Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny, wydanie 89/marzec–kwiecień 2017

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego
najlepsze życzenia.
Niech Wielkanoc umocni Waszą wiarę, podniesie na duchu i przepełni
radością z przebywania z bliskimi.
Życzymy smacznego jajka i obfitości na świątecznym stole,
mokrego dyngusa oraz wspaniałego, wiosennego nastroju
i mnóstwa optymizmu.
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Zasady rekrutacji

6

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych
form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w związku
z licznymi pytaniami o proces rekrutacji
do przedszkoli informuje, że rekrutacja rozpocznie się od 10 kwietnia 2017 r. o godz. 8.00 i trwać
będzie do 24 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00.
Rekrutacja odbywa się na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenia
MEN z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego do
przedszkoli, szkół i placówek.

Zasady rekrutacji
1. Do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto, oraz
publicznych innych form wychowania
przedszkolnego przyjmowane są dzieci
po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
2. Postępowanie rekrutacyjne zostaje
przeprowadzone za pomocą
elektronicznego systemu naboru
vEdukacjaNabórPrzedszkola firmy Vulcan.
3. Postępowanie rekrutacyjne jest
prowadzone na wniosek rodzica,
prawnego opiekuna kandydata.
4. Ilekroć mowa będzie o:
a) rodzicach, rodzicu – należy przez to
rozumieć także prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby /podmiot/
sprawujące pieczę zastępczą
nad dzieckiem;
b) wielodzietność rodziny – oznacza
rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci /własnych lub
przysposobionych/;
c) samotnym wychowywaniu dziecka
– oznacza to wychowywanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą
w separacji (na podstawie
zaświadczenia z sądu lub
prawomocnego wyroku sądu), osobę
rozwiedzioną – chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie z jego rodzicem
co najmniej jedno dziecko;
d) ustawie – oznacza to ustawę z dnia
16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;
e) przedszkolu, oddziale przedszkolnym
– oznacza to przedszkola oraz
oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto;
f) niepubliczne placówki, tj.:
• Niepubliczne Przedszkole

Muzyczno-Językowe Nutka w Nowym
Dworze Maz., ul. Focha 8,
• Niepubliczne Przedszkole Bajkowy
Dom w Nowym Dworze Maz.,
ul. Okulickiego 9
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Kubuś Puchatek w N.D. Maz.,
ul. Sukienna 19, które zostały
wyłonione do realizacji zadania
w wyniku rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowana
przedszkolnego pn. Zapewnienie
dzieciom w wieku przedszkolnym
zamieszkałym na terenie Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki możliwości
korzystania z wychowania
przedszkolnego na zasadach
określonych w art. 1 pkt 20 lit. b i art. 90
ust. 1b i 1c ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
Do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej
innych form wychowania
przedszkolnego przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych
na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki.
5. W wypadku większej liczby kandydatów
spełniających ww. warunek niż liczba
wolnych miejsc na I etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z
rodziców kandydat,
d) niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
6. W naborze mogą wziąć udział dzieci
urodzone w latach:
a) 2011 (dzieci 6-letnie), które mają
obowiązek realizacji rocznego
obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu
w wymiarze 5 godzin podstawy
programowej lub 5 godzin podstawy
programowej i opieki świetlicowej
w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz
innych formach wychowania
ciąg dalszy na stronie 3
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OGŁOSZENIA
dokończenie ze strony 2
przedszkolnego zgodnie z ofertą tych
placówek.
b) 2012, 2013 i 2014 (dzieci 3-, 4- i 5-letnie),
które mają prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania
przedszkolnego) w wymiarze
całodziennej opieki.
7. W II etapie rekrutacji są brane
pod uwagę kryteria określane corocznie
przez Miasto, o których mowa w art. 131
ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe.
8. Kandydaci zamieszkali poza gminą
Nowy Dwór Mazowiecki mogą być
przyjęci do przedszkola, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego przedszkole posiada
wolne miejsca. W wypadku większej
liczby kandydatów przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne na zasadach
zawartych w tym dokumencie.
9. Aby kandydat wziął udział w procesie
rekrutacji, rodzic musi dokonać rejestracji
w elektronicznym systemie naboru.
10. Informacja o stronie logowania, sposobie
rejestracji i wypełnienia wniosku
corocznie udostępniona jest:
a) na stronach internetowych
w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania
przedszkolnego,
b) na tablicach informacyjnych
w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania
przedszkolnego,
c) telefonicznie – przez pracowników
w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania
przedszkolnego.
11. Rodzic we wniosku może dokonać
wyboru maksymalnie 5 placówek,
określając kolejność wyboru przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego według swoich
preferencji.
12. Rodzic, opiekun prawny składa
w placówce pierwszego wyboru
poprawnie wypełniony, wydrukowany
i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi
dokumentami i oświadczeniami
potwierdzającymi zaznaczone
kryteria naboru, o których mowa
w art. 150 ust. 2–6 ustawy Prawo
oświatowe.
13. Dokumenty i wniosek składa się w formie
papierowej do dyrektora przedszkola,
szkoły podstawowej lub innej formy
www.nowydwormaz.pl

wychowania przedszkolnego
w sekretariacie placówki.
14. Oświadczenia rodzica, opiekuna
prawnego składane są pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie obowiązany jest
do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula
zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.
15. We wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego na kolejny
rok szkolny, rodzic deklaruje czas pobytu
dziecka w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania
przedszkolnego, tj. liczbę godzin, jaką
dziecko będzie przebywało
w przedszkolu ponad 5-godzinną
podstawę programową. Liczba
zadeklarowanych godzin zostanie
automatycznie uwzględniona w umowie.
16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach lub może zwrócić się
do Burmistrza o potwierdzenie tych
okoliczności.
17. Oświadczenia składane przez rodziców,
prawnych opiekunów mogą być
zweryfikowane na zasadach określonych
w art. 150 ust. 7–10 ustawy Prawo
oświatowe.
18. Po pozytywnej weryfikacji wniosku
i zakwalifikowaniu kandydata
do przyjęcia do przedszkola, oddziału
przedszkolnego przy szkole
podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego, rodzic, którego dziecko
zostało zakwalifikowane do placówki
od drugiego do piątego wyboru, ma
obowiązek przenieść wniosek złożony
w placówce pierwszego wyboru.
19. W wypadku gdy taka czynność nie
zostanie dokonana w terminie od 2.05
do 5.05.2017 roku do godz. 15.00, dziecko
nie zostanie wpisane na listę przyjętych.
20. Wyniki postępowania rekrutacyjnego
podaje się do publicznej wiadomości
w formie list kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz list przyjętych
i nieprzyjętych.
21. Komisja rekrutacyjna przyjmuje
kandydata do danego przedszkola,
oddziału przedszkolnego lub innej formy
wychowania przedszkolnego, jeżeli
w wyniku postępowania rekrutacyjnego

kandydat został zakwalifikowany oraz
złożył wymagane dokumenty.
22. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub
nieprzyjęciu do placówki oraz najniższą
liczbę punktów uprawniających
do przyjęcia.
23. Listy umieszcza się w widocznym miejscu
w budynku przedszkola, szkoły
podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego.
24. Rodzic kandydata, który nie został
przyjęty do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
lub innej formy wychowania
przedszkolnego, może wystąpić
o uzasadnienie decyzji na zasadach
zawartych w art. 158 ust. 6–9 ustawy
Prawo oświatowe.
25. Postępowanie rekrutacyjne
do przedszkola, oddziału przedszkolnego,
innej formy wychowania przedszkolnego
przeprowadza się co roku na kolejny rok
szkolny na wolne miejsca w wybranym
przedszkolu, oddziale przedszkolnym,
innej formie wychowania
przedszkolnego.
26. Postępowanie rekrutacyjne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym,
innej formie wychowania przedszkolnego
przeprowadza się zgodnie
z harmonogramem rekrutacji
opracowywanym corocznie.
27. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji
przedszkole, szkoła podstawowa, inna
forma wychowania przedszkolnego
dysponuje wolnymi miejscami,
przeprowadza się uzupełniające
postępowanie rekrutacyjne.
28. Rekrutacja uzupełniająca powinna
zakończyć się do końca sierpnia roku
poprzedzającego rok szkolny, na który
prowadzona jest rekrutacja.
29. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej,
innej formy wychowania przedszkolnego
powołuje komisję rekrutacyjną
do przeprowadzenia procesu rekrutacji
według zasad określonych w aktualnym
rozporządzeniu MEN.
30. W wypadku nowo tworzonej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Słowackiego 2
– zgodnie z art. 159 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59)
postepowanie rekrutacyjne do oddziału
przedszkolnego przy SP 1 przeprowadzi
Publiczne Przedszkole nr 1 w N.D. Maz.,
ul. Mazowiecka 12.
31. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja
sporządza protokoły, których integralną
część stanowią listy kandydatów.
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Nasza przyjaciółka turystyka (odc. 1)
n …czyli drugie życie nie tylko dla GKO
Tekst: Martyna Kordulewska we współpracy z właścicielami poszczególnych obiektów
Foto: Urząd Miejski, Damian Ochtabiński, Marek Jakuczek, Hotel Royal, Front Księcia Warszawskiego, www.flashstudio.eu,
Hotel Sokołowska, Restauracja Borodino, Warszawa Modlin Smart City
Wiosna! Zielono. Ciepło. Słonecznie. Aż nie chce się w domu siedzieć.
Co wtedy robimy? Wyjeżdżamy na wycieczki. W zeszłym roku prawie 12 000 osób trafiło w tym celu do Centrum Informacji Turystycznej
w Modlinie Twierdzy. Początek sezonu wyjazdowego to dobra okazja,
aby przyjrzeć się temu, co dzięki turystyce zmieniło się w naszym mieście.
W ostatnim numerze informowaliśmy o wyczekiwanym remoncie
GKO, możliwym między innymi dzięki środkom unijnym na rozwój właśnie tej dziedziny gospodarki. Nie można przecież zapominać, że każdy
turysta to potencjalny klient miejscowego sklepu, taksówkarza, przewodnika, hotelu czy restauracji. Przypomnijmy sobie, co już udało się
zrobić.

ki i latarnie, powstały nowe alejki, Pomnik Obrońców Modlina zyskał
godne otoczenie, a muszla koncertowa bardziej stylowy charakter.

Budynek 164
W 2009 r. przeszedł gruntowny remont za 1,5 mln zł z gminnej kasy. Jest
siedzibą Centrum Informacji Turystycznej, Muzeum Kampanii Wrześniowej

Pralnia (Hotel Royal)
Zdjęcia najlepiej ilustrują zmianę, jaką przeszła dawna pralnia
po przejęciu przez prywatnego właściciela. Dziś jest tu dynamicznie rozwijający się, stylowy Hotel Royal.

i Twierdzy Modlin, Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek i Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin. Obiekt został wzbogacony o ekspozycję
plenerową (ogrodzoną, oświetloną i monitorowaną), makietę Baśki Murmańskiej, ławki, stoły, przewijak, tablice informacyjne i stację bezpłatnej
wypożyczalni rowerów. Z roku na rok statystyki odwiedzin Centrum Informacji Turystycznej rosną, a mapy i foldery, które dostają tam turyści, w dużej mierze powstały dzięki unijnym dotacjom na turystykę.

Park Trzech Kultur
Do niedawna nie był ozdobą skrzyżowania głównych ulic w Modlinie Twierdzy. W 2015 r. zrewitalizowany za ponad 1,9 mln zł, z czego
1,3 mln to fundusze unijne. Za te pieniądze w parku stanęły nowe ław4
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Koszary (i inne tereny Warszawa Modlin Smart City)
Prace porządkowe prowadzone są tu od 2013 r., czyli od momentu zakupienia przez Grupę Konkret pierwszych nieruchomości na terenie Twierdzy Modlin. Ze względu na skalę przebiegają etapami. W ciągu
pierwszych dwóch lat uporządkowano teren o powierzchni niespełna

nowszy punkt na turystycznej mapie Twierdzy Modlin, ale zdążył już stanowić scenografię dla popularnego programu „Top Model”. Wcześniej
historyczne dziedzictwo skutecznie zasłaniały dzikie zarośla i tony śmieci. Zabytkowe mury oszpecili wandale. Właściciele podejmują starania, aby Front był dostępny więcej dni w roku, także dla mieszkańców.

60 hektarów. Pierwsze prace polegały na usunięciu zakrzaczeń i dzikich
wysypisk śmieci. Ta, z pozoru trywialna, czynność zajęła kilkanaście miesięcy. W samym obrębie filarów mostu przy bramie Dąbrowskiego zlikwidowano jedenaście dzikich wysypisk śmieci. Z blisko 10 ha dziedzińca
koszar obronnych wywieziono 297 wywrotek śmieci. Tereny, z których zostały usunięte zakrzaczenia, podlegają stałej opiece właściciela (dwa razy w roku są sprzątane, cztery razy jest koszona trawa). Równolegle
oczyszczane są nowe tereny będące w posiadaniu spółki. Etapowo wykonywana jest inwentaryzacja zieleni, na podstawie której usuwane są
drzewa kwalifikujące się do wycinki ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa. Do tej pory oczyszczono teren koszar wraz z przyległościami,
teren intendentury, strefy przy bramie Szulca i bramie Północnej, Redutę
Napoleona. Na swoją kolej czekają skarpy i stoki bojowe. Wszystko to odbywa się, rzecz jasna, w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Front Księcia Warszawskiego
Jego uporządkowanie do tej pory kosztowało 200 tys. zł. W zeszłym
roku tylko przez dwa miesiące odwiedziło go pół tysiąca turystów, z czego zdecydowana większość w grupach zorganizowanych. Jest to naj-
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Lotnisko = hotele i nie tylko
Wraz z uruchomieniem Lotniska Warszawa Modlin jak grzyby
po deszczu zaczęły w mieście wyrastać nowe hotele. Best Western Airport Modlin czy Hotel Sokołowska to tylko niektóre z przykładów.
Do funkcjonowania każdego z nich potrzebni są recepcjoniści, personel sprzątający, niekiedy kelnerzy. Według danych GUS liczba miejsc
noclegowych całorocznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania wzrosła w ciągu ostatniej dekady ponad dziesięciokrotnie. Liczba turystów zagranicznych, którzy z nich korzystają od 2012
do 2015 r. zwiększyła się natomiast prawie sześć razy.
Każdy z nas z pewnością zauważył również ogromny wzrost liczby lokali gastronomicznych, szczególnie w centrum Nowego Dworu Mazowieckiego. Wyjątkowym miejscem na tej mapie jest Restauracja
Borodino z zapleczem do konferencji i eventów firmowych. Turysta to
bowiem nie tylko pojedyncza osoba, która przyjeżdża do nas na sobotnie zwiedzanie, klient lotniska, ale też prezes firmy organizującej tu szkolenie czy uczestnik imprezy sportowej typu Bieg Czterech Generałów
czy Poland Bike. Każdy z nich jest tak samo cenny.
Podsumowując – korzyści z turystyki widoczne są gołym okiem, a liczby mówią same za siebie. Nie zamykajmy oczu ani uszu na te fakty, a przyczyniajmy się aktywnie wszyscy do tego, żeby turystów było u nas jak
najwięcej.
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WIEŚCI Z POWIATU

Uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

W dniu 3 marca 2017 r. odbyło się uroczyste
otwarcie warsztatów szkolnych przy Zespole
Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Uczestniczyli w nim m.in. Starosta
Nowodworski Magdalena Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rado-
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sław Rybicki, Radni Powiatowi, przedstawiciele lokalnych samorządów, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu i gmin oraz
współpracujący ze szkołą pracodawcy.
Uroczystość rozpoczęto przecięciem wstęgi,
przekazaniem symbolicznego klucza i poświęceniem budynku warsztatów. Następnie go-

ście obejrzeli prezentację multimedialną
o szkole oraz występ artystyczny przygotowany
przez młodzież i nauczycieli. Uczestnicy zwiedzili
cały obiekt, symbolicznie otwierając sale dla
poszczególnych zawodów oraz oglądając wystawę zdjęć etapów budowy warsztatów. Już
niebawem pomieszczenia wypełnią się niezbędnym wyposażeniem, umożliwiając w nich
naukę. Starosta oraz Wicestarosta nie ukrywali
nadziei związanych z tym miejscem. Chcieliby,
aby budynek stał się bazą kształcenia kompetentnych fachowców w powiecie nowodworskim oraz ościennych samorządach.
Budowa warsztatów zawodowych trwała
od kwietnia do grudnia 2016 roku. Budynek jest
dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej ok. 984 m2. Znajdują się w nim pomieszczenia do przeprowadzania zajęć kursowych
i egzaminów dla wszystkich kierunków prowadzonego kształcenia zawodowego, warsztat
samochodowy, pracownia budowlana z magazynami, sale lekcyjne, sala konferencyjna oraz pokoje nauczycielskie. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 3 651 493,98 zł.
Wkrótce rozpocznie się nabór szkół ponadgimnazjalnych w powiecie. Już dziś zachęcamy
do zapoznania się z ofertą kształcenia Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim na stronie www.zsz1ndm.ploraz innych szkół średnich na www.nowodworski.pl.

www.nowydwormaz.pl
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WIEŚCI Z RADY

Bezpieczeństwo, stypendia i kolejne inwestycje
Tekst: red., Foto: Arch. UM

n 14 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej. Poprowadził ją Przewodniczący Krzysztof Bisialski. W programie obrad znalazły
się punkty dotyczące m.in. zmian w oświacie, stanu bezpieczeństwa w mieście oraz informacja o przyznanych w ubiegłym
roku stypendiach. Zmianie uległ też statut MZO, a 350 tys. zł zostanie przeznaczone na zadania realizowane wspólnie
z województwem mazowieckim.

Na początku obrad radni zapoznali się z informacją na temat bezpieczeństwa na terenie miasta, którą przedstawili szefowie
poszczególnych służb: Policji, Straży Miejskiej,
Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz OSP RW. Wysłuchali też informacji o stanie przygotowania miasta
na wypadek zagrożenia powodziowego.

Aleja Andrzeja Wajdy

Stypendia 2016

Właściciel koszar zwrócił się z wnioskiem
do Rady Miejskiej o nadanie nazwy alei biegnącej przez dziedziniec cytadeli. Jest to trakt prowadzący od ul. Księstwa Warszawskiego do Wieży
Wodnej. Propozycja właściciela spotkała się
z aprobatą Zarządu Osiedla nr 6. Radni przychylili się do wniosku, by nosiła ona nazwę aleja Andrzeja Wajdy, i podjęli stosowną uchwałę.

Podczas obrad radni zapoznali się także z informacją na temat pomocy udzielonej dzieciom
i młodzieży w zakresie przyznanych w ubiegłym
roku wszystkich rodzajów stypendiów. W ramach
posiadanych środków pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego (socjalnego) otrzymało 268 uczniów na ogólną kwotę 80 280,87 zł,
natomiast 4 uczniów otrzymało zasiłek szkolny
w wysokości 590 zł na ucznia. Łączna kwota rozdysponowanych środków to 82 640,87 zł.
Na stypendia naukowe w budżecie zabezpieczono kwotę 27 000,00 zł.
Stypendia sportowe przyznano w ubiegłym
roku 152 zawodnikom – na kwotę 960 tys. zł; 17
sportowcom przyznano nagrody na kwotę 18 800 zł.
Stypendia artystyczne otrzymało 12 osób
na łączną kwotę 7 600 zł. 11 z nich były to stypendia jednorazowymi, jedno stypendium przyznano za wyniki w nauce w szkole artystycznej.
Wszystkie uchwały oraz protokół sesji dostępne są na stronie www.bip.nowydwormaz.pl.

Nowe wyzwania przed MZO
Radni podjęli uchwałę o zmianach w Statucie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Dzięki nim zakład będzie mógł świadczyć usługi
operatora wypożyczalni rowerów, a także
sprzątać pomieszczenia nowej hali na Osiedlu Młodych. Jak mówił Mariusz Prusek, dyrektor MZO, zakład dysponuje trzema
samochodami, którymi będą transportowane
rowery. Dodatkowo do sprzątania hali zostaną zatrudnione trzy osoby. „Ma być taniej
i efektywniej” – podkreślał podczas dyskusji
burmistrz Jacek Kowalski. „MZO chce się rozwijać, a my możemy mu w tym pomóc” – zaznaczył.
www.nowydwormaz.pl

Kolejne inwestycje
250 tys. zł z budżetu miasta będzie przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa prawostronnego
wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”. Wcześniej
jednak miasto będzie musiało zawrzeć z województwem stosowne porozumienie. Dodatkowo 100 tys. zł przeznaczono na realizację zadania
pn. „Modernizacja części chodnika drogi wojewódzkiej nr 631 w Nowym Dworze Mazowieckim”.
Miasto wykona modernizację chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do projektowanego skrzyżowania
z drogą łączącą ulice Przemysłową i Okunin.
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WIEŚCI Z RATUSZA

Nowe zasady wycinki drzew!
n 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
(Dz.U. poz. 2249). Wprowadza ona ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu
do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.
Od 1 br. właściciele nieruchomości – osoby
fizyczne nie muszą uzyskiwać zezwolenia
na usunięcie drzew, jeżeli wycinka nie jest
związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oba warunki (własność nieruchomości
przysługująca osobie fizycznej i określony cel)
muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby
usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. W takiej sytuacji nie jest wymagane
spełnienie dodatkowych przesłanek z innych
punktów art. 83f ust. 1 ustawy, takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący
nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm
(w przypadku pozostałych gatunków drzew).
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie
jest także wymagane w przypadku usuwania
drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów
nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
Także w tym przypadku spełnienie warunków
braku użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew i określonego
celu usunięcia wystarcza do usunięcia drzewa
i krzewu bez zezwolenia.
Uwaga!
Należy pamiętać, że brak objęcia danej sytuacji obowiązkiem uzyskania zezwolenia nie
oznacza braku jakichkolwiek ograniczeń
w usuwaniu drzew i krzewów. Konkretne drzewa i krzewy mogą być objęte specjalną
ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw.
Nie można usuwać bez zezwolenia drzew
i krzewów: rosnących w lasach, będących pomnikami przyrody, rosnących w parkach krajobrazowych i na obszarach chronionego
krajobrazu gdzie może obowiązywać zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, rosnących
na obszarach położonych między linią brzegu
a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano
trasę wału przeciwpowodziowego, z wału
przeciwpowodziowego i terenu w odległości
mniejszej niż 3 m od stopy wału, rosnących
na terenach objętych ochroną konserwatorską, o której mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w Nowym
Dworze Mazowieckim taką ochroną objęte
jest centrum miasta i Twierdza Modlin).
Na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
występuje Warszawski Obszar Chronionego
Krajobrazu, Obszary Natura 2000 oraz rezerwat Kępy Kazuńskie. Centrum miasta Nowy
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Dwór Mazowiecki oraz cała Twierdza Modlin
wpisane są do rejestru zabytków.
W związku z powyższym przed podjęciem
decyzji o usunięciu drzewa z nieruchomości
należy rozważyć czy rzeczywiście drzewo to
nie jest objęte ochroną prawną.
Kary za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia również reguluje ustawa o ochronie
przyrody. Burmistrz może wymierzyć administracyjną karę pieniężną za:
• usunięcie drzewa lub krzewu bez
wymaganego prawem zezwolenia,
• usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody
posiadacza nieruchomości,
• zniszczenia drzewa lub krzewu,
• uszkodzenie drzew spowodowane
wykonywaniem prac w obrębie krony
drzewa.
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba
że mają na celu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub
nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu
korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu
w celu przywrócenia statyki drzewa.
Zabieg, o którym mowa w pkt 3, wykonuje
się na podstawie dokumentacji, w tym fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia zabiegu. Przechowuje się ja przez 5
lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym
okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony powyżej, stanowi uszkodzenie drzewa.
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym
okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony powyżej, stanowi zniszczenie drzewa.
Zaleceń tych nie stosuje się do drzew,
na których usunięcie nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia
Rozpatrując zwolnienia z uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew należy zauważyć, iż zwolnienie to nie zwalnia z obowiązku uzyskania
zezwolenia na czynności zakazane w stosunku
do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje
naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie,
lub niepokojenie ptaków w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich). Natomiast nie ma potrzeby występowania
o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli
drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezo-

nem lęgowym (tj. od 16 października do końca
lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze
względów bezpieczeństwa lub sanitarnych (§ 9
pkt 2 Rozp. Min. Środ. z 6.10.2014 r. ws. ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348).
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56
ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody, zezwolenie na czynności
podlegające zakazom wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego
działania, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla
dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt. Naruszenie zakazów w stosunku
do gatunków chronionych stanowi wykroczenie
(art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).
Przypominamy też, że problematykę drzew
i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143–154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r.
poz. 380, z późn. zm.).

Poniżej przykładowe unormowania
prawne:
Art. 144 Właściciel nieruchomości powinien
przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad
przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148 Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki.
Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149 Właściciel gruntu może wejść
na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak
żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Właściciel gruntu może obciąć i zachować
dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców
zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien
uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni
termin do ich usunięcia.
Ewentualne roszczenia w tym zakresie są
rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów musi być uzyskiwane, gdy nieruchomość stanowi
własność podmiotów innych niż osoby fizyczne,
np. osób prawnych lub jednostek organizacyjciąg dalszy na stronie 11
www.nowydwormaz.pl
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Kolejne wyróżnienie dla NDM!
Tekst: Aneta Pielach-Pierścieniak – www.mazovia.pl, Foto: Urząd Miejski

n Nowy Dwór Mazowiecki zajął II miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju w województwie mazowieckim w kategorii
gminy miejskie. Zajęliśmy też I miejsce w Rankingu Dynamiki Wzrostu Liczby Osób Pracujących w latach 2003–2015
w naszym województwie.

Ideą rankingu jest opracowanie podstaw
systemowego monitorowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin
i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promowanie najlepszych przykładów w tym obszarze. Badania prowadzone są
od wielu lat na poziomie krajowym i regional-

nym. Ich wyniki mają sprzyjać zarządom i społecznościom regionów i gmin w zarządzaniu
rozwojem oraz podejmowaniu decyzji o alokacji środków z funduszy strukturalnych.
15 marca Marszałek Adam Struzik uhonorował dyplomami gospodarzy najdynamiczniej
rozwijających się miejscowości na Mazowszu.

Potrójny Złoty Jubileusz
Tekst i Foto: Aneta Pielach-Pierścieniak

n Złote Gody to jubileusz szczególny.
Obchodzą go pary małżeńskie, które
przeżyły ze sobą 50 lat. 27 stycznia
w nowodworskim Urzędzie Stanu
Cywilnego odbyła się uroczystość
wręczenia medali za wieloletnie
pozycie małżeńskie.

www.nowydwormaz.pl

Trzy pary świętowały jubileusz Złotych Godów. Byli to państwo Stefania i Jan Kapuśniak,
Maria i Jerzy Borowiec oraz Jadwiga i Zygmunt Jung. Odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP
oraz pamiątkowe dyplomy wręczył Jubilatom
burmistrz Jacek Kowalski.

Liderzy lokalnego rozwoju otrzymali wyróżnienia w 3 kategoriach: gminy wiejskie, gminy
miejsko-wiejskie oraz gminy miejskie. Samorządy oceniano za pomocą 15 różnych zmiennych, które wyjaśniają najważniejsze obszary
rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Przykładem są m.in. wydatki majątkowe i inwestycyjne, na transport i łączność,
procent dochodów własnych, liczba osób pracujących i bezrobotnych oraz podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców.
Nowy Dwór Mazowiecki zajął w tym rankingu II miejsce w kategorii gmina miejska. Lepszy
od nas okazał się jedynie Płock. Dodatkowo
wręczone zostały również wyróżnienia w Rankingu Dynamiki Wzrostu Liczby Osób Pracujących w latach 2003–2015. Tu nasze miasto
okazało się najlepsze w swojej kategorii.
„Te wyróżnienia to dla mnie kolejny znak, że
strategia, jaką obraliśmy, dążąc do stałego
rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego, jest
słuszna. Otrzymane dyplomy są także motywacją do dalszej systematycznej pracy” – powiedział Burmistrz Jacek Kowalski komentując
otrzymane wyróżnienia.

– Jesteście ambasadorami miłości, wzorem
zgody i miłości małżeńskiej dla wszystkich, którzy
dziś decydują się iść przez życie razem – zwrócił
się do zgromadzonych burmistrz. – Jesteście żywym świadectwem tego, że mimo różnych przeciwności losu można dotrzymać danego sobie
przyrzeczenia.
Burmistrz złożył też wszystkim parom życzenia dalszych wspólnych lat życia w zdrowiu
i miłości, w otoczeniu rodziny i najbliższych.
Na koniec przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, życzenia oraz symboliczną lampkę szampana.

9

Fakty Nowodworskie

WYDARZENIA

Zaprosiłem Ją do kawiarni…
Tekst i Foto: NOK

n W wigilię Dnia Kobiet w świat dawnych kawiarni, gdzie toczyło się życie towarzyskie i rozbrzmiewała muzyka na żywo, zabrał nas
Zespół Śpiewaczy Seniorów „Marzyciele”, poprowadzony przez Marka Tomczaka. Tym razem jednak, już nie po raz pierwszy,
Maestro zaprosił dziennikarza i poetę Jakuba Janika, który tę kawę postanowił wypić w towarzystwie poetki Katarzyny Osmólskiej.
On i Ona prowadzili poetycko prozatorski
spór o właściwe spojrzenie na świat, czy powinno być ono bardziej kobiece, czy może
bardziej męskie. Obnażając zawoalowane
prawdy i obalając stereotypy w stosunkach
między płciami, bawili publiczność. Często też

uśmiech zamieniali w zamyślenie. Ich dysputy
przerywane były jedynie oklaskami i kolejnym
piosenkami w wykonaniu „Marzycieli”.
Wśród gości pojawił się też burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.
Składając życzenia wszystkim paniom, został

Obchody imienin Marszałka
Józefa Piłsudskiego
Tekst i Foto: (k)

n 19 marca 2017 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował
w Nowym Dworze Mazowieckim obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zgromadzili się członkowie ZOR RP,
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Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, władze

spontanicznie wkomponowany w cały spektakl, a przyniesione przez niego tulipany były
nie tylko prezentem dla kobiet, ale również
idealną dekoracją. Wszystko to przecież pasowało do konwencji kawiarni zagubionej
gdzieś na nowodworskim Montmartre.

samorządowe z burmistrzem Jackiem Kowalskim, harcerze, kombatanci oraz mieszkańcy
miasta.
Historię obchodów imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego przedstawił płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP.
Podkreślił, że w okresie międzywojennym to
wojskowe święto znacznie wykraczało poza
swoje ramy, stając się prawie świętem państwowym. W Nowym Dworze Mazowieckim organizatorem obchodów imienin Marszałka
Piłsudskiego był Batalion Elektrotechniczny,
a jego uczestnikami była młodzież, organizacje społeczne, władze miasta i jego mieszkańcy. Obchody święta rozpoczynały się już
wieczorem 18 marca, kiedy na ulicach miasta odbywał się capstrzyk, czyli pochód z orkiestrą wojskową na czele.
Następnie pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze. Wśród zapalających znicz był 93-letni
kombatant Roman Kaczorowski – członek
ZOR RP i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni
„Legiony”, którą zaintonował st. sierż.
w st. spocz. Hilary Jechowicz.
Relację z przebiegu uroczystości pokazała
TVP3 w programie „Kurier Mazowiecki”.
www.nowydwormaz.pl
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WYDARZENIA

Dzień Kobiet na Nowodworzance
Tekst i Foto: ZS2

n Od ośmiu lat Zarząd Osiedla nr 5 i Zespół Szkół nr 2 w ramach współpracy organizują imprezy dla społeczności lokalnej.
Jedną z nich jest Dzień Kobiet.
Z tej okazji 8 marca młodzież ZS2 pod kierunkiem pani R. Jastrzębskiej
przygotowała okolicznościowy program, ukazujący różne oblicza kobiecej natury. Na zakończenie występu uczniowie z grupy teatralnej wręczyli wszystkim paniom własnoręcznie wykonane kwiatki.
Słodkie upominki dla mieszkanek Nowodworzanki przekazali Burmistrz
Nowego Dworu pan Jacek Kowalski oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 5 pan Ryszard Brzeziński, życząc paniom wszystkiego, co najlepsze.

Po życzeniach i serdecznościach przy słodkim poczęstunku przewodniczący Zarządu przystąpił do realizacji porządku spotkania, w którym
przedstawiono: sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla nr 5
za rok 2016, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016, sprawy bezpieczeństwa w dzielnicy oraz plan pracy w roku 2017.
Ostatnią częścią spotkania była dyskusja na tematy zaproponowane przez mieszkańców Nowodworzanki.

WIEŚCI Z RATUSZA c.d.
dokończenie ze strony 8
nych niebędących osobami prawnymi, którym
ustawa przyznaje zdolność prawną.
Prościej rzecz ujmując, zwolnienie z uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew nie dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej, wspólnot
mieszkaniowych, przedsiębiorców.
Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody to usuwanie:
• krzewu albo krzewów rosnących
w skupisku o powierzchni do 25 m2.
• krzewów na terenach pokrytych
roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
urządzoną pod względem rozmieszczenia
i doboru gatunków posadzonych roślin
z wyłączeniem krzewów w pasie
www.nowydwormaz.pl

drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków oraz na terenach zieleni.
• drzew, których obwód pnia
na wysokości 130 cm nie
przekracza: 100 cm (topola, wierzba,
kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny,
klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan
klonolistny) i 50 cm w przypadku
pozostałych gatunków drzew).
Przy czym, jak już pisaliśmy powyżej, zwolnienia nie dotyczą drzew i krzewów rosnących
na terenie wpisanym do rejestru zabytków,
drzew i krzewów objętych ochroną prawną.
Zwolnienie z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew nie dotyczy osób fizycznych będących posiadaczem nieruchomości lub

użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
na której rosną drzewa. Osoby fizyczne będące
użytkownikami wieczystymi nieruchomości są zobligowane do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na ogólnych zasadach,
a zwolnienia z tego obowiązku będą jedynie
w przypadku wystąpienia przesłanek wymienionych w art. 83 f ustawy o ochronie przyrody.
***
Z informacji płynących z mediów ogólnopolskich wynika, że aktualnie trwają prace
nad zmianą obowiązujących przepisów ustawy
o ochronie przyrody. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że do czasu ukazania się kolejnego
wydania Faktów Nowodworskich warunki usuwania drzew ulegną zmianie. O zmianach będziemy państwa na bieżąco informować.
11
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Pierwsze Powiatowe Dni Logopedy
Tekst: red. Foto: Sebastian Bańbura

n 16 marca w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się inauguracja obchodów Pierwszych Powiatowych Dni Logopedy.
Inicjatorem i organizatorem obchodów była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

Patronat honorowy nad uroczystościami
objęli: Pani Magdalena Biernacka Starosta
Nowodworska, Pan Jacek Kowalski Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego, Polskie Towarzystwo Neurologopedów oraz Wydawnictwo Edukacyjne z Krakowa.
W spotkaniu wzięły udział 74 osoby, wśród
nich psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i nauczyciele z powiatu nowodworskiego.
Spotkanie otworzyła dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Beata Rusek.
W krótkim wystąpieniu powitała gości i złożyła
podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację, powitała licz-

nie przybyłych uczestników spotkania i złożyła
podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację wydarzenia.
Następnie Pani Małgorzata Muszyńska
– neurologopeda Poradni P-P w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawiła stan opieki
logopedycznej w latach 2004–2017 roku w powiecie nowodworskim. Jak wynika z przeprowadzonych badań, mimo że w każdej
placówce oświatowej dzieci objęte są opieką
logopedyczną, to liczba godzin przeznaczonych na terapię jest wciąż za mała do potrzeb.
Następnie Pani Regina Panaś – neurologopeda, pedagog, doktorantka Uniwersytetu Ja-

Ferie w Bibliotece
Tekst i Foto: MiPBP

n Na czas tegorocznych ferii zimowych Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
przygotowała wiele atrakcji dla dzieci w ramach akcji „Ferie z Biblioteką”.
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na Kochanowskiego w Kielcach, poprowadziła szkolenie dla uczestników spotkania na temat „Afazja – odbudowa komunikacji,
praktyczne zastosowanie ćwiczeń u dzieci
z różnymi typami afazji”.
W trakcie trzygodzinnego spotkania można
było też przejrzeć i kupić publikacje oraz pomoce dydaktyczne Wydawnictwa Edukacyjnego z Krakowa.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy:
– Staroście Nowodworskiej p. Magdalenie
Biernackiej i Burmistrzowi Nowego Dworu
Mazowieckiego p. Jackowi Kowalskiemu,
Towarzystwu Edukacyjnemu oraz
Polskiemu Towarzystwu
Neurologopedycznemu za objęcie
patronatem obchodów i ufundowanie
nagród w planowanym Konkursie
plastycznym „Logopeda oczami
dziecka”,
– Panu Krzysztofowi Borowskiemu
Dyrektorowi NOK za udostępnienie sali
i gościnność.
– Pani Reginie Panaś – neurologopedzie,
doktorantce UJK w Kielcach, za przyjęcie
zaproszenia i poprowadzenie szkolenia.

W czasie zimowego wypoczynku od 13
do 24 lutego br. zorganizowaliśmy we wszystkich placówkach łącznie 26 spotkań dla naszych najmłodszych czytelników. Były to
zajęcia literackie, plastyczne i edukacyjne,
w których wzięło udział w sumie 231 dzieci.
Podczas zajęć edukacyjnych dzieci poznały
zwierzęta u nas zimujące i dowiedziały się czym
należy je karmić. Zapoznały się z serią książek
o detektywach Martina Widmarka, który cieszy
się bardzo dużą popularnością, a odgadując
zagadki literackie utrwaliły sobie autorów i tytuły najpopularniejszych baśni i bajek.
W trakcie zajęć plastycznych dzieci wykonały m.in. kartki walentynkowe, zimowe drzewo ze
sznurków, śniegowe bałwanki z kulek waty, pingwinki z bibuły, piękne obrazki i podwodny
świat z kółek origami, karnawałowe maski,
zwierzaki z odpadów recyklingowych, na ostatnim spotkaniu wszyscy uczestnicy ferii wykonali
swój obrazkowy „Pamiętnik z ferii”. Nie zabrakło
również upominków dla dzieci w ramach podziękowania za wspólnie spędzony czas.
Celem organizowanych zajęć było zagospodarowanie wolnego czasu młodym czytelnikom,
zachęcenie dzieci do czytania książek oraz zorganizowanie dobrej zabawy. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy, że wolny czas
postanowili spędzić z nami.
www.nowydwormaz.pl
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Zima z NOK-iem 2017
Tekst i Foto: NOK

n Cykl imprez „Zima z NOK-iem 2017” w Nowodworskim Ośrodku Kultury rozpoczęliśmy w mroźnej temperaturze, ale dzieci
i młodzieży, spragnionych wytchnienia od szkoły, nawet niska temperatura nie odstraszyła od udziału w imprezach
przygotowanych przez nasz ośrodek.

W ciągu dwóch tygodni odbyły się cztery
wyjazdy na kręgle i za każdym razem starzy
i nowi miłośnicy tego sportu pełnym autokarem udawali się do kręgielni w Warszawie.
Tam, zawsze z pasją, przez dwie godziny walczyli o najlepsze wyniki, a potem wygłodniali
posilali się w KFC. Czterokrotnie uczestniczyliśmy w pokazach filmowych w kinie Cinema
City. Największym hitem okazał się film animowany „Sing”, na który pojechaliśmy dwa razy
i za każdym razem dzieci wychodziły z kina
bardzo zadowolone. Natomiast film „Ballerina”, opowiadający o spełnieniu marzeń, bardzo zachwycił dziewczynki, a chłopcy określi
go „dziewczyńskim”, chociaż podczas seansu
nikt nie wyszedł do toalety. Cóż, o gustach się
nie dyskutuje. Natomiast klasyczna bajka animowana „Ostatni smok świata” umiarkowanie
zachwyciła naszych kinomanów, jednak wszyscy jednomyślnie przyznali, że lepiej wyjeżdżać z NOK-iem niż siedzieć w domu.
Najbardziej obleganą atrakcją wyjazdową
był laserowy labirynt i laserowy paintball w Legionowie. To miejsce, gdzie dwie drużyny
na laserowym polu bitwy, w zadymieniu i świetle UV, wśród przeszkód wystrzeliwują laserowe wiązki w celu uzyskania największej liczby
celnych strzałów. Zabawa jest całkowicie bezpieczna i monitorowana przez instruktora. Jak
zawsze rywalizacja między zielonymi i czerwonymi budzi wiele emocji i jeszcze długo słyszymy rozognione opowieści z pola bitwy.
www.nowydwormaz.pl

Zima z NOK-iem to nie tylko wyjazdy. W naszym ośrodku w pierwszy poniedziałek ferii odbył się pokaz iluzji zatytułowany „Czary mary
na wesoło”. Młoda publiczność obejrzała tresurę gołębi, białych myszek i fretek oraz zabawne triki iluzjonistyczne. Wybrańcy spośród
publiczności uczyli się czarować od samej mistrzyni. Dużym przeżyciem było też dotknięcie
lub wzięcie na ręce węża boa. Następnego
dnia odbyły się warsztaty tworzenia świec żelo-

wych. Każdy uczestnik samodzielnie skomponował własną świecę i pięknie opakowaną zabrał do domu, by pochwalić się całej rodzinie,
a było czym. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się nowe technologie, czyli
„Warsztaty 3D”. Ich uczestnicy musieli zaprojektować, zeskanować i wydrukować zaprojektowany przez siebie breloczek. Zabawną historię
o królewnie i królu „Awantura w Królestwie Pasmanterii” obejrzała cała sala sympatyków teatru. Dużą popularnością cieszyły się warsztaty
plastyczne. Z butelki plastikowej i kolorowego
papieru powstały kolorowe rajskie ptaki. Podczas warsztatów „Miasto moich marzeń” dzieci zaprojektowały i wykonały z kartonu
wspaniałe budowle architektoniczne. Na innych z papieru i farb wyczarowano oryginalne
zimowe pejzaże. Dla miłośników filmów przygotowaliśmy „Zimowe kino dziecięce”, w którym
można było obejrzeć zeszłoroczne hity: „Sekretne życie zwierząt domowych” i „Mój przyjaciel
smok”. Na zakończenie ferii zaprosiliśmy dzieci
na klasyczną bajkę, którą znają wszystkie pokolenia. Była to „Złota rybka” w rewelacyjnym
wykonaniu Ewy Dobrowolskiej i Jarosława Gmitrzuka i jak zawsze pełna sala widzów,
a po uśmiechach na twarzach i brawach możemy wnioskować, że przedstawienie bardzo
się podobało. W tym roku oferta naszego
ośrodka obejmowała szeroką gamę imprez,
a liczba 1249 uczestników daje nam miłe uczucie dobrze wykonanej pracy zespołowej.
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Byliśmy w Tatrach…
Tekst i Foto: Kierownik obozu B. Siwek

n W dniach 11–18 lutego grupa 27 dzieci i młodzieży pod patronatem UKS „REDUTA” uczestniczyła w obozie profilaktyczno-rekreacyjnym w Poroninie. Pogoda tego roku szczególnie nas zaskoczyła, niemal codziennie świeciło przepiękne słońce.

Uczestnikom obozu zapewniono atrakcyjny
program, realizowany pod kierunkiem kadry
pedagogicznej: B. Siwek, A. Biegaj i E. Napiórkowskiej. Upowszechniano sporty zimowe,
zwłaszcza narciarstwo w grupach podstawowej i zaawansowanej oraz snowboard na stokach w okolicznych miejscowościach.
Uczestnicy obozu brali też udział w grach i zabawach na śniegu oraz w kuligu z ogniskiem
i pieczeniem kiełbasek.
Dzięki pobytowi na tym obozie młodzież
mogła pogłębić wiedzę profilaktyczną na temat konsekwencji spożywania alkoholu,
wzmocnić przekonania o możliwości radzenia
sobie z naciskami społecznymi zachęcającymi do picia alkoholu, poprawie uległa też akceptacja własnego „ja”, umiejętność
współdziałania w grupie oraz wszechstronny
rozwój psychofizyczny. Zajęcia prowadzono
w formie warsztatów, wplatając je także
w wiele podejmowanych działań, na przykład
podczas zajęć na kręgielni czy wspólnych
zjazdów na „Góralskim ślizgu”, jak również
podczas zabawy w korytarzach ogromnego
labiryntu zbudowanego z kostek lodowych
u podnóża Wielkiej Krokwi w Zakopanem.
Pracy zespołowej i profilaktycznej sprzyjał
relaks, którego nie zabrakło w czasie kąpieli
z elementami rehabilitacji i odnowy biologicznej na basenach termalnych w Termach Chochołowskich i na Bani w Białce Tatrzańskiej.
Była także wycieczka do Zakopanego, gdzie
rozpoznawano najbardziej popularne elemen14

ty tego miejsca, i spacer po Krupówkach, gdzie
oprócz tradycyjnych pamiątkowych zakupów
uczestnicy obozu poszukiwali elementów folkloru góralskiego, podziwiali panoramę Tatr, poznawali architekturę i styl góralski.
W ośrodku natomiast młodzież aktywnie
uczestniczyła w warsztatach sztuki regionalnej, na których poznawano rodzaje miejscowych serów, degustowano je i pomagano
wytwarzać tradycyjne oscypki.
Dodatkowo czas wypełniały rozgrywki bilarda, piłkarzyków, cymbergaja oraz konkursy
plastyczne, logiczne czy popisy umiejętności

tanecznych, dla których inspiracją stała się
walentynkowa dyskoteka.
Każdy uczestnik obozu otrzymał pamiątkowe gadżety, a laureaci konkursów zdobyli nagrody tematyczne.
Dziękujemy władzom miasta za dofinansowanie naszego wyjazdu, panu M. Ziółkowskiemu za merytoryczną oprawę, prezesowi UKS
REDUTA panu S. Krzeczkowskiemu za pomoc
w organizacji przedsięwzięcia, Dyrektorowi Zespołu Szkół panu Z. Szmytkowskiemu za wsparcie. Dziękujmy także rodzicom, którzy sprawili
swoim pociechom tak wiele radości.

www.nowydwormaz.pl
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Trzy rzeki na filmowo – działobitnia Dehna
Tekst i Foto: LOT Trzech Rzek

n Twierdza Modlin od wielu lat gości ekipy filmowe. Niewiele jest w Twierdzy obiektów, które nie byłyby planem filmowym.
Najczęściej wykorzystywane obiekty to ciąg
aprowizacyjny, zwłaszcza Elewator, oraz tereny przy Koszarach Obronnych między Bramą
Kadetów i Wieżą Czerwoną, a także Kasyno
Oficerskie. Inne miejsca też były scenerią dla
wielu filmów: Brama Ostrołęcka, Działobitnia
Dehna, WAK, Reduta Napoleona, Kojec Meciszewskiego, Brama Napoleona itd. Dziś opowiemy o jednym z takich miejsc.
Przy ulicy Mickiewicza, nad przeciwstokiem
i Białymi Blokami góruje Działobitnia Dehna,
zbudowana w 1839 roku. Jest to potężna trzykondygnacyjna półokrągła wieża artyleryjska
z wydłużonym obniżonymi końcówkami. Działobitnia została wyposażona w 52 osie artyleryjskie, dzięki czemu miała ogromne pole
ostrzału. Ponadto była otoczona fosą z murowaną przeciwskarpą strzelecką w postaci tzw.
muru Carnota. Dolna kondygnacja wieży została wyposażona w system chodników. Ciekawostką jest to, że do owych podziemi
można się było dostać tunelem od strony ciągu aprowizacyjnego.
Działobitnia zagrała co najmniej w dwóch
filmach. W 1972 roku – w słynnej filmowej ekranizacji „Wesela”, w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Było to tylko kilka scen, a miejsce trudno w filmie rozpoznać, lecz starsi mieszkańcy Twierdzy

pamiętają pobyt ekipy i budkę wartowniczą
przy Działobitni. W 2009 roku – w filmie „Operacja Dunaj”, w reżyserii Jacka Głomba. Ta polsko-czeska superprodukcja opowiada
o wydarzeniach 1968 roku i interwencji wojsk
układu warszawskiego w Czechosłowacji.
W filmie grali m.in. Maciej Stuhr, Jři Mencel i Zbigniew Zamachowski.
Nasze pytanie konkursowe to: Ekranizowane w 1972 r. przez Andrzeja Wajdę „Wesele”

Sezon targowy w pełni
Tekst i Foto: LOT Trzech Rzek

n Wiosenny sezon targów
turystycznych co roku rozpoczyna się
już w lutym targami Tour Salon
w Poznaniu i trwa aż do końca
kwietnia – do Targów Turystyki
i Wypoczynku LATO w Warszawie.
Lokalna Organizacja Turystyczna
Trzech Rzek brała już udział w dwóch
imprezach targowych.

targi, jak też innych wystawców. Nasze działania, oparte na promocji aktywnego wypo-

Stanisława Wyspiańskiego kręcono nie tylko
przy Działobitni Dehna, lecz także w bliskim sąsiedztwie Nowego Dworu Mazowieckiego.
Do scen na progu i wokół domu postawiono
oryginalną starą chatę. Gdzie to było?
Na pierwszą osobę, która nadeśle poprawną odpowiedź na adres: 3rzeki@3rzeki.pl, czeka drobny upominek – do odebrania
w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Baśki
Murmańskiej 164.

czynku w dolinie trzech rzek, skierowaliśmy
również do uczestniczących w targach blogerów i podróżników.
W najbliższych planach mamy udział
w warszawskich Targach Turystyki i Wypoczynku LATO 2017, które odbędą się w dniach
21–23 kwietnia.

Imprezy te to Targi Regionów i Produktów
Turystycznych Tour Salon w Poznaniu, które odbywały się w dniach 17–19 lutego, oraz Targi
Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” w Łodzi,
w dniach 17–19 marca. Na obu występowaliśmy jako podwystawca na stoisku Mazowsza.
Prezentowaliśmy materiały informacyjne: ulotki, plany, mapki i foldery przygotowane przez
LOT Trzech Rzek i naszych członków. Organizowaliśmy też konkursy na temat Baśki Murmańskiej, a ich zwycięzcy otrzymywali drobne
upominki. Aktywności, które przedstawialiśmy
w Poznaniu i Łodzi, cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno osób odwiedzających
www.nowydwormaz.pl

15

Fakty Nowodworskie

BLIŻEJ HISTORII

Marcowa kronika powodzi
Tekst: Maria Możdżyńska, Foto: Księga Pamięci Nowy Dwór

n Powodzie w Nowym Dworze i okolicach nie były czymś wyjątkowym. Możemy powiedzieć, że wpisywały się w kalendarz
wydarzeń dość regularnie: wczesną wiosną, gdy topniały śniegi, i latem – podczas tzw. świętojańskich opadów. Były to
sytuacje tak pospolite, że najczęściej przechodziły niezauważone przez media. Inaczej działo się przy większych zalewach,
wówczas dzięki ówczesnej prasie powstawała swego rodzaju kronika katastrofy.

Ulica Warszawska przed magistratem wiosną 1924 r.
W marcu 1924 roku oznaki powodzi były
nieomylne, ostra zima zaczęła ustępować, wysokie wody Wisły niosły masę kry z wyjątkowo
grubej w tym roku powłoki lodowej. Wojewoda warszawski nakazał rozpoczęcie działań
zabezpieczających. W Nowym Dworze policja, wojsko i mieszkańcy zaczęli budować tamy, aby zabezpieczyć miasto. Jak zwykle
w takich wypadkach woda uderzyła nie tam,
gdzie jej oczekiwano, i mimo prób przeciwdziałania do powodzi doszło.
27 marca – Wisła przerwała wały pod Młocinami w Warszawie.
28 marca – Woda zalała szosę Warszawa-Modlin. Na dwunastym kilometrze od stolicy po-

wstaje baza skupiająca samochody policyjne
i wojskowe, wozy pogotowia ratunkowego,
pontony i łodzie dostarczone przez armię.
Pod wodą znalazły się: Dąbrowa, Łomianki Dolne i Górne, Kiełpin, Kępa i Łużyce. W tych ostatnich miejscowościach woda sięgała
strychów. Fala przyszła tak nagle, że mnóstwo
ludzi nie zdołało uciec. Pod Rajszewem i Suchocinem na Wiśle utworzyły się potężne zatory lodowe. Spiętrzone dodatkowo wody
całkowicie zalały Rajszewo, przewidywano, że
Wisła zmieni w tym miejscu koryto i wieś zniknie pod wodą na stałe. Do wielu miejsc ze
względu na gęstość kry nie można było dopłynąć, nie wiadomo było, co się dzieje z miesz-

kańcami zalanych obszarów. Przewidywano
znaczną liczbę ofiar w ludziach. Wisła wdarła
się również do Nowego Dworu, niosąc zwały
kry, porwane drzewa, fragmenty zabudowań,
martwe zwierzęta. Wczesnym popołudniem
saperzy wysadzają zator, który utworzył się
przy ujściu Narwi do Wisły i woda powolutku
zaczyna opadać. Nadzieje na ustabilizowanie sytuacji były jednak płonne, wieczorem
poziom wody znów wzrósł, by nocą ponownie
nieznacznie opaść.
29 marca – Zmniejsza się gęstość płynącej
kry, co umożliwia podjęcie akcji ratunkowej.
Utrudniają ją nowo utworzone i niewidoczne
mielizny. Duży ponton, którym przewożono wychowanków z zalanego chotomowskiego domu dziecka, osiadł na ławicy piasku, wysłane
na pomoc cztery łodzie do północy nie powróciły. Przypuszczano, że natrafiły na inną
krytyczną sytuację i że dzieci będą musiały
poczekać na mieliźnie do rana. Na wodę
spuszczono łodzie motorowe i małe parostatki, co miało przyspieszyć ewakuację. Po południu puścił zator pod Rajszewem, woda
zaczęła opadać i można było dotrzeć do niedostępnych wcześniej miejscowości. Sytuacja
w Nowym Dworze określana była tego dnia
jako krytyczna, a położenie osób zamieszkałych wokół ujścia Narwi jako coraz gorsze. Powódź zalała plac Solny z posterunkiem policji,
rynek [Skwer abp Dobrogosta] i tor kolejowy.
Ostatni pociąg stanął na trasie i tak pozostał.
Woda wdarła się na ulice Górską [Bohaterów
Modlina], Graniczną [Zdobywców Kosmosu],
Zatylną [Focha], Prostą [Lotników] i częściowo

Plac Solny podczas powodzi w 1924 r.
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Nowodworska „Wenecja” w 1924 r.
na ulicę Kościuszki, Przyrynek [Daszyńskiego]
oraz Szkolną [Przejazd]. Zalana została część
elektrowni, mimo to na ulicach było jeszcze
światło, prąd dostarczał batalion maszynowy
saperów. Alarmowano, że mieszkańcy żyją
resztkami zapasów i jeżeli nie dotrze pomoc
żywnościowa, w mieście zacznie się głód.
Ofiar w ludziach prawdopodobnie nie było
dzięki ofiarnej akcji ratowniczej prowadzonej
przez batalion maszynowy [z koszar przy ul.
Paderewskiego] i Związek Wioślarzy z fabryki

„Westrich” [przy Sukiennej]. Komunikacja między Modlinem i Nowym Dworem została przerwana. Do Kazunia nie można było dotrzeć.
Dochodziły informacje, że w Kazuniu zawaliło
się kilka budynków i mogą być ofiary w ludziach. Około godziny osiemnastej zator lodowy przy ujściu Narwi ruszył, ale wody nadal
przybierały. W godzinach wieczornych PCK
wysyła z Warszawy pomoc żywnościową:
do Nowego Dworu kolacje i 500 kg chleba,
do Rajszewa 400 obiadów i 400 kg chleba.

30 marca – Nawiedzone powodzią okolice
Rajszewa wizytuje prezes Czerwonego Krzyża
generał Józef Haller. Organizacja z pomocą
wojska wysyła poszkodowanym odzież i żywność. Pod wodą pozostają: Nowodwory, Dąbrówka, Winnica, Jabłonna folwark,
Chotomów i inne wsie na prawym brzegu Wisły. Organizowana jest pomoc dla kilkudziesięciu osób z Łomianek, których ponton ugrzązł
na płytkim trzęsawisku, uniemożliwiając dalszą
ewakuację. Przywrócona zostaje komunikacja kolejowa Warszawa-Modlin i utrzymana
kołowa Warszawa-Nowy Dwór. Zalana zostaje kuźnia wojskowa w Pomiechówku.
Woda stopniowo opadała. Liczono straty
i jak zwykle w takich okolicznościach wyciągano wnioski. Zastanawiano się, czy podjęte
działania były wystarczające. W Nowym Dworze prawdopodobnie dyskutowano o konieczności budowy stałych zabezpieczeń.
W czasach względnego szacunku dla własności prywatnej wiązało się to z wypłaceniem
odszkodowań dla tych mieszkańców, których
zabudowania miałyby zniknąć pod planowanym wałem, a na takie wydatki miasto nie
miało funduszy. Pozostawało więc czekać
do następnej powodzi z wiarą, że tym razem
będzie mniejsza.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Odpady zielone – liście
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:
• Kwiecień 29
• Maj 27
• Czerwiec 24
• Lipiec 29
• Sierpień 26
• Wrzesień 30
• Październik 28
• Listopad 25
Informujemy, że w dogodnym monecie możecie
się Państwo pozbyć tego typu odpadów, zawożąc
je własnym transportem do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który
znajduje się na terenie Miejskiego Zakładu
Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7–15
oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca
w godzinach 7–15
www.nowydwormaz.pl
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Warcabowe mistrzostwa przedszkolaków
Tekst i Foto: B. Małkiewicz

n 15 grudnia 2016 roku w Publicznym Przedszkolu nr 2 odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród dla uczestników
Warcabowych Mistrzostw Przedszkola.
Do turnieju zgłosiło się 38 uczestników:
18 sześciolatków i 20 pięciolatków. W czasie
trwania turnieju rozegrano 32 partie warcabowe. Zmagania przedszkolaków rozgrywano
systemem pucharowym, w dwóch kategoriach wiekowych: pięcio- i sześciolatków. Do finału zakwalifikowało się 6 zawodników.
W kategorii pięciolatków pierwsze miejsce
zajął Tymon Stolarski, drugie – Wiktor Błoński,
a na miejscu trzecim uplasował się Szymon
Stempka.
W kategorii sześciolatków najlepszy okazał
się Marcel Bysiek. Tuż za nim na drugim miejscu znalazł się Marcel Rokicki, a na trzecim
stopniu podium stanęła Anna Tendera.

Zwycięzcom nadano tytuły:
• I miejsce oraz tytuł Mistrza Przedszkola
zdobył pięciolatek Tymon Stolarski
• II miejsce oraz tytuł I Wicemistrza
Przedszkola zdobył sześciolatek Marcel
Bysiek
• III miejsce oraz tytuł II Wicemistrza
Przedszkola zdobył sześciolatek Marcel
Rokicki
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem
przedszkolaków, jak również zaangażowaniem

ich rodziców, którzy solidnie przygotowywali
swoje pociechy, rozgrywając i rozpracowując
poszczególne strategie partii warcabowych.
Celem rozgrywek było propagowanie spędzania wolnego czasu poprzez grę w warcaby lub inne gry planszowe. Gry planszowe
często są lekceważone i pomijane, uważane
za nudne i niemodne. Jednak podczas takich
gier dzieci uczą się współpracy, zdrowej rywalizacji, budowania wzajemnych relacji. Taki
sposób spędzania wolnego czasu wspoma-

ga rozwój intelektualny dzieci, uczy poprzez
zabawę. Gry planszowe także uczą zasad komunikacji międzyludzkiej, zasad społecznych,
wygrywania i znacznie trudniejszej sztuki przegrywania. Warto pamiętać, że umiejętności
społeczne we współczesnym świecie są zwykle cenniejsze niż wiedza encyklopedyczna,
i to zarówno w procesie edukacji, jak i w późniejszej karierze zawodowej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, życzymy dalszych sukcesów!

Delfinki i Pszczółki w Wilanowie
Tekst: Krystyna Rachwał
Foto: Ewelina Szczygieł, Paulina Paternakiewicz-Ruchała

n 14 grudnia Delfinki i Pszczółki z PP4 pojechały na wycieczkę do Pałacu
w Wilanowie. Dzieci z niecierpliwością czekały na ten wyjazd i od samego
rana były bardzo podekscytowane.
Z apetytem zjadły śniadanie, a po drodze
do Wilanowa obejrzały bajkę. Miały też okazję podziwiać stolicę – Stare Miasto i Zamek
Królewski, który mijaliśmy, jadąc Wisłostradą.
Przedszkolaki zachwycały się wielkością pałacu wilanowskiego i rzeźbami przed wejściem, m.in. karetą z końmi. Tematem zajęć
muzealnych była „Rodzina Królewska”. Pani
przewodnik miała pacynki przedstawiające
króla Jana III Sobieskiego i królową Marysieńkę. Każde dziecko mogło potrzymać pacynkę w nagrodę za kulturalne zachowanie.
Dzieci z ciekawością słuchały opowieści
o życiu w pałacu i zadawały pytania. Dowiedziały się na przykład, jak nazywa się przedpokój w pałacu – jest to antykamera.
Oglądały portrety i meble, piękne sufity z malowidłami, przedstawiającymi różne pory roku.
Podobała im się sypialnia króla i królowej
z wielkim łożem i baldachimem. Z łatwością
www.nowydwormaz.pl

rozpoznały portret króla Jana III Sobieskiego
i królowej Marysieńki.
Przedszkolaki dowiedziały się też, że para
królewska doczekała się pięciorga dzieci:
czterech synów i córki. Dzieci rozbawiły śmieszne imiona, jakimi nazywali ich rodzice. Najstarszy Jakub zwany był Fanfanikiem, Aleksander
– Minionkiem, Konstanty – Murmurkiem, Tereskę nazywano Pupusieńką, a najmłodszego
Jasia – Filonkiem. Całą rodzinę królewską podziwialiśmy na portrecie. Dzieci oglądały też
szaty królewskie, a Wojtuś przymierzał żupan
z pasem i kołpakiem na głowie. Na zakończenie zwiedzania pani przewodnik rozdała dzieciom obrazki z rodziną królewską, które dzieci
kolorowały flamastrami.
Naszym przedszkolakom bardzo podobały
się pałacowe komnaty: ściany, podłogi, sufity,
piękne meble, porównywały je do dzisiejszych, dużo skromniejszych. Podziwialiśmy rów-

nież przepiękne stroje królewskie i ubiory dam
dworu. Dziewczynki zachwycały się sukniami
i perukami, a chłopcy – bogatymi ubraniami
dworzan. Na pożegnanie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia i pełni wrażeń wróciliśmy
do przedszkola.
Wycieczka do Wilanowa była bardzo ciekawa.
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Mistrzowskie zmagania z tabliczką mnożenia
Tekst: Małgorzata Kulesza, Foto: Michał Kulesza

n 11 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.

W zawodach wzięły udział reprezentacje:
Nasielska, Popowa Borowego oraz gospodarzy – Szkoły Podstawowej nr 7.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał
wicedyrektor pan Tomasz Szadkowski. Powitał
reprezentacje szkół wraz z opiekunami, przedstawił sędziów i opiekunów grup. Sędzia główny Małgorzata Kulesza zapoznała zebranych
z planem rozgrywek i życzyła wszystkim zawodnikom szczęścia, wspaniałych wyników
oraz doskonałej zabawy. Rozegrano konkurencje: Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak,
których punktacja była wliczana do klasyfikacji indywidualnej, oraz grę zespołową Ekspres.
Startowały w niej ośmioosobowe reprezentacje szkół.
Uczestnicy zawodów mogli też wziąć udział
w grach poza konkursem: „Piłkarzu matematyku” i „Królowej skakanki”, spędzić miło czas,
uczestnicząc w grach i zabawach, w oczekiwaniu na wyniki.

Laureaci klasyfikacji indywidualnej:

Kategoria D IV (dziewczynki klas IV)
• I miejsce – Gabriela Jaroszczyk SP 7
• II miejsce – Natalia Małecka SP 7
• III miejsce – Zuzanna Obojska SP Nasielsk
W grze zespołowej Ekspres zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w Nasielsku. Na drugiej pozycji uplasowała się „Siódemka”.
Trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Popowie Borowym.
W tym roku o statuetki Wiktorii walczyły drużyny klas III i IV. Bezkonkurencyjni okazali się
zawodnicy SP7, którzy pokonali swoich kolegów z innych szkół niemal o 10 punktów.
Spośród startujących wyłoniono najlepszego zawodnika – Mistrza Tabliczki Mnożenia 2017. Puchar z tytułem odebrała
uczennica klasy IV A Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim/ Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego – Gabriela
Jaroszczyk, uzyskując w klasyfikacji indywidualnej 30 punktów, tracąc tylko jeden punkt
do maksymalnej liczby punktów możliwych
do zdobycia.

Zwycięstwo w XVI Otwartych Mistrzostwach
Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce
Mnożenia zapewniła sobie reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim. II miejsce zajęła najlepsza ósemka
z SP Nasielsk, a III szkoła z Popowa Borowego.
Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta
pana Jacka Kowalskiego oraz Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 7 wręczali: wicedyrektor pan Tomasz Szadkowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Justyna Strawa.
Cieszymy się, że możemy organizować zawody, które dają dzieciom szansę doskonalenia własnych umiejętności, zdobywania coraz
to nowych doświadczeń w zakresie rozgrywania matematycznych gier karcianych oraz
propozycję ciekawego spędzania wolnego
czasu – naukę poprzez zabawę.
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród
za życzliwość i okazane wsparcie.
Zapraszamy za rok na kolejne, XVII Otwarte
Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego
w Tabliczce Mnożenia.

Kategoria C III (chłopcy klas III)
• I miejsce – Kacper Murawski SP 7
• II miejsce – Maciej Jeżewski SP 7
• III miejsce – Piotr Niewiadomski SP 7
Kategoria D III (dziewczynki klas III)
• I miejsce – Patrycja Czyż SP Nasielsk
• II miejsce – Zuzanna Truszkowska SP 7
• III miejsce – Natalia Kucińska SP 7
Kategoria C IV (chłopcy klas IV)
• I miejsce – Łukasz Chrustowski SP 7
• II miejsce – Adrian Bogusz SP Nasielsk
• III miejsce – Adrian Kędra SP 7
20
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„Ahoj, przygodo!” – piracka zabawa karnawałowa w SP3
Tekst: M. Zakrzewska-Walczak, Foto: D. Tendera

n Ostatni dzień przed rozpoczęciem ferii to doskonały moment, by wypłynąć na szerokie wody. A jeśli chcecie przeżyć
prawdziwą morską przygodę – to najlepiej w towarzystwie Piratów. Najpierw na pokład zaproszono najmłodszych Wilków
Morskich. I choć łajba i sam Kapitan budzili grozę, nasi uczniowie odważnie przyjęli propozycję wspólnego rejsu. Celem
było odnalezienie skarbu, do którego miała zaprowadzić sekretna mapa. W jej posiadaniu był Kapitan, który za wykonanie
różnych zadań wręczał Piratom i Piratkom fragmenty bezcennego dokumentu. Aby ułożyć całą mapę, należało, m.in.: umyć
pokład, przeciągnąć linę okrętową, szukać muszelek w skrzyniach pełnych piasku i… jadowitych pająków, rzucać
piłeczkami w bulaje (informacja dla niezorientowanych szczurów lądowych: bulaje to okrągłe okna w burcie statku).

A poza tym każdy uczestnik rejsu bawił się,
tańczył i śpiewał pieśni pełne morskich opowieści. Aby uzupełnić zapasy wody, jedzenia
i amunicji, statek na chwilę przybił do portu. Ten
moment wykorzystali starsi uczniowie i wraz

www.nowydwormaz.pl

z Gościem Specjalnym – Klaunem Kuleczką,
wskoczyli na pokład. Statek kontynuował rejs,
a Klaun dał niezwykły popis umiejętności cyrkowych i akrobatycznych. Nawet najodważniejsi Piraci zasłaniali oczy, gdy Kuleczka

żonglował nożami i jeździł z małym Piratem
na ramionach na jednokołowym rowerze.
Po występie nadszedł czas na odnalezienie
skarbu… Była to skrzynia pełna woreczków pobrzękujących złotymi monetami. Swój łup Piraci sprawiedliwie podzielili między sobą. Dla
nich morska podróż dobiegła końca, ale… starsi dopiero zaczynali zabawę. Kapitan ich także
nie oszczędził: kazał szorować pokład, łowić ryby, wciągać żagle na maszt. Sprawdził także
ich wiedzę o życiu Piratów i ocenił stroje morskich Twardzieli. W tej rywalizacji najlepsi okazali się groźni Piraci i piękne Piratki z klasy VI A.
Praca na pokładzie to poważna utrata kalorii,
dlatego zwycięzcy zostali zaproszeni do tawerny na pizzę (oczywiście z owocami morza).
Po rejsie wszyscy przybili do portu o nazwie FERIE. A tam czekała na uczniów nowa przygoda – beztroski relaks i odpoczynek
od nauki. I tak przez długie dwa tygodnie.
Ahoj
W rejs, pełen emocji, zabrali uczniów:
Kapitan: Dariusz Kłosowski
Oficerowie pokładowi: Agata
Jaworska-Bębenek, Ewa Burzyńska
Mechanicy pokładowi: Małgorzata Widz,
Dorota Tendera
Marynarze: Justyna Kowalczyk, Aleksandra
Lisiakiewicz, Anna Dębska
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Wszyscy bawią się wspaniale
Tekst: Aleksandra Tobolczyk, Foto: Kinga Kuczkowska

n Karnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką i zabawą, a ważnym elementem tego czasu są bale karnawałowe.
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.
Tak też było u nas na balu przedszkolaków
z Twierdzy, który odbył się 10 lutego. Tego dnia
w przedszkolu pojawiły się kolorowe postaci.
Dzieci przebrane były za bohaterów znanych
bajek, w salach przedszkolnych można było
spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana… nie sposób zliczyć i wymienić tych
wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
Dzieci powitała pani wicedyrektor Irena Wiśniewska. Następnie wszyscy uczestnicy balu
ustawili się do wspólnej poleczki. Wystrój sali
wprowadził w radosny nastrój i zachęcał
wszystkich do wesołej zabawy. Potem odbyła
się parada – dzieci uczestniczyły w pokazie
strojów karnawałowych, tworząc pociąg ze
swoimi paniami. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło,
uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego
zmęczenia. Przedszkolaki brały również udział
w konkursie tańca na gazecie. Po krótkim odpoczynku muzyka znów porwała wszystkich
do tańca w rytm samby, walczyka i Kaczuch.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci
z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił
dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu
w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, co
przecież było głównym celem tego balu.
Po powrocie do przedszkola na dzieci czekał
słodki poczęstunek.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów.

Bal w Akademii
Malucha
Tekst i Foto: A.R.

n W poniedziałek 30 stycznia
w Niepublicznym Przedszkolu
„Akademia Malucha” w Nowym
Dworze Mazowieckim przedszkolaki
pod czujnym okiem pani dyrektor oraz
pań prowadzących grupy bawiły się
pod hasłem KARNAWAŁ!
Podczas wspaniałej zabawy nie zabrakło
Klauna, który pobudził naszą fantazję, dzięki
czemu stworzyliśmy nowe kroki taneczne.
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Przebrania przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Tego dnia wszystkie przedszkolaki
wyglądały wyjątkowo, za co serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci. Można było spotkać
zwierzęta, królewny, rycerzy, postaci z bajek

oraz strażników prawa. Bawiliśmy się wyśmienicie, z uśmiechami na twarzy, pełni energii
i wigoru.
Bal karnawałowy uważamy za bardzo udany i z niecierpliwością czekamy na przyszły rok.
www.nowydwormaz.pl
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Spotkanie z Ewą Chotomską
Tekst i Foto: J. S-Sz.

n Pisarka, autorka tekstów piosenek dla dzieci, scenarzystka pani Ewa
Chotomska była gościem Publicznego Przedszkola nr 2. Pani Ewa jest córką
znanej pisarki i poetki Wandy Chotomskiej i założycielką dziecięcego zespołu
„Fasolki”. Występowała też w programie telewizyjnym Tik-Tak.

wspólnym śpiewaniem i recytacją wierszy.
Dzieliła się także z przedszkolakami przeżyciami z dzieciństwa oraz demonstrowała zabawy, w które się bawiła, kiedy sama była
dzieckiem.
Dzieciom spotkanie bardzo się podobało.
Dziękujemy pani Ewie za odwiedziny.

Ewa Chotomska jest autorką tekstów
do wielu piosenek dla dzieci m. in: „Myj zęby”,
„Moja fantazja”, „Szczotka, pasta”, „Mydło lubi zabawę”. Wydała również kilka książek:
„Piosenki Ciotki Klotki”, „Wiersze pod psem”,
„Kuchenny Alfabet w Zagadkach”, „Pamiętnik
Felka Parerasa”.
Podczas spotkania przedszkolaki gorąco
powitały autorkę przebraną za Ciotke Klotkę
z popularnego programu telewizyjnego Tik-Tak. Pani Ewa opowiadała o swojej pracy
w telewizji, o pisaniu tekstów piosenek, a przekazywane przez nią treści dydaktyczne były

Gotowi do lotu…

opowiedziała, iloma językami musi władać,
aby porozumieć się z każdym z pasażerów (języki, które pani Ewelina zna w sposób komunikatywny, to angielski, francuski, rosyjski
i hiszpański). Przedszkolaki mogły obejrze zdję-

cia z podróży pani Eweliny po świecie, a także
filmiki przedstawiające przygotowanie pasażerów do podróży samolotem. Nie zabrakło informacji, jak należy się zachować w czasie sytuacji
zagrażającej życiu.
Dzieci miały też możliwość zobaczenia
na lotnisku 10-milionowego pasażera, specjalnie obsłużonego, któremu z tej okazji zaśpiewano i odtańczono piosenkę z repertuaru
zespołu Mamma Mia.
Na zakończenie stewardessa podarowała
wszystkim dzieciom kolorowanki firmy LOT,
a nasze przedszkolaki wręczyły jej bukiet kwiatów i podziękowanie za to, że mogły się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o zawodzie,
który wykonuje pani Ewelina.

ton w metrze, National Gallery, sklep Disney
na Oxford Street i Hyde Park. Prezentacja projektu odbyła się 15 grudnia.
Projekt edukacyjno-językowy umożliwił
uczniom kontakt z żywym językiem angielskim
podczas zajęć językowych i nie tylko, miłe spotkania ze sztuką i kulturą oraz niezapomniane
wrażenia z wizyty w Królewskim Obserwatorium Astronomicznym w Greenwich czy przejażdżki na London Eye. Nauka oparta była
na połączeniu dwóch metod: total immersion
– zanurzenie w języku oraz metody komunika-

tywnej, rozwijającej umiejętność swobodnego porozumiewania się.
Realizacja projektu była doskonałą możliwością praktycznego sprawdzenia umiejętności językowych w naturalnych sytuacjach,
połączonych z poznaniem kultury kraju i zwiedzaniem. Projekt miał również pomóc w rozwijaniu zainteresowań naukowych uczniów oraz
podnieść jakość oferty edukacyjnej szkoły,
przyczyniając się znacznie do lepszych wyników w nauce uczniów z jednej strony, a prestiżu i oceny szkoły z drugiej.

Tekst: Aleksandra Tobolczyk,
Foto: Kinga Kuczkowska

n Publiczne Przedszkole nr 4 odwiedziła
mama naszego kolegi z grupy Żabki
– pani Ewelina Kierońska, która od kilku
lat wykonuje zawód stewardessy.
Wszystkie dzieci były bardzo zachwycone
strojem, w który ubrana była stewardessa,
i tym, jak ciekawie opowiadała o swoich podróżach po świecie, podczas których mogła
zwiedzić wiele krajów.
Pani Ewelina pokazała nam, jak wygląda samolot od środka, wytłumaczyła, co to jest kokpit i wolant, czyli kierownica samolotu,

Projekt językowy
Tekst i Foto: Koordynator projektu

n Gdy człowiek jest zmęczony
Londynem, jest zmęczony życiem, bo
Londyn ma wszystko, co życie może
zaoferować.
Prawdziwość słów Samuela Johnsona uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 4
w Modlinie Twierdzy mieli szansę sprawdzić
podczas realizacji projektu językowego, którego koordynatorem była pani Ewa Szmytkowska.
W kwietniu 2016 roku dwudziestoosobowa
grupa gimnazjalistów wyjechała na czterodniową wycieczkę do Londynu. W trakcie pobytu realizowali oni projekt, który miał na celu
doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,
jakże ważnych w dzisiejszym świecie. Projekt
polegał na przeprowadzeniu i nagraniu rozmów z londyńczykami w różnych miejscach
użytku publicznego, takich jak: recepcja w hostelu, w którym mieszkaliśmy, stacja Paddingwww.nowydwormaz.pl
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Cała Polska czyta w PP1
Tekst i Foto: Alina Kaszyńska

n Dzieci uwielbiają, gdy się im czyta. Głośne czytanie dziecku to nie tylko sposób na wzbogacenie jego zasobu słów, to
także skuteczny sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, myślącego, gdyż dzięki tematom, jakie porusza książka,
dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.

Publiczne Przedszkole nr 1 jest aktywnym
uczestnikiem akcji „Cała Polska czyta dzie-

ciom” i bierze udział w Programie „Czytające
Przedszkola”. Wychowawczynie często czyta-

Dzień Babci i Dzień Dziadka
w Twierdzy Modlin
Tekst: Aleksandra Tobolczyk, Foto: Natalia Angielczyk

n 20 stycznia w przedszkolu w Twierdzy Modlin odbyło się spotkanie, na które
przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka.
Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystość.

24

ją dzieciom i zachęcają także rodziców, by
i oni czytali swoim pociechom. Do przedszkola zapraszamy rodziców, dziadków czy krewnych naszych dzieci, a także wszystkich, którzy
chcą wziąć udział w naszym przedsięwzięciu.
W marcu gościem dzieci z grupy „Wesoła
Gromada” był burmistrz naszego miasta pan
Jacek Kowalski. Na spotkaniu gość przeczytał
jedną z książek z popularnej serii o przygodach żółwia Franklina. Dzieci uwielbiają książki z przygodami Franklina, dlatego
po przeczytaniu książki przez gościa rozgorzała dyskusja. Na pytania zadawane przez pana burmistrza dzieci udzielały odpowiedzi,
których trafnością gość często był zaskoczony.
Na pamiątkę spotkania pan Jacek Kowalski
otrzymał od dzieci upominek – pięknie zdobioną
zakładkę do książek. Dzieci zaśpiewały gościowi
piosenkę mówiącą o tym, jak piękne i ciekawe
są książki, a następnie gość wraz z dziećmi zaśpiewał popularną harcerską piosenkę „Stokrotka”. Wniosek nasuwa się jeden: jeśli chcemy, by
dzieci wyrosły na kulturalnych i mądrych ludzi, wychowujmy ich w miłości do książek.

Wszystkich gości serdecznie witała nasza
pani wicedyrektor – Irena Wiśniewska. Każda
z grup przygotowała część artystyczną. Dziadkowie mogli zobaczyć jak pięknie występują
ich wnuczęta. Przedszkolaki urzekły wszystkich
zarówno grą aktorską, jak i strojami, które przygotowali na te występy przy pomocy swoich
rodziców.
Dzieci śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki. Goście byli poruszeni.
W oczach niektórych można było dostrzec łzy
wzruszenia. Występy nagrodzono gromkimi
brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych
gości były własnoręcznie wykonane przez
dzieci prezenty.
Przedszkolaki zaprosiły swoich dziadków
do wspólnych zabaw tanecznych, były to:
„Karuzela”, „Babciu, dziadku zrób to, co ja” czy
„Lecę z babcią i dziadkiem samolotem”. Radości zarówno wśród najmłodszych, jak i starszych nie było końca, a wszystkie babcie
i dziadkowie wytrwale próbowali dorównać
kroku swoim wnuczętom.
Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznym tortem, który upiekła nasza przedszkolna
kucharka pani Teresa. Spotkanie przebiegło
w serdecznej atmosferze.
A za rok znów się spotkamy z naszymi miłymi dziadkami.
www.nowydwormaz.pl
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Ostatnia 6 runda City Trail
Tekst i Foto: emka

n W niedzielę 12 marca w Parku Leśnym na warszawskich Młocinach została rozegrana ostatnia runda ogólnopolskich biegów przełajowych CITY TRAIL.

Narciarski maratończyk z Nowego Dworu
Tekst i Foto: emka

n W dniach 3–5 marca w Jakuszycach rozegrane zostały konkurencje
narciarskie 41. Międzynarodowego BIEGU PIASTÓW. Razem na 8 dystansach
wystartowało 5108 zawodników i zawodniczek (w ubiegłym roku 4996). Trzy z tych
biegów zaliczane były do klasyfikacji WORLDLOPPET (liga światowa masowych
biegów narciarskich).
Mamy zaszczyt powiadomić naszych Czytelników, że w każdym z tych trzech biegów wystartował i ukończył je biegacz-maratończyk
nowodworskiego JOGGERA Marek Dobrowolski.

www.nowydwormaz.pl

Oto krótka historia tych startów: 3 marca
– 30 km techniką dowolną, 192 miejsce w czasie 1: 58,34 sek na 410 zawodników; 4 marca
– 50 km stylem klasycznym, 176 miejsce w M-

We wszystkich biegach wystartowało prawie
tysiąc uczestników, wśród nich „trzynastka” zawodników nowodworskiego JOGGERA. W CITY TRAIL
JUNIOR na dystansie 1000 m Agnieszka Kuczyńska uzyskała czas 4: 21,8 sek. Na dystansie 2000 m
doskonale spisał się Robert Kuczyński, który z czasem 7: 14,8 sek wywalczył I miejsce. Michał Wodyński i Michał Runkun z czasami 7: 53,2 i 8: 23,6
zajęli odpowiednio 8 i 9 miejsca. W biegu głównym na dystansie 5 kilometrów najlepiej z naszych
biegaczy wypadł Karol Bielec, uzyskując
czas 19,16 sek. Kolejność pozostałych zawodników jest następująca: Marek Dobrowolski – 21,15
(rekord cyklu), Ania Świstak – 21,23 (rekord cyklu),
Piotr Ochman – 21, 30, Daria Mirowska – 22, 02, Ludomir Rynkun – 22.31 (rekord cyklu), Piotr Wodyński – 22, 42, Sandra Ordońska – 29,22 sek.
Wyrażamy uznanie dla organizatorów z Poznania za doskonałe przygotowanie imprezy.
Organizatorzy zaprosili uczestników na uroczyste zakończenie całego cyklu CITY TRAIL, które odbędzie się 22 marca w Warszawie.

-50 w czasie 4: 41,18 sek, bieg ukończyło 1375
zawodników, w biegu tym uczestniczyła najlepsza polska biegaczka Justyna Kowalczyk,
która w czasie 2: 34 zajęła szóste miejsce,
a wygrała z nią tylko „piątka” zawodników zagranicznych; 5 marca – 25 km stylem klasycznym, M-50/71 miejsce, 384 w OPEN na 1300
startujących, czas 2: 08,11 sek. Podziwiamy niesamowity hart ducha naszego biegacza, który tydzień później, startując w biegu na 5 km
w CITY TRAIL, ustanowił najlepszy rezultat sezonu. Gratulujemy naszemu maratończykowi
i życzymy jeszcze lepszych wyników.
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I Turniej Orlików
Tekst i Foto: Straż Miejska

n W sobotę 25 lutego w hali NOSiR odbył się I Turniej Piłki Nożnej Orlików
o puchar Komendanta Straży Miejskiej. Imprezę objął patronatem Burmistrz
Jacek Kowalski. Podczas turnieju prowadzona była też zbiórka dla chorego
Kajetana Wąsiewskiego.
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W turnieju zagrały drużyny: Akademii Piłkarskiej Sochaczew, Orłów Guzovii Guzów, UKS
Unii Boryszew, UKS Modlin I, UKS Modlin II oraz
Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Zawodnicy to
chłopcy z roczników 2006/2007. Zawody profesjonalnie poprowadził sędzia z MOPZPN Paweł Lewandowski.
Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali: fundator pucharów i dyplomów Piotr Rogiński
– Komendant Straży Miejskiej, oraz fundator
medali, a jednocześnie prezes UKS Modlin
– Krzysztof Bisialski. Drużyny zagrały systemem
„każdy z każdym”. Po stojącej na wysokim poziomie sportowej i zaciętej walce turniej wygrał zespół UKS Unii Boryszów. Drugie miejsce
zajął UKS Modlin I, trzecie AP Sochaczew,
czwarte Świt Nowy Dwór Maz., piąte UKS II Modlin, a szóste Orły Guzovia Guzów. Wszystkie
drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Ponadto piłkarze, ich trenerzy oraz wszyscy, którzy pomagali przy organizacji turnieju, otrzymali
pamiątkowe medale „Gramy dla Kajetana”.
Podczas zbiórki do skarbonki zebrano 517,05 zł. Serdecznie dziękujemy za każdy
grosz i wsparcie naszej akcji.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, trenerom, organizatorom oraz kibicom za udane
zawody i mamy nadzieję, że za rok spotkamy
się ponownie.

www.nowydwormaz.pl
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Halowy turniej piłkarski w Twierdzy
Tekst i Foto: Sławomir Krzeczkowski
Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”, działający przy Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy
w sobotę 18 lutego zorganizował halowy turniej piłkarski o puchar prezesa UKS „Reduta”.
Do zawodów zgłosiło się osiem drużyn, które
podzielono na dwie grupy. Zespoły zaprezentowały wysoki poziom umiejętności, gra toczyła się do ostatniego gwizdka sędziego, a rolę
tę pełnił znakomicie Michał Szymański. A oto
wyniki zawodów:

Grupa A
Bezlitośni – Stara Gwardia
Klub Garaże – Delta
Bezlitośni – Delta
Klub Garaże – Stara Gwardia
Bezlitośni – Klub Garaże
Delta – Stara Gwardia

1:3
7:1
2:1
0:3
0:3
2:2

Grupa B
Betoniara – Pólko
Legioniści – Joker
Betoniara – Joker
Legioniści – Pólko
Betoniara – Legioniści
Joker – Pólko

0:2
1:4
1:4
2:0
0:0
5:0

Mecz o III miejsce
Klub Garaże – Legioniści 1:1

(karne 1:3)

Finał
Stara Gwardia – Joker
0:6
Najskuteczniejszym bramkarzem turnieju
został Ryszard Wodowski z Jokera, a

Rozbiegamy Nowy Dwór
Tekst: Karol Bielec, Foto: facebook/Rozbiegamy Nowy Dwór

n Inicjatywa „Rozbiegamy Nowy Dwór” powstała, aby propagować sport
i aktywność fizyczną w naszym mieście. Jej celem jest promocja biegania jako
wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego, a także motywowanie
do rozwijania sprawności fizycznej i dbania o kondycję zdrowotną.

Inicjatywa jest skierowana do wszystkich,
którzy poprzez sport chcieliby chociaż trochę
zmienić swoje życie. „Rozbiegamy Nowy
www.nowydwormaz.pl

Dwór” skupia w swoim gronie zarówno utytułowanych biegaczy, którzy trenują w klubach, jak i amatorów oraz osoby, które

najlepszym strzelcem – Dawid Barciński,
zdobywca 8 bramek, z tej samej drużyny. Na
zakończenie zawodów wręczono nagrody
ufundowane przez UKS „Reduta”.

po raz pierwszy kupiły sobie buty biegowe. Integracja w grupie daje osobom początkującym możliwość korzystania z praktyki i wiedzy
doświadczonych biegaczy. Inspiracją do powstania „Rozbiegamy Nowy Dwór” było również istnienie podobnych grup w innych
miastach, które mają swoje reprezentacje
na zawodach. W sobotę 25 lutego odbył się
pierwszy wspólny trening, na który przybyło 21 osób. Pierwsze rozbieganie poprowadził Rafał Szymborski – zwycięzca Biegu
Czterech Generałów z 2015 roku, 5 miejsce
na Mistrzostwach Polski w półmaratonie.
Tempo nie było zbyt szybkie, ponieważ niektóre osoby biegały pierwszy raz od czasów
szkolnych. Kolejne spotkania „Trening dla Każdego” odbywają się w weekendy i są prowadzone przez najlepszych nowodworskich
biegaczy. Może w nich wziąć udział każdy,
kto ma ochotę pobiegać, niezależnie
od wieku i kondycji. Na dotychczasowe spotkania uczęszcza grupa ponad 20 nowodworzan, których opinie świadczą o pozytywnym
przyjęciu inicjatywy. „Rozbiegamy Nowy
Dwór”. A powstała ona, by promować miasto, na przykład przez reprezentowanie go
na imprezach biegowych, a także w celu organizacji różnych atrakcji sportowych w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Zawody strzeleckie na Dzień Kobiet w Twierdzy
Tekst i Foto: Sławomir Krzeczkowski

Każdego roku w Zespole Szkół w Modlinie
Twierdzy z okazji Dnia Kobiet organizowane
są zawody, które by uatrakcyjniają to sympatyczne święto. Także w tym roku Zespół
Szkół wraz z UKS „Reduta” zorganizowały zawody strzeleckie dla pań. Każda z uczestniczek zawodów miała okazję sprawdzić

swoje umiejętności strzeleckie. Konkurencja
obejmowała strzelanie z wiatrówki w dwóch
pozycjach: leżąc i stojąc, oraz strzelanie z pistoletu pneumatycznego. Oczywiście liczyła
się przede wszystkim zabawa, ale nie zabrakło też emocji. Tym bardziej że nagrody ufundowane przez wiceprzewodniczącego rady

powiatu nowodworskiego Zdzisława Szmytkowskiego oraz UKS „Reduta” były nader
atrakcyjne.
A oto wyniki;
I miejsce – Justyna Pręgowska
102 pkt
II miejsce – Agnieszka Biegaj
90 pkt
III miejsce – Ewelina Szczygieł
86 pkt

strzem Jackiem Kowalskim, od którego otrzymali zapewnienie o pełnym wsparciu kajakarstwa nowodworskiego.
Nie tylko praca na Narwi zajmowała podopieczne trenera Szałkowskiego. Trenowały
też na siłowni, bieżni, sali gimnastycznej i trochę na basenie. (…)
Najważniejszy tegoroczny start, to Mistrzostwa Świata, zarówno te seniorskie, jak i juniorskie. Choć dla naszych zawodniczek z tak
krótkim stażem treningowym każdy start w imprezie międzynarodowej jest równie ważny.
W ubiegłym sezonie kanadyjkarki pokazały się z dobrej strony zdobywając brązowy medal Mistrzostw Europy U23, złoty medal w PŚ, 5.
miejsce w Mistrzostwach Świata i 4. pozycję

w Mistrzostwach Europy Seniorów. To wyniki
naszej najlepszej kanadyjkarki – Doroty Borowskiej. Pozostałe zawodniczki juniorki również
postarały się o dobre wyniki, rywalizując i zajmując punktowane pozycje w finałach Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.
(…) Plan na najbliższe lata, jakie stawia
przed sobą (trener Szałkowski red.) i swoimi
kanadyjkarkami jest prosty.
Moja strategia to, praca i współpraca z szeroką grupą specjalistów, począwszy od trenerów, fizjologów, fizjoterapeutów, psychologów,
dietetyków. Mój plan na Tokio jest prosty, zdobyć pierwszy medal dla kobiecych kanadyjek
– podsumowuje trener Mariusz Szałkowski.
I za to trzymajmy kciuki.

Kanadyjkarki
na Narwi
Tekst: Beata Sokołowska-Kulesza
(skróty pochodzą od redakcji),
Foto: www.pzkaj.pl

n Nowy Dwór Mazowiecki i Narew, to
w tym roku miejsca, w których
kanadyjkarki po raz pierwszy zaczęły
poważne wiosłowanie.
Można powiedzieć, że Nowy Dwór Mazowiecki ze swoimi rzekami, to teren wprost stworzony dla sportu takiego jak kajakarstwo. (…)
Trener Mariusz Szałkowski postanowił je wykorzystać na pierwsze tegoroczne treningi
na wodzie. Cel, to przede wszystkim kilometry
i technika, o którą na rzece trzeba się mocniej
postarać. (…)
W zgrupowaniu uczestniczyły cztery zawodniczki grupy U23 i cztery juniorki. Drugim trenerem na zgrupowaniu był Michał Mróz
z Cresovi Białystok (…)
Zgrupowanie wizytowali Prezes PZKaj Tadeusz Wróblewski i Dyrektor Sportowy Wojciech
Kudliki. Oprócz wspólnego obiadu z zawodniczkami, przeprowadzili rozmowy z Burmi28
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