Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 99/ Maj 2018

Miliony
na rewitalizację
budynków
komunalnych
– STR. 2 –

Rada Miejska
w obronie
Lotniska
Modlin!
– STR. 3 –

Będą nowe
ścieżki
rowerowe!
– STR. 3 –

Jarmark
Darów
Natury!
– STR. 16 –

Od Redakcji

Spis treści
SŁOWO OD BURMISTRZA
TEMAT NUMERU
Miliony na rewitalizację budynków komunalnych
2
Będzie nowa ścieżka rowerowa!
3
WIEŚCI Z RADY
Rada Miejska w obronie Lotniska Modlin!
3
WIEŚCI Z RATUSZA
Fakty konserwatorskie
4
Konkurs fotograficzny #nowydwormax:
4
czekamy na zdjęcia!
4
Nowodworski projekt budzi zainteresowanie
5
WIEŚCI Z POWIATU
6
NASZE MIASTO
Święto ambasadorów miłości
7
Święto Kobiet Sekcji Emerytów ZNP
8
Kwiaty dla Marszałka
8
„Wcale mi nie zależy” książką na wiosnę!
9
NoviFoto w plenerze!
9
Nowodworski Klub Automobilowy
10
Nowy telewizor dla TPD w Modlinie Starym
10
104 urodziny kpt. Andrzeja Raka
– najstarszego członka ZOR RP
11
WYDARZENIA
Tablica pamiątkowa i Dąb Pamięci
w 78 rocznicy zbrodni Katyńskiej
12
Wojciech Pszoniak „BELFER” w NOK
13
Jazz nie zna granic – Nahorny Trio
13
Co w Puszczy piszczy po raz 23!
14
Jarmark Darów Natury!
16
Inwalidzi świętowali swój dzień!
18
BLIŻEJ PRZYRODY
Zięba zwyczajna (Fringilla coelebs L.)
– nasz najliczniejszy ptak
20
BLIŻEJ HISTORII
Szymon Fabian – prekursor polskiej farmacji cd.
21
PRAWO PRACY NA CO DZIEŃ
22
OGŁOSZENIA
23
EDUKACJA
Dzień Zielony w PP3
27
Pożegnanie zimy i powitanie wiosny w pp5
27
ZS2 na zielonej szkole
28
Piątka Express
28
Pierwszy Dzień Wiosny
w Akademii Malucha!
29
Wycieczka z czekoladą i zabawą w tle
29
Konkurs wielkanocny w Nutce
29
Zjazd Szkół
30
pp2
30
Grzeczność na co dzień
31
PP1
32
Wydarzenia w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy
34-37
Kultura na piątkę - cykl wycieczek dla najmłodszych 38
SPORT
Kacper Żuk Mistrzem Polski U-23!!!
39
Sara Elkosh z dwoma tytułami
Mistrzyni Mazowsza Kadetek!!!
40
Piłkarska nocka w Twierdzy
40
Gimnazjalna piłka ręczna w Twierdzy
41
LOTTO Poland Bike Marathon
w Nowym Dworze Mazowieckim
42
Weekend Rozbieganych
43
Amazonki gościły w Twierdzy
44

FAKTY NOWODWORSKIE
Adres redakcji:
Urząd Miejski
ul. Zakroczymska 30, pok. 124
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./fax 22 5 122 203
e-mail: fakty@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl
Redaktor nACZELNA: Aneta Pielach–Pierścieniak
Projekt i dtp: JS Studio
ZDJĘCIE NA OKŁADCE: Nowodworska Grupa
Fotograficzna NoviFoto
DRUK: Regis sp. z o.o.

FAKTY NOWODWORSKIE

Od Burmistrza
Nadeszły ciepłe dni, a wraz z nimi sezon
imprez plenerowych. W tym wydaniu Faktów Nowodworskich zamieszczamy relacje
z wydarzeń m.in. Jarmarku Darów Natury,
Poland Bike Marathon oraz plenerowego
tym razem „Co w puszczy piszczy”. Zapraszamy też na Nowodworską Triadę Biegową,
Rajd Pojazdów Zabytkowych oraz kolejne
imprezy, które będą odbywać się w naszym
mieście. Zachęcamy do śledzenia www.nowydwormaz.pl oraz ww.facebook.com/miastonowydwormazowiecki gdzie na bieżąco
publikujemy informacje o wydarzeniach.
Wewnątrz Faktów znajdziecie też Państwo
informacje na temat pozyskanego dofinansowania ze środków unijnych na remont
budynków komunalnych a także o rozpoczynającej się wkrótce budowie ścieżki rowerowej od lotniska do ul. Kolejowej. Jest to
pierwszy etap szerszego programu budowy
ścieżek rowerowych na terenie Nowego
Dworu Mazowieckiego.

Ostatnie tygodnie okres wytężonej pracy
w obronie nowodworskiego lotniska. Zapewne znacie Państwo sytuację z doniesień
medialnych. Wspólnie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego działamy na rzecz
umożliwienia dalszego rozwoju Portu Lotniczego Warszawa – Modlin, który jest jak dotąd blokowany przez jednego z udziałowców. Zaangażowała się w to również Rada
Miejska, która na nadzwyczajnej sesji podjęła stanowisko w obronie lotniska. Piszemy
o tym na str. 3 Faktów. Wśród mieszkańców
zbierane są podpisy popierające to stanowisko. Bardzo proszę o Państwa podpisy.

temat numeru

Miliony na rewitalizację budynków komunalnych
TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych FOTO Damian Ochtabiński

n Kolejne dobre wiadomości dla mieszkańców Nowego Dworu. Miasto pozyskało właśnie środki unijne na remont budynków komunalnych w ramach projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego działania rewitalizacyjnego”.

D

zięki dofinansowaniu, a Nowy
Dwór Mazowiecki otrzyma ją
w kwocie ponad 5 100 000,00 zł, remont
przejdzie 20 obiektów znajdujących się na
obszarze przewidzianym do rewitalizacji.
W blokach komunalnych mieszkańcom udostępnione zostaną instalacje
wodne, kanalizacyjne oraz instalacje ciepłownicze.
Miasto zaplanowało także remonty pokryć dachowych, elewacji oraz wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej w częściach
wspólnych tych bloków (klatki schodowe,
strychy itp.). W budynkach zostanie wykonany także remont klatek schodowych.
Projekt realizowany będzie w formule
„Zaprojektuj i wybuduj”, a pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie procedury
o udzielenie zamówienia publicznego.
O terminach realizacji poszczególnych
etapów projektu miasto informowało będzie mieszkańców na bieżąco.
Rewitalizacja obejmie obiekty przy
ulicach: Daszyńskiego 5, ul. Jana Nałęcza 28, ul. Jana Nałęcza 33, ul. Jana Nałęcza 35, ul. Kościuszki 3, ul. Kościuszki 1,
ul. Modlińska 11, ul. Sukienna 72,
ul. Warszawska 12, ul. Legionów 18,
ul. Prądzyńskiego 165, ul. Szpitalna 86,

ul. Moniuszki 88, ul. Kadetów 91, ul. Kadetów 92, ul. Malewicza 118, ul. Malewicza
119, ul. Poniatowskiego 121, ul. Poniatowskiego 122, ul. Poniatowskiego 123.
Zakres przewidzianych do wykonania
prac w znaczącym stopniu podniesie jakość życia mieszkańców tych obiektów
oraz poprawi estetykę miasta.
Wartość całkowita projektu wynosi 6 000 076,98, w tym dofinansowanie
stanowi kwota 5 100 065,43, co oznacza
wparcie projektu ze środków unijnych na
poziomie 85%.

Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty
i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania tekstów.
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Rada Miejska w obronie Lotniska Modlin!
Teksi FOTO red.

n We wtorek (24.04) na nadzwyczajnej
sesji radni Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim przez aklamację przyjęli stanowisko w sprawie poparcia działań
dotyczących rozwoju Mazowieckiego
Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

W

śród mieszkańców miasta
zbierane są podpisy popierające stanowisko Rady Miejskiej.
Miasto podjęło również działania mające na celu podjęcie analogicznego
stanowiska przez pozostałe mazowieckie gminy, zwłaszcza te, które
wspierały powstanie portu w Modlinie. Na terenie tych gmin również
będą zbierane podpisy popierające
stanowisko rad.
temat numeru

Będą nowe ścieżki
rowerowe!
TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n 17 kwietnia została podpisana umowa
na budowę ścieżki rowerowej od lotniska
do ul. Kolejowej

P

rzetarg wygrała firma PPHU Anetka.
Koszt budowy tej ścieżki to 3 764 011,02 zł
brutto. Ścieżka będzie asfaltowa i będzie miała
następujący przebieg: lotnisko – ul. Thommee,
Bema, Chrzanowskiego, Ledóchowskiego,
Chłodnia, Kolejowa. W ramach tego zadania zostanie zmodernizowane także oświetlenie uliczne w Modlinie Twierdzy (wymienione zostaną
stare latarnie od ul. Chłodnia w stronę lotniska).
Na wykonanie prac wykonawca ma 6 miesięcy.
80% wydatków kwalifikowanych w projekcie na ścieżki rowerowe dofinansuje Unia Europejska w ramach Zintegrowanych Inwestycjach
Terytorialnych.
W okresie trwania prac należy się liczyć
z przejściowymi utrudnieniami.
Jednocześnie informujemy, że jest to pierwszy etap szerszego programu budowy ścieżek
rowerowych na terenie miasta

www.nowydwormaz.pl
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Fakty konserwatorskie
TeksT dr, inż. arch. Marek Przeździecki – Miejski Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim

n W tym numerze Faktów Nowodworskich rozpoczynamy cykl artykułów
Miejskiego Konserwatora Zabytków
w naszym mieście, poświęconych najciekawszym projektom i realizacjom
architektonicznym na obszarach miasta objętych prawną ochroną konserwatorską, a więc głównie w Twierdzy
Modlin oraz w układzie urbanistycznym obejmującym historyczne centrum Nowego Dworu Mazowieckiego.
Prezentowane będą poszczególne
obiekty, opatrzone krótkim komentarzem Konserwatora.

W

naszym mieście powstaje coraz więcej inwestycji realizowanych w najatrakcyjniejszych obszarach
miasta, a za takie uchodzą obszary objęte ochroną konserwatorską. Budynkom,
powstającym w tych obszarach – zarówno nowym, jak też i zabytkowym,
podlegającym rewitalizacji, stawiane są
szczególnie wysokie wymagania, odnoszące się do standardów projektowych
i rozwiązań architektonicznych czy też
stosowanych nowoczesnych materiałów
budowlanych. Nowym wprowadzonym
wymogiem konserwatorskim dla obiek-

tów realizowanych w granicach układu
urbanistycznego miasta, jest również
nadawanie projektowanym budynkom
indywidualnych, charakterystycznych
nazw, nadających im niepowtarzalny
charakter i klimat.
Jako pierwszy prezentujemy obiekt
tzw. „Willi Legionów”. Jest to nowy budynek mieszkalny, wielorodzinny z usługami w parterze, powstający u zbiegu ulic
Legionów i Okrzei. Obiekt realizowany
przez jednego z miejscowych develope-

rów, uzyskał nowoczesny kształt, funkcję
i wystrój architektoniczny. Budynek rozpoczyna proces szybkiego przekształcania się tego kwartału miasta.
Mam nadzieję, że uda nam się konsekwentnie przekształcić centrum Nowego
Dworu Mazowieckiego w nowoczesny,
zadbany fragment miasta, o wysokim
komforcie życia, w którym widoczne też
będzie poszanowanie historycznej tkanki
miasta i naszego wspaniałego, z trudem
ocalonego kulturowego dziedzictwa.

Konkurs fotograficzny
#nowydwormax:
czekamy na zdjęcia!
TeksT Martyna Kordulewska foto red.

n Biegasz, tańczysz, a może jesteś wolontariuszem w schronisku lub robisz świetne pejzaże miasta? Pokaż innym to, co
dla Ciebie ważne i wygraj nagrody.

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 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.
4
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Nowodworski projekt budzi zainteresowanie
TeksT I FOTO Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n Nowodworski projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez
mechanizmy partnerstwa publicznoprywatnego RESTAURA” budzi duże
zainteresowanie wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego z całej
Polski. Potwierdzeniem tego były targi
Investate Poland 2018 które odbyły się
w dniach 21-23 marca w podwarszawskim Nadarzynie.

I

mpreza, podobnie jak w latach poprzednich zgromadziła przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, zaineresowanych
pozyskaniem inwestorów, rewitalizacją
obszarów zdegradowanych i gospodarczą aktywizacją terenów z potencjałem
przemysłowym i inwestycyjnym.
Dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
była to możliwość zaprezentowania
uczestnikom targów założeń projektu
RESTAURA, nakierowanego na rewitalizację historycznego Placu Solnego
oraz nabrzeża Narwi. Realizacja tego
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.
Głównym tematem rozmów była
forma realizacji projektu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Ten
mało w Polsce popularny i niedostatecz-

www.nowydwormaz.pl

nie rozpropagowany model współpracy
sektora publicznego z prywatnym daje
realne korzyści dla samorządów. Wiele
z nich nie może pozwolić sobie na finansowanie kolejnych projektów z własnego budżetu, szczególnie w kontekście spodziewanej w kolejnych latach
redukcji dopływu środków unijnych,
co stwarza warunki do współpracy samorządów z inwestorami prywatnymi.
Rozmówców interesował także sam
Zintegrowany Projekt Rewitalizacji przygotowany dla Placu Solnego, nabrzeża
Narwi, obejmujący wariant wybudowania od podstaw nowej dzielnicy mieszkaniowej.
Do Sejmu trafił właśnie projekt
ustawy, która ma poprawić otoczenie
prawne partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowelizacja ustawy o PPP wynika

bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwić
efektywne przygotowanie i realizację
projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności
w przepisach. Pozostaje mieć nadzieję,
że realnym beneficjantem tych zmian
będzie Nowy Dwór Mazowiecki.
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Święto ambasadorów miłości
TeksT I Foto Aneta Pielach – Pierścieniak

n „Jesteście ambasadorami miłości,
wzorem zgody i miłości małżeńskiej
dla wszystkich, którzy dziś decydują
się iść przez życie razem” te słowa skierował w piątek, 23 marca Burmistrz Jacek Kowalski do par, które w tym roku
świętują Złote Gody. Uroczystość wręczenia medali nadanych przez Prezydenta RP odbyła się w nowodworskim
Urzędzie Stanu Cywilnego.

żeństwie najważniejsze jest iść przez
życie razem, trwać przy sobie na dobre
i na złe.
Na uroczystości nie zabrakło rodzin,
przyjaciół i znajomych Jubilatów.

Na koniec przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia, życzenia i uściski. W sali
toastów tradycyjną lampką szampana
wzniesiono toast za zdrowie i dalszą
pomyślność wszystkich par.

Z

łote Gody tj. 50-lecie pożycia małżeńskiego świętowało
w piątek, 23 marca sześć par. Państwo:
Maria i Stanisław Dragan, Marianna i Tadeusz Czekalscy, Stanisława i Zygmunt
Borkowscy, Grażyna i Kazimierz Kiljan,
Czesława i Wiesław Milewscy oraz Grażyna i Zdzisław Zmyślony.
„Minęło już pół wieku od dnia, kiedy rozpoczęliście Państwo nowy okres
w waszym życiu, przyrzekając sobie
nawzajem dozgonną miłość, wierność,
szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to
składaliście sobie z ufnością, że nie zawiedziecie się na sobie, że będziecie
wspomagać się wzajemnie w chwilach
ciężkich i cieszyć się momentami dobrymi” – zwrócił się do Jubilatów Burmistrz Jacek Kowalski. Podkreślił też, że
te wspólnie przeżyte lata są przykładem dla młodych pokoleń. Podziękował za miłość, ofiarność, wyrozumiałość, poświęcenie, dobre wychowanie
dzieci trud pracy i wyrzeczeń dla dobra
rodzin. Złożył wszystkim parom życzenia kolejnych tak wspaniałych rocznic
przeżytych w zdrowiu i miłości, w otoczeniu rodziny i najbliższych i nieustającej pogody ducha.
Następnie odbyła się ceremonia
wręczenia medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” oraz legitymacji
nadanych przez Prezydenta RP.
Po części oficjalnej w imieniu odznaczonych głos zabrała p. Grażyna
Kiljan. Podziękowała za docenienie instytucji małżeństwa i za tak doniosłą
uroczystość. Podkreśliła też, że w małwww.nowydwormaz.pl
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Święto Kobiet Sekcji Emerytów ZNP
TeksT I Foto Krzysztof Grudziński

n W dniu 8 marca z okazji Dnia Kobiet,
Julia Pigoń, przewodnicząca Powiatowej
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Nowym Dworze Mazowieckim, zorganizowała spotkanie członków tej sekcji.

S

potkanie odbyło się w restauracji przy obiedzie, cieście na
deser i lampce wina. Atmosfera jak za
każdym razem bardzo miła.
Przewodnicząca Julia powitała
wszystkich przybyłych, dziękując przy
okazji za liczny udział we wszystkich
organizowanych imprezach.
Oczywiście ze względu na taki
dzień, panie otrzymały kwiatek, który
wręczył swoim koleżankom Tadeusz
Więcławek, składając jednocześnie życzenia.
Jak zawsze bardzo miła atmosfera,
dużo wspomnień i co ważne, możliwość spotkania pomiędzy tymi, którzy
na co dzień nie mają takiej możliwości,
a razem pracowali przez lata.

Kwiaty dla Marszałka

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak foto Mariusz Ziółkowski

n 19 marca, w dniu imienin Józefa, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował uroczystości
rocznicowe imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

P

od pomnikiem Marszałka o godz.14.00 zebrali się przedstawiciele Związku, Burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, Wiceprzewodniczący
Rady Jerzy Plackowski, przedstawiciele organizacji społecznych
oraz mieszkańcy. Poczty sztandarowe wystawili uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Posterunek honorowy wystawił 2 Mazowiecki Pułk Saperów.
Uroczystości rozpoczęły się odegraniem hymnu państwowego, po czym okolicznościowe wystąpienie wygłosił prezes
Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP – płk rez.
Alfred Kabata. Następnie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty. Uroczystości zakończyło odegranie
pieśni – „Legiony”.
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„Wcale mi nie zależy” książką na wiosnę!
TeksT I FOTO RED.

n Miło nam poinformować, że decyzją internautów, w konkursie granice.pl w kategorii z przymrużeniem
oka, zwyciężyła książka nowodworzanki Miry Białkowskiej „Wcale mi
nie zależy”.

P

ozycja ukazała się nakładem
Wydawnictwo Literackie Białe
Pióro. W głosowaniu książka otrzymała
2754 głosy i tytuł „Najlepsza książka na
wiosnę”. Za każdy oddany głos pięknie
dziękujemy w imieniu autorki.

NoviFoto w plenerze!

TeksTT red.

n Wiosna w pełni więc i doskonały czas na plenery. Okolice Nowego Dworu
obfitują w ciekawe miejsca do fotografowania.

C

złonkowie NoviFoto Nowodworskiej Grupy Fotograficznej wybrali
się ostatnio nad narwiańskie łąki, do Ogro-

Fot.: Małgorzata Domżała

Fot.: Małgorzata Domżała

Fot.: Małgorzata Mianowicz

Fot.: Małgorzata Mianowicz

Fot.: Marek Górecki

Fot.: Sylwia Żiółkowska

www.nowydwormaz.pl

du Botnicznego w Powsinie oraz na nocne zdjęcia na wiadukt na trasie nr 7. Efekty
możecie obejrzeć pod teksem.

Wszystkie organizowane przez
Grupę NoviFoto plenery sesje i inne
wydarzenia są ogłaszane na bieżąco
na profilu https://web.facebook.com/
NoviFotoNDM/
Zapraszamy do obserwowania.
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Nowodworski Klub Automobilowy
n Nowodworski Klub Automobilowy
założony 15 października 2016r. działa
i rozwija się prężnie mimo niewielkiej,
jak dotychczas, ilości członków zwyczajnych.

O

prócz członków zwyczajnych
powołaliśmy Kapitułę Członków
Honorowych, osób, które od lat pomagają nam przy organizacji naszych imprez.
Kapituła została zatwierdzona w grudniu
2016 r.
Nie jest to ciało hermetyczne, stale
się powiększa liczebnie, bo jak się okazuje, nie brak w naszym mieście Ludzi
Dobrej Woli.
Jak co roku organizujemy Nowodworski Międzynarodowy Rajd Pojazdów
Zabytkowych – w tym roku odbędzie się
on w dniach 24-27 maja. Będzie to już
osiemnasta edycja tej imprezy.
Tegoroczny rajd jest wyjątkowy – nosi
bowiem tytuł „100-letnie automobile na
100-lecie odzyskania niepodległości”.
Weźmie w nim udział aż 10 stuletnich
automobili.
Najstarszy jest Windhoff 1902 (rok

TeksT Ewa P-B Foto Maria I

produkcji red.). Przyjedzie na nim wierny
uczestnik naszych rajdów Jaroslav Śery
z małżonką Libuśe Śery z Czech. Poza tym
zgłosiły się załogi z Litwy, Łotwy, Słowacji,
Niemiec, Węgier i oczywiście z Polski. Są
to pojazdy wyjątkowe, niejednokrotnie
unikaty muzealne. Konkurs Elegancji odbywający się w Parku im. J. Wybickiego
pragniemy rozbudować o Piknik Motoryzacyjny, konkursy, stoiska, nagrody. Chcemy złożyć też kwiaty pod pomnikiem
J. Piłsudskiego.
Zapraszamy wszystkich do udziału
w uroczystości.
15 sierpnia ub. r. powołaliśmy Komisję
Rewizyjną, jako organ kontroli wewnętrznej.
Regularne zebrania Zarządu i Komisji
Rewizyjnej odbywają się 1-2 razy w miesiącu.17 listopada ub. roku w gościnnie
użyczonej przez NOSiR sali konferencyjnej odbyło się I Uroczyste Doroczne Zebranie Kapituły Członków Honorowych
wraz z Zarządem i Komisją Rewizyjną,
prowadzone przez Ewę Parol-Bartnicką –
Prezesa Klubu. Była to prawdziwa burza
mózgów. Najwięcej pomysłów „podrzucili” nam Pan Jacek Kowalski – Burmistrz

Miasta, Członek Honorowy nr 1 oraz Pan
Krzysztof Kapusta – Dyrektor NOSiR.
W tym roku, oprócz rajdu pojazdów
wyprodukowanych przed 1945 rokiem,
mamy zamiar zorganizować I Rajd Klasyków tzn. pojazdów do 1969 r. Odbędzie
się on 22 września 2018 r. Będzie to impreza jednodniowa.
Zapraszamy wszystkich do udziału.
Bliższe szczegóły ogłosimy po 15 sierpnia 2018 r.
Ogłaszamy również nabór na członków Klubu. Wszyscy chętni posiadacze
pojazdów zabytkowych będą mile widziani.

Nowy telewizor dla TPD w Modlinie Starym
„Serce jest bogactwem,
którego się nie sprzedaje,
ani nie kupuje,
ale które się ofiarowuje”

Gustave Flaubert

13 marca 2018 r. Środowiskowe
Ognisko TPD w Modlinie Starym odwiedzili zacni goście: burmistrz miasta
p. Jacek Kowalski – przewodniczący Komitetu Społecznego na rzecz pozyskiwania środków finansowych na leczenie małoletnich nieuleczalnie chorych
dzieci z Nowego Dworu Mazowieckiego, prezes firmy Eco Harpoon p. Jacek
10

TeksT Elżbieta Szałkowska Foto AUTORKA

Kolanko oraz p. Małgorzata Wójcik – sekretarz ww. komitetu. Przekazali dzieciom piękny prezent w postaci dużego
55-calowego telewizora, który będzie
służył do oglądania programów edukacyjnych i filmów profilaktycznych oraz
umilał codzienny pobyt w Ognisku.
Wychowankowie środowiskowego
Ogniska TPD w Modlinie byli bardzo
wzruszeni bezinteresowną pomocą
i życzliwością.
Pięknie dziękujemy za miłą niespodziankę.
Kierownik Ogniska
Elżbieta Szałkowska

www.nowydwormaz.pl
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104 urodziny kpt. Andrzeja Raka
– najstarszego członka ZOR RP

TeksT (K) Foto Marcin Łada

n Kpt. Andrzej Rak jest kombatantem
i najstarszym członkiem ZOR RP. W dniu
15 marca 2018 r. świętował 104 urodziny. Życzenia i gratulacje złożyli kpt. Andrzejowi Rakowi podczas posiedzenia
Zarządu Głównego w dniu 17 marca
2018 r. członkowie Związku z prezesem
ZG z płk rez. Alfredem Kabatą.

K

pt. w st. spocz. Andrzej Rak na
wniosek ZG ZOR RP został odznaczony Medalem Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, otrzymał również okolicznościową statuetkę, którą w imieniu ZOR RP

wręczył mu płk rez. Alfred Kabata.
Odczytano i przekazano na ręce jubilata listy okolicznościowe od minister Anny Marii Anders, Światowego
Związku Żołnierzy AK i płk. rez. Alfreda
Kabaty.
W liście skierowanym do kpt. w st.
spocz. Andrzeja Raka minister Anna
Maria Anders napisała m.in.: Dzisiejsze
urodziny Pana kapitana przypominają
nam o przypadającym w roku bieżącym 100 – leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości, której odrodzenia
był Pan świadkiem, a także miał Pan to
wielkie szczęście dorastać już

Wolnej Polsce. Doświadczył Pan
również tragedii ponownego utracenia Niepodległości w czasie II wojny
światowej, a także ponownego jej odzyskania po kolejnym półwieczu. Mam
nadzieję, że to tragiczne doświadczenie Pana pokolenia już nigdy nie będzie doświadczeniem kolejnych polskich pokoleń. Wierzę natomiast,
iż jeszcze długo będzie Pan kapitan
niósł sztafetę najstarszego żołnierza
Związku Oficerów Rezerwy RP przypominając swoją osobą tamte dramatyczne wydarzenia młodemu pokoleniu Polaków.
Kpt. w st. spocz. Andrzej Rak
w 1937 r. został powołany do odbycia
zasadniczej służby wojskowej i wcielony do 77 pułku piechoty, a następnie
przeniesiony do kompanii wartowniczej 5 pułku lotniczego w Lidzie.
Tu zastał go wybuch II wojny światowej. Po zbombardowaniu lotniska
został zdemobilizowany i odesłany do
domu. Stąd został wywieziony na Syberię do Kałuskiej Obłosti.
W listopadzie 1944 r. został zmobilizowany i wcielony do 1 Armii Wojska
Polskiego na terenie ZSRR. Otrzymał
przydział do 4 Samodzielnego Pułku Czołgów Ciężkich (60-tonowych),
stanowiących desant czołgowy. Jego
szlak bojowy wiódł przez Baranowicze,
Królewiec, Pruszków, Warszawę, Kołobrzeg, Odrę, Nysę, Berlin i zakończył się
na Łabie.
Za udział w II wojnie oraz działalność patriotyczną był wielokrotnie
odznaczany. Odznaczony został m.
in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2015 r. został uhonorowany
przez Ministra Obrony Narodowej za
zasługi wojenne szablą honorową.

www.nowydwormaz.pl
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Tablica pamiątkowa i Dąb Pamięci
w 78 rocznicę zbrodni Katyńskiej
TeksT Andrzej Krajewski (skróty pochodzą od redakcji) foto Sylwester Jankowski, Patryk Jankowski, Mariusz Ziółkowski

n 15 kwietnia 2018 r. podczas obchodów Katyńskich w Nowym Dworze
Mazowieckim odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą dwóm oficerom – lekarzom i posadzono kolejny,
dziesiąty już Katyński Dąb Pamięci
upamiętniający oficerów Batalionu
Elektrotechnicznego zamordowanych
w Katyniu i Charkowie.

O

rganizatorami uroczystości były
władze samorządowe Nowego
Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2
Mazowiecki Pułk Saperów i Zespół Szkół
nr 2.
Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej 100 lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę i dwóch oficerów – lekarzy
Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w 1940 r. w Charkowie: mjr. dr.
Aleksandra Ciechanowskiego i kpt. lek.
Mariana Ostrowskiego. Fundatorami tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku, w którym latach 1921-1939 mieściła się
izba chorych Batalionu Elektrotechnicznego, a obecnie znajduje się przychodnia le-

12

karska „Nasza Przychodnia”, byli Alicja Nojszewska – Rydlińska i Piotr Uliasz.
Życiorysy mjr. dr. Aleksandra Ciechanowskiego i kpt. lek. Mariana Ostrowskiego przedstawił płk rez. Alfred Kabata –
prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP,
badacz dziejów Batalionu Elektrotechnicznego.
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Roman Kaczorowski – kombatant,
członek ZOR RP i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego. W akcie odsłonięcia współuczestniczyli: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Bożena Żelazowska – radna Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy. Nowo odsłoniętą
tablicę pobłogosławił ks. prał. dr. Krzysztof
Czyżyk – dziekan nowodworski.
Następnie delegacje złożyły pod nią
kwiaty i zapaliły znicze. Na zakończenie
trębacz z 2 Mazowieckiego pułku saperów odegrał sygnał „Śpij Kolego”.
Druga część uroczystości odbyła się
w kościele pw. św. Michała Archanioła,
gdzie mszę św. i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski
– proboszcz parafii. Po zakończonej mszy

św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej. Przypomnieli
w nim m.in. sylwetki dziewięciu oficerów
Batalionu Elektrotechnicznego, którym
posadzono „Dęby Pamięci” w latach 2009-2016.
Kolejnym punktem uroczystości był
przemarsz na Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim.

www.nowydwormaz.pl
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Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk. Robertowi Kamińskiemu,
przez dowódcę kompanii honorowej, po
podniesieniu flagi państwowej na maszt
i po odegraniu hymnu państwowego,
głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes
ZG ZOR RP. który powitał zaproszonych
gości. Byli wśród nich m. in. radni Sejmiku
Województwa Mazowieckiego – Bożena
Żelazowska i Piotr Wojciechowski, Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim, Magdalena Biernacka –
Starosta Powiatu Nowodworskiego, Ewa
Sztejnert – reprezentująca poseł na Sejm
RP Anitę Czerwińską, płk Adam Przygo-

da – zastępca szefa Inżynierii Wojskowej
w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DGRSZ,
płk. Ryszard Najczuk – reprezentujący
dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Bartłomiej Bydoń
– reprezentujący kierownika Muzeum
Katyńskiego, przedstawiciele Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, rodzin oficerów
Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji

wojskowych, młodzież szkolna, harcerze,
kombatanci. Wśród gości obecny był także 104 – letni kombatant kpt. w st. spocz.
Andrzej Rak – najstarszy członek Związku
Oficerów Rezerwy RP.
(…)
Następnie posadzono 10 już „Dąb Pamięci”, poświęcony kpt. sap. Władysławowi Osterowi. Jak zaznaczyła Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, szkoła
od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów
Pamięci” i w ogólnopolskim programie
„Katyń … ocalić od zapomnienia”. Życiorys kpt. sap. Ostera odczytała uczennica
ZS2. Na koniec odczytano apel pamięci,
oddano salwę honorową, złożono pod
dębem białe róże, a trębacz odegrał sygnał „Śpij Kolego”.
(…)

Wojciech Pszoniak „BELFER” w NOK
n Piątek 9 marca 2018 w Nowodworskim
Ośrodku Kultury był dniem wyjątkowym
z powodu dwóch „super” artystycznych
wydarzeń – otwarcia wspaniałej wystawy Daniela Ludwiczaka i Mikołaja Maleszy, na której obok wspaniałego malarstwa można było zobaczyć oryginalne
i jedyne w swoim rodzaju rzeźby.

P

o doznaniach z dziedziny plastyki o godzinie 19.00 rozpoczął się
wyczekiwany przez nas i naszą publiczność spektakl pt: „Belfer”. Monodram
napisany przez Jean-Pierre Dopagne
poświęcony roli nauczyciela we współczesnym świecie, ale nie tylko. W roli tytułowego belfra WOJCIECH PSZONIAK,

jeden z najlepszych aktorów dramatycznych w Polsce. Już od samego początku poddajemy się jego wykreowanej
narracji . W skupieniu i ciszy słuchamy
słodko-gorzkiej opowieści o życiu nauczyciela i widzimy człowieka po dramatycznych przejściach. Trudno opo-

wiedzieć o wszystkich niuansach tego
przedstawienia. To trzeba zobaczyć, aby
cała warstwa tekstowa i dramatyczna
dotarła do widza. Monodram ten to popis mistrzowskiego aktorstwa Wojciecha
Pszoniaka, stworzenie roli nietuzinkowej,
oczarowanie nas widzów swym artyzmem, bo nie inaczej można określić
utrzymanie widza w skupieniu i zainteresowaniu blisko półtorej godziny. Jak
sam powiedział „czułem bliskość i uwagę waszej publiczności”, a my podziękowaliśmy MISTRZOWI długimi i gromkimi brawami na stojąco za tak niezwykły
spektakl. Na zakończenie cytat z monodramu „Dzięki teatrowi stajemy się lepsi,
bo barbarzyństwo nie lubi kultury”.

Jazz nie zna granic – Nahorny Trio
n 18 kwietnia 2018 w Nowodworskim
Ośrodku Kultury znowu zabrzmiał jazz.
Podczas cieszących się coraz większą
popularnością Nowodworskich Wieczorów Jazzowych wystąpili wirtuozi
dźwięku — Włodzimierz Nahorny, Mariusz Bogdanowicz i Piotr Biskupski.

G

rupa trzech muzyków stanowi trio reprezentujące główny
nurt polskiej sceny jazzowej o niezwykle różnorodnym i rozbudowanym repertuarze, nierzadko wychodzącym poza kanon klasycznego tria
jazzowego.
W środowy wieczór mieliśmy przyjemność usłyszeć idealne współbrzmienie jazzmanów, prezentujących
utwory z płyty „Hope” (2014). Tytułowa Nadzieja, inspirowana jest pieśnią
www.nowydwormaz.pl

Jana Kochanowskiego. Wiele granych
podczas koncertu utworów była wyrazem hołdu dla ludzi i ich historii. Utwór
„Jews” został napisany przez Włodzimierza Nahornego jako upamiętnienie powstania w getcie warszawskim,
„I’ll Remember December” opowiada
historię wprowadzenia stanu wojennego, a utwór „Heroes” został napisany
na rocznicę powstania warszawskiego.

TeksT
I FOTO NOK

TeksT I FOTO
Sylwia Ciuchta

Podczas koncertu nie zabrakło również
słynnych utworów z płyty „Ich portret”
(1995), takich jak słynna ballada „Jej
Portret”, oraz nastrojowa kompozycja
„Czas Rozpalić Piec”. Muzycy zagrali
również jazzowe interpretacje kurpiowskich utworów ludowych, takich
jak „Mamo moja mamo” czy też „Macie
dziadku grosik”.
Jednym z wielu obliczy twórczości lidera jest afirmacja słowiańskości,
polskiej kultury i historii. Wydarzenie
to było spotkaniem nie tylko z jazzem
i artystami, ale i z naszą, polską tożsamością. Publiczność, zachwycona charyzmatyczną muzyką, nagrodziła artystów owacjami na stojąco. Aranżacje
Nahornego posiadają unikalny charakter, który idealnie wpasowały się w gusta i wrażliwość przybyłych gości.
13
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Co w Puszczy piszczy po raz 23!
n Już po raz dwudziesty trzeci uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, jego
otuliny i z Nowego Dworu Mazowieckiego wzięli udział w Regionalnym Konkursie Ekologicznym „Co w Puszczy piszczy”,
którego organizatorami są Nowodworski Ośrodek Kultury
i Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy.

T

egoroczna edycja przyniosła trochę zmian. Konkurs adresowany został tylko do uczniów szkół podstawowych, (ze
względu na reformę edukacji) zmieniona została także formuła
konkursu. Półfinał konkursu przybrał bowiem postać gry terenowej.
11 kwietnia 2018 r. na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego
w Granicy spotkało się 16 trzyosobowych reprezentacji, wyłonionych w eliminacjach szkolnych i zgłoszonych do dalszej rywalizacji.
Gościliśmy drużyny ze:
Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach
Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim
Szkoły Podstawowej w Śladowie
Szkoły Podstawowej w Izabelinie
Szkoły Podstawowej w Leoncinie
Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym
Szkoły Podstawowej w Kaliszkach
Szkoły Podstawowej w Kampinosie
Szkoły Podstawowej w Zaborowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
Szkoły Podstawowej w Lasocinie
Szkoły Podstawowej w Kazuniu Nowym
Szkoły Podstawowej w Babicach Starych
Szkoły Podstawowej w Brochowie
Wszystkie drużyny, wyposażone w mapy, miały za zadanie
odnaleźć w terenie 10 punktów kontrolnych i tam odpowiedzieć na 3 przygotowane pytania. Na całość miały dwie godziny.
Pogoda i humory dopisały, długi czas na wykonanie zadań nie
wymagał od uczestników specjalnego pośpiechu. Stąd też
drużyny pracowały w tempie rekreacyjnym. Wszystkie zdążyły na czas. Po przyjęciu kart z odpowiedziami ze wszystkich
punktów kontrolnych, do pracy przystąpiło jury, którego zadaniem było wyłonienie 5 drużyn, które spotkają się w Finale
Konkursu w Nowodworskim Ośrodku Kultury. W oczekiwaniu
na wyniki uczestnicy gry terenowej ochoczo korzystali z atrakcji przygotowanych przez organizatorów konkursu: placu zabaw przy parkingu, animacji poprowadzonych przez pana Mariusza Morkowskiego, czy pieczenia kiełbasek nad ogniskiem.
Kiedy jury ogłosiło wyniki okazało się, że do finału konkursu zakwalifikowały się reprezentacje:
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Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim,
Szkoły Podstawowej w Leoncinie,
Szkoły Podstawowej w Brochowie,
Szkoły Podstawowej w Izabelinie,
Szkoły Podstawowej w Kampinosie.
Etap półfinału zakończyło integracyjne ognisko i rozdanie pamiątkowych dyplomów i upominków.
13 kwietnia 2018 r. powyższe drużyny, silnie zmotywowane, stawiły się na finale konkursu w Nowodworskim
Ośrodku Kultury, aby walczyć o najatrakcyjniejsze nagrody ufundowane przez naszych wspaniałych sponsorów.
Po dwugodzinnej zaciętej rywalizacji wszystko było jasne:
 I miejsce	Szkoła Podstawowa w Kampinosie
 II miejsce	Szkoła Podstawowa w Brochowie
 III miejsce	Szkoła Podstawowa w Izabelinie
 IV miejsce	Szkoła Podstawowa w Leoncinie
 V miejsce	Szkoła Podstawowa nr 7 w Nowym
Dworze Mazowieckim
W Finale nie było przegranych, każdy z uczestników wyszedł
z atrakcyjną nagrodą.
Tego samego dnia odbyło się wręczenie nagród laureatom
konkursu plastycznego „Co w Puszczy piszczy” pn. „Drzewo
w kampinoskim krajobrazie”.
W tym roku na konkurs wpłynęły 122 prace. Jury nie miało
łatwego wyboru, po długich naradach biorąc pod uwagę estetyką, samodzielność, pomysłowość, kompozycję i oryginalność
w zaprezentowaniu tematu, wyłoniło następujących laureatów:
 w kategorii szkół podstawowych kl. I-III
I miejsce Gabriela Duda z S. P. w Zielonkach Parceli
II miejsce Julia Jankowska z S. P. nr 7 w Nowym Dworze
Mazowieckim
III miejsce Antoni Zalewski z S. P. w Borzęcinie Dużym
Wyróżnienia: Amelia Kopyt z S. P. w Lasocinie i Sana Afana z S. P.
w Starych Babicach
 w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VII
I miejsce Weronika Szelc z S.P. w Dziekanowie Leśnym
II miejsce Aleksandra Drzazgowska z S.P. nr 5 w Nowym
Dworze Mazowieckim
III miejsce Julia Jakubowska z S.P. nr 7 w Nowym Dworze
Mazowieckim
Wyróżnienia: Wiktoria Parzyszek z S.P. w Dziekanowie Leśnym
i Jakub Biernat z S.P. w Brochowie
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, szczególnie
zwycięzcom!
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Od wielu lat Regionalny Konkurs Ekologiczny „Co
w Puszczy Piszczy” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem adresatów – uczniów szkół znajdujących się w na terenie, w otulinie i w Nowym Dworze Mazowieckim, ale także
poparciem władz samorządowych, oraz licznych instytucji,
stowarzyszeń, firm komercyjnych i osób prywatnych wyrażającym się wsparciem imprezy poprzez ufundowanie każdorazowo niezwykle atrakcyjnych i praktycznych nagród.
Pragniemy podziękować wszystkim władzom i instytucjom, a także związkom i stowarzyszeniom oraz firmom prywatnym, które
wsparły konkurs finansowo i materialnie, a należą do nich:
 Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
– pan Burmistrz Jacek Kowalski
 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
– pani starosta Magdalena Biernacka
 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
– pan starosta Jan Żychliński
 Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego
– pan Robert Krygier
 Gmina Leoncin – pan wójt Adam Krawczak
 Gmina Czosnów – pan wójt Antonii Kręźlewicz
 Gmina Stare Babice – pan wójt Krzysztof Turek
 Urząd Gminy Izabelin – pan wójt Witold Malarowski
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 Urząd Gminy Kampinos – pani wójt Monika Ciurzyńska
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
 Wodnej w Warszawie – pan prezes Marek Ryszka
 Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”, Misja
Kampinos
 Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku
Narodowego
 Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy
– pani Paulina Tramecourt
 Firma Basilur Tea Poland
 Piotr Ciuchta – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
w Nowym Dworze Maz.
 Pan Eryk Zalewski
 Państwo Arkadiusz i Dorota Grzegorczyk
 Pan Hubert Cytowski
Serdecznie dziękujemy również p. Izabeli Bielak i p. Stanisławowi Bielakowi, którzy od lat wspierają konkurs „Co w puszczy piszczy”, a także p. Robertowi Sztuce za udział w obradach
jury konkursu plastycznego.
Dziękujemy także wszystkim nauczycielom za poświęcenie czasu i przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu, zarówno plastycznego jak i wiedzy ekologicznej.
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Jarmark Darów Natury!
TeksT Martyna Kordulewska, Aneta Pielach – Pierścieniak
FOTO Grupa Fotograficzna NoviFoto, Aneta Pielach – Pierścieniak

n Było słonecznie, kolorowo i wesoło! Tak
w trzech słowach można podsumować
Jarmark Darów Natury, który odbył się
22 kwietnia w Parku Miejskim. Motywem
przewodnim imprezy były pszczoły.

U

czestnicy imprezy mogli dowiedzieć się, jaką rolę odgrywają
w przyrodzie te owady, jakie rośliny posadzić w ogródku, aby miały z czego zrobić

16

miód, przyjrzeć się budowie uli (jednym
z budowniczych był Burmistrz Jacek Kowalski).
Dzieci mogły wziąć udział w Biegu
Pszczółek, które otwierał Przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, ucharakteryzować się dowolnie na stoiskach
z malowaniem buziek, wygrać nagrody
w konkursach.
Na siłowni plenerowej odbył się po-

kazowy trening z instruktorem. Poprowadził go p. Marcin Ciesielski, trener sekcji
podnoszenia ciężarów w Nowodworskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Tego dnia przybyli również do nas ekowystawcy, oferując m.in. miody z własnej
pasieki, wędliny, mydło, wyroby z drewna,
rękodzieło. Swoje produkty oferowali: Fabryka Trocin, Camp Soap, Piekarnia Ratuszowa,
Pasieka Barbara i Paweł Tomczyk, Folwark
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Anielin JAJEMJAJA, Mazurskie Ryby – Szymczak, Bekon – wędliny tradycyjne, Rękodzieło ludowe Sławomir Ibek, Pachniczówka,
Kawa świeżo palona, N JOY HORSES, Avon
– naturalne linie kosmetyków.
Odbył się również inny niż wszystkie
pokaz mody ekologicznej. 10-osobowe
drużyny zaprezentowały kreacje z materiałów recyklingowych. W pokazie wzięły
udział: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
– klasa gimnazjalna 3a, Szkoła Podstawowa nr 1 – samorząd uczniowski, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Drużyny walczyły
o nagrodę wartości 1000 zł ufundowane
przez firmę AGA-MET. Zwycięstwo przypadło w udziale drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Jak widać, atrakcji nie brakowało!
Organizatorem imprezy było Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, a wsparcia
udzielili nam:
 Powiatowe Koło Pszczelarzy Mazowieckiego Związku Pszczelarzy w No-
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wym Dworze Mazowieckim,
 PSB Mrówka NDM ul. Leśna 2,
 PPHU Stolarstwo Jan Fiuk,
 Centrum Recyklingu Aga-Met,
 Instytut Badawczy Leśnictwa,
 Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne,
 Straż Miejska,
 Stowarzyszenie Subsidium,
 ZWiK Nowy Dwór Mazowiecki,
 Nowodworski Ośrodek Kultury,
 NoviFoto Nowodworska Grupa
Fotograficzna,
 Ka jak Kawiarnia.
Szczególne podziękowanie kierujemy
do: p. Katarzyny Małachowskiej, Arlety Lemańskiej-Cydzik, Stanisława Galbarczyka,
Janusza Zielskiego, Jarosława Krywoniuka
i Antoniego Ostrowskiego.
Dziękujemy również patronom medialnym, którymi byli: Gazeta Nowodworska, Tygodnik Mazowiecki, Tygodnik Nowodworski, Wirtualny Nowy Dwór.
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Inwalidzi świętowali swój dzień!

TeksT I FOTO
Aneta Pielach – Pierścieniak

n 26 kwietnia br. oddział rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zorganizował obchody
z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Impreza, na którą licznie przybyli członkowie organizacji tradycyjnie odbyła się
w lokalu Relax. Tegoroczne obchody
odbywały się pod hasłem „Niepełnosprawni ale sprawni”.

W

szystkich serdecznie powitała
szefowa nowodworskiego oddziału Związku Krystyna Kocan. Wśród
zaproszonych gości obecni byli Burmistrz
Jacek Kowalski, Radna Rady Miejskiej Krystyna Nasiadka, Wicestarosta Paweł Calak,
dyrektorzy i prezesi spółek miejskich, organizacji społecznych firm i instytucji.
Przepiękny program artystyczny, pełen
pasji, mocnych głosów i znanych piosenek
zaprezentował zespół „Młodzież 50+” ze
Stanisławowa.
Wykonywane przez grupę utwory
śpiewała cała sala, a występ okraszony był
gromkimi brawami zebranych. Owacje na
stojąco otrzymał najstarszy członek zespołu, 91-letni pan Igor, za wspaniałe, pełne
humoru wykonanie „Zimnego drania” .
Przewodnicząca K. Kocan wygłosiła
okolicznościowe wystąpienie, w którym
odniosła się do hasła obchodów. „To hasło wiele mówi o zmianach jakie zaszły na
przestrzeni ostatnich lat w społeczeństwie,
a przede wszystkim w postrzeganiu osób
niepełnosprawnych. Niepełnosprawność
dziś już nie jest tematem tabu, czymś, czego należy się wstydzić. Obecnie osoby niepełnosprawne w pełni uczestniczą w życiu
społecznym i publicznym. (…) Obecność
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym jest normą, a osoba niepełnosprawna jako kolega ze szkolnej ławki, student
czy pracownik nie jest już czymś wyjątkowym”– mówiła.
Odczytała również fragmenty listu
Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów, który w liście do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej p. Elżbiety
Rafalskiej opisał sytuację osób starszych
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i niepełnosprawnych, a także wskazał kierunki zmian w celu polepszenia sytuacji
materialnej tej grupy społecznej m.in. powiązanie waloryzacji świadczeń ze wzrostem płac, a także system premiujący osoby pobierające najniższe świadczenia, dalsze podwyższanie najniższych emerytur
i rent, pozapłacowe formy wsparcia m.in.
bezpłatne leki rehabilitacja, bezpłatny internet, ulgi podatkowe itp.
Na koniec życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i uśmiechu na co dzień

złożyli zebranym goście. Burmistrz Jacek
Kowalski przekazał przy okazji informacje
dot. działań miasta w zakresie polityki senioralnej. Poinformował o powołaniu Rady
Seniorów oraz planach wprowadzenia
tzw. karty seniora – programu z systemem
zniżek dla najstarszych. Zaprosił do wzięcia
udziału w pracach Rady oraz przekazywania swoich sugestii i propozycji.
Po części oficjalnej przyszedł czas na
wspólną zabawę, która trwała do późnych
godzin wieczornych.
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Zięba zwyczajna (Fringilla coelebs L.) – nasz najliczniejszy ptak
Samiec zięby

n W Europie występuje prawie wszędzie, aż do północnego koła podbiegunowego, czyli za wyjątkiem najbardziej wysuniętych na północ części
Skandynawii.

W

tempie. Można by śpiew ten zapisać jako „cicicicittjutjutju cettir”. Młode samce zięby uczą się
śpiewu od ojców już w kilka dni po opuszczeniu
gniazda. Najpierw nasłuchują, a potem powtarzają. Ponieważ wszystkie osobniki bardzo lubią
tę czynność, to nie ma problemu z usłyszeniem
piosenek zięb, tym bardziej, że są one zazwyczaj
dosyć głośne. Profesor Jan Sokołowski pisał, że
prości ludzie wyjaśniali to kiedyś słowami: „czekaj, czekaj, coś zrobiła, a widzisz”. Naliczono, że
samiec w ciągu dnia może śpiewać nawet 2000
razy. Zięba odznacza się dość dużą osobniczą
zmiennością śpiewu, jednakże zawsze pieśń
zachowuje ogólny schemat opadającej gamy
z „zawiniętym” zakończeniem. Podobno kiedyś
hodowano te ptaki dla pięknego śpiewu. W Turyngii na przykład za jednego dobrze śpiewającego samca płacono sumę, odpowiadającą wartości dobrej krowy. Zazwyczaj zięba żeruje na
ziemi. Porusza się wówczas małymi kroczkami,
rzadko podskakując. Zjada głownie nasiona oraz
owoce jagodowe, jabłek, śliwek, porzeczek i gruszek. Sporadycznie spija nektar z kwiatów i sok
spływający z drzew. Wiosną, w okresie lęgowym,
owady i inne bezkręgowce zbiera z liści i gałązek,
a w pozostałą część roku podstawę pożywienia
stanowią nasiona chwastów, roślin zielnych,
drzew i krzewów, a czasem też pąki drzew. Poza
Śpiewający samiec zięby		
Fot.: Jan Ševčík
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Fot.: Marcin Rejment

Azji zajmuje większość wschodniej
części Rosji oraz północny Kazachstan,
w Afryce zasiedla jedynie obszar na południe od
Sahary i na Wyspach Kanaryjskich. Ponadto miłośnicy gatunku wprowadzili sztucznie ptaka na
Nową Zelandię (w 1862 r.) oraz na południe RPA
(w 1898 r.; jest tam dość liczna, ale tylko na Półwyspie Przylądkowym).
W Polsce ziębę spotykamy bardzo często,
zarówno w osiedlach ludzkich, jak również poza
nimi. Najczęściej słyszymy znany i głośny śpiew
samca, odzywający się z koron drzew, czasami
spotykamy ptaki spacerujące po ziemi., wydają
wtedy powtarzający się kilkakrotnie gwizd. Ziębę możemy spotkać wszędzie tam, gdzie jest
choć trochę drzew – od wielkich zadrzewień po
małe laski śródpolne i parki miejskie, sady i aleje drzew. W czasie jesiennych koczowań przed
odlotem i podczas wędrówki przebywa licznie
w dużych stadach na polach, chętniej jednak
trzymając się skrajnych części lasów.
Cechą rozpoznawczą gatunku są dwie
białe pręgi na skrzydle i zielony kuper. Ma następujące rozmiary: 15,5 cm długości ciała
i 26,5 cm rozpiętości skrzydeł, a waży 17 – 26 g.
Upierzenie samców reprezentuje feerię barw.
Wiosną ich głowa i kark są popielate, czoło jest
czarne, grzbiet brązowy, brzuch biały, piersi
różowe, dziób niebieskoszary, a kuper zielony.
Skrzydła z kolei są ciemne, lecz znajdują się
na nich dwie białe pręgi, przy czym jedna jest
o wiele grubsza od drugiej. Samice są mniejsze,
wprawdzie podobnie ubarwione, ale tony ich
ubarwienia są bardziej szare. Jesienią jednak
kolory te wyraźnie przygasają, ponieważ wtedy
wyróżniają się płowe obrzeżenia piór. Oprócz
tego dziób staje się jasnobrązowy.
Ptaki przylatują zwykle z końcem marca,
a odlatują od nas we wrześniu i październiku. Na
południu Polski mogą pojawić się już w lutym. Na
miejsce lęgów najpierw przylatują samce, które
znajdą sobie odpowiednie stanowisko i będą
wytrwale śpiewać. Nieco później pojawiają się
samice, które od razu zabierają się za budowę
gniazd, a jest to zadanie, które należy wyłącznie
do nich. W trakcie toków samiec puszy pióra na
spodzie ciała i na głowie, co sprawia wrażenie
uniesionego czuba. Poza tym odstawia na bok
barki i odsłania białe plamy na skrzydłach. Przelatujące ptaki wabią „ćju, ćjup”, zaniepokojone
wydają ostre: „ziii”. Zwłaszcza przed burzą zięba
odzywa się charakterystycznym głosem, składającym się z regularnie powtarzanych krótkich
wibrujących dźwięków. Jest to tzw. „wołanie na
deszcz”, różniące się w zależności od rejonu występowania. Może ono brzmieć jak „hiit”, „hjuit”
albo „rrhiu”. Odgłosy te wydawane są nie tylko
jako ostrzeżenie przed pogarszającą się pogodą,
lecz także spotykane podczas godów. Podobne
dźwięki wydaje samiec również wtedy, gdy chce
oznaczyć granice swojego terytorium, na którym
przebywa jego partnerka. Śpiew samca jest krótką zwrotką o bardzo wyraźnie akcentowanym
początku i zakończeniu, utrzymaną w szybkim

TeksT
Jerzy Wysokiński

tym od wiosny do jesieni zjada owoce, owady
i pajęczaki, zbierane z gałązek i ziemi. Zięba jest
ptakiem niezbyt płochliwym – dystans ucieczki
wynosi 10 – 15 m. Przestraszona stara się nie poruszać, lub jeśli może, przywiera do gałęzi.
Z początkiem kwietnia ptaki rozpoczynają
toki. Obserwowałem kiedyś, jak podczas godów
samczyk tanecznym krokiem obiegał samiczkę.
W tym czasie samce bardzo często odzywają się,
zaznaczając objęcie terytorium gniazdowego.
Samiec w ciągu dnia może śpiewać nawet 2000
razy! Często można spotykać zawzięte walki
samców o panowanie nad zajętym terytorium.
Budową gniazda zajmuje się wyłącznie samica.
Ma ono kształt ściętej kuli, misternie utworzonej
z mchu lub porostów. Poszczególne jego części
są połączone za pomocą zebranej pajęczyny.
Najczęściej tak zamaskowane gniazdo umieszcza ptak przy pniu, w kącie rozwidlenia gałęzi.
Zdarza się, że na wierzchu gniazda znajdują się
płatki kory pobliskich drzew (dlatego w pobliżu
występowania brzóz są białe) lub nawet pokrywają je skrawkami papieru. W drugiej połowie
kwietnia lub w pierwszej połowie maja samica
składa 5 – 6 jaj o barwie zielonkawoniebieskiej.
Samica wysiaduje 12 – 13 dni, samiec zastępuje
ją na czas odżywiania się jej, zwykle około południa. W trakcie klucia i opieki nad pisklętami
samiec ciągle dokarmia partnerkę. Pisklęta są
żywione wyłącznie owadami, zwłaszcza nieowłosionymi gąsienicami. Po dwóch tygodniach,
nieumiejące jeszcze dobrze fruwać młode
opuszczają gniazdo i sadowią się na gałęziach
w pobliżu, powiadamiając rodziców o miejscu
swego pobytu. Pisklęta karmią oboje rodzice,
przy czym samica znacznie częściej. Dostają od
nich owady, które gromadzą w wolu, po czym
wypluwają je do dziobów wyczekujących na
to niecierpliwie piskląt. Po 12 do 16 dni pisklęta są gotowe do lotu. W przypadku nadchodzącego zagrożenia, mogą jednak opuścić je
nieco wcześniej. Kiedy pisklęta usamodzielnią
się, dorosłe ptaki przystępują natychmiast do
nowych lęgów; często gnieżdżą się nawet trzy
razy w roku. Na zimowiska z północnych części
areału gniazdowego zięby wędrują jesienią na
południe zwykle niedaleko – najdalej nad Morze Śródziemne. Samce i samice zimują osobno,
oznacza to, że samice zięby odlatują dalej na
południe niż samce. Coraz więcej osobników
zimuje. Jest zięba zwyczajna prawdopodobnie najliczniejszym ptakiem Polski. Szacuje
się, że żyje tu 15 – 25 milionów par lęgowych.
Zagęszczenie może wynosić 2 pary na hektar,
czyli średnio co 50 m znajdujemy w sezonie
lęgowym gniazdo. Badania przeprowadzone
w latach 60. wykazały, że podczas powrotu
z zimowisk przez linię Bałtyku może przelatywać ponad milion pojedynczych osobników.
Szlak najliczniejszego przelotu wiedzie wzdłuż
wybrzeża. W okresie przelotów na Mierzei Wiślanej obserwowano średnio przelot do około
1 miliona osobników w ciągu dnia ! Podczas Europejskich Dni Ptaków w Polsce, jesienią 2017 r.,
najczęściej obserwowanym ptakiem okazała się
zięba. Naliczono wtedy 93 929 osobników tego
gatunku.
Jest ptakiem długowiecznym. Znane są
przypadki zięb, które żyły ponad 20 lat. W kraju
objęta jest całkowitą ochroną.
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Szymon Fabian – prekursor polskiej farmacji cd.
TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Fabianowie należeli do nowodworskiej elity. Do ich przyjaciół należała
rodzina Ludwika Krügera inspektora
składów soli, wcześniej burmistrza
Nowego Dworu.

K

rügerowie
wymieniani
są wielokrotnie jako
świadkowie różnego
rodzaju uroczystości
rodzinnych Fabianów,
za co ci się im odwzajemniają. Do elity
miejskiej należeli również kolejni dobrzy znajomi Fabianów,
ławnik miejski Morgentaler oraz katolicy
mieszkający u nas ze względów służbowych – Tomasz Kolasiński ekspedytor
poczty i Stanisław Balcerski urzędnik
bankowy. Fabianowie w Nowym Dworze i Jacobi w Warszawie najprawdopodobniej udzielali się w swoich parafiach.
Z tego tytułu w kręgach osób zaprzyjaźnionych znajdują się osoby związane
z miejscowymi kościołami, w Warszawie:
Juliusz Ludwig radca konsystorza ewangelickiego i superintendent diecezji warszawskiej oraz Juliusz Kweisser sekretarz
konsystorza ewangelickiego, w Nowym
Dworze: Robert Ortmann nauczyciel
i kantor tutejszego zboru.
W 1835 r. ukazało się drukiem dzieło
Fabiana i Teodora Heinricha „Farmacya”.
Autorzy dedykowali książkę pacyfikatorowi powstania listopadowego namiestnikowi Iwanowi Paskiewiczowi. Był to
prawdopodobnie wybieg marketingowy, nie chodziło przy tym o cenzurę, ale
o pieniądze. Większość ówczesnych publikacji wychodziła nakładem autorów,
dzięki wcześniejszym subskrypcjom lub
sponsoringowi. Książka była pierwszym
polskim podręcznikiem i kompendium
wiedzy farmaceutycznej. Dla Fabiana
była dziełem życia. Przez lata kontynuował doświadczenia by w połowie
XIX w. wydać drugą rozszerzoną wersję
„Farmacyi”. Na potrzeby badań utworzył
przy aptece laboratorium. Na ówczesne
czasy był to ewenement. Tym razem był
jedynym autorem i publikował na własny koszt więc zachęcał nabywców do
subskrypcji kolejnych tomów. Fabian był
pierwszym farmaceutą, który w tej dziedzinie wiedzy wprowadzał polską terminologię. Gdy Akademia Medyko – Chirurgiczna zaproponowała mu katedrę
farmacji uchodził za najwybitniejszego
w kraju fachowca w swojej dziedzinie.
Nie wiemy z jakiego powodu Fabian odmówił przyjęcia nowej posady.
www.nowydwormaz.pl

W swojej aptece uczył praktykantów. Można przyjąć, że pierwsze szlify
w zawodzie zdobywał tu również syn Fabiana – Alfred, który po latach pracował
razem z ojcem. Najprawdopodobniej
jedynie on pozostał w Nowym Dworze,
jego bracia w przyszłości związali się na
stałe z Lwowem i Warszawą. Atmosfera
umiłowania wiedzy była w domu Fabiana powszechna. Młodsi synowie Oskar
i Aleksander, idąc w ślady starszego
brata, regularnie otrzymywali nagrody
państwowe przyznawane za postępy
w nauce. Wszyscy zrobili kariery naukowe. Alfred został magistrem farmacji,
Oskar profesorem nadzwyczajnym fizyki
i matematyki, Aleksander lekarzem i publicystą.

Zarówno Szymon jak i jego synowie
udzielali się społecznie. Przekazywali datki na liczne cele dobroczynne, głównie
te związane ze wspieraniem lekarzy i naukowców, ale nie tylko. Najbardziej trwałym pomnikiem filantropi Szymona było
stypendium ufundowane dla studentów
farmacji im. Marii Fabian. Kapitał początkowy stanowiło 1000 rubli ofiarowane
przez fundatora. Na tamte czasy była to
znaczna suma, można było za nią nabyć
dom i kilka hektarów ziemi. Być może
miał to być posag Marii. To upamiętnienie
zmarłej córki przetrwało kilkadziesiąt lat,
po raz ostatni było przyznane tuż przed
wybuchem II wojny światowej. Równie
długo przyznawano podobne stypendium, którym Szymona w 80 rocznicę
urodzin uczcili koledzy. To na jego prośbę
pieniądze zbierane na jubileuszową fetę
przeznaczono dla ubogich studentów
farmacji. Szacowny jubilat jako jedyny
upominek zgodził się przyjąć pamiątkowy album z fotografiami.

oSKAR FABIAN

JAN FABIAN, WNUK

Istnieją przypuszczenia, że Szymon
Fabian mógł być jednym z założycieli
nowodworskiej straży pożarnej, w pierwszym jej składzie wymieniany jest jako
członek honorowy. Równie dobrze mógł
nim być jego syn Alfred, którego ten sam
dokument określa jako członka czynnego. Trudność polega na tym, że za
twórcę nowodworskiej OSP uważa się
miejscowego aptekarza, a obaj panowie
w chwili gdy stowarzyszenie powstawało nosili taki tytuł.
W akcie zgonu Szymon określany jest
jako właściciel apteki jednak najprawdopodobniej pod koniec jego życia część
obowiązków przejął Alfred. Nie musiało
się to równać z tym, że Senior zrezygnował z pracy. Od lat siedemdziesiątych XIX
w. Alfred regularnie bywał w Warszawie,
być może załatwiał za ojca jakieś sprawy
związane z prowadzeniem apteki. Mogło
się to wiązać ze stanem zdrowia starszego Fabiana. Pod koniec życia narzekał
on na „dolegliwości podeszłego wieku”
a w szczególności na przytępiony słuch.
Nie wiemy jak długo po śmierci Szymona apteka pozostała w rękach rodziny.
Podaje się, że nasz kolejny aptekarz Jan
Flatt odkupił ją w 1885 r. czyli roku śmierci
Fabiana. Czy po tej dacie z naszym mieście
mieszkał jeszcze ktoś z rodziny aptekarza?
Jeśli tak to niezbyt długo. 18.10.1862 r. po
wieloletniej chorobie zmarła Berta Fabian.
Informacja o jej pogrzebie podaje, iż na
nowodworski cmentarz ewangelicki odprowadzało ją wielu chrześcijańskich i żydowskich mieszkańców miasta. Z synów
pierwszy odszedł Oskar, zmarł w 1899
r. we Lwowie, w którym mieszkał od lat
i gdzie został pochowany na cmentarzu
Łyczakowskim. Jako kolejny zmarł Alfred
i chociaż to on najdłużej był związany
z naszym miastem to w 1908 r. rozstał
się z tym światem nie w Nowym Dworze
ale również we Lwowie gdzie od kilku lat
mieszkał. Trzy lata później zmarł i został
pochowany na cmentarzu ewangelicko
– augsburskim w Warszawie ostatni z Fabianów urodzonych w naszym mieście –
Aleksander.
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Prawo pracy w praktyce
Stosunek pracy
Co to jest Prawo Pracy?
Prawo pracy jest to zbiór norm prawnych
mający na celu regulację praw i obowiązków Pracowników i Pracodawców. Głównym dokumentem wchodzącym w ich skład jest Kodeks pracy.
Oprócz niego dokumentami stanowiącymi prawo
pracy są ustawy i akty wykonawcze (rozporządzenia), a na poziomie zakładu pracy układy zbiorowe, porozumienia i regulaminy. Aby można było
się na nie powoływać Pracownika i Pracodawcę
łączyć musi stosunek pracy.
Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
Nie zawsze nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą następuje poprzez nawiązanie stosunku pracy, czyli nie zawsze Pracodawca podpisuje
z Pracownikiem umowę o pracę.
Umowa o pracę jest umową, która daje
Pracownikowi największe przywileje. Prawo
do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, płatne nadgodziny, dodatek za pracę
w porze nocnej, odprawę w przypadku zwolnienia Pracownika z przyczyn jego niedotyczących to
tylko niektóre z nich. Niestety ze względu na dość
wysokie koszty zatrudnienia Pracownika na umowę o pracę (konieczność opłacenia składek ZUS
od wynagrodzenia, to dla Pracodawcy dodatkowy
koszt ponad 20%), oraz ochronę Pracownika przed
bezpodstawnym rozwiązaniem umowy (umowy
na czas nieokreślony nie można wypowiedzieć
bez uzasadnionych przyczyn), Pracodawcy szukają innych rozwiązań próbując zastępować umowy
o pracę umowami cywilnoprawnymi. Ze względu
na ich niższe koszty i brak ochrony pracownika (mają
tu zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego a nie
kodeksu pracy), Pracodawcy często korzystają z zawierania takich umów gdyż są one dla nich mniej
kłopotliwe.
Kodeks pracy w art. 22 par 12 wyraźnie zabrania takich praktyk „Nie jest dopuszczalne
zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy.” Znaczy to tyle, że jeżeli umowa spełnia kryteria stosunku pracy, czyli przede
wszystkim kiedy:
– określa godziny pracy,
– praca ma być wykonywana w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym,
– istnieje bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy,
– praca wykonywana jest za wynagrodzeniem,
wtedy Pracodawca nie ma prawa zawrzeć z Pracownikiem umowy cywilnoprawnej.
Tak więc, o rodzaju umowy decyduje treść,
a nie jej nazwa. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w przypadku jej cech charakterystycznych
dla stosunku pracy, to wykroczenie przeciwko
prawom Pracownika, za które Pracodawca zgodnie z art. 281 Kodeksu pracy zapłacić może karę
grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł. Każda
osoba zatrudniona nieuczciwie na umowę cywilnoprawną może wystąpić do sądu z powództwem
o ustalenie istnienia stosunku pracy. Prawo takie
ma przeciwdziałać niezgodnym z prawem praktykom oraz chronić interesy Pracowników.
Zawarcie umowy o pracę
Decydując się na współpracę na podstawię umowy o pracę, zarówno Pracodawca jak i Pracownik
muszą działać zgodnie z przepisami prawa pracy,
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TeksT opracowała
Katarzyna Roszkowska

czyli dopełnić różnego rodzaju formalności przy
nawiązaniu stosunku pracy.
Przed rozpoczęciem pracy Pracodawca musi
skierować przyszłego Pracownika na badania
wstępne, a Pracownik ma obowiązek je wykonać –
art. 229 Kodeksu pracy. Dopiero po uzyskaniu przez
przyszłego Pracownika stosownego orzeczenia
o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy
na danym stanowisku Pracownik może być dopuszczony do pracy. Pracodawca może zatrudnić
Pracownika na podstawie badań z poprzedniego
zakładu pracy o ile są one aktualne, a stanowisko
na które Pracownik ma być zatrudniony odpowiada temu, na którym pracował do tej pory. Zależy
to jednak od Pracodawcy, a nie Pracownika i wielu
z nich woli dla bezpieczeństwa skierować Pracownika ponownie na badania wstępne gdyż ciężko jest
określić czy na obu tych stanowiskach występowały
takie same szkodliwości czy uciążliwości.
Zgodnie z art. 211 pkt 1 dodatkowym obowiązkiem dla Pracodawcy jest przeprowadzenie
szkolenia wstępnego i stanowiskowego BHP. Szkolenie takie odbyć się musi w pierwszych dniach
pracy, przed przystąpieniem do faktycznego wykonywania obowiązków służbowych i trwać odpowiednią liczbę godzin określoną w odrębnych
przepisach.
Pamiętać również należy, że Pracodawca
w celu dopełnienia niezbędnych formalności
takich jak np. sporządzenie umowy o pracę czy
zgłoszenie do ZUS będzie miał prawo poprosić
Pracownika o podanie pewnych informacji.
Są to jednak informacje określone w konkretnym,
zamkniętym katalogu w art. 221 par. 1 Kodeksu
pracy. Przed zatrudnieniem Pracodawca ma prawo poprosić o podanie informacji takich jak: imię
(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia.
Zgodnie z art. 221 par. 2 Kodeksu pracy niezależnie od powyższych danych po zatrudnieniu
Pracownika, Pracodawca ma prawo żądać dodatkowo: innych danych osobowych pracownika,
a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest
konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; numeru PESEL pracownika.
Innych danych spoza tych dwóch katalogów Pracodawca może żądać tylko wtedy, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.
Ponieważ oba katalogi są zamknięte, bezprawne jest wymaganie od Pracownika dostarczenia Pracodawcy np. oświadczenia
o niekaralności, robienie sobie kserokopii
z jego dowodu osobistego lub pytanie Pracownicy czy jest w ciąży. Pracownik ma prawo
zwrócić Pracodawcy uwagę w przypadku wątpliwości o zasadność dodatkowych pytań i poprosić
o podstawę prawną ich uzyskiwania.
Zgodnie z obowiązującymi od 16 września 2016
roku przepisami, Pracodawca musi podpisać z Pracownikiem umowę o pracę przed rozpoczęciem
pracy, czyli przed nawiązaniem stosunku pracy. Najpierw umowa, potem praca. Nowe przepisy maja
na celu likwidację zjawiska tak zwanego „syndromu
pierwszej dniówki”. Pracodawca nie może już powiedzieć, że pracownik, który pracuje na rusztowaniu na

budowie bez umowy jest dziś pierwszy dzień w pracy i właśnie zaraz idzie do kadr ją podpisać. Wcześniejsze przepisy dopuszczały takie działanie. Dla
niektórych ten pierwszy dzień trwał bardzo długo,
kilka tygodni, miesięcy, często do dnia kontroli np.
Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.
Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie. Jeśli w trakcie zatrudnienia jej warunki ulegają zmianie, zmiany te również muszą mieć formę pisemną. Umowa powinna zawierać ustalenia
na temat:
– rodzaju pracy (stanowisko lub też zawód, funkcje czy specjalność),
– miejsca wykonywania pracy (konkretny adres
lub siedzibę Pracodawcy. W przypadku Pracowników mobilnych podajemy obszar lub terytorium, np. woj. mazowieckie),
– wynagrodzenia za pracę,
– wymiaru czasu pracy,
– terminu rozpoczęcia pracy.
W przypadku zatrudnienia Pracownika w niepełnym wymiarze etatu, umowa o pracę dodatkowo powinna zawierać informacje na temat dopuszczalnej ilości godzin do przepracowania, po
przepracowaniu której Pracownik będzie uprawniony do otrzymywania oprócz wynagrodzenia,
dodatku za godziny nadliczbowe. Reguluje to artykuł 151 par. 5 Kodeksu pracy.
Pracodawca podpisując z Pracownikiem umowę o pracę ma do wyboru kilka jej rodzajów.
Na czas nieokreślony, na czas określony lub
okres próbny. Od 22 lutego 2016 r. po zmianach
w Kodeksie pracy, dotyczących umów o pracę z ich
katalogu zniknęła umowa na czas określony w celu
zastępstwa nieobecnego pracownika. Istnieje jednak nadal możliwość zawierania takiej umowy na
podstawie art. 25 par. 4 pkt 1 i jest ona traktowana
jako jedna z umów na czas określony.
Umowa na okres próbny nie może trwać
dłużej niż 3 miesiące. Zawierana jest w celu
sprawdzenia umiejętności Pracownika i można ją
zawrzeć zarówno przed umową na czas określony
jak i nieokreślony.
Umowę na okres próbny zawiera się tylko raz, chyba że Pracownik będzie wykonywał
inny rodzaj pracy lub od czasu rozwiązania bądź
wygaśnięcia ostatniej umowy o pracę minęły co
najmniej 3 lata, wtedy dozwolone jest zawarcie
jeszcze jednej umowy na okres próbny.
Umowy na czas określony mogą trwać
łącznie do 33 miesiący. Limit takich umów to
3. Do tego limitu nie wlicza się umowy na okres
próbny. Jeśli chodzi o umowę na czas określony
zawieraną w celu zastępstwa nieobecnego pracownika nie podlega ona w/w limitom.
Kiedy Strony podpiszą umowę o pracę wtedy
stają się Pracownikiem i Pracodawcą. Mogą korzystać z praw jakie gwarantuje im prawo pracy. Ale
oprócz praw mają również obowiązki. O tym w następnej części Prawa pracy w praktyce. O prawach
i obowiązkach Pracownika i Pracodawcy.
Źródło:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do
celów przewidzianych w Kodeksie pracy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
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F es t i w a l f a n t a s t y k i C y t a d e l a !
Po raz drugi Festiwal Fantastyki Cytadela zawita do Twierdzy Modlin. Organizatorzy zapewnią jeszcze więcej atrakcji, ponieważ Festiwal Fantastyki połączony będzie z Igrzyskami Ognia i Stali oraz
Festiwalem Smaków.
Impreza została pomyślana jako trzydniowe wydarzenia rodzinne.
Na fanów fantastyki czekać będą najlepsi cosplayerzy, czyli osoby,
które przebierają się za postacie z filmów, książek i gier, rozbudowana strefa Gwiednych Wojen, postapokaliptyczne miasteczko oraz wioska przeniesiona ze świata prasłowiańskich wierzeń
i legend. Będzie można zagrać w gry wideo, planszowe, spotkać
z najlepszymi autorami literatury SF, na smakoszy czekał będzie
Festiwal Smaków, a na rodziców z dziećmi specjalna, bezpieczna Szkrabstrefa z animacjami dla najmłodszych. Na uczestników
będą czekać widowiskowe walki rycerskie, pokazy filmów, spotkania z autorami książek i komiksów, a także mnóstwo gier.
Atrakcje zostały tak dobrane, aby każdy, niezależnie od wieku znalazł coś dla
siebie.
Dzieci do
dziesiątego
roku życia
wchodzą
na imprezę
bezpłatnie
a dla miesz-

kańców
Nowego
Dworu Mazowieckiego obowiązują specjalne zniżki na bilety.
Festiwal Fantastyki
Cytadela odbędzie się
na terenie Twierdzy
Modlin
Więcej informacji na
www.festiwalcytadela.pl
⌂ FESTIWAL FANTASTYKI CYTADELA
oraz IGRZYSKA
OGNIA I STALI
⌂ 15-17 CZERWCA
2018 (piątek-niedziela)
⌂
Garnizon Modlin – zespół obiektów
Twierdzy Modlin
ul. Generała Józefa Bema 200C
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

historycznych

Zapraszamy!

Akademia Piłkarska NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki dziękuje firmom:
EkoZysk1 Sp. z o.o.
Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Dworze Mazowieckim
Model Opakowania Sp. z o.o.
Qnisz ING Krzysztof Kunisz
za pomoc finansową oraz zaprasza lokalnych
przedsiębiorców do wspierania młodych piłkarzy.
Więcej informacji na stronie www.AKADEMIA.MKSSWIT.pl
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Z a p i s y n a T r i a d ę B i e g ow ą !

Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór zaprasza na Nowodworską Triadę Biegową. Nie czekaj, zapisz się już dziś!
projektigrzyska.pl/wydarzenia/183-polmaratonu-trzech-rzek/
Jeśli nie możesz wziąć udziału w całej Triadzie, możesz zapisać się
na pojedyncze biegi. Zapisy już ruszyły!
Piąteczka dla Każdego - 25.08.2018 :
projektigrzyska.pl/wydarzenia/185-ii-piateczka-dla-kazdego/
Bieg Obrońców Modlina:
projektigrzyska.pl/wydarzenia/187-ii-bieg-obroncow-twierdzymodlin/
Zachęcamy również do zapisów na biegi dziecięce oraz Nordic
Walking.
Biegi dziecięce:
projektigrzyska.pl/wydarzenia/184-polmaratonutrzech-rzek-biegi-dzieci/
projektigrzyska.pl/wydarzenia/186-ii-piateczka-dlakazdego-biegi-dzieci/
projektigr z ysk a.pl/w ydar zenia/188-ii-biegobroncow-twierdzy-modlin-biegi-dzieci/
Nordic Walking:
projektigrzyska.pl/wydarzenia/189-ii-piateczka-dlakazdego-marsz-nw/
projektigrz yska.pl/wydarzenia/190-ii-bieg-o broncow-twierdzy-modlin-marsz-nordic-walking/
Serdecznie zapraszamy!

www.nowydwormaz.pl
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Dzień Zielony w PP3
TEKST Elżbieta Obuchowska FOTO Jolanta Kwiatkowska

n 21 marca każde dziecko przyszło do
przedszkola ubrane na zielono, a na
głowach pojawiły się opaski z symbolami wiosny. Wszyscy zebrali się w Sali
zabaw ruchowych, aby przywołać
oczekiwaną porę roku.

„W

iosno, wiosenko, gdzie jesteś
powiedz, gdzie..?”. Tak brzmiała głośno śpiewana, przez przedszkolaki
ze „Słonecznej Krainy” piosenka. Choć jej
dźwięki słyszeli mieszkańcy okolicznych
bloków, a dzieci tęsknym wzrokiem wypatrywały wiosennej panienki, to do sali

wkroczyła, w rytm utworu A. Vivaldiego
„Zima”, zmęczona swoim panowaniem
Marzanna. Za nią podążały jej dzieci – lodowe sopelki, w które wcieliły się
przedszkolaki z grupy „Motylki”. Pomiędzy oczekującymi na nową porę roku,
a panoszącą się wciąż zimą doszło do
niespodziewanej ale jak emocjonującej
rywalizacji.
Spór rozstrzygnięto w konkurencji
przeciągania liny, gdzie ku zadowoleniu
zielonych, zwyciężyła wiosna, a zima została wygnana precz.
Pani Wiosna przyszła do dzieci w zie-

lonej, kwiecistej sukience, z koszem pełnym kwiatów oraz zagadek, które dzieci
z łatwością odgadły, wykazując się wiedzą o przyrodzie. Następnie wszyscy zatańczyli wiosenną poleczkę, a Pani Wiosna ogłosiła dzieciom, że od dziś zaczyna
panowanie w przyrodzie i pogodzie.
Tradycyjnie przedszkolaki wyniosły
kukłę Marzanny nad rzekę, gdzie została
pożegnana.
Wróciliśmy w radosnych nastrojach
niosąc gaik – maik, symbol wiosny, głośno wołając:
Witaj wiosenko!

Pożegnanie zimy i powitanie wiosny w pp5
TEKST I FOTO Beata Rakowska

n Przedszkolaki z PP5 nie mogły doczekać się nadejścia wiosny.

P

rzygotowania do nowej pory roku
trwały już wcześniej. Dzieci wykonały dekoracje wiosenne w swoich salach,
szukały oznak wiosny podczas spacerów
i wycieczek.

www.nowydwormaz.pl

Poznały piosenki i wierszyki o tematyce wiosennej. Szczególnie dużo zaangażowania wykazały podczas dekorowania
Marzanny.
21 marca o godz. 10:30 dzieci z wszystkich grup naszego przedszkola wzięły
udział w tradycyjnym, barwnym pochodzenia czele, którego widniała Marzanna

– zimowa panna. Głośnymi okrzykami,,Precz zimo” pożegnały zimę i wesołymi
piosenkami powitały długo oczekiwaną
wiosnę.
Wiosna zawitała również przed wejściem do naszego przedszkola. Zawitały do
nas piękne bajkowe krasnoludki i zwierzątka. Od razu zrobiło się pięknie i kolorowo.
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ZS2 na zielonej szkole
TeksT I foto M. Trębacz

n W dniach 17-20 kwietnia 2018 r.
młodzież z Zespołu Szkół nr 2 uczestniczyła w zajęciach „zielonej szkoły”
w województwie świętokrzyskim
i małopolskim.

U

czniowie zwiedzili rezerwat przyrody – Jaskinię „Raj” oraz zamek
w Chęcinach. W Krakowie młodzież poznała najważniejsze miejsca w tym pięknym mieście, m.in. : Kopiec Kościuszki,
Wawel, Bazylikę Mariacką ze słynnym
ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice, Rynek Główny, Krakowskie Błonia, Kazi-

mierz. Uczniowie mogli też porównać
zabudowę Twierdzy Modlin z Twierdzą
Kraków, gdyż okalający Kopiec Fort nr 2
jest jednym z najstarszych zachowanych
elementów krakowskiej cytadeli. Uczniowie, zwiedzając galerię figur woskowych
„Polaków drogi wolności”, przypomnieli
sobie życiorysy sławnych Polaków. Niezapomnianych wrażeń dostarczył wszystkim magiczny spacer labiryntem solnych
korytarzy w Kopalni Soli „Wieliczka”.
Uczniowie pełni wrażeń i dobrej
energii już myślą o kolejnej „zielonej” wyprawie.

Piątka Express
n W Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się pierwsza edycja gry terenowej
„Piątka Express”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez nauczycieli –
wychowawców świetlicy i skierowane
było do ich podopiecznych wraz z rodzinami.

Z

abawa, stylizowana na znany telewizyjny program „Azja
Express”, odbyła się na terenie budynku
szkoły. Uczestnicy do wykonania mieli
pięć zadań – każde o innym charakterze. Zawodnicy mieli okazję sprawdzić
swoje zdolności muzyczne i plastyczne, wykazać się sprawną współpracą
a także umiejętnością logicznego myślenia. Wśród zadań znalazło się m. in.
ułożenie tangramu według podanego
wzoru, wymyślenie kontynuacji historii obrazkowej i wykonanie do niej
ilustracji a także odgadywanie melodii
i intonowanie odpowiednich dźwięków muzycznych. Dużo zabawy i śmiechu towarzyszyło także próbom przenoszenia piłeczek z punktu do punktu,
które wykonywane było parami oraz
28

TeksT Magdalena Dudzińska foto Marta Szczawińska

poszukiwaniu ukrytej postaci, zgodnie
z podpowiedzią muzyczną. To wszystko odbywało się w formie wyścigów po
terenie szkoły, zgodnie z odpowiednio
przygotowanymi mapami, co stanowiło dodatkową atrakcję dla dzieci.
Drużyny, po wykonaniu wszystkich
zadań spotkały się w świetlicy na parterze przy wspólnym poczęstunku. Nie
obyło się także bez wykonania kilku popisowych piosenek z repertuaru świetlicy,
przy akompaniamencie
gitary.
Impreza
została sfinansowana przez
Stowarzyszenie
Przyjaciół Piątki,
także dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Miasta w ramach projektu
„Baw się realnie
nie wirtualnie”.
www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

Pierwszy Dzień Wiosny
w Akademii Malucha!

TeksT I Foto Marta W.

n W środę 21 marca przyszła do nas kalendarzowa wiosna.
Z tej okazji w Akademii czekała na dzieci moc atrakcji.

D

zień rozpoczęliśmy jedząc pyszne wiosenne śniadanko. Następnie grupa II „Motylki” razem ze swoimi
paniami przygotowali przedstawienie dla innych grup pt.
„Wiosenne przebudzenie”. Wszystkim bardzo się podobało,
dlatego nagrodziliśmy ich głośnymi oklaskami. Po przedstawieniu dzieci ubrały się i wyszły na spacer w poszukiwaniu
Pani Wiosny. Nie musieliśmy daleko szukać ponieważ od
razu po wyjściu na zewnątrz mogliśmy wsłuchać się w piękny śpiew ptaszków, a troszkę dalej podziwialiśmy piękne
krokusy i przebiśniegi. W dalszą drogę udaliśmy się głośno
śpiewając i posyłając uśmiechy do wszystkich mieszkańców.
Był również czas na wiosenne zabawy na naszym przedszkolnym placu zabaw. Ten dzień był pełen wrażeń dla naszych
dzieci i na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

Konkurs wielkanocny w Nutce

TeksT I Foto organizatorzy

n W Przedszkolu Nutka odbył się konkurs wielkanocny na
„Stroik wielkanocny”, który cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców.
konkursie udział wzięły wszystkie grupy przedszkolne. Konkurs został rozstrzygnięty 29 marca.
Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Rady Rodziców z poszczególnych grup dokonała oceny prac biorących udział w konkursie. Kryteria oceny zawierały: pomysłowość, estetykę, elementy pracy wykonane przez dziecko.
Wszystkie prace były bardzo przemyślane, dlatego wybór był
bardzo trudny. W drodze dyskusji wyłoniono laureatów w poszczególnych grupach oraz przyznano 2 wyróżnienia. Ale najważniejsza była dobra zabawa i czas spędzony z dzieckiem.
(…)
W PRZEDSZKOLU NUTKA WYŁONIONO 3 LAUREATÓW;
Miejsce 1 – Julia M.
Miejsce 2 – Ola Z.
Miejsce 3 – Borys J.
Dodatkowo 2 wyróżnienia otrzymują; Paulinka S. gr Ananaski, Miłosz N. gr Misie
Rywalizacja grupowa w Przedszkolu
Miejsce 1 – grupa MISIE – 14 prac
Miejsce 2 – grupa Sówki – 13 prac
Miejsce 3 – grupa Ananaski – 6 prac
Zwycięzcom gratulujemy. Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za zaangażowane i udział w konkursie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, osoby wyróżnione dodatkowe podziękowania.
Dzieci zgodnie z miejscem zajętym w konkursie otrzymają
na salę specjalne na te okazję zakupione zabawki edukacyjne.

W

Wycieczka z czekoladą i zabawą w tle
TeksT I Foto Paulina Mikiel

n 4 marca dzieci z grupy „0b” ze
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wychowawczyniami paniami: Pauliną
i Eweliną wybrały się na wycieczkę do
Warszawy.
ierwszym punktem wycieczki
była Pijalnia Czekolady E. Wedel. Przedszkolaki miały okazję degustować czekoladę na gorąco. Wśród
czekolad znalazły się: biała, gorzka,
deserowa i mleczna. Czekolada smakowała wszystkim. Pracownik firmy E.
Wedel opowiedział historię fabryki i jej
założyciela. Największą radość dzieciom sprawiło dekorowanie torcika
wedlowskiego. Własnoręcznie udeko-

P

www.nowydwormaz.pl

rowany torcik każde dziecko otrzymało w prezencie.
Następnie przedszkolaki udały się na
Wystawę,,Lego” na Stadion PGE Narodowy. Wśród budowli z klocków można
było zobaczyć m.in. postaci Roberta Lewandowskiego, Kopernika. Dzieci podziwiały zbudowane z klocków modele
ludzkiego mózgu, płuc, szkieletu oraz
bohaterów z filmów i gier. Były to : Smerfy, Batman, Star Wars.

Po zwiedzaniu zerówkowicze bawili
się klockami tworząc własne budowle.
Była to dla nich niesamowita frajda.
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Zjazd Szkół
TeksT I Foto SP1

n Osiemnastu uczniów wraz z opiekunami: p. Anną Matułą i s. Zofią
Maciejewską reprezentowali Szkołę
Podstawową wraz z oddziałami gimnazjalnymi im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim na I Zjeździe Szkół im. Papieża Jana Pawła II
w Waszawie – Wilanowie.

FAKTY NOWODWORSKIE

Gala tańca w pp2

TeksT I Foto J.O.

„Taniec jest interpretacją wolności, siły, osobowości i szczęścia.
Jest lustrzanym odbiciem naszego wnętrza.
Taniec trzeba mieć w głowie i sercu, ciało się wyćwiczy.”

PP2

9

marca br. odbyła się w PP2 Gala
Tańca, która miejmy nadzieję na
stałe zagości w kalendarzu imprez naszego przedszkola.
Wystąpiły wszystkie grupy wiekowe. Mali artyści kilka tygodni pilnie przygotowywały się do występu.
W pięknych strojach, zatańczyły układy
do choreografii, którą wymyśliły panie
wychowawczynie.
Gościnnie zatańczyła z przedszkolakami, a tym samym uświetniła naszą
Galę pani Ania Strachowska – instruktor tańca, trener personalny, instruktor
fitness...
Pragnę zaznaczyć, iż nasza Gala
Tańca nie jest konkursem dlatego zwycięzcami zostały wszystkie dzieci. Naszą ideą była wspólna zabawa, radość
i kreatywność. Dzieci zaprezentowały
się cudownie, zostały nagrodzone wielkimi brawami, każda grupa otrzymała
pamiątkowy dyplom i słodkości.

Pierwszy Dzień Wiosny w PP2
TeksT I Foto M.M., M.CH.

P

ierwszym punktem zjazdu była
uroczysta Msza św. w Świątyni
Opatrzności sprawowana przez kard.
Kazimierza Nycza. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do wysłychania
okolicznościowej prelekcji dziennikarki
Brygidy Grysiak, która podzieliła się
świadectem przemiany swojego życia
po śmierci św. Jana Pawła II. Po spotkaniu z panią redaktor odbył się uroczysty obiad, podczas którego uczniowie
SP nr 7 z Ciechanowa zaprezentowali
montaż słowno – muzyczny o św. Janie
Pawle II. Kolejnym punktem programu
było zwiedzanie z przewodnikiem
Świątyni Opatrzności, Panteonu Wielkich Polaków oraz wystawy na tamet
Encyklik i Adhortacji św. Jana Pawła II.
I Mazowiecki Zjazd Szkół im. Papieża
Jana Pawła II został zainicjowany przez:
Instytut Papieski Jana Pawła II, Metropolitę Warszawskiego kard. Kazimierza
Nycza oraz Marszałaka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika. Na
zaproszenie odpowiedziało ponad 40
szkół z Mazowsza, które noszą imię naszego Wielkiego Rodaka, a wśród nich
także nasza nowodworska placówka.

30

n 21 marca br. Przedszkolaki z PP2
przywitały długo oczekiwaną Panią
Wiosnę.

T

ego dnia w naszym przedszkolu
było bardzo kolorowo i wesoło.
Po inscenizacji, pełnej tematycznych
wierszy i piosenek, przygotowanej przez
panie wychowawczynie wszystkie dzieci
wyruszyły w barwnym korowodzie wokół przedszkola, aby przywołać wiosnę.
Z kolorowymi kwiatami, przy dźwiękach
instrumentów perkusyjnych, z piosenką
na ustach, dzieci przemaszerowały ulicami osiedla, obwieszczając mieszkańcom
Modlina, że wiosna już do nas zawitała
w pełnej krasie. Dzieci mogły krzyczeć,
gwizdać, trąbić, robić mnóstwo hałasu!
Przedszkolaki pożegnały Marzannę – zimową pannę na placu zabaw poprzez
zaśpiewanie piosenki,,Wiosna”. Następnie dokonano symbolicznego spalenia
kukły. To był wyjątkowy i niezapomniany
dzień dla wszystkich.

www.nowydwormaz.pl
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Śniadanie
Wielkanocne
w PP2
TeksT I Foto M.Ch.

n Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijaństwa mające bogatą tradycję i liczne religijne obrzędy.

J

ednym z nich jest uroczyste
śniadanie, które poprzedza
składanie sobie życzeń oraz dzielenie się jajkiem. Również w PP2 ta
tradycja jest kultywowana. W Wielką Środę, 28 marca br., dzieci wraz
z paniami zasiadły do śniadania wielkanocnego. Przedszkolaki aktywnie
włączyły się w przygotowanie świątecznego stołu. Na stole pojawiły się
tradycyjne wielkanocne przysmaki
– jajka, pasztet, szynka. Nie zabrakło
także symboli wielkanocnych oraz
pięknych stroików z bazi i bukszpanu oznaczających przyrodę, która
budzi się do życia. Podczas spotkania przedszkolaki śpiewały piosenki związane z tematyką wiosenno
– świąteczną. Wspólne, uroczyste
śniadanie wywołało miłe i niezapomniane doznania, które na długo
pozostaną w pamięci wszystkich
przedszkolaków.

www.nowydwormaz.pl

Grzeczność na co dzień
TeksT M. Dudzińska Foto E. Ligęza

n W bieżącym roku szkolnym,
uczniowie uczęszczający do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 im.
J. Kusocińskiego, zaangażowali się
wraz z nauczycielami – wychowawcami świetlicy, w realizację ogólnoszkolnego projektu edukacyjnego „Grzeczność na co dzień”.

W

ramach tego projektu odbyły
się w świetlicy różnorodne zajęcia, spotkania, wycieczki oraz warsztaty. Miały one na celu przybliżenie
uczniom klas I-III zasad grzecznego
i kulturalnego zachowania, zarówno
w sytuacjach dnia codziennego jak i od
święta. Dzieci miały możliwość m.in.
nauczyć się prawidłowego nakrywania do stołu i korzystania ze sztućców
podczas warsztatów „Savoir – vivre przy
stole”, poznać sytuacje wymagające
używania zwrotów grzecznościowych
czy przybliżyć sobie zasady mówiące
o tym, kto w towarzystwie ma pozycję
uprzywilejowaną i jak w związku z tym
postępować. W lutym odbyła się seria
występów, na których uczniowie zaprezentowali przedstawienie „Pociąg
do grzeczności”. Teksty wypowiadane
przez naszych małych aktorów, przeplatane przeróbkami znanych piosenek
śpiewanych przy akompaniamencie
gitary, bardzo spodobały się szkolnej
publiczności. Dlatego też, w ramach
dzielenia się dobrymi praktykami, pociąg wyjechał także poza mury SP nr 5.
Z naszym przedstawieniem udaliśmy
się do Szkoły Podstawowej nr 257 im.
Prof. M. Falskiego w Warszawie, gdyż
jest to placówka uhonorowana tytułem „Szkoły Dobrego Wychowania”.

Występ w gościnnej szkole, oprócz
sprawdzonego już na rodzimym gruncie „Pociągu do grzeczności”, obejmował także przeprowadzenie quizu
z wiedzy o dobrym wychowaniu. Aby
uatrakcyjnić to spotkanie, quiz przeprowadzony został w formie znanego
i lubianego teleturnieju „Koło fortuny”.
Gospodarze bezbłędnymi odpowiedziami na nasze – czasem nie proste
pytania – udowodnili, iż nie bez powodu są posiadaczami wyżej wspomnianego certyfikatu. Po występie (i kilku
bisach, które z przyjemnością wykonaliśmy) zaprzyjaźniona świetlica, ku
uciesze naszych artystów, zaprosiła nas
na słodki poczęstunek. Radości i pozytywnym emocjom nie było końca, po
czym obiecaliśmy sobie pozostanie
w stałym kontakcie i współpracy z SP
257 i opuściliśmy to przemiłe miejsce.
Bardzo cieszymy się z nawiązania tej
znajomości, ale jesteśmy także usatysfakcjonowani z efektów naszej ciężkiej
pracy, która została zauważona i doceniona. Po sukcesie w szkole stołecznej,
nie zamierzamy jednak spocząć na
laurach, lecz myślimy o wystawieniu
przedstawienia w innych placówkach.
Tym razem myślimy jednak o publiczności nowodworskiej.
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Rodzinny Konkurs Plastyczny „Eko-Ludek” PP
1

TeksT I foto PP1

n Ekologiczny tryb życia staje się nie
tylko coraz bardziej modny, lecz także
potrzebny. Nasza planeta co jakiś czas
wysyła nam sygnały informujące, że
powinniśmy zacząć o nią bardziej
dbać. Najlepiej, aby ochrona naszego
środowiska naturalnego była naszym
nawykiem. Żeby się tak stało edukację ekologiczną warto zacząć już od
najmłodszych lat.

J

ak wiadomo, najlepszą formą nauki dla maluchów jest zabawa,
a taką właśnie okazję dał nam Rodzinny

Konkurs Ekologiczny pod hasem: NASZ
PRZYJACIEL WESOŁY „EKO-LUDEK” który zorganizowany został w Publicznym
Przedszkolu nr 1 w Nowm Dworze Mazowieckim w grupie I „Biedronki” organizatorami konkursu były Panie Alina Kaszyńska i Pani Joanna Socha.
Celem konkursu było wykonanie
„Eko-ludka” z wykorzystaniem materiałów naturalnych, surowców naturalnych,
nadających się do recyklingu.Szklane
butelki po napojach, różne opakowania,
kartony po mleku, makulatura czy słoiki
po ulubionych przetworach przeszły metamorfoze i stworzono „COŚ” z niczego.
Kolorowe ekoludki, stworki z przeróżnych
bajek, przybysze z kosmosu, roboty, kukiełki – czyli efekt pracy dzieci i ich rodzi-

ców można zobaczyć w szatni
przedszkolnej.
20 kwietnia br.
konkurs został
rozstrzygnięty.
W s z y s c y
uczestnicy nagrodzeni zostali
drobnym upominkiem oraz
pamiątkowym
dyplomem.
Dziękujemy rodzicom
i dzieciom za
udział i zaangażowanie.

Uczymy się zasad kulturalnego zachowania
TeksT I foto PP1

n Wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych jest niezwykle ważne,
ponieważ stają się one drogowskazami w codziennym życiu.

D

ziecko, które wie, co dobre,
a co złe, dokonuje lepszych
wyborów. Wiedza ta, wzmocniona poczuciem własnej wartości,
zmniejsza podatność na manipulacje. Szacunek, uczciwość, odpo-
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wiedzialność, lojalność i optymizm
okazywane w kontaktach z innymi
ludźmi, są ważnym kapitałem życiowym. Chcemy nauczyć dzieci jak być
przyzwoitym człowiekiem, jak budować dobre relacje z rówieśnikami,
jak dokonywać właściwych wyborów
i być społecznie odpowiedzialnym.
W tym celu w dniach 3-6 kwietnia
w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim prowa-

dzone były zajęcia dydaktyczne we
wszystkich grupach przedszkolnych.
Dzieci oglądały prezentacje mulimedialną pt. „W świat wartości” oraz film
edukacyjny pt. „Kubusiowe opowieści” – dobre maniery. Podsumowaniem zajeć było wykonanie wspólnego plakatu, w którym dzieci mogły
przedstawić za pomocą różnych technik plastycznych, swoje wyobrażenie
na temat omawianych wartości.

www.nowydwormaz.pl
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Warsztaty chemiczne

TeksT I foto PP1

n We wtorek 10 kwietnia Publiczne
Przedszkole nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim zamieniło się w laboratorium chemiczne.

P

anie
prowadzące warsztaty
zaprezentowały przedszkolakom szereg ciekawych i bardzo efektownych doświadczeń chemicznych.
Głównym celem spotkania było rozbudzenie wyobraźni dziecięcej oraz zapoznanie z nowymi zjawiskami i pojęciami.Dzieci z ciekawością oglądały czarodziejskie sztuczki m.in. jak zabarwia
się woda na różne
kolory pod wpływem odczynników
chemicznych, oraz
jak dwutlenek węgla pompuje balon,
spowodowały rówież wybuch wielkiego wulkanu. itp.
Najlepiej uczymy
się, gdy odkrywamy, doświadczamy
i działamy, dlatego
to spotkanie było
niezwykle
wartościowe dla małych
odkrywców.

Konkurs plastyczny

TeksT I foto PP1

n Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, w grupie I „Biedronki” zorganizowano rodzinny konkurs plastyczny pt: „Zajączek wielkanocny”.

C

elem konkursów było poznanie
tradycji ludowych związanych
z Wielkanocą oraz pogłębianie więzi
dzieci i ich rodziców podczas wspólnego wykonywania prac.

www.nowydwormaz.pl

Organizatorem konkursów była
p. Alina Kaszyńka i p. Joanna Socha.
Wszystkie prace były bardzo pomysłowe, a wiosenne odcienie zieleni i żółci
przykuwały wzrok.

26 marca 2018 r. nastapiło roztrzygnięcie konkursu plastycznego.
Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali słodkim upominkiem oraz pamiątkowym dyplomem.
Dziękujemy rodzicom i dzieciom za
udział i zaangażowanie .
GRATULUJEMY POMYSŁOWOŚCI
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Galimatias z miesiącami
n 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00
dzieci z oddziału przedszkolneg ,,0”a
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim zaprezentowały się w przedstawieniu pt.:
„Galimatias z miesiącami”.

N

a wstępie uroczystości pani wicedyrektor Ewa Rudnicka przywitała przybyłych gości: rodziców, dziadków, przedszkolaków, dzieci z grupy „0”b
i zaprosiła do obejrzenia przedstawienia.

Dzieci pięknie odegrały role miesięcy i pór roku. Zaśpiewały piosenki „Zima
zła”, „Wiosna w błękitnej sukience”, „Pory
roku”. Zatańczyły do piosenki „Słoneczko”.
A także zaprezentowały taniec z parasolkami do melodii „Deszczowa piosenka”.
Widzowie w tle słyszeli piękną muzykę
Vivaldiego „Cztery pory roku”.
Po zakończeniu przedstawienia publiczność nagrodziła aktorów gorącymi
brawami. Widowisko spodobało się za-

Kolejny Easy English!
n 9 kwietnia br odbył się II Międzyszkolny Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu nowodworskiego:
„Easy English.”

I

deą konkursu była wspólna zabawa językowa, której celem było
zachęcanie do doskonalenia umiejętności językowych jako narzędzia ko-
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TeksT I foto Wychowawczynie

Wydarzenia
w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym
w Modlinie Twier
dzy

proszonym gościom.
Mali aktorzy byli zadowoleni ze swoich występów. Wychowawczynie grupy p. J. Kozioł i p. G. Woźniak,
które przygotowały przedstawienie, były
dumne ze swych wychowanków.

TeksT I foto
Koordynator konkursu Ewa Szmytkowska – nauczyciel języka angielskiego

munikacji we współczesnej Europie.
Konkurs zorganizowany został przez
Publiczne Gimnazjum nr 4. Patronat
honorowy nad konkursem objęła Starosta Powiatu Nowodworskiego – pani
Magdalena Biernacka, która ufundowała nagrody.
Do konkursu zgłosiło się 6 szkół,
z których brało udział 19 uczniów. Test
trwał 120 minut i składał się z części

słuchowej i pisemnej. Komisja wyłoniła
laureatów: I miejsce – Weronika Bielska
(PG nr 2), II miejsce – Aleksandra Piotrowska (PG 2), III miejsce – Szymon
Rudnicki (PG 1). Pani Magdalena Biernacka, pan Paweł Calak oraz dyrektor
szkoły pan Zdzisław Szmytkowski wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie.

www.nowydwormaz.pl
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Pierwszy dzień wiosny
n Dzień 21 marca przygotowany
przez Samorząd Uczniowski Zespołu
Szkół w Modlinie Twierdzy obchodziliśmy w sposób nietypowy, szalony
i huczny. Gościliśmy Pana Burmistrza
J. Kowalskiego, który przybył na zaproszenie uczniów.

U

czniowie klas 4-7 i PG oraz nauczyciele przyszli przebrani lub ubrani
wiosennie i kolorowo. Każda klasa wybrała
swojego przedstawiciela, który reprezentował ją, prezentując najciekawszą wiosenną
kreację. Warto dodać, iż klasy bawiąc się,
rywalizowały pomiędzy sobą w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4 – 5, klasy 6 -7, zaś
najstarszą grupę stanowili gimnazjaliści, czyli
klasy II i III, łącznie 16 drużyn. Zmagania oceniało jury w składzie P. A. Biegaj, P. A. Wójcik, P.
M. Tośka oraz P. H. Chmielewska.
Kolejne konkurencje przebiegały równocześnie tj. MasterChef – polegający na
wykonaniu wiosennej sałatki owocowej lub
warzywnej i konkurs na najbardziej oryginalną kukłę Marzannę. W obu tych konkurencjach zawodnicy spisywali się wyśmienicie
wykazując się pomysłowością i zaangażowaniem.
Bawiliśmy się także w fryzjerów. Każda
klasa wykonała dwie fryzury, oczywiście
wiosenne tj. dziewczęcą i chłopięcą. W efekcie na głowach naszych modeli i modelek
„zakwitły kwiaty, przyleciały motyle”, zrobiło

www.nowydwormaz.pl

TeksT I foto B. Siwek

się kolorowo i profesjonalnie, jak na prawdziwych wybiegach i pokazach mody.
Na koniec Dominika, czyli przewodnicząca SU przygotowała i przeprowadziła kilka konkurencji wzorowanych na teleturnieju
„Kocham Cię Polsko” sprawdzając wiadomości, umiejętności i błyskotliwość naszych
uczniów, którzy również zasłużyli na gromkie brawa.
Działo się, ach działo…. w ten pierwszy
dzień wiosny, zwany dniem wagarowicza,
w którym wszyscy czmychnęliśmy z lekcji,
aby wesoło świętować zmianę pór roku i nadejście wiosny. Podczas tej zabawy mieliśmy
dużą frekwencję, która została przeliczona
procentowo i włączona do ogólnej punktacji
w naszej rywalizacji. A oto podsumowanie
wyników zabawy:
W kategorii klas 4 – 5:
 pierwsze miejsce zajęła klasa 4a wychowawca P. E. Napiórkowska
 drugie miejsce – klasa 4c wychowawca
P. M. Łuszczyńska
 trzecie miejsce – klasa 5b wychowawca
P. A. Dąbrowiecka
W kategorii klas 6 – 7:
 pierwsze miejsce zajęła klasa 6a wychowawca P. B. Siwek
 drugie miejsce – klasa 7a wychowawca
P. M. Pietraszek - Szerszeń
 trzecie miejsce – klasa 6b wychowawca
P. E. Wiloch
 W kategorii klas gimnazjalnych:

 pierwsze miejsce wywalczyła klasa IIIc
wychowawca P. J. Paszkiewicz
 drugie miejsce – klasa IIa wychowawca
P. J. Stępińska
 trzecie miejsce – klasa IIb wychowawca
P. D. Adamowicz
Wszyscy
zwycięzcy
otrzymali nagrody ufundowane przez Samorząd
Uczniowski, które wręczał P. dyrektor
Z. Szmytkowski.
Wyłoniono także laureatów innych konkursów przedmiotowych, a także nagrodzono 30 najlepszych uczniów, którzy po pierwszym semestrze nauki uzyskali najwyższe
średnie ocen w szkole.
Ten dzień upłynął na dobrej i bezpiecznej zabawie. Tradycji stało się zadość, lekcji
nie było !!!
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Wyróżnienie dla Blanki Siwek!
n W dniach 14-15 kwietnia w Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie odbył się ostatni etap konkursu
recytatorskiego „Warszawska Syrenka”.

S

pośród ponad tysiąca uczestników, wybrano do niego 168
uczniów klas 0-7 szkół podstawowych
i klas 2 i 3 gimnazjum z całego Mazowsza.
Wśród nich była Blanka Siwek, uczennica
klasy 1b, która zdobyła pierwsze miejsce
w Nowym Dworze Mazowieckim, w kategorii 0-3. I to już był ogromny sukces.

Blanka reprezentowała naszą szkołę
i miasto, recytując wiersz „Ploteczki”, autorstwa D. Gellner. Młoda artystka została zauważona przez jurorów i zaproszona
na Koncert Laureatów.
21 kwietnia, podczas Gali za swój
występ, otrzymała wyróżnienie. Jury,
w składzie: Piotr Zduń, Joanna Kwiatkowska i Jerzy Łazewski skierowało do
artystów wiele ciepłych słów, bo poziom konkursu, jak co roku był bardzo
wysoki.
BRAWO BLANKA!

Dzień Nowych Technologii
n 21 marca w klasie 3b SP nr 4 w Modlinie Twierdzy obchodzono Dzień
Nowych Technologii Edukacji.

Z

tej okazji odbyły się warsztaty
dla rodziców z udziałem dzieci,
których celem było pokazanie w jaki
sposób uczniowie wykorzystują nowe
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TeksT I foto Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy

TeksT I foto SP4 Anna Mizerska

technologie informatyczno-komunikacyjne. Wykorzystano programy multimedialne, filmy i gry edukacyjne na
tablicy interaktywnej oraz Ozoboty –
małe roboty do nauki programowania.
Na zajęciach z edukacji przyrodniczej skupiliśmy się na segregowaniu
odpadów. Zajęcia wzbogacone zostały
o elementy programistyczne. Ucznio-

wie wraz z rodzicami zaplanowali, zakodowali, a nastepnie sprawdzili drogę
robota, prowadzącą do właściwego
kontenera na śmieci. Podczas zajęć
uczniowie poszerzyli wiadomości na
temat segregacji oraz rozwijali umiejętność swobodnej wypowiedzi.
Ćwiczyli również umiejętność pracy zespołowej, logiczne, algorytmiczne myślenie oraz
kształtowanie umiejętności
kodowania informacji przy
pomocy sekwencji
barw. Rodzice aktywnie
uczestniczyli w warsztatach.
Wspólnie ze swoimi
pociechami segregowali odpady do
odpowiednich kontenerów. Najtrudniejszym zadaniem dla
dorosłych okazało się
kodowanie lecz z pomocą dzieci nauczyli
się jak programować roboty i jakich
kodów użyć. Dzień
Nowych Technologii
w naszej klasie należy do zajęć wartych
zapamiętania :)
www.nowydwormaz.pl
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Wędrówki z Dashem po Polsce
n 21 marca z okazji Pierwszego Dnia
Wiosny w grupie świetlicowej kl.
I-III przeprowadzona została przez
p. A. Gawryś i K. Prusinowską wyjątkowa lekcja.

K

to z nas nie lubi podróżować palcem po mapie? W jednej chwili
możemy przenieść się w wybrane miejsce, wspiąć na najwyższe górskie szczyty,
przepłynąć morza i oceany. W zajęciach
wzięli udział uczniowie ze świetlicy, dzieci, które uczestniczą w programie MegaMisja oraz zaprosiliśmy robota Dasha.

Podróżowaliśmy nim po mapie Polski,
sprawdzając naszą wiedzę na temat odwiedzanych miejsc. Przy okazji ćwiczyliśmy takie umiejętności jak: szacowanie,
porównywanie i wnioskowanie. Doskonaliliśmy umiejętności praktyczne takie
jak: praca z mapą, posługiwanie się miarką. Doskonaliliśmy również umiejętności
efektywnej współpracy w grupie, a także
programowanie w aplikacji Blockly -ćwiczenie orientacji przestrzennej.
Stopień trudności był wysoki, ponieważ aplikacja do programowania była
w j. angielskim. Wspólnymi siłami dali-

TeksT I foto A. Gawryś

Wydarzenia
EDUKACJA
w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym
w Modlinie Twier
dzy

śmy radę. Świetnie się bawiliśmy. Z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia
z naszymi nowymi przyjaciółmi Dashem
i Dotem. Z naszymi robotami dobra zabawa i nauka gwarantowana! Zapraszamy do galerii.

Wycieczka – nagroda dla prymusów
TeksT I foto B. Siwek

n W dniu 22.03.18 r. grupa uczniów
klas 4-7 i PG z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Modlinie
Twierdzy, którzy po I semestrze uzyskali najlepsze wyniki w nauce w nagrodę udała się na wycieczkę szkolną.
Pan Dyrektor Z. Szmytkowski sponsorował przejazd dzieci autokarem.

W

grupie tej znaleźli się: z klasy
4a – Szewczak Jakub, Bujnowska Marta, Kościńska Magda, z 4a – Żeleźnicka Nikola, z 4c Prokopiuk Hanna,
Barylska Martyna, Buszyńska Małgorzata, Tośka Klaudia, Mędoń Jakub, Rylski
Łukasz, z klasy 5a – Napiórkowska Zofia, Fajdek Jakub, Mizerska Amelia, z 5b
– Biegaj Zuzanna, Wiórkiewicz Hanna,
z 5c – Topolewska Zuzanna, Kręcisz
Kacper, Włodarz Zuzanna, Żurek Zofia,
Fedorów Hubert, Górecka Małgorzata,
Tulin Mateusz, z 6a – Bartold Lena, z 6b
– Angielczyk Barbara, Górnicz Oliwia,
z 7a Grenda Szymon oraz z klas gimnazjalnych: Jandy Jagoda Z IIa, Wacko
Ada i Mędrecka Marta z IIb, Szymański
Konrad z IIIa.
Uczniowie w ramach wyjazdu udali
się do Opinogóry, gdzie zwiedzali Muzeum Romantyzmu w neogotyckim
stylu związane z historią rodziny Krasińwww.nowydwormaz.pl

skich, ze szczególny uwzględnieniem
Zygmunta Krasińskiego poety, autora
ogromnej ilości listów, człowieka zdolnego i dobrze wykształconego.
Zwiedzano tam także pawilon myśliwski, dwór, dawną oficynę oraz park.
Następnie w Ciechanowie, grupa
zwiedzała Zamek Książąt Mazowieckich
z XIV wieku zbudowany przez księcia
mazowieckiego Siemowita III powstały na bagnistym terenie na prawym
brzegu rzeki Łydyni. Tam też zwiedzano
dwie okrągłe baszty: zachodnią zwaną
arsenałem i wschodnią – więzienną
z podziemnymi lochami. Historia oraz
legendy związane z tamtejszym miejscem urzekły młodych słuchaczy.
Mamy nadzieję, że obejrzane
miejsca i wysłuchane ciekawostki poszerzyły horyzonty myślowe naszych
uzdolnionych uczniów, a spędzony czas pozostanie na długo w ich
pamięci.
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Kultura na piątkę – cykl wycieczek dla najmłodszych
TeksT I foto Magdalena Getler

n Uczniowie klas Oa i Ob ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim
uczestniczyli w projekcie realizowanym
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka
„Kultura na piątkę – cykl wycieczek
dla najmłodszych uczniów z Nowego
Dworu Mazowieckiego”.

W

trakcie trwania projektu dzieci
brały udział w pięciu wycieczkach: do Zamku Królewskiego w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Teatru
Syrena na przedstawienie „Królowa
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Śniegu”, Warszawskiej Opery Kameralnej na spektakl „Papageno. Bajka o zaczarowanym flecie” (przedstawienie dla
dzieci według opery Czarodziejski flet
W.A. Mozarta) i Muzeum Domków dla
Lalek oraz Teatru Roma na musical
„Księga Dżungli”.
Projekt był finansowany ze środków
Fundacji PZU w ramach programu dotacyjnego „Fundacja PZU z kulturą”. Celem
programu jest umożliwienie dzieciom
i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich udziału w interesujących
i rozwijających wyjazdach do instytucji

kultury, połączonych z towarzyszącymi
im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. Kontakt z twórczością artystyczną kształtuje wrażliwość, wpływa na
rozumienie świata i umożliwia rozwój
nowych pasji, a opera, teatr czy muzea
wcale nie muszą kojarzyć się z nudą.
Komitet Ochrony Praw Dziecka
to ogólnopolska organizacja pożytku
publicznego, która od ponad 35 lat
zajmuje się pomocą dzieciom i ich
rodzicom. Zapewnia kompleksowe
wsparcie – zajmuje się terapią, diagnozą, mediacjami, poradami psychologicznyORGANIZATOR
mi i prawnymi, prowadzi
warsztaty,
wykłady, grupy
psychoeduk ac yjne.
Realizuje takPARTNER
że kampanie
społeczne,
projekty edukacyjne oraz
Konkurs Świat
przyjazny
dziecku.

www.nowydwormaz.pl
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Kacper Żuk Mistrzem Polski U-23!!!

TeksT I foto na podst. www.nowydwormaz.pl

n Niespełna miesiąc po Mistrzostwach
Polski Seniorów, gdzie nasz reprezentant zdobył srebrny medal, w Bytomiu
w dniach 12-18 marca odbyły się kolejne tenisowe Mistrzostwa Polski, tym
razem w kategorii U-23. Kategoria ta
rokrocznie wyłania najzdolniejszych
tenisistów młodego pokolenia.

N

ie mogło na niej zabraknąć
oczywiście naszego mieszkańca – Kacpra Żuka. Tym razem nieśmiało
można było upatrywać Kacpra wśród
jednego z faworytów. W imprezie tej
mogli brać udział zawodnicy urodzeni
pomiędzy 2001, a 1995r.
Kacper pewnie przedzierał się przez
turniejową drabinkę, aby w finale spotkać się z Yannem Wójcikiem, zawodnikiem z którym na co dzień trenuje
na warszawskich kortach. „Finał był dla
mnie trudny mentalnie… musiałem
grać przeciwko mojemu treningowemu
partnerowi… o pierwszym secie, który
przegrałem 5/7 najchętniej chciałbym
zapomnieć jak najszybciej…ale w drugiej i trzeciej partii potrafiłem odłożyć
na bok sentymenty i znacząco poprawić poziom mojego tenisa… w pełni
korzystałem z własnych atutów i punktowałem słabe strony Yaśka… 2 i 3 set
pewnie wygrałem w stosunku 6/2, 6/2,
wygrywając tym samym tytuł Mistrza
Polski U-23.” – powiedział Kacper.
Do złotego medalu w grze pojedynczej Kacper, grając w parze z Kamilem
Gajewskim (SKT SOPOT), dołożył również tytuł Wicemstrza Polski w grze podwójnej!.
W finale „nasza” para nieznacznie uległa
parze Bedra/Maroszek 5/7, 6/2, 8/10.
Dzięki tym dwóm tytułom w grze
pojedynczej (tym oraz tym z przed miesiąca), Kacper zanotował znaczący skok
w polskim rankingu tenisowym seniorów, z 91 miejsca na początku lutego na
12 na koniec marca 2018.
Przypomnijmy, że najbliższy czas
dla Kacpra to przygotowania do Matury
2018, nie mniej czas nauki będzie dzielił
z treningami tenisowymi, więc niedługo po maturze możemy spodziewać
się kolejnych pozytywnych doniesień
z zawodowych kortów.
Kacpra w sprzęt wyposaża firma
BABOLAT, w odzież firma ADIDAS. Jest
stypendystą Burmistrza Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki i członkiem zawodowej grupy tenisowej Warsaw Sports
Group. Kacprowi gratulujemy kolejnego sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy sportowe i przede wszystkim
pozytywny wynik tegorocznej matury!

www.nowydwormaz.pl

Wyniki Kacpra na Mistrzostwach Polski U-23:
Gra pojedyncza:
I runda
Kacper Żuk Legia W-wa vs Aleksander Sadal [6](AG Tenis Chorzowska Radom) 6/0, 6/4;
II runda
Kacper Żuk Legia W-wa vs Bedra Michał (ATZ TENISPOINT W-wa)
6/4, 6/3;
ćwierćfinał
Kacper Żuk Legia W-wa vs Kyryczenko Aleksandr[4] (UKST Pol-Sart Lublin) 6/3, 6/4;
półfinał
Kacper Żuk Legia W-wa vs Nazaruk Dominik [7] (Sinnet Club Warszawa) 7/6(1), 6/1;
finał
Kacper Żuk Legia W-wa vs Yann Wójcik (KS Warszawianka W-wa)
5/7, 6/2, 6/2.
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Sara Elkosh z dwoma tytułami Mistrzyni Mazowsza Kadetek!!!
TeksT I foto na podst. www.nowydwormaz.pl

n 15to letnia Sara Elkosh, podopieczna trenera Artura Żuka, uczennica
Publicznego Gimnazjum nr 1, wzięła
udział w Mistrzostwach Województwa
Mazowieckiego Kadetek w tenisie. Mistrzostwa rozegrano w nowo otwartym Centrum Tenisowym w Grodzisku
Mazowieckim, w dn. 24-25 marca br.

T

rzydziesta pierwsza Kadetka w kraju nie miała sobie równych podczas tych zawodów. „Marcelina” (tak
pieszczotliwie nazywa
ją trener), pewnie pokonywała kolejne przeciwniczki, aby w finale po
ciężki m boju zwyciężyć
Agnieszkę
Żukowską
w stosunku 7/6, 6/0!
Nasza mieszkanka zanotowała również spory
sukces w grze podwójnej, gdzie w parze z Olą
Preuss sięgnęły po tytuł Mistrzyń Mazowsza
w deblu!!!
Sarze
gratulujemy
największego indywidualnego sukcesu w karierze i czekamy na kolejne
pozytywne wieści z krajowych kortów.

Piłkarska nocka w Twierdzy
n Z uwagi na szczególne zainteresowanie, Uczniowski Klub Sportowy
„Reduta” zorganizował, w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 4, kolejny,
halowy turniej piłkarski,

T

ym razem sportowym patronem zawodów był Burmistrz
Miasta Jacek Kowalski. Z frekwencją
drużyn nie było problemów, wystartowało osiem zespołów podzielonych
na dwie grupy w których rozgrywano
mecze systemem „każdy z każdym”.
Tradycją już w Twierdzy jest, że zmagania stoją na bardzo wysokim poziomie.
Na parkiecie toczy się zacięta walka ale
fair. A nad wszystkim czuwa, jak zwykle znakomicie, nasz etatowy sędzia
Michał Szymański.
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A oto wyniki:
Grupa A
Pólko – Bezlitośni		
Sparta – Mł. Gwardia		
Pólko – Sparta			
Bezlitośni – Mł. Gwardia
Pólko – Mł. Gwardia		
Bezlitośni – Sparta		
Grupa B
Betoniara – Delta		
Ekwador – Szare Wilki
Betoniara – Ekwador		
Delta – Szare Wilki		
Betoniara – Szare Wilki
Delta – Ekwador		
Półfinały
Pólko – Betoniara		
Ekwador – Bezlitośni		

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

Mecz o trzecie miejsce
Betoniara – Ekwador		
Finał
Pólko – Bezlitośni		

0:1
5:1

Zwycięska drużyna Pólka wystąpiła
w składzie: Marcin Świderski, Marcin
Pruchniewicz, Marcin Chyliński, Maciej Siwek, Damian Trojański, Andrzej
Słodkowski, Jakub Czarkowski, Bartosz
Łądka.
Królem strzelców turnieju został
Maciej Siwek zdobywca 4 bramek,
a najlepszym bramkarzem uznano Jacka Topczewskiego z zespołu Ekwador.
Na zakończenie zawodów wręczono tryumfatorom nagrody ufundowane przez Burmistrza miasta Jacka Kowalskiego.

www.nowydwormaz.pl
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Gimnazjalna piłka ręczna w Twierdzy

TeksT I foto Sławomir Krzeczkowski

n W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 4 w Twierdzy rozegrano gimnazjalny turniej piłki ręcznej dziewcząt
i chłopców.

T

rzeba powiedzieć, że nasza
szkoła czynnie włącza się w organizację rozgrywek szkolnych na różnych szczeblach /siatkówka, dwa ognie
usportowione, koszykówka/. W tym
roku rozgrywki piłki ręcznej odbyły się
w dwa dni środa – dziewczęta, czwartek chłopcy. W zawodach wzięły udział
trzy gimnazja: PG 1, PG 2 i PG 4. Na parkiecie w ciągu tych dwóch dni zobaczyliśmy dużo dobrej piłki ręcznej. Może to
jeszcze nie olimpijskie umiejętności, ale
ambicji i woli walki nie można było odmówić nikomu. A to wyniki zawodów.
Dziewczęta – środa
PG 2 – PG 4
10 : 8
PG 1 – PG 2
11 : 6
PG 1 – PG 4
12 : 4
Klasyfikacja końcowa
I miejsce – PG 1
II miejsce – PG 2
III miejsce – PG 4
Najlepszą zawodniczką turnieju
dziewcząt została Sara Elkosh zdobywczyni 11 bramek. Drużyna PG 1
wystąpiła składzie: Sara Elkosh, Emila Żmitrowicz, Łucja Pielaszkiewicz,
Sandra Buczek, Aleksandra Galińska,
Anna Leszczyńska, Zuzanna Krakowiak,

www.nowydwormaz.pl

Weronika Łosiewicz, Paulina Marjańska,
Julia Suska, Weronika Czepkowska.
Chłopcy – czwartek
PG 2 – PG 4
PG 1 – PG 2
PG 1 – PG 4
Klasyfikacja końcowa
I miejsce – PG 2
II miejsce – PG 1
III miejsce – PG 4

11 : 3
6 : 16
10 : 7

Najlepszym zawodnikiem turnieju chłopców został Piotr Pawełas
zdobywca 10 bramek. Drużyna PG 2
wystąpiła składzie: Krzysztof Małecki,
Piotr Pawełas, Jakub Przygoda, Gabriel
Gumiński, Marceli Łuszczyński, Eryk
Flis, Jakub Pielach, Daniel Łojewski, Jakub Zychowicz.
Na zakończenie zawodów tryumfatorom wręczono nagrody ufundowane
przez NOSiR oraz UKS „Reduta”.
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LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I foto Organizatorzy

F

n Legendarna Twierdza Modlin ponownie została zdobyta! Drugi etap
LOTTO Poland Bike Marathon 2018,
cyklu wyścigów amatorów na rowerach górskich, organizowanego przez
Grzegorza Wajsa, został rozegrany
w Nowym Dworze Mazowieckim. Nasza miejscowość na mapie Poland Bike
gości od samego początku, czyli dziesięciu lat.
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rekwencja rewelacyjna! Na starcie
w Garnizonie Modlin stanęło 1000
miłośników jazdy na dwóch kółkach. Każdy mógł zmierzyć się ze słynną „Wajsgórą”
oraz m.in. pełnymi uroku wąwozami w pobliżu Zakroczymia. Dużą atrakcją były też
przejazdy przez imponujące fortyfikacje
Twierdzy Modlin.
Na najdłuższym dystansie MAX (51 km)
zwyciężył Mateusz Rejch (t-bike.pl Racing
Team), przed Ernestem Kurowskim (AGK
Nexelo Kurowski Team) i Kamilem Kuszmidrem (KK Catena Wyszków). Wśród kobiet
wygrała Marzena Moniuszko (Milsport BLU
Team), wyprzedzając Izabelę Żeszczyńską
(Dirty40) i Barbarę Kleczaj (Go Sport AK
Sped Team).
Trasę MINI (25 km) najszybciej pokonał Mariusz Szczepański (Niewiadów
Boro), finiszując przed Janem
Tenderendą (Deutsche Bank
Polska) i Arturem Sienkiewiczem (Wieliszew Heron Team).
W rywalizacji kobiet triumfowała
Marta Bazańska (RafBike.pl Sklep
Rowerowy), która wyprzedziła
Dorotę Czajkowską (Go Sport AK
Sped Team) i Julitę Tomaszewską
(Timbud Team).
Na dystansie FAN (8 km)
wśród chłopców zwyciężył Adrian Oniśk (Wertepowiec Ło-

chów), przed Filipem Surdykiem i Jakubem
Gregorowiczem (obaj z Kamyk Radzymin
MTB Team). W gronie dziewcząt najlepsza
była Hanna Mazurkiewicz (Warszawski
Klub Kolarski), przed Kamilą Klaus (Kamyk
Radzymin MTB Team) i Zuzanną Posadzy
(UKS Kolarz Nadarzyn). W Mini Crossie na
terenie Miasteczka Poland Bike jeździły też
dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.
W rywalizacji drużynowej w Nowym
Dworze Mazowieckim triumfował KK Catena Wyszków, przed MGG Dobry Kurs
Team i Go Sport AK Sped Team. Młodzieżową punktację drużynową wygrał Kamyk
Radzymin MTB Team, przed Warszawskim
Klubem Kolarskim i V-Max Mińsk Mazowiecki. W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyli
Gregorowiczowie, przed Żeszczyńskimi
i Grucami. W punktacji Omnium Poland
Bike 2018 prowadzą Kamil Kuszmider
(KK Catena Wyszków) i Magdalena Kosko
(MCP Bike Team).
LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim został zorganizowany przy współpracy z Urzędem
Miejskim, Nowodworskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, Garnizonem Modlin,
Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego oraz profesjonalnym sklepem i serwisem RafBike Store.
Więcej na www.polandbike.pl i www.
facebook.com/Poland.Bike.Marathon

www.nowydwormaz.pl

SPORT

FAKTY NOWODWORSKIE

Amazonki gościły w Twierdzy
n Jak co roku święto Dnia Kobiet jest
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
4 obchodzone na sportowo.

O

prócz kwiatów i uśmiechów rozegrano zawody sportowe, które
wyłoniły te najbardziej sprawne i odważne, ponieważ by wystartować w takich
zawodach trzeba mieć dużo odwagi. Ten
rok był szczególny, jeżeli chodzi o zawody
Amazonek gdyż rozegrano je na wszystkich poziomach zaczynając od przedszkola a na gimnazjum kończąc. Jak zwykle na
parkiecie toczyła się zacięta rywalizacja,
walczono o każdą sekundę i każdy metr.

TeksT I foto Sławomir Krzeczkowski

Klasy IV – VI
I miejsce – Dominika Pręgowska
II miejsce – Zuzanna Włodarz
III miejsce – Maria Fedorów

dowane przez UKS „Reduta” i dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
Zdzisława Szmytkowskiego.

Gimnazjum
I miejsce – Milena Kruszewska
II miejsce – Amelia Borkowska
III miejsce – Agata Malinowska
Na zakończenie każdych zawodów
wręczano nagrody najlepszym, ufun-

A oto tryumfatorki zawodów:
Przedszkole
I miejsce – Joanna Frąckiewicz – Pszczółki
II miejsce – Nikola Draganiak – Delfinki
III miejsce – Martyna Golian – Delfinki
Klasy 0 – I
I miejsce – Ewelina Kruszewska
II miejsce – Hanna Grądzka
III miejsce – Amelia Turos
Klasy II – III
I miejsce – Wiktoria Ochal
II miejsce – Zuzanna Jakubiak
III miejsce – Agata Krzeczkowska

www.nowydwormaz.pl
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Weekend Rozbieganych

TeksT I foto RozbiegaMy Nowy Dwór!

n Weekend 21-22 kwietnia zdecydowanie należał do Rozbieganych. Wykorzystaliśmy go najlepiej jak mogliśmy. Wiele biegów, nowych rekordów
życiowych! Nie zapomnimy tych startów przez długi czas.

N

iedziela 22 kwietnia przeszła do
historii. Wzięliśmy udział w Orlen Warsaw Maraton i ZOSTALIŚMY MARATOŃCZYKAMI !
Ból, łzy, strach. Rok temu wielu z nas
dopiero rozpoczęło swoją biegową
przygodę. Wiele emocji, ale każdy ze
startujących dał radę !
Królewski dystans został pokonany!














Czasy zawodników:
Karol Bielec
Piotr Kamiński
Krzysztof Zięba
Sebastian Strumnik
Dariusz Patalant
Dariusz Kurpiewski
Katarzyna Owczarek
Anna Jaworek
Dariusz Bagnicki
Barbara Sobczyk
Sebastian Kochanowski
Michał Kot 		
Katarzyna Stradza

3h 14 min 14 s
3h 48 min 26 s
3h 48 min 27 s
3h 54 min 43 s
3h 54 min 44 s
4h 18 min
4h 21 min 19 s
4h 21 min 33 s
4h 30min 54 s
4h 31 min 51 s
4h 32 min 11 s
5h 14 min 16 s
5h 28 min

Podczas Orlen Warsaw Maraton odbył się także Bieg Oshee na dystansie
10 km. Wśród startujących znaleźli się:










Adam Gollnik 		
43 min 40s
Magdalena Klimek-Majewska 57min 42s
Daria Gollnik 		
1h 1 min 39s
Adam Korzeń 		
1h 1 min 48s
Olga Przebierała 		
1h 4min 7s
Urszula Korzeń 		
1h 9min 30s
Krzysztof Bochenek
1h 10min 48s
Beata Patalant 		
1h 10min 49s
Katarzyna Hyczko-Sprawka
oraz Piotr Sprawka
1h 23min
To jeszcze nie wszystko.

W sobotę (21.04) w Legionowie,
odbył się XXXVI Bieg o Puchar Miasta Legionowa. Adam Gollnik zdobył
3 miejsce w swojej kat. wiekowej na dystansie 12 km. Brawa należą się też Darii Gollnik za start na dystansie 6 km.
Sportowa rodzinka Gollników odebrała w ten weekend medale za cykl
biegów City Trial.
Wszystkim biegaczom serdecznie
gratulujemy!
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