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Zgłoś swoje uwagi do projektu regulaminu budżetu obywatelskiego!
Na opinie czekamy do 7 czerwca. Więcej w Strefie Mieszkańca na www.nowydwormaz.pl

Przebudowa Modlińskiej. Zmiany w organizacji ruchu. Więcej na str 4 I 5
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Kolejne dofinansowanie na budowę hali sportowej

Od Burmistrza
Tematem tego wydania „Faktów” jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej oraz
budowa i przebudowa ulicy Modlińskiej”. Jak będą
przebiegały prace oraz jakie Czekaja nas zmiany
w organizacji ruchu – o tym piszemy na stronach 4-5.
Zmiany te będą tym bardziej istotne ze względu na
fakt, że nasze miasto dzieli Narew. Wierzę, że uda
nam się cierpliwie przetrwać ten czas, abyśmy już jesienią tego roku mogli cieszyć się efektami tej od lat
wyczekiwanej i tak potrzebnej inwestycji.

Drodzy Czytelnicy!
2015 rok będzie dla nas rekordowy pod względem
inwestycji.
Przebudowy doczekają się jedne z najważniejszych
szlaków komunikacyjnych w naszym mieście –
ul. Warszawska i Modlińska. Remont został wpisany na listę kluczowych projektów dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dzięki czemu udało się zdobyć ponad 20 mln
złotych na ten cel. Na Osiedlu Młodych budujemy
nowoczesną halę widowiskowo-sportową. Także
w tym przypadku udało nam się zdobyć pieniądze,
które odciążą gminny budżet. Suma tych dwóch inwestycji jest imponująca, a mamy dopiero połowę
roku.
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Jeszcze w tym roku zbierać będziemy Wasze pomysły – od 25 maja do 7 czerwca czekamy na
Państwa uwagi i opinie dotyczące projektu regulaminu budżetu obywatelskiego. Możecie go znaleźć
w Strefie Mieszkańca na www.nowydwormaz.pl.
Do Waszej dyspozycji jest pół miliona złotych i to
Wy zdecydujecie, które spośród zaproponowanych
przez Mieszkańców zadań trafią do projektu budżetu
na 2016 rok.
Już teraz życzę Wam udanych wakacji i urlopów.
Będziecie z nich wracać wyremontowanym ulicami,
dzięki którym poprawi się płynność ruchu w naszym
mieście. I to zostanie już na lata.

TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Z

Miło nam poinformować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozytywnie ocenił wniosek na
realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej wraz z widownią w technologii budownictwa wysokoenergooszczędnego przy
ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” i zakwalifikował nasz obiekt do dofinansowania w ramach programu LEMUR.

godnie z założeniami programu LEMUR,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wspiera przedsięwzięcia
polegające m.in. na budowie energooszczędnych
budynków użyteczności publicznej. Zasady dofinansowania obejmują jednoczesne zastosowanie
dwóch form wsparcia – dotacji i pożyczki na
preferencyjnych warunkach. Dotacja może pokryć maksymalnie 70% kosztów opracowania
dokumentacji projektowej dla obiektów w klasie energetycznej A. Na budowę udzielana jest
pożyczka w wysokości nie wyższej niż 1000 zł/
m2 powierzchni użytkowej obiektu. Do 70 % tej
kwoty może jednak zostać umorzone, w zależności od uzyskanego efektu ekologicznego.
Hala sportowa budowana przy ul. Młodzieżowej
1 została zaprojektowana z zastosowaniem inno-

TEMAT NUMERU

Rusza przebudowa ul. Modlińskiej.
Będą zmiany w organizacji ruchu!
F ciąg dalszy: str. 4-5

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
przystąpiło do opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
F ciąg dalszy: str. 6
www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

wacyjnych technologii tak, aby spełniała normy
przewidziane dla najwyższej klasy energetycznej
A. Ten nowoczesny obiekt doskonale wpisuje
się w założenia programu, którego priorytetem
jest efektywne wykorzystanie energii. Miasto
wnioskowało do NFOŚiGW o 106 tys. złotych
dotacji oraz o pożyczkę w wysokości ok. 4 411
tys. złotych, co do której będzie można wystąpić
o częściowe umorzenie.
Przypomnijmy, że na budowę tejże hali sportowej
wraz z towarzyszącymi jej obiektami lekkoatletycznymi pozyskaliśmy już 2 miliony złotych dofinansowania, które w tym roku przyznał Zarząd
Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 r.
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Rusza przebudowa ul. Modlińskiej. Będą zmiany
w organizacji ruchu!
TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Około 8 czerwca rozpoczynają się prace drogowe związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej oraz
budowa i przebudowa ulicy Modlińskiej”. Wszyscy użytkownicy dróg muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.
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Utrudnienia w parkowaniu na Modlińskiej

Wjazd na parkingi, od strony ulicy Modlińskiej będzie niemożliwy. Urząd Miejski proponuje korzystanie z innych wyznaczonych na ten czas parkingów.
Są to: targowisko miejskie (w dni targowe po godz. 17:00), tereny firmy SINEVIA (dawne WZRB - wjazd od ul. Inżynierskiej za LIDL’em) parking Ośrodka Pomocy Społecznej, Plac Solny, parking przy bibliotece (część parkingu stanowi zaplecze budowy), parking przy cmentarzu i na terenie Publicznego
Gimnazjum nr 1.

Zmieniony dojazd do ulicy Mazowieckiej w II etapie prac

W czasie drugiego etapu prowadzenia robót zmieniona zostanie trasa dojazdu do ulicy Mazowieckiej. Dojazd będzie się odbywał ulicami Legionów
i Przytorową.

R
Zamknięta Modlińska

ealizacja inwestycji będzie podzielona na etapy.

I etap rozpocznie się około 8 czerwca. Zamknięta zostanie ulica Modlińska na odcinku od Mazowieckiej do Słowackiego. Zamknięte dla ruchu będą skrzyżowania Modlińskiej i Słowackiego oraz Modlińskiej i Legionów.
W tym czasie skrzyżowanie ul. Modlińskiej z ul. Mazowiecką oraz skrzyżowanie Modlińskiej z Nałęcza będą przejezdne.
Zachowany zostanie ruch pieszy, będą wyznaczone dojścia do znajdujących się przy tej ulicy instytucji, obiektów usługowych i poczty.
Co ważne, ulice Mazowiecka i Słowackiego w tym czasie staną się ulicami dwukierunkowymi. Czas trwania I etapu prac to około 7 tygodni.

Most – ruch wahadłowy

Około 8 czerwca nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu ulicy Warszawskiej na odcinku od wjazdu do miasta do wjazdu na targowisko włącznie. Prace
budowlane na tym odcinku będą trwały około 3 miesięcy. Będzie zachowany ruch pieszy i rowerowy.
Wyjazd i wjazd do miasta będzie odbywał się obwodnicą (droga nr 630 red.).
Na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z ul. gen Thommee w chwili zamknięcia Faktów (29.05 red.) rozważane były dwa warianty organizacji ruchu. Pierwszy
z nich, preferowany przez służby ratunkowe i policję zakłada ruch wahadłowy dla transportu zbiorowego (autobusy, taksówki red.) oraz pojazdów uprzywilejowanych.
Drugi natomiast forsowany przez GDDKiA zakłada ruch wahadłowy dla wszystkich pojazdów za wyjątkiem samochodów ciężarowych powyżej 6T.
Prawdopodobnie decyzja co do wariantu zostanie pdjęta do połowy czerwca.
Niezależnie od tego wszystkim proponujemy korzystanie z objazdów trasą S7.

II etap prac rozpocznie się około 20 lipca. Zamknięte dla ruchu będą skrzyżowania ulic Mazowieckiej z Modlińską oraz Nałęcza z Modlińską.
Przejezdne będą skrzyżowania Modlińskiej z Legionów i Modlińskiej ze Słowackiego.
Ruch pieszy zostanie zachowany w sposób umożliwiający dojście do obiektów usługowych i posesji.
II etap będzie trwał ok. 3 tygodni.

Wykonawcą inwestycji jest firma Bilfinger Infrastructure S.A. Wartość zadania to 12 606 167,37 zł brutto.
Wszystkie informacje dot. realizacji inwestycji oraz związanych z nią utrudnieniach i zmianach
będziemy informować na bieżąco poprzez: www.nowydwormaz.pl; profil miasta na facebooku oraz
System SMS. By otrzymywać komunikaty na bieżąco trzeba się zarejestrować wysyłając SMS’a na
numer 661 000 112 o treści tak.wnd01.

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl
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Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
przystąpiło do opracowania Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej

Nowodworska Karta Familijna – poszerzamy
pakiet zniżek
TeksT Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

N

TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Uprzejmie informujemy, że Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację na realizację
zadania pn. „Opracowanie i wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Nowy Dwór
Mazowiecki”, finansowanego w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności
publicznej Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

W

kwietniu br. została podpisana umowa
z Wykonawcą – firmą
Contract Consulting Sp. z
o.o., która opracuje Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny
dla rozwoju Miast
i Gmin, umożliwiający ocenę
sytuacji w zakresie działań
związanych z koniecznością
ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych i innych szkodliwych
substancji do
a t m o s f e r y.
Działania te
stanowią
z
jednej strony
wypełnienie
zobowiązań
Polski do redukcji
emisji gazów cieplarnianych
określonych
przez
ratyfikowany
Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych
ds. Zmian Klimatu, a z
drugiej strony prowadzić będą do uzyskania
wymiernych korzyści
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych dla Miasta.
Opracowanie
Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi ocenę
aktualnego stanu powietrza
atmosferycznego, zdefiniowanie koniecznych działań w
zakresie ochrony środowiska i zaplanowanie
konkretnych zadań do realizacji w kontekście
ograniczenia emisji, poprawy efektywności
gospodarki oraz zwiększenia ilości energii
uzyskiwanej z odnawialnych źródeł w najbliższym horyzoncie czasowym.
Gospodarka niskoemisyjna stanowi jeden z
priorytetów zaplanowanych w programach
dotacyjnych Unii Europejskiej, wobec powyższego dokument umożliwi także pozyskanie
środków finansowych dla Miasta w nowej

perspektywie finansowania na lata 20142020.
Celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki są:
• redukcja zużycia energii finalnej poprzez
podniesienie efektywności energetycznej,
• zwiększenie udziału
energii

pochodzącej z odnawialnych
źródeł energii,
• poprawa jakości powietrza oraz redukcji
emisji gazów cieplarnianych.
Etapy wdrażania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
Aby wdrożyć niniejszy plan należy zebrać odpowiednie dane dotyczące źródeł emisji gazów
cieplarnianych w gospodarstwach domowych,
przedsiębiorstwach i obiektach użyteczności
publicznej. Następnie szacuje się łączną emi-
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sję gazów cieplarnianych dla Miasta, a na samym końcu podejmuje się działania służące
ograniczeniu ilości tychże gazów.
Zaproszenie do udziału w badaniu
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam w zdiagnozowaniu
głównych źródeł emisji i poprawie efektywności energetycznej obiektów na obszarze
Miasta. Warto zaangażować się w tak ważne przedsięwzięcie jakim jest powstający
dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wszelkie działania związane
z modernizacją źródeł ciepła, bądź
termomodernizacją budynków
będą możliwe przy Państwa jak najliczniejszym uczestnictwie
w badaniu.
„Wypełnienie
ankiety nie
jest żadnym
wiążącym
zobowiązaniem z Państwa strony. Wszystkie
Państwa
odpowiedzi
posłużą wyłącznie do
opracowania ogólnych
zestawień
statystycznych.”
Ankiety dostępne są
na stronie internetowej
Urzędu Miasta Nowy
Dwór
Mazowiecki
– www.nowydwormaz.
pl/PGN oraz w siedzibie
Urzędu Miasta pok. 101.
Wypełnione
ankiety
można złożyć osobiście
lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Nowym
Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

owodworska Karta Familijna upoważnia (za okazaniem dokumentu
potwierdzającego tożsamość i imiennej karty) członków rodzin
wielodzietnych do:
korzystania z 50% zniżek na płatną ofertę Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji;
korzystania z 50% zniżek na płatną ofertę Nowodworskiego Ośrodka
Kultury;
bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego, liniami miejskimi nr 11, 12 i 14 w 2015 roku;
33% zniżki na usługi: stylizacja paznokci, stylizacja rzęs, usuwanie tatuażu i usługi kosmetyczne w Studio Barwa, ul. Paderewskiego 2/2, Nowy
Dwór Mazowiecki, www.studiobarwa.pl;
20% zniżki na wszystkie napoje gorące i 10% zniżki na koktajle owocowe, smoothies w Expresso przy ul. Przejazd 28;
-10% na koszulki, spodnie, kurtki, spodenki, longsleeve’y, -10% na
czapki, saszetki, paski, -7% na bluzy, -15% na płyty, -20% na plecaki, torby i okulary w Sklepie Siemanko przy ul. Przejazd 3 (sklepsiemanko.pl).
Oferta obowiązuje od 1.06.2015 r.
Imienną kartę otrzymuje każdy z członków rodziny wielodzietnej. Karty
wydawane są bezpłatnie.

•
•
•
•
•
•

Masz firmę i chcesz przystąpić do programu „Nowodworska Karta
Familijna”?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowodworskich rodzin wielodzietnych, chcielibyśmy zaproponować udział w programie partnerom
prywatnym - firmom sprzedającym produkty
i świadczącym usługi na rzecz nowodworskiej społeczności.
Udział w programie pozwoli zyskać nowych, stałych klientów, a także
wpłynie na budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Firmy, które chciałby przystąpić do programu „Nowodworska Karta
Familijna” powinny wypełnić i złożyć w p. 101 Urzędu Miejskiego deklarację przystąpienia do programu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 51 22 161, e-mail: karta@nowydwormaz.pl,
wszelkie szczegóły dostępne na www.nowydwormaz.pl/nkf

Partnerzy Nowodworskiej Karty Familijnej

(od 1 czerwca 2015 r.)

lub drogą elektroniczną na adres:
marzena.klosiewicz@nowydwormaz.pl

GABINET
ROZWOJU
DZIECKA

Ankiety należy złożyć do 12.06.2015 r.
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań
związanych z ankietą, prosimy o kontakt z:
firmą Contract Consulting Spółka z o.o. tel.
664 932 975
lub z Urzędem Miejskim tel: (22) 512-22-35

www.nowydwormaz.pl

Miejska Linie
Autobusowe
(11, 12, 14)

zostań partnerem programu!
www.nowydwormaz.pl
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Nadano kolejne tytuły „Honorowy Obywatel
Miasta” oraz „Zasłużona dla Miasta”

Absolutnie na tak
TeksT I FOTO Martyna Kordulewska

26 maja odbyła się VI sesja Rady Miejskiej. Kluczowym punktem obrad było przyznanie absolutorium Burmistrzowi, Jackowi
Kowalskiemu.

TeksT red. FOTO Archiwum UM

Władysław Nawaduński oraz Roman Kaczorowski zostali kolejnymi Honorowymi Obywatelami Miasta. Uchwałę o nadaniu im tych
tytułów podjęli na majowej sesji radni miejscy. Ponadto tytułem „Zasłużona dla Miasta” została uhonorowana Maria Możdżyńska.

O

nadanie tytułu śp. Władysławowi Nawaduńskiemu wnioskowało Nowodworskie
Towarzystwo Historyczne. W uzasadnieniu
wnioskodawcy piszą:
„Od 1927 r. związany (Władysław Nawaduński
red.) z Nowym Dworem. Pracuje, jako chirurg
w Szpitalu Sejmikowym, którego dyrektorem był
Marian Dehnel, a następnie Powiatowym przy
ulicy Paderewskiego 3. W latach 30-tych XX
wieku został dyrektorem tej placówki i był nim
do 1959 r. Był jednym z inicjatorów budowy nowego szpitala, które rozpoczęły się już 1936 r., i
kontynuowania tego dzieła po przerwie wojennej.
W czasach okupacji kierując szpitalem brał
czynny udział w konspiracji w Nowym Dworze,
udzielał pomocy ludziom związanym z ruchem
oporu oraz prześladowanych przez okupanta. Od
1945 r. należał do Stronnictwa Demokratycznego, był radnym miejskim, a w latach 1952–1956
posłem na sejm PRL. Zasiadał w Komisji Pracy
i Zdrowia, co znacznie ułatwiło dokończenie budowy i wyposażenie placówki. Otwarcie szpitala
nastąpiło 1.IV.1956 r. Zmarł 2.VI.1961 r. i został
pochowany na nowodworskim cmentarzu”.
Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP w Warszawie z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim tytuł „ HONOROWY OBYWATEL MIASTA Nowy Dwór
Mazowiecki” nadano p. Romanowi Kaczorowskiemu. Uzasadnienie dla przyznania tytułu liczy
cztery strony maszynopisu, dlatego przytoczymy
tylko niewielką część jego zasług dla miasta:
Roman Kaczorowski to rodowity nowodworzanin. W czasie wojny działał w konspiracji. Jego
grupa m.in. zniszczyła zbiorniki z paliwem wkopane w ziemi, a znajdujące się na terenie b. Batalionu Elektrotechnicznego i stacji kolejowej,
zdemontował instalację elektryczną w Stoczni
Modlińskiej. Pomagał Żydom z nowodworskiego
getta za co został aresztowany i osadzony, a także
został dotkliwie pobity. Pracował jako robotnik

przymusowy. Ma
wiele zasług dla
rozwoju miasta w
okresie powojennym. P pracował
przy
budowie
nowodworskich
mostów,
brał
udział przy budowie bloków przy
ul.
Warszawskiej, remoncie
budynku przy ul.
Zakroczymskiej
(obecny Urząd
Miejski), remoncie
budynków
komunalnych,
budowie ośrodka
zdrowia przy ul.
Paderewskiego,
budowie
kina
„Lenino”, budynku sądu drugiego budynku dla
ośrodka zdrowia, osiedla przy ul. Paderewskiego
i Modlińskiej, bloków przy ul. Zakroczymskiej,
szkoły podstawowej w Twierdzy Modlin, budynku Cechu Rzemiosł Różnych. Społecznie wykonał
prowizoryczne oświetlenie przy
ul. Zakroczymskiej, wykonał instalację elektryczną w PSS „Społem”
(piekarnia, masarnia,
rozlewnia
napojów)
oraz w szkole podstawowej przy ul. Słowackiego dzięki czemu
mogła być ona oddana do użytku pół roku
wcześniej.
Pan Roman Kaczorowski przez całe swoje
życie angażował się w
sprawy społeczne. Jako
rodowity
Nowodworzanin, który przeżył
II wojnę światową, od
kilkudziesięciu lat opiekuje się grobami poległych żołnierzy i zamordowanych mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego. Opiekuje
się również grobami
żołnierzy, którzy polegli
w 1920 r. i zostali
pochowani na nowodworskim cmentarzu.
Od 2011 r. uczestniczy w spotkaniach
grup pochodzenia żydowskiego,
dawnych
mieszkańców miasta i
ich potomków odwiedzających Nowy Dwór

Mazowiecki. W 2011 r. brał udział w zorganizowanej dla jednej z takich grup „wycieczce
śladami nowodworskich Żydów”. Pan Roman Kaczorowski od wielu lat uczestniczy
w spotkaniach z uczniami nowodworskich szkół,
którym przekazuje wiedzę o swoim udziale
w II wojnie światowej jak również o historii i życiu mieszkańców miasta w okresie międzywojennym, okupacji i okresie powojennym. W uznaniu
jego zaangażowania w opiekę i nad miejscami
pamięci narodowej i popularyzowania historii
miasta burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
powołał go w 2008 r. do składu Nowodworskiego
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Jako kombatant i członek Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej aktywnie włącza
się w organizowanie uroczystości patriotycznych
i lekcji historyczno - wojskowych.
Podczas obrad radni podjęli także decyzję
o nadaniu tytułu „Zasłużona dla Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki” p. Marii Możdżyńskiej.
Wniosek taki skierował w ub. roku do Rady
Miejskiej Burmistrz Jacek Kowalski. Uzasadniał
w nim, że p. Maria zasługuje na ten tytuł przede
wszystkim za wkład jaki wnosi na co dzień
w życie miasta, popularyzację jego historii, odkrywanie jej i przybliżanie młodym pokoleniom
a także za wydanie książki „(Nie)legendy nowodworskie”.
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S

esja odbywała się w przeddzień 25. rocznicy
pierwszych, wolnych wyborów samorządowych. Przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof
Bisialski złożył z tej okazji życzenia wszystkim samorządowcom i tym, którzy się samorządowcami
czują. Wspólnie z Burmistrzem podkreślali ogromną wagę reformy samorządowej, która uchodzi za
jedną z najbardziej udanych przemian minionego
ćwierćwiecza. Uroczyste obchody tego zdarzenia
odbędą się w czerwcu.
Porządek obrad VI sesji obejmował aż 45 punktów.
Wyłączono ten, który dotyczył wyborów do zarządów osiedli, gdyż do jesieni ma powstać nowa, dodatkowa samorządowa jednostka pomocnicza (między ul. Wojska Polskiego a torami kolejowymi).
W pierwszej części sesji przyjęto coroczne informacje na temat: sprawozdania z realizacji programu współpracy z NGO; oceny zasobów pomocy
społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograficznej; funkcjonowania oraz
kosztów utrzymania placówek oświatowych; pozyskiwania środków zewnętrznych; inwestycji i
remontów; zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych; bezpieczeństwa i porządku na obiektach
sportowych; zwalczania plagi komarów, meszek i
kleszczy; realizacji programu ochrony środowiska;
obchodów Dni Miasta, a także na temat spółek
gminnych.
Najwięcej uwagi radni poświęcili kosztom utrzymania szkół, przedszkoli i zespołów szkół – wydatkowi, który pochłania największy „kawałek” gminnego budżetu. Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Grażyna Brzozowska apelowała o wymianę oświetlenia w szkołach na LED-owe, zainstalowanie
termoregulatorów tam, gdzie ich jeszcze nie ma i
zmniejszenie ceny usług telekomunikacyjnych poprzez wyłonienie ich dostawcy we wspólnym dla
wszystkich jednostek przetargu.
Przy okazji poruszono kwestię wymiany oświetlenia ulicznego na LED-owe. Burmistrz poinformował, że program SOWA, w którym Miasto uczestniczyło, został zawieszony, co zmusza obecnie do
poszukiwania innego źródła finansowania inwestycji.
Po przyjęciu wymienionych informacji przyszedł
czas na absolutorium. Skarbnik, Anna Palczowska odczytała stosowną uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej, a potem Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Ryszard Brzeziński – pozytywną opinię tejże komisji. Radni zatwierdzili sprawozdanie
finansowe i sprawozdanie z wykonaniu budżetu za
2014 r. oraz przyznali absolutorium Burmistrzowi.
5 osób wstrzymało się w tej sprawie od głosu.
Przy okazji absolutorium zwracano uwagę, że
mimo trudnych czasów budżet i liczba inwestycji
w Nowym Dworze Mazowieckim wyróżnia się na
tle innych miast. Jacek Kowalski, dziękując za poparcie, stwierdził, że świadczy ono o skutecznym
wykonywaniu zadań powierzanych przez mieszkańców w wyborach samorządowych. Podkreślił,
że rok 2015 r. będzie rekordowy, jeżeli chodzi o
inwestycje. Liczne podziękowania skierowano w
tym punkcie obrad do pracowników Urzędu Miejskiego.
Kolejne uchwały dotyczyły: Wieloletniej Prognozy Finansowej, budżetu, regulaminu dostarczania
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wody i odprowadzania ścieków, programu ochrony
środowiska na lata 2015-2018, zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW na PSZOK, rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przyjęcia zadania zarządzania drogami powiatowymi
w zakresie obejmującym przystanki przy drogach
powiatowych (zatoczki przy Paderewskiego, Morawicza, Kopernika) oraz nieruchomości (m.in. przyjęcie darowizny od PKP). Wszystkie publikowane
są na www.bip.nowydwormaz.pl.
Podczas tej sesji zaktualizowano zespół ds. aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. W pracach uczestniczyć będą: Tomasz Reginis, Tadeusz
Ziomek, Krystyna Nasiadka, Wioletta Dylewska,
Agnieszka Kubiak-Falęcka i Andrzej Świder.
W sprawach różnych dyskutowano o potrzebie
zwiększenia dostępu do usług rehabilitacyjnych
przy Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Burmistrz odpowiedział, że w tegorocznym budżecie nie ma na to pieniędzy, ale uważa rzecz za
ważną i weźmie ją pod
uwagę. Zauważył także,
że w powstającym zapleczu przy stadionie jest
pomieszczenie na taki gabinet. Mieszkaniec osiedla Okunin dopytywał o
remont chodnika w tej
części miasta. Burmistrz
zrelacjonował postępy w
tej sprawie (MZDW remont ul. Okunin planuje
w 2016 r.). Rozmawiano także o remoncie ul.
Leśnej, placach zabaw
(doposażenie przestrzeni
na Osiedlu Młodych w
siłownię zewnętrzną, zagospodarowanie drugiej

części terenu – brak środków; przegląd i uzupełnienie placów zabaw w Twierdzy – przypomniano, że
większość przekazano wspólnotom, które miały się
nimi zajmować).
Burzliwą dyskusję wywołała sprawa sztandaru
dla miasta. Zrodziła się grupa inicjatywna, której
przedstawicielka uczestniczyła w obradach. Grupa
postanowiła wszcząć zbiórkę na ten cel, jak również
określiła wzór sztandaru. W swoim wystąpieniu
przedstawicielka grupy (której skład nie był znany w
dniu sesji) odwoływała się do ogromnego znaczenia
tegoż symbolu, który, jej zdaniem, ma niebagatelne
znaczenie przy np. ślubowaniu władz lokalnych.
Sprawa wywołała kontrowersje, gdyż pojawiły się
obawy co do tego, czy aby na pewno grupa ta reprezentuje wszystkich mieszkańców. Przewodniczący
Rady Miejskiej zaproponował, aby przeprowadzić
w tej kwestii konsultacje społeczne.
Kolejna (uroczysta) sesja odbędzie się w czerwcu.
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VIII edycja Konkursu o Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego

„Bezpiecznie na rowerze”- VIII edycja
TeksT I FOTO SP5

TeksT I FOTO Magdalena Czechowicz

Sukces producentów z powiatu nowodworskiego w VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla
mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014.

W

tegorocznej, ósmej już edycji konkursu o Laur
Marszałka Województwa Mazowieckiego
wybrano najsmaczniejsze, najlepsze i najzdrowsze
produkty żywnościowe wytwarzane na Mazowszu
w 2014 r. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania. Do rywalizacji zgłoszono aż 147 produktów.
W rezultacie wyłoniono 14 laureatów i przyznano 6
wyróżnień. Zwycięzcy otrzymali grawerton oraz nagrodę rzeczową.
Najlepszy w grupie przedsiębiorców w katagorii:
Przetwory mięsne, produkty pochodzenia zwierzęcego został producent z powiatu nowodworskiego
WYROBY MIĘSNE - REGIONALNE MAŁGORZATA KWIATKOWSKA
Wólka Kikolska 14, 05-180 Pomiechówek
za boczek rolowany
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twory mięsne i produkty pochodzenia zwierzęcego,
przetwory owocowe
i warzywne oraz produkty pochodzenia roślinnego,
produkty mleczarskie, miody i napoje.
Gratulujemy zwycięzcom!

natomiast w kategorii: Napoje
SAD NA ZAPIECKACH
Zapiecki 5, 05-180 Pomiechówek
za naturalny sok jabłkowy

W sobotę 25 kwietnia w SP5 odbyła się ósma edycja konkursu - imprezy „Bezpiecznie na rowerze”. Tego roku do konkursu
na temat bezpieczeństwa na drodze przystąpili uczniowie klas czwartych z 21 szkół podstawowych powiatu nowodworskiego
i legionowskiego.

K

onkursowi jak zwykle towarzyszył festyn rowerowy, który obfitował w wiele atrakcji. Impreza zorganizowana została przez Szkołę i Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki, jednak nie odbyłaby się
bez ogromnego zaangażowania i wsparcia ze strony
licznych partnerów:
• Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
• Marszałka Województwa Mazowieckiego
• Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
• Komendy Powiatowej Policji - Wydziału Ruchu
Drogowego w Nowym Dworze Mazowieckim
• Komendy Stołecznej Policji - WRD
• Instytutu Transportu Samochodowego
• Ochotniczej Straży Pożarnej
• Państwowej Straży Pożarnej
• Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne
• Straży Miejskiej
• Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
• Nowodworskiego Centrum Medycznego
i sponsorów:
• Firmy Eko - Harpoon
• Rower-Mot
• Sklepu Kaufland
• Firmy MasterCars
• Piekarni Kołacz
• Stacji paliw MOYA
• Firmy Aga-Met
• Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
w Łomiankach.

Producenci żywności z całego województwa byli
oceniani w dwóch grupach – producenci indywidualni i przedsiębiorcy produkujący żywność z przeznaczeniem na sprzedaż rynkową.
W każdej grupie wybrano laureatów siedmiu kategorii: wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze, prze-

Patronem medialnym przedsięwzięcia był tygodnik
„Goniec Lokalny”.
Tego dnia nawet pogoda wyjątkowo nam dopisywała. Na wszystkich, którzy nas odwiedzili, czekały
liczne atrakcje: pokazy policji, straży pożarnej, straży
miejskiej i WOPR-u, konkursy sportowo – rekreacyjne z nagrodami, gry i zabawy dla wszystkich.
Już po raz kolejny zawitali do Piątki Bicykliści,
którzy zaprezentowali 4 pokazy dużym bicyklem,
welocypedem, quatrocyklem i monocyklem, a także
umożliwili naukę jazdy na dużych i małych bicyklach dla wszystkich chętnych.
Była też szansa wzięcia udziału w zajęciach, prowadzonych przez OSP-RW, umożliwiających praktyczne przećwiczenie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Ogromną atrakcję była zaprezentowana przez strażaków symulacja akcji ratownictwa
drogowego oraz sprzętu ratownictwa wodnego udostępnionego przez WOPR.
W trakcie festynu, przy współpracy z firmę Eko Harpoon, prowadzona była też zbiórka elektro-śmieci.
Każdy, kto przyniósł ze sobą ZSE, mógł wziąć udział
w loterii. Wylosowani na koniec szczęśliwcy otrzymali dziecięce rowerki, torby rowerowe oraz torby
niespodzianki z gadżetami.
W międzyczasie uczestnicy konkursu, po napisaniu
części teoretycznej (testu ze znajomości zasad ruchu drogowego), walczyli na torze, prezentując swe
praktyczne umiejętności jazdy na rowerze. Około
godziny 14 konkurs był już rozstrzygnięty.
Zwycięzcą tegorocznych zmagań został Julian Bieżoński z naszej szkoły i to on otrzymał główną na-
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grodę – rower. Natomiast w klasyfikacji szkół triumfowała Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym Dworze
Mazowieckim!
Nagrody główne dla szkół ufundowali: firma Eko
Harpoon - rowerek treningowy dla zwycięskiej placówki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Warszawie - licencje na oprogramowanie do wychowania komunikacyjnego dla 3 najlepszych szkół.
Oto wyniki zmagań czwartoklasistów:
Klasyfikacja szkół:
• I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowym
Dworze Maz.
• II miejsce: Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim
• III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym
Dworze Maz.
Wyniki indywidualne:
• I miejsce: Julian Bieżoński - Szkoła Podstawowa nr
5 w Nowym Dworze Maz.
• II miejsce: Dawid Słomczyński - Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim
• III miejsce: Julia Zielińska - Szkoła Podstawowa w
Sowiej Woli
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Konkurs Straży Miejskiej rozstrzygniety!
Straż Miejska pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta zorganizowała VI edycję konkursu
plastycznego dla uczniów w wieku od 5 do 16 lat ze szkół z terenu Miasta. W tym roku temat konkursu to: „Jak bezpiecznie
i zdrowo spędzam czas w moim mieście’

ramach konkursu nadesłano 34 ciekawe i
barwne prace plastyczne. Jury składające
się z nauczycieli plastyki, bardzo wnikliwie i
rzetelnie oceniło pracę biorąc pod uwagę przede
wszystkim zaangażowanie, pomysłowość oraz
zgodność z tematyką, która według oceniających
nie była łatwa. Jak zawsze bardzo trudno było
wybrać laureatów, gdyż wszystkie prace i techniki ich wykonania były bardzo ciekawe i różnorodne.
Spośród nadesłanych prac wybrano 13 prac zwycięskich i wyróżniono 2 prace.
Tegorocznymi Laureatami w poszczególnych gru-

pach wiekowych tegorocznego konkursu zostali:
Miejsce I – Emilia Tomaszewska SP nr 5
Miejsce II – Wiktoria Trzaska SP nr 5
Miejsce III – Michał Mikos SP nr 5
Miejsce I – Rozalia Starzomska i Oliwia Górnicz
ZS nr 4
ex aequo Miejsce I – Oliwia Kiedrowska SP nr 5
Miejsce II – Angelika Owczarczyk SP nr 5
Miejsce III – Amelia Mizerska ZS nr 4
Wyróżnienie – Nadia Kowalewska SP nr 5
Miejsce I – Nikola Piekut ZS nr 4
Miejsce II – Agata Grunkowska ZS nr 4

Miejsce III – Maja Ciurzyńska SP nr 5
Miejsce I – Weronika Sidor ZS nr 4
Miejsce II – Magdalena Wacko ZS nr 4
Miejsce III – Anna Pudło ZS nr 4
Wyróżnienie – Sylwia Wieczorek ZS nr 4
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za
wzięcie udziału w konkursie szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i nauczycieli szkół
za pomoc i współpracę w realizacji konkursu.
Pragniemy również podziękować „Cukierni Szarow” za wsparcie i słodki poczęstunek który umilił dzieciom i młodzieży spotkania w Urzędzie
Miejskim.

NEW BONE powraca do Nowego Dworu Mazowieckiego
TeksT I FOTO NOK

22 kwietnia 2015 r. podczas Nowodworskich Spotkań Jazzowych gościliśmy krakowski kwintet jazzowy NEW BONE.

F

ormacja jest znana nowodworskim miłośnikom jazzu m.in. dla tego, że Nowy Dwór
Mazowiecki artyści odwiedzili po już raz trzeci.
Podczas koncertu usłyszeliśmy głównie utwory z
najnowszej płyty zespołu pt: Follow Me. Album
celebruje twórczość dwóch znakomitych polskich
kompozytorów, którzy nie dość, że byli niezwykle popularni w kraju ojczystym, to odnieśli także
ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych – Henryka Warsa i Bronisława Kapera. Przygotowaniem
aranżacji zajęło się trzech wybitnych pianistów
jazzowych – Dominik Wania (nowy członek zespołu New Bone, zdobywca dwóch Fryderyków),

Sukcesy tancerzy z NOKu Międzynarodowy
Konkurs Plastyczny
W niedzielę 19 kwietnia Zespół Tańca
TeksT I FOTO NOK

TeksT I FOTO Małgorzata Wójcik
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Nowoczesnego NOKAUT działający
jako sekcja taneczna Nowodworskiego
Ośrodka Kultury uczestniczył w dwóch
ogólnopolskich festiwalach tanecznych.

TeksT I FOTO Sebastian Goliszek

„15th International Environmental
Children’s Drawing Contest”
Tokyo 2014

TeksT I FOTO NOK

Podczas kwietniowego spotkania
ze Sceną ZAUŁEK w Nowodworskim
Ośrodku Kultury gościliśmy dwoje
fantastycznych wykonawców Leszka
Kopcia i Danutę Błażejczyk.

G

rupy wiekowe 9-12 oraz 13-15 wyjechały do
Sierpca na już XX edycję festiwalu tanecznego „KWIECIEŃ-PLECIEŃ” a Ola Sobczyńska
reprezentowała Zespół i NOK na Ogólnopolskich
Konfrontacjach Tanecznych o Puchar Prezydenta
Miasta Ciechanów których to organizatorem było
Polskie Towarzystwo Taneczne oraz Formacja Taneczna FreakShow. Z Sierpeckiego festiwalu obie
grupy przywiozły podziękowania za udział, gratulacje od innych grup, kolejne doświadczenie oraz niesamowite wspomnienia i wrażenia z występów na
dużej scenie wraz z możliwością skonfrontowania
się z najlepszymi Zespołami w Polsce. Grupa 9-12
zaprezentowała się w choreografii pt. „ SZALONA
SZKOŁA” która jest mieszanką stylów z masą energii i pozytywnym zabarwieniu. Starsza grupa pokazała widowni układ „ ULOTNIE…” który osadzony
jest w stylistyce tańca współczesnego o natężeniu
lirycznym i bardzo emocjonalnym a w wykonaniu:
Pauliny Cywińskiej, Dominiki Boczkowskiej, Olgi
Witkowskiej, Wiktorii Ziarkowskiej oraz Natalii
Krzemińskiej tworzy przepiękny taneczny obraz.
„Niepewność” to tytuł prezentacji solowej Oli Sobczyńskiej która swoją dojrzałością ruchową, lekkimi
przejściami i zaangażowaniem wytańczyła I miejsce
w kategorii tanecznej powyżej 15 lat. Choreografia
Oli to kombinacja tańca współczesnego z elementami techniki jazzowej, która w oczach jury została
oceniona najwyżej. Wszystkim grupom, młodym
tancerzom, całemu Zespołowi należą się wielkie
gratulacje oraz życzenia sukcesu, a co za tym idzie
ciężkich treningów, zakwasów i motywacji do zdobywania podium, oraz dumnego reprezentowania
Nowodworskiego Ośrodka Kultury jak i Nowego
Dworu Mazowieckiego. Warto tez wspomnieć że
15 czerwca 2015 roku odbędzie się kolejna edycja
ROZTAŃCZONYCH która jest ostatnią szansą
przed wakacyjną przerwą by Nowodworzanie mogli
zobaczyć młodych tancerzy z NOKu wraz z zaproszonymi gośćmi.

Joachim Mencel i Andrzej Jagodziński. Zespół
wystąpił w składzie: Tomasz Kudyk, Bartłomiej
Prucnal, Dominik Wania, Maciej Adamczak i
Dawid Fortuna. Kompozycje mistrzów zaproponowane w aranżacjach wybitnych współczesnych
muzyków zostały bardzo gorąco przyjęte przez
nowodworskich melomanów.
Po koncercie jak zwykle była możliwość zakupu
płyt, zdobycia autografu oraz rozmowy z artystami. Dziękujemy artystom za magiczny wieczór a
publiczności za stworzenie wspaniałej atmosfery.
Zapraszamy na kolejne Nowodworskie Spotkania
Jazzowe.

U

czennica Zespołu Szkół nr1 Publicznego
Gimnazjum nr 2 Zuzanna Grzybowska
została laureatką Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego w stolicy Japonii otrzymując „First
Prize” w grupie osób najlepszych z całego globu.
Ideą konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody, przyjaźni i wzajemnego
szacunku człowieka, zwierząt i roślin.
W konkursie brało udział – 21284 prace z 81
krajów całego świata. Wyłonionych przez Jury
zostało w sumie 76 prac.
Kraje biorące udział to: Polska, Japonia, Meksyk, Wenezuela, Ukraina, Filipiny, Malezja,
Chiny, Surinam, Indie, Norwegia, Rumunia,
Słowacja, Szwajcaria, Litwa, Węgry, Chorwacja,
Bośnia i Hercegowina, Sri Lanka, Macedonia,
Burkina Faso, Egipt, Iran, Bangladesz, Tajlandia,
Azerbejdżan, Kenia, Rwanda, Tunezja, Białoruś,
Portugalia, Indonezja, Malawi, Bułgaria, Uzbekistan, Turcja, Czechy, Kanada, Mongolia, Stany
Zjednoczone, Panama, Francja, Łotwa, Serbia,
Wielka Brytania, Gwatemala, Honduras, Nikaragua, Peru, Kazachstan, Jamajka, Ekwador,
R.P.A, Maroko, Tanzania, Wyspy Marshala, Namibia, Uganda, Izrael, Jordania, Bhutan, Nepal,
Katar, Syria, Mikronezja, Argentyna, Brazylia,
Kolumbia, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Pakistan, itd.
Miejsca poprzednich wystaw i wernisaży to tak
znane miasta jak Tokio, Nowy Jork czy Kopenhaga. Konkurs zakończył się pod koniec grudnia
2014 roku.
Serdeczne Gratulacje...
Opiekun klubu plastycznego
Sebastian Goliszek
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Danuta Błażejczyk
gościem Zaułka
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Leszek Kopeć poeta, kompozytor, piosenkarz,
dziennikarz a jako dziennikarz niestrudzony
propagator piosenki autorskiej, poetyckiej, ale
także turystycznej, przy czym poetyckiej i turystycznej wcale się nie gryzie, bo jeżeli ma
się w głowie, to piosenka turystyczna może
być ciekawa, a poetycka nie musi być żałośnie
przygnębiająca. Leszek Kopeć, pełny optymizmu i poczucia humoru, z miejsca zjednał sobie słuchaczy a jego intrygujący głos przykuwał
uwagę i zmuszał do skupienia uwagi na wykonywanym tekście, a że teksty były równie ciekawe
jak barwa głosu wykonawcy, słuchanie artysty było czystą przyjemnością. Tego wieczora
w wykonaniu Leszka usłyszeliśmy m.in. Jacy
jesteśmy, Blues niepozorny, Naszą miłość, Kataryniarza i piękną Choć struna pękła. Danuta
Błażejczyk niezwykle wrażliwa autorka tekstów, znakomita piosenkarka, która już na trwałe
zapisała się w pamięci licznego grona wielbicieli,
a mimo to, że w bieżącym roku obchodzi 30lecie działalności artystycznej, pozostaje w fantastycznej formie i, jak wyrazili swoje życzenie
nowodworzanie, jeszcze długo ma cieszyć uszy i
dusze miłośników dobrej piosenki. A na pewno
należą do tej kategorii wszystkie wykonane
przez artystkę podczas koncertu utwory, a wśród
nich napisane do własnych tekstów artystki,
m.in. Coś pękło w nas, Na krawędzi nocy i dnia,
Mocno zabiło mi serce, Ludzie jak pociągi.
Propozycja artystyczna założyciela Sceny
ZAUŁEK i jej gospodarza Wojtka Gęsickiego,
była jak zwykle, „bardzo smaczna”, piątkowy
wieczór dostarczył publiczności wiele emocji
i dobrej zabawy, zwłaszcza, że nowodworzanie bardzo aktywnie wspierali wykonawców
śpiewając wspólnie z nimi, proponowane refreny
i fragmenty tekstów piosenek. Nie obyło się
również bez sympatycznych, okolicznościowych
akcentów tego wieczora. Z okazji 30-lecia pracy
artystycznej Nowodworzanie złożyli Danucie
Błażejczyk gratulacje oraz życzenia zdrowia i
dalszej, jak najdłuższej, aktywności artystycznej.
Publiczność nowodworska nie zapomniała także
o Wojtku Gęsickim, który wobec zbliżających
się imienin przyjął od tejże tradycyjne życzenia
imieninowe. Solenizant zaś, obczęstował wszystkich przybyłych na koncert słodyczami.
Spędziliśmy zatem bardzo interesujący i miły
Bardzo Kulturalny Wieczór ze Sceną ZAUŁEK
w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Zapraszamy
na następne.
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Lewiatan w Więcej niż Kino

NIT 2015 rozstrzygnięty

TeksT I FOTO NOK

To była prawdziwa uczta kinomana. 24 kwietnia w ramach cyklu „Więcej niż Kino” obejrzeliśmy film „Lewiatan”, wybitne
dzieło reżysera Andrieja Zwiagincewa, uważanego już za czołowego rosyjskiego twórcę młodego pokolenia.

Z

wiagincew ma w swoim dorobku filmy
pokazywane w kinach na całym świecie.
W Polsce znamy go z filmu „Elena”, „Powrót”
i „Wygnanie”. „Lewiatan” jest laureatem Złotego
Globu, Złotej Palmy i Orła, został również nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film nie
anglojęzyczny gdzie przegrał z „Idą”. Dystry-

butorem „Lewiatana” na Polskę jest firma Against
Gravity założona przez Artura Liebharta, którego
mieliśmy przyjemność gościć na scenie ośrodka
kultury. Spotkanie odbyło się po projekcji filmu i jak
zawsze poprowadził je red. Stanisław Zawiśliński.
Artur Liebhart jest również twórcą festiwalu filmów
dokumentalnych Planet Doc Review. Jak sam mówił
o sobie podczas spotkania, interesuje go wszystko co
niezależne, co idzie pod prąd, w filmach ceni sobie
prawdę, dlatego zainteresował się dokumentami. Dla
niego„Lewiatan”jestwłaśnietakimarcydziełem,które
w subtelny sposób pokazuje prawdę o systemach, o
władzy i o ludziach, a przede wszystkim uświadamia
zachodniemu odbiorcy realia współczesnej Rosji.
„...Im więcej takich filmów...”- zaznaczył A. Liebhart- „...tym szybciej zmienimy świat na lepsze...”.
Zajmuję się filmem, bo film zmienia rzeczywistość
”- tłumaczył widzom na spotkaniu. Ze strony

publiczności padało wiele pytań jak twierdzili obraz
bardzo ich poruszył. Niektórzy zobaczyli w nim wiele
z tego, co sami przeżywali tak niedawno w Polsce.
Można powiedzieć, że był to długi i emocjonujący
wieczór, który zakończył się dwie godziny przed
północą, a i tak nie udało się porozmawiać o wszystkich refleksjach dotyczących filmu.

Szafa Kultury w Nowodworskim Ośrodku Kultury
TeksT I FOTO NOK

B

W środę 22 kwietnia 2015 r . w Nowodworskim Ośrodku Kultury gościliśmy Fundację SZAFA KULTURY , która naszej młodej
publiczności, ze Szkoły Podstawowej Nr 5, zaprezentowała spektakl pt: „W to mi gra”.

ył to musical familijny skierowany do uczniów
klas 5 i 6 szkół podstawowych. Ta nowoczesna
forma w bardzo zabawny i muzycznie zróżnicowany

sposób przedstawiła najbardziej znane bajki poetów
romantyzmu: Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Był „ Paweł i Gaweł”,
„Osiołkowi w żłoby dano”, „Golono, strzyżono” ,
„Małpa w kąpieli”, „ O Janku co psom szył buty”.
Twórcy i wykonawcy spektaklu poprzez piosenki
w stylu: jazz, reggae, western, hip-hop, muzyka latynoska udowodnili, że treści powstałe w epoce Romantyzmu są nadal aktualne i czytelne. Burza braw
jakie otrzymali aktorzy po zakończeniu przedstawienia i warsztatów potwierdziła pozytywną siłę oddziaływania tej formy przedstawień na młode pokolenie.

Obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża w Zespole Szkół nr 3
TeksT I FOTO Monika Zakrzewska-Walczak

Po raz pierwszy modlińskiej szkole, przypadł zaszczyt współorganizowania obchodów Światowego Dnia Czerwonego
Krzyża w naszym powiecie.

W

raz z nowodworskim Zarządem PCK, reprezentowanym przez pana Prezesa Mariana Wasierzyńskiego, spotkanie rozpoczęła pani Dyrektor
Mariola Zielińska.
Swoją obecnością, uroczystość uświetnili szanowni
goście:
Pani Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Pan Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki, Pani Hanna Górska – Kierownik Zespołu Promocji i Spraw Społecznych, Pani
Honorata Krzywoń – Kierownik Wydziału Organizacyjnego Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Pani Violetta Popławska
– Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim
Pani Bożena Wyszyńska – Sekretarz Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym
Dworze Mazowieckim, Pani Marianna Ujazdowska
– Kierownik Biura Zarządu Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazo-

wieckim, Pani Marianna Jabłonowska, Pan Bogdan
Jeziorski – członek Zarządu Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża w Nowym Dworze Mazowieckim, radny Rady Miejskiej, zaproszeni nauczyciele
i uczniowie szkół naszego powiatu.
Spotkanie rozpoczęło wspólne odśpiewanie Hymnu
PCK - „Pieśni o Czerwonym Krzyżu” pod przewodnictwem p. Dariusza Kłosowskiego i uczennicy
klasy Va Emilii Walczak, która akompaniowała na
skrzypcach.
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wiekowi w potrzebie. Konkretnym przełożeniem
tych idei były scenki instruktażowe, w wykonaniu
uczniów, propagujące zasady udzielania pierwszej
pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia. Bo przecież „pomaganie jest trendy”, jak zapewniali śpiewająco uczniowie.
Szczególnym momentem uroczystości było uhonorowanie pani Marianny Jabłonowskiej – byłej Dyrektorki modlińskiej szkoły, Medalem Komisji Edukacji
Narodowej. Na wniosek nowodworskiego zarządu
PCK, odznaczenie pani Dyrektor przyznała Minister
Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska.
Gratulacje Uhonorowanej złożyli: p. Starosta – Magdalena, p. Dyrektor Mariola Zielińska i p. Burmistrz
Jacek Kowalski. Sama odznaczona, dziękując za medal, podkreśliła, że jej współpraca z nowodworskim
PCK trwa nieprzerwanie od 50 lat. Pani Marianna Jabłonowska wyraziła radość z faktu, iż to szczególne
wyróżnienie, odbiera w gmachu szkoły, w której peł-

TeksT I FOTO Agnieszka Klimowicz Szymon Kazimierczak

28 kwietnia 2015 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury po raz czwarty odbył się przegląd grup teatralnych działających
w nowodworskich szkołach noszący nazwę Nowodworskie Inspiracje Teatralne – NIT 2015. Z okazji ogłoszenia Roku 2015
ROKIEM POLSKIEGO TEATRU PUBLICZNEGO nasz przegląd odbył się pod hasłem: „W teatrze...”

D

o przeglądu zgłosiły się:
- Koło teatralne ze Szkoły Podstawowej
nr 7 ze spektaklem „ Babcia Jaga”. Grupa uczniów
z klas drugich i trzecich pod opieką Ewy Ładniak i
Izabbeli Ryńskiej - Pieluchowskiej zaprezentowały
spektakl promujący ponad czasowe wartości klasycznych baśni, które we współczesnym świecie
przegrywają z dobrami materialnymi. W obronie
baśni stają dzieci i Baba Jaga.
- Grupa teatralna „ Teatr pod dwójka” z Zespołu
Szkół nr 2 przedstawiła spektakl pt „Życie to jest
teatr” poświęcony tematyce teatralnej złożony z tek-

niąc funkcje: nauczyciela, wicedyrektora i dyrektora
szkoły, pracowała 35 lat.
Na wzruszoną panią Mariannę Jabłonowską czekała jeszcze jedna niespodzianka. Z dedykacją od
nauczycieli szkoły za dobro, ciepło troskliwość,
życzliwe słowa, które są drogowskazem w pracy
pedagogicznej, specjalnie ułożoną na tę okazję piosenkę „Najpiękniejszy wiosenny dzień, PCK-owski
wspaniały dzień” brawurowo wykonała p. Marzenna Rączka.
Ponadto, pan Prezes Marian Wasierzyński wręczył
Odznakę Honorową PCK pani Hannie Górskiej. Nagrody odebrali tez uczniowie szkół naszego powiatu,
którzy zostali laureatami konkursów organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK.
Stanisław Sojka w swym wielkim przeboju śpiewa:
„(…) Życie nie tylko po to jest, by brać.
(…) nie po to, by bezczynnie stać.
Lecz aby żyć, siebie samego trzeba dać.”
Słowa te wyjątkowo zabrzmiały podczas tej uroczystości. Stanowiły piękne podsumowanie dotychczasowej działalności pani Marianny Jabłonowskiej
oraz stały się doskonałą ilustracją wzniosłych idei,
które propaguje Polski Czerwony Krzyż.

Młodzież szkolna, pod kierunkiem: p. Elżbiety Szałkowskiej, p. Agnieszki Ostrowskiej, p. Dariusza
Kłosowskiego, przygotowała ciekawy program artystyczny.
W atrakcyjny sposób przybliżono zebranym cele
i główne założenia Czerwonego Krzyża na świecie
i w Polsce. Humanitaryzm, neutralność, jedność
i powszechność to tylko niektóre wartości którymi
kieruje się PCK upowszechniając ideę pomocy czło-
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stów Aleksandra Fredry, Jerzego Przybory, Moliera.
Opiekunami grupy są Renata Jastrzębska i Maria
Możdżyńska, które również zaadaptowały tekst poetów i wyreżyserowały spektakl.
- Grupa teatralna „Scena pod sceną” z Publicznego Gimnazjum nr 2 zaprezentowała przedstawienie pt. „Usłysz mnie” opowiadające o samotności
młodej dziewczyny we współczesnym świecie,
która potrafi się jednak podnieść i poukładać swoje
życie. Scenariusz tego przedstawienia napisali sami
uczniowie pod okiem opiekunki i zarazem reżyserki
Małgorzaty Pawełas.

- Grupa teatralna „Teraz My” do, której należą
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 przedstawiła
spektakl oparty na tekstach własnych i sztuce Izabeli
Degórskiej pt „Przedstawienie”. Akcja dzieje się w
rezerwacie, który ma być zlikwidowany. Król, chcąc
uratować pobratymców postanawia zrobić przedstawienie i zebrać fundusze na uratowanie rezerwatu.
Spektakl wyreżyserowała opiekunka grupy Joanna
Szczepańska.
Wszystkie przedstawienia w tym roku oceniali
Agnieszka Klimowicz instruktor Nowodworskiego Ośrodka i krytyk teatralny miesięcznika „Teatr”
Szymon Kazimierczak. Młodzi aktorzy walczyli
o miano najlepszej aktorki i najlepszego aktora tegorocznego przeglądu, a nagrody w postaci super
odjazdowych hulajnóg ufundował Nowodworski
Ośrodek Kultury. Werdykt jurorów prezentujemy
w całości.

Nowodworski Ośrodek Kultury
Nowy Dwór Mazowiecki, 28 kwietnia 2015
WERDYKT NOWODWORSKICH INSPIRACJI TEATRALNYCH 2015
Drodzy aktorzy, Szanowni opiekunowie!
Jesteśmy pod wrażeniem poziomu spektakli, które
dziś zobaczyliśmy. Doceniamy talenty młodych aktorów, cieszymy się, że nauczyciele są wrażliwi na
język, jakim na co dzień posługują się ich uczniowie,
eksponują ich talenty, pozwalają manifestować ich
problemy. W spektaklu „Życie to jest teatr” podobało nam się poczucie humoru aktorów oraz staranność w przygotowaniu ról. Naszą uwagę zwró-

ciły umiejętności aktorskie zespołu. Liczymy, że w
swojej dalszej drodze nie poprzestaną na tym, co już
umieją i będą nieustannie rozwijać swoje talenty.
W spektaklu „Przedstawienie” doceniamy dużą
swobodę młodych aktorów oraz udaną próbę zmierzenia się z zaproponowanym przez organizatorów
tematem teatralnym.
Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na wysoki
poziom przedstawienia „Babcia Jaga”. Opiekunki
grupy ze SP nr 7 nie tylko z wyczuciem przygotowały grupę dzieci do wykonania przedstawienia, zadbały o świetne rekwizyty i przygotowanie wokalne, ale
przede wszystkim skroiły spektakl na miarę swoich
utalentowanych, choć bardzo młodych aktorów, dając im wspaniałą okazję do zabawy teatrem. Mamy
nadzieję, że dzięki temu doświadczeniu, dzieci ze SP
nr 7 będą w przyszłości chciały wracać do teatru –
choćby jako uważni widzowie.
Równie mocno doceniamy pracę grupy z Publicznego Gimnazjum nr 2. W spektaklu „Usłysz mnie”
podjęto udaną próbę opowiedzenia o codziennych
problemach młodzieży – szczerze, w całkowicie
autorskiej formie i, co najcenniejsze, w wyraźnym
porozumieniu nauczycieli z aktorami, którzy mieli
szansę zadać ze sceny najważniejsze pytania: „Kim
ja jestem?”, „Co ja tu robię?”
Za odważne zadanie tych pytań oraz bardzo dobre
przygotowanie aktorskie nagradzamy
KATARZYNĘ FAJFER – za rolę w spektaklu
„Usłysz mnie” z PG nr 2

Oraz

FILIPA KRAJEWSKIEGO – za dużą naturalność i konsekwentnie zbudowaną rolę Biznesmena w spektaklu „Babcia Jaga”
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10 lat działalności Zarządu Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I FOTO ZWIK

Mija 10 lat od kiedy Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim powołała
Zarząd w składzie Janusz Dąbrowski, Aneta Bydoń, Teresa Howard.
spektakularnych (choć równie potrzebnych) inwestycji, ZWiK Sp. z o.o. „wydał” do tej pory ponad 35 mln zł
(wartość początkowa wybudowanych i przekazanych
do użytkowania sieci, zmodernizowanych obiektów).
Na uwagę zasługuje udział środków zewnętrznych
w postaci dotacji unijnej - 12,69 mln zł i pożyczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w znacznie
mniejszej skali z Banku Ochrony Środowiska) –
ok 10 mln zł – nie wliczając pożyczki pomostowej
(w wys. 9 811 908,65 zł).
W kontekście wyżej przedstawionych informacji
trudno byłoby znaleźć (w naszym regionie) równie
prężnie działającą Spółkę, która cały czas inwestuje
w rozwój, wykorzystując przy tym możliwości jakie
stwarzają instytucje wspierające działania na rzecz

M

ija 10 lat od kiedy Rada Nadzorcza Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Mazowieckim powołała Zarząd w składzie
Janusz Dąbrowski, Aneta Bydoń, Teresa Howard. Decyzja dot. objęcia stanowiska członka Zarządu, Spółki, która od początku działalności (tj. od 1 stycznia
2002 r.) generowała straty, nie należała do łatwych.
Zwłaszcza, że na koniec 2004 r. strata (pomniejszająca
kapitał podstawowy) wynosiła już ponad 1,6 mln zł.
W opłakanym stanie były nie tylko sprzęt i tabor
samochodowy, ale przede wszystkim budynki i budowle. Warunki pracy, ze względu na stan budynku
administracyjnego były tragiczne, pracownicy administracyjni nie mieli dostępu do podstawowego
sprzętu biurowego jak fax, ksero, komputer (księgowość prowadzona była „na papierze”) o dostępie
do wszechobecnej w tamtym czasie sieci informatycznej nie wspominając. Pomieszczenia biurowe,
toalety nie spełniały podstawowych wymogów BHP.
Brygady wod – kan do dyspozycji miały koparko ładowarkę „Ostrówek” i kilkunastoletnie samochody: Lublin, Żuk, KIA. Brakowało podstawowych
narządzi pracy (młotów udarowych, wiertarek) nie
mówiąc już o agregatach, piłach do asfaltu, zagęszczarkach gruntu.
W lokalnej prasie pojawiały się artykuły, w których
poruszono bezradność pierwszego Zarządu, pogłębiający się deficyt finansowy. Pisano nawet o „widocznym na każdym kroku braku remontów”, oraz
„przeciekającym dachu, grzybie na ścianach, dziurach w wykładzinie w budynku biurowym”.
Najpoważniejszym wyzwaniem dla powołanego
w maju 2005 r. Zarządu, była jednak konieczność
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ochrony środowiska. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje inwestycji nie jest proste i wymaga
ogromnych nakładów pracy, jednak nigdy nie było to
przeszkodą dla Zarządu i pracowników ZWiK Sp. z
o.o.. Co więcej podejmowane działania do tej pory
kończyły się sukcesem.
Jak dotąd lokalne media nie pokusiły się o publikację
dotyczącą rozwoju nowodworskich Spółek, ponoszonych na inwestycje wydatków i udziału w nich
środków zewnętrznych, a także rodzaju inwestycji
i ich wpływu na rozwój miasta. Można pokusić się
o twierdzenie, że w zestawieniu takim, ZWiK Sp. z
o.o. pozostałe spółki zostawiłby daleko z tyłu.
Tymczasem, jedyne informacje, jakie docierają
do mieszkańców miasta zwłaszcza dzięki jednej
z nowodworskich gazet to wzrost wynagrodzenia
Zarządu, czy zakup użytkowanego przez Prezesa
Zarządu służbowego samochodu. Nie wspomina się jednak o wzroście wynagrodzeń pracowników, corocznych nagrodach (z utworzonego
w 2010 r. „funduszu nagród”), czy o całkowitej wymianie na nową, flocie samochodowej. Informacje o
realizowanych czy planowanych do realizacji inwestycjach, jeśli się pojawiają to niemal wyłącznie w
formie artykułów sponsorowanych.
Nagłówki gazet zmuszają czasami do zastanowienia czy warto inwestować, rozwijać się,
nieustannie podnosić poprzeczkę, „tracić” czas

i nerwy na realizację inwestycji, które pozwolą na
rozwój miasta i poprawę stanu środowiska. Jest to
jednak chwilowe – za dużo jeszcze zostało do zrobienia (a plan na kolejne lata jest ambitny) i nawet
jeśli ma to budzić zawiść czy zazdrość, to podjęte
zostaną wszelkie działania, zmierzające do realizacji
postawionych sobie, przez Zarząd Spółki, celów.

Włącz się w „Pomoc dla Filipka”!
TeksT RED. FOTO Komitet Społeczny

zrealizowania poważnych i wymagających ogromnych nakładów finansowych inwestycji.
W tragicznym stanie była oczyszczalnia ścieków („sypiąca się” konstrukcja, wyeksploatowane urządzenia,
ograniczona do 50% przepustowość, nie funkcjonująca gospodarka osadowa), konieczna była również budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie
miasta (Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do skanalizowania aglomeracji powyżej
15 tys. RLM w 90 %, Nowy Dwór Mazowiecki do
2013 r. tego warunku nie spełniał).
W ciągu 10 lat działalności po kolei eliminowano wszystkie zaniedbania. Pracownikom Spółki
stworzono komfortowe warunki pracy. Administracja poza odpowiednim sprzętem biurowym,
profesjonalnym oprogramowaniem (księgowym/
technicznym) ma możliwości ciągłego rozwoju
i podnoszenia kwalifikacji.
Brygady wodociągowa i kanalizacyjna wyposażone zostały w profesjonalny sprzęt, umożliwiający usuwanie awarii, budowę przyłączy, czy też
niewielkich odcinków sieci - bez angażowania
firm zewnętrznych (jak to było wcześniej). Do
dyspozycji brygad jest ponadto: koparka JBC,
4 Volkswageny towarowo – osobowe, 2 Peugeoty
(Partner). W Spółce wykorzystywane są jeszcze Nissan Navara (zakupiony na potrzeby realizacji Projektu FS) oraz Opel Insignia, którego zakup (w styczniu
2015 r.) i przeznaczenie jest tematem licznych pytań i
kilku artykułów, zwłaszcza jednej z lokalnych gazet.
Konsternację budzi fakt zainteresowania mediów
akurat tym wydatkiem (Prezes innej nowodworskiej
spółki użytkuje samochód służbowy od 2010 r. i nie
wzbudziło to ani kontrowersji, ani zainteresowania
lokalnych mediów) zwłaszcza w kontekście zrealizowanych w ciągu 10 lat inwestycji, których było
wiele.
Najważniejszym osiągnięciem Spółki była realizacja

projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz
z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w
Nowym Dworze Mazowieckim”. Projekt o wartości
24 175 913,67 zł współfinansowany był z Funduszu
Spójności w ramach PO Infrastruktura i Środowisko,
wysokość otrzymanej dotacji to 12 688 985,97 zł.
Ponadto Spółka otrzymała 5 478 278,18 zł pożyczki
na wkład własny do Projektu, oraz pożyczkę pomostową, niezbędną do zapewnienia środków finansowych na realizację projektu do czasu uzyskania środków przyznanych z FS. Bez pożyczki pomostowej
w wysokości 9 811 908,65 zł realizacja Projektu nie
byłaby możliwa. Warto zaznaczyć, iż splata pożyczki
zabezpieczona została m.in. prywatnym majątkiem
Członków Zarządu, których zaangażowanie w pracę i dążenie do rozwoju Spółki próbuje się czasami
kwestionować.
Ryzyko się opłaciło. Projekt zgodnie z założeniami
został zrealizowany i co więcej doceniony. Polska
Izba Gospodarcza „Ekorozwój” w 2012 r. nagrodziła
Spółkę za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska
(najlepsze inwestycje i przedsięwzięcia gospodarcze
przyczyniające się zarówno do poprawy warunków
życia, jak i stanu środowiska naturalnego).
Do ważniejszych inwestycji, które pozytywnie wpłynęły na rozwój miasta (poza Projektem FS) było podłączenie Mazowieckiego Poru Lotniczego Warszawa
- Modlin do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
budowa studni głębinowej i modernizacja Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody „Wisła”, budowa
magistrali wodociągowej w ul. Modlińskiej, budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Okunin, czy chociażby
obecnie trwająca modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody „Modlin Twierdza”. Przez 10 lat wybudowano
22 km sieci wodociągowej i 18,5 km sieci kanalizacyjnej, wykonane na obiektach Spółki remonty nawet trudno byłoby wymienić.
Na realizację wyżej wymienionych i innych mniej
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Pamiętacie akcję „Pomóż Kubusiowi?”. Komitet Społeczny działający przy Urzędzie Miejskim organizuje pomoc dla kolejnego,
małego mieszkańca naszego miasta, Filipa Ulańskiego.

F

ilip ma 3 latka. Jego mama zmarła przy porodzie, a niedługo potem, zmarł jego tata. Filip,
wraz ze starszym bratem zostali sami. Zaopiekowała się nimi babcia.
W związku z powikłaniami okołoporodowymi
dziecko ma porażenie mózgowe. Tylko dzięki
mozolnej rehabilitacji i pomocy NZOZ Przychodna Rehabilitacji i Fizykoterapii Jolanty Warchulskiej dziś siada, stoi podtrzymywany pod
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paszki i robi kolejne postępy.
Warunki bytowe rodziny są bardzo ciężkie
a koszty rehabilitacji i opieki nad chorym dzieckiem ogromne. Babcia chłopców z trudem radzi
sobie z codziennymi obowiązkami oraz rehabilitacją wnuczka. Dlatego też zwróciła się do burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego z prośbą o pomoc. Prosiła by tak jak 3 lata temu Straż
Miejska pomogła Kubusiowi Kobuszewskiemu,
teraz objąć opieką jej rodzinę.
Burmistrz przekazał sprawę do realizacji do
Straży Miejskiej i tak jak poprzednio, sprawą
zajęła się strażniczka Małgorzata Wójcik. Powołany został „Komitet Społeczny na rzecz
pozyskiwania środków pieniężnych dla nieuleczalnie chorych dzieci z miasta Nowy Dwór
Mazowiecki”, którego członkowie postanowili
pomóc Filipkowi. W skład Komitetu weszli: Jacek Kowalski, Krzysztof Bisialski, Małgorzata
Wójcik, Jacek Gereluk, Zdzisław Szmytkowski,
Piotr Rogiński i Jacek Kosiorek.
Podjęta została decyzja o zorganizowaniu dwóch
imprez charytatywnych, z których całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz chłopca.
Pierwsza odbędzie się 22 sierpnia w Restauracji
Borodino. Będzie to skierowany do młodzieży

„Półmetek dla Filipka” - impreza taneczna z udziałem youtuberów (gwiazdy You Tube’a red.).
Drugie wydarzenie odbędzie się miejsce 26 września w Hotelu Royal. Będzie to „Bal Otwartych
Serc dla Filipka” z udziałem gwiazd estrady, sportu i telewizji. Ilość miejsca na oba wydarzenia jest
ograniczona. O terminie uruchomienia sprzedaży
biletów na obie imprezy poinformujemy na profilu „Pomóż Filipkowi” na Facebooku oraz na fan
page’u miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Każdy z nas może włączyć się w pomoc choremu
dziecku. Dołączcie też do utworzonych na Facebooku wydarzeń „Półmetek dla chorego Filipka!
Chcemy Youtuberów!” oraz „Bal Otwartych Serc
dla Filipka”. Zaproście swoich znajomych i udostępniajcie je na swoich profilach.
Polubcie też profil „Pomóż Filipkowi”, na którym na bieżąco będą publikowane posty dot. akcji oraz możliwości pomocy.
Pamiętajcie! Każdy z nas może pomóc!
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„Bezpieczna Nowodworzanka”

TeksT I FOTO MiPBP

Straż Miejska informuje, że w dniu 13.05.2015r. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w związku z podsumowaniem
III edycji kursu samoobrony „Bezpieczna Nowodworzanka”.

odczas spotkania, zastępca Burmistrza Pan
Janusz Mikuszewski, przy udziale zastępcy
Kierownika Straży Miejskiej Pana Janusza Kowalskiego, przekazał gratulacje uczestniczkom
kursu i wręczył pamiątkowe dyplomy. Omówiono także wyniki kursu a także perspektywy na
kontynuację zajęć w okresie jesiennym.
Żadne słowa nie oddadzą nastroju lepiej, jak ten
wiersz, dedykowany
organizatorom kursu, od uczestniczek w podziękowaniu za zajęcia;

„ Kiedy kobiety energia roznosi,
zaczynają się szarpać i tarmosić,
łapać, szturchać, popychać, siłować.
Która silniejsza – chcemy wypróbować.
Jaka recepta lub dobra rada?
Trenować sporty walki wypada !
Jest boks, karate, sumo, i kendo,
Wushu, zapasy, judo, taekwondo.
Wiele z tych sportów z Azji pochodzi
z tamtych tradycji wszak się wywodzi.
I chociaż „sporty” o nich mawiają,

sztukami walki się nazywają.
Ćwiczą charakter-to ich dziedzina,
a także posłuch i dyscyplina.
Te ciosy, bloki, rzuty i garda!
I chociaż trudne są te ćwiczenia,
które powtarza się do znudzenia,
wracamy do domu bardzo zmęczone
ale szczęśliwe i zadowolone.”
Uczestniczki III edycji kursu „Bezpieczna Nowodworzanka”.

12 maja 2015 r. w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się obchody 80 rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego
zorganizowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, władze samorządowe i 2 Mazowiecki Pułk Saperów.

bchody rozpoczęła lekcja historyczna w Nowodworskim Ośrodku Kultury zorganizowana
przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej, na którą licznie przybyła młodzież nowodworskich szkół. W NOK-u młodzież obejrzała film
z pogrzebu marszałka Piłsudskiego oraz wysłuchała
prelekcji prezesa ZOR RP - płk. rez. Alfreda Kabaty
na temat przebiegu uroczystości żałobnych w Nowym Dworze Mazowieckim w 1935 r. i obchodów
rocznic jego śmierci w latach 1936-1939.
Swoimi wspomnieniami na temat wydarzeń sprzed
80 laty podzielili się 7 –letni wówczas Hilary Jechowicz i 11-letni, rodowity nowodworzanin, Roman
Kaczorowski. W spotkaniu uczestniczył również 101
– letni kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – kombatant i
najstarszy członek ZOR RP.
Spotkanie zakończył koncert pieśni patriotycznych w
wykonaniu chóru „Klub Przyjaciół Czosnowianie”.
Druga część obchodów miała miejsce przy pomniku
marszałka Józefa Piłsudskiego, który odsłonięto kil-

W

trakcie występów nasz gość oczarował
starszą, jak i młodszą publiczność swoim
ciepłym głosem oraz wciągnął ją do zabawy i
wspólnego śpiewania najsłynniejszych piosenek Cohena „Alleluja” i „Tańcz mnie po miłości
kres”. Kuba Michalski włączył do programu własną balladę irlandzką oraz poezję Bolesława Leśmiana. Na bis usłyszeliśmy utwór Jacka Kaczmarskiego „Mury”.Po koncercie można było
kupić płyty z autografem artysty.

TeksT I FOTO Barbara Sajna

TeksT Andrzej Krajewski FOTO M. Łada A. Błoński

O

14 maja br. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbył się nastrojowy koncert ballad Leonarda Cohena w wykonaniu
Kuby Michalskiego - kompozytora, wokalisty, gitarzysty, autora tekstów. Licznie zgromadzona publiczność usłyszała kilkanaście
utworów z polskimi tekstami w tłumaczeniu Macieja Zembatego w tym „Słynny niebieski prochowiec” czy „Zuzanna”.

Uniwersytet III Wieku z wycieczką na Powązkach

80 rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
ka miesięcy temu. Rozpoczął ją liturgią i modlitwą
kapelan ks. ppłk Zenon Pawelak, który mówił także o roli marszałka Piłsudskiego w II RP. Następnie
odegrano hymn państwowy, po zakończeniu którego
głos zabrał burmistrz miasta Jacek Kowalski. Przywitał przybyłych gości, młodzież i mieszkańców, a w
swoim wystąpieniu podkreślił zasługi marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu i umacnianiu niepodległości
Polski. Podziękował także Tadeuszowi Sosińskiemu
i płk. rez. Alfredowi Kabacie za ich działanie, które
doprowadziło do odsłonięcia pomnika marszałka w
Nowym Dworze Mazowieckim.
W dalszej części uroczystości płk rez. Alfred Kabata
przedstawił rys historyczny związany z uroczystościami pogrzebowymi i żałobnymi marszałka Piłsudskiego przed 80 laty w Nowym Dworze Mazowieckim. Udekorował również Srebrnymi Medalami Za
Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
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Koncert utworów Leonarda Cohena w Bibliotece

TeksT I FOTO Straż Miejska
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spolitej Polskiej Romana Kaczorowskiego, burmistrza Jacka Kowalskiego i przewodniczącego Rady
Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego.
Z kolei przewodniczący komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego Tadeusz Sosiński
i burmistrz Jacek Kowalski wręczyli dyplomy osobom, których instytucje bądź firmy w największym
stopniu wsparły budowę pomnika.
Otrzymali je Roman Głos, Anna Rutkowska, Anna
Ibekwe i płk rez. Alfred Kabata. Po zapaleniu „znicza pamięci” przez kombatantów - członków ZOR
RP: 101 – letniego kpt. w st. spocz. Andrzeja Raka,
92 – letniego kpt. w st. spocz. Mariana Denkiewicza i
91 – letniego Romana Kaczorowskiego, pod pomnikiem marszałka złożono kwiaty.
Uroczystość zakończyło odegranie pieśni „Śpij
Kolego”
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9 maja słuchacze Uniwersytetu III Wieku wybrali się na wycieczkę na warszawskie Powązki. Oto relacja z wyjazdu, przesłana
nam przez p. Barbarę Sajnę.

W

ycieczka członków Uniwersytetu III Wieku
w Nowym Dworze Maz. na Stare Powązki z
przewodnikiem, zaowocowała nową wiedzą którą
chcielibyśmy podzielić się z mieszkańcami NDM.
Cmentarz został założony w 1790 r. na działce podarowanej przez rodzinę Szymanowskich i początkowo
zajmował 2-2,5 ha. W 1792 pobudowano kościół św.
Boromeusza. Cmentarz był wielokrotnie powiększany i obecnie zajmuje 43 ha. W czasie II wojny
św. spłonął kościół i archiwa cmentarne. Jeszcze w
czasie okupacji na terenie cmentarza działała Armia
Krajowa - były tam składy broni. Wśród 1 miliona
osób pochowanych, jest bardzo wielu znanych i zasłużonych Polaków: wybitni pisarze, poeci, uczeni,
artyści i duchowni. Po 1945 r. w budynku katakumb
zorganizowano mauzoleum, gdzie złożono prochy
zamordowanych w obozach koncentracyjnych. W
2014 r. cmentarz został uznany za pomnik historii i
objęty nadzorem konserwatorskim.
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Walne Zebranie ROD w Twierdzy Modlin

Ciekawski George

TeksT I FOTO Oleksiak Włodzimierz

TeksT I FOTO MiPBP

Rodzinny Ogród Działkowy im. Obrońców Modlina jest integralnie związany z lokalnym samorządem terytorialnym. Spełnia
pozytywną rolę w urbanistyce i ekosystemie miasta i osiedla, tworzy warunki życia społeczności lokalnej i działkowych rodzin.
Ma istotny wpływ na kształtowanie środowiska, ochronę przyrody oraz propagowanie działalności ekologicznej na rzecz
społeczności lokalnej.

NASZE MIASTO

20 kwietnia w głównej siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz w Filii Nr 2 odbyły się spotkania z bohaterem
niezwykłej książki pt. „Ciekawski George”.

K
Z

godnie ze Statutem dobiegła końca kolejna kadencja Zarządu ROD. 11 kwietnia br.
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo
- Wyborcze podsumowujące działalność Zarządu ROD za ostatnie cztery lata. Uczestnicy
zebrania zostali zapoznani ze sprawozdaniem z
działalności Zarządu oraz uczestniczyli w dyskusji związanej z funkcjonowaniem ogrodu.
Jak zawsze były opinie pozytywne jak i negatywne. Ogólna ocena czteroletniej działalności
Zarządu była nie za wysoka. Następnie sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej. Komisja rewizyjna po dokładnej
analizie i ocenie działalności Zarządu wystąpiła z wnioskiem o nie udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi .

Członek Zarządu

- Krzysztof Kaliszewski

Zgodnie ze Statutem przystąpiono do wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie ze Statutem , Zarząd podjął uchwałę
odnośnie wyboru gospodarza ogrodu powierzając to zdanie p. Krzysztofowi Garbarczykowi .

W wyniku przeprowadzonego głosowania ukonstytuował się Zarząd w składzie ;
Prezes
- Włodzimierz Oleksiak
Wiceprezes
- Marek Filipiak
Sekretarz
- Bogdan Małecki
Skarbnik
- Piotr Domaradzki

Na zakończenie zebrania nowo wybrany Prezes
wyraził głębokie podziękowanie za powierzone
przez działkowiczów zaufanie oraz zobowiązał
cały Zarząd do efektywnej pracy na rzecz rozwoju Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Obrońców Modlina.

Nowodworscy działkowicze wybrali nowe władze
TeksT I FOTO emka

I

W poniedziałek 11 maja o godzinie 17:00 w restauracji RELAX odbyło się I Nadzwyczajne Zebranie Założycieli Stowarzyszenia
Ogrodowego PESTKA w Nowym Dworze Mazowieckim.

nformowaliśmy wcześniej, że z dniem 3 kwietnia
w/w Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRS stając
się następcą prawnym ROD PESTKA. Otwarcia zebrania dokonała Pani Alfreda Ignaczak - przedstawicielka komitetu założycielskiego, witając zebranych
jak również zaproszonego Gościa w osobie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Jacka Kowalskiego.
Po wygłoszeniu informacji na temat celu zebrania,
ogłosiła wyniki frekwencji na zebraniu. Okazało się,
że na zebraniu stawiło się 100 osób ze 122 założycieli, więc obrady były prawomocne i rozpoczęły się w
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pierwszym terminie.
Wybrano 3 osobową komisję wyborczą a na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Mariana Kościelniaka. Po odczytaniu proponowanego porządku
zebrania przystąpiono do obrad. Po zatwierdzeniu regulaminu zebrania przystąpiono do kolejnych punktów obrad. Były to: wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej i rozjemczej. Do zarządu wybrano 5
osób, które po naradzie podały zebranym, że prezesem zarządu został Pan Zbigniew Zapora, wiceprezesami Pan Marian Kościelniak i Pani Monika Osica,

skarbnikiem Pani Jolanta Witkowska a sekretarzem
Pani Iwona Kwiatkowska. Do komisji rewizyjnej powołano Panie: Alfredę Ignaczak, Emilię Zadworną i
Zenonę Sobieraj. Do komisji rozjemczej: Panią Katarzynę Wiernicką oraz Panów Pawła Głodowskiego
i Czesław Szczepaniaka.
W dalszej części obrad zatwierdzano kolejne uchwały: w sprawie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia,
regulaminu Komisji Rewizyjnej, regulaminu Komisji
Rozjemczej, regulaminu Ogrodu, ustalenia składki
członkowskiej obowiązującej w stowarzyszeniu oraz
opłat ogrodowych na bieżące finansowanie działalności stowarzyszenia w roku 2015. Ostatnie dwie
sprawy to zatwierdzenia planu pracy nowego zarządu oraz preliminarza finansowego Stowarzyszenia
Ogrodowego PESTKA na 2015 rok, z którym zapoznał zebranych nowy Prezes Pan Zbigniew Zapora.
Obie sprawy przyjęto jednogłośnie i zatwierdzono.
Dodatkowych pytań z sali nie było, wobec czego
przewodniczący zebrania podziękował zebranym
za uczestnictwo w obradach i ogłosił zakończenie
I Walnego Zebrania Stowarzyszenia Ogrodowego
PESTKA.

www.nowydwormaz.pl

siążki niezwykłej, bo po
raz pierwszy wydanej
w Stanach Zjednoczonych w
1941 roku. Małpka została
stworzona przez małżeństwo
autorów Margaret i Hansa Rey
i już od ponad 70 lat uczy i
bawi dzieci na całym świecie.
Spotkania
poprowadziła
Anna Uszyńska, przedstawicielka wydawnictwa Modo.
Wzięły w nich udział Kubusie z Akademii Malucha, Pszczółki i Wróbelki z
przedszkola Bajkowy Dom
a także grupa Biedronek
ze Słonecznej Krainy oraz
przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola Nr 1.
Goszczące na spotkaniach
dzieci poznały historię lubianej małpki oraz liczne ciekawostki na jej temat. Wrodzona ciekawość prowadziła ją
bowiem do licznych przygód,
dzięki którym George poznawał zasady kierujące światem.
Dzieci wysłuchały kilku
fragmentów o przygodach
Małpki, m.in. o tym jak jeździ na rowerze. Mali czytelnicy obejrzeli także odcinek
serialu animowanego który
przedstawiał wizytę małpki
w bibliotece, podczas której zarówno George, jak też
oglądające dzieci, poznały
zasady według których porządkuje się książki.
Na zakończenie, w części
warsztatowej spotkania, odbyły się zajęcia plastyczne
na których dzieci wykonały
z papieru łódeczki.
Przedszkolaki zrobiły sobie
również pamiątkowe zdjęcia
przy rakiecie Georga.
Po spotkaniu dzieci nabyły
książeczki z przygodami małpki z dedykacją od Pani Anny.
Na zorganizowanych przez
bibliotekę spotkaniach dzieci
bawiły się wspaniale. Jest to z
pewnością zasługa opowieści
stworzonych przez małżeństwo
Rey, które nie tylko bawią, ale
również przekazują dzieciom
wiedzę w przystępny sposób.
Książeczki z przygodami
Ciekawskiego Georga można wypożyczyć w naszych
placówkach. Zapraszamy!

www.nowydwormaz.pl
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Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją
inwestycji pn. „Przebudowa zabytkowego

budynku Stacji Uzdatniania Wody Modlin
Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim”, w
terminie maj – grudzień 2015 r. mogą nastąpić
nieprzewidziane/ krótkotrwałe przerwy w
dostawie wody na terenie dzielnicy Modlin
Twierdza.
O przerwach planowanych mieszkańcy/
wspólnoty będą informowani wcześniej

(wszelkie informacje poza tablicami ogłoszeń
zamieszczane będą również na stronie
internetowej www.zwikndm.pl w zakładce
Aktualności).
Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań
aby realizacja inwestycji była dla mieszkańców
Modlina Twierdzy, jak najmniej uciążliwa.

Zapraszamy Mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego na Bezpłatne Konsultacje
w zakresie PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ i PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
Terapeuci
Bartłomiej Pierożek
– dorośli, rodziny osób uzależnionych
Poniedziałki		
08:30 –13 : 30
Piątki			
14:00 – 17:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Marlena
Wiśniewska
– dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Piątki 			
13:00 – 16:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Wanda Uszok
– kobiety współuzależnione, osoby
doświadczające przemocy domowej

Czwartek 		
12:00 – 18:00
Grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych
i doznających przemocy
( DDA, Współuzależnienie, ofiary przemocy)
Piątek		
7: 00 (3 do 4 godzin)
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych,
poszerzona o problem przemocy w rodzinie
Sobota 			
12:00 – 13:00
Psycholog dziecięcy i rodzinny
Wioletta
Karpiesiuk
– dzieci i rodzice
Poniedziałki 		
13:00 – 19:00
Sobota
		
9:00 – 15:00

Zapisy: tel. 795 621 255
Porady Prawne dla mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego w trudnej sytuacji społecznej
i socjalnej.
Iwona Tomaszewska
Środa 			
16:00 – 20:00
Zapisy : tel. 22 51 22 163
Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Partyzantów 7 Nowy Dwór
Mazowiecki ( budynek, w którym mieści się
stołówka)
Konsultacje finansowane są ze środków budżetu
miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

KONKURS „ MIAS T O W KWIA T AC H ”
Zarząd Osiedla nr 1 pod patronatem Rady
Miejskiej i Burmistrza Miasta organizuje
konkurs pt. „Miasto w kwiatach” dla
upiększenia osiedla i miasta.
Celem konkursu jest podniesienie estetyki
i wyglądu osiedla i miasta.
Okres trwania konkursu – lato 2015r.

Regulamin:
1. Przedmiotem oceny będą balkony
i ogródki przydomowe, ich estetyka,
zagospodarowanie, ukwiecenie i wkład
pracy.
2. Ocenę konkursu przeprowadzi komisja
założona z Członków Zarządu Osiedla nr 1 w

miesiącu wrześniu.
3. Przewidziane nagrody i dyplomy
zwycięzcom wręczy Burmistrz Miasta na
zebraniu z mieszkańcami Osiedla.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1.

ODPAD Y ZIELONE
Przypominany, że od kwietnia wznawiamy
mobilny odbiór odpadów zielonych w każdą
ostatnią sobotę miesiąca. Worki z odpadami
należy wystawić przed posesję do godziny 7:30.
Poniżej dni odbioru:
Czerwiec 27

Lipiec 25
Sierpień 29
Wrzesień 26
Październik 31
Listopad 28
Informujemy,żewkażdymdogodnymmomencie

możecie się Państwo pozbyć tego typu odpadów
zawożąc je własnym transportem do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
który znajduje się na terenie Miejskiego Zakładu
Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7.

U T RUDNIENIA W RUC H U PIESZ Y M I DROGOW Y M – UL . SPOR T OWA
Utrudnienia w ruchu!
W związku z budową przyłącza cieplnego do
budynku mieszkalnego przy ulicy Sportowej 38,

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym
Dworze Mazowieckim, zawiadamia, że od
dnia: 8 czerwca roku, przez okres około 9 dni,

mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pieszym
i drogowym w ulicy Sportowej.
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Wieczory literackie dla dzieci w SP 7
TeksT I FOTO E. Ładniak

W roku szkolnym 2014/15 odbyły się w naszej szkole wieczory literackie zorganizowane przez p. W. Kępską, p. E. Ładniak
i Koło Biblioteczne. Wieczory odbywały się w bibliotece szkolnej i były przeznaczone dla uczniów uczęszczających do
świetlicy szkolnej. Tematem tegorocznych spotkań była legenda.

W

ychowankowie świetlicy mogli poszerzyć
swoją wiedzę geograficzną, historyczną
i literacką dotyczącą różnych regionów Polski.
Odwiedziliśmy wybrane miejsca - Mazowsza,
Wielkopolski, Małopolski, Pomorza Zachodniego i Śląska. Udział w akcji C A Ł A P O L S K
A C Z Y T A D Z I E C I O M umożliwia wprowadzenie dzieci w niezgłębiony świat książek.

W ramach akcji uczniowie corocznie odkrywają
różne sfery życia prawdziwego jak i tego bajkowego dzięki udostępnianej literaturze.
Uczestnicy spotkania słuchali przygotowanych
tekstów, oglądali prezentacje multimedialne,
charakterystyczne pamiątki związane z omawianym regionem Polski i brali aktywny udział
w zabawach, zagadkach i krzyżówkach. Zwień-

czeniem każdego wieczoru był quiz z nagrodami
podsumowujący zdobyte wiadomości i słodki
poczęstunek.
Wieczory rozwijają pamięć i wyobraźnię, poprawiają koncentrację, zwiększają zainteresowania czytelnicze, popularyzują twórczość wielu
współczesnych jak i często już zapomnianych
autorów literatury dziecięcej.

W trosce o udany start
TeksT I FOTO Dorota Przygoda

W czwartek, 7 maja 2015 roku w godzinach 17.00 – 19.00 w Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców
i uczniów, którzy od września 2015 roku podejmą w niej naukę.

G

łównym
celem zorganizowanych zajęć była adaptacja dziecka do szkoły, poznanie nauczycieli i budynku szkoły. Podczas dwugodzinnego pobytu w naszej
szkole dzieci i rodzice mieli możliwość uczestniczyć
w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez nauczycielki uczące w klasach I – III :
p. B. Dalgiewicz – Ruchałę, B. Filipiak,
M. Franczak, A. Pałaszewską, U. Kamińską, A.
Dryblak, G. Duch i K. Radomską. Nauczycielki za
pomocą aktywizujących metod prowadziły zajęcia
plastyczne, muzyczne, gry i zabawy matematyczne.
W gabinecie logopedycznym zajęcia prowadziła
pani T. Wesling, w gabinecie reedukatora - p. M. Kozioł. W sali do zajęć integracji sensorycznej dziećmi
zajmowała się p. G. Nurczyńska, A. Dudar i p. K.
Ślizowski. W sali do Poznawania Świata zajęcia prowadziła p. M. Kulesza. Po skończonych warsztatach
dzieci i rodzice mieli możliwość obejrzenia naszej
szkoły z bliska. Wszyscy nauczyciele chętnie odpowiadali na pytania Rodziców, dotyczące przyszłej
nauki ich pociech.
Pani K. Dobrzyńska i M. Alfut oprowadziły dzieci
i rodziców po salach świetlicy. Rodzice byli bardzo
zadowoleni z wyposażenia, jakie oferuje świetlica
szkolna.
Po zakończonym zajęciach pani koordynator spotkania - Dorota Przygoda zaprosiła dzieci do zabawy
na szkolnym placu zabaw, który powstał w ramach

projektu „Radosna szkoła”.
Frekwencja Rodziców była bardzo duża. Duża większa niż w zeszłym roku, gdy organizowaliśmy po-

dobne zajęcia. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej
i serdecznej atmosferze.

URZĄD S T ANU C Y WILNEGO
Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje Klientów

w poniedziałki w godz. 9:00-16:00, a we wtorki,

środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-15:00.
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„Autyzm – jesteśmy razem”
TeksT I FOTO S.M., G.A.

Pod takim hasłem dzieci z PP2 w Modlinie Starym spotkały się 8 kwietnia podczas
zajęć integracyjnych z okazji Światowego Dnia Autyzmu.

W

ramach zabaw przybliżających dzieciom
autyzm zorganizowano zajęcia, w których
dzieci poznały występujące problemy w funkcjonowaniu ich rówieśników z autyzmem. Podczas zabaw na sali gimnastycznej przedszkolaki
ćwiczyły rozpoznawanie emocji i podejmowały
próby ich naśladowania. Prezentowały mimiką,
gestem lub ruchem stany emocjonalne, czynności,
określały cechy przedmiotów za pomocą odpow-

iednich przymiotników.
Ponadto dzieci we współudziale z nauczycielkami grup wykonały plakaty dotyczące tematyki
oraz symboli związanych z Dniem Autyzmu.
W tym dniu odbył się też Niebieski Kiermasz
rzeczy, przygotowanych przez przedszkolaki
wspólnie z rodzicami. Dochód z kiermaszu został
przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych
do pracy terapeutycznej z dziećmi autystycznymi

AUT YZM

w naszym przedszkolu.
Zwieńczeniem obchodów Dnia Autyzmu był
„Niebieski Marsz” ulicami Modlina na znak
solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem.
Szczególne podziękowania kierujemy do Straży
Miejskiej, która w tym dniu zabezpieczała trasę
przemarszu dzieci ulicami miasta.

EDUKACJA
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Nie bądź zielony w temacie autyzmu.
W kwietniu bądź niebieski
TeksT M. Kulesza FOTO A. Dudar

W placówkach Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach
propagowania idei integracji przeprowadzono akcję „Kwiecień – miesiącem autyzmu”.
Harmonogram zaplanowanych działań udostępniono w całym mieście w formie plakatu.

Zaufaj mi, bo jestem cierpliwy i łagodny,
a Ty potrzebujesz rutyny i stabilizacji.
Zaufaj mi, bo staram się Cię zrozumieć,
choć Twój świat jest zupełnie inny.
Zaufaj mi, bo nie będę wytykać Cię palcami,
gdy nagle wrzeszcząc wskoczysz na stół.
Zaufaj mi, bo postaram się tak Ci pomagać,
byś poznał i zrozumiał mój świat.
Zaufaj mi, bo zaopiekuję się Tobą jak starszy brat
choć jesteśmy rówieśnikami.
Zaufaj mi, bo chcę byś wyszedł ze swojej skorupy
i uczył się razem ze mną.
Zaufaj mi ……
Wiktor Januszewski V a

W

„Na niebiesko dla autyzmu”
TeksT I FOTO S.M., G.A.

2 kwietnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim włączyła się w akcję „Na niebiesko dla
autyzmu”.

D

zień ten rozpoczął Światowy Miesiąc
Wiedzy na Temat Autyzmu, który miał
zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i
potrzeby osób z autyzmem.
Wspólnie z Publicznym Przedszkolem Nr
5 przygotowaliśmy gazetkę informacyjną
poświęconą autyzmowi oraz wystawkę książek
dotyczących tego zaburzenia.
Przez cały miesiąc w bibliotece organizowane
były spotkania z dziećmi z przedszkola Bajkowy
Świat. Odwiedziły nas: Rybki, Perełki, Elfy,
Tygryski, Smerfy, Biedronki, Jagódki, Krasnale,

Pingwinki oraz grupa 0 a ze szkoły podstawowej
numer 7.
Ich celem było pokazanie i wyczulenie
najmłodszych na problemy ich rówieśników.
Poruszyliśmy nie tylko problem autyzmu,
rozmawialiśmy o tolerancji, uczuciach, szacunku,
złości i zrozumieniu.
Na każdych zajęciach dzieciom czytane były bajki terapeutyczne („Bajkoterapia” Marii Molickiej ; „Bajkowy słownik uczuć” Beaty Jacewicz )
oraz teksty o wyżej wspomnianych problemach i
wartościach.

www.nowydwormaz.pl

Publicznym Przedszkolu nr 5 z okazji Dnia
Wiedzy o Autyzmie zorganizowano festyn
pod hasłem „Oswoić autyzm”. Patronat nad imprezą
objęli Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
oraz Starosta Nowodworski. Podczas festynu odbyły się: loteria fantowa, konkursy, malowanie twarzy,
warsztaty plastyczne, artystyczny recykling - warsztaty prowadzone przez IMAGO ART. Dodatkową
atrakcją był popcorn rozdawany w niebieskich opakowaniach. Podczas festynu trwała zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji.
W salach terapeutycznych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 odbyły się warsztaty „Jak odbieram świat,
pracuję, uczę się, gdy mój układ nerwowy działa
inaczej? – świat z perspektywy osoby autystycz-

nej”. Przygotowali je i przeprowadzili specjaliści
dla chętnych grup przedszkolnych i klas szkolnych
oraz gimnazjalnych. Opracowano i udostępniono
materiał filmowy oraz scenariusz, dzięki któremu zostały przybliżone uczniom i wychowankom problemy adaptacyjno – funkcjonalne dzieci dotkniętych
autyzmem. Wypracowano podczas spotkań sposoby
reagowania i podejmowania działań na forum grupy,
klasy, szkoły, środowiska.
Podobną formę szkolenia zaproponowano nauczycielom całego Zespołu Szkół, którzy uczestniczyli w
warsztacie interaktywnym „Jak odbiera świat dziecko autystyczne”.

www.nowydwormaz.pl

Rodzice uczniów mogli także poszerzyć swoją
wiedzę o problemie i wziąć udział w spotkaniu
z przedstawicielami fundacji „Otworzyć Autyzm” –
Grzeczni inaczej, czyli o wyzwaniach edukacyjnych,
wychowawczych i społecznych dzieci i młodzieży z
autyzmem oraz ich rodzin.
Przez cały kwiecień, podczas: sprzedaży ciast pieczonych przez uczniów i ich rodziców oraz loterii fantowej,
także z pracami dziecięcymi, zbierane były fundusze
dla fundacji. Uzbieraną kwotę - 900 zł - przekazano
na ręce jej przedstawicieli podczas apelu podsumowującego akcję 24 kwietnia 2015 roku. Dziękujemy
za zaangażowanie klasom 5a, 5c, 3a, 3c, 1d, rodzicom
i nauczycielom.

II miejsce – grupa V „Tygryski”
III miejsce – klasy IIa i IIIc
III miejsce – grupa IV „Jagódki”
Organizatorzy konkursu na najcichszą klasę, p. Sylwia Mariańska i p. Konrad Ślizowski doszli do wniosku, iż uczniowie przestrzegali regulaminu konkursu
i postanowili nie wyłaniać jednej zwycięskiej klasy.
Nagrodzili wszystkich: If, Ig, IIa, IIb, IIIa, IIIc.
24 kwietnia 2015 r. podsumowano realizację podejmowanych działań podczas dwóch apeli dla starszej
i młodszej grupy wiekowej, wykorzystując prezentację multimedialną. Wręczono podziękowania, dyplomy, nagrody za udział w akcjach i konkursach.
Zebrani wysłuchali przedstawicielki fundacji „Otworzyć Autyzm”, która w sposób przystępny i czytelny
przybliżyła wizerunek osoby dotkniętej autyzmem,

ukazując jej problemy i sposoby niesienia pomocy.
Na zakończenie apelu wokoło rozbrzmiewała piosenka „Dłonie” jednocząc wszystkich – bo RAZEM
zawsze raźniej.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY SPONSOROM
ZA ŻYCZLIWOŚĆ I WSPARCIE.

We wszystkich oddziałach Biblioteki Publicznej w
Nowym Dworze Mazowieckim został zorganizowany Kącik Wiedzy o Autyzmie. Grupy przedszkolne
Zespołu Szkół wzięły udział w zajęciach zorganizowanych przez filię Biblioteki Publicznej na Osiedlu
Młodych.
Przez cały kwiecień uczniowie i wychowankowie
brali udział w konkursach:
- literackim -„Jak mogę pomóc koledze, koleżance,
którzy odbierają świat inaczej?”
dla klas IV – VI. Nagrodzeni zostali:
I miejsce – Natalia Trojanowska, Wiktor Januszewski kl. Va
II miejsce – Mateusz Prusek IVc, Natalia Jerzak IVb
III miejsce Weronika Spalik IVb
- na broszurkę informacyjną o autyzmie dla gimnazjum. Wyróżniono: Natalię Łempicką, Gabrielę Gajewską, Agnieszkę Gorzkowską z IIc.
- w akcji „STOP - czerwone światło dla hałasu”, w
ramach której klasy 0 – III i grupy przedszkolne wykonywały prace plastyczne oraz wyłoniono najcichsze klasy.
Zwycięzcy konkursu plastycznego:
I miejsce – klasa IIIa
I miejsce – grupa III „Rybki”
II miejsce – klasy Ie i IIId

Nie patrzysz mi w oczy, gdy do Ciebie mówię.
Nic nie szkodzi i tak bardzo Cię lubię.
Nie zawsze prawidłowo rozumiesz intencje moje.
Nic nie szkodzi, bawmy się we dwoje.
Trudno się z Tobą prowadzi dialog i trudno rozmawia.
Nic nie szkodzi, ja rozumiem Twój język ciała.
Twoje zmysły inaczej świat odbierają.
Nic nie szkodzi, z naszej przyjaźni nas nie ograbią.
Twój świat inny jest jakby za szybą, taflą czy ścianą z mgły.
Nic nie szkodzi, przecież nie jesteś kosmitą, nie jesteś zły.

Robię wszystko by tę szybę zbić, byś mógł się bawić, uczyć i normalnie żyć.
Daję Ci ciepło, zrozumienie i cierpliwość, a co najważniejsze moją miłość.
Ta granica wkrótce runie, rozbryźnie się na tysiące drobnych szkiełek.
Jestem pewien, że tak się stanie, bo jesteś moim
przyjacielem.
Mateusz Prusek IV c
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Dzień Ziemi w PP2
TeksT I FOTO A.Z.

Z

21 kwietnia nasze Krasnale obchodziły
Światowy Dzień Ziemi.

okazji tego święta dzieci rozpoczęły dzień
od ekologicznego i zdrowego śniadania po
którym udały się na salę gimnastyczną, na której
czekały na nie ciekawe atrakcje przygotowane
przez wychowawczynie grupy IV- Panią Katarzynę
Liberacką i Aleksandre Zielińską. Na początku
został przeczytany list od Pani Ziemi skierowany
do naszych przedszkolaków. Następnie wspólnie

%

DZIEŃ ZIEMI

rozwiązano krzyżówkę której hasłem był wyraz
RECYKLING. Oczywiście razem wyjaśniliśmy
co to słowo znaczy. Kolejno wzięliśmy udział w
ekologicznej grze planszowej, w której zadaniem
było odpowiadać na pytania dotyczące ochrony
środowiska oraz przypomnieliśmy sobie do jakich pojemników należy wrzucać posegregowane
śmieci. Odbyły się również ekologiczne zawody

sportowe między grupami, ale oczywiście każda
grupa była wygraną i w zamian za to Pani Dyrektor rozdała każdej grupie pamiątkowe dyplomy
i mianowała nas na „Małych Ekologów”. A my
przysięgliśmy, że będziemy od tego dnia dbać o
naszą planetę. Na zakończenie udaliśmy się na
dwór i wspólnie każda grupa zasadziła bratki, aby
w naszym przedszkolu było ładnie i kolorowo.

Pomogły one zauważyć różnorodne formy życia,
bogactwo kolorów, dźwięków i zapachów, a także
negatywnych skutków niewłaściwego obcowania
ludzi z przyrodą. Podsumowaniem tych działań było
przedstawienie przygotowane przez dzieci z gr. V
„Wesoła Gromada” . Wcielając się w rolę aktorów w
sposób ciekawy, zabawny i jednocześnie pouczający
dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. „ Ekolo-

„Światowy Dzień Ziemi”
– to największe ekologiczne święto!
giczny Czerwony Kapturek”.Celem przedstawionej
inscenizacji
było przybliżenie i utrwalenie zagadnień związanych
z ekologią i troską o środowisko.
Teraz już wszystkie dzieci wiedzą, że należy właściwie zachowywać się w lesie, aby nie płoszyć zwierząt i ptaków, a także sprzątać po sobie śmieci!

Przedszkolaki z przedszkola „Słoneczna Kraina” w dniu 24.04.2015 uczestniczyły w zabawach pod hasłem „Nie śmieć! Segreguj!”.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 uczcili w tym roku Dzień Ziemi inaczej niż zwykle.

W

rzez cały tydzień w ramach realizowanego tematu kompleksowego w każdej grupie przedszkolaki poznawały różne środowiska przyrodnicze, kształtowały opiekuńczą postawę wobec zwierząt i roślin,
a także uczyły się, w jaki sposób człowiek może
chronić przyrodę. Głównym celem tych zajęć było
rozbudzenie emocjonalnego stosunku do przyrody
poprzez ukazanie jej znaczenia dla życia człowieka.

TeksT I FOTO Anna W.

TeksT I FOTO Elżbieta Obuchowska

TeksT Iwona Krowicka FOTO Dorota Tendera

przekazał uczniom pan leśniczy jest bezcenna i
dużo bogatsza niż ta zawarta w podręcznikach.
Po spacerze wiedza została wzbogacona i
utrwalona zajęciami, które na leśnej polanie pod
piękną wiatą przeprowadziły panie Anna Renc i
Iwona Krowicka. Najważniejszym celem zajęć
była nauka szacunku do przyrody. Uczniowie,
którzy w czasie zajęć wykazali się największym
zaangażowaniem otrzymali dyplomy Leśnego

P

c

„Światowy dzień ziemi” w PP1

Światowy Dzień Ziemi w PP3

Dzień Ziemi w SP3
dniu 24 kwietnia 2015 zajęcia dla klas IV
– VI odbyły się w lesie. Zostaliśmy zaproszeni przez leśniczego Leśnictwa Pomiechówek
pana Roberta Banacha na leśną ścieżkę
dydaktyczną do pomiechowskiego lasu. W czasie
spaceru z panem leśniczym uczniowie poznawali
sekrety leśnej przyrody w bezpośrednim kontakcie z nią. Pomocne były piękne tablice dydaktyczne, które znajdują się na ścieżce. Wiedza jaką
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Przyrodnika. Zajęcia zakończyły się konsumpcją
grillowanych kiełbasek. Leśna ścieżka dydaktyczna to piękne miejsce, dobrze przygotowane do
edukacji i wypoczynku.
Uczniowie klas I- III Dzień Ziemi spędzili
oglądając filmy edukacyjne o tematyce ekologicznej oraz wykonali plakaty ekologiczne, które
zdobią korytarz szkolny.

www.nowydwormaz.pl

K

ażda grupa otrzymała hasło, które krążyło
wśród dzieci(zabawa „Głuchy telefon”):
brudna woda, brudna rzeka, brudne powietrze,
chore ptaki i zwierzęta, chorzy ludzie, chora Ziemia. Dzieci oceniły stan środowiska , wskazały na
duże zanieczyszczenie niektórych miejsc w naszym
mieście. Podjęły się zadania skandując hasło:
„Ratujmy ziemię!”.
Nasze najmłodsze grupy poprzez zabawę „Segregowanie śmieci” zachęciliśmy do nabierania nawyku wyrzucania zbędnych rzeczy do właściwych
pojemników. Maluchy świetnie poradziły sobie z
zadaniem. Prowadząca zabawę zwróciła uwagę na
to, że zbierając nakrętki możemy pomóc ludziom
i zwierzętom. Uświadomiła dzieciom, że posegregowane śmieci można przetworzyć i wykorzystać
wielokrotnie. Niektóre z nich mogą być wykorzystane w zabawie. Dzieci uczestniczyły w zabawach
tj.: „Rzucanie puszką do kosza”, „Podawanie butelki w rzędzie , górą i dołem”, ,,Łowienie rybek”.
Starszaki podjęły się zadania zgniatania butelek

www.nowydwormaz.pl

i umieszczenie jak największej ilości w małym
pojemniku.
Dużą atrakcją były występy artystyczne „grup z
krajów europejskich”. „Misie” z Polski recytowały
wiersz ”Kto Ty jesteś”, „Biedronki” z Hiszpanii
zatańczyły Flamenco, „Delfinki” zaśpiewały
piosenkę o Włoszech, „Wróbelki” z Niemiec
popisały się pięknym „Jodłowaniem”, „Tygrysy”
również z Niemiec zatańczyły taniec Bawarski.
Zabawa w „Głuchy telefon” była podsumowaniem realizacji zadania „Ratujmy Ziemię”. Wśród
dzieci krążyły hasła: czysta woda, czysta rzeka,
czyste powietrze, zdrowe ptaki i zwierzęta, zdrowi
ludzie, zdrowa Ziemia. Żyjąc w czystym i zdrowym środowisku , możemy z radością korzystać z
piękna natury i oddychać zdrowym powietrzem.
„Taniec zwierzątek” w wykonaniu „Krasnali” był
wdzięcznym tego dowodem.
Wszyscy uczestnicy świętujący Dzień Ziemi w
PP3, na zakończenie spotkania złożyli obietnicę
dbania i naszą Ziemie.

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

Pełna miska dla schroniska

„Moje Przedszkole - Mój Kolorowy Świat” - konkurs recytatorski w PP4

TeksT I FOTO SP5

TeksT K. Kuczkowska FOTO M. Kaczmarek

Co to za miejsce gdzie zabawa i nauka łączy się w jedno? Oczywiście przedszkole, w którym czas spędzony z rówieśnikami
płynie miło i przyjemnie. Nie od dziś wiadomo ,że to co dobre szybko się kończy, dlatego kiedy przychodzi czas na szkolny
dzwonek warto przypomnieć sobie beztroskie chwile upływające na śpiewie, harcach i psotach. To jedyne takie miejsce, gdzie
wszystko wydaje się być łatwe i proste, a nawiązane pierwsze przyjaźnie czasami zostają na całe życie. Jeśli przedszkole jest tak
ważne dla tych małych jak i większych, dlaczego by nie uwiecznić tego w utworze, który stanowiłby pamiątkę na długie lata.

„Człowiek jest odpowiedzialny za to co oswoił...”
Antoine de Saint - Exupery

N

iestety nie zawsze tak jest. Dlatego w kwietniu w Publicznym Przedszkolu Nr 5 już po raz
drugi zorganizowałyśmy akcję pod hasłem „Pełna
miska dla schroniska”. Zbiórka karmy dla najbiedniejszych zwierząt mieszkających w schronisku
trwała 2 tygodnie. Nasze przedszkolaki z niezastąpioną pomocą rodziców wykazały się ogromnym
zaangażowaniem podczas zbiórki karmy dla podopiecznych schroniska. Razem udało się uzbierać
ponad 160 kg karmy. Dary zostały przekazane do
schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim.
W maju dzieci z gr. „Rybki” i „Smerfy” spotkały się
na wspólnych zajęciach, których celem było kształtowanie szacunku i miłości do zwierząt oraz odpowiedzialnego ich traktowania. Spotkanie połączone było
z pokazem multimedialnym. Przedszkolaki dowie-

działy się o niełatwym życiu zwierząt mieszkających
w schronisku, o ich potrzebach i nadziejach.
W imieniu głodnych i bezdomnych zwierząt serdecznie dziękujemy za wrażliwe serce i aktywną
pomoc.

Dni Teatru w SP7
TeksT I FOTO E. Ładniak

W tym roku obchody Dni Teatru w Szkole Podstawowej nr 7 trwały trzy dni. 25 marca odbył się konkurs wiedzy o teatrze dla
klas trzecich – jak w latach poprzednich tak i w tym roku drużyny reprezentujące klasy były świetnie przygotowane, więc
rywalizacja była zacięta. Dogrywką kilkuetapową zakończyła się walka o trzecie miejsce, które zdobyła klasa III B, drugie
miejsce klasa III A, a pierwsze wywalczyła III D.

O

rganizatorzy Dni Teatru w szkole: pani Izabella Ryńska-Pieluchowska, pani Ewa Ładniak,
Aleksandra Pocheć i Renata Golec poprzez zadania
dla klas włączyły uczniów wraz z wychowawcami
do aktywnego uczestnictwa. Tematem tegorocznych Dni Teatru były dobre maniery na co dzień.
Uczniowie zgodnie z tematem przygotowywali
plakaty, scenki, wierszyki, piosenki, którymi mogli
się pochwalić przed zgromadzoną publicznością
26 marca z klas 0-3, a 27 marca z klas 4-6. Oprócz
prezentacji zadań młodsi uczniowie i przedszkolaki obejrzeli bajkowo-ekologiczną inscenizację
szkolnego koła teatralnego pt. „Babcia Jaga”, starsi
inscenizację na podstawie książki pt.”Charlie i fabryka czekolady”. Dziękujemy wszystkim za udział

w obchodach Dni Teatru, a Radzie Rodziców za
ufundowanie statuetek i nagród.

„Wycieczka na komendę policji ”
TeksT I FOTO Beata Kocięcka

11 maja przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 5 z gr „Rybki” odwiedziły Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim.
wrażeń dostarczyło dzieciom „tymczasowe” zatrzymanie w ciasnej celi zamykanej wielkimi kratami.
Największym zainteresowaniem cieszył się ostatni
punk wycieczki – jazda samochodem policyjnym
na sygnale. Wszystkie dzieci były zachwycone. Na
koniec przedszkolaki otrzymały pamiątkowe upominki.

G

łównym celem wycieczki było zapoznanie z
pracą policjantów , zwiedzanie budynku komendy i przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa. Na przedszkolaki czekał pan policjant, który
na początki oprowadził dzieci po pomieszczeniach
komendy. Dzieci miały okazję zobaczyć wiele sprzętów pomocnych w codziennej pracy policjantów, w
tym pałkę policyjną i kajdanki, które przymierzały
wszystkie dzieci. Niewątpliwą atrakcją było pobieranie odcisków palców każdego dziecka. Wiele

Dlatego w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim
- Modlin Twierdza 24 kwietnia zorganizowano
gminny konkurs recytatorski „Moje Przedszkole Mój Kolorowy Świat” w celu ukazania walorów
przedszkola za pomocą własnego wiersza. Wydawaćby się mogło, że najtrudniejszym elementem było uchwycenie charakterystycznych cech
swoistej placówki i grupy przedszkolnej. Każde
przedszkole mogło po jednym kandydacie w
dwóch kategoriach: młodszej i starszej, a tym samym zaprezentować dwa wiersze ukazujące życie
przedszkolaka.
Jak się później okazało dziecięca wyobraźnia nie
ma granic, a twórczość literacka jaką przedstawiły
przedszkolaki z PP1, PP2, PP3, PP4 i PP5 wprawiła w zdumienie i zachwyt wszystkich zgromadzonych gości. Zanim jednak wysłuchaliśmy prac
konkursowych, wicedyrektor Publicznego Przedszkola nr 4, Irena Wiśniewska powitała uczestników oraz zgromadzonych gości i życzyła pięknych
występów na scenie. Konkurs nie byłby konkursem, gdyby nie było jury, do którego zaproszono
wicedyrektorów z PP3, PP2 i PP4 oraz nauczycieli
z PP1 i PP5. Nie mieli oni łatwego zadania, gdyż
każdy uczestnik zachwycał strojem, gestem scenicznym oraz dykcją, a o kolejności zajmowanych
miejsc decydowały małe szczegóły. Występujące
przedszkolaki pokazały, że nie wiedzą co to trema,
a widownia doceniła ich trud i starania gromkimi
brawami.
Na naszej kolorowej scenie swoje umiejętności
recytatorskie i wokalne mogły także przedstawić
dzieci z grupy STARSZAKI i KRASNALE, które w eliminacjach wewnętrznych PP4 nie weszły
do konkursu. Nikodem z Hanią zaprezentowali
się w piosence „Maszeruje Wiosna”, podkreślając
walory zielonej pory roku, zaś Lena i Blanka nakreśliły dzień KRASNALA w wierszu „Życie w
grupie Krasnali”. Na tym jednak prezentacje się
nie skończyły, gdyż przed występami konkursowiczów, Marika i Nikodem przypomnieli wszystkim
jak fajnie jest być przedszkolakiem w utworze
„Straszaki z Czwóreczki”. Podczas obrad jury , na
scenę wkroczyły kolorowe KRASNALE pokazując negatywne skutki degradacji środowiska oraz
pomysł jak temu zaradzić w przedstawieniu „Ekologiczny świat”. Mali aktorzy chcieli tym samym
zwrócić uwagę na fakt, jak ważna jest przyroda
i jej ochrona. Po emocjonującym przestawieniu
jury ogłosiło wyniki.
Wśród nagrodzonych byli:
w kategorii 3-4 latki:
I miejsce - Liwia Marta Turek z PP4 w utworze
„Moja Czwórka”
II miejsce - Zuzanna Wysokińska z PP5 w utworze
„Moje Przedszkole”
III miejsce - Antonina Marszał z PP2 w utworze
„Nasze Przedszkole”
w kategorii 5-6 latki:
I miejsce - Zuzanna Baranowska z PP1 w utworze
„W jedyneczce fajnie jest”
II miejsce - Ewelina Kruszewska z PP4 w utworze
„Bajeczna Kraina w Modlinie Twierdzy”
III miejsce - Zuzanna Mendel z PP3 w utworze
„Słoneczna Kraina”.
W decydującym momencie konkursu każdy
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uczestnik otrzymał z rąk dyrektora Zespołu Szkół
w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza, mgr. Zdzisława Szmytkowskiego, nagrodę
oraz dyplom, zaś członkowie jury odebrali pamiątkowe puchary dla przedszkoli za udział w konkursie recytatorskim.
Po tak wyczerpujących , ale pięknych
chwilach najmłodsi wraz z opiekunami mogli
skosztować specjalnie przygotowanego toru na tę
okazję przez szefową kuchni naszej placówki panią Tereskę. Wszystkim konkursowiczom gratulujemy wspaniałych występów i życzymy sukcesów
w następnych, zaś wiersze w formie graficznej
stanowią pamiątkę oraz cieszą oczy wszystkich
odwiedzających Publiczne Przedszkole nr 4.
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„Ekologiczny świat” w wykonaniu KRASNALI
z PP4 z Modlin Twierdzy
TeksT I FOTO K. Kuczkowska

Wiosna jest piękną porą roku podczas której wszystko wokoło budzi się do życia. Przyroda powoli pokazuje nam swoje
nowe, lepsze oblicze, a wszystko co nas otacza nabiera intensywniejszych barw, dźwięków i woni.

N

asze zmysły zostają wzbogacone nowymi doznaniami przez co świat staje się piękniejszy,
dlatego wiosna jest tak radosną porą roku. Jednak
wszystko co nas otacza nie zawsze jest doceniane
przez innych. Coraz częściej zdarza się Nam zaniedbywać przyrodę swoim lenistwem, egoizmem i
poczuciem wyższości co doprowadza do zanieczyszczenia i destrukcji fauny i flory.
Aby przypomnieć czym jest świat natury i jak należy
o niego dbać, dzieci z grupy KRASNALE przygotowały przedstawienie pt. „Ekologiczny świat” ukazujące negatywny wpływ zaśmiecania przyrody oraz
pomysł na jej poprawę. 23 kwietnia na cześć Światowego Dnia Sprzątania Ziemi przedszkolaki zaprosiły
swoich rodziców i kolegów z przedszkola oraz klas 0
do Publicznego Przedszkola nr 4 aby pokazać efekty
swojej pracy na scenie. Sala gimnastyczna przemieniła się w budząca się do życia łąkę, na której w rytm

nastrojowej melodii rosły kwiaty i fruwały kolorowe
motyle. Wszystko wzbogacone kolorami i miłymi
dźwiękami spowodowały zadumę i miły obrazek do
oglądania. Jednak ten ładny krajobraz zmienił się w
diametralnie pod wpływem dzieci „brudasków”, które bez szacunku do przyrody zanieczyściły ją śmieciami i podeptały kwiaty. A najsmutniejsze w tym
wszystkim było to, że sprawiło im to przyjemność
i radość. Dla pouczenia „brudasków” na łąkę wkroczyły „czyścioszki”, które widząc taki nieprzyjemny
widok wpadły w rozpacz. Nie wiedząc co robić dalej
wędrowały między zdeptanymi roślinami i rozrzuconymi papierami i plastikami, aż wpadły na pomysł
segregacji śmieci. Nie czekając długo do kosza żółtego powkładały plastikowe opakowania, a do niebieskiego wszelkie papiery i papierki. Jednak aby łąka
mogła ożyć na nowo nasze zuchy zabrały się do ciężkiej pracy. Najpierw przekopały ziemię aby później

ją równiutko zagrabić. Na tak przygotowanym podłożu można było zasadzić nowe kwiaty, które trzeba
było jeszcze podlać. Zmęczone, ale zadowolone ze
swojej pracy wróciły do domu. Była to nie zła lekcja
dla „brudasków”, które szczerze przeprosiły za swoje
zachowanie i obiecały się poprawić. Na zakończenie
mali aktorzy odśpiewali piosenkę z repertuaru Majki
Jeżowskiej „Moja Planeta” przypominając tym samym jak ważna jest Ziemia i jej zasoby naturalne dla
człowieka. Bez tej zieleni wokoło nie było by życia, a
krajobraz stałby się szary i smutny. Tego nie chcemy i
dlatego mówimy zaśmiecaniu - stop.
Mamy nadzieję, że choć trochę KRASNALE zachęcili swoich kolegów do szanowania przyrody.
Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci z grupy
KRASNALE za tak liczny udział w naszym przedstawieniu.
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Pasja drogą do sukcesu
TeksT I FOTO Kacper

Bieżący rok szkolny okazał się niezwykle szczęśliwym dla uczennicy Gimnazjum w Modlinie Twierdzy – Kingi Szmytkowskiej.
Wszystko dzięki osiągniętym wynikom przez kilka lat. To właśnie Kinga, uczennica klasy III, uzyskała dwukrotnie tytuł laureata Konkursu
Kuratoryjnego z języka niemieckiego 2014 i 2015, który jest konkursem trzyetapowym.

U

czennica udowodniła swoją wiedzę językową,
została zwolniona z części językowej egzaminu
gimnazjalnego, uzyskując automatycznie maksymalną liczbę punktów. Ma też pierwszeństwo w przyjęciu do liceum, które wybierze w dalszym etapie
edukacyjnym. Wymagania stawiane uczestnikom
konkursu zdecydowanie wykraczają poza wiedzę
zdobytą w szkole, jest to poziom bliższy maturze na
poziomie rozszerzonym niż gimnazjum.
Kinga Szmytkowska to również laureatka Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego – poziom
wojewódzki 2015, trzyetapowy. Kinga znalazła się
w elicie gimnazjalistów naszego województwa uczących się języka niemieckiego. Wykonała ponad 500
ćwiczeń gramatycznych, 100 słuchowych oraz 50
prac pisemnych (rozprawki, listy i opowiadania).
Warto dodać, iż Kinga ma też imponujące osiągnięcia w konkursach organizowanych na terenie nasze-

go miasta i powiatu. Pierwsze miejsce w konkursie
„Przysłowia i idiomy niemieckie” (2013, 2014, 2015
konkursy organizowane przez PG 2). Była najlepsza
w latach 2012-2014 w konkursie powiatowym „Rekcja czasownika dla gimnazjum”. Zajęła pierwsze
miejsce w konkursie międzyszkolnym organizowanym przez PG Pomiechówek „Perfekt na perfekt”. W
każdym z tych konkursów Kinga musiała wykazać
się bardzo dobrą znajomością słownictwa i gramatyki, rozumieniem tekstów niemieckich ze słuchu
i w czytaniu, umiejętnością biegłego mówienia po
niemiecku oraz wiedzą o krajach niemieckojęzycznych. W dniu 27.04.2015, odebrała tytuł laureata
na poziomie wojewódzkim w XIII Ogólnopolskim
Konkursie Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów.
Z egzaminu ustnego, przeprowadzonego przez egzaminatorów Instytutu Goethego w Warszawie, otrzymała 15 punktów na 15 możliwych.

Biedronki z PP3 robią krem kosmetyczny
TeksT I FOTO Justyna Pulkowska

15 kwietnia 2015 roku do grupy ,,Biedronek” z PP3 przyjechał nietypowy gość.

D

zieci same musiały rozpoznać kto przybył do
nich na zajęcia. Po kilku próbach udało się
odgadnąć , że jest to pani farmaceutka. Dzieci dowiedziały się, co się robi w aptece po drugiej stronie
lady. Pani Asia Strachowska pokazała dzieciom różne rodzaje leków ( syropy, aerozole, tabletki, czopki, maści, krem, plastry, pastylki itp. )Dzieci mogły
obejrzeć i powąchać leki. Miały również możliwość
wykonania doświadczenia, otóż obserwowały, która
tabletka rozpuści się szybciej w szklance wody, ale
najciekawsze i wywołujące najwięcej emocji było to,
że dzieci mogły z pomocą pani Asi wykonać krem do
rąk. Były bardzo zafascynowane i zaciekawione, ale
również skupione i zdyscyplinowane. Dzieci z grupy
,, Biedronek” wiedzą, że same nie mogą brać leków
i tylko dorośli mogą je im podawać w razie choroby.
Biedronki w podziękowaniu dla pani Asi za bardzo
fajne zajęcie, przygotowały album ze swoimi rysunkami. Natomiast pani Asia rozdała im książeczki z
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kolorowankami, magnesy na lodówkę oraz lizaki ,,
Dzielny Pacjent”. A pani nauczycielka- Justynka w
prezencie dostała krem zrobiony przez dzieci na zajęciach. Uśmiechom i radości dzieci nie było końca.
Biedronki z PP3 jeszcze raz dziękują pani Asi Strachowskiej i nie mogą się doczekać kolejnej wizyty.

Pasją do nauki języka niemieckiego zaraziła Kingę
jej nauczycielka pani mgr Emilia Napiórkowska,
która przez 6 lat pracowała z Kingą. To znakomita,
wymagająca nauczycielka. Pani Emilia twierdzi, że
podstawą dobrego nauczania jest pasja. W uczniu i
nauczycielu drzemią niezgłębione pokłady intelektualnej i emocjonalnej energii, dzięki którym nigdy nie
przestają się uczyć.
Jednym z najważniejszych ogniw w procesie nauczania jest osoba nauczyciela, który potrafi przeprowadzić ucznia po labiryncie edukacji. To wszystko udało się Kindze i pani Emilii Napiórkowskiej, dlatego
osiągnęły tak wielki sukces. Gratulujemy!
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SP3 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
TeksT I FOTO Małgorzata Krupka Bartosz Ciecierski

28 kwietnia 2015 roku klasa IIa wybrała się na wycieczkę do oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
mieszczącego się w Nowym Dworze Mazowieckim.

P

od opieką opiekunów – p. Małgorzaty Krupki
oraz p. Bartosza Ciecierskiego, dzieci mogły
dowiedzieć się, kto może zostać honorowym
dawcą krwi oraz jak należy się przygotować,
by bezpiecznie oddać krew. Uczniowie mieli
okazję poznać wszystkie procedury, które temu
towarzyszą. Jedna z dziewczynek, Karolina Bo-

rowska, przeszła krok po kroku wszystkie etapy
takiego procesu, z wyłączeniem oczywiście samego pobrania krwi ze względu na wiek dziecka.
Pan Bartosz Ciecierski pokazał dzieciom swoją
legitymację HONOROWEGO DAWCY KRWI,
by zachęcić ich w przyszłości do pomagania innym. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania

otrzymał plakat, broszurę informacyjną oraz mięciutkie serduszko do ćwiczenia krążenia krwi. Za
dzielną postawę Karoliny dostaliśmy 8 czekolad,
czyli tyle, ile otrzymuje każdy honorowy dawca
krwi. Pamiętaj! Oddając krew, możesz uratować
komuś życie.

„Rybki” poznają pracę lekarza
TeksT I FOTO Wychowawczynie

C

5 maja 2015 r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 5 gościły bardzo ważnego gościa, panią doktor Renatę – mamę
Łucji i Wojtka.

elem spotkania było propagowanie zachowań
prozdrowotnych. Przedszkolaki dowiedziały
się, na czym polega praca lekarza i zapoznały się z
podstawowym sprzętem lekarskim. Dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie z gościem. Na koniec pani doktor badała chętne dzieci, sprawdzała

gardła, słuchała bicia ich serduszka przez słuchawki
lekarskie przełamując w ten sposób strach dzieci
przed wizytą u lekarza.
Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze.
Mamy nadzieję, że w przyszłości wizyta dzieci w
gabinecie lekarskim nie będzie budziła nieprzyjem-

nych uczuć.
„Rybkom” bardzo spodobał się zawód lekarza dlatego w sali został zorganizowany kącik lekarski. W
kąciku znalazły się wszystkie potrzebne akcesoria w
pracy lekarza. Więc pozostała już tylko zabawa…..
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Niemiecki Tydzień
w grupie Misiów w PP3

Tydzień układania
puzzli w SP3

TeksT I FOTO Małgorzata Zawadzka

TeksT I FOTO Małgorzata Krupka

W Publicznym Przedszkolu nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim,
zgodnie z założeniami , w kwietniu
mali Europejczycy z grupy Misiów,
odwiedzili kolejny kraj - Niemcy.

W dniach 27-30 kwietnia trwał w
naszej szkole TYDZIEŃ UKŁADANIA
PUZZLI dla uczniów z klas 0-III.

Z

tej okazji dzieci na zajęciach poznawały
flagę, zabytki, kulturę i tradycje Niemiec.
Niezwykle interesujący wydał się temat dotyczący niemieckich marek samochodów. Radości
i zachwytu nie było końca, szczególnie wśród
chłopców . W chwilach relaksu dzieci słuchały
muzyki słynnych kompozytorów niemieckich:
Bacha i Beethovena. Ponadto każdego dnia
przedszkolaki wędrowały w świat baśni Braci
Grimm - przeżywając kolejne losy poszczególnych bohaterów.
Pod koniec tygodnia, kiedy to Misie poznawały
kuchnię niemiecką, przed każdym z dzieci stało
wielkie wyzwanie. Otóż zadaniem przedszkolaków było przygotowanie niemieckiego precla. Dzieci dostały wcześniej wyrobione ciasto
drożdżowe i korzystając z własnej wyobraźni ,
zwijały ciasto w odpowiednie kształty. Ileż było
przy tym radości. Każdy chciał wykazać się i
wykonać zadanie jak najlepiej. Tak przygotowane precle dzieci zaniosły do kuchni, gdzie zostały
upieczone. Po tak owocnej pracy , dzieci relaksowały się przy dźwiękach muzyki Bacha. Pięknie
wypieczone precle stały się prezentem dla rodziców. Dzięki takim zajęciom dzieci mogą poznawać piękno i różnorodność obcych kultur.

Drugoklasiści z Twierdzy na lekcji w muzeum
archeologicznym
TeksT I FOTO Kacper Koschny IIa

Dnia 27 kwietnia wyjechaliśmy
na
wycieczkę
do
Muzeum
Archeologicznego w Warszawie.
Braliśmy udział w bardzo ciekawej
lekcji o życiu człowieka w epoce
kamienia.

C

odziennie w czasie przerw obiadowych każdy uczeń mógł samodzielnie lub w grupie
sprawdzić swoją umiejętność dopasowywania
do siebie 54 elementowych puzzli, które przedstawiały najbardziej znane bajki i baśnie oraz
zwierzęta. Podczas zabawy opiekę nad uczniami
sprawowała p. Małgorzata Krupka oraz Patrol
Puzzlowy, złożony z uczennic klasy Vb: Julii Kęcińskiej i Aleksandry Świrszcz, który rejestrował
uczestników oraz częstował słodkościami. Tydzień układania puzzli cieszył cię bardzo dużym
powodzeniem wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły, uczestniczyło w nim aż 69 osób. W
ostatnim dniu odbyło się losowanie nagród, każde
z dzieci otrzymało upominek za uczestnictwo w
naszej zabawie. Wśród prezentów były oczywiście puzzle, ale również książki, płyty z bajkami,
domki i wozy strażackie do kolorowania, piórnik, kredki, notesy i skarbonki. Nagrody zostały
ufundowane przez redakcję gazetki szkolnej dla
uczniów klas 0-III Wesoła Klasa, która była organizatorem przedsięwzięcia, oraz p. Katarzynę
Ludwikowską, nauczyciela języka polskiego i
wychowawcę klasy IVa. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy upominków i dziękujemy za wspólną
zabawę.

D

owiedzieliśmy się jak żyli nasi przodkowie,
gdzie mieszkali, jak się ubierali, czym się żywili i z czego wykonywali narzędzia i broń. Najbardziej podobał mi się szałas zrobiony z kości mamutów. Na koniec lekcji każde dziecko mogło wziąć do
ręki narzędzie podobne do tego z epoki kamienia.
Po tej lekcji dostaliśmy arkusze pergaminu, na których były znaki łacińskie. Starannie je ozdobiliśmy
farbami. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się z czego
powstawał pergamin. Wcześniej nikt nie wiedział,
że ze skór.
Bardzo podobała mi się ta wycieczka. Mam nadzieję, że jeszcze pojadę na inną ciekawą lekcję do
muzeum.

Nauczycielka Małgorzata Grabowska wyjaśnia
dzieciom zasady higieny i bezpieczeństwa podczas
przygotowywania potraw.

Wizyta strażaków z OSP- RW w Przedszkolu Nr 3
TeksT I FOTO PP3

W kwietniu strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej- Ratownictwa Wodnego odwiedzili Publiczne Przedszkole Nr 3.

D

zieci z wielkim entuzjazmem przyglądały się
strażackiemu samochodowi oraz wszystkim
sprzętom, jakie znajdowały się na wyposażeniu. Panowie strażacy opowiedzieli dzieciom o swojej pracy, zaprezentowali zestaw ratownika wodnego, stój
strażacki używany podczas pożaru, gaśnicę, węże
strażackie oraz zapoznali dzieci z zawodem płetwonurka. Dzieci po obejrzeniu sprzętu mogły wsiąść do
strażackiego wozu, przymierzyć strażacki hełm oraz

inne elementy sprzętu , ale największą radość sprawił
dzieciom pobyt w samochodzie strażackim, gdzie
dzieciaki mogły dotknąć kierownicy oraz innych
przycisków. Radości nie było końca, szczególnie
wtedy gdy ,, niechcący” włączyła się syrena w samochodzie. Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcia, a nasi dzielni strażacy pożegnali nas sygnałem „strażackiej syreny”.

Nauczycielka pokazuje dzieciom jak należy zwijać precle.

Nadszedł czas na ozdabianie precli
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BIEDRONECZKI i KRASNALE w teatrze BAJ
TeksT K. Kuczkowska FOTO I. Wiśniewska

Teatr to magiczne miejsce, w którym dzieją się niezwykłe rzeczy. Otaczający świat nabiera intensywniejszych kolorów, a
emocje nabierają niesamowitych rozmiarów.

P

róg teatru jest dla najmłodszej widowni niczym wejście w inny wymiar - wymiar bajeczny, gdzie wszystko może się zdarzyć. Na taką
bajkową przygodę 8 kwietnia wybrały się dzieci z
grupy BIEDRONEK i KRASNALI z Publicznego Przedszkola nr 4 w Zespole Szkół w Nowym
Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza do teatru BAJ na spektakl pt. „Na jagody”. Niezwykle
prosty tytuł okazał się być energiczną i radosną
historią pewnego chłopca o imieniu Jaś, który wybrał się do lasu po tytułowe owoce. W czasie tej
wędrówki chłopca spotyka wiele przygód związanych z tajemnicami runa leśnego i nie tylko.
Opowieść tak zachwyciła naszych milusińskich,
że nie odrywali oczu ze sceny, na której działy
się magiczne rzeczy niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. I nic w tym dziwnego, gdyż
należąca do kanonu polskiej literatury dla dzieci opowieść o leśnej przygodzie Janka – jego

spotkaniu z Jagodowym Królem i jagodowymi
chłopcami, do dziś zdobywa dziecięce serca. Las
znany do tej pory z baśni jako miejsce niebezpieczne i mroczne w utworze Marii Konopnickiej
pokazuje swoje pogodne oblicze, a jego mieszkańcy okazują się bardzo mili i pomocni. Dodatkowo cała scenografia, jej intensywne kolory
i dynamiczne zmiany, wprowadzają najmłodszą
widownię w zachwyt i zarazem zdumienie, zaś
pięknie wykończone lalki leśnych zwierzątek
i mieszkańców jagodowego królestwa po nadaniu głosu stają się elementem humoru. Ponadto
spektakl dał maluchom wyjątkową dzisiaj okazję
do kontaktu z wierszem, kształtując tym samym
ich wrażliwość na słowo. Każde spotkanie z teatrem było dla dzieci momentem tajemniczym
i magicznym, gdyż nie wiedziały jaka przygoda
czekała ich za kurtyną. My już nie możemy się
doczekać kolejnych wrażeń.
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CO SIĘ OSTATNIO WYDARZYŁO...

- Zerówkowicze z klas A i B wybrały się
na wycieczkę do Wilanowa

Trzecioklasiści z PG3 otrzymali wyróżnienie
w konkursie Winiary „ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO”.

„Zerówkowicze” z Modlina Twierdzy byli na
wycieczce na lotnisku.

Niesamowite zjawiska na „Farmie Iluzji” - relacja uczestniczkiTeksT I FOTO Marta Mędrecka 5b

J

20 kwietnia 2015 roku wraz z innymi uczniami 5-tych klas Szkoły Podstawowej z Modlina Twierdzy i opiekunami p. J. Wilde,
B. Siwek, M. Lech odwiedziłam „Farmę Iluzji” w Mościskach koło Woli Życkiej.

uż wcześniej wiedziałam, że czeka mnie tam wiele
atrakcji. Zaraz po wejściu do parku rozrywki zobaczyłam niesamowita urządzenie. Był to „lewitujący”
kran. Wszyscy zastanawialiśmy się, w jaki sposób
docierała do niego woda, gdyż kran „zawieszony”
był w powietrzu. Następnie moją uwagę przyciągnął „krzywy dom”. W tym domu miało się dziwne
uczucie, jakby niewidzialny magnes ciągnął nas w
jedną stronę. Nikt nie mógł prosto stanąć, każdemu
kręciło się w głowie. Wrażenia były nie do opisania.
Bardzo podobał mi się labirynt luster, z którego długo
szukałam wyjścia. Interesującym miejscem był także
grobowiec Faraona, w którym było trochę strasznie,
gdyż na każdym kroku spotykałam ludzkie szkielety
i pająki, które chociaż sztuczne, wyglądały bardzo
groźnie. Ciekawa była Studnia Nieskończoności.
Dzięki odpowiednio umieszczonym lustrom wydawała się nie mieć końca. Zwiedzałam jeszcze Muzeum Iluzji, w którym oglądałam hologramy i niesamowite zjawiska optyczne. Bardzo śmieszna była
iluzja o nazwie „głowa na talerzu”. Wszyscy chętnie z niej korzystali i robili sobie zdjęcia. W parku

rozrywki było jeszcze wiele innych atrakcji, każda
inna i każda ciekawa, np. Lasek Doświadczeń, Meble Olbrzyma czy Wiklinowy Labirynt. Nie sposób
wszystkiego opisać, zresztą najlepiej tu przyjechać,
zobaczyć i samemu doświadczyć wielu niesamowitych wrażeń. Mnie z klasą czekało jeszcze ognisko
z pieczonymi kiełbaskami. Każdemu, po tylu wyczerpujących i niezapomnianych atrakcjach bardzo
chciało się jeść. Pełna wrażeń, z pamiątkami wró-

ciłam do domu.
Wielu z nas stwierdziło, że była to jedna z najlepszych wycieczek i chętnie odwiedziliby to miejsce
jeszcze raz.

na twarzach maluchów widac było radość

Przedszkolaki z PP2 obejrzały koncert „Z tańcem przez wieki”

przedstawienie „Zakochany Troll”

Filip Krajewski, uczeń SP7 został uznany za najlepszego aktora
przeglądu NIT o którym piszemy w Wydarzeniach

Misie z pp3 odwiedziły bibliotekę

Wiedzę o trzech majowych świętach pogłębiali uczniowie z Twierdzy

Uroczystość z okazji 3 Maja w SP7
TeksT Karolina Radomska FOTO Aleksandra Pocheć

30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się apel upamiętniający Uchwalenie Konstytucji 3 maja z 1791 roku.

U

czniowie klas IV oraz klasy 2 b przypomnieli krótko historię uchwalenia konstytucji i
okoliczności w jakich doszło do tego historycznego wydarzenia. Uczniowie pod kierunkiem
pań: Karoliny Radomskiej, Joanny Dzieni oraz
Pauliny Leżoń przygotowali wiersze oraz krótkie
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fragmenty prozy.
Chór szkolny pod przewodnictwem pani Anny
Kłosowskiej pięknie zaprezentował utwory muzyczne „Witaj majowa Jutrzenko”, „ Ojczyzna”
oraz „Oda do radości”.
Uczniowie klasy 2 b zatańczyli Poloneza pod kie-

runkiem p. Karoliny Radomskiej. Uroczysty apel
odbył się w miłej atmosferze a uczniowie
z zainteresowaniem i należną powagą odebrali
wyraz artystyczny liryki i prozy prezentowanej
przez małych aktorów.

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl
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II miejsce Kacpra w ITF Gade 2 w Rumunii !!!

Kubusiowe ABC Zdrowia w PP3
Tekst i FOTO Elżbieta Obuchowska

TeksT I FOTO na podst. nowydwormaz.pl

„Kwiecień plecień bo przeplata....”. W tym roku, szczególnie pogoda wpisała się swoją aurą w stare przysłowie. Śnieg, grad,
deszcz, wiatr, słońce. To wszystko sprzyja ciągłym problemom ze zdrowiem. Nasze małe pociechy powinny zatem wiedzieć
jak dbać o zdrowie. Co jest ważne i jakie podjąć działania.

D

zieci z grupy „Tygryski” zaprosiły swoich kolegów z Fili przedszkola „Słoneczna Kraina” na
przedstawienie pt: „Kubusiowe ABC zdrowia”. Biorąc udział w programie „ Zostań Kubusiowym przyjacielem natury” przedszkolaki uczestniczyły w szeregu
zajęć o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Poznały
sposoby prawidłowego odżywiania, dowiedziały się
o wartościowych składnikach odżywczych wielu
owoców i warzyw oraz produktów zbożowych. Mają
świadomość, że wszystko, co zdrowe daje nam natura i z niej należy korzystać.
Jednocześnie wiedzą, jakie mogą być skutki nieprawidłowego odżywiania oraz niewłaściwego trybu
dnia.
W czasie występu przewijały się hasła: „witaminy”,
„sport”, „zdrowie”, „ekologia”.
Starszaki zaprezentowały wiersze i piosenki o
tematyce zdrowotnej, z których maluchy mogły
się dowiedzieć, jak dbać o higienę, zdrowe zęby,
w jakich produktach są wartościowe witaminy oraz,
że sportowcy są silni i zdrowi.
Zaproszeni goście otrzymali książeczki edukacyjne
„Kubusiowi przyjaciele natury”.
Korzystając z okazji „Żabki” i „Słoneczka”
z Fili spędziły czas wolny na terenie przedszkolnym
razem z kolegami z grupy „Krasnale”.

Tuż po egzaminach gimnazjalnych nasz młody tenisista wybrał się do Rumunii, aby wziąć udział w prestiżowym turnieju „39th
Medias-sen-Sibiu Junior ITF Tournament” U-18.

B

ył to turniej wysokiej 2 rangi, a jego
celem było skonfrontowanie tenisowego
poziomu naszego 16-to latka z zawodnikami z pierwszej setki rankingu Juniorskiego.
Konfrontacja ta wypadła nad zwyczaj dobrze
i Kacper po zaciętej walce przegrał dopiero
w finale, ulegając 18-to latkowi z Danii w
ciężkim 3 setowym boju.
Dzięki temu turniejowi, Kacper przesunie się
w rankingu o ponad 100 miejsc i od tego tygodnia będzie sklasyfikowany na 150 miejscu
rankingu ITF U-18!!! Wśród polaków przed
Kacprem w rankingu znajduje się tylko 2-ch
18 latków – Hubert Hurkacz (39 ITF) i Michał
Dembek(64 ITF). Jednak chłopcy ci budowali
swój ranking przez ostatni rok, a Kacprowi
zajęło to 4 miesiące. Ten ranking najprawdopodobniej pozwoli na start w eliminacjach
juniorskiego Rolland Garrosa, jeśli będzie
taka możliwość na pewno polscy kibice będą
mogli zobaczyć Kacpra na Wielkim Szlemie
walczącego o punkty ITF. Jeśli nie, będziemy

dalej budować ranking, aby móc wystartować
w Juniorskim Wimbledonie i US Open.
Kacper może uczestniczyć w turniejach dzięki
logistycznemu wsparciu Hotelu Best Western
Airport Modlin. Jest stypendystą Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. W sprzęt
wyposaża go firma Babolat. Jest członkiem
zawodowej grupy tenisowej Warsaw Tennis
Team Promotion.
Wyniki Kacpra na turnieju w Rumunii:
I runda Kacper Zuk [POL]
– Daniel Cozma [ROU]
– 6/1, 6/0
II runda Kacper Zuk [POL]
– George Botezan [ROU]
– 7/6(0), 0/6, 6/1
ćwierćfinał Kacper Zuk [POL]
– Filip Duda [CZE]		
– 7/5, 6/7(5), 7/5
Półfinał Kacper Zuk [POL]
– Lukas Klein [SVK] 		
– 7/5, 6/4
Finał Kacper Zuk [POL]
– Benjamin Hannestad [DEN] – 6/7(3), 7/6(2), 3/6

Zadyszka Świtu na przełomie kwietnia i maja
TeksT Sebastian Małolepszy

Po świetnym marszu w górę tabeli i kolejnych zwycięstwach z rzędu, podopiecznych Marka Papszuna dopadła zadyszka. Świt
w ostatnich kolejkach nie gra już tak dobrze i skutecznie, a zamiast następnych wygranych Biało-Zieloni notują mecze bez wygranej.

Światowy Dzień Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości
TeksT I FOTO Uczniowie klasy II a integracyjnej SP7

6 maja 2015 r. obchodziliśmy Wishbone Day – Światowy Dzień Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości.
Każdy z nas jest inny i zarazem wyjątkowy, a bycie
razem sprawia, że czujemy się akceptowani, wiemy,
iż tuż obok zawsze znajdziemy pomocną dłoń.
Tego dnia nie zabrakło słodkiej niespodzianki. Pani
Iza upiekła przepyszny tort z wize-runkiem Wishiego. Schrupaliśmy go ze smakiem razem z klasą II d.
Postać Wishiego towarzyszyła nam przez cały czas.
Jego podobiznę wręczyliśmy na pamiątkę wszystkich uczestnikom warsztatów i spotkań integracyjnych. Chcemy, aby przypominała, że warto czasami
obejrzeć się za siebie i zauważyć, iż tuż obok ktoś
oczekuje choćby na uśmiech. Przecież - najlepiej
razem!

D

zięki uprzejmości pani Izabeli Rogowskiej,
mamy naszego kolegi Mateusza, uczniowie
klas integracyjnych I f i I g, mogli poznać bliżej budowę kośćca człowieka, jego rolę w funkcjonowaniu
organizmu oraz objawy i ograniczenia towarzyszące
wspomnianej wyżej chorobie. Zajęcia miały formę
warsztatową.
My spotkaliśmy się z kolegami z klas II, aby porozmawiać o inności człowieka, która wcale nie jest
ciężarem. Staje się przywilejem i wyróżnieniem.
Niejednokrotnie dodaje odwagi, pomaga w dążeniu
do celu i zmaganiach z problemami dnia codziennego, motywuje do pokonywania wszelkich trudności.
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Ś

wit swoją świetną passę przerwał w meczu
z Pelikanem Łowicz i od tamtego momentu szło mu jak po grudzie. Tylko jedna wygrana w lidze od 19. kwietnia pokazuje, że gracze
nowodworskiego zespołu wyraźnie opadli z
formą i swoimi wynikami. W ostatnich meczach Świt przegrywał z Pogonią II Siedlce
0:1, Ursusem Warszawa 0:2 i ŁKS’em Łódź
również 0:2. W 30. kolejce Nowodworzanie
zaledwie zremisowali 1:1 z Omegą Kleszczów ratując remis w samej końcówce meczu
za sprawą bramki Rafała Pachelskiego.

www.nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

Nie wiadomo właściwie co jest przyczyną takiego nagłego spadku osiąganych rezultatów,
możemy się tylko domyślać, że jest to zmęczenie, które powoli daje o sobie znać. Dodatkowe dwa mecze w okręgowym Pucharze
Polski nie pomagają, lecz są to ostatnie rozgrywki w których Świt może cokolwiek wygrać. W meczu ćwierćfinałowym okręgowego
PP piłkarze z Nowego Dworu pojechali do Sulejówka, aby tam zmierzyć się z czwartoligową Victorią Sulejówek. Pomimo kłopotów w
pierwszej połowie nowodworska drużyna wy-

wiozła awans z tego terenu. Bramki na wagę
dalszej gry zdobywali Karol Drwęcki i Dawid
Duda z rzutu karnego. W przypadku wygrania
meczu z Legią II Warszawa – czyli spotkania
półfinałowego (numer zamykany jest dnia
18. maja – przed meczem z Legią II) – Świt
zmierzy się w finale z Ursusem. Nie wiadomo
jeszcze gdzie odbędzie się to spotkanie. Dla
zwycięzcy tych rozgrywek przewidziane jest
prawo do gry w „prawdziwym” Pucharze Polski oraz nagroda pieniężna – 30 tysięcy złotych. Jest to więc spory zastrzyk gotówki dla
każdej drużyny występującej na tym poziomie
rozgrywkowym.
W lidze Świt nie ma już o co grać. Mistrzostwo na 6 kolejek przed końcem zapewniła
sobie drużyna Radomiaka Radom, a do barażów o wyższą klasę rozgrywkową dostaje się
tylko pierwsza ekipa. Sezon ten więc dla Świtu i pozostałych drużyn – które nie biją się o
utrzymanie jest już zamknięty. Świt, tak samo
jak Legia II czy Ursus Warszawa może skupić
się tylko w walce o PP.
Warto także nadmienić statystykę, która pokazuje, że Marek Papszun nie okazał się takim
cudotwórcą za jakiego go przedstawiano. Jeśli
Świt przegra jakiekolwiek spotkanie do końca
sezonu w lidze, to Papszun jako trener będzie
miał tyle samo porażek ile miał jego poprzednik – Igor Gołaszewski, którego zwolniono za
słabe wyniki w zespole. Jako rozgrzeszenie
można jednak podać fakt, że już po rundzie
jesiennej wiadomo było kto zostanie mistrzem
III ligi, czekano tylko na oficjalne „przyklepanie” tego tytułu.
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Piłka w Twierdzy – II turniej

Złoto dla Zuzi Wańczyk na Mistrzostwach Świata Szkół
TeksT I FOTO Józef Kmieciński

TeksT I FOTO Sławomir Krzeczkowski

W Mistrzostwach Świata Szkół w Biegu na Orientację, które odbyły się w Turcji w dniach 18-24 kwietnia 2015 r. dla Zuzi
WANCZYK, zakończyły się ogromnym sukcesem.

P

o emocjonującym biegu złoty medal i tytuł
MISTRZA ŚWIATA w kategorii juniorów
wywalczyła zawodniczka sekcji BnO PUKS
Młode Orły. Do rywalizacji o medale w Mistrzostwach Świata stanęło 539 zawodniczek
i zawodników z 21 krajów. Wystartowali m.in.
zawodnicy ze Skandynawii, Chin i Nowej Zelandii. Zawodnicy rywalizowali w ośmiu kategoriach wiekowych. Zuzia złoty medal wywalczyła

w biegu średniodystansowym, pokonując 66 rywalek. W rozegranym dwa dni wcześniej biegu
klasycznym uplasowała się na VI miejscu.
Szczegóły na stronie Polskiego Związku Orientacji Sportowej:
www.zielonysport.pl

Zawodnicy Joggera w orlen warsaw marathon
TeksT I FOTO emka

W sobotę i niedzielę 25 i 26 kwietnia w Warszawie przy Stadionie Narodowym w ramach Narodowego Święta Biegania
przeprowadzona została trzecia edycja ORLEN WARSAW MARATHON.

W

ciągu tych dwóch dni w kilku biegach pobiegło
ponad 40 tysięcy zawodniczek i zawodników.
Już w sobotę w Charytatywnym Marszobiegu na dystansie 4,6 kilometra pod nazwą „Biegam, Bo Lubię
POMAGAM” wystartowało 11 tysięcy uczestników.
Zebrano 110 tys. złotych na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka wspieranych przez Fundację ORLEN

- Dar Serca. W niedzielnym BIEGU OSHEE 10 km
pobiegło 13 tysięcy biegaczy. Najważniejszy bieg to
ORLEN WARSAW MARATHON na dystansie 42
kilometrów i 195 metrów. Start i meta usytuowane
zostały na błoniach Stadionu Narodowego, gdzie
również rozmieszczone zostało miasteczko dla biegaczy. Trasa maratonu biegła przez Śródmieście,

Mokotów, Ursynów, Wilanów i z powrotem na Pragę pod Stadion. Po rocznej przerwie trasa maratonu
odwiedziła również Stare Miasto. Impreza cieszyła
się również ogromnym zainteresowaniem kibiców
obecnych we wszystkich miejscach gdzie pojawiali
się uczestnicy zawodów. Poziom maratonu niezwykle wysoki z uwagi na udział zawodników z Afryki.
Najszybszy z Europejczyków znalazł się dopiero na
9 miejscu a był nim Polak Henryk Szost. W dziesięciotysięcznej stawce uczestników znalazła się trójka
zawodników Nowodworskiego JOGGERA. Najlepiej wypadł Piotr Ochman z numerem startowym
9783 dobiegł do mety w bardzo dobrym czasie jak
na te warunki 3:19,17 sekundy. Trochę gorzej jak w
ubiegłym roku, ale przy ogromnej liczbie biegaczy
trudno było przebić się do czołówki. Dobrze wypadł Hubert Liberadzki /nr 8869/, który z czasem
3:34,43 ustanowił rekord życiowy zajmując w M-20
280 miejsce. Warto jeszcze dodać, że poprawił swój
wynik z maratonu w Anglii, który wynosił ponad 4
godziny. Jedyna nasza zawodniczka Monika Zarzycka /nr 4272/ ukończyła zawody w czasie 4:29,44 sek
trochę gorzej od rekordu życiowego, również narzekając na ogromną liczbę uczestników. Gratulujemy
uzyskanych rezultatów a w szczególności promowania biegania w naszym mieście.

3 razy na podium w Wieliszewie
TeksT I FOTO emka

Po raz IX rozegrany został w Wieliszewie BIEG WIOSNY. Na dystansie 2 kilometrów wystartowały pary rodzinne oraz uczniowie
szkół podstawowych.

W

śród uczniów szkół podstawowych doskonale spisało się dwóch zawodników nowodworskiego JOGGERA, którzy jako pierwsi przekroczyli linię mety. Najlepszym okazał się Michał
Wodyński r.2003 (5 klasa SP 3 z Modlina), który
uzyskał czas 8:57. Jako drugi zameldował się Michał Rynkun r.2002 (6 klasa SP 5) z czasem 9:19.
Brawa dla naszych chłopców a warto przypomnieć
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o ich dobrych występach w warszawskim cyklu
ogólnopolskich biegów przełajowych CITY TRAIL. W biegu głównym na dystansie 5 kilometrów
podium wywalczyła 15 letnia Julia Młodawska,
która z czasem 25:40 zajęła II miejsce w kategorii
juniorek. Wystartowała w kategorii wyższej, gdyż
organizatorzy nie przewidzieli kategorii junior
młodszy. Był to jej pierwszy bieg po kilku miesią-

W dniach 15-16 maja odbył się drugi turniej z cyklu czterech o Grand Prix w piłce nożnej o puchar prezesa UKS „ Reduta”.
W tym turnieju wystartowało sześć drużyn,
więc turniej odbył się systemem „każdy z każdym”.
Wyniki:
Reduta – Straż M.			
0:0
Bezlitośni – Atletico			
2:4
Cid-Lines – Steinbacher		
2:0
Atletico – Reduta			
2:1
Straż M. – Cid-Lines
4:3
Bezlitośni – Steinbacher
2:1
Reduta – Cid-Lines			
4:1
Atletico – Steinbacher		
3:2
Straż M. – Bezlitośni
0:3 vo
Reduta – Bezlitośni
1:2
Reduta – Steinbacher
3:0
Cid-Lines – Bezlitośni		
3:3

Atletico –Straż M.			
Straż M. – Steinbacher		
Cid-Lines – Atletico		
Klasyfikacja po II turniejach
Drużyna Punkty
Bramki
Atletico
23
24:11
Bezlitośni 19
22:13
Reduta
17
18:10
Straż M.
10
13:15
Cid-Lines 8
18:22
Steinbacher 6
9:21
Najlepsi
Kurpiewski Łukasz
Kaleja Kamil

4:0
1:3
2:2

Budek Adrian
Wiórkiewicz Patryk
Bocheński Marcin

- 7 bramek
- 6 bramek
- 5 bramek.

Miejsce
I
II
III
IV
V
VI
strzelcy:
- 9 bramek
- 9 bramek

Sobotni Szach i Mat
TeksT I FOTO NOK

Sobotnie przedpołudnie 9 maja 2015 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury, do intelektualnej rozgrywki przystąpili najmłodsi
sympatycy szachów - dzieci do lat 12.

W

turnieju „ Szach i Mat” wzięli udział
mali szachiści z Warszawy, Jabłonny,
Paprotni i Nowego Dworu Mazowieckiego.
Turniej był dość trudny, albowiem mali zawodnicy musieli rozegrać 6 partii, ale tylko
po 10 min. na zawodnika. Jak zwykle rywalizacja przy szachownicach była bardzo zacięta.
Zawodnicy walczyli ambitnie o każdy punkt.
W wyniku sportowej rywalizacji najwięcej

punktów 6, zdobył Tadeusz Rylski z KSSSN
Ursynów Warszawa, drugie miejsce 5 pkt. zajął reprezentant KS Polonia Warszawa Sebastian Błaszczyk, trzecia lokata 3,5 pkt przypadła Piotrowi Błaszczykowi z Paprotni, czwarte
miejsce zajął 3 pkt. wywalczył reprezentant
NOK Igor Łącki, piąte miejsce 3 pkt. przypadło Jonaszowi Grendzińskiemu z Jabłonny
i szóstą lokatę 2,5 pkt. uzyskał nowodworza-

nin Kacper Sokół.
Zawody sędziował instruktor szachów, sędzia
klasy państwowej Pan Leszek Bałda.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w
konkursie i gratulujemy wyników, zapraszając
jednocześnie na kolejne „zmagania z głową”
w Nowodworskim Ośrodku Kultury.

cach przerwy w bieganiu z powodu kontuzji. W tej
samej kategorii Piotr Wodyński zajął 4 miejsce z
czasem 20:24. W kategorii OPEN 13 był kolejny
zawodnik JOGGERA Hubert Liberadzki z czasem
20:11. Wyniki tej czwórki należy uznać za dobre,
gdyż na całym dystansie zawodnikom towarzyszyła
potężna ulewa, która rozpoczęła się w momencie
startu na tym dystansie.
Minus należy się organizatorom zawodów firmie
PROJEKT IGRZYSKA, która nie wyznaczyła kategorii junior młodszy, nie przyznała upominków w
kategorii juniorów (a miały być wg regulaminu zawodów), pobrała opłatę startową w kwocie 30 zł od
uczniów startujących w kat. juniorów, co nigdy nie
było stosowane w wieliszewskich imprezach biegowych, mających do tej pory doskonałą renomę.
Ponadto popełniła kilka pomyłek w wywoływaniu
uczestników na podium i klasyfikowaniu w kategoriach. Mamy nadzieję, że biegi w Wieliszewie wrócą do poprzedniej formy a więc do organizacji przez
Ośrodek Sportu w Wieliszewie.

www.nowydwormaz.pl
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Nowodworskie święto biegaczy
TeksT emka FOTO Urząd Miejski

P

W sobotę 23 maja o godzinie 16.30 wystartował pierwszy bieg tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA.

iękny plakat, którego główne hasło brzmiało
„Nowy Dwór Mazowiecki też biega. Biegaj
z nami!” dotarł chyba do wszystkich placówek
przedszkolnych i szkolnych. Ponownie głównym
organizatorem były Władze Samorządowe Nowego
Dworu i Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Podobnie jak w ubiegłym roku, miejscem imprezy
był Park Miejski im. Józefa Wybickiego i pobliskie
ulice. Miejsce startu i mety usytuowane były na ulicy
Sukiennej, gdzie ustawiono piękną bramę startową.
Podobna stanęła na estradzie, gdzie po zawodach dekorowano najlepszych uczestników. Organizatorzy
licząc na dużą liczbę uczestników zadecydowali, że
numery startowe i okolicznościowe koszulki można
było pobierać w Urzędzie Miejskim już od środy.
Było to bardzo udane przedsięwzięcie, a trzy godziny przed rozpoczęciem biuro zawodów wydawało
numery dla pozostałych, którzy nie mogli ich pobrać
wcześniej a kolejka była niewielka. Liczba uczestników była niewiele niższa jak w ubiegłym roku, udział
wzięło ponad 800 zawodników i zawodniczek. O
godzinie 16 rozpoczęła się rozgrzewka uczestników
w rytmie Zumby, którą poprowadziła Małgorzata
Stecka. O 16.30 rozpoczął się pierwszy bieg dziew-
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cząt z przedszkoli na dystansie 350 metrów. Po pasjonującej walce zwyciężyła Marysia Gromadka
przed Mają Jaworek i Mają Chmielniczuk. Kolejny
bieg to wyścig chłopców z przedszkoli również na
dystansie 350 metrów. Wygrał Michał Zieliński
przed Filipem Boruchem i Dawidem Głowackim.
Również na tym dystansie rozegrano biegi dziewcząt i chłopców klas I-III. Wśród dziewcząt wygrała
utalentowana Agnieszka Kuczyńska przed Julią Orlińską i Oliwią Wasiak. Natomiast wśród chłopców
zwyciężył Artur Choinka przed Alanem Bartczakiem
i Miłoszem Bączkiem. Kolejne dwa biegi dla klas
IV-VI na dystansie 1000 metrów. Wśród dziewcząt
najlepszą była Julia Małajny przed Dominiką Jakubiak i Oliwią Zielińską. Natomiast wśród chłopców
wygrał dysponujący doskonałymi warunkami fizycznymi Dawid Redman przed Robertem Kuczyńskim
i Michałem Wodyńskim. Gimnazjaliści wystartowali
wspólnie na dystansie 2 kilometrów. Szkoda tylko, że
na 4 nowodworskie gimnazja wystartowało łącznie
niespełna 40 dziewcząt i chłopców. Pierwsza trójka
dziewcząt to Justyna Klonowska, Julia Młodawska
i Oliwia Jakubiak. Najlepsi chłopcy to Michał Morawski, Krystian Borkowski i Dawid Borzęcki. Bieg

główny na dystansie 2 kilometrów zgromadził największą liczbę uczestników. Wśród kobiet wygrała
Anna Nikitin przed Olgą Stryjek i znaną zawodniczką z biegów ekstremalnych Katarzyną Żurek. Pierwsza trójka mężczyzn to Tomasz Orliński, Hubert
Liberadzki i Bartosz Lorek. Wszyscy uczestnicy na
mecie otrzymywali pamiątkowe medale. Natomiast
najlepsi w poszczególnych biegach wyróżniani byli
pucharami i upominkami, które wręczali Burmistrz
Miasta Jacek Kowalski i zaproszony Gość Honorowy Ludwika Chewińska - kulomiotka, uczestniczka
Igrzysk Olimpijskich w Monachium, wielokrotna
Mistrzyni Polski, aktualna rekordzistka kraju z 1976
roku - 19.58. Puchary otrzymali również najmłodszy
i najstarszy uczestnik zawodów. Byli to Bartosz Siek
i Krystyna Stachuła. Dla licznych kibiców konsultacji podologicznych udzielał Gabinet Zdrowia i Urody
Wojnicz a konsultacji dietetycznych - Nature House.
Brawa dla organizatorów za wspaniałą imprezę i do
zobaczenia za rok.
Patronami medialnymi imprezy byli: Gazeta Nowodworska, portale e-nowydwor, Nowodworski24.pl,
wirtualnynowydwor i Mazowiecki Goniec Lokalny.
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Jubileusze świętowały straże i WOPR!

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza dzieci i młodzież na
„Lato w Mieście”

TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO ARCH. UM

TeksT Aneta Pielach – Pierscieniak FOTO ARCH. UM
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Na tegoroczne wakacje Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przygotowało bogatą ofertę wakacyjną w ramach akcji „Lato
w Mieście”.

ropozycja jest opracowana na podstawie
przeprowadzonych ankiet informacyjnych
wśród uczniów i rodziców. Łączenie zebrano
prawie 800 ankiet. Założeniem akcji jest umożliwienie wszystkim dzieciom równego dostępu
do atrakcyjnych form spędzania casu wolnego w
mieście. Zajęcia będą odbywały się od 6 do 19
lipca oraz od 3 do 16 sierpnia w godzinach od 10
do 14. Z oferty mogą skorzystać uczniowie szkół

podstawowych i gimnazjów.
Organizatorem tegorocznej akcji jest Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zajęcia będą odbywały się w NOSiR-ze a w ciepłe również na
plaży miejskiej a także we wszystkich szkołach
na terenie miasta. Dzieci z Modlina Twierdzy,
Modlina Starego i Osiedla Młodych będą miały
zapewniony transport do NOSiR-u a wszystkie
dzieci opiekę i zajęcia prowadzone przez wykwa-

lifikowanych instruktorów. Dodatkowo przewiduje się drobny poczęstunek, napoje oraz niespodzianki. Prowadzone będą różnorodne zajęcia
sportowe, taneczne oraz muzyczne.
Szczegółowe informację będą dostępne w miesiącu czerwcu w szkołach, gdzie będą prowadzone zapisy. Przewiduje się opłatę w wysokości 20
zł za tydzień zajęć, która będzie przeznaczona na
poczęstunek i napoje dla dzieci.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE
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W tym roku jubileusze powstania świętują OSP - 135 lat, WOPR – 35 lat, oraz Państwowa Straż Pożarna – 50 Lat. 9 maja z tej
okazji odbyły się uroczystości i festyn.

N

ajpierw w kościele pw. Św. Michała Archanioła odprawiono uroczystą mszę świętą.
Następnie obchody przeniosły się na stadion
miejski. Były odznaczenia, podziękowania,
gratulacje i awanse a na deser dla wszystkich
mieszkańców odbył się Festyn Ratowniczy. Na
jego uczestników czekała moc atrakcji: pokazy

sprzętu pożarnego, pokazy ratownicze, symulator
dachowania, malowanie buziek, gry i konkursy,
miasteczko rozrywki dla dzieci, przejażdżki mini
autem strażackim.
Kulminacją festynu była gala disco-dance
a gwiazdą wieczoru Zenek Martyniuk i zespół
Akcent.

Impreza została zorganizowana we współpracy
z miastem Nowy Dwór Mazowiecki, przy wsparciu wielu sponsorów i partnerów. Patronatem medialnym objęli uroczystości: portal e-nowydwor,
Tygodnik Nowodworski, Gazeta Nowodworska,
Nowodworski24.pl oraz Mazowiecki Goniec Lokalny.
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WA Ż NA INFORMACJA * WA Ż NA INFORMACJA
INFORMACJA
z dnia 01 czerwca 2015 r.
o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów
powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim informuje, że Rada Miejska przystępuje do
wyboru ławników:
- do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w
Warszawie w liczbie 1 – do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy,
- do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w
liczbie 9,
- do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim w
liczbie 16.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 j.t),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca
2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na
ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 z 2011
r. poz. 693).
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30
czerwca 2015 r. Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Miejskiej
po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie
terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub
mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy kandydat
na ławnika powinien wykazywać szczególną znajomość
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spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych
sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia
można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania
sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące
stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i
wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
(nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż
jednym sądzie).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą
zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone
przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był
pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w
rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
(dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być
opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed
dniem zgłoszenia).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na
karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację
społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczącej tej organizacji ( ww. dokumenty

powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy
miesiące przed dniem zgłoszenia).
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób
zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis
każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie
zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest
osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwszej
na liście.
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie
zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów
określonych w ustawie i rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez
zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w
zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w
ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji udziela Radzie Miejskiej
informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej
na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do
objęcia stanowiska sędziego.
Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji
w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia
przyjmuje:
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczymskiej 30, pokój 106 w dni:
- poniedziałek w godzinach 9 00 - 17 00
- wtorek - piątek w godzinach 8 00 – 16 00
Telefon nr: (22) 51-22-118 lub (22) 51-22-000 wew. 118,
(22) 51-22-222 wew. 118.
Telefon kom. nr: 694- 498- 821.
Wyboru ławników Rada Miejska w Nowym Dworze
Mazowieckim dokona w głosowaniu tajnym w terminie do
końca października 2015 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski
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