Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 97/ Marzec 2018

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim mieszkańcom
Nowego Dworu Mazowieckiego
najlepsze życzenia zdrowia, smacznego
jajka, mokrego dyngusa, wszelkiej
pomyślności
i mnóstwa wiosennego optymizmu.
Niech ten szczególny czas przepełnia
wiosenny nastrój i radość przebywania
z bliskimi.
Życzymy, aby święta napełniły
wszystkich spokojem i wiarą,
dały siłę do pokonywania codziennych
trudności
i pozwoliły z ufnością spojrzeć
w przyszłość.
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milionów złotych pozyskało miasto na
budowę dwóch parkingów P&R przy
stacjach zlokalizowanych przy ul. Morawicza
i Kolejowej. W pierwszej kolejności będziemy
realizować budowę parkingu w Modlinie Starym. Parking przy ul. Morawicza wg. założeń
miał powstać do końca 2019 roku jednak będziemy się starać wykonać go szybciej.
Jak już informowaliśmy wcześniej zakończyły się ponad dwuletnie prace nad
strategią rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018-2030. Na ostatniej
sesji (06.03) radni uchwalili dokument.
O założeniach strategii i misji miasta piszemy w temacie numeru. W kolejnych miesiącach na łamach Faktów Nowodworskich
będziemy bardziej szczegółowo informować Państwa o kierunkach rozwoju miasta
i sposobach w jaki chcemy je osiągnąć.
Polecam Państwa uwadze całe marcowe wydanie Faktów, w którym m.in. zapra-

szamy do przyłączenia się do akcji „Ratujmy
pszczoły”, podsumowujemy akcję „Nakarm
brzuszka” , zamieszczamy relację ze spektaklu „Cafe Bodo” oraz z obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
i mnóstwo informacji z naszych placówek
edukacyjnych. Przy okazji, w związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnym, życzę
Państwu zdrowia, pogody ducha i wszelkiej
pomyślności.
Niech ten szczególny czas przepełnia
wiosenny nastrój i radość przebywania
z bliskimi.

temat numeru

Strategia Rozwoju Miasta uchwalona!
TeksT I FOTO RED.

n Przez ostatni rok mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego razem z urzędnikami pracowali nad strategią rozwoju miasta. Dokument został uchwalony na
ostatniej sesji Rady Miejskiej (06.03). Kierunek rozwoju, który został wyznaczony to Nowy Dwór Mazowiecki jako przyjazne miejsce do życia m.in. otwartej
i zintegrowanej wspólnoty, z wysokim komfortem zamieszkania i dobrze zorganizowaną przestrzenią publiczną.

P

lanowanie strategicznego rozwoju miasta jest procesem
wymagającym kompleksowego podejścia, spojrzenia w przyszłość oraz
długofalowego planowania. Strategia Nowego Dworu Mazowieckiego
od samego początku była tworzona
w oparciu o opinie mieszkańców przy
wsparciu ekspertów. Stworzony dokument definiuje wyzwania rozwojowe

jakie stoją przed Nowym Dworem Mazowieckim do 2030 roku.
Miasto postawiło przed sobą 3 cele
strategiczne, w obrębie których będzie
wprowadzać zmiany. Każdy z nich stanowi osobną grupę docelową i wymaga zrealizowania celów operacyjnych.
Cele strategiczne są ukierunkowane na
poprawę jakości życia mieszkańców, na
uatrakcyjnienie miasta pod względem
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przestrzennym oraz pracę nad innowacyjną polityką gospodarczą.
Aby zrealizować pierwszy cel strategiczny (Miasto otwartej i zintegrowanej
wspólnoty red.) władze miasta podejmą
działania związane z zaspokojeniem
potrzeb mieszkańców zarówno pod
względem socjalnym, jak również zdrowotnym. Kolejnym obszarem zmian
będzie funkcjonowanie urzędu i jednostek administracyjnych, by były bardziej
przyjazne dla mieszkańców, a załatwienie w nich spraw było dużo prostsze.
W drugim obszarze znalazły się działania, których celem jest sprawienie, by
Nowy Dwór Mazowiecki stał się miastem
bardziej atrakcyjnym i funkcjonalnym.
Wyzwania stojące przed miastem to rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego,
rozwój komunikacji publicznej oraz ciągłe
zwiększanie atrakcyjności turystycznej.
Kolejnym obszarem rozwoju będą miejsca aktywnego wypoczynku w mieście
i poprawa w nim jakości powietrza. „Chcemy, by mieszkańcy mieli dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, a także
rekreacyjnej. Czekają nas kolejne zmiany,
które będziemy realizować w następnych
latach” – podkreśla Burmistrz Jacek Kowalski. Bardzo ważnym elementem realizacji celu strategicznego będą prace nad
zapewnieniem dobrej dostępności terenów inwestycyjnych w obrębie miasta.
Trzeci obszar obejmuje działania
związane z innowacyjną polityką gospodarczą. Zadania do realizacji, które znala-
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„Serdecznie dziękuję mieszkańcom za
zaangażowanie i wszystkie uwagi do
strategii rozwoju miasta. Kolejny etap
to wdrażanie celów i inicjowanie zmian,
które sprawią że Nowy Dwór Mazowiecki
będzie miejscem jeszcze bardziej przyjaznym do życia.”

zły się w strategii dotyczą m.in. współpracy z przedsiębiorcami, dostosowania
profili kształcenia w placówkach edukacyjnych tak, by były one adekwatne do
potrzeb rynku pracy. Ostatnią częścią
trzeciego celu strategicznego jest wzrost
wpływów z tytułu podatków do budże-

tu miasta. By to zrealizować miasto będzie podejmować działania mające na
celu przyciągnięcie nowych inwestorów
zewnętrznych.
Szerzej o strategii będziemy pisać
w kolejnych wydaniach Faktów Nowodworskich.
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Specjalistyczne urządzenia
dla policjantów

TeksT Zespół Promocji i Spraw Społecznych Foto KPP Nowy Dwór Mazowiecki

n 26 lutego br. starosta nowodworski
Magdalena Biernacka wraz z zastępcą
Pawłem Calakiem przekazała na ręce
Komendanta Powiatowego Policji mł.
insp. Marka Chodakowskiego, specjalistyczny sprzęt o wartości 10 000 zł, który posłuży w codziennej pracy technikom kryminalistyki.

P

olicjanci zostali wyposażeni w nowy
aparat fotograficzny, urządzenia do
mierzenia odległości oraz szereg narzędzi,
które wykorzystywane są podczas oględzin
miejsca zdarzenia.
Jest to wsparcie, które w dużej mierze
usprawni czynności podejmowane przez
nowodworskich techników kryminalistyki.
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Nakarmiliśmy kocie brzuszki!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Julianna Borkowska

n W dniach 5-23 lutego trwała na terenie miasta akcja „Nakarm brzuszka”.
Akcja miała na celu wsparcie społecznych opiekunów kotów poprzez przekazanie im darów dla kotów, którymi
się zajmują.

W

zbiórkę aktywnie włączyły się
szkoły, przedszkola, lecznice
weterynaryjne i instytucje na terenie
miasta oraz p. Artur Zięba-Konalewski.
Szczególnie aktywnie zadziałali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr
7 i przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 5 z grup: Biedroneczki, Pszczółki, Rybki, Jagódki, Motylki, Zuchy, Sówki,
Muchomorki, Jeżyki, Żabki, Nutki, Smerfy gdzie zbiórkę koordynowała p. Beata
Gmurzyńska. Specjalne podziękowania
skierował do nich Burmistrz Jacek Kowalski, który odwiedził uczniów w dniu
przekazywania darów.
Sporo darów zebrały również: przedszkolaki z Publicznego przedszkola Nr
1, Nowodworski Ośrodek Kultury, Centrum Zdrowia Zwierząt Państwa Marty
i Dariusza Traczyk, MASTIF Przychodnia
Weterynaryjna Ewy Dunal, Przychodnia
Weterynaryjna „Medi – Vet” s. c. , Gabinet Weterynaryjny lek. wet. T. Ziomka.
Dziękujemy wszystkim osobom, które
zaangażowały się w pomoc bezdomnym kotom w tym także Straży Miejskiej
za wsparcie w transporcie darów.
Łącznie podczas akcji zebrano:
– 267,5 kg suchej karmy,
– 239 szt. puszek po 400 g,
– 88 szt. pasztecików,
– 789 szt. saszetek po 100 g i 85 g,
– 21 szt. żwirków,
– Milkvet,
– dużo kocy, misek , kuwet, obroży,
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pojemników do przenoszenia kotów,
kanapę dla kotów, zabawki i materiałowe domki.
„Wynik zbiórki przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania” mówi Julianna
Borkowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej, inicjatorka zbiórki. Podkreśla
też, że okazane zaangażowanie i bezinteresowna pomoc to świadectwo wielkiego serca naszych mieszkańców. „To świadectwo życzliwości i zdolności pomocy
zwierzętom. Dzięki tej pomocy bezdomne koty mają szansę lepiej i godniej znosić swój los” dodaje p. Borkowska.

Zebrane dary trafią do społecznych
opiekunów kotów, a starczy ich na pewno na rok.
Jeszcze raz w imieniu organizatora
zbiórki – Urzędu Miejskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim – serdecznie
dziękujemy.
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Spotkanie partnerów RESTAURY w Zagrzebiu
TeksT I Foto Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
jest na półmetku projektu RESTAURA, który równolegle realizowany jest
w Polsce, Chorwacji, Słowacji i Słowenii. W dniach 14 i 15 lutego w chorwackim Zagrzebiu odbyło się kolejne
spotkanie grupy roboczej, którego
celem było podsumowanie dotychczasowych prac, oraz wytyczenie celów na pozostałe półtora roku funkcjonowania projektu. Uczestniczyło
w nim dwóch pracowników Wydziału
Projektów Infrastrukturalnych biorących udział w realizacji projektu.

J

ako, że większość zaangażowanych partnerów ma już opracowane Zintegrowane Plany Rewitalizacji
Elementów Dziedzictwa kulturowego,
lutowe spotkanie w Zagrzebiu poza
prezentacją dotychczasowych postępów skoncentrowane zostało na praktycznych zastosowaniach formuły PPP
(partnerstwa publiczno-prywatnego)
we współpracy jednostek administracji
publicznej z inwestorami prywatnymi.
W trakcie szkolenia prowadzonego
przez chorwackiego partnera projektu,
instytut IRMO, po części teoretycznej
uczestnicy szkolenia mieli możliwość
zapoznać się z obiektami dziedzictwa
narodowego na terenie Zagrzebia

i praktycznego zastosowania formuły
PPP w ich rewitalizacji.
Nowodworski projekt „Rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” to przedsięwzięcie
o charakterze pionierskim w skali całego kraju. Zgodnie z założeniami tego
projektu planowane jest zrealizowanie
w formule PPP (partnerstwa publicznoprywatnego) historycznego Placu Sol-

nego, modernizacja nabrzeża Narwi
na wysokości miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle
mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową. Projekt zakłada też utworzenie
mariny przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej na obszarze objętym opracowaniem. Więcej informacji o projekcie
znajduje się na stronie Nowego Dworu
Mazowieckiego nowydwormaz.pl.
Realizacja projektu przynieść ma
miastu i jego mieszkańcom korzyści
nie tylko na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego.
„RESTAURA ma także spełnić określone cele społeczne, gospodarcze, przestrzenne i techniczne, a także podnieść
atrakcyjność sąsiadujących areałów.
Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego poprzez mechanizmy
partnerstwa publiczno-prywatnego
RESTAURA” jest współfinansowany
w ramach programu Interreg Europa
Środkowa ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
#Interreg, #PPP, #RESTAURA,
#nowydwormaz

Pomagamy pszczołom!
TeksT I foto materiały organizatora, red.

n Miasto Nowy Dwór Mazowiecki bierze udział w akcji „Manifest
Gmin Przyjaznych Pszczołom”. Jej celem jest zwrócenie uwagi
na problem ginięcia pszczół oraz aktywizacja gmin z całego kraju do podjęcia działań na rzecz ochrony owadów zapylających.

M

anifest Gmin Przyjaznych
Pszczołom to inicjatywa powstała w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.
W tym roku odbędzie się już VIII edycja tego społeczno-edukacyjnego programu, którego inicjatorem jest firma
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ZT Kruszwica SA. Jego głównym celem
jest podkreślenie znaczenia pszczół dla
środowiska i człowieka oraz angażowanie społeczności lokalnych do działań
na rzecz pszczół w Polsce. Poparcia dla
Manifestu udzielił Związek Gmin Wiejskich RP oraz organizacje pozarządowe
działające na rzecz ochrony przyrody.
W ramach akcji Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki organizuje kilka przedsięwzięć, do udziału w których chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić. Będą
to m.in. akcja sadzenia roślin miododajnych (21-28.04), sprzątanie wałów
i Jarmark Darów Natury (21-22.04) oraz
Warsztaty edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów (7-21.05).

O szczegółach dotyczących poszczególnych wydarzeń będziemy na bieżąco informować poprzez naszą stronę internetową nowydwormaz.pl oraz
profil miasta na Facebooku.

www.nowydwormaz.pl
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Ponad 6 mln zł na P&R w NDM!
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak FOTO Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

n Do końca przyszłego roku powstaną w Nowym Dworze Mazowieckim
parkingi Parkuj i Jedź (P&R). 15 marca
br. w Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego podpisał umowę na dofinansowanie ich budowy.
iasto otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 6 milionów złotych na budowę dwóch parkingów „Parkuj i Jedź” przy ulicach Kolejowej i Morawicza. 15 marca umowę
w tej sprawie podpisali wicemarszałek

M

województwa mazowieckiego Wiesław
Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz
Burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski i Skarbnik Anna Palczowska. Pozyskane przez Miasto środki pochodzą z RPO
WM 2014-2020 i budżetu państwa.
Przypomnijmy:
Pierwszy, zaplanowany do realizacji w 2018 r. jest parking przy
ul. Kolejowej. Drugi przy ul. Morawicza miał zostać oddany w 2019 roku,
jednak urzędnicy zakładają wcześniejszy termin uruchomienia parkingu

w tej lokalizacji. Na obu obiektach
przewidziano miejsce dla prawie 400
aut oraz 80 rowerów. Dodatkowo jako
infrastruktura towarzysząca przy stacji
Nowy Dwór Mazowiecki powstaną
m.in. punkt obsługi pasażerów oraz
miejsce do ładowania rowerów elektrycznych.

Uczciliśmy Żołnierzy Wyklętych!

TeksTT I FOTO red.

n 1 marca obchodziliśmy Narodowy
Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Placówki edukacyjne w Modlinie
Twierdzy i na Osiedlu Młodych zorganizowały uroczystości, w których
wzięli udział nie tylko uczniowie ale
też mieszkancy miasta.

O

godz. 11:00 uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 w Modlinie Twierdzy
przeszli ulicami osiedla w Marszu
Pamięci. Dodatkowo, na parterze
szkoły można było obejrzeć wystawę okolicznościową. Po południu
dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku został wyświetlony film o Rotmistrzu Pileckim (postać Rotmistrza
przybliżylismy w poprzednim wydaniu Faktów Nowodworskich red.)
Obchody Dnia Pamięci zorganizował również Zespół Szkolno –
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Przedszkolny na Osiedlu Młodych.
Uczniowie również obejrzeli film
i wystawę. Dodatkowo mieszkańcy
zostali zaproszeni po południu na
montaże słowno-muzyczne „Oszukani, porzuceni, nieugięci” oraz „list
do Witolda”, wystawę i film o rotmistrzu Pileckim.
O godz. 20:00 w oknach zapalone zostały światła pamięci.
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CAFE BODO: Międzywojenna piosenka dla nowodworzanek
TeksT Martyna Kordulewska Foto Martyna Kordulewska, NOK

n 7 marca br. przenieśliśmy się w czasie. Hala NOSiR zamieniła się w przedwojenną, warszawską kawiarenkę przy ul. Foksal 17, gdzie spotkali się Eugeniusz
Bodo i Hanka Ordonówna. Wszystko za sprawą Orkiestry Symfoników Bydgoskich, Emilii Czekały, Tadeusza Seiberta i Grupy Kontrapunkt.

D

zięki nim niemalże komplet publiczności mógł wysłuchać największych szlagierów tamtych czasów:
„Całuję twoją dłoń, madame”, „Miłość ci
wszystko wybaczy”, „Umówiłem się z nią
na dziewiątą” czy „Na pierwszy znak”
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i aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu pełnym humoru i czaru. Występ poprzedziły życzenia dla wszystkich kobiet
od Burmistrza Jacka Kowalskiego. Koncert był swoistym prezentem na Dzień
Kobiet. Czy się podobało? O tym najle-

piej świadczą chyba owacje na stojąco
i publiczność domagająca się bisu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy wsparli nas w organizacji koncertu: Nowodworskiemu Ośrodkowi
Kultury, Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, p. Zdzisławowi
Szmytkowskiemu – Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnemu w Modlinie
Twierdzy, p. Mariannie Kowalskiej oraz
p. Czesławowi Dudarowi.

www.nowydwormaz.pl
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Nasi mieszkańcy w hołdzie narodowi
amerykańskiemu
TeksT I Foto MiPBP

n W 1926 r. dla uczczenia 150 rocznicy uzyskania niepodległości przez
Stany Zjednoczone w Rzeczpospolitej
Polskiej przeprowadzono akcję przygotowania księgi pamiątkowej, którą
sprezentowano Amerykanom.

P

rzez osiem miesięcy ok 5,5 milionów obywateli II Rzeczpospolitej podpisywało się pod życzeniami dla USA. Oprócz podpisów najważniejszych osób w państwie, przywódców politycznych i kulturalnych Polski
znalazły się także podpisy zwykłych

Okładka księgi pamiątkowej volumin 109

ludzi, zwłaszcza uczniów i nauczycieli
polskich szkół. W Bibliotece Kongresu
USA znajduje się 111 tomów polskich
Deklaracji. Po 91 latach ten gigantyczny prezent z życzeniami został zdigitalizowany i udostępniony w ramach
projektu „Class of 1926”.
Nowodworskie karty znalazły się
w tomie 11 i 109, oprawionych w płótno z polskimi i amerykańskimi emblematami. Można w nich zobaczyć podpisy nauczycieli i uczniów 7 – klasowej
Szkoły Powszechnej w Nowym Dworze
Mazowieckim i Modlinie Twierdzy oraz

Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie
Twierdzy.
Po przeanalizowaniu poszczególnych kart księgi pamiątkowej nazwiska,
które udało nam się odczytać zostały
skatalogowane z zachowaniem oryginalnej pisowni.
Zapraszamy do przeglądania zaprezentowanych przez Bibliotekę kart. Być
może znajdą Państwo podpisy swoich
krewnych i znajomych. Niektóre nazwiska
nie zostały odczytane, w niektórych mogą
znajdować się błędy, dlatego bylibyśmy
wdzięczni za pomoc i wszelkie uwagi.

Podpisy uczniów 7-klasowej Szkoły Powszechnej w Nowym Dworze Mazowieckim strona 1 I 2

Nowodworska „Książka
na wiosnę”!
TeksT RED. Foto AUTORKA

n „Wcale mi nie zależy” – książka
naszej mieszkanki Miry Białkowskiej
została nominowana w konkursie
„Książka na wiosnę”.
ierwszy etap konkursu trwał do 25
marca. W momencie zamknięcia
tego wydania Faktów Nowodworskich,
nie mieliśmy jeszcze informacji, czy „Wcale
mi nie zależy” przeszło do kolejnego etapu
konkursu. Jeśli tak się stało (mamy taką nadzieję) zachęcamy Państwa do dalszego
głosowania na książkę Miry Białkowskiej.
Głosowanie internetowe odbywa się
poprzez stronę:
www.ksiazkanawiosne.pl/

P

www.nowydwormaz.pl

Jak głosować?
– klikamy w krateczkę głosuj obok
książki,
– wpisujemy dane (e-mail i nr telefonu
są konieczne dla weryfikacji głosu),
– z każdej kategorii możemy wybrać
jedną książkę,
– zaznaczamy krateczkę: akceptuję regulamin,
– zaznaczamy : nie jestem robotem,
– klikamy: głosuj,
– wpisujemy kod potwierdzający, który
otrzymamy sms-em.
Z góry dziękujemy!
11
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„NoviFoto” w natarciu

TeksT red. foto zimowa Narew – autor Małgorzata Domżała, temat „metal”
– ostatni zwycięzca grupowych „prac domowych” – Sylwia Żiółkowska.

n Od powstania Nowodworskiej Grupy Fotograficznej
„NoviFoto” minęły niespełna dwa miesiące.

W

tym czasie grupa z czterech rozrosła się do 12 osób
aktywnie uczestniczących w spotkaniach i plenerach
zdjęciowych. Cieszymy się, że na każdym kolejnym spotkaniu
widzimy nowe twarze – mówi Małgorzata Mianowicz, koordynator Grupy. Mamy już opracowany plan działania na najbliższe
miesiące. Przy współpracy z Urzędem Miejskim, chcemy wyjść
do mieszkańców podczas imprez plenerowych, przybliżyć naszą
pasję i uatrakcyjnić imprezy np. wykonując zdjęcia na ściance
z natychmiastowym wydrukiem. Mieszkańcy będą mogli nas
spotkać już w kwietniu podczas „Jarmarku Natury” i na pewno
w czerwcu w czasie Dni Nowego Dworu.
Grupa spotyka się regularnie co dwa tygodnie (przeważnie
wtorek godz. 19.00) w stołówce budynku dawnego gimnazjum
na Osiedlu Młodych. Podczas spotkań rodzą się pomysły na
nowe wspólne fotograficzne wyprawy, warsztaty, sesje i plenery. Grupowicze przygotowują prezentacje przybliżające sylwetki
i twórczość mistrzów ze swoich ulubionych dziedzin fotografii.
Na każdym spotkaniu analizujemy również zdjęcia, które wykonaliśmy wspólnie lub oceniamy nasze „prace domowe” – czyli
fotografie wykonane na wcześniej ustalony temat – mówi nasza
rozmówczyni. Jest przy tym dużo emocji i zabawy ale również
nauki, co można poprawić, jak naszą twórczość postrzegają
inni. Jest to tym bardziej cenne, że jesteśmy na różnych etapach
zaawansowania i uwagi od bardziej doświadczonych kolegów
szybciej przybliżają do celu – tego, aby robić lepsze zdjęcia.
Relacje z przebytych i zapowiedzi z nadchodzących wydarzeń, możecie Państwo śledzić na FanPage’u Grupy: https://web.
facebook.com/NoviFotoNDM/ a wszystkich zainteresowanych
przyłączeniem się do naszych fotograficznych pasjonatów prosimy o skorzystanie z linku https://web.facebook.com/group-

s/1416896908438944/ i wysłanie zgłoszenia. Osoby, które nie
korzystają z Facebook’a mogą wysłać informację na adres mailowy NoviFoto: grupanovifoto@gmail.com
Kontakt dla prasy:
Małgorzata Mianowicz, 530 890 951, grupanovifoto@gmail.com

Roczek Rozbieganych!
TeksT RED. Foto Gosia Mianatka

n 4 marca nowodworska grupa Biegowa RozbiegaMy Nowy Dwór świętowała pierwsze urodziny swojego
powstania.

„B

iegowo i kolorowo uczciliśmy pierwszy rok RozbiegaMy Nowy Dwór! Bardzo się cieszymy,
że świętowaliśmy w tak licznym gronie” mówi Karol Bielec, Prezes Stowarzyszenia.
„Serdecznie dziękujemy za wszystkie miłe życzenia, wspaniałą atmosferę i wyjątkowy prezent w postaci statuetki” – dodaje. Podczas pierwszych
urodzin zorganizowanych jak na bie-
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gaczy przystało w plenerze, w Parku
Miejskim nie zabrakło wspólnego
treningu i okolicznościowego tortu.
Grupa zapowiada kolejne biegowe
w ydar zenia
w tym roku.
Będziemy
o nich na
bieżąco informować na
www.nowydwormaz.pl,
oraz Facebooku miasta.

www.nowydwormaz.pl
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ZOR RP zorganizował pokaz filmu „Historia
Roja” i prelekcję o żołnierzach wyklętych
TeksT (k) FOTO Jadwiga Kaczorowska

St. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz
(1925-1951)
St. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. Rój, był uczestnikiem polskiego niepodległościowego podziemia
antykomunistycznego na Północnym
Mazowszu w latach 1945 – 1951.
Mieczysław Dziemieszkiewicz wiosną 1945 roku został wcielony do 1 Zapasowego Pułku Piechoty ludowego

Wojska Polskiego w Warszawie. Zdezerterował w listopadzie tego samego
roku, gdy jego brat został zamordowany przez sowieckich żołnierzy. Wstąpił
do oddziału NSZ–NZW ppor. Mariana
Kraśniewskiego „Burzy”. W odpowiedzi na dokonywane przez Urząd Bezpieczeństwa masowe aresztowania
w Ciechanowie i okolicy stworzył patrol Pogotowia Akcji Specjalnej NZW.
Dowodził kilkudziesięcioma akcjami na
Mazowszu przeciw komunistom i siłom
bezpieczeństwa.
Uczestniczył m.in. 28 sierpnia 1950 r.
w akcji zbrojnej na stacji w Pomiechówku, zatrzymując pociąg relacji Warszawa
– Nasielsk. Partyzanci nie znaleźli w pociągu wysokiego rangą przedstawiciela
komunistycznych służb. Rozbroili natomiast dwóch oficerów WP. W wyniku
akcji zginęło trzech miejscowych milicjantów. „Roj” przeprowadzał również
akcje w Gminie Nasielsk. 28 listopada
1948 – dokonał zasadzki na UB pod Nasielskiem, a 15 stycznia 1951 r. napadu
na Bank Spółdzielczy w Nasielsku. Była
to ostatnia spektakularna akcja „Roja”.
St. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz zginął 13 kwietnia 1951 roku
w obławie we wsi Szyszki (k. Pułtuska)
w wyniku donosu jego narzeczonej.
W 2007 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie „Roja”
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
1 marca 2018 r., decyzją nr 16/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 28
lutego 2018 r. 5 Mazowiecka Brygada
Obrony Terytorialnej przyjęła imię st.
sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza,
ps. „Rój”.
1 marca 2018 r. w Pomiechówku
odsłonięto tablicę informacyjną o akcji
zbrojnej oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” na stacji
w Pomiechówku.

Od lewej płk rez. Alfred Kabata, Teresa Stroińska
– Macińska, Roman Kaczorowski

Od lewej płk rez. Alfred Kabata, Jadwiga Kaczorowska,
Roman Kaczorowski, z tyłu młodzież szkolna

n 1 marca 2018 r., w Nowodworskim
Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, Związek Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
zorganizował dla młodzieży z nowodworskich szkół pokaz filmu „Historia
Roja” oraz prelekcję dotyczącą żołnierzy wyklętych.
spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół nr 2,
z Liceum Ogólnokształcącego, ze Szkoły Podstawowej nr 1, z Zespołu Placówek Edukacyjnych oraz Warsztatów
Terapii Zajęciowej.
Przybyłych na spotkanie uczniów,
opiekunów, przedstawiciela IPN oraz
członków Związku powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP.
ZOR RP reprezentowali: kpt. w st.
spocz. Janusz Zajączkowski, Henryk Ruszczyk, 94 – letni kombatant
– Roman Kaczorowski, Teresa Stroińska – Macińska i Jadwiga Kaczorowska.
Spotkanie rozpoczęła prelekcja
Kacpra Kempistego z Oddziałowego
Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie dotycząca żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego ze
szczególnym uwzględnieniem działań
na Północnym Mazowszu. Następnie
wyświetlono film „Historia Roja”, a po
filmie odbyła się dyskusja.

W
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Plakat przygotowany na spotkanie z młodzieżą

płk rez. Alfred Kabata
– prezes ZG Związku
Oficerów Rezerwy RP

Kacper Kempisty
– prelegent
z IPN

MŁODZIEŻ SZKOLNA

Od lewej Teresa Stroińska – Macińska, Kacper Kempisty,
płk rez. Alfred Kabata, kpt. w st. spocz. Janusz
Zajączkowski, Henryk Ruszczyk
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Kobiety z Pólka świętowały swój dzień
TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak Foto Wioletta Dylewska

n Zarząd Osiedla nr 3 – Osiedle Pólko
z okazji Dnia Kobiet zorganizował imprezę okolicznościową.

N

a spotkanie, które odbyło się
13 marca w siedzibie PZW
przy ul. Sukiennej przybyły mieszkanki osiedla i zaproszeni goście: Burmistrz Jacek Kowalski oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna
Nadrzycka.
Burmistrz złożył wszystkim Paniom serdeczne życzenia i przekazał
im słodki upominek. Panie spędziły
czas na wspólnych rozmowach i zabawie, którą uatrakcyjnił występ p.
Janki Patockiej i p. Stefana. Jak mówią uczestniczki – było mega sympatycznie.

W imieniu Zarządu Osiedla serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym na stołach nie
zabrakło słodyczy i okolicznościowej
lampki szampana. Wsparcia udzielili:
– Urząd Miejski w Nowym Dworze
Mazowieckim,
– Centrum Exportu Lukullus Andrzej

Pawluczuk, Stanisławowo k. Pomiechówka,
– Kwiaciarnia p. Okońskiej,
– p. Jadwiga Kaczorowska (upiekła
pyszne ciasto)
– radne Grażyna Nadrzycka i Wioletta
Dylewska.
Jeszcze raz dziękujemy!

Dzień Kobiet w Modlinie Twierdzy
TeksT I Foto Jacek Topczewski

n 8 marca o godz. 19:00 w hali sportowej, Zarząd Osiedla nr 6
razem z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 4 zorganizował
Dzień Kobiet.

P

anie zostały obdarowane kwiatkami a następnie organizatorzy: Dyrektor Zdzisław Szmytkowski oraz przedstawiciel zarządu Jacek Topczewski przywitali solenizantki oraz złożyli
życzenia z okazji ich święta. Nasze spotkanie swoją obecnością
zaszczycił też Burmistrz Miasta pan Jacek Kowalski. Po części oficjalnej odbył się koncert pana Andrzeja Morawskiego a następnie panie udały się na słodki poczęstunek oraz pokaz makijażu.
Serdecznie dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok !
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Ponad 85 tys. zł dla Sebastiana!
TeksT red. FOTO Zuzanna Rusin

n 3 lutego 2018 roku w Rezydencji Miętowe Wzgórza odbył się
Bal Charytatywny „Otwartych Serc dla Sebastiana”. Organizatorem przedsięwzięcia był Komitet Społeczny na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych dla małoletnich nieuleczalnie
chorych dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

P

odczas balu odbyła się licytacja, z której całkowity
dochód zostanie przeznaczony na leczenie chorego
chłopca – Sebastiana, mieszkańca naszego miasta. Podczas
całej imprezy udało się zebrać ponad 85 000 zł. Sponsorami
balu byli: Rezydencja Miętowe Wzgórza – Mansion House,
DSF Kickboxing Chellenge, QUARTZ S.A., INTER CARS S.A.,
Świat Alkoholi 24H Handel Artykułami Spożywczymi, Jerzy
Plackowski, AMW SINEVIA, Kancelaria Notarialna Jarosław Lewicki, P.H.U. AGA-MET, Raxel Telekomunikacja Mazowiecka Sp.
z o.o., AZETH Sklep Komputerowy, DTP Service s.c., LUKULLUS
Sp. z o.o. Sp.K, Grupa Konkret S.A., Stowarzyszenie TAXI Modlin, „Royal” Hotel Modlin, Mazowiecki Bank Spółdzielczy o/
w Łomiankach, PSB Mrówka Nowy Dwór Mazowiecki, Zuzanna Rusin FOTOGRAFIA, Gabinet Zdrowia i Urody M. Wojnicz,
Carl Villa Sp. z o.o., ECO HARPOON Recykling Sp. z o.o.

www.nowydwormaz.pl
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Szymon Fabian – prekursor polskiej farmacji
TeksT I foto Maria Możdżyńska

n 18 kwietnia 1885 r. po krótkiej chorobie zmarł w Nowym Dworze Karol
Teodor Szymon Fabian, magister farmacji, właściciel apteki. Miał 82 lata,
należał do miejskiej elity. Na pogrzeb,
21 kwietnia oprócz nowodworzan,
w tym miejscowej straży ogniowej,
przybyli goście z innych miejscowości
Królestwa Polskiego.

N

a nabożeństwie w kościele
ewangelickim zgromadzili się
aptekarze, studenci farmacji, przedstawiciele Towarzystwa Farmaceutycznego
oraz redaktorzy „Wiadomości Farmaceutycznych”. Zmarłego odprowadzono
na miejscowy cmentarz ewangelicki,
gdzie spoczywa do dziś chociaż wskazać dokładne miejsce jego pochówku
niepodobna. Na prośbę członków ww.
Towarzystwa wykonano maskę pośmiertną zmarłego. Była podstawą dla
wykonanego nieco później przez Teofila
Godeckiego popiersia Fabiana. Dlaczego
w ten sposób uczczono aptekarza, który w prowincjonalnej mieścinie spędził
pół wieku? Może dlatego, że w tamtym
czasie był najwybitniejszym farmaceutą
w kraju.
Urodził się 25 listopada 1803 r. jako
jedyny syn poznańskiego kupca Karola
i Honoraty z Jakubów. Podpisywał się inicjałami K.S. – Karol Szymon, w większości
publikacji występuje pod ostatnim imieniem. Niektórzy uważali, że Fabianowie
byli pochodzenia żydowskiego i dopiero
Szymon około dwudziestki zmienił wyznanie na ewangelicko augsburskie.
Przez kilka lat mieszkał w Gdańsku
kształcąc się i odbywając praktykę u Krukenberga. Do Warszawy przybył jako prowizor – pomocnik aptekarski z niższym
stopniem naukowym. Niektórzy podają,
że tytuł uzyskał dopiero w 1829 r. na Królewskim Uniwersytecie w Warszawie. Pośmiertne wspomnienie podaje iż Fabian
miał przyjechać do Warszawy jako prowizor, i w tym mieście potwierdzić tytuł
egzaminem. O jego życiu w Warszawie
wiemy niewiele. Jedni mówią, że otwo-

Instytut Gospodarstwa i Leśnictwa w Marymoncie
miejsce pracy naukowej Szymona Fabiana

www.nowydwormaz.pl

rzył własną aptekę na Starym
Mieście i szybko dorobił się
znacznej renomy. Inni, że najpierw dzierżawił
aptekę Helnzingów, a później
zarządzał apteką Ulbrichta na
tejże Starówce.
Karol Teodor Szymon Fabian
nowodworski farmaceuta
Warszawski epizod nie trwał długo. Fabian wyjechał do
Berlina, gdzie kontynuował studia kończąc je w stopniu magistra. Jeszcze przed
wyjazdem zaczął publikować w pismach
fachowych i tłumaczyć z niemieckiego
dzieła farmaceutyczne.
Po powrocie został asystentem przy
katedrze chemii technologicznej
w Instytucie Gospodarstwa i Leśnictwa
w Marymoncie. Być może tam rozpoczął badania, które zaowocowały wydaną kilka lat później publikacją napisaną
wspólnie z Teodorem Heinrichem kierownikiem Instytutu. Niektórzy twierdzą,
że w tym wypadku wkład przełożonego
w badania był minimalny, chociaż nieco
później Heinrich wydał kilka pozycji dotyczących praktycznej farmacji. Nasz aptekarz nie czuł się raczej wykorzystywany
przez starszego kolegę skoro zaprosił go
jako świadka na własny ślub, a kilka lat
później na chrzciny córki.
Kiedy dokładnie Fabian osiadł w Nowym Dworze nie wiadomo. Z 23.08.1833
r. pochodzi pozwolenie udzielone Szymonowi Fabianowi przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych, Duchowych
i Oświecenia Publicznego na wolne
praktykowanie farmacji w mieście Nowym Dworze, ale mógł mieszkać tu już
wcześniej. Do 1824 r. działała w mieście
apteka Sobolewskiego, po jego śmierci poszukiwano chętnego do przejęcia
interesu. Być może Fabian wybrał nasze miasto bo nie było tu konkurencji,
a perspektywy na rozwój apteki były
korzystne. Czy nabył przedsiębiorstwo
Sobolewskich? Nie mamy konkretnych
adresów obu placówek, zachowały się
tylko numery domów, w których mieszkali aptekarze, oba w tej samej okolicy,
ale po dwóch stronach obecnego Parku
Wybickiego.
Zaślubiając w 1833 r. Augustę Ludwikę Bertę Jacobi, jedynaczkę, córkę
znanego lekarza i chirurga, Fabian był
już nowodworskim aptekarzem i właścicielem domu w mieście. Podobno
osiedlił się w Nowym Dworze, gdyż prak-

tykował tu jego teść. Informacja nie jest
jednak pewna. Ślub odbył się w Warszawie bo tam w danym momencie Jacobi
mieszkał oraz praktykował. Panna była
najprawdopodobniej posażna, a młodzi podpisali umowę przedślubną. Być
może dzięki temu Fabian miał pieniądze na nowe przedsiębiorstwo. Jedno
jest pewne dzięki małżeństwu umacniał
swoją pozycję jako farmaceuty i zyskiwał towarzyszkę życia zorientowaną
w realiach jego pracy. Być może młodzi
poznali się jeszcze w Gdańsku bowiem
z tego miasta pochodzili Jacobi, może
zetknęli się w Warszawie. W chwili ślubu
ona miała lat 18 on o 13 więcej. Fabian
utrzymywał z rodziną żony stały kontakt.
Teściowie przyjeżdżali do Nowego Dworu na chrzciny wnuków. Gościem młodego małżeństwa bywał również kuzyn
Berty – Karol prowizor farmacji początkowo z Warszawy, później z Moskwy. Na
uroczystościach nie pojawiali się natomiast rodzice Szymona. Jego ojciec nie
żył już w chwili ślubu syna, co działo się
z matką nie wiemy.

Jak na standardy pierwszej połowy XIX w. rodzina
Fabiana była dobrze wykształcona. Podpisy całej
rodziny i Teodora Heinricha na jednym z dokumentów
metrykalnych

W ciągu kolejnych lat w Warszawie
i w Nowym Dworze przychodzą na świat
dzieci Szymona i Berty: w 1836 r. – Henrietta Augusta Luiza, w 1838 r. – Wiktoria
Zofia Adela, w 1840 r. – Karol Henryk Władysław, w 1843 r. – Juliusz Eugeniusz Alfred, w 1846 r. – Stanisław Ludwik Oskar,
w 1847 r. – August Tomasz Aleksander,
w 1850 r. Maria Deodata Karolina. Ze
względu na niekompletność dokumentacji nie wiemy czy były to jedyne dzieci tej pary, nie znamy też w większości
ich losów. Zapewne niektóre zmarły
we wczesnym dzieciństwie. Wiadomo,
że najmłodsza Maria była jedyną córką,
która osiągnęła dorosłość. Najprawdopodobniej do końca życia mieszkała
w domu rodzinnym, nie wyszła z mąż.
Zmarła w 27 roku życia w Nowym Dworze. Dojrzałość osiągnęło również trzech
ostatnich synów i to oni podpisali nekrolog ojca.
Cdn.
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INFORMACJA NA PODSTAWIE
OBWIESZCZENIA WOJEWODY
MAZOWIECKIEGO
z dnia 09 stycznia 2018 r.,
o przeprowadzeniu
kwalifikacji wojskowej
w 2018 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1430 i 2217), § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017r.
poz. 1980) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. poz. 2254)
podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
W okresie od dnia 04 kwietnia do dnia 23 kwietnia 2018 r. przeprowadzona będzie na terenie powiatu nowodworskiego kwalifikacja wojskowa, na którą
wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 1999 r.
2) mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3) osoby urodzone w latach 1997-1998, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające
kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół
lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia
się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944).
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się
ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
18
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4) Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
– wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) –
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny
niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
– powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem
stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
– wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia
głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje
zawodowe.
5) Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej, przedstawia:
– wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) –
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny
niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
– powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem
stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
– wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
6) Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem
miasta), powiatową komisją lekarska oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt
czasowy trwające ponad trzy miesiące stawiają się przed
wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem
uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
7) Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które
w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do
dnia rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub
czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się
do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce
i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
8) Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po
rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość
miejscowa ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i §
2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257).
www.nowydwormaz.pl
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Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy
lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawia
się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją
lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień
w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało
nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez
uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent
miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta
uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji
wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza
przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji
wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby
ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej

służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety,
do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych
kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej
osiemnaście lat życia.
Kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na
pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki będzie trwała w dniach od 04 kwietnia do 10 kwietnia 2018 r.,
dla kobiet dnia: 23 kwietnia 2018 r. w Klubie „TECHNIK” Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6a,
tel. 664 193 167. Osoba, która z ważnych przyczyn nie
może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym
w wezwaniu terminie, powinna zawiadomić o tym Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki telefonicznie na nr
22/51 22 111 lub 22/51 22 251 lub na adres e-mailowy:
sekretariat@nowydwormaz.pl lub ewa.palac@nowydwormaz.pl powinna to zgłosić najpóźniej w dniu,
w którym była zobowiązana do stawienia się na kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej
na stawienie się w tym terminie. Burmistrz Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki określi nowy termin stawienia się do
kwalifikacji wojskowej.

N o w y f es t i w a l w M o d l i n i e !
22 i 23 czerwca 2018 Garnizon Modlin gościć będzie fanów muzyki elektronicznej z całej Polski i świata.
Instytut Festival to kontynuacja legendarnego warszawskiego
cyklu imprez Instytut, tym razem w formie dwudniowego festiwalu łączącego muzykę i sztukę wizualną. W historycznych
murach Garnizonu usłyszymy najciekawszych artystów światowej sceny muzyki elektronicznej na trzech scenach: Main,
Rave i Underground. Oprócz największych nazwisk światowej
sceny muzyki elektronicznej takich jak Nina Kraviz, Marcel Dettmann, Oscar Mulero czy Dax J, do Modlina przyjadą najlepsi
polscy artyści.

www.nowydwormaz.pl

Instytut Festival to nie tylko świetna muzyka. Wydarzenie scalać będzie idea połączenia muzyki ze sztuką – do Modlina zjadą się najlepsi polscy przedstawiciele sztuk wizualnych. Zobaczyć będzie można niecodzienne instalacje artystyczne oraz
spektakularne murale.
Instytut Festival ma ogromny potencjał aby stać się kolejnym
kultowym wydarzeniem na mapie świata. Od dnia ogłoszenia,
festiwal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród fanów muzyki i sztuki. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców w podróż pełną emocji i najlepszej muzyki.
Wstęp na Instytut Festival jest płatny. Karnety do nabycia przez Internet na stronie www.technoinstytut.pl oraz www.biletomat.pl
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Bal karnawałowy w Jedyneczce
TeksT I FOTO PP1

n Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale
karnawałowe. Bal karnawałowy dla
przedszkolaków to dzień niezwykły,
często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im wielu
przeżyć i radości. Tak też było u nas.

2

lutego w Publicznym Przedszkolu
nr 1 ”Wesoła Jedyneczka” odbył się
bal karnawałowy. Tego dnia już od rana
w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów
znanych bajek, w salach przedszkolnych
można było spotkać m.in. wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów,
policjantów, Spider-Mana, Batmana. Nie
sposób zliczyć i wymienić ich wszystkich.
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej
zabawy.

Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy
do prowadzenia balu animatora, który zachęcał wszystkich do tańca. Przedszkolaki
świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w zabawach. Na
sali podczas pląsów robiło się kolorowo,
wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie
znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. 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.

Dzień Babci i Dziadka w PP2
TeksT I foto J.O.

n 7 lutego br. w przedszkolu w Modlinie Starym odbyła się uroczystość
z okazji Święta Babci i Dziadka.
abcia i Dziadek to bardzo ważne
osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu
dzieci z przedszkola „Krasnal” również
pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami
przygotowały dla nich przedstawienie.
Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu
swoich wnucząt. Na twarzach dzieci
widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały programy artystyczne, a następnie wręczyły
własnoręcznie wykonane prezenty dla
swoich ukochanych Babć i Dziadków.
Wszyscy z dumą patrzyli na swoje
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku
w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją

B
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„Aby babcia i dziadziuś
W zdrowiu długo żyli,
Aby uśmiech dla nas mieli
W każdej wolnej chwili. „

miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami zostały zaproszone
na przygotowany z tej okazji słodki
poczęstunek.
Mamy nadzieję, że ten dzień na
długo pozostanie w pamięci zarówno
dzieci jak i dziadków!

www.nowydwormaz.pl
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Dzień Babci i Dziadka w SP1 Smerfy u przedszkolaków
TeksT I Foto A. Tkacz, M. Ners

TeksT I Foto SP1

n 9 lutego br. w grupie 0 a ze Szkoły Podstawowej nr 1
odbyło się świętowanie Dnia Babci i Dziadka.

n W ramach integracji młodzieży gimnazjalnej z przedszkolakami, uczniowie kl. 2 D pod opieką wychowawcy p. Elżbiety Żybury, przygotowali przedstawienie pt.: „Smerfne marzenia o śniegu” dla dzieci oddziałów przedszkolnych Szkoły
Podstawowej nr 1.

N

iespodzianka przygotowana przez gimnazjalistów
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem najmłodszej społeczności szkolnej. Dostarczyła dzieciom wiele radości
i była okazją do wspólnej zabawy.

N

a zaproszenie swoich wnucząt licznie przybyli Babcie i Dziadkowie, i z nieukrywanym wzruszeniem
obejrzały przygotowaną specjalnie na tę okazję niespodziankę.
Dzieci przedstawiły program artystyczny, recytowały
wiersze, śpiewały piosenki oraz zaprezentowały pokaz taneczny dla najukochańszych dziadków. Po występie dziadkowie otrzymali własnoręcznie zrobione upominki.
Zakończeniem dnia były wspólne tańce i zdjęcia w wesołej fotobudce.

Czekoladowa
wycieczka
TeksT I Foto Beata Malasiewicz

n Na wyjątkowo słodką wycieczkę
do Manufaktury Czekolady Chocolate
Story w Warszawie, wybrały się dzieci
z grupy „Sówki” z Publicznego Przedszkola Nr 5 w NDM.
czestnicy wycieczki „zasmakowali” w wielu atrakcjach, które
przygotowali organizatorzy czekoladowych warsztatów. Najważniejszą i chyba najbardziej satysfakcjonującą było
własnoręczne przygotowanie tabliczki
czekolady, którą dzieci mogły ozdobić
według własnego pomysłu i zabrać do
domu. Dodatkowo każdy mógł skosztować gorącej czekolady oraz ziarnka

U

www.nowydwormaz.pl

kakao, które już nie każdemu smakowało ze względu na swój wyjątkowo
gorzki smak. Dzieci poznały również
historię powstania Manufaktury oraz
zachwycały się dziełami wykonanymi
z czekolady.
Jeśli ktoś jest amatorem czekolady
lub po prostu łasuchem, czekoladowa
wycieczka na pewno zaspokoi jego
oczekiwania.
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MegaMisja w ZSP1
TeksT I FOTO Aleksandra Pocheć-Mordaka

n 22 lutego do Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zawitali wyjątkowi
goście. Do klasy 3 E, która realizuje
program MegaMisja, przybyli pan Bartłomiej Kuczyński i pan Bartosz Rymkiewicz z Fundacji Orange wraz z ekipą filmową.
lfiki pod opieką pani Aleksandry
Pocheć-Mordaki biorą udział
w programie Fundacji, ucząc się, przez
zabawę, bezpiecznego korzystania
z nowych technologii. To już trzecia,

E

licząc pilotażową, edycja projektu,
w którym bierze udział 600 szkół z całej Polski. Jednak to starania uczniów
z Siódemki zostały docenione i wyróżnione. Relacje ze spotkań z Julką,
Kubą i Psotnikiem tak się spodobały,
że poproszono klasę 3 E o wzięcie
udziału w nagraniu filmu promującego program MegaMisja w kolejnej
edycji. Goście oglądali zmagania z wyzwaniami cyfrowego laboratorium.
Przeprowadzali również wywiady –
pytali o refleksje związane z MegaMisją i o to, czego się dzięki programowi

nauczyli uczniowie. Obserwowali jak
dzieci współpracują w grupie i korzystają z nowoczesnych technologii
– tablicy interaktywnej i tabletów. To
była dla Elfików wspaniała przygoda.
Uczniowie bardzo się cieszą, że ich
starania zostały docenione i są dumne
ze swoich osiągnięć!

Karnawał w Jedynce
TeksT I foto SP1

n Karnawał w Szkole Podstawowej
nr 1 był bardzo huczny. 6 lutego członkowie samorządu uczniowskiego zorganizowali aż 3 różne imprezy.

P

ierwsza zabawa odbyła się dla
naszych najmłodszych uczniów
– klas 0A i 0B. Wspaniałe stroje, skoczna
muzyka oraz wodzirej Pan Darek sprawiły, że na twarzach dzieci pojawił się duży
uśmiech.
Druga impreza to dyskoteka dla
klas 4-tych. Bal przebierańców i świetne
animacje prowadzone przez starszych
uczniów zachęciły wszystkich do zabawy. Dodatkową atrakcją była „mini fotobudka”. Uczniowie chętnie fotografowali
się w maskach i perukach. Nie zapomnieliśmy także o dyplomach dla najciekawszych i najbardziej oryginalnych strojów.
Popołudniu została zorganizowana
dyskoteka walentynkowo-karnawałowa
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dla klas 7SP oraz 2 i 3 GM. Młodzież niechętnie sięgała po karnawałowe stroje,
jednak muzyka naszych szkolnych DJów – Damiana i Władka, porwała tłumy
do zabawy.
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Dzień Kobiet w siódemkowej „Zawsze tam, gdzie Ty”
– walentynkowy koncert w Trójce
świetlicy
TeksT I Foto Magdalena Grzechnik – Siewierska

n 8 marca w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7
miało miejsce niecodzienne wydarzenie.

T

ego dnia wszystkie dziewczęta obchodziły swoje święto – Dzień Kobiet. Z tej właśnie okazji panie:
Anna Maj i Magdalena Grzechnik – Siewierska zorganizowały dla nich uroczystość. Radości nie było końca, układy
taneczne, konkursy: „Fryzjer”, „Nowa ja”, „Top model” to tylko
niektóre niespodzianki przygotowane przez wychowawczynie. Na zakończenie dziewczynki otrzymały piękne wiosenne kwiaty. Wszystkie panie miały okazję poczuć się tego
dnia naprawdę wyjątkowo :)

Walentynki w PP2
TeksT I Foto J.O.

n Dzień Zakochanych to czas, w którym okazujemy uczucie tym, których
kochamy.

I

TeksT I Foto M. Zakrzewska-Walczak

n W walentynkowy poranek, wraz ze swoją gitarą, odwiedził nas właśnie On – Rafał Semeniuk.

N

iegdyś uczeń naszej
szkoły, a dzisiaj znany
już w kręgach muzycznych wokalista i gitarzysta, specjalizujący się w lirycznych interpretacjach piosenek Ed’a Sheeran’a.
To na szkolnym konkursie „We
Can Sing”, zabłysnął przed laty
uroczym akompaniamentem
do utworu „I See Fire”. Dziś Rafał
wrócił, by zaczarować nas piosenkami o miłości.
Usłyszeliśmy m. in. „Kołysankę dla nieznajomej” Perfectu,
„Zawsze tam, gdzie ty” Lady
Pank, „Jak anioła głos” grupy Feel, „My Heart Will Go On” Celine Dion. Oczywiście nie mogło zabraknąć piosenek łamacza
niewieścich serc Ed’a Sheeran’a: „Shape of you” czy „Thinking
Out Loud”.
Rafał, dziękujemy! Życzymy ci sukcesów na muzycznej
drodze. Gdy już zdobędziesz Grammy, koniecznie do nas
wróć, żeby się pochwalić.
Walentynkową Gwiazdę, na koncert w naszej szkole, namówiła p. Anna Wiórkiewicz.

nych i integracyjnych, a we wszystkich
zajęciach dominowały serduszka i kolor czerwony.
Dzięki pani Monice – nie obyło się
bez „tańców przytulańców”.
Z pewnością dzień ten możemy zaliczyć do najbardziej udanych.

mimo, że jest to przede wszystkim święto tych nieco starszych,
to nie można zapomnieć o dzieciach,
które lubią okazywać swoje uczucia.
14 lutego, w związku z obchodzonym Dniem Zakochanych, odbyły się
we wszystkich grupach zajęcia na temat przyjaźni, miłości oraz sposobów
jej wyrażania. Przedszkolaki uczestniczyły w tematycznych zabawach
ruchowych, dydaktycznych, plastycz-

www.nowydwormaz.pl
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„Z mamą i tatą bawimy się na sportowo”
TeksT Marta Tomaszewska foto Magdalena Franczyk

n 28 lutego odbyły się w grupie 4 latków w Publicznym Przedszkolu nr 5
zajęcie otwarte pod tytułem „Z mamą
i tatą bawimy się na sportowo”. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji własnego programu o zdrowiu „Zdrowy
styl życia od najmłodszych lat”.

C

elem zajęć było propagowanie
sprawności fizycznej i zdrowego odżywiania od najmłodszych lat.
Zajęcia rozpoczęły się wspólnymi zabawami i grami ruchowymi w wykonaniu dzieci i ich rodziców. Dla dzieci
najważniejsze było to, że mogły bawić
się wspólnie z rodzicami, którym taka
forma zajęć bardzo przypadła do gustu, a podczas której mieli możliwość
zaobserwowania postępów, jakie po-

czyniły ich pociechy od początku roku
szkolnego.
Na zakończenie spotkania, odbyło
się rozstrzygnięcie grupowego konkursu plastycznego.
Zadaniem dzieci i rodziców było
przygotowanie w domu pracy plastycznej na temat „Zdrowa Rodzina –
Szczęśliwa Rodzina”. Dzieci dostarczyły
16 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Zadaniem dzieci było

wybranie najładniejszej pracy wrzucając swój los do kubeczka obok pracy.
Po przeliczeniu głosów przedszkolaki
wyłoniły zwycięzców:
I miejsce Michalina
II miejsce Tosia
III miejsce Sabina i Krzyś.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy dzieciom i rodzicom biorącym
udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórcze pracę.

Kodowanie na dywanie, czyli zabawy z Photonem
TeksT M. Dudzińska foto M. Garbarczyk

n Kodowanie na dywanie, to nowy
cykl zajęć, które zostały wprowadzone na stałe w plan pracy świetlicy
w Szkole Podstawowej nr 5
o realizacji zajęć wykorzystywane są roboty Photon, które wraz
z nowymi tabletami wzbogaciły w ostatnim czasie zasoby dydaktyczne placówki. Lekcje z Photonami umożliwiają
uczniom zapoznanie się z zasadami
kodowania oraz ćwiczenie i doskonalenie tej umiejętności. W dobie Internetu
i cyfryzacji, trenowanie tego typu kompetencji wydaje się być bardzo istotnym
elementem przygotowania młodego
człowieka do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Dodatkowo, aktywność ta wpływa na wiele
innych sprawności, jak umiejętność
logicznego myślenia czy spostrzegawczość oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną uczniów. Oczywiście „efektem
ubocznym” korzystania z uroczych robocików jest świetna zabawa, dlatego też
nie trudno się domyśleć, że zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród
podopiecznych świetlicy. Bardzo nas to

cieszy i zamierzamy kontynuować pracę zgodnie z maksymą „Bawiąc – uczyć,
ucząc – bawić”.

D
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Warsztaty bębniarskie w Akademii Malucha
TEKST I FOTO Marta W.

n 26 lutego nasze przedszkole odwiedził gość specjalny Ricky Lion,
który przygotował dla nas warsztaty
bębniarskie w rytmach afrykańskich.

D

zieci od rana czekały z niecierpliwością na przyjazd naszego
gościa. Gdy tylko się pojawił w naszej
sali wzbudził ogromne zainteresowa-

nie swoim kolorem skóry, niektórzy byli
ciekawi inni się troszkę bali, ale już po
przywitaniu wszyscy polubili naszego
gościa. Ricky Lion przygotował dla nas
dużo atrakcji. Dzieci słuchały go z zaciekawieniem i powtarzały to o co poprosił,
nikt się nie nudził. Grupom: „Biedronki”,
„Motyle” i „Sowy” najbardziej podobało
się wspólne granie na bębnach. Na-

uczyliśmy się również piosenki, która do
tej pory nam towarzyszy i śpiewamy ją
podczas wspólnej zabawy. Czas z Ricky’m minął nam bardzo szybko i musieliśmy się z nim pożegnać. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy i razem zagramy na bębnach. Dzieci były
zachwycone jego wizytą i kiedy znów
będą mogli pograć na bębnach.

Mistrzowskie zmagania z tabliczką mnożenia
n 10 marca 2018 roku, po raz siedemnasty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym
Dworze Mazowieckim wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 Otwarte Mistrzostwa
Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.
zawodach wzięli udział uczniowie
klas III i IV: Szkoły Podstawowej nr
2 z Nasielska, Szkoły Podstawowej z Popowa Borowego oraz gospodarzy Siódemki
z Osiedla Młodych.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wicedyrektor Tomasz Szadkowski.
Powitał zawodników wraz z opiekunami,
przedstawił sędziów i opiekunów grup
oraz życzył wszystkim uczestnikom zawodów szczęścia, wspaniałych wyników i rywalizacji „fair play”.
Rozegrano konkurencje: Szeryf, Prymus,
Olimpijczycy, Krzyżak, których punktacja
wliczana była do klasyfikacji indywidualnej
oraz grę zespołową Ekspres. Brały w niej
udział tylko ośmioosobowe reprezentacje
szkół. Doping widowni uskrzydlał i dodawał sił do walki.
Uczestnicy zawodów mogli rozegrać poza
konkursem „Piłkarza matematyka” i „Królową
skakanki”, spędzić miło czas przy grach planszowych podczas z oczekiwania na wyniki.

W
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Wyniki klasyfikacji
indywidualnej
przedstawiają się następująco:
Kategoria C III (chłopcy klas III) Kategoria D III (dziewczynki klas III)
I miejsce – Jakub Tomaniak SP7 I miejsce –
Eliza Baranowska SP7
II miejsce – Aleksander Leśniak SP7 II miejsce – Maria Sieklucka SP7
III miejsce – Igor Szymański SP7 III miejsce
– Michalina Grzesiak SP7
Kategoria C IV (chłopcy klas IV) Kategoria D IV (dziewczynki klas IV)
I miejsce – Maciej Jeżewski SP7 I miejsce –
Zuzanna Truszkowska SP7
II miejsce – Kacper Murawski SP7 II miejsce
– Karolina Kozioł SP7
III miejsce – Leon Mańkowski SP7 III miejsce – Patrycja Czyż SP2 Nasielsk
W grze zespołowej Ekspres zwyciężyła
reprezentacja SP7. Na drugiej pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 2 z Nasielska. Trzecie miejsce przypadło szkole
z Popowa Borowego. Miana najlepszych
drużyn klas III i klas IV uzyskały czwórki ze
Szkoły Podstawowej nr 7.
Spośród startujących wyłoniono tym
razem najlepszą zawodniczkę – uczennicę
klasy III e Zespołu Szkolno – Przedszkolne-

TeksT Małgorzata Kulesza
foto Przemysław Miścikowski

go nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim/
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego
– Elizę Baranowską , która uzyskała w klasyfikacji indywidualnej 30 pkt., tracąc tylko
jeden punkt do maksymalnej ilości możliwych do zdobycia.
Zwycięstwo w XVII Otwartych Mistrzostwach Nowego Dworu Mazowieckiego
zapewniła sobie reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7. II miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku, zaś III
Szkoła Podstawowa z Popowa Borowego.
Nagrody ufundowane przez Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki oraz Radę Rodziców SP7 wręczali wicedyrektor Tomasz
Szadkowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Strawa.
Cieszymy się, że możemy organizować
zawody, które dają dzieciom szansę na
doskonalenie własnych umiejętności, zdobywanie coraz to nowych doświadczeń
w zakresie rozgrywania matematycznych
gier karcianych oraz propozycję na ciekawą formę spędzania wolnego czasu, naukę
poprzez zabawę.
Serdecznie dziękujemy fundatorom
nagród za życzliwość i okazane wsparcie.
Zapraszamy za rok na kolejne, XVIII
Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu
Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.
W imieniu organizatorów
Małgorzata Kulesza
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Wydarzenia w Zespole Szkolno– Przedszkolnym
Na „Calineczce”
„Baśń o trzech braciach”
w Teatrze Palladium
n 6 lutego przedszkole w Modlinie Twierdzy odwiedzili akTeksT Aleksandra Tobolczyk Foto Kinga Kuczkowska

torzy z zaprzyjaźnionego teatru „Arena” z Białegostoku, którzy zaprezentowali spektakl, pt.: „Baśń o trzech braciach”.
yła to opowieść o miłości, dobroci i wytrwałości oraz pokorze
głównych bohaterów. Trzej bracia musieli udać się w daleką
podróż, aby odnaleźć źródło żywej wody – jedyne lekarstwo dla ich
chorej matki. W czasie wędrówki na każdego z nich czekało wiele
pokus i przeciwności losu. Najstarsi bracia za swoją chciwość i ciekawość zostali ukarani zamieniając się w kamień. Jednak najmłodszy
Janek, o czystym i dobrym sercu, postanowił samodzielnie odnaleźć
lekarstwo. Mimo, że los kusił go różnymi kosztownościami oraz straszył przeciwnościami, chłopiec się nie złamał i szedł dalej. Gdy był już
prawie u celu podróży na drodze do szczęścia stanął smok, który pilnował magicznego źródełka. Dzięki swojej odwadze i poświęceniu
przekonał potwora, aby przekazał mu wodę dla chorej matki. Chłopiec nie tylko uratował swoją rodzicielkę, ale także ocalił swoich braci
przed gorzkim losem. Nauką płynącą z bajki było przesłanie, że nie
kosztowności i wygody są ważne w życiu, lecz rodzina i przyjaciele,
a poświęcenie w słusznej sprawie zmiękcza najbardziej twarde serca.
Czyste i dobre serce ma większą wartość niż największe bogactwa
świata. Człowiek, mimo fortuny i majątku, nie będzie szczęśliwy bez
osób mu życzliwych i kochających. Dlatego pamiętajmy, że dobre uczynki i bezinteresowność zostaną nagrodzone, a wytrwałość
w dążeniu do celu wyróżnione.
Wszystkie przedszkolaki z zainteresowaniem oglądały przedstawienie, a na koniec pożegnały aktorów gromkimi oklaskami.

B

TeksT K.Kuczkowska Foto P.Pasternakiewicz – Ruchała.

n 20 lutego w Publicznym Przedszkolu nr 4 był długo
wyczekiwanym dniem przez przedszkolaki.

A

to za sprawą czekającej na nas podróży do stolicy Polski – Warszawy. Od samego rana pięknie
wystrojeni oczekiwaliśmy na wycieczkę do teatru Palladium na spektakl „Calineczka”. Podróż minęła naszym
milusińskim w przyjemnej, iście śpiewającej atmosferze.
Po drodze mieliśmy okazję podziwiać zabytki Warszawy
m.in. Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Narodowy. Spektakl adresowany do najmłodszej przedszkolnej widowni
zachwycił barwną i bajkową scenografią oraz zaskakującymi kostiumami, dzięki którym dzieci mogły poczuć
się jak maleńka bohaterka. Przedstawienie w wyjątkowej oprawie muzycznej i wizualnej, wykorzystujący elementy tańca, gry świateł oraz elementów kaskaderskich
– taniec na szarfie podwieszonej pod sufitem, przyniósł
efekt w postaci zachwytów najmłodszych dzieci. Ich
uśmiechnięte twarze oraz brawa stanowiły dla aktorów wyjątkową nagrodę za ich pracę na scenie. Historia maleńkiej dziewczynki, która wędrowała po świecie
w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, skończyła się
szczęśliwie choć po drodze czekało na nią wiele przygód.
Napotkane zwierzęta nie rozumiały jej marzeń i poszukiwań prawdziwej miłości. Jej dobroć i szlachetne serce
zostaje w końcu wynagrodzone, a marzenia wreszcie się
spełniają.... Na zakończenie przygody z teatrem przedszkolaki z gr. „Tygryski, „Żabki” i „Pszczółki” wykonały pamiątkowe zdjęcie
z aktorami
wśród których można
było podziwiać Olgę
Kalicką w roli
malutkiej Calineczki.

Walentynkowo i kolorowo w języku angielskim
TeksT I Foto Klaudia Kubiak

R

n
Konkurs dedykowany klasom
ozmiar, kształt oraz technika jej
I-III Szkoły Podstawowej w Modlinie
wykonania była dowolna.
Udział w konkursie wzięło wielu
Twierdzy polegał na wykonaniu najciekawszej kartki walentynkowej w ję- uczniów, a wybór tych najlepszych nie
był łatwym zadaniem dla nauczycieli języku angielskim.

zyka angielskiego (uczących w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym nr 4).
Ostatecznie po podliczeniu wszystkich punktów wyłoniono zwycięzców:
1. miejsce – Maciej Myśliwiec kl. 3c
2. miejsce – Anna Tendera kl. 1a
3. miejsce – Hanna Grądzka kl. 1b
Wyróżnienie otrzymał również Bartosz
Powała z klasy 3b
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz
drobne upominki, a wszyscy uczestnicy
zostaną nagrodzeni za swoją pracę.
Serdeczne gratulacje!
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w Modlinie T wierdz y

Na planie filmowym „Rodzinki.pl”
TeksT K.Kuczkowska foto p. Adamski

n 20 lutego, dzieci z grupy Delfinki
i Motylki, dzięki uprzejmości taty Piotrusia z gr. Delfinki, miały możliwość
obejrzenia planu filmowego serialu
„Rodzinka. pl”.

C

hociaż nasi milusińscy nie są
jeszcze fanami historii rodziny
Boskich, to widać było podekscytowanie i radość z szansy spotkania ze
znanymi aktorami. Przedszkolaki po
raz pierwszy spotkały się oko w oko
z kamerami telewizyjnymi i profesjonalnym sprzętem nagrywającym.
Nasza wizyta rozpoczęła się od wspólnego zdjęcia z głównymi bohaterami
serialu, Małgorzatą Kożuchowską, Tomaszem Karolakiem oraz Mateuszem
Pawłowskim grającym postać Kacpra
najmłodszego syna państwa Boskich.
Między przygotowaniami do nagrywania kolejnych scen, mogliśmy zwiedzić
pomieszczenia, w których rozgrywają
się perypetie popularnej rodziny telewizyjnej. I w ten sposób zobaczyliśmy
sławną kuchnię, gdzie Natalia przyrządza wspaniałe i zdrowe posiłki dla
swoich najbliższych, gabinet w którym

pracuje Ludwik, sypialnię oraz pokój
Kacpra. Dzięki uprzejmości ekipy telewizyjnej mogliśmy podpatrzeć jak
wykonuje się triki charakteryzatorskie
oraz porozmawiać z najmłodszym
aktorem na planie czyli Mateuszem,

który okazał się świetnym kolegą.
Z chęcią zaprosilibyśmy go do siebie
do przedszkola do wspólnej zabawy.
Z całą pewnością wizyta w telewizji na
długo pozostanie w pamięci naszych
milusińskich.

W Muzeum Powstania Warszawskiego
TeksT I foto Elżbieta Wiloch

n 23 lutego klasa VI b Szkoły Podstawowej z Modlina Twierdzy wraz z wychowawcą p. Elżbietą Wiloch i panią
wicedyrektor Marzeną Gereluk zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego.

M

uzeum to ma charakter interaktywny i narracyjny. Oddziałuje
obrazem, światłem i dźwiękiem. W muzeum podłoga wyłożona jest nierównym brukiem, który ma odzwierciedlić
scenerię sprzed ponad 60 lat. Wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale
tematyczne. W wielu miejscach ekspozycji rozwieszone są kalendarze z luźnymi kartkami, które można zbierać i kompletować, by zapoznać się przebiegiem
powstania dzień po dniu. Na parterze
znajduje się wystawa przedstawiająca
okres okupacji i sam wybuch powstania.
Duże wrażenie na nas zrobił stalowy monument, który przecina wszystkie poziomy ekspozycji. Jego ściany pokrywają
daty kolejnych dni powstania i ślady po
www.nowydwormaz.pl

pociskach. Dobiegające z niego brzmienie bijącego serca – symbolizuje życie
Warszawy w 1944 roku. Kiedy przykładaliśmy ucho do każdej dziury po kuli,
było w niej słychać dźwięki walczącego
miasta – pełne grozy krzyki, odgłosy wystrzałów, powstańcze piosenki i audycje
radiowe. Dalsza część ekspozycji mieści
się na antresoli, gdzie przedstawiono
losy powstania w sierpniu 1944 r. oraz
życie w powstańczej Warszawie. Zwiedzając poszczególne ekspozycje mijamy
gabloty z umundurowaniem oraz broń
powstańczą. Następnie schodząc schodami na piętro zwiedzamy ekspozycję
dotyczącą życia ludności w Warszawie
w okresie powstania do dnia jego kapitulacji. Ciekawym elementem, było przejście tunelem będącym repliką kanału,
jakim wędrowali powstańcy w 1944r .
Wzbudziło to w nas wiele emocji. Jedną
z niewątpliwych atrakcji muzeum było
obejrzenie repliki samolotu bombowego Liberator B-24J. W trakcie zwiedzania
obejrzeliśmy film w otwartej sali kinowej
,,Warszawa walczy”, zrealizowany w trak-

cie powstania oraz w specjalnie przygotowanej sali film ,,Miasto ruin”, wykonany
techniką 3D, który w sugestywny sposób
oddaje grozę i skalę zniszczeń stolicy po
II wojnie światowej. Była to bardzo wartościowa i interesująca wycieczka. Wiele
dowiedzieliśmy się o przebiegu powstania, życiu mieszkańców z tego okresu. Ta
prawdziwa, żywa lekcja historii, na długo
pozostanie w naszej pamięci.
27

SPORT

FAKTY NOWODWORSKIE

Koszykówka w Twierdzy Modlin
TeksT I foto na podst. nowydwormaz.pl

n 19 lutego, zgodnie planem imprez
sportowych w roku szkolnym 2017/2018
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
odbyły się kolejne zawody.

T

ym razem rozegrano mistrzostwa
szkoły w koszykówce klas V i VI. Do
zawodów przystąpiły cztery reprezentacje
klas, rozgrywki odbyły się systemem „ każdy z każdym”. Na parkiecie, mimo jeszcze
niewielkich umiejętności, trwała zacięta
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walka o każdą piłkę i każdy punkt. W każdym spotkaniu można było zobaczyć zaangażowanie , poświęcenie i walkę fair
play. Składy zespołów były mieszane więc
w każdej drużynie występowały dziewczęta i chłopcy.
A oto końcowe wyniki:
I miejsce – 6 B
II miejsce – 5 C
III miejsce – 6 A
IV miejsce – 5 A

Zwycięska drużyna klasy 6 B wystąpiła
w składzie: Wasiak Oliwia, Górnicz Oliwia,
Wojtczak Wiktoria, Kalisz Izabela, Stawicki
Paweł, Fedorów Maria, Jędrzejak Piotr.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Oliwia Wasiak z drużyny klasy 6 B. Na zakończenie zawodów wręczono zespołom
nagrody przygotowane przez UKS „ Reduta” oraz owoce ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
Zdzisława Szmytkowskiego.
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