im za obecność. Następnie głos oddała dzieciom, które przedstawiły jasełka, nawiązujące do tradycji i zwyczajów świątecznych, połączone
ze śpiewaniem kolęd. W całej sali zapanował magiczny nastrój
między innym dzięki pięknej dekoracji. Przy wspólnym stole nie
zabrakło składania sobie życzeń i dzielenia się opłatkiem, a także
wigilijnych potraw, tj. pierogów z kapustą i grzybami, ryby po
grecku czy śledzi w kilku odsłonach oraz słodkich wypieków,
ufundowanych przez Cukiernię DUET.
Przybył do nas także gość z dalekiej północy, który przywiózł
podarunki dla dzieci, ale też chętnie pozował do wspólnych fotografii z naszymi gośćmi.

Finał konkursu plastycznego „Błysk i Blask”

TeksT I Foto NOK

n Mamy przyjemność ogłosić długo wyczekiwane wyniki
konkursu plastycznego „Błysk i Blask”. Spośród 134 nadesłanych prac, komisja wyłoniła 11 laureatów.

P

race były oceniane indywidualnie zgodnie z kryteriami
podanymi w regulaminie konkursu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za nadesłane prace oraz gratulujemy pomysłowości i kreatywności.
Oto nasi finaliści:
W kategorii szkół podstawowych kl. I-IV ( 101 prace)
I miejsce: Aleksander Affek, Szkoła Podstawowa nr 5
II miejsce: Julia Jankowska, Szkoła Podstawowa nr 7
III miejsce: Krzysztof Pałaszewski, Szkoła Podstawowa nr 7
Wyróżnienia: Olga Grzesiuk, Szkoła Podstawowa nr 1,
Dagmara Kalitowska, Szkoła Podstawowa nr 7, Jakub Michno,
Szkoła Podstawowa nr 7
W kategorii szkół podstawowych kl. V-VIII i gimnazjum
(33 prace)
I miejsce: Julia Jakubowska, Szkoła Podstawowa nr 7
II miejsce: Marta Witek, Szkoła Podstawowa nr 7
III miejsce: Szymon Kokoszczyński, Szkoła Podstawowa nr 7
Wyróżnienia: Brajan Ostrowski, Szkoła Podstawowa nr 7,
Martyna Tyszkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 7.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
www.nowydwormaz.pl
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Koncert „Kolęd i Pastorałek”

TeksT I Foto NOK

n 21 styczia podczas koncertu ,,Kolęd i Pastorałek" na NOKowskiej scenie wystąpili
młodzi artyści klasy fortepianu p. Krzysztofa Stęchłego.

B

ył to wieczór pełen magii płynącej z utworów, które zaprezentowali wykonawcy
przed bardzo licznie zgromadzoną publicznością. Ponownie można było poczuć
klimat świąt, ciepła oraz przyjaznej rodzinnej atmosfery. Koncert był również wyjątkowym prezentem dla każdej Babci, która przyszła posłuchać swoich wnucząt w dniu
swojego święta. Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego dobrego, a Rodzicom gratulujemy tak wspaniale uzdolnionych pociech!

Miejski monitoring coraz większy...
n Zwiększa się obszar miasta objęty
miejskim monitoringiem. Zgodnie z zamierzeniami w naszym mieście przybywa kamer rejestrujących obraz, obecnie
są już w każdej dzielnicy.

N

ajwięcej kamer, bo 11 jest w centrum miasta, w Parku Wybickiego i jego okolicach jest 9. Na osiedlu
„Pólko” jest już 5 kamer, na Nowodworzance są 3. Na terenie
Osiedla Młodych jest 7
kamer, natomiast w Modlinie i Modlinie Twierdzy są po 3 kamery.
Jednocześnie informujemy mieszkańców,
że zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami zarejestrowany
obraz zdarzeń, niezawierający
dowodów

TeksT I Foto Straż Miejska

pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
albo postępowanie w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie
dla tych postępowań, przechowujemy przez okres 50
dni od daty dokonania nagrania, po czym ulega on
zniszczeniu.

Nowi nowodworzanie i nowodworzanki
TeksT I Foto Szczęśliwi Rodzice

W

kąciku „Nowi Nowodworzanie” publikujemy zdjęcie Stasia Ziółkowskiego. Chłopczyk urodził
się 27 sierpnia 2018 roku.
Przypominamy, że cały czas trwa
akcja przekazywania pamiątkowych
bodziaków dla nowo zameldowanych
dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas meldunku pracownicy

Urzędu Stanu Cywilnego wręczają szczęśliwym rodzicom drobny upominek dla
pociechy, którym jest body z nadrukiem
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO DWORU!
Zachęcamy wszystkich Szczęśliwych
Rodziców do przesyłania nam zdjęć swoich dzieci w pamiątkowym body na adres:
fakty@nowydwormaz.pl.

Pochwal się swoim szczęściem!
10
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Obchody 151 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego
n 5 grudnia 2018 r. Związek Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował obchody 151 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

U

roczystość odbyła się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.
Rozpoczęło ją odśpiewanie hymnu państwowego.
Uczestników uroczystości, powitał
płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystości udział wzięli uczniowie
i nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2, Zespołu
Placówek Edukacyjnych i Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD, mieszkańcy miasta.
Władze samorządowe Nowego Dworu
Mazowieckiego reprezentował burmistrz
Jacek Kowalski. W obchodach uczest-

niczył również kombatant, 94 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel
Nowego Dworu Mazowieckiego.
W wystąpieniu okolicznościowym
płk rez. Alfred Kabata stwierdził m.in., Józef Piłsudski nigdy nie godząc się na bycie
niewolnikiem, całe swoje życie poświęcił
walce o wolną ojczyznę – przed 1918 r., ale
także w latach wojny polsko-bolszewickiej,
która dla Polski zakończyła
się wielkim zwycięstwem.
Marszałek Piłsudski mówił, iż
Polska musi odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie: czy ma być państwem
słabym, potrzebującym opieki możnych, czy państwem
wielkim, wybijającym się ku
wielkości. To jest pytanie, które marszałek Piłsudski, urodzony półtora wieku temu,

Muzyką i humorem pożegnaliśmy stary 2018 rok!
n 28 grudnia 2018r. na scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury gościliśmy znakomitych artystów.

P

odczas koncertu Przeboje Jana
Kiepury, w wykonaniu Andrzeja
Wiśniewskiego – tenor usłyszeliśmy, ba
niektóre nawet zaśpiewaliśmy razem z artystą, najpopularniejsze arie i pieśni z repertuaru niezapomnianego artysty, m.in.
Musisz w tę noc moją być, Pokochaj
mnie R.Stolza, Wielka sława to żart
J.Straussa, Twoim jest serce me F.Lehara, i obowiązkowe Brunetki,Blondynki, ale w programie znalazły się też
popularne arie i pieśni na głos damski, we
wspaniałym wykonaniu Mileny Lange –
sopran usłyszeliśmy m.in. arię Rusałki

www.nowydwormaz.pl

A.Dvoraka,Walc Musetty G.Pucciniego
a także piosenkę To były piękne dni przepięknie wybrzmiały w wykonaniu naszych
gości duety m.in.: Co się dzieje oszaleję
z Księżniczki Czardasza I.Kalmana,
Usta milczą dusza śpiewa z Wesołej
Wdówki F.Lehara, czy pieśń neapolitańska Funiculi Funicula Luigi Denza.
Solistom na estradzie towarzyszyło świetnie brzmiące Trio Fortepianowe
„Impressione” w składzie: Monika Polaczek-Przestrzelska – fortepian, Maciej Przestrzelski – skrzypce i Marek
Karwowski – wiolonczela.
Koncert poprowadził znakomity jak
zwykle Andrzej Krusiewicz, który nie
tylko „sypał” informacjami i ciekawostkami
dotyczącymi prezentowanych utworów,

TeksT Andrzej Krajewski
foto Organizatorzy

zadaje też nam. Czy mamy być słabi, czy
wielcy?
Po wystąpieniu okolicznościowym
złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uroczystość zakończyła pieśń „Legiony”.
Posterunek honorowy przy pomniku
Marszałka Józefa Piłsudskiego wystawił
2 Mazowiecki Pułk Saperów.

TeksT I foto NOK

ale także dowcipami i zabawnymi anegdotami, bardzo gorąco przyjmowanymi
przez publiczność.
Niezwykle sympatyczna atmosfera
jaka towarzyszyła zebranym w klimatycznej sali Nowodworskiego Ośrodka Kultury, świetny dobór repertuaru i znakomite
jego wykonanie przez artystów złożyły się
na niezwykle ciepłe, zabawne i przyjemne
pożegnanie odchodzącego roku.
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Pamięci Powstańców Styczniowych
n 20 stycznia 2019 roku w Modlinie
Twierdzy kolejny raz została zorganizowana uroczystość poświęcona
pamięci Powstańców Styczniowych
z 1863 roku.

W

ydarzenie rozpoczęło się od
mszy św. w kościele p.w. św.
Barbary, której przewodniczył ks. Tomasz
Cymerman – wicedziekan Zakroczymski.
Oprawę Mszy św. uświetnił Chór „Lira”
z Nasielska, który wykonał również koncert pieśni patriotycznych. Następnie
zebrani przemaszerowali do Kapliczki
Powstańców Styczniowych, gdzie okolicznościową modlitwę poprowadził ks.
kan. Janusz Nawrocki – proboszcz Parafii
p.w. św. Barbary. Po zakończonej modlitwie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

TeksT I foto Mariusz Ziółkowski

W uroczystościach wzięli udział Zastępca
Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Janusz Mikuszewski oraz Komendant
Straży Miejskiej Piotr Rogiński.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się od
uświetnienia tego
wydarzenia:
Parafii p.w. św. Barbary
w Nowym Dworze
Mazowieckim, Zespołowi
SzkolnoPrzedszkolnemu Nr
4, Chórowi „Lira” z Nasielska, rekonstruktorom historycznym
z 1863 roku, Strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej –

Ratownictwa Wodnego w Nowym Dworze
Mazowieckim – Modlinie Twierdzy, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy
Modlin, Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania oraz Garnizonowi Modlin.

INSTYTUT FESTIVAL ponownie w Garnizonie Modlin
n 21 i 22 czerwca 2019 Garnizon Modlin ponownie ugości fanów muzyki
elektronicznej.

P

o gorącym przyjęciu pierwszego
w historii festiwalu pod marką Instytut, organizatorzy ogłosili drugą edycję
Instytut Festival Music & Art. 21 i 22 czerwca 2019 w Garnizonie Modlin spotkamy się
ponownie, tym razem na pięciu scenach
w zupełnie nowej, niepowtarzalnej scenerii. O wyjątkowe doznania estetyczne zadba ponad czterdziestu najlepszych artystów sztuk wizualnych aranżując historyczną przestrzeń dziewiętnastowiecznego
Garnizonu, tworząc swoistą, eklektyczną
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galerię sztuki i zaskakujące instalacje.
Tak jak w zeszłym roku, oprócz kultowych postaci sceny muzyki elektronicznej,
takich jak Richie Hawtin czy Ben Klock,
usłyszymy wielu utalentowanych artystów
z Polski. Tym razem możemy liczyć na jeszcze większą dawkę muzyki i różnorodność
oraz unikatowe doznania wizualne!
Kolejna edycja festiwalu to także szansa na jeszcze większą promocję Garnizonu
oraz wyjątkowego regionu Nowego Dworu Mazowieckiego, bowiem organizatorzy
przewidują jeszcze więcej gości zza granicy i różnych zakątków Polski.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców w podróż pełną uniesień

TeksT I foto Organizatorzy

i najlepszej muzyki! Wstęp na Instytut Festival jest płatny.
Karnety do nabycia przez internet na
stronie www.technoinstytut.pl oraz www.
biletomat.pl

www.nowydwormaz.pl

WYDARZENIA

FAKTY NOWODWORSKIE

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

TeksT I Foto Sztab WOŚP #4647
w Nowym Dworze Mazowieckim

n W niedzielę 13 stycznia, już po raz 27, zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W tym roku graliśmy pod hasłem „Pomaganie jest dziecinnie proste”,
i rzeczywiście jest! Nowodworzanie chcą pomagać - wspierali akcję na rozmaite
sposoby: wrzucając datki do puszki, przekazując przedmioty na licytacje, kwestując na ulicach miasta, wielu z nich miało swój wkład w organizację 27 finału!

A

kcję charytatywną co roku
wspiera setki tysięcy wolontariuszy w całej Polsce i poza jej granicami.
W nowodworskim sztabie zarejestrowanych było 130 wolontariuszy, rozsiani po
ulicach całego miasta aktywnie zachęcali do wsparcia akcji, której tegorocznym
celem był zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. To dzięki ich zaangażowaniu udało się osiągnąć bardzo dobry
wynik – zebraliśmy ponad 67 000 zł!
Siedzibą sztabu, jak co roku był
Nowodworski Ośrodek Kultury,
w którym odbył się 27 Finał – impreza
towarzysząca kweście. Świętowanie zaczęliśmy od rana – już o godzinie 10:00
w Sali Widowiskowej, obył się „pokaz
żółtej magii” w wykonaniu Pana Buźki,
który wszystkich przybyłych wprawił
w znakomity nastrój. Następnie odbyły się przedstawienia utalentowanych
młodych adeptów sztuk teatralnych,
muzycznych oraz tanecznych działających w grupach artystycznych działających w Nowodworskiego Ośrodka
Kultury. Zobaczyliśmy między innymi
przedstawienie pt. „O rany Julek!” w wykonaniu teatru dziecięcego „Wędrowniczek”, pokaz grupy tanecznej „NOKAUT”,
oraz wyśmienity koncert sekcji wokalnej
i instrumentalnej. Obejrzeliśmy również
pokaz iluzji Mateusza Misiewicza, młodego samouka sztuki iluzjonistycznej,
który swoim pokazem oderwał widownię od rzeczywistości!
W „Galerii Łącznik” również nie zabrakło atrakcji! Za datki do puszki mogliśmy
napić się pysznej kawy od „BLACKMATT
COFFE SERVICE”, skosztować waty cukrowej i popcornu od „SŁODKI/SŁONA”,
zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce „GO4PHOTO”. Dużą popularnością
cieszyły się również stoiska kreatywne:
warsztataty wycinanki kurpiowskiej prowadzone przez instruktorkę wycinankarstwa Panią Janinę Patocką, warsztaty
plastyczne podczas których mogliśmy
malować rysować, kolorować, dekorować i składać kartonowe modele ufundowane przez firmę „MODEL”. Ula Falasa,
Magda Duda i Magdalena Wojcieszek
oferowały malowanie buziek dzieciom
i profesjonalny makijaż dla Pań. Strażacy
z OSP-RW uczyli pierwszej pomocy, a na
Dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka
Kultury zorganizowali pokaz umiejętności psów ratowniczych, tam też miłośnicy motoryzacji „Popatroleni NDM”
www.nowydwormaz.pl

przygotowali wystawę samochodów
terenów.
W trakcie Wielkiego Finału nie mogło zabraknąć muzyki! W tym roku charytatywnie zagrało aż pięć zespołów, już
od 16:00 rozbrzmiewała głośna, energetyczna muzyka. Sceną zawładnęli kolejno: Codename The Garage, Royal Age,
Grupa Pasera, Banda Łysego i Sunsmoke.
Wszystkie koncerty i występy przeplatały licytacje, wyśmienicie prowadzone
przez lidera „Bandy Łysego” – Marcina
„Marcela” Słabolepszego.
Godzina 20:00 – „Światełko do nieba”
– każdego roku jest punktem kulminacyjnym akcji WOŚP. Tym razem zobaczyliśmy efektowny pokaz laserowy, po którym Cukiernia Duet zaprosiła wszystkich
na przepyszny tort.
Serdecznie dziękujemy przede
wszystkim naszym wspaniałym wolontariuszom, nowodworzanom wspierającym akcję oraz wszystkim zaangażowanym w uatrakcyjnienie 27. Finału WOŚP
w Nowym Dworze Mazowieckim. Lista
pomagających i wspierających jest bardzo długa. Ciepłe podziękowania kierujemy do: Urzędu Miasta w Nowym
Dworze Mazowieckim, Zakładu Wodociągów i Kanalizaji w Nowym Dworze
Mazowieckim, pracowników Nowodworskiego Ośrodka Kultury, koordynatorów szkolnych, Marcina „Marcela”
Słabolepszego, Wojtka Gęsickiego, Pana
Buźki, Mateusza Misiewicza, Marcina
Ciuchty z „BlackMatt Coffe Service”, Szymona Jezierskiego z „Słodki Słona”, Konrada Bartczaka z fotobudki „Go4Photo”,
Nowodworskiej Grupy Fotograficznej
„NoviFoto”, Janiny Patockiej, Uli Falasy,
Magdy Dudy, Magdaleny Wojcieszek,
wszystkich zespołów, instruktorów
oraz dzieci działających w sekcjach zainteresowań NOK, pracowników Banku
Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim, pracowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Cukierni
„Duet”, Piekarni – Cukierni „Grzybki”,
sklepów „Oleńka” i „Lobi”, strażaków OSPRW, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, pracowników Straży Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim, miłośników motoryzacji „Popatroleni NDM”,
„Piwnicy Winnicy”, salonu „Paryżanki”,
restauracji „Inna”. Dziękujemy! Wspólnie
pokazaliśmy, że „Pomaganie jest dziecinnie proste” i przynosi wiele uśmiechu,
radości oraz satysfakcji!
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Wilhelm Westrich – czyli początek i koniec
pewnej firmy
TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Wywodził się z alzackich ewangelików osiadłych w Polsce za Napoleona. Był technikiem budowlanym, wspólnikiem kilku firm. Jedna z nich w 1920 r. przebudowywała koszary dla 2 Korpusu Kadetów. Westrich znał to miejsce, jako ochotnik w 1920 r.
w 32 p.p. był przydzielony na stanowisko kierownika tartaku i stolarni w Twierdzy.
W 1921 r. zaczęła funkcjonować w Nowym Dworze jego nowa spółka Zakłady Przemysłowo Budowlane „Westrich” z kapitałem 50.000.000 mkp w 5.000 akcji.
Mieszkań, Spółdzielni mieszkaniowej Akademików Warszawskich, księżnej Radziwiłłowej
oraz fabryki ortopedycznej, a w planach miała
budowę hangarów dla Centralnych Zakładów
Lotniczych.
W Nowym Dworze do przedsiębiorstwa
należały: tartak parowy o 2 trakach, warsztaty
stolarsko ciesielskie z około 30 maszynami do
obróbki drewna, centrala elektryczna, suszarnia, kuźnia, ślusarnia poruszane lokomobilą
irma zakupiła od miasta 18.291,25m2 o sile 120 koni parowych. Na Pólku mieściły Nagrobek Wilhelma Westricha na cmentarzu
gruntu, a nazwa „Osada Pólko Tartak” się także magazyny i 2 domy mieszkalne prze- ewangelicko augsburskim w Warszawie
mówiła o rodzaju produkcji. Wkrótce do- znaczone dla administracji. Przedsiębiorstwo z organizacji, przedsiębiorca bronił swego hokupiono 2.183 m2 i w tym wypadku nazwa miało czystą hipoteką. Położenie w pobliżu noru na łamach prasy.
W 1932 r. w panoramie firm mamy w No„Osada elektrownia w Nowym Dworze”, rów- rzeki wykorzystano także ku rozrywce organież mówiła za siebie. W firmie pracowało nizując Związek wioślarski. Niósł on pomoc wym Dworze nowe przedsiębiorstwo „Westrych, Lerner i Silbertal – spółka szwedzka”.
ponad 200 osób. Dniówka za 8 godzin wy- miejscowym podczas powodzi 1924 r.
W kwietniu 1925 r. ogłoszono upadłość 5 lat później Westricha poszukiwano sąnosiła 600 marek, ale pracowano około 13,
za każdą dodatkową płacono 75 marek, przedsiębiorstwa. Być może Westrich przein- downie z oskarżenia oszukanej pracownicy,
było to nadużycie bo za nadgodziny stawki westował, mówiono też o złej koniunkturze. wystawiono też na licytację należące do niebyły wyższe. Działające na Pólku warsztaty Spółka wyprzedawała produkty, a syndyk go domy oraz parcele w Pyrach i firmę nomechaniczne stolarsko – ciesielskie i tartak upadłości wystawił tartak i elektrownię do wodworską. Gdy we wrześniu 1939 r. tartak
parowy oferowały „roboty w zakresie bu- wynajęcia. Całość wydzierżawiła spółka Eibe- i elektrownia spłonęły nie wiadomo czy były
downictwa, wyroby stolarskie krzesła, ławki szyc, Stemme i Berman. Pierwszy z pochodził jeszcze formalnie jego własnością.
Podczas okupacji Westrich podpisał
szkolne, meble biurowe. W sprzedaży mate- z Warszawy, pozostali byli miejscowi.
„Gwoździem do trumny” dla wiarygod- volkslistę. 15.08.1940 r. za handel walutą zoriały budowlane.” Elektrownia produkowała
prąd nie tylko na potrzeby firmy, ale również ności Westricha stała się tzw. afera Doerma- stał wywieziony do KL Auschwitz. Pracował
na. Był on prezesem Polskiej Dyrekcji Ubez- tam w stolarni jako voraibeiter. Mówiono, że
dla odbiorców z miasta.
„Westrich” kupował kloce drewniane oraz pieczeń i z racji funkcji powinien bezpiecz- w kacecie ratował polaków, m.in. dzięki niemu
drzewostany do wyrębu, miał też własne lasy nie lokować kapitały tej instytucji. Śledztwo mógł przetrwać i prowadzić swoją działalność
na Kresach. Przetarte drewno sprzedawano z 1927 r. wykazało, że wybierał firmy, których rotmistrz Pilecki. Po wyjściu z obozu w 1942 r.
m.in. za granicę. Na Pólko od strony Narwi rad nadzorczych sam był członkiem lub ta- Westrich został rezydentem gestapo w Pyprzeprowadzono wąskotorówkę, do stacji kie, z którymi współpracowała jego rodzina. rach. Przygotowywał listy osób wysłanych na
wiodła standartowa bocznica. Pomiędzy te- Pieniądze ulokował również w spółce „We- roboty i do obozów, zwalczał ruch oporu.
renami Westricha a stacją znajdował się grunt strich”, gdzie był prezesem zarządu i naraził Uważano, że wydał okupantom działającego
należący do spółki – „Górski, Mórawski”. Wła- P.D.U. na 27.000 zł straty. Za długi wszczęto li- w konspiracji swego dawnego antagonistę
ściciele fabryki przetworów ziemniaczanych cytacje nieruchomość „Osada Pólko – Tartak” gen. Bałachowicza oraz, że bez sądu rozstrzelał kilku partyzantów. W tym czasie jego córki
wyrazili zgodę na przedłużenie bocznicy do oraz prywatnych rzeczy Westrichów.
Westrich należał do Związku byłych należały do AK. Podobno z ich pomocą dokotartaku, ale ze względów bezpieczeństwa zażądali by na ich terenie transport prowadzili Uczestników Powstań Narodowych. Był preze- nano 3.10.1943 r. udanego zamachu na Weludzie i konie a nie parowóz. Za jego użycie sem Związku Rezerwistów WP odznaczonym stricha. Na nekrologu napisano „po krótkich
groziła kara 100 zł. Westrich łamał umowę. Złotym Krzyżem Zasługi za pracę społeczną. cierpieniach zasnął w Bogu.”
W 1923 r. sprawa o odszkodowanie trafiła na Od 1929 r. w stowokandę. Nie odniosły skutku tłumaczenia, warzyszeniu zaże inkryminowane transporty przeznaczone częły się pojawiać
były dla firmy „Saturn” położonej między jego przeciw niemu
tartakiem a Krochmalną. Sąd uznał roszczenie zarzuty, dotyczyły
i przedsiębiorstwo musiało zapłacić 800 zł. jego uczciwości
patriotyzmu.
Rok 1923 był jednak dobry dla firmy, wypuści- i
ła kolejne 20.000 akcji i realizowała zlecenie na Jednym z oskarroboty ślusarskie i stolarskie w koszarach na życieli miał być
ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Oprócz tego prezes zarządu
budowała domy dla: urzędników minister- gen. Bałachowicz.
stwa Przemysłu i Handlu, Warszawskiego To- Proponowano by
warzystwa Spółdzielczego Budowy Własnych Westricha usunąć T na planie miasta z 1934 r. oznacza położenie przedsiębiorstwa Westricha.
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Co słychać w PP2 – Krasnal

PP2
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TeksT red. Foto M.Ch. M.M. J.O. B. K.

Z misiami do przedszkola

25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz
bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo
,,czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”. W PP2,
jak co roku, święto pluszowego misia obchodziliśmy bardzo
szczególnie. Dzieci ze wszystkich grup spotkały się na sali gimnastycznej, przytulając swoje ulubione misie. Tym razem grupa
V wraz ze swoimi paniami przygotowała atrakcje dla wszystkich
przedszkolaków. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wiersze,
brały udział w różnorodnych konkursach, tańczyły w rytmie misiowych przebojów. W nagrodę za świetną zabawę dzieci otrzymały słodką niespodziankę – czekoladowego misia.

śpiew i wiersze o tematyce świątecznej. Nie zabrakło oczywiście
prezentów. Dzieci w swoich paczkach znalazły zabawki i słodycze.
Mogły podejść do Mikołaja i uwiecznić spotkanie z nim pamiątkowym zdjęciem. Wizycie Mikołaja towarzyszyło wiele wzruszeń
i emocji. Panował radosny nastrój, a buzie wszystkich przedszkolaków z PP2 były uśmiechnięte. Mikołaj zapewniał dzieci, że wróci
do nich w przyszłym roku, oczywiście z nowymi prezentami. Te zaś
obiecały, że będą zawsze grzeczne i posłuszne.
Jasełka w Krasnalu

Andrzejki

30 listopada ub. r. w dniu imienin Andrzeja przedszkolaki
z PP2 uczestniczyły w zabawach i konkursach andrzejkowych.
Po zapoznaniu się z krótką historią ludowej tradycji wróżenia dzieci dowiedziały się co je czeka w przyszłości i kim będą
m.in. z wróżb: „Łowienie cukierków”, „Wirująca butelka", ,,Kolory",
„Kim będę". Następnie ustawiały buciki, aby zaspokoić ciekawość,
które z nich pierwsze wyruszy na wspaniałą wyprawę po świecie.
Dowiedziały się jaka jest ich szczęśliwa cyfra, losowały serduszka z imieniem ulubionego przyjaciela, rzucały kostką, wrzucały
monety do wody, aby wszystkie marzenia się spełniły. Maluchy
w takt muzyki bawiły się w kółeczku, naśladowały ruchem słowa
wesołej wyliczanki.
Na koniec każda z grup tańczyła i bawiła się przy muzyce
z repertuaru dziecięcego. Wróżby potraktowano z uśmiechem
i z przymrużeniem oka, więc zabawa była udana i na długo pozostanie w pamięci przedszkolaków z PP2.
Święty Mikołaj w PP2
W czwartek 6 grudnia wszystkie przedszkolaki z „Krasnala” z utęsknieniem i niecierpliwością czekały na spotkanie z niezwykłym
gościem. Wiadomo, w dniu swoich imienin, Mikołaj rozpoczyna
wędrówkę, podczas której odwiedzi wszystkie dzieci i wręczy im
prezenty. Oczywiście Mikołaj nie ominął naszego przedszkola, ponieważ są tu same grzeczne dzieci. Wizycie Świętego towarzyszył
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19 grudnia 2018 r. odbyło się przedstawienie słowno-muzyczne pt. ,,Jeden-zero dla nieba”. Przedszkolaki z gr. IV „Biedronki”
przedstawiły piękny program artystyczny – Jasełka w nowoczesnej formie.
Na scenie pojawiły się stojące po stronie dobra i zła-postaci
Aniołów i Diabłów.
Podwładni Lucyfera zaciekle walczyli z Aniołami o władzę nad
światem, jednak w tej potyczce nie mieli żadnych szans. Miłość
i dobro zwyciężyło, a Jezus narodził się w betlejemskiej szopie.
Mali aktorzy we wspaniałych strojach doskonale zaprezentowali swoje talenty aktorskie. Nie zabrakło także wspólnego śpiewania kolęd, które wprowadziło wszystkich gości w świąteczny
nastrój i przypomniało jak ważne są Święta Bożego Narodzenia
spędzone w duchu miłości i zrozumienia, a wszelkie waśnie powinny odejść w zapomnienie.
Świąteczne pierniczki
Tuz przed Świętami Bożego Narodzenia przedszkolaki z PP2
zgodnie z tradycją upiekły pyszne pierniczki oraz świąteczne ciasto.
Praca w poszczególnych grupach przebiegała bez trudu.
Dzieci z zaangażowaniem mieszały składniki, wygniatały i wałkowały ciasto według przygotowanych wcześniej receptur. Jednak
najwięcej satysfakcji sprawiło wszystkim wykrawanie świątecznych kształtów przy pomocy foremek.
Następnie słodkie wypieki piekły się w przedszkolnej kuchni.
Po przedszkolu zaczął unosić się wspaniały zapach pieczonych
pierniczków. Gdy pierniczki były już gotowe dzieci przystąpiły do
ich dekorowania lukrem i barwnymi posypkami.
Zabawa była wspaniała!

www.nowydwormaz.pl
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Ho, Ho, Ho,
a cóż to za Mikołaj?

TeksT E. Obuchowska Foto A. Marszałek

n Nie od dziś wiadomo, że w „Słonecznej Krainie”, wesoło
czas płynie. Żeby było, jeszcze weselej, zadbali o to rodzice
naszych wychowanków.

7

Spotkanie świąteczne z rodzicami

Świąteczny nastrój zapanował w grupie II, 17 grudnia 2018r.
Tego dnia odbyło się wigilijne spotkanie z rodzicami. Podniosłym momentem spotkania był program artystyczny w wykonaniu „JEŻYKÓW”. Dzieci z zaangażowaniem recytowały i śpiewały
utwory o tematyce świątecznej, zaprosiły także przybyłych gości
do wspólnej kolędy.
Dodatkowo spotkanie wzbogacił integracyjny taniec, co
więcej rodzice aktywnie włączyli się do wspólnej zabawy wraz
ze swoimi pociechami wykonali ozdobę choinkową – bombkę.
Spotkanie wigilijne w naszej grupie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, na długo pozostanie w naszej pamięci. Takie
szczególne momenty wzmacniają wzajemne relacje, integrują dorosłych i dzieci. Serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie.

grudnia aktorzy z Teatru Rodzica, pod kierunkiem pani E.
Obuchowskiej oraz muzycznej oprawie pani M. Zagrabskiej, przedstawili dzieciom spektakl pt: „Bal w pokoiku lal”.
Było to wesołe i pełne niespodziewanych zdarzeń widowisko. Przedszkolaki reagowały emocjonalnie. Na ich twarzach
zauważyć można było skupienie i radość. Chętnie śpiewały
znane piosenki ,wśród których nie zabrakło tych o Mikołaju.
Największą jednak niespodzianką było pojawienie się długo
oczekiwanego gościa. Mina dzieci i nie tylko, była warta poświęconego czasu wolnego. Mikołaj jak gdyby nigdy nic pojawił się
w letnim stroju, bo jak sam przyznał wybierał się na wakacje.
Trochę się zapomniał, ale widok dzieci przywrócił mu pamięć.
Już wkrótce pojawił się z wielkim workiem prezentów.

Dziękuję rodzicom i pani Małgosi za zaangażowanie i świetną zabawę, jaką mogliśmy wspólnie zgotować naszym przedszkolakom.

Wigilia w PP2
Tuż przed świętami, 19 grudnia 2018 r. dzieci z PP2 wraz z paniami zasiadły do wigilijnego stołu.
W tym szczególnym dniu, odświętnie ubrani rozmawialiśmy
o zwyczajach i tradycjach świątecznych w naszych domach.
W magicznej atmosferze przedszkolaki dzieliły się opłatkiem
życząc sobie nawzajem Wesołych Świąt. Na uroczyście nakrytym
stole nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw. Dzieci z ochotą
smakowały barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, kapustę z grochem, rybę smażoną, słodkie pierniczki.
Każde spotkanie wzbogaciło wspólne śpiewanie kolęd.
Takie wyjątkowe chwile pogłębiają wzajemne relację pomiędzy rówieśnikami oraz utrwalają wiedzę na temat zwyczajów
Świąt Bożego Narodzenia.

www.nowydwormaz.pl
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„Wesoła Jedyneczka”

TeksT red. PP1
Foto PP1

PP1
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HOKUS – POKUS – czyli Andrzejki

NECZKA”. Z tej okazji dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „Świecąca gwiazdka”. Po zakończonej inscenizacji teatralnej dzieci
nadsłuchiwały dźwięku dzwoneczków, które słychać było już
z daleka i świadczyło to o tym, że do przedszkola zbliża się nikt
inny, jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki były
bardzo szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy znalazły się blisko
św. Mikołaja – troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów
worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał
z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców
i pań w przedszkolu. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim
przedszkolakom osobiście wręczał duże paczki, a w nich – dla
każdego coś dobrego! Za prezenty dzieciaki odwdzięczyły się
pięknie zaśpiewanymi piosenkami i własnoręcznie przygotowanymi pracami przedstawiającymi Mikołaja. (…)
Przedszkolaki przedstawiły Jasełka
30 listopada w przedszkolu nr 1 Wesoła Jedyneczka obchodziliśmy Andrzejki. W grupie I BIEDRONKI przedszkolaki chciały
zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka. Przygotowane rekwizyty, świece oraz unoszący się zapach topionego wosku, stworzyły odpowiedni nastrój sprzyjający przepowiedniom. Dzieci
poznały znaczenie różnych kolorów, liczb, magicznych przedmiotów. Ustawiały buty, aby sprawdzić, który chłopiec pierwszy
się ożeni i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż. Rzucały
pieniążkami do miski z wodą, aby spełniły się najskrytsze marzenia. Za pomocą przygotowanych obrazków sprawdzały kim zostaną w przyszłości. Wszystkie wróżby przeplatane były pląsami,
tańcami przy muzyce oraz słodkim poczęstunkiem.
Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Pewne jest
to, że przyniosły przedszkolakom wiele radości i po raz kolejny
były okazją do wspólnej, wesołej zabawy.
Mikołajki
Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na
całym świecie. 3 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał również do Publicznego Przedszkola nr 1 „WESOŁA JEDY-
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W dniach 18-20 grudnia 2018 r. dzieci z „Wesołej Jedyneczki”
przedstawiły Jasełka dla swoich rodziców i zaproszonych gości.
Głównym celem tej uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, kształcenie
umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji
Jasełek, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie
indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich dzieci oraz
nabywanie odwagi, śmiałości podczas występów przed publicznością. Przedstawienia były wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Dzieci przebrane
w kostiumy postaci z Jasełek recytowały teksty i interpretowały
w sposób aktorski swoje role. Sala wypełniona była aniołkami,
które śpiewały kolędy, pastorałki i wspaniale recytowały przygotowane wierszyki. Do szopki przybyli też pastuszkowie oraz dzieci z różnych stron świata, które przyniosły Dzieciątku dary oraz
serduszka. Nasi artyści śpiewali pastorałki i kolędy, wykonywali
układy taneczno-ruchowe. Całej tej uroczystości towarzyszyła
przepiękna gama kolęd i pastorałek różnych wykonawców. Na
koniec dzieci kolędowały wspólnie z rodzicami i złożyły im życzenia bożonarodzeniowe.
www.nowydwormaz.pl
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Wizyta pani doktor w PP5
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TeksT I Foto Marta Tomaszewska

n 18 grudnia dzieci z grupy „Motylki”
odwiedziła ciocia Dominika – Pani Katarzyna Dżygało, która jest lekarzem –
pediatrą.

P

odczas spotkania dzieci dowiedziały
się „z pierwszej ręki" o tym jak nazywają się niektórzy lekarze specjaliści, kiedy
bierzemy lekarstwa, kiedy mamy iść do lekarza jak jesteśmy chorzy, gdzie wykonuje
się operację, a także mogły użyć stetoskopu,
aby usłyszeć bicie serca kolegi i koleżanki.
Pani Doktor na zakończenie spotkania podarowała każdemu dziecku kolorowankę z numerami alarmowymi i naklejki
„Dzielny Pacjent” .
Po wizycie przedszkolaki bawiły się
w lekarza i badały przedszkolne misie.
Bardzo dziękujemy raz jeszcze za tak
wiele cennych informacji i doświadczeń,
które przeżyliśmy podczas tego spotkania. Wizyta ta sprawiła przedszkolakom
ogromną radość i zadowolenie. Dzieci
słuchały z zaciekawieniem wszystkich informacji i poszerzyły swoją dotychczaso-

wą wiedzę z tej dziedziny. Wychowawcy
oraz dzieci z grupy „Motylki” serdecznie
dziękują Pani Kasi za zaprezentowanie

Świąteczny czas w PP5
n Dzieci z Publicznego Przedszkola nr
5 z wielką radością oczekiwały Świąt
Bożego Narodzenia.

U

czestniczyły w świątecznych przygotowaniach w formie aktywności
plastycznej, teatralnej, muzycznej. Przez
kilka dni nauczyciele wspólnie z przedszkolakami przygotowywali różnorodne
stroje i dekoracje. Dzieci uczyły się wy-

www.nowydwormaz.pl

dzieciom zawodu lekarza oraz za poświęcony czas spędzony w miłej i serdecznej
atmosferze.

TeksT I Foto nauczyciele PP5

znaczonych ról oraz tradycyjnych kolęd.
Przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności rodzicom podczas świątecznych
występów, które odbyły się we wszystkich
grupach wiekowych.
Wystawione Jasełka, wprawiły wszystkich w wyjątkowy świąteczny nastrój,
o którym przez cały następny rok, będą
nam przypominały pamiątkowo wykonane zdjęcia.
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Jasełka 2018

TeksT I Foto Magdalena Kujawa, M. Ners, M. Brzozowska

W Wielkiej Fabryce Elfów

12 grudnia dzieci z grup 0A i 0B wraz z wychowawcami
i opiekunami odbyły podróż autokarem do miejsca wszystkim
znanego, ale przez nikogo nie widzianego… Wielkiej Fabryki Elfów w Warszawie.

Dzieci dzielnie, pod opieką Elfa przewodnika, oddały się zabawie by stworzyć Eliksir dla św. Mikołaja. Aby wykonać to zadanie
musiały odwiedzić 10 punktów z atrakcjami. Czekały tam na nich
zadania ruchowe, zręcznościowe, zadania edukacyjne i zagadki
logiczne. Nagrodą za wykonanie wszystkich zadań było spotkanie ze św. Mikołajem, który wręczył dzieciom niespodzianki.
Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. Mikołaj z pewnością zapadnie w pamięci na długie lata. Najistotniejszym elementem wycieczki było poczucie przeżycia wspólnej przygody,
której żaden, nawet najpiękniejszy prezent nie dorówna!
						
Mikołaj w zerówce

7 grudnia grupę 0b odwiedził Mikołaj. Podczas jego wizyty
było dużo śmiechu i radości. Dzieci, aby dostać upominki musiały
wykazać, że były grzeczne i dobrze się zachowywały. Mikołaj dokładnie przepytał zebranych, sprawdził ich siłę a na końcu rozdał
prezenty pozostawiając po sobie wiele uśmiechów na twarzach
uczniów i pań nauczycielek.
22

W ostatni dzień przed świąteczną przerwą (21.12.2018 roku),
w Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się Jasełka. Wzięło w nich udział
ponad 40 uczniów z klas gimnazjalnych oraz szkoły podstawowej,
którzy zaangażowali się nie tylko w wykreowanie bohaterów tej
najważniejszej grudniowej nocy, podczas której na świat przyszedł
Syn Boży, ale także w przygotowanie dekoracji i oprawy muzycznej. Przedstawienie jasełkowe opierało się na tradycyjnym scenariuszu, w którym nie mogło zabraknąć Świętej Rodziny, zastępów
anielskich, pasterzy, króla Heroda oraz trzech Mędrców ze Wschodu. W przerwach między kolejnymi scenami szkolny chór„aniołów”
wykonywał tradycyjne kolędy i pastorałki. Znalazło się też miejsce
na koncert młodych wirtuozów, którzy wykonali na fletach kolędę
„Lulajże Jezuniu”. Po raz kolejny dzięki utalentowanym uczniom
naszej szkoły mogliśmy przeżyć historię sprzed 2000 tysięcy lat,
która na zawsze odmieniła losy świata.
Jasełka w zerówkach

14 grudnia grupy 0 a i b przygotowały inscenizację Bożonarodzeniową, którą zaprezentowały swoim rodzinom oraz zaproszonym gościom. Mali artyści pomimo stresu
i tremy, przybliżyli zebranym zwyczaje polskiego Bożego
Narodzenia przy najpiękniejszych piosenkach świątecznych.
Największe oklaski zebrało „Owieczkowe Tango", które dzieci ćwiczyły przez wiele dni. Na zakończenie wystąpili rodzice, przedstawiciele Rodziców, składając wszystkim zebranym życzenia w formie wierszy. Po przedstawieniu odbyły się w salach spotkania
opłatkowe.
www.nowydwormaz.pl
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„Zeróweczki” w teatrze
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Dzień św. mikołaja

TeksT i Foto Iwona Pieczarka, Małgorzata Kulesza

n 6 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła
Białego wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim odbył się Dzień
Św. Mikołaja.

U

3 stycznia dwie zerówki 0A i 0B ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim uczestniczyły w wyciecze autokarowej do Ratusza w Legionowie. Tym razem celem naszej
wycieczki było obejrzenie spektaklu „Baśnie”. Podczas przedstawienia dzieci poznały trzy baśnie: Złotą kaczkę, Żywą wodę
i Szewczyka Dratewkę w wykonaniu profesjonalnych aktorów. Po
przedstawieniu dzieci nagrodziły aktorów gromkimi brawami.
Efektem wycieczki jest rozbudzanie wrażliwości na sztukę
teatralną i bezpośredni kontakt z aktorem podczas oglądania
spektaklu w teatrze. Dzieci nauczyły się również kulturalnego
odbioru sztuki oraz bezpiecznego zachowania podczas jazdy
autokarem.
Konkurs Patriotyczno-Religijny W Sulejówku

czniowie klasy I c przygotowali pod kierunkiem wychowawcy i zaprezentowali społeczności uczniowskiej
klas I – III przedstawienie niespodziankę, pt: „Ratujmy święta”.
Spektakl bardzo spodobał się wszystkim. Mali artyści otrzymali
gromkie brawa i pochwały ze strony swoich rówieśników. Na
zakończenie przedstawienia pojawił się Mikołaj, który jak co
roku rozdał wszystkim klasom worki z drobnymi słodkimi upominkami, ufundowanymi przez Radę Rodziców SP7. Na starszych uczniów prezenty czekały w klasach. Następnie w rytmie
świątecznej muzyki przemaszerował wesoły korowód pełen
Reniferów, Śnieżynek, Mikołajów.
W ciągu dnia odbywały się także XIII Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym Piruet
– Mistrzostwa SP7. Zawodnicy kręcili bączkiem i nakładali na
niego pierścienie. Spośród 6 prób wybierano najlepszy wynik.
Oto Mistrzowie SP7: Łucja Rosiak D 6, Filip Grzesiak C 6, Maja
Kozioł D 7, Karol Rostkowski C 7, Lena Truszkowska D 8, Szymon Rosiak C 8, Lena Michałowska D 9, Bartosz Drobotowski
C 9, Jakub Żuryński Open, Agnieszka Piotrowska z tatą Jackiem
kategoria R. 17 grudnia główny organizator Mistrzostw Polski,
firma Karty Grabowskiego, opublikował wyniki oficjalne. Spośród 104 zawodników startujących w zawodach szkolnych
31 zajęło miejsca w pierwszej 12 nagradzanej dyplomami. Tytuły Mistrzów Polski uzyskali: Szymon Rosiak, Lena Truszkowska
i Bartosz Drobotowski.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców SP7 za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu.

9 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejówku odbył
się II etap konkursu diecezjalnego dla uczniów VII i VIII klas szkół
podstawowych oraz III klas gimnazjów uczęszczających na lekcje
religii z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę – „Sto pytań w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości
Polski”. W rywalizacyjne szranki stanęli ci, którzy spośród około
800 uczniów zakwalifikowali się do drugiego etapu uzyskując
stosowną liczbę punktów podczas etapu szkolnego. Do Sulejówka przybyło 85 uczniów z diecezji warszawsko – praskiej pod
opieką katechetów, przygotowujących swoich wychowanków
do udziału w konkursie. Ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św.
Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim udział w konkursie wzięły Klaudia i Sandra z kl. 3 gimnazjum pod opieką s. Zofii
Maciejewskiej. Wszyscy zostali gościnnie przyjęci przez Dyrektora szkoły – p. Hannę Semeniuk. Uczniów serdecznie powitał
Ks. Piotr Pierzchała dyrektor Wydział Nauki Katolickiej Kurii DW-P.
Następnie rozpoczęły się zmagania konkursowe trwające 45 minut. Po rozwiązaniu testu uczestnicy mogli posilić się pączkami,
o których przygotowanie zatroszczył się Ks. Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Sulejówku – ks. Krzysztof Kietliński. Po sprawdzeniu prac bp Marek Solarczyk wręczył
wszystkim uczestnikom konkursu upominki oraz nagrody dla
uczniów, którzy zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce.
www.nowydwormaz.pl
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Szkoła Podstawowa nr 5

SP5

TeksT I Foto Izabela Szczygłowicz, Joanna Sielczak, A. i R. Modzelewscy,
Magdalena Dudzińska, Monika Garbarczyk

Światowy Dzień Pluszowego Misia
w oddziałach przedszkolnych
23 listopada
obchodziliśmy
w
oddziałach
przedszkolnych
SP5 Światowy
Dzień Pluszowego Misia. W tym
dniu wszystkie
pr zedszk olak i
przyniosły swoje
ulubione misie,
z którymi wiążą się przeróżne wspomnienia. Dzieci miały okazję
obejrzeć teatrzyk pt. „Bajka o Misiu Beniu”. Aktorkami były nauczycielki z oddziałów przedszkolnych tym samym dzieci były bardzo
podekscytowane ich występem. Z ciekawością obejrzały przedstawienie, w którym oczywiście głównym bohaterem był miś Benio.
Jego historia początkowo nieco smutna ostatecznie zakończyła
się szczęśliwie. Odbyło się wspólne rysowanie misia, śpiewanie
piosenek, a także zabawy muzyczno ruchowe – klanza. (…)
Warsztaty świetlne

30 listopada
2018 r. w naszej
szkole odbyły się
naukowe warsztaty
świetlne,
w których brały
udział klasy: 1d,
2a, 2d, 2e, 3b,
3e. Uczniowie na
początku zajęć
zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i BHP. Poznali oni historię światła
dla człowieka (słońce, piorun, ognisko). Każde dziecko miało
możliwość poznania za pomocą spektroskopu różnych rodzajów
światła, które są używane przez człowieka. Podczas warsztatów
dzieci dowiedziały się czym jest bioluminescencja w przyrodzie
i podczas aktywności warsztatowej doświadczyły czym jest tzw.
zimne światło. Prowadzący zapoznali uczniów ze sztucznym
światłem generowanym przez człowieka oraz innymi typami
światła takimi jak: UV, LASER, LED. Na zakończenie dzieci w rolach małych naukowców mogły same doświadczyć czym jest
chemiluminescencja czyli emisja fal świetlnych w wyniku reakcji
chemicznych. Podczas warsztatów uczniowie według instrukcji
stworzyli plakaty oraz substancje świecące w ciemności. Zajęcia
wzbudziły w uczniach ogrom pozytywnych emocji, a poprzez
praktyczne działanie dzieci nauczyły się wielu nowych, interesujących rzeczy.
Świetlicowe Warsztaty Bożonarodzeniowe
W
poniedziałek, 10 grudnia, w naszej
szkole odbyła
się II edycja Rodzinnych Warsztatów Bożonarodzeniowych.
Zorganizowane
i przeprowadzone zostały one
24
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przez naucz ycieli
– wychowawców świetlicy
we współpracy
z naszym niezawodnym Stowarzyszeniem Przyjaciół Piątki oraz
Radą Rodziców.
Cały projekt był
współfinansowany także przez Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w ramach konkursów, do których przystąpiło Stowarzyszenie.
W szkolnej stołówce spotkaliśmy się w gronie niemalże dwustu osób! Uczniowie wraz ze swoimi najbliższymi mieli okazję
wykonać wiele ciekawych ozdób świątecznych. Obok tradycyjnych metod dekorowania, jak malowanie czy wyklejanie bombek i choinek, uczniowie mieli szanse także spróbować swoich sił
w szyciu i wykonywaniu wieńców. Atmosfera była bardzo klimatyczna, dzięki unoszącemu się w powietrzu zapachowi goździków używanych do dekoracji pomarańczy oraz dźwiękom kolęd
i piosenek świątecznych wykonywanych na żywo przy akompaniamencie gitary. Podczas tej przyjemnej, ale jakże wyczerpującej
pracy, nasi goście mogli posilić się słodkim „co nieco” w postaci
bananów, pierniczków i cukierków. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli okazję także przekazać część swych własnoręcznie
wykonanych prac na kiermasz świąteczny, z którego całkowity
dochód przekazany zostanie na leczenie naszego szkolnego kolegi – Kacpra Zagozdona. W ten sposób uzbieraliśmy wiele pięknych ozdób na wsparcie tego szlachetnego celu.
Dziękujemy wszystkim rodzicom i opiekunom naszych
podopiecznych, którzy znaleźli czas w tym pracowitym okresie
przygotowań przedświątecznych i razem ze swymi pociechami
przybyli na warsztaty. Podziękowania składamy także na ręce
organizatorów i sponsorów. Mamy nadzieję, na kontynuację tej
owocnej współpracy w kolejnych latach.

Jasełka w SP5
Tradycją naszej szkoły są
coroczne jasełka
prz ygotowane
przez uczniów
pod opieką nauczycieli.
12
grudnia 2018 r.
w pięknie udekorowanej sali
zebrali się zaproszeni goście, rodzice i nauczyciele naszej szkoły. 13 grudnia 2018
r. natomiast odbyły się przedstawienia jasełkowe dla wszystkich
uczniów naszej placówki. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę
i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni, mali aktorzy i wokaliści
pod czujnym okiem p. Gabriela Wiśniewskiego, p. Joanny Sielczak, p. Wioletty Waluszko oraz p. Doroty Ziemnińskiej. POLSKA
STAJENKA czyli jasełka wigilijne wystawione przez uczniów klas:
2b, 2e oraz 3e, było to połączenie polskiej teraźniejszości z biblijną historią zbawienia. Postaci współczesne mieszały się z biblijnymi. Wszystko miało swój kontekst i symbolikę. Wigilia, rodzina,
dom – my Polacy – nasza domowa i narodowa stajenka. Dodatkowym walorem przedstawienia był wątek związany z babcią
i dziadkiem. Aktorzy zwrócili uwagę na trzy najważniejsze dni
adwentu; Wigilię, I dzień Świąt i II dzień Świąt, z akcentem na
Wigilię. Na scenie ukazana została obfitująca w zabawne sceny
www.nowydwormaz.pl
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przedwigilijna gorączka – pośpiech i konflikty. Scenki z przygotowań do Wigilii przeplatały się ze scenami biblijnymi. Doskonałym
uzupełnieniem gry aktorskiej były polskie kolędy w wykonaniu
szkolnego chóru, piękny występ orkiestry fletowej, gra na gitarze, skrzypcach oraz występy solowe naszych zdolnych uczniów.
Urokliwy występ, dekoracja z pachnącym sianem i zapachem
świerku, droga do szopki oświetlona światłem lampionów wprowadziła wszystkich w klimatyczny, świąteczny nastrój.
Świetlicowe kolędowanie w ZOL Dom Rodzinny
W
czwartek 20 grudnia, uczniowie
uczęszczając y
do
świetlicy
szkolnej wybrali
się pod opieką
nauczycieli – wychowawców, do
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Dom Rodzinny na wspólne kolędowanie. Były to kolejne
odwiedziny naszych podopiecznych w tym miejscu
i oczekiwano nas z entuzjazmem. Dzieci zaprezentowały
słuchaczom wiele tradycyjnych kolęd, a także bardziej nowoczesnych utworów o tematyce świątecznej. Nasz amatorski chórek
oraz występy odważnych solistek przypadły do gustu słuchaczom. Śpiew przy akompaniamencie gitary doceniony został
bardzo radosnym aplauzem. Nie zabrakło też licznych wzruszeń
zarówno ze strony gospodarzy jak i małych artystów. Na zakończenie spotkania wymieniliśmy się życzeniami świątecznymi
i drobnymi, przygotowanymi własnoręcznie upominkami. Po
powrocie z wizyty, złożyliśmy też na ręce p. Dyrektora kartkę z życzeniami od podopiecznych Zakładu, wraz z załączonym opłatkiem. Kolędnicy na pokrzepienie sił po godzinnym muzykowaniu, obdarowani zostali słodkościami. W wesołych, świątecznych
nastrojach i z poczuciem dzielenia się radością nadchodzących
wielkimi krokami Świąt Bożego Narodzenia, zachęcamy do podtrzymywania wspanialej tradycji wspólnego kolędowania.
Kocham Cię Polsko

W czwartek
6 grudnia ubiegłego roku w bibliotece szkolnej
uczniowie wzięli
udział w „Mikołajkowym turnieju gier planszowych”. W związku z obchodami
100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, turniej odbywał się pod
hasłem „Kocham Cię Polsko” , a uczestnicy bawili się w, specjalnie
przygotowaną na tą okazję, autorską grę planszową.
Uczniowie, którzy brali udział w konkursie, musieli wykazać
się szeroką i różnorodną wiedzą o naszym kraju. W puli przygotowanych pytań znajdowały się bowiem zagadki, które stanowiłyby wyzwanie dla niejednego dorosłego (np.: „Jakie jest najstarsze
drzewo w Polsce?”). Jednak, zgodnie z podstawową zasadą gier
planszowych, równie duże znaczenie miał łut szczęścia: przemierzając naszą planszę – mapę Polski, gracze poruszali się bowiem
o liczbę pól określaną rzutami kostek. Wygrywał ten, kto dotarł
jako pierwszy do mety, bądź w momencie zakończenia gry (czyli
po 40 minutach od jej rozpoczęcia) zaszedł na planszy najdalej.
Okazało się, że takie proste zasady stanowią idealną podstawę
www.nowydwormaz.pl

do świetnej zabawy. Emocje
uczestników
towar z yszące
grze – ekscytacja, satysfakcja
z
poprawnej
odpowiedzi czy
udanego rzutu
kostką, duma ze
swojej wiedzy
– udzieliły się również nam, nauczycielom nadzorującym prawidłowy przebieg turnieju.
Do turnieju zgłosiło się blisko 30 uczestników z klas IV-VI,
którzy zmagali się w 8 grupach. W każdej grupie rozegrano grę
w wyniku której wyłoniono zwycięzców oraz graczy którzy zdobyli 2 i 3 miejsca.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok! Nagrody dla uczestników ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół
Piątki.
Skrzydła Anioła dla Patryka Żukowskiego
Z radością i dumą
informujemy, że uczeń
klasy 5e, wolontariusz
Szkolnego Koła Caritas – Patryk Żukowski
otrzymał podczas Gali
Wolontariatu najwyższe
wyróżnienie – statuetkę
„Skrzydła Anioła”.
Doroczna
Gala
Wolontariatu Caritas
Diecezji Warszawsko
– Praskiej odbywa się
5 grudnia w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu. Jest to uroczystość, podczas której
nagradzani są najlepsi
wolontariusze, parafialne i szkolne koła oraz
darczyńcy. W tym roku
w kategorii „Wolontariusz” pierwsze miejsce
zajął Patryk. Wraz z panem dyrektorem, rodzicami Patryka, jego kolegami oraz delegacją
wolontariuszy uczestniczyliśmy w tej uroczystości w Warszawie.
Kolejnego dnia Patryk
wraz innymi laureatami
został zaproszony do
nagrania audycji w Radio Warszawa. Cieszymy się z tego wielkiego
sukcesu i gratulujemy
Patrykowi, życząc, aby
nadal z takim samym
zapałem działał na polu
wolontariatu, a swoją
postawą zachęcał innych do działań na rzecz
drugiego człowieka.
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Wydarzenia w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym
w Modlinie Twierdzy

ZSTM

TeksT I Foto B. Siwek, Monika Skrońska, Kinga Kuczkowska, Weronika Fabek, Justyna Klusiewicz, E. Biernacka, P. Kuczera, P. Pasternakiewicz – Ruchała, Marta Pietraszek - Szerszeń

Z wizytą w Parku Trampolin

24 listopada
S a m o r z ą d
Uczniowski zorganizował sobotni wyjazd do parku trampolin na
Targówku. W wycieczce uczestniczyła blisko pięćdziesięcioosobowa grupa dzieci
i młodzieży z klas
5 – 8 pod opieką
nauczycieli
wf
i wychowawców.
Po
krótkiej
lekcji instruktarzowej na temat
bezpieczeństwa
oraz specjalistycznej rozgrzewce
poprowadzonej
przez instruktorkę hangaru, przez godzinę uczestnicy naszego
wyjazdu doskonalili techniki akrobatyczno – gimnastyczne, pokonując własne lęki i słabości, a tym samym sprawdzając swoje możliwości. Czas mijał bardzo szybko, a pot pojawiał się intensywnie.
Mamy nadzieję, że aktywnie spędzony czas wpłynął pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie, zwłaszcza kiedy za oknem
jest pochmurno i pada deszcz.
Wielkie dzięki dla Rodziców, którzy ufundowali swoim pociechom taką atrakcję, oraz Panu dyrektorowi Z. Szmytkowskiemu
zawsze otwartemu na nasze różne pomysły.
Pielęgniarka odwiedziła Żabki
3 grudnia w ramach cyklu spotkań ,,Poznajemy zawody naszych rodziców’’, odwiedziła nas mama Igorka z grupy Żabek. Zawód, który zaprezentowała nam pani Katarzyna to samodzielny,
medyczny zawód z grupy
specjalistów do
spraw zdrowia,
czyli pielęgniarka. Na spotkaniu
dzieci
mogły
pomóc misiowi,
który potrzebował opatrunku
na chorą łapkę,
zastrzyku witaminowego czy
podania leków.
Pr z e d s z k o l a k i
mogły z bliska
zobaczyć igłę,
strzykawkę, ciśnieniomierz czy
bandaż. Dowiedzieliśmy się, że
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aby zostać pielęgniarką lub pielęgniarzem trzeba bardzo dobrze
się uczyć, jednak dla naszych przedszkolaków to żadna przeszkoda. Wszystkie dzieci z radością zadeklarowały, że będą najlepszymi
uczniami chciałyby zostać pielęgniarką lub pielęgniarzem. Bardzo
dziękujemy pani Kasi za wspaniałe spotkanie, które bardzo przybliżyło szanowany zawód pielęgniarki.
„Gdzie jest worek Mikołaja”
4 grudnia
dzieci z grupy
„Pszczółki” wcieliły się w role aktorów. Po przywitaniu gości,
pracownik ów,
dzieci oraz aktorów przez panią
wicedyrektor aktorzy rozpoczęli
przedstawienie pt: „Gdzie jest worek Mikołaja”. Spotkanie było
utrzymane w klimacie zbliżających się świąt, a to wszystko za
sprawą dekoracji, strojów artystów oraz muzyki. Zobaczyliśmy perypetie Mikołaja, któremu zaginął worek z prezentami. Sprawcami
całego zamieszania byli zabawni rozbójnicy, których ciekawość
spowodowała kradzież cennego dobytku. W odnalezieniu worka Mikołajowi pomagali: Króliczek, Kot w butach, Rumcajs oraz
Strach na wróble. Po licznych przygodach worek znalazł się u Rozbójników, którzy przeprosili Mikołaja za kradzież worka i obiecali
poprawę. Na koniec przedstawienia dzieci wraz z publicznością
zaśpiewali piosenkę pt: „Jest taki dzień” w nawiązaniu do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Po zakończeniu przedstawienia publiczność nagrodziła małych aktorów gromkimi brawami.
Występ okazał się doskonałym sposobem na pokonywanie swoich słabości tj. trema czy nieśmiałość przed większą publicznością,
wyodrębnił umiejętności artystyczne dzieci oraz ich talenty.
Warsztaty rodzinne „Idą święta”
12 grudnia
zorganizowane
zostały warsztaty
bożonarodzeniowe dla rodziców
i ich dzieci. Po
powitaniu rodziców przez panią
wicedyrektor Irenę Wiśniewską
pani Paulina rozpoczęła zabawę
przy dźwiękach
skocznej muzyki.
Następnie prowadzone były
zabawy ruchowe
o tematyce świątecznej podczas,
których robiliśmy „Świąteczne porządki”, „Lepiliśmy Bałwana” oraz
robiliśmy „Sałatkę owocową”. Rodzice i dzieci aktywnie i chętnie
uczestniczyli w zabawach ruchowych, po których zasiedliśmy do
wspólnego kolędowania. Znane i lubiane melodie wprowadziły
wszystkich w przedświąteczny nastrój. Ostatnim punktem warsztatów było wykonanie przez dzieci wraz z rodzicami „Bałwanka
Buli”. Rodzice z przedszkolakami odkrywały swoje talenty plastyczno – techniczne ozdabiając bałwanka. Wszystkie wykonane
bałwanki dzieci zabrały ze sobą do domu, które stanowić będą
ozdobę zimową.
www.nowydwormaz.pl
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Był to mile spędzony czas, podczas którego rodzice wspólnie
z dziećmi pracowali, jednocześnie świetnie się bawiąc. Serdecznie
dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę.
Wielka Fabryka Elfów

11 grudnia
grupy Motylki
i Delfinki wyruszyła na wycieczkę do Wielkiej
Fabryki Elfów na
Stadionie Narodowym.
Cała przygoda rozpoczęła
się od pracowni
Elfa Ważniaka, w której nastąpiło wielkie zamieszanie. Otóż Mikołaj przypadkiem wypił Antyświąteczny Eliksir i nie ma ochoty
na rozdawanie prezentów i odwołuje święta. Dzieci pod opieką
Elfów przewodników wyruszyły w podróż po Wielkiej Fabryce
w celu odnalezienia poszczególnych składników do stworzenia
czarodziejskiego napoju, który przywróci Mu świąteczny nastrój.
Do zebrania były 4 magiczne składniki: skórka pomarańczy, cynamon, goździki oraz anyż. To dzięki nim w specjalnej świątecznej
machinie udało się wyczarować aromatyczny perfum, zapewniający odczarowanie i wstęp do chatki Mikołaja. Po drodze czekały
na dzieci do zrealizowania różne zadania: budowle z klocków,
odkrycia archeologiczne, świąteczne dmuchańce, zaczarowane
renifery, skarpetkowe zagadki, pisanie listów. Podczas wizyty u Mikołaja, każde dziecko otrzymało dyplom Pomocnika Elfa i gadżet
z motywem Fabryki. Dla naszych przedszkolaków była to wspaniała odkrywcza zabawa. Wszyscy starali się wykazać twórczością,
pomysłowością, a nade wszystko zaangażowaniem i niebywałą
aktywnością.
Mikołajki w PP4
„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,
Wszystkie dzieci na Niego czekają.
Moc prezentów każdemu przyniesie,
Każde dziecko z prezentów się cieszy…”

Wizyta świętego Mikołaja
w naszym przedszkolu to jeden
z
najbardziej
oczek iwanych
przez dzieci dni
w roku. Wszystkie grupy pracowicie przygotowywały się na to
spotkanie. Sala pięknie przystrojona, a przedszkolaki przygotowane z piosenkami dla wyjątkowego gościa. Tego dnia było wiele
atrakcji, między innymi zabawy, konkursy nagrodzone orderami
Mikołaja oraz tańce , w których przedszkolaki aktywnie uczestniczyły. Po zakończonej zabawie dzieci nadsłuchiwały dźwięku
dzwoneczków, które słychać było już z daleka i świadczyło o tym,
że do przedszkola zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione,
a kiedy znalazły się blisko Mikołaja – troszkę zawstydzone. Dzieci
rozmawiały z naszym gościem, opowiadały o zabawach w przedszkolu i oczywiście chwaliły się, że były bardzo grzeczne. Wspólne
spotkanie z Mikołajem zakończyło się wręczeniem oczekiwanych
prezentów oraz pamiątkowymi zdjęciami. Żegnając się z dziećmi
Mikołaj obiecał, że na pewno wróci do nas za rok.

www.nowydwormaz.pl
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Wzruszające przedstawienie
„Wśród najsmutniejszych bajek świata,
Tych, które dobrze znamy,
Jest baśń, przy której wszyscy płaczą,
Ta o dziewczynce z zapałkami.”
19 grudnia
dzieci z grupy
„0” a ZSP nr 4
z Modlina Twierdzy przedstawiły
porywającą za
serca opowieść
o dziewczynce,
która spędza zimowy, wigilijny
wieczór błąkając
się po ulicach miasta. Próbuje sprzedać choć jedną zapałkę mijającym ją przechodniom. Drży cała z zimna, ogrzewa się zapałkami.
Tylko ciepło płomyków pozwala tej małej, przez chwilkę pomarzyć o rodzinnym domu i zastawionym potrawami stole. Zarówno
świąteczna, jak i bajeczna scenografia oraz piosenki zaśpiewane
przez dzieci „Choinka”, „Idą Święta”, przeniosły obecnych gości
w świat baśni Andersena oraz nadały przedstawieniu magiczny
nastrój nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Występ małych
aktorów został nagrodzony gromkimi brawami. Na zakończenie
tego spotkania, Pan Dyrektor Z. Szmytkowski oraz Panie wicedyrektor E. Rudnicka, I. Wiśniewska pogratulowali występu aktorom
i złożyli świąteczne życzenia.
Dzień Babci i Dziadka w Bajecznej Krainie
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem,
pełnym chłodnych dni, są takie
dwa dni, jedyne
dwa dni w roku,
kiedy każdemu
robi się cieplej na
sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W „Bajecznej Krainie” stało
się tradycją, że przedszkolaki z tej okazji zapraszają swoich bliskich
na uroczystość do przedszkola. Święto Babci i Dziadka to dzień
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć
i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
22 stycznia w naszym przedszkolu odbyła się ta wspaniała impreza podczas której zgromadzona publiczność mogła podziwiać
swoje wnuki i wnuczki w roli małych aktorów. W pięknie udekorowanej sali dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały program artystyczny. W repertuarze artystycznym każdej
grupy można było usłyszeć wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Nie zbrakło
skocznych i rytmicznych tanecznych kroków oraz odrobiny humorystycznego akcentu. Na wszystkich zaproszonych gości czekały
również własnoręcznie wykonane prezenty. Do
życzeń dzieci
dołączyła
się
również
pani
dyrektor, Irena
Wiśniewska, życząc seniorom
miłości i odrobiny cierpliwości
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do wnucząt. Na
zakończenie
naszego wspólnego spotkania
p r ze d s z k o l a k i
zaprosiły dziadków i babcie do
zabaw. I w ten
sposób wnuki
z seniorami rytmicznie lepiły
bałwanki, wykonały muzyczną gimnastykę, zaprosiły do tańca
oraz mycia rąk. Wszystko oczywiście w rytmicznych pląsach i muzycznych rytmach przy dużej dawce uśmiechu i dobrego humoru. Po energicznych zabawach na artystów i gości czekały przepyszne smakołyki. Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznym
tortem, który upiekła nasza przedszkolna kucharka – p. Marzena.
Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze.
„Hej kolęda, kolęda…” czyli Jasełka
w „Bajecznej Krainie”
Jasełka od
wielu lat wpisane
są w kalendarz
uroczystości organizowanych
w Publicznym
Przedszkolu nr
4 „Bajeczna Kraina” w Twierdzy
Modlin.
Wszyscy oczekujemy Świąt Bożego Narodzenia i towarzyszących im działań jak: domowa krzątanina, zakupy, porządki, zapach
pierników i świerkowych gałązek. Okres ten uwielbiają także
przedszkolaki , które przygotowują ozdoby choinkowe, dekoracje
świąteczne, uczą się kolęd, pastorałek i wierszy.
Atmosferę Świąt Bożego Narodzenia można było poczuć
podczas Jasełek 18 grudnia w wykonaniu dzieci z „Bajecznej Krainy” z Modlina Twierdzy. Wszystkie przedstawienia nawiązujące
do narodzin Jezusa były wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych
strojach prezentowali się doskonale, a piękna scenografia wykonana przy współpracy z rodzicami wprowadziła zgromadzoną
publiczność w świąteczny nastrój. Sala przedszkolna, zamieniła się
na moment, w odległe Betlejem, w którym przy dźwiękach nastrojowych oraz rytmicznych melodiach publiczność przeżyć mogła
ponownie historię Józefa i Maryi. Na scenie można było podziwiać
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grę aktorską pasterzy, królów, aniołków i śnieżynek , dzieci, a także
małego diabełka. Wszystkie postacie chciały powitać i złożyć hołd
nowonarodzonemu dzieciąteczku. A wszystko za sprawą magii
zbliżających się świąt i związanych z nimi uczuciami życzliwości,
dobroci i radości. Ogromne zaangażowanie małych artystów opłaciło się, gdyż przedstawienia wywarły ogromne wrażenia i wzruszenia wśród publiczności którą stanowili rodzice i najbliżsi naszych
przedszkolaków. Natomiast dzieci miały możliwość uczestniczenia
w tradycji, a także zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Po występach na naszych artystów czekały gromkie brawa
i pochwały, a także prezenty od świętego Mikołaja pod ogromną,
błyszczącą choinką. Kolorowe podarki wywołały uśmiechy i radość
wśród najmłodszych. Dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc
i liczne przybycie na występy najmłodszych artystów.
Sąd w Bajecznym Księstwie
stycznia 2019 roku
uczniowie klasy
7b SP nr 4 w Modlinie Twierdzy
dokonali osądu
czynów głównej
bohaterki dramatu Juliusza
Słowack iego,
Balladyny.
Po omówionej lekturze młodzież na lekcji
języka polskiego przygotowała inscenizację sądu nad Balladyną.
W rolę sędziów wcieliły się: Zuzanna Jastrzębska, Oliwia Górnicz
oraz Zuzanna Łącka. Obrońcą Balladyny została Izabela Kalisz.
Prokuratorem była Maria Fedorów, zaś jej pomocnikiem Barbara
Angielczyk. W trakcie rozprawy przesłuchano świadków: lekarza
(Rozalia Starzomska), Filona (Aleksandra Kowalik), wieśniaczkę (Julia Bednarz). Przedstawiono dowody zbrodni: otruty chleb i nóż
znaleziony przy ciele Aliny. Największe jednak emocje wzbudziło
przesłuchanie Balladyny (Oliwii Wasiak).
W trakcie rozprawy panowała wyjątkowa cisza, wszyscy
świadkowie byli skoncentrowani i bardzo przejęci. Zebrani
w sali widzowie także słuchali w skupieniu. Dziewczynki, które stworzyły inscenizację, były bardzo dobrze przygotowane.
Proces przebiegał burzliwie, ścierały się różne racje i poglądy.
Przewód sądowy zakończył się wydaniem wyroku uniewiniającego Balladynę.
7
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Akademia Malucha – wydarzenia z ostatnich tygodni
Andrzejki

TeksT Red. Agnieszka Budna
Foto Bajkowy Dom

Warsztaty Bożonarodzeniowe
7 grudnia 2018 roku w Bajkowym Domu odbyły się „Warsztaty Bożonarodzeniowe”. W trakcie zajęć rodzice wraz z dziećmi
wykonali ozdoby świąteczne, by móc przystroić nimi dom na
święta. „Misie” zrobiły bardzo długie i kolorowe łańcuchy, „Biedronki” wykonały piękne choinki, „Kangurki” i „Krasnale” piękne
bombki choinkowe. Rodzice i tym razem nas nie zawiedli i przybyli bardzo licznie mimo godzin popołudniowych za co bardzo
wszystkim dziękujemy. Uśmiechy dzieci wskazywały na to, że
praca z rodzicami im bardzo odpowiadała!

Mikołaj odwiedził dzieci
Na tę szczególną okazję dzieci przygotowały pięknie piosenki,
tańczyły i recytowały wiersze. Święty Mikołaj słysząc przedszkolaki
z „Bajkowego Domu” zaparkował swoje sanie pod przedszkolem
i przyniósł wszystkim dzieciom piękne prezenty. Dzieci były tak
szczęśliwe, że Mikołaj na pewno odwiedzi je jeszcze nie raz!

W przedszkolu „Bajkowy Dom” oprócz uroczystości i różnych
spotkań, organizowane są również zajęcia, na które zapraszamy
rodziców naszych podopiecznych. 29 listopada ub.r. w przedszkolu odbyły się zabawy andrzejkowe. Dla rodziców oraz dzieci
przygotowane zostały specjalne zabawy i wróżby. Wróżyliśmy
m.in. imię swojego wybranka, swój przyszły zawód oraz kto jako
pierwszy dostanie prezent od św. Mikołaja. Największą atrakcją
dla dzieci okazało się symboliczne lanie wosku z ogromną pomocą swoich rodziców. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim obecnym za poświęcony czas i chęci do wspólnej zabawy!
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Rozbiegani dla WOŚP

TEKSt i FOTO
Rozbiegamy Nowy Dwór

n Za nami rozbiegany weekend z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Nie mogło nas zabraknąć w sobotę na
I Pomiechowskim Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą”, gdzie
nasza kolorowa ekipa biegała i wspierała coroczną akcję
Jurka Owsiaka.

Z

przyjemnością pokonaliśmy ok. 5 km trasę w zaśnieżonym, pomiechowskim lasku. Wszyscy zawodnicy zdobyli medale, na których widniały czerwone serduszka Orkiestry.
Mieliśmy również swoją reprezentację podczas 13 Biegu WOŚP
„Policz się z cukrzycą” w Warszawie, który odbył się w 13 stycznia. Pomagać można na różne sposoby. My to robimy obiema
nogami, bo dzielenie się dobrem jest dziecinnie proste. Mamy
nadzieję, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grała
do końca świata i o jeden dzień dłużej.

Garnizon Modlin nową lokalizacją Zimowego Runmageddonu
TEKSt i FOTO Organizatorzy

n Garnizon Modlin po raz pierwszy stanie się areną Zimowego Runmageddonu.
W dniach 16-17 lutego 2019 r. dorośli oraz dzieci w wieku 4-11 lat będę mogli
wziąć udział w ekstremalnym biegu z przeszkodami w iście zimowym klimacie.
Lutowa edycja Runmageddonu będzie pierwszą okazją w nadchodzącym roku
do zakwalifikowania się do Mistrzostw Europy w Biegach OCR-owych.

R

unmageddon swój cykl ekstremalnych biegów z przeszkodami
w 2019 roku zaczyna od okolic stolicy.
Pierwsze ekstremalne wydarzenie odbędzie się już w weekend 16-17 lutego w Garnizonie Modlin. Jak wyjaśnia
prezes Runmageddonu Jaro Bieniecki,
wybór miejsca nie jest przypadkowy:
– Wiosenny Runmageddon w tym historycznym miejscu cieszył się wielką
popularnością wśród startujących. Dlatego też podjęliśmy decyzję o przygotowaniu zimowego eventu właśnie tutaj. Teren jest niezwykle ciekawy i mamy
nadzieje, że mimo chłodu znajdzie się
wielu chętnych, którzy jeszcze raz będą
30

chcieli przeżyć tę
ekstremalną przygodę tylko teraz
w innym, bo zimowym klimacie. To
będzie niezwykłe
wyzwanie, na które
serdecznie zapraszam. – mówi prezes Runmageddonu. Obiekt, w którym uczestnicy będą
mieli okazję sprawdzić swoją siłę i charakter składa się między innymi z podziemia, aresztu wojskowego, koszar czy
skarpy nad Narwią i sięga swoją historią
do początków dziewiętnastego wieku.
Wszyscy, którzy lubią spędzać aktywnie zimowe weekendy, będą mogli przeżyć niezapomnianą przygodę
podczas Zimowego Runmageddonu. Mają do wyboru: formułę Rekrut,
sześciokilometrowy dystans z ponad
30 przeszkodami oraz Intro, trzykilometrowy odcinek najeżony 15 utrudnieniami. Osoby potrzebujące mocniejszych
wrażeń znajdą je zapisując się do startu

w formule Hardcore czyli 21 kilometrowym dystansie naszpikowanym ponad
70 przeszkodami. W trakcie zimowego Runmageddonu nie zabraknie też
biegu dedykowanego dzieciom – Runmageddonu Kids. Specjalnie dla nich,
Organizator przygotuje trasę jednego
kilometra z około 10 przeszkodami.
Ponadto, Zimowy Runmageddon
będzie pierwszym eventem 2019 roku
podczas, którego profesjonalni biegacze ocr-owi startujący w serii Elite będą
walczyć o awans do Mistrzostw Europy
w Biegach OCR-owych. Te ważne mistrzostwa, w roku 2018 gościły w Danii,
a w roku 2019 zorganizowane będą właśnie w Polsce.
Zapisy na Zimowy Runmageddon
już trwają. Chętni mogą zakupić pakiet
startowy na wybraną formułę poprzez
stronę: https://www.runmageddon.pl/
imprezy/zimowy-runmageddon-warszawa-16-02-2019
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Halowy turniej piłkarski o puchar Burmistrza
n Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” tradycyjnie rok rozpoczyna organizacją piłkarskiego turnieju halowego. Tak
więc i rok 2019 rozpoczęto zawodami piłkarskimi zorganizowanymi w nocy 18 na 19 stycznia.

T

egoroczne zawody swoim patronatem objął burmistrz
miasta Jacek Kowalski. Ta forma rywalizacji bardzo się
przyjęła, do turnieju zgłosiło się aż 8 drużyn. Zespoły podzielone
na dwie grupy walczyły systemem „każdy z każdym”. Tradycją już
w Twierdzy jest, że zmagania stoją na bardzo wysokim poziomie.
Na parkiecie toczy się zacięta walka ale fair. Nad właściwym przebiegiem zawodów czuwał jak zwykle znakomicie sędzia zawodów Michał Szymański. W opinii obserwatorów drużyny pokazały bardzo dobry futbol, każdy mecz był bardzo zacięty a wisienką
na tym torcie był mecz finałowy pomiędzy zespołami BKS i Brooklyn NDM. Do wyłonienia tryumfatora turnieju potrzebna była
dopiero seria rzutów karnych. A oto wyniki:
Grupa A
Pogromcy Monopolowych – WKS Wczorajsi
4:2
Wisła Zakroczym – Delta
1:1
Pogromcy Monopolowych – Wisła Zakroczym
3:0
WKS Wczorajsi – Delta
1:0
Pogromcy Monopolowych – Delta
2:1
WKS Wczorajsi – Wisła Zakroczym
2:0
Grupa B
Sparta Modlin – Ekwador
1:2
Brooklyn NDM – BKS
0:0
Sparta Modlin – Brooklyn NDM
0:2
Ekwador – BKS
2:4
Sparta Modlin – BKS
1:1
Ekwador – Brooklyn NDM
1:3
Półfinały
Pogromcy Monopolowych – BKS
2:2 karne 4:5
WKS Wczorajsi – Brooklyn NDM 1:1 karne 5:6
1:1 karne 5:6
Mecz o III miejsce
Pogromcy Monopolowych – WKS Wczorajsi
1:3
Finał
BKS – Brooklyn NDM
1:1 karne 4:5
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Sławomir Krzeczkowski

Zwycięski zespół Brooklyn NDM wystąpił w składzie: Igor
Sprawka, Tomasz Ołdak, Paweł Puchacz, Mateusz Świderski, Adrian Trojak, Adam Trojak, Marcel Smardzewski, Paweł Bocheński.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Paweł Bocheński z zespołu Brooklyn NDM, a królem strzelców turnieju został Kamil
Kowalczyk z zespołu Pogromcy Monopolowych, zdobywca
10 bramek. Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufundowane przez Burmistrza miasta Jacka Kowalskiego.
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Zapraszamy do sali multimedialnej W Bibliotece – bezpłatnie pograsz na XBoxie i Play Station!
Zapraszamy dzieci i młodzież do
nowo otwartej Sali Multimedialnej
w Bibliotece przy ul. Paderewskiego
22, gdzie oferujemy możliwość bezpłatnego skorzystania z konsoli Xbox
z Kinectem i Play Station.
Do dyspozycji graczy mamy następujące gry:
Xbox z Kinectem:
• Forza Horizon 4,
• Dragon Ball Fighterz,
• Rush,
• Mud Runner,

• Unravel, Minecraft,
• Just Dance
Play Station:
• Fifa 19 i 17,
• Marvel,
• Shadow of the Colossus,
• Knack,
• Minecraft,
• Gran Turismo,
• The Crew
Specjalne urządzenie Kinect analizuje nasze ruchy i całe ciało gracza
staje się kontrolerem. Postać sterowa-

na jest ruchem ciała, co sprawia, że gra
staje się bardziej realistyczna.
Prosta w obsłudze technologia Kinect gwarantuje doskonałą rozrywkę,
postawi na nogi i rozbawi każdego.
Aby korzystać z konsoli, osoby do
18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego. Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się
z regulaminem korzystania z Konsoli
Xbox z Kinectem i Play Station.
Zapraszamy!

E-akta dla pracodawców!
Krótszy okres przechowywania
dokumentacji pracowniczej
Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób
akta pracownicze jako pracodawca
czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym ustał
stosunek pracy lub zakończyła się
umowa zlecenia.
Dla pracowników, których zatrudniłeś po raz pierwszy w okresie od
stycznia 1999 r. do grudnia 2018 r.
możesz skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko
jeśli spełnisz dodatkowe warunki,
które wynikają z ustawy tj.: przekażesz do ZUS oświadczenie (ZUS
OSW) oraz raport informacyjny
(ZUS RIA).
Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed
1 stycznia 1999 r. przechowujesz
przez okres 50 lat.
Szczegóły dostępne są na:
www.e-akta.gov.pl
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