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Tematem wiodącym tego numeru jest
Budżet Obywatelski. Już po raz czwarty
oddajemy do Waszej dyspozycji pół miliona złotych. Mam nadzieję, że zawarte
w artykule słowa autorów projektów,
które już zostały zrealizowane przekonają
Was, że warto skorzystać z tej szansy. Nie
jest to trudne i choć wymaga trochę czasu i pracy, daje bezcenną satysfakcję.
Oprócz Budżetu Obywatelskiego przeczytacie o programie „Przyjazny Nowy
Dwór Mazowiecki”, czyli planie działań
wynikających z uchwalonej niedawno
strategii rozwoju miasta do 2030 r. Jest
on odpowiedzią na postulaty zgłaszane podczas szerokich konsultacji tego
dokumentu i bazuje przede wszystkim
na: ułatwieniach w załatwianiu spraw
urzędowych; rozwoju stref wypoczynku

i sportu ze szczególnym uwzględnieniem
terenów nadrzecznych oraz poszerzeniu
oferty kulturalnej i rozrywkowej.
W tym wydaniu „Faktów Nowodworskich”
znajdziecie również fotorelacje z ostatnich imprez plenerowych i program lata
w mieście.
Korzystając z okazji, życzę wszystkim Czytelnikom udanych i bezpiecznych wakacji. Następny numer naszego miesięcznika już we wrześniu.

temat numeru

Pół miliona na projekty mieszkańców po raz
czwarty!
TeksT I FOTO Martyna Kordulewska

n Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. 500 000 zł, podzielone według liczby mieszkańców poszczególnych osiedli, czeka na wykorzystanie do
19 sierpnia.
ajwięcej, bo aż 115 tys. zł., mają renie miejskim. Wszystkie zasady opisado dyspozycji mieszkańcy Osiedla ne są w regulaminie opublikowanym na
Młodych. Druga w kolejności jest Twierdza www.nowydwormaz.pl/obywatelski. Tam
z kwotą 95 tys. zł. Okunin, gdzie miesz- też można znaleźć wniosek. W przygotowaka najmniej osób, ma do wydania 10 tys. niu go pomogą urzędnicy – pytania można
W przypadku pozostałych osiedli kwoty składać osobiście, telefonicznie i mailowo.
przedstawiają się następująco: Osiedle nr Specjalny adres bo@nowydwormaz.pl jest
1 – 75 tys; 3 – 35 tys; 4 – 70 tys; 5 – 25 tys; do dyspozycji mieszkańców.
7 – 50 tys; najmłodsze Osiedle nr 9 – 25 tys.
Do tej pory z Budżetu Obywatelskiego
Pula została podzielona proporcjonalnie do udało się zrealizować m.in.: modernizację
liczby mieszkańców uprawnionych do gło- placu zabaw w Modlinie Starym, modersowania w Budżecie Obywatelskim, czyli nizację ogrodzenia Orlika w Twierdzy,
zameldowanych powyżej 16 roku życia.
zainstalować zestaw do street workoutu
w Parku Wybickiego, odmienić oblicze
Kilka słów o zasadach
placu przy Sempołowskiej czy kupić saProjekty można zgłaszać do 19 sierp- mochód dla OSP.
nia – drogą tradycyjną i elektroniczną.
Pomysł musi poprzeć 15 osób. Aby został
Projekt za (nie)jeden uśmiech
zrealizowany musi wygrać w głosowaniu,
Pani Magda Chmielewska, współauktóre odbędzie się we wrześniu i spełnić torka projektu na plac zabaw w Modlinie
określone wymagania formalne. Te są na- Starym swoje doświadczenia z Budżetem
rzucone przez obowiązujące
przepisy prawa.
Przede wszystkim zadanie musi mieścić się
w ustawowych zadaniach
gminy opisanych w aktach
prawnych o samorządzie
gminnym i działalności pożytku publicznego oraz być
możliwe do zrealizowana
do 31 grudnia 2019 r. na te- Nowe oblicze placu przy Sempołowskiej
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Modernizacja placu zabaw
w Modlinie Starym w toku

Obywatelskim opisuje następująco: Napisanie projektu nie było trudne, ale nieco
pracochłonne. Od początku wiedzieliśmy
czego chcemy – zostało to wyznaczone
przez nasze własne dzieci. W projekcie
koniecznie miał znaleźć się zjazd linowy
i zjeżdżalnia rurowa. Kilkakrotnie przeglądaliśmy oferty z różnych firm na stronach
internetowych, by znaleźć to co chcemy
i zmieścić się w budżecie. Następnym
etapem było zachęcanie ludzi do głosowania na nasz projekt. Mój mąż chodził
od domu do domu, przedstawiając to, co
chcemy zrobić i prosząc o głosy. Do dziś
jest osobą kojarzoną z placem zabaw na
osiedlu. Ostatnie chwile głosowania były
dość stresujące – co godzinę sprawdzaliśmy, czy przypadkiem konkurujący projekt nie otrzymał większej liczby głosów
niż my. Nasza radość była ogromna, gdy
okazało się że nasz projekt wygrał w głosowaniu mieszkańców. Teraz, gdy projekt
został zrealizowany mogę zdecydowanie powiedzieć, że warto było go zgłosić,
poświęcić czas na jego przygotowanie
i głosowanie. Plac zabaw jest oblegany
niemalże 24h na dobę przez dziesiątki
dzieci. Nigdy wcześniej nie przychodziło
tu ich tyle. Teraz przychodzą dzieci na-

wet z najdalszych części osiedla, których
nigdy tutaj nie widzieliśmy a znamy np.
z przedszkola. Zwykle było to kilkoro dzieci w ciągu dnia. Wspólna zabawa zdaje się
nie mieć końca. W związku z tym, że przychodzą dzieci, przychodzą również ich
rodzice, którzy przy okazji integrują się,
rozmawiają i miło spędzają czas. Wszyscy bardzo pozytywnie wypowiadają się
o zrealizowanej inwestycji. Dla nas osobiście najważniejsze jest to, że nasze dzieci
są szczęśliwe, mogą bawić się z przyjaciółmi na wymarzonych zabawkach, a my
jesteśmy dumni z tego, że dzięki naszemu
projektowi plac zabaw stał się miejscem
naprawdę wspaniałych zabaw. Zapowiada też, że to nie koniec działań obywatelskich ze strony jej i jej męża.
To jeszcze nie koniec
Jacek Topczewski z Zarządu Osiedla
w Modlinie Twierdzy z kolei mówi tak:
Gdy dowiedziałem się, że została ogłoszona nowa edycja budżetu obywatelskiego
z podziałem pieniędzy na poszczególne
osiedla wiedziałem, że jest to szansa dla
Modlina Twierdzy. Przygotowanie projektów dotyczących pikniku rodzinnego oraz
modernizacji ogrodzenia boiska Orlik nie

Nowe urządzenie na placu zabaw w Modlinie Starym

www.nowydwormaz.pl

było trudne, ale nieco pracochłonne. Piknik rodzinny w Modlinie Twierdzy pokazał, jak bardzo nasza dzielnica potrzebuje
takich imprez. Widok zadowolonych dzieci oraz ich rodziców jest bezcenny. Modernizacja ogrodzenia boiska również była
potrzebna, ponieważ z kompleksu sportowego codziennie korzystają uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4, a po
zajęciach szkolnych także dzieci i osoby
dorosłe z naszego osiedla. Zapewniam, że
nie są to ostatnie wnioski złożone przeze
mnie. W tej edycji zamierzam przedstawić kolejne pomysły, które z pewnością
spodobają się naszym mieszkańcom.
Wpływ na otoczenie
ma znaczenie
Z szansy, jaką jest Budżet Obywatelski
od początku aktywnie korzysta Osiedle nr
1. Poproszony o komentarz Roman Biliński
odpowiada: Jako autor i współautor zgłaszanych projektów w Budżecie Obywatelskim uczestniczę od pierwszej edycji. Jest
to narzędzie, które pozwala mieć realny
wpływ na zmianę otaczającej nas rzeczywistości w wielu obszarach przestrzeni
miejskiej. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji mieszkańców na etapie koncepcji projektu – dobrze jeżeli byłby spełnieniem ich
potrzeb i oczekiwań, a następnie prezentacji i promocji pomysłu tak, aby uzyskać
zwycięską liczbę głosów. W przypadku
ogólnego, tradycyjnego budżetu miasta,
złożony wniosek o realizację danego zadania, ze względu na ograniczone środki
finansowe i dużą ilość zgłaszanych zadań,
może nie zyskać akceptacji. Budżet Obywatelski natomiast daje gwarancję realizacji projektu, o ile uzyska on kwalifikującą
liczbę głosów mieszkańców. I właśnie to
jest zadanie i czasami wyczerpująca praca
dla każdego wnioskodawcy, który chciałby, aby jego projekt został zrealizowany.

Street workout w Parku Wybickiego
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Determinacja, poświęcony czas i sumienne
zaangażowanie to składowe sukcesu, czyli
realizacji projektu. Dla autora jest to poczucie radości i satysfakcji. To samo mogą odczuwać mieszkańcy, których głos jest bardzo istotny i decyduje o wyborze konkretnego projektu. Zatem warto jest aktywnie
uczestniczyć w Budżecie Obywatelskim, bo
to się po prostu opłaca mieszkańcom i wizerunkowi miasta.
Dodaje też: Osobiście mam ogromną
satysfakcję, iż w ramach Budżetu Obywatelskiego już po raz trzeci z rzędu będzie reali-

Stół do gry w piłkarzyki na Pólku

Piknik w Modlinie Twierdzy
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zowany projekt, w którym mam swój udział
[łącznie to już czwarte zadanie – przyp.
red.]. Miło i przyjemnie jest widzieć zrealizowane zadania, które jeszcze niedawno
były jedynie pomysłem oraz zadowolenie
korzystających – czy to z piaskownic i huśtawek z „bocianim gniazdem”, czy też ze
sprzętu sportowego siłowni zewnętrznej.
Im większe zadowolenie mieszkańców ze
zrealizowanych przedsięwzięć, tym większa
determinacja do nowych wyzwań. Mam
nadzieję, że nie zabraknie jej w czwartej już
edycji Budżetu Obywatelskiego, w której
chciałbym dołożyć
kolejną cegiełkę na
rzecz upiększenia
miasta i zadowolenia mieszkańców.
Jeśli po przeczytaniu tych słów
trzeba jeszcze kogoś przekonywać,
że warto skorzystać z Budżetu
O by w a te l s k i e g o
– odsyłamy do ga-

lerii zdjęć zmaterializowanych pomysłów
nowodworzan.

Tyrolka dla dzieci w Modlinie Starym

Urządzenia dla najmłodszych w Parku Wybickiego
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Kolejne dofinansowanie dla OSP!

TeksT I FOTO Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

n Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego przyznał 5 mln zł dotacji na remonty remiz Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie całego Mazowsza. Środki trafią również do nowodworskiej OSP.

D

zięki przyznanym środkom na
terenie całego województwa
uda się zrealizować 214 inwestycji w remizach. Druhowie aplikowali o środki
w ramach konkursu „Mazowieckie strażnice OSP – 2018”. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Złożono 282
wnioski na łączną kwotę 13,2 mln zł.
Nasz wniosek znalazł się wśród 214, które
uzyskały akceptację. Nowodworska OSP
otrzyma dotację w wysokości 23 tys. zł.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone
na remont ogrzewania oraz napędów
bram garażowych strażnicy.
To kolejne dofinansowanie, jakie
udało się nam pozyskać dla strażaków,
a tym samym bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.

Edward Rutkowski Honorowym
Obywatelem Miasta

TeksT Martyna Kordulewska
FOTO Arch. UM

n Uchwałą nr XLIII/505/2018 z dnia 29 maja 2018 r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Panu Edwardowi Rutkowskiemu.

O

1992 roku Pan Edward Rutkowski jest Prezesem Koła Polskiego
Związku Niewidomych w Nowym Dworze Mazowieckim.
Polski Związek Niewidomych to
ogólnopolska organizacja istniejąca od
ponad 60 lat. Niesie wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami
narządu wzroku oraz ich rodzinom. Jest
rzecznikiem środowiska oraz wyznacza
standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Prowadzi
działalność doradczą, rehabilitacyjną,
informacyjną, szkoleniową, kulturalną
i promocyjną.
W Nowym Dworze Mazowieckim organizacja istnieje od roku 1970. Obecnie
liczy prawie 100 członków i podopiecznych. Zasięgiem działania obejmuje powiat nowodworski. Koło PZN w Nowym
Dworze Mazowieckim prowadzi działania stacjonarne – organizuje cykliczne
spotkania dla swoich członków. Są to
zabawy karnawałowe, spotkania świąteczne, Dzień Kobiet i Dzień Białej Laski
– międzynarodowe święto osób niewidomych i niedowidzących. Ponadto dwa
razy w miesiącu odbywają się dodatkowe spotkania integracyjne (kulturalne,
informacyjne), prowadzone są również
dyżury koła. Dwa razy w roku dzięki
działalności Koła osoby zrzeszone w nim
mają też szansę uczestniczyć w wyjazdach po Polsce. Koło opiekuje się także

www.nowydwormaz.pl

Serdecznie
witamy kolejnego
Mieszkańca!

L

TeksT I FOTO RED.

ucjan urodził się w styczniu,
ale dopiero teraz, na lato, zrobił formę do firmowego miejskiego
body
Aspiracje sportowe są zresztą doskonale widoczne na zdjęciu. Pozdrawiamy Lucjana i jego Mamę, która
przesłała nam to słodkie zdjęcie.

swoimi podopiecznymi, którzy nie mogą
opuszczać swoich domów, przynajmniej
raz w roku ich odwiedzając.
Bardzo ważnym z punktu widzenia
mieszkańców miasta, jak i powiatu działaniem Koła są prowadzone od 2001
r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych lekcje
o tym, jak należy pomagać osobom niedowidzącym i niewidomym.
Poza wyżej wymienionymi zasługami na rzecz lokalnej społeczności na
uwagę zasługuje fakt, iż Pan Edward
Rutkowski dotknięty utratą wzroku
w wieku dorosłym nie uległ zniechęceniu, jak mogłoby się wydarzyć w wielu
przypadkach, lecz postanowił spożytkować swój czas i energię na niesienie
pomocy ludziom potrzebującym. Przez
swoją wieloletnią działalność zmienił
postrzeganie niepełnosprawnych przez
osoby zdrowe. Jest to postawa godna
naśladowania i najwyższego uznania.

Pochwal się swoim
szczęściem!
5
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I Powiatowy Spływ Kajakowy
– Samorządowcy Niepodległej
n W dniu 9 czerwca 2018 r. odbył się
I Powiatowy Spływ Kajakowy pn. „Samorządowcy Niepodległej” zorganizowany z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości oraz 20lecia istnienia samorządów.

W

spływie udział wzięło ponad
200 osób, a wśród nich starostowie, członkowie zarządu oraz radni
powiatu wszystkich kadencji od 1998
roku, przedstawiciele gmin oraz jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego, zaproszeni goście oraz
mieszkańcy powiatu nowodworskiego.
Przed samym spływem podczas zbiórki
w Pomiechówku uczestnicy otrzymali
zestawy startowe w postaci koszulki oraz
czapki, po czym wspólnie udali się do
Borkowa, gdzie delegacje złożyły kwiaty
pod pomnikiem upamiętniającym bi-

6

twę nad Wkrą w sierpniu 1920 roku. Po
części oficjalnej uczestnicy wsiedli do
kajaków, aby ruszyć po Wkrze do Pomiechówka. Jako pierwsi do Pomiechówka
dotarli przedstawiciele Nadleśnictwa
Płońsk, którzy pokonali blisko 18kilometrową trasę w czasie 2 godzin i 25
minut. Na miejscu spływających czekał
regenerujący posiłek, śpiewanie pieśni
patriotycznych przy dźwiękach gitar, na
których grali: Krystian Rogalski – nauczyciel wychowania fizycznego z Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Dworze
Mazowieckim, Fryderyk Laskowski – nauczyciel matematyki z Zespołu Szkół
Zawodowych w Nasielsku, Jacek Biernacki oraz Michał Grubecki – Instruktor
Kulturalno – Oświatowy Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Dodatkową
atrakcją był występ Wiejskiej Speckapeli
z Cieksyna. Serdeczne podziękowania

TeksT I Foto
Zespół Promocji i Spraw Społecznych
Starostwo Powiatowe w NDM

składamy wszystkim, którzy pomogli
przy organizacji tego wspaniałego wydarzenia, a w szczególności:
zz Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Nowego Dworu Mazowieckiego, za zabezpieczenie wydarzenia, oraz wsparcie uczestników
podczas spływu,
zz Firmie ANMAR Kajaki Pomiechówek
za pomoc w organizacji spływu,
zz Firmom LUKULLUS oraz KOŁACZ za
przekazanie artykułów spożywczych
na potrzeby spływu,
zz Firmie CZESIO ENERGY DRINK za przekazanie napojów dla uczestników,
zz Michałowi Milewskiemu za obsługę
nagłośnienia podczas wydarzenia,
zz pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
za zaangażowanie przy organizacji
przedsięwzięcia.

www.nowydwormaz.pl
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Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 20.06.2018 r.
INFORMACJA STAROSTY NOWODWORSKIEGO
o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych,
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
PROJEKTU OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO
dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki powiat nowodworski.
Na podstawie art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989
roku Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2017 r., poz.
2101 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w Nowym Dworze
Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B pok. 208
(II piętro) w terminie od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.
(15 dni roboczych), w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie
wyłożony do wglądu zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów
ewidencyjnych Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, powiat nowodworski, województwo mazowieckie.
Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, budynków i lokali, wykazu zmian danych ewidencyjnych,
kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101
z późn. zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz.
1034 z późn. zmianami).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie
wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia
dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji
gruntów i budynków.

Po zakończeniu okresu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt
2 ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac
geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu
wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych
do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi
o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu
w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Informację o tym fakcie Starosta Nowodworski ogłosi
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, będzie mógł
w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Nowodworski będzie
rozstrzygał w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub
lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące. Zarzuty zgłaszane po
terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego informacji o zatwierdzeniu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków, będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencja gruntów
i budynków.
STAROSTA
/-/ Magdalena Biernacka
WIEŚCI Z RADY
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Podziękowania za piękną służbę i wspaniałą współpracę!
n Podczas sesji Rady Miejskiej (26.06)
trzej funkcjonariusze nowodworskiej
policji otrzymali podziękowania za
piękną służbę i wieloletnią współpracę
z nowodworskim samorządem.

N

a posiedzenie Rady Miejskiej
zaproszeni zostali: asp. szt.
Sławomir Sosnowski – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim, asp. szt. Krzysztof Banaszewski i asp. szt. Janusz Malinowski
z Wydziału Ruchu Drogowego KPP
w Nowym Dworze Mazowieckim.
W związku z przejściem na emeryturę goście otrzymali z rąk Burmistrza
Jacka Kowalskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej podziękowania.
Odchodzą wspaniali ludzie, „generało-

www.nowydwormaz.pl
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wie” nowodworskiej drogówki – zwrócił się do policjantów Przewodniczący
Krzysztof Bisialski. Zawsze wspaniale
nam się z Wami współpracowało, zawsze byliście chętni do pomocy i otwarci
na nasze inicjatywy. Za każdym razem
mogliśmy na Was liczyć, bez problemów
załatwialiśmy z Wami najmniejszą nawet sprawę. Serdecznie Wam dziękujemy
za te kilkanaście lat współpracy. Mam
nadzieję, że Wasi następcy będą korzystać z Waszych doświadczeń – dodał
Przewodniczący.
W imieniu swoim i pozostałych
funkcjonariuszy asp. szt. Sławomir
Sosnowski przekazał również podziękowania dla całej Rady Miejskiej oraz
pracowników Urzędu Miejskiego. Nic
tak nie jednoczy ludzi jak wspólna praca
– skwitował policjant.
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Przyjazny Nowy Dwór Mazowiecki!
n Przyjazny Nowy Dwór Mazowiecki to miejsce, w którym mieszkańcy mają łatwy dostęp do informacji, chcą spędzać wolny czas, rozwijać siebie i swoje pasje
– po prostu chcą czuć się dobrze i komfortowo. Burmistrz Jacek Kowalski nakreślił podczas sesji Rady Miejskiej (26.06) kierunki rozwoju miasta, które wypływają z uchwalonej w tym roku Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego
na lata 2018 – 2030.

P

rezentujemy dzisiaj wstęp do cyklu programów, które, w oparciu
o niedawno uchwaloną Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego, tworzymy
i będziemy wdrażać w ciągu następnych
lat – mówił podczas sesji Burmistrz Kowalski.
Trzy główne kierunki rozwoju miasta
to: urząd przyjazny mieszkańcom, miejsce
aktywnego wypoczynku, a także kultura
i rozrywka blisko mieszkańców.
W ramach pierwszego kierunku miasto chce poprawić jakość usług oferowanych przez urząd, tak by można było uzyskać szybką pomoc i kompleksowe informacje od urzędników. Stworzenie miejsca
przyjaznego seniorom, osobom niepełnosprawnym czy rodzinom z dziećmi, będzie
możliwe dzięki utworzeniu Punktu Obsługi Dla Mieszkańców, w którym wszystkie
sprawy będzie można załatwić w jednym
miejscu – mówił Jacek Kowalski. Ponadto tworząc portal miejski, postaramy się
również, aby wszystkie usługi oferowane przez urząd były dostępne w jednym
miejscu i dzięki temu mieszkańcy przez
internet będą mogli załatwić większość
spraw. W dodatku w przyszłości ma zostać uruchomiona aplikacja, która umożliwi aktywne uczestnictwo w życiu miasta
– dodał Burmistrz.
Zaznaczył też, że w ostatnich dniach
zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych przedsięwzięć,
które, idąc z duchem czasu, przeniosą
większość usług typowo urzędowych
w przestrzeń internetową. To co już udało
się wykonać wewnątrz administracji, jak
na przykład zintegrowany system obsługi, obieg dokumentów, dzienniki elektroniczne w szkołach, będzie dostępne dla
mieszkańców w ramach Portalu miejskie8

go. Większość usług będzie dostępnych
w ramach tego portalu bez wychodzenia
z domu.
Kolejne działania będą skupiały się
wokół stworzenia przyjaznego miejsca do
życia, poprzez rozwój stref wypoczynku.
Duży nacisk kładziemy na rozbudowę sieci
ścieżek rowerowych, a także na zagospodarowanie brzegów rzek, w ramach tego
m.in. wyposażenie plaż w infrastrukturę,
by stały się bardziej przystępnym i dogodnym miejscem do spędzania wolnego
czasu – podkreślał Jacek Kowalski.
W Nowym Dworze Mazowieckim bardzo trudno jest zagospodarować nasze
piękne nabrzeża. Różnica w poziomie
wód w ciągu roku sięga kilku metrów,
a duże rzeki zabierają wszystko co zostało wykonane w sezonie. Jednakże nie
opuszczamy rąk i planujemy w naszym
budżecie corocznie pół miliona złotych,
które będą przeznaczone na zagospodarowanie plaż, wałów i nabrzeży. W tym
roku te fundusze posłużą do zaprojektowania drogi dojazdowej na plażę przy
Targowisku i prace modernizacyjne nad
rzekami oraz oświetlenia wału przeciwpowodziowego na Narwi. W przyszłości
zmodernizujemy teren WOPR i będziemy
inwestować w infrastrukturę na nabrzeżach wymieniał Burmistrz.
Władze miasta również planują stworzyć nowe place zabaw oraz rozwijać infrastrukturę do aktywności fizycznej poprzez stworzenie siłowni zewnętrznych,
oznakowanych ścieżek dla biegaczy czy
profesjonalnego boiska lekkoatletycznego. Planowany jest również rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej,
a w ramach niej lodowisko w parku, ścianka wspinaczkowa, czy otwarte i kryte pływalnie. Ważna dla miasta jest także zieleń,
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więc oprócz tego, iż zadbają o istniejące
już tereny zielone, to dodatkowo w planach jest zagospodarowanie przestrzeni
zielonych na każdym osiedlu.
By wyjść naprzeciw kolejnym potrzebom mieszkańców miasto postara się
zapewnić im bogatą ofertę kulturalną
i rozrywkową, co przełoży się na poczucie
dobrze spędzonego czasu oraz integrację
społeczności. W planach jest dokończenie
remontu Klubu Garnizonowego w Modlinie Twierdzy, a oferta klubu będzie dostosowana do poszczególnych grup wiekowych, proponując np. świetlice dla dzieci
i młodzieży, dzienny dom pobytu dla
seniorów czy klub młodzieżowy. Dodatkowo znajdzie się tam kino, restauracja,
teatr – mówił Burmistrz NDM. Ponadto
rozbudowana zostanie Miejska Biblioteka
Publiczna oraz powstanie Muzeum Nowego Dworu Mazowieckiego. W mieście
w ramach bogatej oferty rozrywkowej
organizowane będą cykliczne wydarzenia
artystyczne oraz imprezy artystyczno-rozrywkowe promujące markę miasta.
Wszystkie zaproponowane przez miasto działania mają na celu zwiększenie
zadowolenia mieszkańców. Stworzenie
przyjaznego urzędu, miejsc aktywnego wypoczynku oraz propozycja bogatej oferty rozrywkowej i kulturalnej – to
wszystko z myślą o naszej społeczności
oraz zidentyfikowanych ich potrzebach.
Warto podkreślić, że ww. działania są wynikiem szeregu przedsięwzięć, które miały
na celu diagnozę potrzeb społecznych.
Organizowane były w tym celu spotkania
i prezentacje, warsztaty eksperckie, anonimowe badania opinii, konsultacje wśród
mieszkańców i na portalach społecznościowych.
Oczywiście nie tracimy z oczu infrastrukturalnego rozwoju miasta. Pamiętamy o inwestycjach służących rozwojowi
gospodarczemu, opiece społecznej, edukacji czy budowie mieszkań. To równie
istotne tezy wynikające z potrzeb i strategii. Z pewnością będziemy kontynuować
dobrą praktykę ostatnich lat – podkreślał
Burmistrz Jacek Kowalski.
Wyżej opisane programy stworzone
w oparciu o Strategie Rozwoju Miasta na
lata 2018-2030 będą na bieżąco modyfikowane w oparciu o wnioski i sugestie
mieszkańców. Zachęcam Państwa do
współpracy w tym zakresie – podsumował Burmistrz.
www.nowydwormaz.pl
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Zapraszamy do Klubu z Klasą
n Od początku tego roku, działające
na Osiedlu Młodych Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą” zmieniło swoją
siedzibę dotychczas mieszczącą się
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
1 i otworzyło dla mieszkańców dawny
klub „Smerf”.
łasnymi siłami i na miarę swoich
możliwości wyremontowaliśmy
pomieszczenia, a dzięki wspierającym nas
instytucjom m.in. ZWIK Sp. z o.o., ZEC Sp.
z o.o., PSB Mrówka, Reckitt Benckiser Polska
Sp. z o.o. wyposażyliśmy Klub, tworząc nowe
miejsce dla małych i dużych mieszkańców
miasta, a zwłaszcza Osiedla Młodych.
W Klubie z Klasą organizujemy dla
dzieci z całego miasta cykliczne zajęcia
(m.in. plastyczne, artystyczne, komputerowe, młody konstruktor), od poniedziałku
do piątku w godz. 14-18 zapewniamy bezpłatną opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji,
a w soboty zapraszamy dzieci na poranki
filmowe. Stowarzyszenie organizuje także
dla dzieci wycieczki w ramach Klubu Młodego Włóczykija oraz zajęcia w czasie ferii
i wakacji. Z Klubu korzystają również dzieci autystyczne z naszego powiatu oraz ich
najbliżsi.
Do dyspozycji dzieci mamy salę edukacyjną wyposażoną w komputery dzięki
firmie Reckitt Benckiser Polska Sp. z o.o.,
kolorową salę zabaw dzięki ZWiK Sp. z o.o.
i sale ogólną w której znajduje się tablica
interaktywna ufundowana przez Klub Rotary Warszawa City.
WOPR i ECO HARPOON Recycling Sp.
z o.o. wyposażyły Klub w sprzęt RTV i AGD.
Do dyspozycji naszych podopiecznych
jest mnóstwo gier i zabawek i ciągle ich
przybywa.
Klub z Klasą otworzył także swoje wrota dla dorosłych. Z myślą o naszych seniorach utworzyliśmy Klub dla Seniorów,
w ramach którego organizujemy spotkania okolicznościowe, wieczorki filmowe,
zajęcia ruchowe, lekcje języka angielskiego (podręczniki przekazane przez Macmillan Education), zajęcia komputerowe,
warsztaty muzyczne, mini turnieje, a także
wyjazdy do teatru, kina i wycieczki jedno
i kilkudniowe.
Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego
i innym sponsorom i darczyńcom, zajęcia
i warsztaty są całkowicie bezpłatne lub tylko częściowo odpłatne.
28 maja mieliśmy zaszczyt gościć
w naszych skromnych progach sponsorów, którym pokazaliśmy, jak wiele udało
nam się zrobić dzięki ich wsparciu, i że
warto nam pomagać. Swoją obecnością
zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Pan Jacek
Kowalski, Prezes Wodociągów i Kanaliza-

W
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cji Sp. z o.o. Pan Janusz Dąbrowski, Radny
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jerzy
Plackowski, Dyrektor ds. sprzedaży Model
Opakowania Sp. z o.o. Pan Paweł Rapcia, Dyrektor HR Reckitt Benckiser Polska
Pani Iwona Ostapwska i Pani Magdalena
Kożuch, Prezes Zarządu ECO HARPOON
Recycling Sp. z o.o. i Pan Jacek Kolanko
Prezes WOPR.
Dzień ten był także wyjątkowy ponieważ nasz Klub został włączony do programu GOOD START prowadzonego przez
Rotary. Właśnie w ramach tego projektu
otrzymaliśmy tablicę multimedialną z projektorem i komputerem oraz oprogramowanie do nauki języka angielskiego. Z tej
okazji odwiedzili nas: Pan Mark Krawczyński – Prezydent Klubu Rotary Warszawa
City, Pan Mieczysław Maciążek – koordyna-
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tor programu Good Start, Panowie Clayton
Taylors i Larry Stone przedstawiciele Klubu
Rotary Oklahoma City oraz Pani Anna Wieczorek – autorka programu Good Start,
która przeprowadziła lekcję pokazową.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom i partnerom. Liczymy na dalszą
owocną współpracę.
Cieszymy się że z roku na rok coraz
więcej dzieci korzysta z oferty Stowarzyszenia. Wkrótce rozpoczynamy tygodniowe turnusy „Wakacje w Klubie z Klasą” na
które zapraszamy dzieci w wieku 5-10 lat
nie tylko z Osiedla Młodych.
Także Seniorzy na pewno znajdą
w naszej ofercie coś ciekawego dla siebie.
Zapraszamy!
Szczegóły dostępne są na stronie
www.rodzicezklasa.pl i Facebooku.
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Seminarium nt. obronności
n 23 maja br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się seminarium naukowe
nt.: Wybranych aspektów integracji
przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego.

U

roczystego otwarcia Seminarium dokonali: płk prof. dr hab.
Grzegorz Sobolewski – prorektor ds.
dydaktycznych ASzWoj oraz płk dr hab.
Sylwester Kurek – prodziekan ds. dydaktycznych WBN.
W seminarium wzięli udział przedstawiciele: Najwyższej Izby Kontroli, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa
Obrony Narodowej, administracji publicznej oraz przedstawiciele kierownictwa Akademii i Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Licznie reprezentowany był organizator seminarium w osobach kierownictwa
i pracowników naukowych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN. Zasadniczym
celem seminarium było zainicjowanie kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa
państwa debaty oraz wymiany poglądów
ekspertów (teoretyków, jak i praktyków)
w zakresie określenia potrzeb oraz możliwości (zakresu) integracji przedsięwzięć
pozamilitarnych przygotowań obronnych
państwa z przedsięwzięciami zarządzania
kryzysowego w systemie bezpieczeństwa
narodowego RP, we wszystkich stanach
funkcjonowania państwa i na wszystkich
poziomach administracji publicznej.
Główny problem badawczy seminarium został zawarty w pytaniu: Czy, a jeśli
tak to w jakim zakresie integrować wysiłki struktur przygotowań obronnych państwa oraz zarządzania kryzysowego dla
lepszego wykorzystania ich potencjału
w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny?

W części pierwszej
seminarium,
moderowanej przez
prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
zostały wygłoszone
cztery referaty główne stanowiące wprowadzenie do dalszej
dyskusji.
Część
druga
seminarium, której
moderatorem był
dr hab. inż. Marian Kuliczkowski,
to dyskusja nad wybranymi problemami integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa
z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce. Głos w dyskusji zabrali
praktycy (Andrzej Zygmunt – przedstawiciel NIK; dr Robert Dynak – Starostwo
Powiatowe w Pułtusku; płk rez. mgr inż.
Andrzej Dybowski – Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim) oraz
przedstawiciele środowiska akademickiego (prof. dr hab. Waldemar Kitler; dr hab.
Janusz Falęcki; dr Wiesław Krzeszowski).
W dyskusji zostały przedstawione uwarunkowania formalno-prawne oraz doświadczenia praktyczne dotyczące całego
spektrum zadań realizowanych przez administrację publiczną w przedmiotowym
zakresie. Ważnym elementem dyskusji
było wskazanie możliwych kierunków
integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa
z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego w Polsce.
W podsumowaniu seminarium
dr hab. Marian Kuliczkowski – kierownik Katedry Przygotowań Obronnych
Państwa, odnosząc się do wygłoszonych

Trochę się działo w TPD
n Od początku roku Środowiskowe
Ognisko Wychowawcze TPD prowadziło różne zajęcia dla dzieci z Nowego
Dworu Mazowieckiego

D

zięki realizacji zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wychowankowie Ogniska mogli brać udział
w przedstawieniach teatralnych, zajęciach
komputerowych, pracach plastycznych
i dekoracyjnych. Uczestniczyli w hydroterapii na basenie. Dzieciaki mogły wyjechać na Obchody Międzynarodowego
Dnia Dziecka do Ośrodka TPD "Helenów".
W ramach programu "Żółty Talerz" sponsorowanemu przez KULCZYK FUNDATION
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TeksT Andrzej Dybowski Foto Organizatorzy

referatów głównych oraz dyskusji, stwierdził, że cel główny seminarium dotyczący
określenia możliwości (zakresu) integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego
w systemie bezpieczeństwa narodowego
RP został osiągnięty. Podkreślił, że zorganizowane seminarium było próbą sięgnięcia do najskuteczniejszego oręża, jakim
dysponuje nauka i praktyka – do broni
intelektualnej oraz zaangażowania specjalistów zajmujących się teoretycznymi
i praktycznymi aspektami pozamilitarnych
przygotowań obronnych państwa oraz
zarządzania kryzysowego.
Na zakończenie seminarium dr hab.
inż. Marian Kuliczkowski dziękując
wszystkim jego uczestnikom za przybycie
oraz aktywny udział, zapowiedział kontynuację spotkań teorii i praktyki w przedmiotowym zakresie w formie seminariów
i konferencji naukowych.
Seminarium zostało zorganizowane
przez Katedrę Przygotowań Obronnych
Państwa w Instytucie Bezpieczeństwa
Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.

TeksT I foto Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

wychowankowie TPD mogli codzienne
spożywać pełnowartościowe podwieczorki. Uczyli się na warsztatach kulinarnych jak należy się zdrowo odżywiać,
przygotowywali zdrowe i smaczne posiłki
z panią dietetyk z NATUR HAUSE.

Kończy się rok szkolny i zbliżają się
wakacje. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze życzy wszystkim sponsorom, wychowawcom i dzieciakom udanego wypoczynku. Czekamy we wrześniu z jeszcze
fajniejszą ofertą.

www.nowydwormaz.pl
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Mistrzostwa Nowego Dworu w warcabach!

TeksT I Foto Organizatorzy

n 9 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. A. Einsteina odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych Nowego Dworu Mazowieckiego w Warcabach. Mistrzostwa odbyły się pod honorowym patronatem Polskiego Związku Warcabowego,
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pana Jacka Kowalskiego oraz Starosty Powiatu Nowodworskiego Pani Magdaleny Biernackiej.

T

urniej rozpoczął się o godzinie 10:00
meczem otwarcia w którym zagrał
Burmistrz oraz Starosta. Mecz zakończył się
remisem. Następnie przeprowadzono kojarzenie komputerowe zawodników i rozpoczęto rywalizację uczestników w pięciu
kategoriach wiekowych.
Zwycięzcy zostali wyłonieni po zagraniu siedmiu rund, byli nimi:
W kategorii klas 0:
1.
Jan Wójcik
2.
Ada Biernacka
3.
Jakub Antosiewicz
W kategorii klas 1:
1.
Filip Banasiewicz
2.
Julia Ducka
3.
Piotr Ciećwierz
W kategorii klas 2-3:
1.
Filip Malinowski
2.
Aleksander Grunkowski
3.
Robert Kubiak
W kategorii klas 4-5:
1.	Hanna Prokopiuk
2.
Klauda Tośka

www.nowydwormaz.pl

3.

Marcin Pawełczak
W kategorii klas 6-8:
1.
Julian Bieżoński
2.
Jakub Wysocki
3.
Jakub Nowak
Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki oraz Szkołę im. A. Einsteina
w Nowym Dworze Mazowieckim. Pozostałe dzieci otrzymały
dyplomy za udział
w Mistrzostwach.

 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w NDM,
 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w NDM,
 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4
w NDM,
 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5
w NDM,
 ze Szkoły im. A. Einsteina w NDM.

Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenie
w kolejnych zawodach. Dziękujemy
również wszystkim
koordynatorom eliminacji szkolnych
oraz uczestnikom:
 ze Szkoły Podstawowej nr 7 w NDM,

11

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

Tydzień bibliotek w NDM
n W dniach od 8 do 15 maja 2018 w placówkach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się XV edycja ogólnopolskiej
akcji Tygodnia Bibliotek, pod hasłem
„(Do)Wolność Czytania”, w ramach którego Biblioteka przygotowała zajęcia dla
zorganizowanych grup w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

S

zczególną atrakcją były odbywające się spotkania autorskie ze znanymi pisarkami książek dla dzieci, Hanną
Niewiadomską, Zofią Stanecką oraz Mirą
Białkowską.
Autorki zachęcały przedszkolaków
i uczniów do czytania. Uświadamiały, że
obcowanie z książką niesie za sobą wiele korzyści, rozwija wyobraźnię oraz poszerza wiedzę. Podczas spotkań nie było
czasu na nudę. Pisarki zadbały aby było
twórczo, kreatywnie i artystycznie
Podczas spotkania z Hanną Niewia-

TeksT I Foto Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

domską, autorką książki „Bajczytanki Pani
Hanki” nasi mali goście mieli okazję zapoznać się z poezją dziecięcą. Rozmawialiśmy o tym czym jest wiersz i jak się go
pisze oraz wspólnie bawiliśmy się w dobieranie rymów i układanie wierszyków
Kolejnym naszym gościem była Zofia
Stanecka, autorka wspaniałych książek dla
dzieci m.in. serii o Basi. Podczas spotkania
pod hasłem „Nasza Paczka i niepodległość.
O sześciu polskich świętach” pisarka wyjaśniła, co znaczą trudne słowa – wolność
i niepodległość. Dzieci w rozmowie z naszym gościem opowiadały czym dla nich
jest wolność oraz symbole narodowe, a na
warsztatach plastycznych rysowali własne
symbole wolności.
Warsztaty muzyczne pt. „Czym jest
muzyka” poprowadziła nowodworzanka Mira Białkowska. Autorka opowiadała
o dźwiękach i instrumentach. Pokazała
gdzie kryje się muzyka. Dzieci wysłuchały
fraszek o dudach, harfie, fagocie ze zbio-

Spływ kajakowy dla dzieci z Pólka
S
n Zarząd Osiedla nr 3 "Pólko" kontynuuje tradycję wspólnego spędzania dnia
dziecka z mieszkańcami Osiedla. Po raz
kolejny, postawiono na aktywność oraz
integrację. Dzięki współpracy z Kajaki
Dylewski, udało się trzeci raz spłynąć
trasą Pomiechówek – Plaża Modlin.
Mieszkańcy ponownie dopisali, a pogoda była wprost wymarzona.
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ru autorki „Instrumenty dęte, szarpane…
fraszkami przyodziane”. Pani Mira przyniosła ze sobą różne instrumenty aby razem
z uczestnikami spotkania naśladować odgłosy otaczającego nas świata.
Na zakończenie każdego ze spotkań
uczestnicy mogli zakupić książeczki autorek z imiennym autografem.
W trakcie Tygodnia Bibliotek odbyły
się również lekcje biblioteczne i zajęcia
edukacyjno-plastyczne ściśle związane
z hasłem przewodnim tegorocznej akcji
„(Do)Wolność Czytania”, podczas których
dzieci poznawały przygody bohaterów
książek dla najmłodszych, uczestniczyły
w zajęciach ruchowych z wykorzystaniem
chusty Klanzy a także wykonywały prace
plastyczne.
W zajęciach zorganizowanych przez
nasze placówki udział wzięło 374 młodych czytelników.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
zajęć. Zapraszamy w przyszłym roku!

TeksT I foto organizatorzy

pływ zakończył się ogniskiem na
plaży w Modlinie, w trakcie którego
mieszkańcy wraz z dziećmi mogli posilić
się soczystymi kiełbaskami. Nie zabrakło
również słodyczy, ciast i napojów.
Pozwoliło to odzyskać siły, odpocząć,
po wcale nie krótkim odcinku pokonywanym na rzece. Zarząd pragnie w tym miejscu serdecznie podziękować sponsorom
CE Lukullus Andrzej Pawluczuk, WOPR
Nowy Dwór Mazowiecki, Biuro Turystyki

Aktywnej ZLOT Andrzej Świątkowski, Pani
Grażynie Nadrzyckiej, Firmie MarciniakDariusz Marciniak i Kajaki Dylewski, którzy po raz kolejny nie odmówili swojego
wsparcia. Do zobaczenia za rok! Mamy
taką nadzieję.

www.nowydwormaz.pl
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Dzień Dziecka na Nowodworzance
n 30 maja na Nowodworzance odbył
się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Była to już 9. tego typu impreza organizowana przez Zarząd Osiedla nr 5
i Zespół Szkół nr 2. Tegoroczny piknik
przygotowali uczniowie klasy 1c z wychowawczynią p. B. Janas, przy współpracy pań R. Jastrzębskiej i K. Dobrowolskiej, a także uczniów z 2c i 1b.

A

trakcji było dużo, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Amatorzy wysiłku fizycznego sprawdzili swoje umiejętności na zjeżdżalni i trampolinie (specjalnie

TeksT I Foto ZS2

zamówionych na tę okazję przy współpracy z Urzędem Miejskim) lub grając w piłkę
nożną czy przeciągając linę. „Artyści” z kolei na szkolnym dziedzińcu rysowali kredą
ulubione przedmioty. Mogli też kolorować
kredkami szablony rysunków. Efekty były
wspaniałe. Wielu dzieciom, zwłaszcza tym
najmłodszym, przyjemność sprawiły bańki
mydlane, puszczane z „tajemniczych” mieczy. Atrakcją – jak zawsze – było również
malowanie buziek.
Po "trudach" zabaw i konkursów na
uczestników festynu czekał słodki poczęstunek, ufundowany przez nowodworską

firmę „Kołacz” (pączki i drożdżówki) oraz
Zarząd Osiedla "Nowodworzanka" (napoje, lody i inne pyszne słodkości).
Uśmiechnięte buzie dzieci i zadowolenie na twarzach rodziców – po raz kolejny
pokazały, że warto było spędzić czas aktywnie i radośnie na świeżym powietrzu.

Metropolia warszawska 2.0 – nowe porozumienie o współpracy
TeksT red. materiały prasowe UM st Warszawy Foto Urząd Miasta st. Warszawy

n Samorządy metropolii warszawskiej
mówią jednym głosem w kontekście
programowania środków UE dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+.
Warszawa oraz sąsiadujące ze stolicą
gminy i powiaty podpisały deklarację
współpracy i intensywnie pracują nad
wspólnym planem strategicznym.
undusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą
uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki
statystyczne. M.st. Warszawa, 69 gmin oraz
9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński,
pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski
stołeczny” budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach
budżetu unijnego 2020+.
W poniedziałek, 18 czerwca br. samorządowcy podpisali „Wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów
Obszaru Metropolitalnego Warszawy
w zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, która
poszerza terytorialnie oraz tematycznie

F
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współpracę między gminami i powiatami.
Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Deklarację podpisał Zastępca Burmistrza Janusz
Mikuszewski.
Przypomnijmy: od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmując swym
zasięgiem 40 samorządów, na mocy
którego realizowane m.in. inwestycje poszerzające metropolitalny system tras rowerowych oraz parkingów P+R, projekty
edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych.
– Jesteśmy gotowi do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczego poszerzonej
terytorialnie metropolii warszawskiej. Ta
jedność wyrażona na piśmie daje nam siłę
do wspólnego stanowienia w kontekście
p ro g ra m owa n i a
środków unijnych
dla metropolii dostępnych w polityce spójności Unii
Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+ – mówi
Michał Olszewski,
wiceprez ydent
Warszawy i dodaje

– Już teraz wiemy, że trwające negocjacje
budżetowe będą szczególnie trudne dla
krajów naszego regionu, dlatego jako metropolia, chcemy się do tego przygotować
i mówić jednym głosem o naszych potrzebach.
Pierwsza połowa 2018 roku minęła samorządowcom na intensywnych pracach
nad przygotowaniem „Planu działań
strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po
2020 roku”. Dokument będzie określał
wspólne kierunki działań dla metropolii
w nowych granicach terytorialnych Głównym narzędziem do jego wypracowania
była seria warsztatów strategicznych dla
gmin i powiatów prowadzonych przez
ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie trwają prace nad zebranym
materiałem badawczym.
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Dzień Dziecka w Modlinie Twierdzy

TeksT Jacek Toprzewski, Aneta Pielach – Pierścieniak
Foto Mariusz Ziółkowski

n 3 czerwca w Parku Trzech Kultur w Modlinie Twierdzy odbył się piknik rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się
w ramach Budżetu Obywatelskiego.

G

łównym organizatorem imprezy był Zarząd Osiedla nr 6 (Modlin Twierdza). Dla dzieci przygotowano
dużo atrakcji. UKS Reduta przeprowadził
zawody sportowe, a nagrody zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczał Burmistrz Jacek Kowalski. Był też
darmowy popcorn, wata cukrowa, lody
i grochówka. Najmłodsi chętnie malowali sobie buźki, skakali na trampolinie
i dmuchańcu. Przeprowadzono także loterię fantową oraz warsztaty decoupage.
Podczas pikniku plany trochę pokrzyżowała pogoda, ale po kilkudziesięciu minutach wszyscy ponownie mogli wypoczywać
w promieniach słońca. Imprezę poprowadziła Arleta Lemańska, a występ muzyczny zaprezentował pan Andrzej Morawski.
Piknik rodzinny został zgłoszony
w ramach Budżetu Obywatelskiego
przez Zarząd Osiedla nr 6, a autorem
wniosku był Jacek Topczewski.

Piknik żołnierski

n Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół
Twierdzy Modlin w 29 maja odbył się
Żołnierski Piknik dla młodzieży ze szkół
podstawowych Nowego Dworu Mazowieckiego. Zasadniczym celem festynu
była profilaktyka i rozwiązywanie problemów społecznych oraz upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz
pro-obronności kraju wśród młodzieży.
ospodarzem tego radosnego spotkania był 2 Mazowiecki Pułk Saperów oraz Wojskowy Ośrodek Medycyny
Prewencyjnej. Na „dzień dobry”, w atrakcyjny i przystępny sposób komentował
pokaz działania Zespołu Rozpoznania
Epidemiologicznego – sam komendant
WOMP płk Przemysław Makowski.

G
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Organizatorzy – Zarząd Osiedla nr
6 Modlin Twierdza serdecznie dziękują
wszystkim, którzy właczyli się w organizację imprezy, a byli to: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim,
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlinie Twierdzy, UKS Reduta, Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy
Modlin, Stowarzyszenie Społeczno –
Oświatowe „Subsidium”, Ochotnicza
Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne.
Patronat medialny nad imprezą pełnili Gazeta Nowodworska i Wirtualny
Nowy Dwór.
TeksT I Foto Grzegorz Sokołowski

Pracownicy Ośrodka zapoznali również młodzież z działalnością i wyposażeniem Zespołu Kryzysowego.
Ponieważ w pikniku wzięła udział grupa ponad 230 uczniów, nie licząc opiekunów, instruktorzy z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów musieli stanąć na wysokości
zadania, organizując poszczególne punkty pokazowe na odpowiednim poziomie.
Zgodnie z opinią uczestników – egzamin
zdali celująco!
Poszczególne punkty takie jak: nauka strzelania przy pomocy trenażerów
o wdzięcznej nazwie CYKLOP, pokaz
tresury psów bojowych sposobionych
do wyszukiwania materiałów wybuchowych, działanie Transportera Rozpoznania Inżynieryjnego (TRI), działanie robota

saperskiego „Inspektor” do bezpiecznego
przenoszenia materiałów wybuchowych,
cieszyły się wielkim zainteresowaniem.
W międzyczasie trwania pikniku odbywały się zawody sportowo-rekreacyjne
prowadzone przez Pana Daniela Rolkę,
w konkurencjach: bieg 10 x 10, bieg „koperta”, rzut piłką lekarską i konkurs siłacza,
tzn. przeciąganie liny. Po zakończeniu
całej rywalizacji zwycięzcom wręczono
nagrody rzeczowe i dyplomy uznania,
przygotowane przez organizatorów imprezy. Wisienką na torcie był poczęstunek
grochówką wg. receptury wojskowej dla
wszystkich uczestników pikniku.
Słowa podziękowania należą się władzom Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
za zabezpieczenie nagród rzeczowych
oraz sfinansowanie wspomnianej grochówki.
Dziękujemy również przedstawicielom Komendy Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim za prowadzenie punktu
o problematyce profilaktycznej przez cały
okres trwania tego udanego spotkania.
www.nowydwormaz.pl
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PIKNIK RODZINNY „Rodziców z Klasą”
n Już po raz VII Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą” zorganizowało na terenie
Osiedla Młodych Piknik Rodzinny z mnóstwem atrakcji dla dzieci.

K

ażdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Były dmuchańce, wśród których
ogromną popularnością cieszyły się mega
piłkarzyki i ścianka wspinaczkowa, a także
malowanie buzi, skręcanie balonów, loteria, warsztaty plastyczne, konkurencje
sportowe i wiele innych atrakcji.
O to abyśmy nie byli głodni zadbał
Pan Jerzy Plackowski, dzielnie sprawując
pieczę nad grillem. Prawdziwą atrakcją
okazał się saturator. Jak za dawnych lat
można było napić się wody z sokiem, tylko kubeczki były jednorazowe.
Co prawda żar lał się z nieba, ale dzięki kurtynie wodnej Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Straży Pożarnej
każdy mógł się schłodzić.
Zakład Optyczny Doktor Marchewka
z Jabłonny prowadził bezpłatne badania
wzroku u naszych dorosłych uczestników.
Podczas Pikniku zbieraliśmy także korki i niepotrzebne poduchy, kołdry, koce,
karmę dla podopiecznych nowodworskiego schroniska.
Po raz pierwszy podczas Pikniku odbył się Nowodworski Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej „HARCRYK” organizowany przez 7NWGDHiGZ „Dziabąg”
dla 2 Nowodworskiego Szczepu Drużyn
Harcerskich i Gromad Zuchowych „COŚ”.
Swój warsztat muzyczny zaprezentowały:
7NWGDHiGZ „Dziabąg”, 2DH im. Zawiszy
Czarnego, 2DSH HALO, 11 Strzelecka DH
Strzelcy Modlińscy, 59 DH ECHO. Wszyscy
mogli wziąć udział w zabawach i pląsach
organizowanych przez harcerzy.
O poprawę muzyczną i nagłośnienie
zadbał niezawodnie od kilku lat Michał
Demczuk.
Ogromne podziękowania Stowarzyszenie „Rodzice z Klasą” w imieniu swoim
i uczestników składa sponsorom i partnerom dzięki, którym ten dzień był pełen

www.nowydwormaz.pl

TeksT I Foto Joanna Kańduła

atrakcji: Urzędowi Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki i Panu Jackowi Kowalskiemu
Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i Panu Prezesowi Januszowi
Dąbrowskiemu, Radnemu Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki Panu Jerzemu Plackowskiemu, Firmie MODEL Opakowania
Sp. z o.o., PSB Mrówka, Straży Pożarnej,
Komendzie Powiatowej Policji, Straży
Miejskiej, Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Dworze Mazowieckim, 7NWGDHiGZ
„Dziabąg” oraz wszystkim którzy wspierają
nasze działania.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i do zobaczenia za rok!
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Święto Związku Oficerów Rezerwy RP

TeksT (k)
Foto Marcin Łada i Sylwester Jankowski

n 16 czerwca 2018 r. w Czosnowie
z udziałem minister Anny Marii Anders
odbyły się obchody Święta Związku
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat nad obchodami objął burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego
Jacek Kowalski, który jest honorowym
członkiem Związku.

P

o przedstawieniu programu obchodów przez ppłk. w st. spocz. Józefa Szatkowskiego – wiceprezesa ZOR
RP, wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu Związkowego głos zabrał gospodarz terenu Antoni Krężlewicz – wójt Gminy Czosnów,
a następnie burmistrz Jacek Kowalski,
który wyraził uznanie dla działań podejmowanych przez ZOR RP oraz złożył życzenia
z okazji Święta Związku.
Przybyłych gości powitał płk rez.
Alfred Kabata, który wygłosił również
okolicznościowe wystąpienie przedstawiając działalność Związku w 2018 r.
Jednym z tych przedsięwzięć realizowanych przez ZOR RP jest Ogólnopolski
konkurs dla młodzieży szkolnej zatytułowany „Barwy Niepodległości – Stulecie Odzyskania Niepodległości przez
Polskę”, w ramach którego, przeprowadzonych zostanie kilkanaście konkursów regionalnych, lokalnych i szkolnych,
a gala finałowa odbędzie się 9 listopada 2018 r. w Nowodworskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji z udziałem kilkuset
uczniów nowodworskich szkół. Uczestnicy gali wysłuchają koncertu pieśni
patriotycznych i obejrzą pokaz musztry
paradnej w wykonaniu Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”
z Ryk. Organizatorem konkursu będzie Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przy wsparciu ZOR RP.
Płk rez. Alfred Kabata z okazji jubileuszu 90 – lecia urodzin złożył życzenia
oraz wręczył okolicznościową statuetkę
i książki st. sierż. w st. spocz. Hilaremu Jechowiczowi. List gratulacyjny od
członków Związku odczytała Teresa Stroińska – Macińska – członek ZG ZOR RP.
Ważnym punktem uroczystości było
podpisanie porozumienia o współpracy
pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Fundacją Wspólnota Andersa. Porozumienie podpisali płk rez. Alfred Kabata
– prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy
RP i Arkadiusz Urban – reprezentujący
prezesa Zarządu Fundacji.
Podczas uroczystości przyjęto w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP nowych członków, wręczono medale i ryngrafy.
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Do ZOR RP przyjęci zostali: ppor.
rez. Adam Dłużniak, st. kpr. rez. Artur
Wojciechowski, Krzysztof Buchajczuk,
Jacek Maduzia, Rafał Kluba (wszyscy
z Częstochowy) oraz Jan Kuśpit (z Woj.
Lubelskiego).
Złotym Medalem Za Zasługi Dla
Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowano: senator Annę Marię Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, pełnomocnikowi Prezesa Rady
Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego; matkę chrzestną sztandaru i członka
honorowego ZOR RP, Halinę Drachal
– byłą, wieloletnią prezes Warszawskiej
Rodziny Katyńskiej, Michała Krzysztofa
Wykowskiego – honorowego prezesa
Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina
Policyjna 1939 r. Srebrne Medale Za Zasługi Dla ZOR RP otrzymali: Magdalena
Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Arkadiusz Urban – Fundacja Wspólnota Andersa, Stanisław
Wykowski – Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, chor.
w st. spocz. Stefan Wyszyński, Mariusz Świeca.
Medal Za Zasługi Dla Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej otrzymał st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz, a Medale Dziedzictwo Kresów
Wschodnich ppłk. w st. spocz. Józef
Szatkowski i kpt. w st. spocz. Janusz
Zajączkowski.
Kapituła Stowarzyszenia Konfraterni
Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia odznaczyła Złotą Odznaką (medalem)
Teresę Stroińską – Micińską i por. Piotra Szczepaniaka.
Ryngrafy ZOR RP otrzymali: Katarzyna
Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Anna Wesołowska
– prezes Warszawskiego Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939 roku, gen. dyw.
w st. spocz. Janusz Lalka, Patryk Jankowski, Karol Piotrowski.
Płk rez. Alfred Kabata odznaczony
został Orderem Oficerskim św. Jana Nepomucena nadanym przez Zarząd Główny Polskiego Czarnego Krzyża oraz Kapitułę Orderową w uznaniu zasług społecznych i patriotycznych, wieloletniego
działania i zaangażowania dla dobra spo-

łeczności Rzeczypospolitej Polskiej oraz
otwarcie na współpracę w dziedzinie
pamięci historycznej oraz dobra kultury.
W imieniu kapituły order wręczyła minister Anna Maria Anders przy współudziale Marcina Łady – wiceprezesa ZG ZOR
RP.
Komendant Główny Związku Strzeleckiego – Roman Burek wręczył płk. rez.
Alfredowi Kabacie ryngraf Związku Strzeleckiego.
Listy okolicznościowe do uczestników
Święta skierowali: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Szef Sztabu Generalnego WP, dowódca 5 pułku chemicznego
w Tarnowskich Górach, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych
SALW-a.
W gronie kombatantów biorących
udział w uroczystości byli m.in.: 104 – letni
kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 94 – letni
Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.
Na zakończenie spotkania wszyscy
jego uczestnicy otrzymali pierwszy numer Biuletynu Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej zatytułowany
„Rezerwista”.
Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli także:
Zbigniew Czaplicki reprezentujący
Marszałka Województwa Mazowieckiego, płk Robert Kamiński – dowódca
Garnizonu Kazuń, mjr Mariusz Maciaszek – zastępca dowódcy 2 Stargardzkiego batalionu saperów, mjr. Paweł
Piotrowski – reprezentujący dowódcę 2
Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego,
mjr Zbigniew Kowalski – reprezentujący dowódcę 5 pułku chemicznego
w Tarnowskich Górach, mjr. Paweł Zasuń – zastępca Wojskowego Komendanta
Uzupełnień Warszawa – Ochota, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata
Kisiel – z-ca dyrektora Zespołu Szkół nr 2,
Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie
k. Myszyńca, hm. Marcin Janiszewski –
Komendant Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki.
www.nowydwormaz.pl
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Konkurs plastyczny o tematyce wędkarskiej
n Jak co roku w ramach XVII Tygodnia Czystości Wód, organizowanym przez Okręg
Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, ogłoszony został pod
patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki konkurs plastyczny, którego
tematyką było uprawianie sportu wędkarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą.

T

echnika wykonania prac była dowolna, więc dzieci rysowały, naklejały, wycinały i malowały.
Ponieważ na konkurs nadesłanych
zostało wiele przepięknych, kolorowych
prac, Komisja Konkursowa składająca się
z Pań nauczycielek miała niełatwe zadanie. Ostatecznie, po długich dyskusjach
i naradach, Komisja zdecydowała się ogłosić wyniki:
W kategorii do lat 9:
zz I miejsce
Anastazja Wiśniewska
Julia Pamięta
Ewa Palejko
zz II miejsce
Aleksandra Nowak
Julia Podyma
Marika Ochońko
zz III miejsce
Helena Romaniuk
Amelia Grabarczyk
Julia Ślusarz
W kategorii od lat 10:
zz I miejsce
Maja Ciurzyńska
Maja Kręcicka
Piotr Andrzejczak
zz II miejsce
Maja Piekutowska
Julia Mitak

zz III miejsce
Zuzanna Mystkowska
Alicja Ciecierska
Oraz prace wyróżnione: Aleksandra
Duda, Franciszek Sierżęga, Ada Łabęda, Gabriel Lipiec, Laura Prusik i Antonina Łaszczyk

Odznaka PZW
dla Burmistrza
i Rady Miejskiej!

Poinformowali, iż w uznaniu zasług nowodworskiego samorządu dla środowiska
wędkarskiego zostało przyznane Burmistrzowi i Radzie Miejskiej odznaczenie. Na koniec
wręczyli odznakę „Zasłużony dla Polskiego
Związku Wędkarskiego” oraz Akt Nadania.

Wszystkie wyróżnione prace przesłano
do Okręgu Mazowiecki Polskiego Związku
Wędkarskiego w Warszawie.
20 maja w Ośrodku Szkoleniowym
Okręgu Mazowieckiego w Serocku doko-

TeksT I Foto Organizatorzy

nano finalnego podsumowania konkursu.
Jest nam bardzo miło ogłosić, że nasi
laureaci zostali również zwycięzcami na
szczeblu wojewódzkim.
A są to:
Kategoria wiekowa 7 – 10 lat I miejsce zajęła praca – Piotra Adamczyka
Wyróżnienie uzyskała praca – Antoniny Łuszczyk
Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za
udział w Konkursie. Dziękujemy również
Panu Burmistrzowi Miasta Jackowi
Kowalskiemu, fundatorowi nagród
oraz Paniom nauczycielkom Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego za udzieloną pomoc w organizacji
Konkursu.

TeksT red. Foto Aneta Pielach – Pierścieniak

n Burmistrz Jacek Kowalski oraz Rada Miejska otrzymali odznakę „Zasłużony dla Polskiego Związku Wędkarskiego”. Odznakę
podczas Sesji Rady Miejskiej, która odbyła
się 26 czerwca wręczyli osobiście p. Tadeusz Borowski Prezes Koła Wędkarskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz p.
Sławomir Olikowski wiceprezes Koła PZW.

G

oście na wstępie podziękowali za
wsparcie jakie na co dzień otrzymują od władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego. Podziękowali za współpracę i możliwość rozwoju, za obecność na
wszelkich imprezach organizowanych przez
Związek oraz za wspieranie inicjatyw wędkarskich.
www.nowydwormaz.pl
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Sezon ogórkowy

TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Latem w czasie urlopów i wypoczynku życie jakby zwalnia. Pojawia się mniej
tematów, które mogą zainteresować. W zamian mamy dwa charakterystyczne
zjawiska: powtórki w telewizji i sezon ogórkowy w prasie. Ten drugi ma wieloletnią tradycję, w czasie gdy życie kulturalne w miastach zamierało, a popyt na prasę
spadał ratowano się „sensacyjnymi” tematami. Zatem zgodnie z letnią tradycją
przedstawiamy paletę nowodworskich sensacji.

Bezwzględny nr 1
– legendarny skarb
Wiosną 1937 r. pan Malinowski, pułkownik w stanie spoczynku, wybrał się
z Warszawy do znajomych w Rembertowie. Stał tam się świadkiem rozmowy
kilku robotników. Jeden z nich opowiadał sensacyjną historię z Twierdzy Modlin. Według opowiadającego wojsko
rosyjskie opuszczając Twierdzę ukryło
skarb składający się z 2 worków srebra
i skrzyni wypełnionej złotymi rublami.
Zaintrygowany informacją pułkownik drążył temat i wkrótce dowiedział
się, że źródłem wiadomości miał być
zmarły niedawno mieszkaniec Łodzi. Razem z dwoma kolegami, służąc w wojsku, byli świadkami ukrywania fortuny.
Wspomniana trójka przezornie sporządziła plan by wrócić po skarb w bardziej
sprzyjających warunkach. Wiosną 1937
r. nie żył już żaden z nich, po skarb nie
wrócili. Jeden poległ na wojnie, a dwaj
pozostali nie mieli pieniędzy na rozpoczęcie poszukiwań.
Opowieść padła na dobry grunt. Pułkownik zapalił się do tematu. Pojechał
do Łodzi, odnalazł rodzinę ostatniego
ze świadków i przechowywaną starannie „mapę skarbów”. Plan, jak każdy
klasyk tego rodzaju, nie wskazywał konkretnego miejsce lecz teren w promie-
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niu 50 metrów od starej studni. Podawał
natomiast adres jednego z prywatnych
gospodarstw w pobliżu Twierdzy.
Pułkownik Malinowski uznał, że gra
jest warta świeczki. Załatwił wszelkiego
rodzaju pozwolenia i formalności. Zobowiązał się przekazać 50% znaleziska
na skarb państwa. Dogadał się z panem
M.K. właścicielem wskazywanego przez
plan gruntu, wynajął kilkudziesięciu robotników i rozpoczął poszukiwania. Ze
względu na tłumy ciekawskich miejsce
poszukiwań otoczono kordonem policji. Czy coś znaleziono? O tym historia
milczy.
Temat poszukiwania „złota Twierdzy” wracał przez lata jak bumerang.
Oczywiście poszukiwania z 1937 r. nie
były pierwszymi. Dziewięć lat wcześniej
Twierdzę odwiedziła komisja wojskowa.
W jej składzie byli między innymi zastępca komendanta miasta Warszawy,
adiutant szefa gabinetu ministra spraw
wojskowych i komendant obwodu
strzeleckiego w Janowie Lubelskim.
Przyjezdni robili pomiary i wyraźnie czegoś szukali na Froncie Księcia Warszawskiego. Tym razem informacji o skarbie
dostarczał porucznik w stanie spoczynku Szczuruk.
Historia była typowa i zbliżona do
powyższej. Porucznik dowiedział się od

jednego z poległych później żołnierzy
o ukryciu przed kapitulacją Modlina
prawie 100 kilogramów złota w rublach
i medalach. I w tym wypadku poszukiwacze posługiwali się planem. Jednak
ze względu na zmiany jakie w ciągu
kilkunastu lat zaszły w terenie mieli
problem ze zlokalizowaniem narysowanych miejsc. Pomogli miejscowi wskazując prawdopodobny teren. Ponieważ
sprawą zajmowało się wojsko do kopania skierowano 40 saperów, a terenu
pilnowali żołnierze z batalionu mostowego. Porucznik Szczuruk nie ponosił
kosztów trwających kilka dni poszukiwań dlatego po znalezieniu skarbu miał
otrzymać zaledwie 10% jego wartości.
Jednak raczej nie domagał się znaleźnego. W wykopanych dołach, a było
ich sporo, znaleziono fragmenty kości
i szczątki spróchniałego drewna. Kolejne poszukiwania spaliły na panewce, co
nie oznaczało przerwania prac. Okazało
się, że komendant Twierdzy również jest
posiadaczem planów, na których zaznaczono ukrycie skarbu, zaczęto więc poszukiwania w innym miejscu.

Temat nr 2
– kot potrzebny od zaraz.
W 1936 roku w Nowym Dworze rozgrywały się wydarzenia do złudzenia
przypominające scenę z „Samych swoich”. W mieście pojawiły się hordy myszy
i szczurów. Niektórzy mogli przestraszyć
się, że mają delirium bo część zwierząt
była biała. Nadmiar gryzoni spowodował, że najbardziej poszukiwanym
„towarem” w mieście stały się koty, pułapki i trutki. Polowano na gryzonie, ale
raczej nie pytano skąd się wzięły.
Tajemnicą poliszynela było to, że
do plagi przyczynili się miejscowi
policjanci. Pod miastem mieszkał
pan R. – hodowca. W swoim pokoju rozmnażał myszy i szczury
na potrzeby badań naukowych.
Hodowla powiększała się w szybkim tempie i wzrastała szansa dobrego zarobku. Jedynym mankamentem był brak pozwolenia na
tego rodzaju działalność. Karierę
biznesową pana R. przerwała
policja, przy okazji przypadkowo
uwalniając jego podopiecznych.
Jak pisała ówczesna prasa do
Nowego Dworu „sprowadzono
z okolicy kilkadziesiąt kotów.”
Ciekawe czy ktoś chciał wymienić Mruczka na rower. Cdn.

www.nowydwormaz.pl
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Dzień Dziecka 2018
n Dzień dziecka jest długo wyczekiwanym świętem, hucznie obchodzonym zarówno przez najmłodsze
pociechy jak ich opiekunów. W tym
roku Miejskie Obchody Dnia Dziecka
odbyły się 2 czerwca 2018 roku w słonecznej i imprezowej atmosferze.
Amfiteatrze parku miejskiego im.
Józefa Wybickiego na mieszkańców miasta oraz ich podopiecznych czekała moc fantastycznych atrakcji między innymi: brokatowe tatuaże, fotobudka, liczne
animacje, zabawy, stanowiska warsztatowe,
dmuchańce oraz wiele innych.
Spotkanie z dziećmi rozpoczął Pan Ząbek — profesjonalny iluzjonista i showman
znany z programów telewizyjnych takich
jak: „Mam talent”, „Mali Giganci”, „Magicy
z ulicy”, „My3” i „Pytanie na śniadanie” oraz
występów w licznych kabaretach i teatrach.
W typowym dla siebie niepowtarzalnym
stylu, zaprezentował trzymające w napięciu

W
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show. Przy pomocy iluzji bawił i śmieszył
zgromadzoną publiczność.
Następnie mieliśmy okazję zobaczyć
serię występów zaprezentowanych przez
wychowanków Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Zarówno sekcja wokalna, jak
i taneczna najmłodszych nowodworskich
adeptów artystycznych zaprezentowała
swoje umiejętności oraz szlifowane przez
cały rok talenty.
Podczas wielkiego finału na deskach
amfiteatru odbył się interaktywny koncert „Stworów Głodomorów” – program
w wykonaniu opolskiego Tercet 4-MATION
– laureatów programu „Szansa na sukces”
i uczestników wielu projektów muzycznych. W trakcie spektaklu muzyczno-lalkarskiego specjalnie dla naszych dzieci
wystąpiły przesympatyczne kudłate stworzenia głodne wiedzy i zabawy z Dziećmi.
W programie Stwory wykonały swoją flagową piosenkę pt. „Poznaj Stwora Głodomora”
oraz największe przeboje muzyki dziecię-

cej, między innymi „Mydło lubi Zabawę”,
„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”
i „Szczotka, pasta, kubek”. Bogaty program
muzyczny połączony z lalkarskim show
oraz programem dydaktycznym rozbawił
nie tylko dzieci, ale i dorosłych.
Pogoda oraz nastroje uczestników
dopisały, wielu z nich w trakcie zabawy
z uśmiechem przyznawało, że impreza jest
bardzo udana. Głównymi organizatorami
tegorocznego Dnia Dziecka był Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Nowodworski Ośrodek Kultury. Ponadto dzięki wspaniałym sponsorom nie tylko udało
się zorganizować fenomenalną i bogatą
w atrakcje imprezę, ale i ufundować dzieciom wspaniałe upominki. Dziękujemy
za wsparcie firmie „Model Opakowania”,
cukierniom „Kołacz” i „Duet”, przychodni
„Życie”, policjantom z KPP w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego
w Warszawie.

19

WYDARZENIA

FAKTY NOWODWORSKIE

XIX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego
n W pogodny sobotni dzień, 16 czerwca 2018 r. na nowodworzan i przyjezdnych gości czekało mnóstwo atrakcji
przygotowanych przez Burmistrza
Jacka Kowalskiego i Nowodworski
Ośrodek Kultury. To właśnie tego dnia
miasto obchodziło swoje święto – XIX
Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
bchody rozpoczął tradycyjnie
poranny spacer historyczny poprowadzony przez propagatorkę historii
Nowego Dworu Mazowieckiego p. Marię
Możdżyńską. Podczas spaceru pt. „Tam
gdzie nas jeszcze nie było, czyli nowodworski przemysł” pani przewodnik
podzieliła się z nowodworzanami swoją
niezrównaną wiedzą na temat początków
rozwoju przemysłu w mieście. Uczestnicy
dowiedzieli się m.in. co, gdzie i kiedy produkowano w Nowym Dworze Mazowieckim, kto wyrabiał ulubioną szynkę premiera i żydowskiego fotografa, kim byli giserzy, co w Nowym Dworze „produkował”
Stanisław Ignacy Witkiewicz. Spragnieni
wiedzy historycznej mieszkańcy nie chcieli pozwolić wrócić p. Marii do domu!
O godz. 14:00 na stadionie Nowo-

O
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dworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
rozpoczął się wielki piknik rodzinny. Były
konkursy, animacje, warsztaty. Dzieci
mogły m.in. wyskakać się na wielu kolorowych, wielkich dmuchańcach, przejechać się kolejką, rozwikłać zagadki w Car
Escape. Każdy mógł zrobić sobie zabawne
pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Zbliżające się mundialowe emocje dało się
wyczuć wśród nowodworskiej młodzieży,
która nieprzerwanie zajmowała dmuchaną bramkę.
Tłumnie odwiedzane stoiska promocyjne nowodworskich instytucji i firm
również oferowały wiele atrakcji. Nowodworski Ośrodek Kultury przygotował
warsztaty z ozdabiania płóciennych toreb.
Na stanowisku Urzędu Miejskiego można
było wygrać wiele ciekawych gadżetów,
(wystarczyło zrobić sobie zdjęcie w specjalnej ramce, opublikować na Facebooku i odpowiednio otagować), odpocząć
na leżaku i napić się oranżady. W stoisku
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej można było porozmawiać i zdobyć
autografy od nowodworskich autorów –
Miry Białkowskiej, Tomasza Witkowskiego,
Anny Kasiuk i Alicji Wejner. Pracownicy
biblioteki przygotowali także gry i zabawy
dla dzieci: zabawy z chustą Klanza, Twister,
malowanie buziek, hula-hop. Na stoisku
Akademii Rozwoju, dzieci uczestniczyły
w warsztatach chemicznych i z robotyki.
Szkoła Podstawowa Sapere Aude z Rajszewa zapraszała na brokatowe tatuaże,
malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki,
można było też puszczać wielkie bańki
mydlane. Straż Miejska również przygotowała gry i zabawy dla najmłodszych,
tor przeszkód, malowanie buziek, można
było skorzystać z symulatora hamowania.
Funkcjonariusze z KPP w Nowym Dworze
Mazowieckim zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, były
zgadywanki nt. ruchu drogowego, a także
akcja informacyjna na tematy bezpieczeństwa nad wodą i bezpiecznej domowej
apteczki. Na stoisku Warsztatów Terapii

Zajęciowej można było podziwiać prace wykonane przez podopiecznych Koła
Dzieci Niepełnosprawnych. Przychodnia
Lekarska „Życie” na swoim stoisku służyła
pomiarem ciśnienia i poziomu cukru we
krwi, a także poradami lekarskimi. Klub
Zdrowego Stylu Życia oferował pomiar
BMI i tkanki tłuszczowej.
O godz. 18:00 rozpoczęły się wyczekiwane koncerty gwiazd.
Rozpoczęli górale – zespół FUTURE
FOLK. Stanisław Karpiel – Bułecka i Szymon Chyc-Magdzin swoją fantastyczną
energią porwali publiczność do zabawy, folklor mieszał się z nowoczesnością,
góralskie rytmy z muzyką elektroniczną.
Matt Kowalsky wzbogacał całość o nowoczesne brzmienia. Usłyszeliśmy takie
hity jak „Bo jo Cię Kochom”, „Twarda skała”,
„Malinowa dziewczyno”, „Hej bystra woda”.
Po koncercie ustawiła się długa kolejka po
autografy i zdjęcia z przystojnym Staszkiem Karpielem-Bułecką.
Następnie na scenie pojawiła się legenda polskiego rocka zespół Big Cyc.
W pełnym ekspresji i energii koncercie
zaśpiewali swoje wielkie przeboje. Nie
zabrakło takich hitów jak: „Rudy się żeni”,
„Facet to świnia”, „Dres”, „Ballada o smutnym skinie” czy „Świat według Kiepskich”.
Skiba zadbał o swoją charakteryzację, do
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Piękna pogoda i wspaniała zabawa

każdego utworu dobierając odpowiednie
przebranie. Tłum szalał pod sceną, wyśpiewując wspólnie z artystami doskonale
znane teksty. Burmistrz Miasta Jacek
Kowalski podziękował artystom za 30 lat
opisywania w swoich przebojach bieżącej
sytuacji i złożył najlepsze życzenia z okazji
jubileuszu. Nie obyło się bez wielu bisów
i gorących oklasków.
Najdłużej wyczekiwaną gwiazdą, której piosenki usłyszeliśmy na XIX Dniach
Nowego Dworu Mazowieckiego była
Sylwia Grzeszczak. W swoim pięknym,
klimatycznym koncercie zaśpiewała takie
przeboje jak: „All for you”, „Pożyczony”, „California”, „Tamta dziewczyna”, „Żyj na medal”, „Karuzela”, „Sen”, „Małe rzeczy”, „Księżniczka”. Zachwycony tłum fanów głośno
śpiewał razem z artystką. Podczas niektórych utworów Sylwia Grzeszczak grała na
fortepianie, co jeszcze bardziej potęgowało nastrojową atmosferę.
Pełen pozytywnych emocji i niezapominanych przeżyć artystycznych dzień,
tradycyjnie zakończył efektowny pokaz
fajerwerków.
Dziękujemy mieszkańcom naszego miasta za liczny udział
w imprezach i wspaniałą zabawę.
Za finansowe wsparcie imprezy Dziękujemy sponsorom: firmie Carl Villa
Spółka z o. o. z siedzibą w Serocku, Szko-
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le Nauki Jazdy Andrzej Gryglas z Nowego Dworu Mazowieckiego, Hotelowi
Warszawianka Centrum Kongresowe
Spółka z o.o. z siedzibą w Jachrance,
Prywatnej Przychodni Lekarskiej „Życie” w Nowym Dworze Mazowieckim,
firmie SOUDAL Spółka z o. o. z siedzibą
w Cząstkowie Mazowieckim, Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu w Łomiankach, firmie ALPLA Spółka z o.o.
z Nowego Dworu Mazowieckiego, firmie
DRUKPOL. FLEXO Spółka z o.o., Spółka
komandytowa w Nowym Dworze Mazowieckim, Zakładowi Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dziękujemy naszym partnerom: pracownikom Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Kancelarii Burmistrza i Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miasta, Miejskiego Zakładu
Oczyszczania, funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji, druhom PSP i OSP.
Za promocję wydarzenia dziękujemy
Tygodnikowi
Nowodworskiemu, Faktom Nowodworskim
i portalowi Wirtualny Nowy Dwór.
A także wszystkim pracownikom firm
i instytucji, które wystawiły atrakcyjne, „aktywne” stoiska promocyjne, które dały wiele radości naszym
mieszkańcom.
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Stulatki na 100-lecie Niepodległości
n W dniach 24-27 maja 2018 r odbył
się XVIII Nowodworski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych
pt: „100-letnie automobile na 100lecie Odzyskania Niepodległości

Z

głosiło się 30 załóg: 23 polskie, 2
czeskie, 2 słowackie, 2 litewskie,1
łotewska. Nie dojechały 2 pojazdy w tym
jeden kolega z Czech. Był to najbardziej
mokry Rajd w całej naszej historii. Zawodnicy i organizatorzy wykazali wiele hartu
ducha, aby realizować program rajdu
w strugach deszczu. Oczywiście było to
przyczyną wielu wesołych i niewesołych
sytuacji, które już mamy za sobą. Pomimo
dramatycznej pogody zrealizowano konkurencje.
W klasyfikacji generalnej
wśród załóg polskich
kolejno zajęli miejsce:
I Marek i Halina Sankowscy na

Rumblerze z 1903 roku

II Piotr Kamiński i Ewa Kamińska na
Franklinie z 1919 roku

TeksT E.P-B foto M.Cz.


III

Tomasz Skrzeliński i Jerzy Zawistowski na Brushu z 1911roku

IV Ryszard Danielewski i Jerzy Powidzki na Dodge z 1919 roku

V Katarzyna Kuligowska na BMW
z 1930 roku
Wśród załóg zagranicznych
najlepszymi byli:

I Milan Baśe i Petra Jirkova z Czech
na Fordzie z 1911 roku

II Aleksander Obymacha i Ricards
Żićkus z Litwy na Renault z 1921 r.

III Jaroslav Śery i Libuśe Śery
z Czech na Fiacie z 1924 roku
W czasie Konkursu Elegancji kierowcy Automobili wozili oczekujące dzieci.
Największymi przyjaciółmi Dzieci Nowodworskich okazali się: Arunas Adomaitis
z Litwy, Ireneusz Osowski z Radomia,
Piotr Kamiński z Koszęcina, Andrzej Kamiński z Wałbrzycha,Piotr Kozłowski i Michał Dzienio z Warszawy. Puchar Publiczności Nowodworskiej zdobył Milan Baśe
z Czech.

jeden ze stulatków franklin – piotr kaminski z corka

milan base z corka na starcie
zdobywca pucharu publicznosci

nowy pojazd jaroslawa serego z czech fiat 521

wystawa przed hala sportowa w wieliszewie

organizatorzy rajdu

mercedes mirka i marzeny oklesinskich tuz przd burza

na obiedzie w rozanym dworze w wieliszewie
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W Konkursie Elegancji zwyciężyli: Feliks Viencko z Łotwy, Milan Baśe, Jaroslav
Śery, Tomasz Siudziński i Ireneusz Magnuszewski .
7 pojazdów 100 letnich otrzymało z rąk
Burmistrza Pana Jacka Kowalskiego specjalny puchar Organizatorzy składają szczególne podziękowania Panu Burmistrzowi
i Władzom Samorządowym Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Gminy Wieliszew
– Partnerom Organizacyjnym Rajdu oraz
sponsorom: Firmie Total, ZEC Sp. z o.o., Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu –
Łomianki, Firmie ASO Duch, Firmie Carl-Villa,
Stacji Paliw Petroventa w Wólce Gorskiej,
Firmie Szczodry. Składamy również podziękowania Zespołowi Szkół Nr 2 w Nowym
Dworze Maz., Ochotniczej Straży Pożarnej,
Straży Miejskiej, kolegom Harcerzom oraz
wszystkim, którzy okazali nam pomoc.
Mamy nadzieję, że przyszły rok okaże
się łaskawszy zarówno dla zawodników
jak organizatorów
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„Pokojówki” – HURRAGRAM

TEKST I FOTO Sylwia Ciuchta

n Najnowsza premiera teatru HURRAGRAM odbyła się we wtorek 12 czerwca
2018 roku. Na scenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury mieliśmy przyjemność
zobaczyć jeden z najbardziej legendarnych utworów dramatycznych pt. „Pokojówki” autorstwa Jeana Geneta. Zaprezentowany spektakl w reżyserii Marcina
Turka bezspornie okazała się piorunującym sukcesem całej grupy HURRAGRAM.

W

spółczesna sztuka francuska
została osadzona przez reżysera w latach 30 XX-wieku. Opowiada
o siostrach Claire i Solange, udręczonych
ponurą egzystencją w cieniu ich pracodawczyni. Spektakl jest „grą masek”, siostry przebierają się w suknie swojej Pani
i wcielają się w jej rolę, marząc o innym,
lepszym życiu, knują intrygę przeciwko
swojej chlebodawczyni. Sztuka nazywana jest legendarną nie bez powodu,
dotyka niezwykle istotnej i wciąż aktu-

alnej problematyki społecznej. Tematyka
nierówności społecznych i wyobcowania
jednostki porusza, demaskując jednocześnie prawdę o człowieku zagubionym,
odczuwającym głęboki dysonans pomiędzy istotą swojego człowieczeństwa
a rolą społeczną, którą zmuszony jest odgrywać.
Jednym z ważnych elementów
spektaklu jest oprawa muzyczna. Powtarzający się w trakcie sztuki utwór
autorstwa Al’a Bowlly – „Guilty” (1930)
odzwierciedla nie
tylko klimat lat 30.
Muzyka zdaje się
przenosić główne

bohaterki w świat utęsknionych marzeń,
które w przy dźwiękach muzyki wydają
się bliższe realności. Warta uwagi była
również scenografia, niezwykle minimalistyczna, zawierająca niezbędne dla
spektaklu przedmioty. Istotna jest również kolorystyka, która zdaje się niemalże
symboliczna – wściekła czerwień sukni
symbolizuje zarówno miłość, jak i nienawiść – silne emocje pętające myśli i czyny
sióstr.
Oglądając sztukę, napięcie nie opuszczało widza a akcja rozwijała się wartkim
nurtem. Wspaniałe aktorki – Agnieszka
Bielecka, Agnieszka Magier i Katarzyna
Rogulska – w doskonały sposób odzwierciedliły emocje miotające postaciami
dramatu. Strach, cierpienie, pożądanie
i tęsknota biły ze sceny w postaci słów,
gestów i ruchów aktorek. Publiczność wiwatowała, nagradzając artystki długimi
owacjami.

Na kolejne spektakle zapraszamy
w terminach:
25 września (wtorek) godz. 20:00
29 września (sobota) godz. 19.00.
„Pokojówki”
czas trwania: 60 minut
reżyseria: Marcin Turek
występują: Agnieszka Bielecka, Agnieszka Magier,
Katarzyna Rogulska
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TeksT Sylwia Ciuchta

n W piątkowy wieczór (08.06.2018) w Nowodworskim Ośrodku Kultury swoje
miejsce znaleźli sympatycy hip-hopu. Wydarzenie „Rap Kultura”, w wykonaniu
nowodworskich artystów, było odbiciem dynamicznie rozwijającej się lokalnej
Kultury. Było głośno, była moc a głośniki drżały!

D

ługotrwały i organiczny rozwój
kultury hip-hopowej w Nowym
Dworze Mazowieckim zaowocował koncertem twórców współpracujących pod
nazwą „Wielu Innych”. Na scenę Nowodworskiego Ośrodka Kultury zawitało
jedenastu artystów działających w kooperacji z nowodworskim studiem nagraniowym Smokehouse Records. Młoda generacja twórców, mocno zaznacza swoją
obecność, tworząc autorskie utwory, nagrywając płyty i klipy będące przejawem
bezprecedensowej aktywności. Podczas
koncertu mieliśmy okazję usłyszeć między
innymi utwory: Bradaflo – „Esencja Kunsz-

tu”, Młody Te i Janko Janini „Sprawy zaniedbane”, Zioło Zet – „Czasem” oraz utwory
z płyty Mixtape takie jak „Misja 0.01” czy
„Rap za darmo”.
Jednym z głównych założeń twórców
jest niezależność przekazu oraz trzymanie
się z daleka od mainstreamu. Kultura hiphopu oraz tworzące nią działania „Wielu
Innych” stanowią nieodłączny element
kultury miejskiej Nowego Dworu, a rap
medium artystyczne, które jest doskonale
rozumiane i odbierane. Odbiorcy to często
grono znajomych, dla których rap i przekaz w nim zawarty są ważne i potrzebne.
Trudno szukać innego ruchu kulturowego,

Artyści: ADOL WKZ, JANKOJANINI, MŁODY TE, SAYO, DYCHA, BURY, ZIOLOZET, KUBEK,
SZPAX, BRADAFLO
BRADAFLO – płyta: „Esencja Kunsztu"
kawałki: „Bradaflo”, „Esencja Kunsztu”
MŁODY TE / JANKO JANINI – płyta:
„Sezon Cały”
kawałki: „Sprawy zaniedbane”, „Triki z Ameryki”
SMOKEHOUSE – płyta „Mixtape”
Kawałki: „Misja 0.01”, „Africa Smoke”, „Bang
Bang”, „Rap za Darmo”
ZIOŁO ZET
kawałki : „Czasem”, „Trzymam się”, „2 w nocy”
ADOL WKZ (NOWODWORSKA BANDA)
płyta „Fighter”, „Przejrzeć na oczy”
kawałki: „Esencja”, „Fighter”

który spełniłaby tego typu funkcję w takim
zakresie. Wszystkich „Wielu Innych” cechuje gigantyczne oddanie swojej pasji, co
było odczuwalne na koncercie, który był
eksplozją pozytywnej energii.

Turniej Szachowy Juniorów w NOK
n W sobotni poranek 9 czerwca 2018 roku w Nowodworskim Ośrodku Kultury, grupa 11 szachistów ze szkół podstawowych przystąpiła do rozgrywek szachowych.
TeksT I foto NOK
awody trwały 3 godziny; 6 rund po
12 min.+3 sek na zawodnika, systemem szwajcarskim w kojarzeniu komputerowym. Emocji było co niemiara. O kolejności na „pudle” zadecydowała dopiero
ostatnia runda. W kat. 0-3 I miejsce Szymon
Bratkowski, II miejsce Łukasz Stanio, III miejsce Gabriela Kuczyńska. W kat. 4-7 I miejsce Katarzyna Ryczaj, II miejsce Krystian
Witt. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy
wszystkim za udział w turnieju i zapraszamy na kolejne. Zawody sędziował Leszek
Bałda sędzia klasy państwowej.

Z

24

www.nowydwormaz.pl

WYDARZENIA

FAKTY NOWODWORSKIE

Klub seniora na wycieczce

TEKST I FOTO NOK

n 13 Czerwca 2018 r. grupa seniorów z Klubu Seniora z Nowodworskiego Ośrodka Kultury była na bardzo ciekawej
wycieczce do Nieborowa, Arkadii i Żelazowej Woli.
eniorzy dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy na temat zwiedzanych miejsc i poznali mnóstwo znakomitych
żartów dzięki wspaniałemu panu przewodnikowi Eligiuszowi
Pietrusze z PTTK Łowicz. Zwiedzili Muzeum w Nieborowie i Arkadii w którego skład wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem
w Nieborowie i Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii.
W Pałacu w Nieborowie obecnie znajduje się muzeum wnętrz
rezydencji pałacowej z XVII – XIX wieku. Pałac i ogród regularny
(francuski) w Nieborowie a także (sentymentalno-romantyczny)
w Arkadii, w połączeniu stanowią jeden z piękniejszych zespołów
rezydencjonalnych w Polsce.
Zwiedzili również Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i park
w Żelazowej Woli.
Pogoda i humory dopisały.
Wycieczkę zorganizował Nowodworski Ośrodek Kultury.

S

Bezpieczeństwo seniorów przedmiotem debaty
n 12 czerwca 2018 roku, w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się debata
społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze
Mazowieckim, głównie poświęcona
bezpieczeństwu seniorów.
mówione zostały również problemy mieszkańców zdiagnozowane na podstawie „Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa", przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej
odpowiadające na zgłaszane zagrożenia,
aplikacja "Moja Komenda" oraz bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.
Zebrani dowiedzieli się jak działają oszu-

TeksT I FOTO NOK

O
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ści podszywając się np. pod krewnych,
policjantów czy też funkcjonariuszy CBŚP
i jak się przed nimi ustrzec.
Zebrani seniorzy żywo uczestniczyli
w dyskusji.
25
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Prawo pracy w praktyce
Czas pracy
„Czasem pracy jest czas, w którym pracownik
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy
lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania
pracy.” Art. 128 par. 1.
Pracownik wykonujący obowiązki służbowe pozostaje do dyspozycji Pracodawcy. To Pracodawca ustala
miejsce i czas ich wykonywania. Nie może tego jednak
robić w sposób zupełnie dowolny.
Kodeks pracy w dziale szóstym określa zasady
planowania czasu pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Art. 129, par. 1. „Czas pracy nie może przekraczać
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
rozliczeniowym …”
Przytoczony przepis to nic innego jak określenie
mechanizmu limitującego czas pozostawania do dyspozycji Pracodawcy czyli normy czasu pracy. Normy
czasu pracy mają charakter ochronny.
Wydłużenie norm nie jest dopuszczalne, ale skrócenie już tak. Sam ustawodawca skrócił normy np. pracownikom młodocianym czy niepełnosprawnym.
Znając normy podane w definicji art. 129 kp.,
dobową i średniotygodniową wyliczymy czas do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym czyli
wymiar czasu pracy.
Sposób jego wyliczania wyjaśniony jest w art.
130 kp.
„Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 par. 1, oblicza się:
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn
8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu
rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do
piątku.
Par. 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela
obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”
Przykład obliczenia wymiaru czasu pracy na miesiąc lipiec br.:
1) 4 tygodnie pełne x 40 godzin = 160 godzin
2) 2 dni pozostałe w niepełnym tygodniu x 8 godzin
= 16 godzin
Brak jest w lipcu świąt przypadających w innym
dniu niż niedziela, więc nie obniżamy wymiaru czasu
pracy. Zgodnie z obliczeniami wymiar czasu pracy
w lipcu wyniesie 160+16 tj. 176 godzin.
Taka ilość godzin to czas, jaki Pracownik musi
przepracować w danym miesiącu. Jeśli okres rozliczeniowy w danym zakładzie jest wydłużony, należy
w podany wyżej sposób obliczyć czas pracy pozostałych miesięcy.
Oprócz norm i wymiaru czasu pracy warto znać
system czasu pracy w jakim mamy pracować. Najbardziej popularne to podstawowy i równoważny system
czasu pracy.
System podstawowy charakteryzuje się tym,
że wymiar czasu pracy w ciągu dnia to 8 godzin (tak
jak norma czasu pracy). W tym systemie pracujemy
zawsze 5 dni w tygodniu. Nie ma tu nic skomplikowanego, stałe godziny i dni pracy nie wymagają od Pra-
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TeksT opracowała
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codawcy specjalnej uwagi w rozliczeniu czasy pracy
w takim systemie.
Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku równoważnego systemu czasu pracy. Jest to
taki system, w którym dobowy wymiar czasu pracy
może być wydłużony do 12 godzin. Wydłużony wymiar
czasu pracy jednego dnia, równoważony jest czasem
lub innym dniem wolnym w taki sposób aby w całym
okresie rozliczeniowym przepracować odpowiednią
ilość godzin do przepracowania czyli taką, która wyliczona została zgodnie z art.130 kp. Grafik powinien
być zaplanowany dokładnie na taką ilość godzin jaka
wychodzi z powyższych obliczeń. Niedoplanowanie
oznacza dla Pracodawcy stratę ekonomiczną, nadplanowanie natomiast, to planowanie pracy godzinach
nadliczbowych, czego robić nie wolno. Pracodawca
musi wykazać się dużą znajomością działu szóstego
kp. aby prawidłowo zaplanować, zaewidencjonować
i rozliczyć czas pracy Pracowników.
Zobowiązany jest, dla Pracowników pracujących
w równoważnym systemie czasu pracy, tworzyć harmonogramy czasu pracy. Tworzy je na okres miesięczny i podje do wiadomości Pracownikom 7 dni przed
rozpoczęciem miesiąca, którego one dotyczą. Planując
czas pracy musi pamiętać o wszystkich zasadach dotyczących prawidłowego planowania dni i godzin pracy.
Po pierwsze, musi pamiętać o zagwarantowaniu
Pracownikom okresów odpowiedniego odpoczynku.
Dobowego i tygodniowego (art. 132). Odpoczynek
dobowy to co najmniej 11 wolnych godzin pomiędzy wyjściem a przyjściem do pracy. Odpoczynek
tygodniowy to zapewnienie Pracownikom w każdym
tygodniu co najmniej 35 godzin nieprzerwanego
odpoczynku. Należy zauważyć, że ustawodawca
określił częstotliwość takiego odpoczynku zwrotem
„w każdym tygodniu”. Co to oznacza dla Pracownika?
Oznacza to, że w najmniej optymistycznym wariancie
utworzenia harmonogramu pracy, Pracownik będzie
musiał przyjść do pracy 10 dni z rzędu, ponieważ
odpoczynek tygodniowy zostanie mu udzielony na
początku pierwszego i na końcu drugiego tygodnia.
Pod pojęciem tygodnia kryje się tu nie tydzień kalendarzowy lecz tydzień tzw. rozliczeniowy. Rozpoczyna
się on pierwszego dnia okresu rozliczeniowego czyli,
w okresie rozliczeniowym od 1 stycznia do 31 marca
będzie to 1 stycznia. Jeśli był to np. piątek, tydzień taki
trwać będzie od piątku do czwartku.
Kolejną sprawą jest ilość wszystkich dni wolnych
od pracy. Nie może być ich mniej niż w podstawowym systemie czasu pracy czyli niż suma niedziel, dni
wolnych z tytułu pięciodniowego dnia pracy i świąt
przypadających w innym dniu niż niedziela. Taka sytuacja nie musi mieć miejsca, ponieważ wydłużając
chociażby tylko 2 razy czas pracy do 12 godzin, aby
zrównoważyć liczbę godzin udzielić należy jednego
dodatkowego dnia wolnego. Nie zawsze tak się dzieje, i stąd ten przepis, gdyż Pracodawca może również
obniżyć wymiar w innych dniach zamiast udzielić dnia
wolnego.
Kolejną sprawą, o której Pracodawca musi pamiętać tworząc harmonogram, to zapewnienie wolnej
niedzieli, raz na cztery tygodnie. Nie będzie więc błędem zaplanowanie Pracownikowi trzech pracujących
niedziel pod rząd.

Przepisy o czasie pracy muszą być przestrzegane
nie tylko na poziomie planowania czasu pracy czyli tworzenia harmonogramów czasu pracy ale również zlecania pracy w godzinach nadliczbowych. Przede wszystkim pamiętać należy, że ilość godzin nadliczbowych
jaką Pracodawca może zlecić Pracownikowi to zgodnie
z kp 150 godzin. Godziny takie nie mogą łamać żadnych
przepisów przedstawionych powyżej. Zachowane muszą być odpoczynki dobowy i tygodniowy a co czwarta
niedziela musi być dla Pracownika wolna.
Dla prawidłowego wypłacenia wynagrodzenia
Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia karty
ewidencji czasu pracy. Jest to dokument zawierający
czas przepracowany pracownika wraz z nadgodzinami i innymi elementami powodującymi obowiązek
wypłaty.

Co wliczamy do czasu pracy
a czego nie wliczamy
Wliczamy:
ÂÂ
15-minutową przerwę w pracy, przysługującą
każdemu pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin
(art. 134 kp),
ÂÂ
przerwy na karmienie piersią (art. 187 kp),
ÂÂ
przerwy wprowadzone dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia (art. 145 kp),
ÂÂ
5-minutowe przerwy w pracy, które przysługują
po każdej godzinie pracy przy monitorze ekranowym (§7 rozp. MPiPS z 1.12.1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe, Dz.U. Nr
148, poz. 973),
ÂÂ
15-minutową przerwę na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek dla pracowników niepełnosprawnych (art. 17 ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, Dz.U. Nr 123, poz. 776
ze zm.),
ÂÂ
30-minutową przerwę dla pracownika młodocianego, którego dobowy wymiar czasu pracy przekracza 4,5 godziny (art. 202 §31 kp),
ÂÂ
czas nauki pracownika młodocianego w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu
zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa
się ona w godzinach pracy (art. 202 §3 kp),
ÂÂ
czas badań lekarskich pracownic w ciąży, które
muszą odbyć się w godzinach pracy (art. 185 §2
kp),
ÂÂ
czas okresowych lub kontrolnych badań lekarskich, które zostały przeprowadzone w godzinach pracy (art. 229 §3 kp),
ÂÂ
czas trwania szkoleń z zakresu bhp (art. 2373 §3
kp).
Nie wliczamy:
ÂÂ
czasu pełnienia dyżuru, jeśli nie była w jego
trakcie świadczona praca,
ÂÂ
czasu podróży służbowej, jeśli nie była podczas
niej świadczona praca (telefony, przygotowywanie prezentacji, prowadzenie negocjacji, itp.).
ÂÂ
szkoleń zawodowych (poza sytuacją, gdy odbywają się w godzinach pracy).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca
1974 roku (kodeks pracy)

www.nowydwormaz.pl

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

FAKTY NOWODWORSKIE

Bezpłatne wakacyjne atrakcje na nowodworskich plażach!
Zapraszamy na zajęcia profilaktyczno – sportowe
w tym gry i zabawy oraz inne atrakcje pod okiem
profesjonalnych animatorów.
Zajęcia odbywać się będą naprzemiennie na plażach
przy targowisku oraz przy WOPR.

Lipiec: 7, 8, 14, 15,21,22, 28, 29
Sierpień: 4, 5, 11, 12, 18, 19,
25, 26.
W godzinach: 11.00 – 15:00
Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły na:
www.nowydwormaz.pl
W przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych zajęcia będą odwołane.

S łoneczny na trasie!
W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował
codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma
się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku
i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie
sloneczny.mazowieckie.com.pl.
Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów
piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta „Słoneczny” dojeżdża w nie-

www.nowydwormaz.pl

spełna 3 godziny, do Ustki w zaledwie 5 h 21 min. Wagony
piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla
niemowląt. Na pokładzie dostępny jest również catering.
Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa
uprzejma obsługa pociągu.
Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia
w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.
mazowieckie.com.pl, w aplikacji skycash, w biletomatach KM,
a także bezpośrednio u kierownika pociągu. Wakacyjnemu
połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna
„Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące
pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek
w interesujących miejscach nad morzem.
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Nowodworski Ośrodek Kultury
– warsztaty robotyczne,
– wyjazdy do Zamku w Golubiu, Huty Szkła
i Skansenu w Olsztynku,
– pokaz iluzjonistyczny
i wiele innych!
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
– wyjazdy do Manufaktury Czekolady i Ogrodu
Botanicznego,
– zwiedzanie Stadionu Legii,
– zajęcia rekreacyjne i wyjścia na plażę
i inne!
Nowodworskie Biblioteki Publiczne
– zajęcia plastyczne z origami,
– głośne czytanie bajek,
– zagadki, krzyżówki i łamigłówki
i wiele więcej!
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania
zmian w harmonogramie akcji.
Szczegóły na:
www.nowydwormaz.pl, www.nok.nowydwormaz.pl,
www.nosir.pl, www.biblioteka.nowydwormaz.pl

(25 czerwca – 31 sierpnia)

w Mieście 2018

L ato

Nowodworskie

Zmyślacz, Gaduła i Dokuczalska
– czytamy książki;
Umysłowy zawrót głowy – zagadki,
krzyżówki i łamigłówki;

Popołudnie z Nelą Małą Reporterką
– głośne czytanie;
Zaczarowany papier – zajęcia 		
plastyczne z origami;
Umysłowy zawrót głowy – zagadki,
krzyżówki i łamigłówki;
Popołudnie z Basią – czytamy książki
Zofii Staneckiej;
Bądź eko z biblioteką – warsztaty
plastyczne;
Umysłowy zawrót głowy – zagadki,
krzyżówki i łamigłówki;
Stempelkowe obrazy – konkurs 		

Animacje sportowe na szkolnym „Orliku”:
od poniedziałku do piątku w godzinach
15.00 – 19.00, przez całe wakacje.

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim
(Modlin Twierdza)

22.08 godz. 12.00

17.08 godz. 12.00
plastyczny;
20.08 godz. 12.00

16.08 godz. 12.00

14.08 godz. 12.00

13.08 godz. 12.00

10.08 godz. 12.00

08.08 godz. 12.00

06.08 godz. 12.00

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 12.00-18.00;
środa 10.00-16.00

Biblioteka w Modlinie, ul. Matejki 2

* od pon. do piątku w godz. 10.00-19.00
– książki, czasopisma, bezpłatny Internet
* soboty: biblioteka nieczynna

Wypożyczalnia dla Dorosłych i Oddział dla Dzieci,
ul. Paderewskiego 22

NOWODWORSKIE BIBLIOTEKI PUBLICZNE
zapraszają dzieci i młodzież w okresie wakacji.
Oprócz ciekawych książek i czasopism
proponujemy również interesujące zabawy!

LATO
Z BIBLIOTEKĄ
2018 r.
Malowanie, rysowanie, wyklejanie…
– zajęcia plastyczne;
Dlaczego kangury mają torby? –
czytamy książki;
Umysłowy zawrót głowy – zagadki,
krzyżówki i łamigłówki;
Letni bukiet kwiatów – konkurs
plastyczny.

Wakacyjne marzenia
– zajęcia plastyczne;
Wśród fal – zajęcia plastyczne;
Zabawa w skojarzenia – kalambury;
Słonecznik odbijany widelcem – zajęcia
plastyczne;
Słoneczna plaża – zajęcia plastyczne;
Złota rybka – zajęcia plastyczne;
Pani kredka zaprasza – rysowanie
z zasłoniętymi oczami;
Zabawa w skojarzenia – kalambury;
Akwarium na talerzu – akwarium
z papierowych talerzyków.

Zespół Szkolno –
Przedszkolny nr 4
w Nowym Dworze
Mazowieckim
tel. 22-713-44-27
e-mail:
sekretariat@zstwierdza.edu.pl
www.zstwierdza.edu.pl

Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. I.J. Paderewskiego 22
tel./fax (22) 775 23 11
e-mail: biblioteka@nowydwormaz.pl
www.biblioteka.nowydwormaz.pl

Zapraszamy także do korzystania
z komputerów i gier planszowych!!!

25.07 godz. 12.00
26.07 godz. 12.00

18.07 godz. 12.00
19.07 godz. 12.00
24.07 godz. 12.00

10.07 godz. 12.00		
			
11.07 godz. 12.00
12.07 godz. 12.00
17.07 godz. 12.00

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 12.00-18.00;
środa 10.00-16.00

Biblioteka na Osiedlu Młodych,
ul. Wojska Polskiego 37

31.08 godz. 12.00

29.08 godz. 12.00

27.08 godz. 12.00

24.08 godz. 12.00

10.00 i 12.00

9.00 i 11.30

12.00

7.00

7.00

9.30
9.00 i 11.00
10.00

7.30

11.00
9.00
9.00 i 11.00
10.00
9.30
11.00
11.00
9.00
9.00 i 11.00
8.30
9.00 i 11.00
10.00
12.00
8.00
9.00
9.30 i 12.00
10.00
11.00

27.06.18

28.06.18

28.06.18

29.06.18

02.07.18

03.07.18
03.07.18
04.07.18

05.07.18

05.07.18
06.07.18
06.07.18
09.07.18
10.07.18
10.07.18
11.07.18
12.07.18
12.07.18
13.07.18
13.07.18
16.07.18
16.07.18
17.07.18
18.07.18
18.07.18
19.07.18
20.07.18

Wrotkarnia

Zwiedzanie Stadionu Legii

Akademia Rozwoju NOSiR

Muzeum dla dzieci

Wyjście na plaż

Zajęcia rekreacyjne NOSiR

Wyjście na plaże

09.07 (pon)

10.07 (wt)

11.07 (śr)

12.07 (czw)

13.07 (pt)

Manufaktura Czekolady

04.07 (śr)

06.07 (pt)

Ogród Botaniczny – Powsin

03.07 (wt)

05.07 (czw)

SP 3

Papugarnia

I turnus

02.07 (pon)

Lato z NOSiRem

Zajęcia rekreacyjne NOSiR

Zwiedzanie Stadionu Legii

Muzeum dla dzieci

Akademia Rozwoju NOSiR

Zajęcia rekreacyjne NOSiR

Wrotkarnia

Manufaktura Czekolady

Papugarnia

Wyjście na plaże

Ogród Botaniczny – Powsin

SP 4

I turnus (02.07 – 13.07)
SP 5 + SP 1

Zwiedzanie Stadionu Legii

Muzeum dla dzieci

Akademia Rozwoju NOSiR

Wrotkarnia

Papugarnia

Wyjście na plaże

Zajęcia rekreacyjne NOSiR

Ogród Botaniczny – Powsin

Zajęcia rekreacyjne NOSiR

Manufaktura czekolady

SP 7

Wstęp wolny
18 zł
7 zł
Wstęp wolny
14 zł
Wstęp wolny
Wstęp wolny
18 zł
7 zł
35 zł
7 zł
Wstęp wolny
Wstęp wolny
12 zł
18 zł
12 zł
Wstęp wolny
Wstęp wolny

32 zł

14 zł
7 zł
Wstęp wolny

32 zł

24w zł

Wstęp wolny

15 zł

10 zł

Wstęp wolny
18 zł
12 zł
14 zł

Muzeum dla dzieci

Akademia Rozwoju NOSiR

Wyjście na plaże

Papugarnia

Wrotkarnia

Zajęcia Rekreacyjne NOSiR

Ogród Botaniczny – Powsin

Zwiedzanie Stadionu Legii

Manufaktura Czekolady

Zajęcia rekreacyjne NOSiR

NOK
W-wa – ZAPISY
NOK – ZAPISY
NOK – dziedziniec
W-wa – ZAPISY
NOK
NOK
W-wa – ZAPISY
NOK – ZAPISY
Otrębusy, Kanie
NOK – ZAPISY
NOK
NOK
Mińsk Maz. – ZAPISY
W-wa – ZAPISY
NOK – ZAPISY
NOK – dziedziniec
NOK

NOK – ZAPISY

W-wa – ZAPISY
NOK – ZAPISY
NOK

W-wa – ZAPISY

NOK
W-wa – ZAPISY
NOK – ZAPISY
W-wa – ZAPISY
NOK –ZAPISY
dzieci od 7 lat
NOK – ZAPISY
dzieci od 9 lat
NOK
Golub-Dobrzyń,
Szafarnia – ZAPISY

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
tel.: 22 732 08 76
www.nok.nowydwormaz.pl

Dziecięce kino wakacyjne
Wyjazd do Zamku w Golubiu – zwiedzanie, żywa lekcja historii, strzelanie z łuku. Szafarnia –
lekcja muzyczna i ognisko. Kiełbaski, pieczywo i wszystkie akcesoria we własnym zakresie
Wyjazd na warsztaty do Akademii Piekarza. Pieczenie ciasta, ciasteczek i pizzy.
Uwaga: Wymagane obuwie na zmianę. Obowiązkowe pisemne oświadczenie o stanie zdrowia
dziecka. Formularz w załącznikach
Wyjazd na kręgle + KFC we własnym zakresie
Warsztaty ceramiczne „Nasi milusińscy”
Pokaz węży i gawęda pt „Dokąd pełzną węże”
Wyjazd do Huty Szkła i Skansenu w Olsztynku. Zwiedzanie, warsztaty malowanie na szkle
i kaligrafii. Mc Donald’s we własnym zakresie
Dziecięce kino wakacyjne
Wyjazd do kina na film „Uprowadzona księżniczka” + Mc Donald’s we własnym zakresie
Warsztaty plastyczne „Malarski plener”
DYSKOTEKA „Podróż dookoła świata”. GRY, ZABAWY, ANIMACJE
Wyjazd na kręgle + KFC we własnym zakresie
Dziecięce kino wakacyjne
Pokaz iluzjonistyczny „Pan Buźka – Niesforny Magik”
Wyjazd do kina na film „Odlotowy Nielot” + Mc Donald’s we własnym zakresie
Warsztaty plastyczne „Obrazy z piasku”
Wyjazd do Muzeum Motoryzacji i Stadniny „Patataj” – zwiedzanie, jazda koniem, przejażdżka wozem.
Warsztaty ceramiczne „Misy w esy floresy”
Gawęda podróżnicza „Ekwador i Galapagos-Ameryka Południowa w pigułce”
Dziecięce kino wakacyjne
Zwiedzanie 23 Bazy Lotnictwa (lotnisko, samoloty) i warsztaty pozłotnictwa w Muzeum Ziemi Mińskiej.
Wyjazd do kina na film „Iniemamocni 2” + Mc Donald’s we własnym zakresie
Latografia – warsztaty grafiki artystycznej
MODELOWE MIASTECZKO – twórcze budowanie
Spektakl „Tygrys Pietrek” w wykonaniu Teatru Vaska

Warsztaty pt „Budujemy własny kalejdoskop”

Warsztaty Robotyczne – BUDUJEMY ROBOTY

Spektakl „3X Królewna, 3X Smok” + teatralne animacje i zabawy
Wyjazd do kina „Futrzaki ruszają na ratunek” + Mc Donald’s we własnym zakresie
Latografia – warsztaty grafiki artystycznej
Wyjazd na kręgle + KFC we własnym zakresie

PROGRAM „LATO Z NOK-iem” 2018

NA IMPREZY WYJAZDOWE PRZYJMUJEMY DZIECI
OD 7 LAT (ROK URODZENIA 2011)
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PROGRAMU
Zapisy online od 18.06.2018 od godziny 9.00
przez stronę www.nok.nowydwormaz.pl

11.00
9.00
9.30 i 12.00
9.30

25.06.18
26.06.18
26.06.18
27.06.18

Wyjście na
plażę
Zajęcia
rekreacyjne
Wrotkarnia

Ogród
Botaniczny –
Powsin
Wyjście na
plażę
Zajęcia
rekreacyjne
NOSiR
Wrotkarnia
Akademia
Rozwoju
NOSiR

06.08
(pon)
07.08
(wt)
08.08
(śr)
09.08
(czw)
10.08
(pt)

Zajęcia
rekreacyjne
NOSiR

Wyjście na
plażę

Zwiedzanie
Stadionu
Legii
Akademia
Rozwoju
NOSiR
Ogród
Botaniczny –
Powsin

Wyjście na
plażę

Papugarnia

Manufaktura
Czekolady

Muzeum dla
dzieci

Wrotkarnia

SP 5 +
SP 1

Wyjście na
plażę

Zwiedzanie
Stadionu
Legii
Akademia
Rozwoju
NOSiR
Ogród
Botaniczny –
Powsin

Wyjście na
plażę

Papugarnia

Manufaktura
Czekolady

Muzeum dla
dzieci

Wrotkarnia

Zajęcia
rekreacyjne
NOSiR

SP 7

NOSIR zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym harmonogramie.
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 66, 05-100
Nowy Dwór Mazowiecki, tel. 22 775 41 42, www.nosir.pl

11. Uwaga! Godziny wyjazdów będą podane na stronie: www.nosir.pl

Informacje:
1. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariatach szkół (SP 3, SP 4, SP 5,
SP 7) od 13 czerwca do 22 czerwca 2018 r. – po 22 czerwca nie będzie
możliwości zapisania dziecka na Lato z NOSIRem.
2. Maksymalnie z jednej szkoły do udziału w jednym turnusie, może się
zgłosić grupa 40 uczniów.
3. Opłata za udział w zajęciach w jednym turnusie wynosi 40 zł od jednego
uczestnika.
4. Dzieci powinny mieć ze sobą picie i jedzenie.
5. Osoby biorące udział w wyjeździe do WROTKARNI muszą mieć ze sobą
strój sportowy.
6. Uczestnicy zajęć rekreacyjnych muszą posiadać strój sportowy oraz buty
na zmianę.
7. Wymagane jest, aby dzieci biorące udział w wyjściach na plażę posiadały
strój kąpielowy, ręcznik, klapki.
9. Zbiórki i powroty uczestników turnusów odbywają się przy szkołach:
SP 3, SP 4, SP 5 i SP 7.
10. Informacje o zmianach w niniejszym harmonogramie będą podawane
na stronie www.nosir.pl oraz na Facebooku:
www.facebook.com/NowodworskiOsrodekSportuIRekreacji

Zwiedzanie
Stadionu
Legii
Akademia
Rozwoju
NOSiR
Ogród
Botaniczny
Powsin

Muzeum dla
dzieci

Wyjście na
plażę

Muzeum dla
dzieci

Zajęcie
rekreacyjne
NOSiR
Zwiedzanie
Stadionu
Legii

Papugarnia

Manufaktura
Czekolady

SP 4

03.08
(pt)

02.08
(czw)

01.08
(śr)

Manufaktura
Czekolady

Papugarnia

30.07
(pon)
31.07
(wt)

SP 3

II
turnus

Lato z NOSiRem

II turnus (30.07 – 10.08)

OGŁOSZENIA I INFORMACJE
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R o d z i c u, z a r e j es t r u j sw o j e d z i e c ko o n l i n e !
syłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).
Gotowe! Wszystko powinno potrwać
krócej, niż poobiednia drzemka malucha.

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem
dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich
danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania
dziecka i sposób, w który chcesz odebrać
dokumenty (elektronicznie – skrzynka na
ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od
wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie
o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

Profil zaufany i kilka minut – to
wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa
usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu.
Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.
Na zarejestrowanie narodzin dziecka
rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia
karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca
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mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić
ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej
skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował
narodziny (może to być zarówno mama, jak
i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli
go nie masz, sprawdź jak to zmienić.
Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której
chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system
poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/
ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie
Twoich danych.
Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala,
w którym dziecko przyszło na świat oraz imię
dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez
oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie
jesteś w związku małżeńskim) – to znacznie
ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie
Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.
Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz
skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub prze-

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców.
W funkcjonujących dotychczas przepisach
i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko
z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone
w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich
wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie
rozmaitych statystyk publicznych, ale też np.
realizację programów pomocowych państwa,
takich jak Rodzina 500 plus.
Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:
• jednoznaczne powiązanie danych
rodziców i dzieci w rejestrze PESEL
(tzw. parentyzacja):
Numery PESEL rodziców pojawią się
w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL.
Planowane wejście w życie – od 1 grudnia
2018 r.,
• szybsze poprawianie niezgodnych
z prawdą informacji zgromadzonych
w rejestrze PESEL:
Organy korzystające z dostępu do rejestru
PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do
tego e-usługi.
Planowane wejście w życie – 1 maja 2019 r.
Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

www.nowydwormaz.pl
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„Wiedza i umiejętności podstawą sukcesu zawodowego”
– o współpracy ZS2 z firmą MODEL
TEKST
I FOTO ZS2

n Współpraca szkół zawodowych
z przedstawicielami świata gospodarki zawsze będzie ważna i aktualna –
przynosi korzyści zarówno placówkom
oświatowym, jak i pracodawcom.

N

iewątpliwie jednak najwięcej zyskuje uczeń, który nabywa umiejętności
praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także ma możliwość poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych
w danej branży. To również zdobycie przez
absolwenta atrakcyjnej pracy po ukończeniu
szkoły – pracodawca stwarza możliwość zatrudnienia pracownika kompetentnego, dobrze przygotowanego w swoim zawodzie.
Dodatkową korzyścią dla firm jest także promowanie marki przedsiębiorstwa w otoczeniu lokalnym. Współpraca z pracodawcami
to również korzyść dla szkół, polegająca na
doposażeniu szkolnych pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt.
Przykładem takiej współpracy jest wsparcie finansowe Firmy Model Opakowania
Sp. z o.o. dla Technikum w Zespole Szkół
nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach prowadzonej przez firmę MODEL akcji

wspierania dzieci i młodzieży w ich edukacji
– szkoła uzyskała środki finansowe na zakup
wyposażenia stanowiska do elektropneumatyki w zawodzie technik mechatronik.
Uczniowie zyskają atrakcyjną pomoc dydaktyczną niezbędną w procesie nauczania, która będzie służyła począwszy od roku szkolnego 2018/2019 kolejnym rocznikom uczniów.

Rodzice – Dzieciom w PP3
n 30 maja jak co roku z okazji Dnia
Dziecka rodzice przygotowali dla dzieci spektakl teatralny pt. „Zamieszanie
w krainie bajek”. Rodzice staneli na
wysokości zadania i w rewelacyjny
sposób wcielili się w swoje role.

T

egoroczny spektakl zabrał dzieci
do krainy bajek, gdzie Zła Wróżka
pomieszała bajki. Do odczarowania tego
ambarasu potrzebne były wróżki i czarodzieje, w których zamieniły się dzieci. Recytując słowa zaklęcia wraz z Królową Bajek udało im się odczynić rzucone zaklęcie

www.nowydwormaz.pl

TEKST I FOTO Małgorzata Grabowska

i postacie mogły wrócić do swoich bajek.
Oprócz Czerwonego Kapturka, Wilka,
Czarownicy, Jasia i Małgosi oraz Krasnoludków w tym roku nie zabrakło Pszczółki
Mai, która zachwalała wolory spożywania
miodu: „Dla głodnego wilka i od bólu głowy, najlepszy jest miód wielokwiatowy”.
Na zakończenie, dzieci otrzymały
w prezencie książki, tak aby rozwijać w nich
zainteresowania czytelnicze, a Pani Dyrektor w imieniu swoim i Rady Pedagogicznej
oraz całego personelu przedszkola złożyła
dzieciom życzenia z okazji ich święta.
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Festyn Rodzinny w PP5
n 22 maja w Bajkowym Świecie zrobiło się jeszcze bardziej bajkowo niż
na co dzień. Wszystkie przedszkolaki
wspólnie z rodzicami bawiły się podczas festynu rodzinnego.

A

trakcji było co niemiara, rozpoczęliśmy od zabaw muzyczno-ru-

chowych, które wprowadziły uczestników
w imprezowy nastrój. Oprócz tego Panie
nauczycielki zorganizowały specjalne stoiska m.in. malowanie twarzy, warsztaty
plastyczne, warsztaty taneczne, skręcanie
balonów i poszukiwanie skarbów. Kiedy
brakowało już sił na zabawę szybko można było uzupełnić energię przy stoiskach

Dietetyk w SP3
n 23 maja gościliśmy w naszej szkole
Panią Dietetyk z Centrum Dietetycznego Naturhouse w Nowym Dworze
Mazowieckim.

I

nicjatorem tego spotkania była firma
HAMERAS, która dostarcza do naszej
szkoły w ramach „Programu dla Szkół”
owoce i warzywa oraz mleko i produkty
mleczne. Pani Dietetyk przeprowadziła zajęcia edukacyjne w dwóch klasach pierwszych. Tematem spotkania było zdrowe
odżywianie.
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TEKST K. Ostapowska
FOTO A. Janicka

z popcornem, słodkościami i napojami.
Piknik był wspaniałą okazją do integracji
przedszkolaków i ich rodzin. Wspólne rodzinne działania mają wiele zalet i niosą
za sobą cenne wartości. Chwile z mamą
i tatą dają dziecku poczucie bezpieczeństwa, a w wieku przedszkolnym jest to
najbardziej podstawowa potrzeba.

TEKST I FOTO red.

Pani Dietetyk zaprezentowała dzieciom piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, i na jej podstawie opowiadała o zasadach zdrowego odżywiania.
Po prelekcji dzieci, z pomocą Pani Dietetyk, ułożyły przykładowy jednodniowy jadłospis. Kolejnym punktem spotkania były
zajęcia praktyczne, podczas których dzieci
stworzyły swoją własną piramidę zdrowego żywienia. Najpierw podzieliły produkty według zaprezentowanych wcześniej
grup, a następnie kolorowały i przyklejały
je do szablonu. Ostatnim punktem pro-

gramu był konkurs, a pytania oczywiście
dotyczyły zasad zdrowego odżywiania.
Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na
pytania i brały udział w zabawach.
Mamy nadzieję, że dzieci od tej pory,
tak jak obiecały Pani Dietetyk, będą dbać
o swoje zdrowie, stosując zasady zdrowego odżywiania.

www.nowydwormaz.pl

PP1

FAKTY NOWODWORSKIE

Dla rodziców w PP1
n Mama i tata to wielkie słowa, które
są synonimem miłości, dobra, ciepła
rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to
pierwsze słowa każdego dziecka.

D

la małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego życiu,
należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem a rodzicem.
Dlatego też co roku w naszym przedszkolu
nauczycielki pomagają dzieciom wyrazić
ich miłość do rodziców organizując Dzień
Mami i Taty.
Sale przedszkolne stały się sceną, na której dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Swój występ
rozpoczęły przywitaniem gości. Następnie

EDUKACJA

TEKST I FOTO PP1

były wiersze, piosenki, tańce oraz życzenia
dla kochanych rodziców. Podczas wręczania
własnoręcznie wykonanych upominków całusom i uściskom nie było końca.
Atmosfera tej uroczystości była podniosła i niezwykle rodzinna.
Kolejnym punktem programu była
krótka, przygotowana przez rodziców „maluszków” inscenizacja wiersza „Rzepka”, autorstwa Juliana Tuwima. Pani Ula przygotowała do przedstawienia rodziców najmłodszych przedszkolaków, dbając o niezbędne
rekwizyty oraz scenerię przedstawienia.
Trzeba przyznać, że rodzice – aktorzy spisali się celująco i niewątpliwie był to wielki
sukces. Głośno odśpiewano „Sto lat” ukochanym Rodzicom.

„Rodzinny Dzień Sportu”

TEKST I FOTO PP1

n O tym, jak ważny jest ruch w życiu małego dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. Uprawianie sportu daje mnóstwo radości, poczucie spełnienia i piękne,
zdrowe ciało. Ale nie tylko. Uczy też wytrwałości w dążeniu do celu, pokonywania własnej słabości i wiary w siebie. To także świetna lekcja zdrowej rywalizacji
i współpracy w zespole.

M

ając na uwadze walory aktywnego spędzania czasu zorganizowano 18 czerwca 2018 roku w Publicznym
Przedszkolu NR 1 „WESOŁA JEDYNECZKA”
w Nowy Dworze Mazowieckim „RODZINNY DZIEŃ SPORTU”.Jego celem było upowszechnienie zdrowego stylu życia, jak
i udział w zawodach sportowych.
Od samego rana przedszkolaki z niecierpliwością czekały na zapowiedziane zawody sportowe. Pełne entuzjazmu, punktualnie o godz. 16:00, zebrały się na placu
zabaw wraz z rodzicami.Wyjatkowym gościem tego dnia był Brurmistrz Miasta Jacek Kowalski.
Kierujące placówką Katarzyna Stradza i Martyna Miecznikowska serdecznie
powitały wszystkich zebranych w ogrodzie przedszkola uznając „Rodzinny Dzień
Sportu” za otwarty. Przedszkolaki z grupy IV
„Smerfy zaprentowały układ taneczny, który wykonły na Igrzyskach Przedszkolaków.
Następnie wszyscy udali się na plac zabaw,
gdzie czekały na nich przygotowane przeróżne zadania sportowe. Zabawy i konku-

www.nowydwormaz.pl

rencje sportowe poprowadziły nauczycielki
poszczególnych grup. Rodzice i ich pociechy, aktywnie i z dużym zapałem uczestniczyli w przygotowanych zabawach sportowych. Dzieci były zachwycone faktem, że
mogły po raz pierwszy w życiu zobaczyć
jak Mama czy Tata skacze na skakance, czy
przechodzi pod liną. Na zawody sportowe
składały się różnorodne konkurencje: bieg
na czas, pokonanie toru przeszkód, rzut
piłką do celu, skakanie na skakance,taniec
z piłką itp.Dzieci razem ze swoimi rodzicami w formie zabawy na świeżym powietrzu
ćwiczyły sprawność ogólną, koordynację
kończyn dolnych i górnych, koncentrację,
celność, szybkość, dokładność, koordynację wzrokowo – ruchową, a także uczyły się
zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad
fair – play oraz radzenia sobie z porażkami.
Wszystkie te umiejętności kształtowane
były w formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy. Atrakcji było co niemiara,zaczynając od
zabaw muzyczno-ruchowych, które wprowadziły uczestników w imprezowy nastrój.
Oprócz tego Panie nauczycielki zorgani-

zowały specjalne stoiska m.in. malowanie
twarzy, skręcanie balonów oraz pokaz
baniek mydlanych. Kiedy brakowało już sił
na zabawę szybko można było uzupełnić
energię przy stoiskach ze zdrową żywnością. Mamy nadzieję, że duch sportowy
zaszczepiony w naszych podopiecznych
będzie także zachętą do aktywnego wypoczynku rodziców z dziećmi.
Wszystkim należą się słowa uznania,
za chęć udziału w tych zawodach oraz taki
wybór spędzania swojego czasu wolnego.
Szczególne gratulacje dla Rodziców, którzy
podeszli do tych zawodów z dystansem,
uśmiechem i przymrużeniem oka. Brawa
dla wszystkich.
ĆWICZ DUŻO, JEDZ ZDROWO,
BY BYĆ SPRAWNYM RUCHOWO!!!
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TEKST I FOTO PP1

n Jest taki dzień w roku, w którym każde dziecięce marzenie ma szansę się spełnić. Trzeba tylko mocno chcieć i każda fantazja się ziści.

T

o wyjątkowa okazja dla rodziców by spędzili dodatkowy
czas ze swoimi dziećmi, składali im życzenia oraz obdarowywali swe pociechy licznymi prezentami.
Dzień Dziecka zorganizowany w Publicznym Przedszkolu nr
1 w Nowym Dworze Mazowieckim stał się okazją ku wielkiej radości.
Tego dnia od samego rana w przedszkolu rozbrzmiewała wesoła muzyka zachęcająca do wspólnej zabawy. Dzieci korzystały
z atrakcyjnych dmuchanych urządzeń, miały do dyspozycji dmuchany plac zabaw: wielką zjeżdżalnię Rodeo oraz Saloon do skakania. „Dmuchańce” które rozstawiono w przedszkolnym ogrodzie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem przedszkolaków.
Poza ddmuchanym placem zabaw na dzieci czekały konkursy,
zabawy. Jednym zdaniem – nudzić się nie dało. Przez całą imprezę czas maluchom umilali animatorzy, którzy uczyli je pusz-

czać ogromne bańki mydlane. Po udanej zabawie, zmęczone ale
uśmiechnięte dzieci, udały się do swoich sal.

Inscenizacja wiersza J. Brzechwy „Na straganie”
n 25 maja 2018 roku rodzice dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 1 grupa VI
„Mali Odkrywcy”przygotowali przedstawienie. Zaprezentowali wiersz Jana
Brzechwy pt. „Na straganie”. Przedstawienie było prezentem dla przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka.

C

ałe przedsięwzięcie owiane było
wielką tajemnicą i dopiero w dniu
występu dzieci dowiedziały się jakie talenty ukrywają rodzice. Dzieci były mile zaskoczone, a przedstawienie przyniosło im wiele radości. Każda z postaci zagrana została
wyjątkowo i oryginalnie. Doskonałą grę rodziców uzupełniły fantastycznie dobrane
stroje i rekwizyty. Przedszkolaki z zapartym
tchem i z niecierpliwością oczekiwały kolejnych postaci, które pojawiały się na sce-
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nie. Wysiłek wszystkich rodziców biorących
udział w przedstawieniu został zrekompensowany uśmiechami dzieci i fantastyczną
atmosferą. Przedstawienie dostarczyło
dzieciom, a także aktorom wiele radości
oraz pozytywnych wrażeń.Oprócz dzieci,
na widowni zasiedli pozostali rodzice, Pani
dyrektor, którzy również wspaniale się bawili. Wielu z nich wróciło wspomnieniami
do swoich przedszkolnych lat.
Gromkie brawa były podziękowaniem za wspaniałe przedstawienie. Dla
przedszkolaków była to ogromna frajda.
Jak przyznają zgodnie maluchy i rodzice,
takie zajęcia integrują i dają dużo radości,
zarówno dorosłym, jak dzieciom.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za
zaangażowanie i przygotowanie przedstawienia.

www.nowydwormaz.pl
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Dzień Mamy i Taty w PP2
n 23 maja 2018r. przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Tego dnia
w PP2 gościliśmy naszych kochanych
rodziców.

P

rzygotowania trwały od dawna,
bo przecież Dzień Mamy i Taty
to wyjątkowa okazja na artystyczne popisy. Dzieci słowem, piosenką, tańcem
wyraziły swoją miłość i wdzięczność
rodzicom. Wszyscy goście z wielkim

EDUKACJA
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zainteresowaniem i przejęciem podziwiali małych artystów. Rodzice nie kryli
wzruszenia, nie jednej mamie zakręciła
się łezka w oku. Po części oficjalnej nadszedł czas na wręczanie własnoręcznie wykonanych laurek oraz na słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Spotkania w poszczególnych
grupach upłynęły w miłej i pogodnej
atmosferze. Wszyscy opuszczali przedszkole z uśmiechem na twarzy.

Wizyta Strażaków OSP

TEKST I FOTO J.O.

„Już wyje syrena, każdy sygnał ten zna. Już ekipa się zbiera, no bo goni ich czas.
Pan komendant swym gestem pozdrowienia im śle, i już jadą czym prędzej na sygnale, się wie!”

7

maja br. w PP2 gościliśmy wyjątkowych bohaterów, jakimi niewątpliwie są strażacy z OSP w Nowym Dworze
Maz. Takie spotkanie jest świetną okazją do
bliższego poznania zawodu strażaka i niebezpieczeństw z nim związanych. Panowie
Strażacy bardzo chętnie odpowiadali na
pytania dzieci, ale także przekazali wiele
cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dużą atrakcją
dla dzieci było oglądanie sprzętu strażackiego. Największą jednak niespodzianką
dla przedszkolaków była możliwość zobaczenia wozu strażackiego od wewnątrz,
nie obyło się oczywiście bez włączenia
sygnałów (których dźwięki wzbudziły wie-

www.nowydwormaz.pl

le emocji). Panowie strażacy z uśmiechem
powiedzieli, że mają nadzieję iż wśród naszych przedszkolaków rosną ich godni następcy... Któż to wie?:)
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Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem
n 25 maja w Publicznym Przedszkolu
nr 2 w Modlinie St. odbył się konkurs
wiedzy o Polsce i krajach Unii Europejskiej.

P

rzynależność Polski do Unii
Europejskiej wyzwala chęć poznawania nowych krajów, ich kultury,
folkloru i obyczajów. Dlatego też, najstarsze grupy w przedszkolu Krasnal,
realizowały w ciągu roku szkolnego
program wychowawczo – edukacyjny
pt. „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”.
Zgodnie z zasadą, że przechodzimy
od tego, co najbliższe dziecku do tego,
co dalsze, przedszkolaki poznawały najpierw swoje miasto, jego historię oraz
zabytki. Następnym etapem było zdo-

Święto szkoły

TEKST I FOTO sp1

n W tym roku szkolnym, Święto Szkoły
rozpoczęło się w piątek 18 maja Mszą
Świętą w parafii Św. Michała Archanioła, odprawioną przez proboszcz ks. Andrzeja Kwiatkowskiego.

O

prawę muzyczną stanowił chór
składający się z uczennic klas
czwartych i gimnazjalnych prowadzony
przez siostrę Zofię. Po Mszy Św. Wszyscy
udali się do szkoły na uroczysty apel ku czci
Patrona, Św. Jana Pawła II, przygotowany
przez uczniów szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi. Przedstawienie
ukazywało w skrócie najważniejsze fakty
z życia naszego Wielkiego Rodaka Św. Jana
Pawła II, które ubogacone zostało recytacją
utworów poetyckich Juliusza Słowackiego
oraz samego Karola Wojtyły. Przygotowany
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bywanie informacji o Unii Europejskiej,
jej symbolach, historii powstania oraz
znaczeniu dla państw członkowskich.
Okazało się, że wiele dzieci słyszało
o Unii Europejskiej, o tym, że za granicami naszego kraju są inne, równie ciekawe państwa. Pomysł bliższego poznania
ich bardzo spodobał się, tym bardziej,
że niektóre dzieci podróżują po Europie.
Nauczycielki starały się w przystępny
i ciekawy sposób przybliżyć im wiedzę
o wybranych krajach. Tak więc, poprzez
zabawy, oglądanie filmików edukacyjnych, pamiątek, czytanie literatury, poznawanie dzieł malarskich, słuchanie
muzyki, naukę elementów tańców, wykonywanie prac plastycznych itp., dzieci zgłębiały swą wiedzę o Belgii, Grecji,
Francji oraz Hiszpanii.

przez uczniów montaż słowno-muzyczny,
zawierał także utwory muzyczne z repertuaru takich wykonawców jak: Magda Anioł,
Arka Noego czy małe TGD z solowymi występami najmłodszych uczniów i dobraną
do tekstów choreografią.

TEKST I FOTO K.G.

Realizacja programu wzbogaciła zasób wiedzy dzieci, dostarczyła wiele radości i rozbudziła ciekawość poznawczą.
Myślę, że został im zaszczepiony również
szacunek dla kultur innych narodów.
Uwieńczeniem podjętych przez nauczycielki działań było zorganizowanie
konkursu wiedzy na temat Unii Europejskiej, Polski oraz poznawanych krajów.
Przedszkolaki poprzez różnorodne działania (np. rozwiązywanie krzyżówki oraz
zagadek, zgadywanek obrazkowych
i wiele innych) mogły pochwalić się zdobytą wiedzą. Dużą atrakcją była wspólna
nauka kroków zorby oraz udział w konkurencjach sportowych, jak na olimpiadzie
w Grecji. Wszyscy wracali do swojej sali
z uśmiechem na twarzy, dyplomem
oraz słodkościami.

SP1
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Wycieczka na Kaszuby
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n W dniach 22 – 25 maja grupa młodzieży z SP1 w Nowym Dworze Mazowieckim przebywała na Zielonej Szkole na Kaszubach. W czasie czterodniowego pobytu uczniowie pogłębiali wiedzę na temat historii, kultury i przyrody Kaszub.
Miejscem zakwaterowania był malowniczo położony ośrodek nad jeziorem
Długim.

W

trakcie pobytu uczniowie zwiedzali Muzeum Etnograficzne
we Wdzydzach Kiszewskich. Odbył się
godzinny rejs po jeziorze Wdzydzkim,
podczas którego można było podziwiać
jego uroki oraz krajobraz i walory przyrodnicze okolicy.
Młodzież zwiedziła Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.
Wycieczkowicze pod kierunkiem przewodniczki mieli okazję zobaczyć m.in.
najdłuższą deskę świata, największy
fortepian świata, Dom Sybiraka, łagry,
bunkier TOW „Gryf Pomorski”, dom trapera. Zobaczyli także Kościółek św. Rafała. Pani przewodnik przekazała wiele
bardzo interesujących faktów historycznych związanych z regionem i dziejami
naszego kraju.
Ciekawym punktem było zwiedzenie „Domu do góry nogami”, w którym
śmiałkowie próbowali swoich sił w starciu z grawitacją. No cóż, łatwo nie było,
ale ostatecznie, mimo wszystkich trudności, uczniowie pomyślnie przeszli tą
próbę :)
Młodzież mogła podziwiać proces ręcznego wyrabiania naczyń z gliny
w Muzeum Ceramiki Neclów w Chmielnie. Niektórzy nawet dołączyli do garncarza, żeby osobiście nauczyć się tego
fachu. Podczas pobytu na Zielonej Szkole
uczniowie mogli też zabawić się na scenie
amfiteatru na Złotej Górze, który został
zbudowany na kształt odwróconej łodzi.
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili Kolegiatę Kartuską, gdzie również wysłuchali wielu informacji i ciekawostek na
temat kartuzów i ich sposobu życia oraz
obejrzeli pięknie ozdobiony kościół i relikwie świętych.
Młodzież uczestniczyła w warsztatach dotyczących kultury kaszubskiej,
poznała tradycje Kaszub, kaszubski

www.nowydwormaz.pl

haft i stroje. Uczyła się rozumieć język
kaszubski i śpiewać „Kaszubskie nuty”.
Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Atrakcją Zielonej Szkoły były także
stare parowozy w Muzeum Kolejnictwa
w Kościerzynie. Uczniowie odwiedzili
zakłady porcelany w Lubianie i oglądali proces jej produkcji. W Kościerzynie
młodzież zwiedzała jedyne w Polsce
Muzeum Akordeonów i poznała ewolucję tego instrumentu muzycznego.
Największą atrakcją Zielonej Szkoły
okazała się być gra terenowa przygotowana przez opiekunów, podczas której
trzeba było wykazać się znajomością
czytania mapy oraz znajomością języka
kaszubskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się organizowane każdego dnia gry i zabawy integracyjne oraz
sprawnościowe.
W dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzali
Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz brali czynny udział w pokazie
przygotowania papieru czerpanego.
Ostatnim punktem był Toruń – miasto Mikołaja Kopernika.
Uczestnicy wyjazdu zgodnie stwierdzili, że Zielona Szkoła należała do bardzo udanych.
Wyjazd został częściowo dofinansowany z funduszu Rady Rodziców, za co
serdecznie dziękujemy!
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n 19 maja, po raz kolejny, odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana
Pawła II w nowym Dworze Mazowieckim Festyn Rodzinny. Społeczność Szkolna: nauczyciele, uczniowie i rodzice, wspólnie spędzili czas, integrując się poprzez aktywny udział w sobotniej uroczystości.

II

Mazowiecki Pułk Saperów przygotował atrakcję w postaci wykrywacza metalu. Wszyscy uczestnicy
mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi
poszukiwacze skarbów. Kolejną atrakcją
pokazów saperskich było przygotowane
stanowisko strzelnicze z bronią symulującą prawdziwą broń. Uczestnicy festynu
mogli także podziwiać efekty psiej tresury.
Nowodworska Ochotnicza Straż Pożarna
zaprezentowała swój najnowszy sprzęt
strażacki oraz wóz bojowy. Natomiast
Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo
Wodne przedstawiła zasady udzielania
pierwszej pomocy. Dla smakoszy, przygotowane były stanowiska kulinarne, wśród
których oferowano soczystą kiełbaskę
z grilla, bigos, deser stanowiły ciasta upieczone przez rodziców, gofry z receptury
uczennic, wata cukrowa oraz zdrowy koktajl owocowy.
Najmłodsi uczniowie z grup przedszkolnych zaprezentowali pokaz tańca
ludowego – krakowiaka oraz pokaz mody
ekologicznej tzw. eko-stroje. Na scenie
muzycznej wystąpili: zespół COKOBANGO w składzie: Dariusz Kłosowski, Arleta
Lemańska i Zbigniew Fal oraz duet wokalny – Sylwia Astran i Przemysław Ziółkowski. W trakcie festynu odbył się Quiz
wiedzy o naszym Patronie, którego tematem przewodnim była „Maryja w życiu św.
Jana Pawła II”. Główną nagrodą był Puchar
ufundowany przez Proboszcza ks. Andrzeja Kwiatkowskiego. W drodze eliminacji
z ośmiu drużyn, wyłoniono trzy do ścisłego finału. Rozstrzygnięto także konkurs
plastyczny dla uczniów naszej szkoły pt.:
„Maryja w moim życiu”, oraz przygotowano wystawę najciekawszych prac.
Na festynie swoje stoiska miały: Nowodworskie Amazonki, AVON,
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uczniowie z BIO kosmetykami i doświadczeniami chemicznymi, nie zabrakło także stoiska z kiermaszem książek.
Nauczyciele przygotowali także stoliki
z zadaniami matematycznymi dla małych
i dużych oraz z zadaniami z języka polskiego
„Uzupełnij przysłowia” oraz kącik dla dzieci
z malowaniem twarzy. Można było także
rozegrać turniej w Scrable. Atrakcją sportową były: skoki w workach, rzut beretem,
skoki na kangurówce, tor przeszkód, kręcenie na hula-hop, kręgle i równowaga.
Tradycyjnie odbył się mecz pomiędzy nauczycielami a uczniami, tym razem w piłkę koszykową. Firma „Na Grani Turystyka
i Alpinizm” przygotowała skoki na trampolinie i SLACKLINE – chodzenie po napiętej
taśmie.
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się
loteria fantowa. Dochód z imprezy został
przekazany na rzecz Rady Rodziców SP 1.
Za wsparcie i pomoc przy organizacji naszego święta dziękujemy:
zz Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego panu Jackowi Kowalskiemu,
zz Proboszczowi Parafii św. Michała Archanioła ks. Andrzejowi Kwiatkowskiemu,
zz Radzie Rodziców,
zz płk. Robertowi Kamińskiemu – Dowódcy oraz Saperom 2 Mazowieckiego Pułku Saperów,
zz Andrzejowi Bogdańskiemu – Prezesowi oraz druhom strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej,
zz Mariuszowi Torbusowi – Prezesowi
oraz druhom strażakom Ochotniczej
Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego,
zz Krzysztofowi Borowskiemu – Dyrektorowi Nowodworskiego Ośrodka
Kultury,

zz Elżbiecie i Wojciechowi Szymańskim
– firmie LUKULLUS,
zz Pawłowi Nowickiemu – firmie NOWIK
zz Dariuszowi Wardal – firmie DAREX
zz Jakubowi Rulkowskiemu – firmie BIO
EKO Cezar Sp. Z o.o.
zz Sławomirowi Kopczyńskiemu – firmie
GOBARTO SA,
zz Annie Siekierko – Hurt – Detal Art.
Spożywczo-Rolne,
zz Nowodworskim Amazonkom,
zz Dariuszowi Swatkowi – „Na Grani Turystyka i Alpinizm.
Serdeczne podziękowania składamy
wszystkim życzliwym osobom, które pomagały w przygotowaniu do festynu –
Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom
Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej nr 1, Rodzicom i Uczniom.
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Zakończenie Roku Szkolnego Zerówek
w szkole w Twierdzy

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MODLIN
TWIERDZA
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TEKST Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlinie Twierdzy
FOTO P. Kuczera

n 15 czerwca odbyła się uroczystość
zakończenia roku szkolnego zerówek
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
4 w Modlinie Twierdzy.

D

ziesięć miesięcy wspólnych zabaw, podróży po porach roku
szybko minęło. Nadszedł czas pożegnania
i upragnionych przez wszystkie dzieci wakacji. Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor
Zdzisław Szmytkowski, serdecznie witając
wszystkich gości i zapraszając do obejrzenia przedstawienia pt.: „Podróże na wesoło”
w wykonaniu dzieci z grupy „0” a i „0” b.
W podróż lokomotywą wszyscy wyruszyli, świetnie się przy tym bawili, do Polski
przybyli, a tam taniec do utworu Chopina
dziewczynki zatańczyły. Potem do wspólnego lotu samolotem gości zaprosili. Układ
taneczny do piosenki „Fly” zaprezentowali

i we Włoszech wylądowali. Tam kucharze
swoją popisową pizzą ich poczęstowali. W czasie podróży na koncert muzyki
Straussa przybyli, następnie we Francji po
galerii malarstwa oprowadzili, by malarzy i ich prace goście podziwiali. W Anglii
odbył się pokaz mody, kolekcję kapeluszy
wszyscy zobaczyli, modelki rytmicznie po
wybiegu chodziły. Swoimi umiejętnościami sportowymi popisali się piłkarze, którym towarzyszyły czirliderki, prezentujące
wspaniały układ taneczny. Spotkanie z Europą dzieci zakończyły i do Japonii wyruszyły. Tam
Japonki podróżnych przywitały,
a chłopcy sztukę walki „Taekwondo” zaprezentowali.
Podróże marzeń dzieci spełniły i z radością do Polski powróciły. „Jesteśmy Polką i Polakiem”

razem zaśpiewali i „Wakacji czas” powitali.
Wychowawczynie dumne były z dzieci,
które pięknie wystąpiły. Goście czas miło
spędzili, ponieważ zerówkowicze podróżami ich zachwycili. Pan Dyrektor Z. Szmytkowski oraz Pani wicedyrektor E. Rudnicka
życzyli dzieciom udanych wakacji, bezpiecznego wypoczynku.
Na zakończenie uroczystości wychowawczynie rozdały dyplomy i książki oraz
wykonano pamiątkowe zdjęcia z dziećmi.

Najlepsi sportowcy z Modlina Twierdzy
n 20 czerwca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy odbył się apel podsumowujący osiągnięcia
sportowe w roku szkolnym 2017/18.

N

ajlepszym lekkoatletom wręczono medale w sześciu konkurencjach LA: biegu na dystansie 60 m, 600 m, Teście Coopera, rzucie piłeczką palantowa, piłką lekarską oraz skoku w dal.
Medale dla zwycięzców, jak co roku ufundował prezes UKS REDUTA Pan Sławomir Krzeczkowski za co serdecznie dziękujemy.
Najlepsze wyniki LA uzyskane w roku szkolnym 2017/18
Dziewczęta 			
Chłopcy
60 m
DĄBROWSKA KLAUDIA		
9,77 s.
TROJAK KACPER
9,60 s.
WOJTCZAK WIKTORIA		
9,78 s.
FEDORÓW HUBERT 9,70 s.
KALISZ IZA 			
9,84 s.
CIURA KAMIL	
9,77 s.
PIOTROWSKA WIKTORIA
WASIAK OLIWIA
PRĘGOWSKA DOMINIKA
PRĘGOWSKA DOMINIKA
WASIAK OLIWIA 		
WŁODARZ ZUZANNA		

600 m
2:09 min CIURA KAMIL
2:18 min FEDORÓW HUBERT
2:21 min TROJAK KACPER

SKOK W DAL
3,63 m
JURAK MATEUSZ 4,08 m
3,51 m
TULIN MATEUSZ
4,05 m
3,54 m
CIURA KAMIL
3,62 m

Podczas apelu zaprezentowano i nagrodzono także dużą
grupę uczniów, którzy w minionym roku szkolnym wielokrotnie
reprezentowali szkołę w indywidualnych i drużynowych, gminnych i powiatowych zawodach sportowych, dźwigając na swoich
barkach trud i odpowiedzialność za siebie, za drużynę. Uczniowie
Ci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz czekolady ufundowane
przez Dyrektora szkoły Pana Zdzisława Szmytkowskiego.
Wszystkim sportowcom jeszcze raz dziękujemy, życzymy dalszych sukcesów sportowych i nie tylko oraz aktywnych wakacji.

2:21 min
2:30 min
2:32 min

TEST COOPERA
2402 m CIURA KAMIL 2330 m
2230 m FEDORÓW HUBERT 2320 m
2202 m MAĆKIEWICZ KACPER 2080 m

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ 3kg
JANUS EWELINA		
7,20 m JURAK MATEUSZ
WASIAK OLIWIA 		
6,90 m
BARSZCZAK JAKUB
GRĄDZKA OLA 		
6,40 m
ŻUREK KAMIL

10,5 m
10,3 m
8,0 m

RZUT PIŁECZKĄ PALANTOWĄ
WASIAK OLIWIA 		
30,5 m
WASIAK MIKOŁAJ
JARMUSZ MARTA
26,1 m
JURAK MATEUSZ
GÓRNICZ OLIWIA
25,5 m
CIURA KAMIL

41,3 m
40 m
37 m

www.nowydwormaz.pl

KLONOWSKA SANDRA 		
PIOTROWSKA WIKTORIA
DĄBROWSKA KLAUDIA

TEKST I FOTO Nauczyciele wf
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Grunt to dobre wychowanie – konkurs dla
przedszkoli w Modlinie Twierdzy

TEKST I FOTO Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlinie Twierdzy

n Wychowanie wg specjalistów to proces długotrwałych oddziaływań na człowieka, które mogą przyczynić się do ukształtowania jego osobowości, charakteru, psychiki czy postępowania. Idąc zatem tą definicją, dziecko od samych
narodzin poddane jest temu zjawisku zarówno przez osoby jemu bliskie jak
i obce. By przybliżyć pojęcia związane z dobrym wychowaniem w Publicznym
Przedszkolu nr 4 „Bajeczna Kraina” w Modlinie Twierdzy został zorganizowany
konkurs „Grunt to dobre wychowanie”.

W

środowisku oddziaływań małego człowieka działają przynajmniej trzy sfery: rodzina, koledzy oraz
placówka edukacyjna. Niejednokrotnie
wpływ na działania naszych milusińskich mają wirtualni bohaterowie bajek
i gier komputerowych. Jednak nie tylko
komputer jest narzędziem wspomagającym ale także utrudniającym wychowanie. Wszelkie środki masowego przekazu jak Internet czy telewizja również
niosą ze sobą czynniki wpływające na
ukształtowanie się osobowości dziecka.
Największy wpływ na postępowanie
małego człowieka powinni mieć dorośli z jego najbliższego środowiska, bo to
od ich dziecko poprzez naśladowanie
uczy się zasad dobrego wychowania.
W celu przybliżenia pojęć związanych z dobrym wychowaniem, 19
kwietnia w Publicznym Przedszkolu nr
4 "Bajeczna Kraina" w Zespole Szkolno
– Przedszkolnym nr 4 został zorganizowany konkurs "Grunt to dobre wychowanie". Konkurs miał formę scenek
teatralnych, w których aktorami były
dzieci w wieku przedszkolnym. Każda
grupa składała się z 4 przedstawicieli z poszczególnych grup wiekowych.
Tematami mini spektakli były pojęcia
zawiązane z zasadami dobrego wychowania. Ponieważ jest to bardzo obszerne zjawisko zostało wydzielonych 5
stref, które miały przybliżyć cele konkursu najmłodszym odbiorcom. Wcześniej
pojęcia zostały przypasowane każdemu
z przedszkoli w wyniku losowania. Do
konkursu zgłosiło się Publiczne Przedszkole nr 5 z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, Publiczne Przedszkole
nr 2 z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 oraz Publiczne Przedszkole nr 4
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr
4. Z zaproponowanych działań konkursowych zrezygnowało Publiczne Przedszkole nr 3 oraz Publiczne Przedszkole
nr 1. W dniu konkursu w progach naszej
placówki gościliśmy panią Alinę Ochtyrę z Urzędu Miejskiego, przedstawicieli
Uniwersytetu III Wieku oraz wicedyrektorów poszczególnych przedszkoli
i nauczycieli przygotowujący dzieci do
występu.
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Przed
zaprezentowaniem
się
małych artystów została wyłoniona
w takcie zabawy kolejność występów
poszczególnych przedszkoli oraz jury,
którego zadaniem było podziwianie
i ocenianie walorów artystycznych
przygotowanych scenek teatralnych.
Zatem w skład komisji wchodzili przedstawiciele trzech reprezentowanych
przedszkoli, Urzędu Miasta oraz dwóch
grup Uniwersytetu III Wieku.
W trakcie konkursu mogliśmy podziwiać małych aktorów w scenkach
związanych z bezpiecznym internetem, szacunkiem dla zwierząt oraz
zasadami savoire – vivre. Każda z nich
pokazała, że dla dzieci nie ma rzeczy
niemożliwych, a ich naturalne talenty muzyczne i aktorskie wzbogaciły
tylko konkurs. Bogata sceneria, ciekawe rekwizyty a przede wszystkim
forma przekazania bezcennej wiedzy
i umiejętności przez małych artystów,
pokazuje jak pożyteczne i drogocenne są zasady dobrego wychowania.
W trakcie obrad jury, które miało niełatwe zadanie przed sobą, mali aktorzy korzystali z magicznego dywanu na sali świateł. Wcześniej jednak
uzupełnili energię poprzez smaczne
i zdrowe przekąski w postaci babeczek
marchewkowych i szpinakowych oraz
owoców, przygotowanych przez szefową kuchni – panią Tereskę. Konkurs
nie byłby konkursem, gdyby nie został
wyłoniony zwycięzca. I po obradach
jury zdecydowało o następującej kolejności miejsc:
I miejsce zajęła "Wesoła czwóreczka" z Publicznego Przedszkola nr 4, II
miejsce wywalczyły "Krasnale" z Publicznego Przedszkola nr 2 oraz III miejsce uzyskali "Bajeczni" z Publicznego
Przedszkola nr 5. Każda drużyna została
nagrodzona pucharem, dyplomem oraz
nagrodami w postaci gier i drobnych
gadżetów. Na każdego uczestnika konkursu na zakończenie spotkania z dobrym wychowaniem czekał popcorn
oraz wata cukrowa. Wszystkim aktorom
i ich opiekunom gratulujemy podjęcia
wyzwania oraz zapraszamy do udziału
w następnych konkursach.

www.nowydwormaz.pl
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Zielona Szkoła klas 6 z Modlina Twierdzy
n W dniach 22-25 maja 2018 r. grupa
25 uczniów klas szóstych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 pod opieką
organizatora wyjazdu B. Siwek oraz Pań
A. Biegaj i A. Mizerskiej uczestniczyła
w Zielonej Szkole: Ojców – Wieliczka –
Kraków – Energylandia w Zatorze.

P

ierwszy dzień jak przystało na
Zieloną Szkołę upłynął na łonie
natury w Ojcowskim Parku Narodowym,
czyli niezwykle urodziwej dolinie Prądnika, gdzie oglądaliśmy niecodzienny
obiekt przyrodniczy Maczugę Herkulesa, zbudowaną z twardych wapieni,
Zamek w Pieskowej Skale, oraz Bramę
Krakowską, będącą klasycznym przykładem bram skalnych, na dawnym szlaku
handlowym z Krakowa na Śląsk. Spacer
niektórym osobom dał się we znaki, poczuli zmęczenie. Stąd dalej pojechaliśmy
naszym busikiem do miejscowości Zajazd, gdzie po zakwaterowaniu się, i po
obiedzie miło i aktywnie upłynął czas.
Kolejny dzień to prawdziwy maraton dla wytrwałych. Najpierw zwiedzanie Wieliczki, jednak w nietypowy
sposób. Wszyscy uczestnicy najpierw
musieli się przebrać w szare kombinezony typowe dla górników i od tej pory
już jako „Młodzi Górnicy” poznawali codzienne zajęcia i pracę górników. Było
naprawdę ciekawie. Zadania do wykonania były przeróżne: od wykonywania
pomiarów, czołgania się niskimi korytarzami, udzielania pomocy medycznej
poszkodowanym, piłowania drzewa,
ładowania soli na wózek, zaplatania
lin czy nawet protokołowania mapy
przejść i wykonanych prac.
Następnie udaliśmy się do Krakowa, gdzie po obiedzie pod opieką „szalonego Pana Przewodnika” wyruszyliśmy poznawać najciekawsze miejsca
tego grodu. Przewodnik opowiadał
liczne legendy i prawdziwe historie.
I tak aby tradycji stało się zadość, widzieliśmy smoka wawelskiego, zaś na
Wawelu: Katedrę Wawelską, Dzwon
Zygmunta, Krypty, dziedziniec zamku
królewskiego. Idąc Plantami dotarliśmy
do ul. Franciszkańskiej 3, czyli do okna
papieskiego. Następnie do Kościoła
Mariackiego, dalej Bramy Floriańskiej,
Sukiennic, Ratusza. Tu nastąpił krótki odpoczynek po którym kolejnym
punktem programu były Podziemia
Rynku Głównego, miejsce niezwykłe,
gdzie odtworzono dawne elementy
z życia grodu.
Trzeci, najprzyjemniejszy dla dzieci dzień Zielonej Szkoły to oczywiście
całodzienny pobyt w Energylandii,

www.nowydwormaz.pl
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największym Parku Rozrywki w Polsce.
Tamtejszym atrakcjom rozpostartym
na obszarze 26 ha nie było końca. Czas
upłynął na niezapomnianych wrażeniach i świetnej zabawie.
Ostatni czwarty dzień Zielonej
Szkoły to ponowna wizyta w Krakowie,
ale tym razem polegająca na spacerowaniu, podziwianiu i robieniu tradycyjnych pamiątek.
Czas podczas tego wyjazdu minął
wyjątkowo szybko, za szybko, nikomu
nie zabrakło wrażeń i emocji. Było dużo
radości, nauki i rozrywki. Cele i zadania
zostały zrealizowane.
Z ciekawostek możemy się pochwalić, iż sami dla siebie przyrządzaliśmy śniadania i kolacje. Była to dobra szkoła życia.
Chwile, które wspólnie spędziliśmy
oprócz tego, że bardzo nas zbliżyły, pozwoliły lepiej poznać się – to na pewno
pozostaną na długo w pamięci.
Dziękujemy rodzicom, którzy w całości pokryli koszt wyjazdu oraz Panu Dyrektorowi, za możliwość realizowania pomysłów typowych i tych nieco rzadszych.
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Światowy Dzień Wody
n 22 marca dzieci z grupy Pszczółki
i Żabki z Przedszkola w Modlinie Twierdzy wraz z rodzicami obchodziły Światowy Dzień Wody. Z tej okazji wszyscy
byli ubrani w niebieskie koszulki.

T

en dzień miał na celu uświadomić dzieciom znaczenie wody
dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Przedszkolaki brały udział w zabawach umysłowych, muzycznych oraz
badawczych. Ćwiczyły umiejętność
wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń tj. Jaka jest woda? Czy woda
ma smak i kolor? Co pływa w wodzie,
a co tonie? Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne
dźwięki :woda kapiąca z kranu, padający deszcz, szum wody w strumyku.
Dzieci z grupy Pszczółki zaprezentowały inscenizację na temat tego, kto
potrzebuje wody? Inscenizacja ta została przygotowana w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Mamo, tato, wolę wodę”. Zaproszeni
goście czynnie włączyli się do udziału
w uroczystości biorąc udział w konkurencji sportowej „Lodowa sztafeta”.
Zadaniem rodziców było w jak najkrótszym czasie slalomem przenieść na
łyżce kostki lodu z jednego pojemnika

TEKST M. Skrońska,
FOTO A. Dębek, Natalia Belka

do drugiego. Na dzieci również czekały
zmagania sportowe „Wodna sztafeta”,
która polegała na biegu slalomem z napełnionymi wodą kubkami. Zwycięskie
drużyny otrzymały dyplomy „Przyjaciela wody”, natomiast pozostali uczestnicy smaczne, soczyste jabłka. Po sportowych zmaganiach przystąpiliśmy do
WIELKIEGOOO eksperymentowania.
Powszechnie wiadomo, że dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym
sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze
i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę
wielokierunkowego rozwoju dziecka.
I chociaż niektóre eksperymenty wydają się trudne, to dają dziecku okazję
do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody. W pierwszym
doświadczeniu wrzucaliśmy do miski
z wodą różne przedmioty i obserwowaliśmy co pływa, a co tonie. Drugie
doświadczenie pt. „Magiczny ziemniak”
polegało na przygotowaniu w jednej
szklance roztworu soli, a w drugiej czystej wody i wrzuceniu do każdej z nich
plasterka ziemniaka. Dzieci zauważyły,
że w szklance z solą ziemniak pływa,
a w samej wodzie tonie. Kolejny eksperyment polegał na włożeniu po jednym

Lekcja tolerancji w DROBINIE
n 6 czerwca odbyła się wycieczka do
Drobina klasy IIa i IIIa szkoły podstawowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 4 z Modlina Twierdzy.

Z

biórka 7.30 spowodowała, że wszyscy byli na czas. Podróż trwała około godziny. Każdy inaczej wyobrażał sobie
miejsce pobytu wycieczki. Okazało się, że
była to mała wieś. Na miejscu czekało na
nas przemiłe małżeństwo. Byli oni niewidomi. Pomimo swojej niepełnosprawności, wyglądali na bardzo szczęśliwych
i zadowolonych z tego, czym się zajmują.
Pokazywali pomocne im przedmioty w ich
życiu codziennym, o których istnieniu nie
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surowym jajku do pojemników z wodą
i octem. Po upływie 24 godzin dzieci
zauważyły, że w szklance z octem pojawiły się pęcherzyki gazu i zabrudzenia,
a jajko zrobiło się miękkie i gumowate
oraz można nim odbijać jak piłeczką
pingpongową. Natomiast jajko wyjęte z wody nie zmieniło się. Ten dzień
dostarczył dzieciom wielu wrażeń i na
pewno na długo pozostanie w ich pamięci .Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem
życia i należy o nią dbać, a więc nie
marnujmy WODY!

TEKST I FOTO Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlinie Twierdzy

wiedzieliśmy. Opowiedzieli nam, jak wygląda codzienność osób, zmagających
się z niepełnosprawnością, jaką jest brak
wzroku. Następnie nasz panie podzieliły
nas na kilkuosobowe zespoły. Wszyscy
domyślaliśmy się, że zbliża się czas przygotowania własnych pizz. Składniki były
dobrze dobrane do naszych preferencji
smakowych. Zrobione pizze zostały włożone do gorącego pieca. W tym czasie poszliśmy na spacer do pobliskiego ogrodu.
Po drodze spotkaliśmy dwa kucyki. Każdy
z nas podczas wycieczki miał możliwość
doświadczenia bycia osobą niewidomą.
Dostaliśmy białą laskę i opaskę na oczy.
Było wiele przeszkód m.in. chodnik z nie

pełnym wypełnieniem i kamienie. Później poszliśmy do sadu na pyszne czereśnie. Miło nam upłynął czas na spacerze.
Wróciliśmy i tam czekała na nas gotowa,
przepyszna pizza. Każdy zjadł ją ze smakiem. Byliśmy najedzeni. Mieliśmy okazję
również zrobić swój papier czerpany. Na
koniec wycieczki czekała na nas ostatnia
atrakcja – przejażdżka bryczką konną. Niestety musieliśmy wracać do domu, ale za
to bardzo zadowoleni z mile spędzonego
czasu wśród ludzi, którzy nie są do końca
zdrowi tak, jak my. Ale trzeba przyznać, że
zarazili nas swoim optymizmem i radością
z tego, co posiadają. I tego powinniśmy się
od nich uczyć.
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Srebrna Dorota Borowska!

TEKST I FOTO Mariusz Szałkowski

n Dorota Borowska zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR zdobyła srebrny
medal i tytuł Wicemistrzyni Europy
Seniorów w Mistrzostwach Europy Seniorów Belgrad na olimpijskim dystansie C-1 200 m. Zawody odbywały się
w dniach 8-10 czerwca 2018 r.
o świetny wynik naszej młodej
zawodniczki szczególnie, że już
za rok kwalifikacje olimpijskie, a Dorota już jest druga w Europie. Można powiedzieć, że na obecną chwilę trzecia
na świecie, ponieważ jest tylko jedna
zawodniczka na świecie z Kanady, która
jest lepsza od Rosjanki, która pokonała
Dorotę.
W Belgradzie Dorota popłynęła
świetny wyścig pokonując dwie utytułowane Mistrzynie Świata, zawodniczki
z Węgier i Białorusi co na ten rok było
naszym głównym celem.
Do rywalizacji przystąpiło 17 państw
z Europy i tyle samo zawodniczek. Po
powrocie z udanych zawodów zostaliśmy zaproszeni do Ministerstwa Sportu,
gdzie Minister Witold Bańka złożył nam
gratulacje za osiągnięty wynik. Podczas
spotkania Pan Minister rozmawiał z nami
o potrzebach i toku przygotowań do
Igrzysk Olimpijskich TOKYO 2020.

T
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