Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 105 / Grudzień 2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
składamy Wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech
ten magiczny czas napełni wasze serca spokojem i da
wiele radości ze spotkań w gronie najbliższych. Niech przy
świątecznym stole nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej
atmosfery, a świętowanie przyjścia na świat Zbawiciela
będzie źródłem pozytywnej energii na cały przyszły rok.
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Od
Burmistrza
Drodzy Nowodworzanie!
Kolejny rok dobiega końca. Rok
ważny dla Polski i dla naszej małej
Ojczyzny. Dopiero co obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania
niepodległości. W tym numerze
publikujemy szeroką relację z okolicznościowych uroczystości, które
w Nowym Dworze Mazowieckim
trwały aż trzy dni.
Nasza niepodległość wyraża się między innymi w wyborach samorządowych. Ponownie
obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem, powierzając na kolejną kadencję zaszczytny urząd
Burmistrza Miasta. Traktuję oddane na mnie
głosy jako zobowiązanie do dalszej pracy na
rzecz rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego. Dziękuję, że doceniliście Państwo moje
dotychczasowe starania. Razem z nowowybraną Radą Miejską będziemy działać, aby nasze miasto stało się jeszcze bardziej przyjazne
mieszkańcom. Relacja z pierwszej sesji poniżej,
a obrady rady od tej kadencji będziecie mo-

gli Państwo oglądać na żywo w internecie.
Grudniowe wydanie „Faktów” poświęcamy
także ostatnim inwestycjom takim jak boisko
przy szkole na Pólku oraz najbliższym – w pełni zautomatyzowanej wypożyczalni rowerów,
która wystartuje wiosną. Zachęcam do lektury.
Pragnę także życzyć wszystkim Mieszkańcom
i ich Gościom, aby nadchodzące Święta upłynęły w radosnej i spokojnej atmosferze. Niech
to będzie piękny czas wypełniony zgodą i miłością, a Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesów i spełnionych marzeń.
Wesołych Świąt!

temat numeru

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej
TeksT I Foto RED.

n 22 listopada odbyła się I sesja Rady Miejskiej kadencji 2018–2023.

P

oprowadzili ją (do czasu wyboru
przewodniczącego Rady) Krystyna
Nasiadka i Adrian Zaremba.
Na początku odbyło się zaprzysiężenie Burmistrza Jacka Kowalskiego. „Pragnę
raz jeszcze podziękować Mieszkańcom za

okazane zaufanie. Obiecuję, że będę ciężko
pracował dla dobra naszej małej Ojczyzny”
powiedział po zaprzysiężeniu Burmistrz.
W skład Rady Miejskiej, kadencji 2018-2023 weszli [kolejność alfabetyczna]:
Biliński Roman, Bisialski Krzysztof, Boroń
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Mirosława, Brzeziński Ryszard, Brzozowska Grażyna, Ciesielski Marek, Dylewska
Wioletta, Gluba–Stasiak Monika, Kowalska
Agnieszka, Kubiak–Falęcka Agnieszka, Michałowski Sławomir, Nadrzycka Grażyna,
Nasiadka Krystyna, Ozdarski Marcin, Paszkiewicz Justyna, Plackowski Jerzy, Reginis
Tomasz, Rusek Beata, Sosińska Angelika,
Świokło Michał i Zaremba Adrian. Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Krzysztof Bisialski, a Wiceprzewodniczącymi: Grażyna Nadrzycka, Roman
Biliński i Marek Ciesielski.
W trakcie posiedzenia radni wybrali
przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
jego zastępców. Na przewodniczącego
Rady Miejskiej wybrany został Krzysztof Bisialski, który pełnił tę funkcje w poprzedniej
kadencji. Wiceprzewodniczącymi zostali
Grażyna Nadrzycka, Roman Biliński i Jerzy
Plackowski, którzy również w poprzedniej
kadencji piastowali te funkcje.
Informacje o pracy Rady Miejskiej publikowane są na www.bip.nowydwormaz.pl
w zakładce "Rada Miejska kadencji 2018-2023".

Nowodworski Rower Miejski
rusza już wiosną 2019!

TeksT I Foto WYDZIAŁ
PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

n Wiosną 2019 zostanie oddany do użytku system wypożyczalni rowerów miejskich
po nazwą Nowodworski Rower Miejski (NRM). Jest to odpowiedź władz miasta na
postulaty mieszkańców i stanowi część kompleksowych działań dla poprawy miejskiej mobilności, na które składa się również budowa systemu ścieżek rowerowych,
rozwój infrastruktury rowerowej oraz budowa parkingów „Parkuj i jedź”.

NRM

oparty
zostanie
o rowery czwartej
generacji. To najnowocześniejsze
obecnie rozwiązanie pozwalające
na swobodne poruszanie się i wypożyczanie rowerów na terenie całego miasta. Rowery wyposażone
będą w system lokalizacji GPS, co

Dworu Mazowieckiego nie tylko
poprzez poprawę warunków dla
miejskiej mobilności. Władze miasta liczą również na polepszenie
jakości powietrza na terenie miasta
oraz ograniczenie korków trapiących w godzinach szczytu główne
ciągi komunikacyjne miasta.

Przykładowe wizualizacje roweru miejskiego
umożliwia ich śledzenie w czasie
rzeczywistym, a także pozwala na
ich łatwe wyszukiwanie, rezerwowanie i na zakończenie wypożyczenia. System działał będzie całodobowo, wraz z całodobowym
wsparciem technicznym i obsługą
Biura Obsługi Klientów dostępnym
w języku polskim i angielskim. Wiosną na ulicach miasta pojawi się 80
rowerów dostępnych w różnych
konfiguracjach, ale miasto zastrzega sobie możliwość zwiększenia
tej liczby.
NRM i powstająca wraz nim infrastruktura rowerowa przysłużyć
się mają mieszkańcom Nowego

www.nowydwormaz.pl

System wypożyczalni rowerów
miejskich powstanie w ramach projektu unijnego „Poprawa warunków
do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych
na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt,
Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin
i Wieliszew”, Działanie: 4.3 Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza,
Poddziałanie: 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020 (RPO WM 20142020).”
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Nowe boisko przy Piątce
października zakończyliśmy wieckiego w ramach „Mazowieckie19
inwestycję pod nazwą „Bu- go Instrumentu Wsparcia Infrastrukdowa boiska z nawierzchnią sztucz- tury Sportowej MAZOWSZE 2018”.
TeksT I Foto RED.

ną przy Szkole Podstawowej nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim”
zrealizowaną przy pomocy środków
Samorządu Województwa Mazo-

Na budowę boiska piłkarskiego Miasto pozyskało środki w wysokości
200 000 zł. Wartość całego zadania
stanowiła 598 960,80 zł.

Obrady radnych online
TeksT I Foto RED.

I

nformujemy, że na stronie: nowydwormaz.sesja.
pl można śledzić transmisje obrad Rady Miejskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim. Pierwsza transmisja
odbyła się 22 listopada podczas inauguracyjnej sesji
nowej Rady kadencji 2018-2023.
Informacje o kolejnych sesjach (zaproszenia, projekty uchwał) publikowane są w Biuletynie informacji Publicznej: bip.nowydwormaz.pl w zakładce Rada Miejska
kadencji 2018-2023.

GKO – ciekawostka!
otychczas przeprowadzone prace Rosji (oznaczone na zdjęciu jako 3).
D
rewitalizacyjne potwierdziły, że Na ich miejscach zamontowano tarpo odzyskaniu przez Polskę niepodle- cze herbowe z wizerunkami Orła
TeksT I Foto RED.

głości dokonano modernizacji frontu
kasyna. Zniknęły wtedy cztery sterczyny z attyki (oznaczone na zdjęciu nr 1),
a płaskie powierzchnie elewacji ceglanej obłożono prostokątnymi kafelkami
ceramicznymi w kolorze ugrowym.
Na drugiej kondygnacji zastosowano dodatkowo zaprawę betonową
w kolorze szarym (tj. kolorze „betonu
architektonicznego”), usuwając dwa
okazałe kartusze herbowe z wizerunkiem Świętego Jerzego – patrona

Polskiego, które z kolei zostały skute
w okresie okupacji i taki stan utrzymy-

wał się do czasów obecnych. W porozumieniu z konserwatorem zabytków
przywrócimy zarówno sterczyny, jak
i orły na tarczach herbowych, a charakterystyczne ceramiczne kafelki już
teraz zostały oczyszczone, uzyskując
oryginalną barwę.

Punkt Obsługi Interesanta
zanowni Państwo,
Konsultacyjnego oraz terapeutów
Sparterze
uprzejmie informujemy, że na realizujących zadania z zakresu proUrzędu Miejskiego urucho- filaktyki uzależnień oraz Miejskiej
TeksT I Foto RED.

miliśmy Punkt Obsługi Interesanta.
W tym miejscu możecie Państwo
składać wszelkie wnioski i pisma.
W POI będziecie mogli zapisać się
na darmowe porady prawne, a także uzyskacie informacje nt. Punktu

Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Punkt działa w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego:
– w poniedziałki od 9:00 do 17:00
– od wtorku do piątku od 8:00 do 16:00.

Remont cmentarza fortecznego w Twierdzy Modlin

M

iasto pozyskało dotację na renowację cmentarza w Twierdzy Modlin.
Dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „Renowacja
mogił wojennych z roku 1920 oraz
głównego pomnika na Cmentarzu
Wojennym w Modlinie Twierdzy”
pochodzi ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4

TeksT I Foto RED.

Prace obejmą posadowienie 130
nowych krzyży upamiętniających
żołnierzy poległych w 1920 r. i renowację głównego pomnika tej nekropolii. Ich całkowity koszt to 180 000
złotych. Przyznane przez Ministerstwo dofinansowanie stanowi 80%
tej kwoty. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace powinny się
zakończyć do końca tego roku.
www.nowydwormaz.pl
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Centrum Informacji Turystycznej – rozstrzygnięcie konkursu na aranżację wnętrz
TeksT I Foto Wydział Projektów Infrastrukturalnych

15

października 2018 r. poznaliśmy wyniki konkursu
architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji architektonicznej aranżacji wnętrz
i wyposażenia Centrum Informacji
Turystycznej i strefy edukacyjno
– zabawowej w pomieszczeniach
dawnego Kasyna Oficerskiego
w Twierdzy Modlin.
I Nagrodę otrzymała praca nr
689742, uczestnika konkursu: MBA
ARCHITEKCI, Plac Przymierza 5 m 6,
03-944 Warszawa.
Nagrody pieniężne w konkursie są
dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu pt. „Wzrost
regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację daw-

nego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe w ramach RPO WM
2014-2020.
Jak będą wyglądać pozostałe wnętrza Kasyna Oficerskiego w Twierdzy
Modlin można zobaczyć na stronie

www.nowydwormaz.pl link:
https://www.nowydwormaz.pl/15,
wszystkie-aktualnosci?tresc=27602
Części graficzne wszystkich prac
złożonych w konkursie zamieszczamy poniżej w galeriach.

zwycięska praca konkursowa nr 689742

Forumuła PPP – warsztaty w ramach projektu Restaura
TeksT I Foto RED.

26

listopada br. w nowodworskim
Urzędzie Miejskim odbyły się
warsztaty dla instytucji publicznych
na temat zastosowania formuły PPP
(partnerstwa publiczno – prywatnego) w rewitalizacji obiektów zabytkowych. W szkoleniu wzięli udział
przedstawiciele samorządów.
Podczas warsztatów omawiane były
m.in. zagadnienia ogólne dotyczące
formuły PPP (finansowanie, aspekty
prawne), możliwości i źródła finansowania projektów ze szczególnym
uwzględnieniem funduszy europejskich, procesy wdrażania projektów
w formule PPP. Na zakończenie odbyły się także indywidualne konsultacje z ekspertem.
www.nowydwormaz.pl

Szkolenie realizowane było w ramach
projektu „Rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego poprzez mechanizmy
partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA”, którego liderem jest
Nowy Dwór Mazowiecki. Zgodnie
z założeniami projektu planowane
jest zrealizowanie w formule PPP
(partnerstwa publiczno-prywatnego) historycznego Placu Solnego,

modernizacja nabrzeża Narwi na
wysokości miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle
mieszkaniowe z częścią usługowohandlową. Projekt zakłada też utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy
okołoturystycznej.
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Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego
Chciałbym serdecznie podziękować moim Wyborcom za okazane zaufanie
i oddane głosy w wyborach samorządowych, dzięki którym, po raz kolejny mam
zaszczyt reprezentować Państwa w Radzie Powiatu Nowodworskiego.
Dziękuję Radnym Powiatu za powołanie mnie na zaszczytną funkcję Starosty
Nowodworskiego. Przed nami 5 lat ciężkiej pracy, do której przystępuję z pełnym zaangażowaniem i mobilizacją od pierwszych dni urzędowania. Zawsze
będę otwarty na Wasze opinie i uwagi oraz problemy, które z całą stanowczością
będę starał się rozwiązywać. Dołożę wszelkich starań, aby moja praca i doświadczenie służyły jak najlepiej rozwojowi Powiatu Nowodworskiego.
Składam wszystkim Państwu życzenia spokojnych, rodzinnych świąt Bożego
Narodzenia, aby ten czas spędzony w gronie najbliższych przyniósł energię i siłę
do spełniania marzeń.
					

Z wyrazami szacunku

					
					

Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta

I sesja Rady Powiatu Nowodworskiego

n 19.11.2018 r. odbyła się I Sesja Rady
Powiatu Nowodworskiego kadencji
2018-2023, którą otworzył najstarszy
wiekiem radny senior Jan Serwatka.

W

spólnie z najmłodszym wiekiem
radnym Kamilem Damianem
Szafrańskim poprowadzili posiedzenie,
podczas którego odbyło się uroczyste

6

ślubowanie nowo wybranych radnych.
Rada Powiatu Nowodworskiego spośród
siebie wybrała Przewodniczącego Rady
Powiatu, którym został Zdzisław Szmytkowski. Na Wiceprzewodniczącego został wybrany Mariusz Roman Kraszewski.
Rada wybrała także Starostę oraz Wicestarostę, a także Członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego.

TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Starostą Nowodworskim został
Krzysztof Adam Kapusta pełniący już tę
funkcję w kadencji 2010-2014 oraz 2008-2010 Wicestarostą został Paweł Calak dotychczasowy Wicestarosta Nowodworski.
Członkami Zarządu Powiatu Nowodworskiego zostali Radosław Kasiak, Monika
Nojbert oraz Jan Serwatka. Radnymi Powiatu Nowodworskiego zostali: Calak Paweł, Kapałka Elżbieta, Kapusta Krzysztof
Adam, Kasiak Radosław, Kraszewski Mariusz Roman, Kręźlewicz Katarzyna Izabela, Manowski Marcin, Maliszewska Anna,
Małecka Anna, Niezabitowski Zbigniew,
Nojbert Monika, Paczewski Grzegorz,
Serwatka Jan, Szafrański Kamil Damian,
Szmytkowski Zdzisław, Tabęcki Dariusz,
Torbus Mariusz, Ziółkowski Mariusz.

www.nowydwormaz.pl
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Prochownia 197 – gdzie historia przenika się z nowoczesnością
TeksT dr, inż. arch. Marek Przeździecki, Miejski Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim

n W najnowszym numerze Faktów Nowodworskich kontynuujemy cykl artykułów Miejskiego Konserwatora Zabytków
w naszym mieście, poświęconych najciekawszym projektom
i realizacjom architektonicznym na obszarze miasta, objętych
prawną ochroną konserwatorską – a więc głównie w Twierdzy Modlin oraz w układzie urbanistycznym obejmującym
historyczne centrum Nowego Dworu Mazowieckiego.

T

ym razem prezentujemy działania zmierzające do rewitalizacji obiektu Prochowni nr 197, znajdującej się w Twierdzy
Modlin przy ul. Gen. Józefa Bema naprzeciwko koszar obronnych
(w pobliżu Bramy Kadetów), z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Historycznej. Celem rewitalizacji będzie stworzenie jedynej
w swoim rodzaju multimedialnej ekspozycji poświęconej obronie Modlina w 1939 roku. Inwestycja ta rozpoczyna symbolicznie
proces rewitalizacji poszczególnych obiektów i mamy nadzieję,
że w przyszłości całej Twierdzy Modlin.
Realizowana już od kilku miesięcy inwestycja, obejmuje remont budynku Prochowni 197 oraz stworzenie multimedialnej
eskpozycji i jest pierwszym etapem większego projektu, zakładającego stworzenie na terenie dawnych fortyfikacji Centrum
Edukacji Historycznej. Inicjatorem i inwestorem jest Fundacja
Nasza Historia, wchodząca w skład Grupy Konkret, będącej właścicielem wielu nieruchomości Twierdzy Modlin, w tym jej serca
– budynku koszar obronnych. Program edukacyjny i scenariusz
wystawy powstał już w 2014 roku, a w roku 2017 projekt uzyskał
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Warto wiedzieć, że budynek Prochowni 197 powstał już
w czasach napoleońskich. W XIX wieku, został on gruntownie
zmodernizowany przez Rosjan. Szczególną rolę obiekt pełnił
podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku, kiedy to zlokalizowano w nim stanowisko dowodzenia obroną Modlina. To tam
generał Wiktor Thommee wydawał rozkazy i to tam odbywały
się narady, podczas których zapadały decyzje kluczowe dla wrześniowych wydarzeń. Właśnie ta wyjątkowa karta w historii tego
obiektu będzie tematem przewodnim powstającej obecnie ekspozycji multimedialnej.
Taras widokowy, amfiteatr i …
Zakres prowadzonych prac budowalnych obejmuje kompleksowy remont obiektu i budowę nowego pomieszczenia
ukrytego w skarpie nasypu ziemnego, a także szklanego łącznika.
Po zakończeniu rozbudowy nasyp zostanie uzupełniony a na sa-
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mym szczycie Prochowni powstanie taras widokowy. Nowością
będzie także amfiteatr, który planowany jest przed budynkiem.
Znajdzie się w nim kilkadziesiąt miejsc siedzących, z których odwiedzający będą mogli oglądać wyświetlane na zewnątrz filmy,
projekcje multimedialne oraz mapping na budynku koszar. Amfiteatr będzie wykorzystywany również podczas codziennych lekcji muzealnych, np. dla wycieczek szkolnych. Dodatkowo, przed
budynkiem umieszczony będzie również m.in. kamień pamiątkowy, którego powstanie było życzeniem generała Thommee, oraz
zrekonstruowana w skali 1:1 tankietka TK-1 – prototyp małego
czołgu, który stał kiedyś na jednym z cokołów wewnątrz koszar
obronnych.
Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim
i w pełnym poszanowaniu dla historycznego charakteru tego
miejsca. Tym samym, w budynku zabezpieczono wszystkie oryginalne elementy, drzwi pancerne, zawiasy i futryny. Zwiedzający
będą mogli też zobaczyć fragment oryginalnej brukowej opaski
powstałej podczas XIX-wiecznej modernizacji prochowni.
Ekspozycja, w której dotkniesz historii …
Głównym celem przyświecającym twórcom ekspozycji jest
przypomnienie o ważnej roli Modlina podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku i upamiętnienie jego obrońców. Na odwiedzających czekać będzie m.in. zrekonstruowany gabinet generała Thommee oraz symulacja działań wojennych na makiecie
o powierzchni 24 m2. W Prochowni 197 znajdzie się także pomieszczenie, w którym będzie odtwarzany nalot bombowy – co
ważne, będzie to rekonstrukcja prawdziwych wydarzeń, które rozegrały się w tym budynku 24 września 1939 roku. Wizytę w stanowisku dowodzenia zakończy sala pamięci, w której odnajdziemy nieśmiertelniki poległych podczas obrony Modlina.
Dodatkowo przygotowano trójwymiarowe modele pojazdów i uzbrojenia związanych
z Modlinem. Zwiedzający dowiedzą się również, jak wyglądało
umundurowanie i uzbrojenie
w okresie międzywojennym.
Większości eksponatów będzie
można dotknąć lub przymierzyć.
Goście będą więc mogli spróbować sił w strzelaniu do celu z karabinu CKM czy zrobić sobie zdjęcie
w mundurze.
Multimedialna
ekspozycja
w Prochowni 197 zostanie otwarta w 2019 roku, w celu upamiętnienia 80. rocznicy bohaterskiej
obrony Modlina podczas II wojny
światowej. Obiekt będzie dostępny
zarówno dla turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych.
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Emeryci świętowali Dzień Seniora
n W czwartek, 18 października
członkowie nowodworskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów uroczyście
obchodzili Światowy Dzień Seniora.
Obchody jak zwykle odbyły się w lokalu Relax.
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TeksT I Foto Aneta Pielach – Pierścieniak

a spotkanie z okazji Światowego
Dnia Seniora przybyło liczne grono członków Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów oddział w Nowym
Dworze Mazowieckim. Organizatorem
obchodów były władze oddziału. Przewodnicząca p. Krystyna Kocan serdecznie

wszystkich powitała, a szczególnie gości
i sponsorów uroczystości. Wśród przybyłych gości obecni byli Burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Bisialski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grażyna Nadrzycka i Jerzy Plackowski, radna Rady Miejskiej Krystna Nasiadka,
przedstawiciele władz centralnych PZERiI,
powiatu, firm i instytucji miejskich, organizacji i stowarzyszeń.
W okolicznościowym wystąpieniu
Krystyna Kocan przybliżyła ideę uchwalenia Światowego Dnia Seniora, omówiła
sytuację osób starszych, a także zwróciła
uwagę na ich problemy. Na koniec poinformowała zebranych o tegorocznych
działaniach Związku oraz planach organizacji do końca tego roku.
Zaproszeni goście życzyli uczestnikom spotkania wszystkiego najlepszego,
nieustającej pogody ducha i dużo zdrowia. Na ręce przewodniczącej przekazali
też kwiaty i upominki.
Uroczystości uświetnił swoim występem znany już członkom Związku zespół
Dwa Kolory. Występ porwał wszystkich
do wspólnej zabawy, a najstarszy członek
zespołu – 91-letni Pan Igor, wywołany do
zaśpiewania „Zimnego drania” otrzymał
owacje na stojąco. Świętowanie trwało do
późnych godzin wieczornych.
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Pierwsza wystawa fotografii Nowodworskiej Grupy Fotograficznej
TeksT NoviFoto foto Piotr Cienkowski, Marek Górecki.

n „Novi Foto” Nowodworska Grupa
Fotograficzna zawiązała się w naszym
mieście niespełna rok temu. Na początku października br. Grupa zorganizowała swoją pierwszą wystawę fotografii.

I

mpreza odbyła się w klubie Warszawska 40 (wieża Michałowska)
i zgromadziła dużą rzeszę zwiedzających.
Goście mieli również okazję wysłuchać
recitalu młodej wokalistki, nowodworzanki Karoliny Prasał, której towarzyszył
na gitarze Kacper Korczyński. To połączenie ciekawych obrazów, zabytkowych
wnętrz i klimatycznej muzyki stworzyło
wyjątkową atmosferę wieczoru, co potwierdzali nasi zwiedzający – mówi Małgorzata Mianowicz, koordynator Grupy.
Zachęceni pierwszym sukcesem nie
poprzestaniemy na tym wydarzeniu. Już
planujemy kolejną wystawę, którą myślimy zorganizować na wiosnę.
Na wystawie zaprezentowano ok.
80 zdjęć, których autorami było 14
członków Grupy. Zwiedzający mogli
podziwiać fotografie z różnych dziedzin
zainteresowań nowodworskich fotografów. Były przepiękne krajobrazy z egzo-
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tycznych zakątków świata, jak również
z naszych urokliwych okolic, portrety,
fotografie lotnicze i motoryzacyjne, makrofotografia.
Patronat honorowy nad Nowodworską Grupą Fotograficzną objął Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek
Kowalski.
Relacje z przebytych i zapowiedzi

z nadchodzących wydarzeń, możecie
Państwo śledzić na FanPage’u Grupy:
https://web.facebook.com/NoviFotoNDM/ a wszystkich zainteresowanych
przyłączeniem się do naszych fotograficznych pasjonatów prosimy o skorzystanie z linku https://web.facebook.com/
groups/1416896908438944/ i wysłanie
zgłoszenia.
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Jubileusz 60-lecia PCK
n W sobotę, 13 października w Nowodworski Ośrodek Kultury odbyły się uroczystości jubileuszowe 60-lecia PCK.

W

obchodach wziął udział Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego
Jacek Kowalski. „Oddając krew – darujesz
życie” – to hasło towarzyszy działaniom
Polskiego Czerwonego Krzyża od kilkudziesięciu lat. Jestem pełen uznania dla
wszystkich Honorowych Krwiodawców,
którzy swoim bezinteresownym zaangażowaniem dają wspaniały przykład miło-

TeksT RED. FOTO URZĄD MIEJSKI

ści bliźniego i solidarności międzyludzkiej.
Z całego serca Wam Wszystkim za to dziękuję. Mam nadzieję, że Wasze działania na
polu popularyzowania idei honorowego
krwiodawstwa przyniosą efekty, a szeregi
PCK będą systematycznie zasilane przez
nowych członków. Życzę Wszystkim Państwu dużo zdrowia, wytrwałości i mnóstwa satysfakcji z prowadzonej działalności – zwrócił się do zebranych Burmistrz.
Podczas uroczystości zostały wręczone
odznaczenia dla osób zasłużonych na
rzecz honorowego krwiodawstwa. Medal

60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, za szczególne
zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymał
m.in. Burmistrz Jacek Kowalski.

Sukces nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 5
n Zgodnie z wieloletnią tradycją, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nauczycielom
posiadającym powszechnie uznany dorobek w pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej przyznawane są nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Kuratora
Oświaty – wyjątkowe wyróżnienia, które trafiają w ręce wybitnych nauczycieli, wykonujących swój zawód z pasją i wielkim zaangażowaniem.

Z

wielką dumą i radością informujemy, że w tym roku ten wyjątkowy
zaszczyt spotkał aż dwie nauczycielki naszej szkoły.
Podczas uroczystej gali, która odbyła
się w miniony poniedziałek 15 października w Auli Schumana na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nagrodą
Ministra Edukacji Narodowej została
uhonorowana pani Violetta Rzeszot,
natomiast Nagrodę Mazowieckiego
Kuratora Oświaty odebrała pani Wioletta Waluszko.
Pan Violetta Rzeszot to wieloletni nauczyciel języka polskiego, doradca
metodyczny w zakresie języka polskiego dla nauczycieli szkół podstawowych
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i gimnazjów, egzaminator sprawdzianu
po szkole podstawowej czy egzaminu
gimnazjalnego w OKE w Warszawie, ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego
nauczycieli. Pani Rzeszot współpracowała
z wydawnictwami przy tworzeniu podręczników i zeszytów ćwiczeń, stworzyła
ponad 100 scenariuszy lekcji, kart pracy,
sprawdzianów, planów wynikowych, projektów do podręczników języka polskiego
dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Była
inicjatorką i organizatorką wielu konkursów, projektów i innowacji edukacyjnych,
poprowadziła swoich uczniów do licznych
sukcesów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Założyła gazetkę szkolna
„Szuwarek”, nagradzaną w konkursach
powiatowych i ogólnopolskich. Niewiele
osób wie, że jest też hodowcą róż i wielką
znawczynią tych kwiatów, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Róż,
w którym pełni funkcję sekretarza.
Pani Wioletta Waluszko jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Od lat rozwija zainteresowania
uczniów, poprzez prowadzenie zajęć przyrodniczych i matematycznych
i przygotowanie uczniów do licznych
konkursów, w których odnosili oni suk-

TeksT A. Rabiej FOTO SP5

cesy na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim (Międzynarodowy Konkurs
Matematyczny „Kangur”, Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych
„Świetlik”, „Odyseja Umysłu). Pracuje
metoda projektu, chętnie sięgając po
wszelkie innowacje po to, by urozmaicić i uatrakcyjnić dzieciom lekcje.
Inicjatorka wielu konkursów i uroczystości szkolnych, wyjazdów turystyczno
– krajoznawczych (zielonych szkół, wycieczek, kolonii) i projektów szkolnych
i pozaszkolnych. Opiniowała również
podręczniki do nauczania w klasach
I–III. Obie Panie oprócz długiej listy zawodowych sukcesów mają w sobie przede
wszystkim wiele ciepła i cierpliwości do
uczniów, a także ważną cechę dobrego
nauczyciela: wciąż poszukują nowych
pomysłów, rozwiązań i sposobów, by dotrzeć do młodego człowieka i sprawić, by
się rozwijał i by sprawiało mu to satysfakcję i radość.
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Osiedle w kwiatach – zwycięzcy wybrani!
n 20 osób z Osiedla Młodych otrzymało
wyróżnienia za pięknie ukwiecone balkony i ogródki przyblokowe. 23 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu
Osiedla nr 2, na którym uhonorowano
zwycięzców.

K

onkurs „Osiedle w Kwiatach” ogłosił
wiosną Zarząd Osiedla nr 2. Specjalna komisja dokonała wizji w terenie,
a następnie zdecydowała o wyłonieniu
zwycięzców. Zostali nimi: Tadeusz Skow-

TeksT RED. FOTO Gazeta Nowodworska

ronek, Urszula Głogowska, Danuta Wędrychowska, Bożenna Sybicka, Danuta Sinczuk, Filomena Rybicka, Łucja Milej, Teresa
Filipowicz, Hanna Zarzycka, Barbara Pietras,
Aneta Śniada, Mieczysław Turczyński, Alicja
Nerć, Ewa Szałkiwicz, Maria Choroś, Elżbieta
Pietruszka, Helena Zawidzka, Jadwiga Blonka, Teresa Cupryś, Krystyna Fabisiak.
W nagrodę za ciężką pracę zwycięzcy
otrzymali talony wartościowe które mogą
zrealizować w sklepie ogrodniczym Kamila Dobrowolskiego.

Seniorzy występują w Kręgu

TeksT I FOTO
red. i zespół wokalny Krąg

n W grudniu ub. r. na spotkaniu Uniwersytetu III wieku w Nowym Dworze Mazowieckim (grupa Centrum) powstała grupa wokalna „Krąg”. Inicjatorką powstania
zespołu jest także seniorka – Janina Patocka, a akompaniatorem Maciej Nowicki.

D

otychczas zespół zrealizował dwie
premiery: pierwsza – to kabaret
„Gdy coś komu w duszy gra”, a druga
to program poświęcony Setnej Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zespół uczcił tę rocznicę piękną poezją
i piosenką w Nowodworskim Ośrodku
Kultury.
Kilka razy zespół wystąpił też przed
publicznością, która bardzo pozytywnie
reagowała na występ. „Satysfakcję mieliśmy ogromną. Tym bardziej i radośniej pracujemy nadal” mówią członkowie zespołu.
Jedno z takich spotkań odbyło się
24 października. Było to niecodzienny i niezwykle emocjonalny występ przed pensjonariuszami Domu Opieki „GERMED” przy
ul. Łęcznej. Spotkanie zorganizowała pani
Ola Hartleb.
Zespół reprezentował Nowodworski
Uniwersytet III wieku.
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Wspólnie z pensjonariuszami śpiewano pieśni legionowe i żołnierskie z różnych
lat. Trudno było zakończyć ten wspólny koncert. Wszyscy śpiewali z werwą
i ogromnym zaangażowaniem. Z satysfakcją dobrze wykonanego zadania, pełni
dobrych emocji członkowie zespołu Krąg
żegnali mieszkańców domu opieki.
Nie milknące brawa nie pozwoliły jednak zakończyć koncertu. Wówczas p. Maciej Nowicki – akompaniator zainicjował
drugą część spotkania piosenkami z lat
50 – tych i 60-tych, a nawet przedwojennych. Seniorzy wspaniale znali teksty. Żegnali się ze śpiewem i radością.
Kolejne spotkanie przed szerszą publicznością odbyło się 11 listopada. Krąg
wystąpił na scenie kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie. Owacje były fantastyczne, a satysfakcja ogromna. Oprócz
nowodworzan na scenie teatralnej wystą-

piły cztery grupy z organizacji seniorskich
z Mazowsza. Występy były związane z 100.
rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Członkowie zespołu Krąg spotykają
się raz w tygodniu w gościnnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w sali z odpowiednią
przestrzenią i świetnymi warunkami.
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Głosujmy na Książkę Roku 2018
n „Wcale mi nie zależy” to humorystyczna, pełna wigoru opowieść,
o tym, że pozory mogą bardzo mylić,
a damsko-męskie komplikacje przytrafić się mogą w każdym wieku.

I

nternauci docenili poczucie
humory i lekkość pióra Autorki.
Książka otrzymała tytuł „Najlepszej
książki na wiosnę 2018” w konkursie portalu literackiego Granice.pl
Książkę na wiosnę można czytać
każdą porą.

TeksT I Foto RED.

W związku z tym będzie brała
udział plebiscycie „Książki Roku 2018”,
który rozpocznie się w styczniu 2019.
Głosowanie ruszy około 7.01. 2019. Już
dziś prosimy o głosy.
Wystarczy:
1. Wybrać książki, na które chcesz zagłosować.
2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy
i wysłać.
3. Potwierdź swój głos mailowo lub
smsem.
Ocena zgłoszonych książek prze-

biegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie wybrane zostaną tytuły,
które otrzymają nominację do nagrody. Drugi etap zakończy się wyłonieniem zwycięzców konkursu oraz tytułów wyróżnionych w poszczególnych
kategoriach. Zatem głosować będzie
można dwa razy wg ustalonego harmonogramu.
Do
głosowania i obserwowania wyników zapraszamy na stronę:
ksiazkiroku.pl

Karolina Wilczyńska gościem Klubu Książki
n 15 listopada 2018 r, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim, po raz pierwszy w progach nowego budynku odbyło się
spotkanie autorskie z powieściopisarką Karoliną Wilczyńską.

S

potkanie zorganizowano w ramach działającego przy Bibliotece
Dyskusyjnego Klubu Książki. Karolina Wilczyńska jest autorką literatury obyczajowej
m.in. bestsellerowej sagi „Stacja Jagodno”.
Pisze o tym, co jej zdaniem ma największe
znaczenie w życiu – o uczuciach. Z niegasnącym zainteresowaniem słucha ludz-

kich historii i rozumie kobiece emocje.
Autorka po krótkim wstępie postanowiła
odwrócić zwyczajowy cykl spotkań autorskich i najpierw poprosiła o pytania.
Przybyli goście, pytali przede wszystkim
o inspiracje i metody pracy i skąd czerpie
inspiracje do swoich powieści. A historie
te, jak powiedziała, przychodzą po prostu

Dzień Pluszowego Misia
n 24 listopada po raz pierwszy
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej odbył się,,Światowy Dzień
Pluszowego Misia” obchodzony co
roku 25 listopada.

S

amo święto nie ma jednak długiej
tradycji, gdyż ustalono je w 2002
roku z okazji setnych urodzin misia.
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Dzieci przyniosły do Biblioteki swoje
ulubione pluszaki, które razem z nimi brały udział w przygotowanych zabawach.
Spotkanie przebiegało w miłej
i przyjaznej atmosferze uczestnicy zapoznali się z historią Pluszowego Misia,
nauczyli się kilku wesołych piosenek,
przy których chętnie brali udział w tańcach i innych zabawach ruchowych.

TeksT I Foto MiPBP

z życia, z rozmów z ludźmi, z obserwacji świata. Pani Karolina ujęła nas swoja
otwartością i poczuciem humoru, spotkanie przebiegało w formie żywej dyskusji
z czytelnikami.
Po zakończonym spotkaniu można
było zakupić książki autorki opatrzone dedykacją i autografem.
Miłą pamiątką po tym spotkaniu pozostanie wspólne zdjęcie.
Była to niezwykła literacka podróż
w świat polskiej powieści obyczajowej.

Oczywiście nie zabrakło również zajęć
plastycznych.
Na zakończenie zgromadzeni goście
obejrzeli, kultową dla starszego pokolenia bajkę „Miś Uszatek” i,,Jak można
uszyć misia.
Atrakcją stała się również przygotowana na ten dzień,”Misiowa Foto budka”
gdzie dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie
i na chwilę stać się brązowym małym
Misiem.
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NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

V Konkurs Recytatorski „Tęczowe Rymowanki”
n 21 listopada 2018 r., już po raz piąty w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbył się konkurs recytatorski dla najmłodszych „Tęczowe Rymowanki”, którego współorganizatorem
była Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

P

rzed komisją konkursową w składzie: Janina Patocka – Ciuchta, Lidia Godlewska i Ewa Borkowska zaprezentowało się 24 przedszkolaków w wieku od
3 do 6 lat.
Licznie zebrana publiczność wysłuchała deklamowanych
z przejęciem i wielkim zaangażowaniem znanych i lubianych wierszy m.in. Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Hanny Niewiadomskiej,
Czesława Janczarskiego, Doroty Gellner.
Jury miało nie lada kłopot z wyłonieniem laureatów. W czasie,
gdy komisja wybierała zwycięzców konkursu uczestnicy bawili się
oglądając pokaz iluzjonisty „Pana Buźki”. O dobrej zabawie świadczyły wybuchające, co chwila salwy śmiechu oraz gromkie brawa.
Po występie ogłoszono wyniki.
Grupa 3 – 4 latków:
I miejsce – Maja Dominiak z Przedszkola Nr 5
II miejsce – Stanisław Grzybowski z Przedszkola Nr 4

www.nowydwormaz.pl
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II miejsce – Tymoteusz Iwaszkiewicz z Przedszkola Nr 3
Grupa 5 – 6 latków:
I miejsce – Lena Kucharska z Przedszkola „Nutka”
II miejsce – Konrad Kubiak z Przedszkola Nr 5
III miejsce – Jaś Musztarski z Przedszkola Nr 1
Wszystkim uczestnikom konkursu Tęczowe Rymowanki zorganizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Dworze Mazowieckim i Nowodworski Ośrodek Kultury serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok na kolejną edycję.
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„Radosna Niepodległa” – Gala Konkursu Historycznego
TeksT red. (k) ZS2 FOTO Natalia Kiewicz, (k)

n 9 listopada w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 4 odbyła się gala
finałowa Nowodworskiego Konkursu
Historycznego „Radosna Niepodległa”
zorganizowanego przez Zespół Szkół nr
2 i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z patronów
konkursu był Jacek Kowalski Burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego.

K

onkurs „Radosna Niepodległa” został przeprowadzony w ramach
ogólnopolskiego konkursu historycznego
„Barwy Niepodległości – Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat
nad Konkursem objęli:
Pani Anna Maria Anders – Sekretarz
Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego
Pani Aurelia Michałowska – Mazowiecki
Kurator Oświaty
Pan Jarosław Szarek – Prezes Instytutu
Pamięci Narodowej
Pani Magdalena Biernacka – Starosta
Powiatu Nowodworskiego
Pan Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
(…)
Podsumowania konkursu „Barwy
Niepodległości – Stulecie Odzyskania
Niepodległości przez Polskę”, w ramach
którego odbyło się kilkanaście konkursów
regionalnych i szkolnych dokonał płk rez.
Alfred Kabata. Podkreślił, że konkurs nowodworski stanowi finał konkursów organizowanych w 2018 r., w różnych miejscowościach w Polsce, w których wzięło
udział około 950 uczniów.
Ewa Malasiewicz, dyrektor Zespołu
Szkół nr 2 omówiła przebieg konkursu „Radosna Niepodległa”. W konkursie w etapach szkolnych i powiatowym udział wzięło udział 278 uczniów z 18 szkół z terenu
Powiatu Nowodworskiego. 2 października
w I etapie test wiedzy historycznej pisało
190 uczniów, w II etapie 19 października
– 46. W kategorii prac plastycznych nadesłano 88 plakatów.
(…)
Fundatorami nagród w konkursie byli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej, Starostwo Powiatowe w Nowym
Dworze
Maz.,
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Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, Związek Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej, AMW Sinevia
Sp. z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o, Home Manager administracja i zarządzanie nieruchomościami S. C. w Nowym
Dworze Mazowieckim, Pollena Aroma
Sp. z o.o., Artixen.net Spółka z o.o. (Technologie internetowe). Nagrody specjalne
ufundowali także Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów, Małgorzata Kidawa – Błońska
– wicemarszałek Sejmu RP, Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu Do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Robert
Kamiński – dowódca 2 Mazowieckiego
Pułku Saperów.
(…)
Konkurs przeprowadzono w trzech
kategoriach wiekowych:
a) uczeń szkoły podstawowej (uczniowie
klas IV-VI) – praca plastyczna;
b) uczeń szkoły podstawowej (uczniowie
klas VII i VIII oraz III klasy gimnazjum) –
dwuetapowy test wiedzy;
c) uczeń szkoły średniej (uczniowie liceum i technikum) – dwuetapowy test
wiedzy.
9 listopada odbyła się Gala Finałowa
Nowodworskiego Konkursu Historycznego „Radosna Niepodległa”.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody
rzeczowe, medale, puchary i dyplomy. Po
wyręczeniu nagród laureatom i wyróżnionym uczestnicy gali finałowej konkursu
wysłuchali podniosłego koncertu pieśni
patriotycznych w wykonaniu „Chóru Dziecięcego Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze Września 1939 Garnizonu
Dęblin” z Ryk. Obejrzeli również pokaz
musztry paradnej w wykonaniu dziecięcego zespołu rekonstrukcji historycznych
wchodzącego w skład Chóru.
Wyniki Nowodworskiego
Konkursu Historycznego
„Radosna Niepodległa”
Uczniowie szkoły podstawowej
(klasy IV – VI) – prace plastyczne
Laureaci
I miejsce Oskar Winiarski – Zespół
Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Nowym
Dworze Mazowieckim
II Miejsce Wiktoria Znyk – Zespół
Szkolno – Przedszkolny nr 1
w Zakroczymiu
III Miejsce Małgorzata Górecka –
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim
Nagrodę specjalną ufundowaną
przez dowódcę 2 Mazowieckiego

Pułku Saperów otrzymuje Oskar Winnicki – zdobywca I miejsca.
Test wiedzy
Klasy VII – VIII i gimnazjum
Laureaci
I miejsce Szymon Grenda
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4
w Nowym Dworze Mazowieckim
II miejsce Zuzanna Górecka
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3
w Nowym Dworze Mazowieckim
II miejsce Bartosz Fatek
– Szkoła Podstawowa nr 1
w Nasielsku
II miejsce Oskar Gregorczyk
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
III miejsce Mateusz Podgórski
– Szkoła Podstawowa nr 1
w Nasielsku
III miejsce Brajan Ostrowski
– Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
Nagrodę specjalną ufundowaną przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
otrzymł Szymon Grenda zdobywca
I miejsca.
Test wiedzy
Szkoły ponadgimnazjalne
Laureaci
I miejsce Patryk Cieślak – Liceum
Ogólnokształcące w Nowym Dworze
Mazowieckim
II miejsce Aleksandra Witkowska
– Liceum Ogólnokształcące
w Nowym Dworze Mazowieckim
III miejsce Justyna Michałowska
– Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze
Mazowieckim
Nagrodę specjalną – statuetkę – ufundowaną przez Szefa Urzędu Do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
ministra Jana Józefa Kasprzyka otrzymał
Patryk Cieślak – zdobywca I miejsca, a nagrodę specjalną ufundowaną przez wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzatę Kidawę
– Błońską Aleksandra Witkowska – zdobywczyni II miejsca.
Wyróż-
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nienia przyznano 23 uczniom klas IV – VI,
którzy wykonali prace plastyczne. Wyróżnieni otrzymali medale, nagrody rzeczowe
i dyplomy. Wśród wyróżnionych byli:
Krzysztof Pelczyk – Zespół Szkolno
– Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze
Mazowieckim
Oskar Sanecki – Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Kazuniu Nowym
Kacper Affek – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Maz.
Adam Jakubowski – Zespół Szkolno
– Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze
Mazowieckim
Jakub Cichocki – Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Maz.
Wiktoria Waliszkiewicz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kazuniu Nowym
Aleksandra Ciura – Zespół Szkolno
– Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze
Mazowieckim
Zuzanna Włodarz – Zespół Szkolno –
Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze
Mazowieckim
Amelia Kasjanowicz – Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Kazuniu Nowym
Aleksandra Ziółkowska – Szkoła Podstawowa w Dębinkach
Julia Kamińska – Szkoła Podstawowa
w Budach Siennickich
Aleksandra Barzyc – Szkoła Podstawowa w Małocicach
Sandra Grankowska – Szkoła Podstawowa w Emolinku
Kacper Kanclerz – Szkoła Podstawowa
nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
Oliwia Wyrwich – Szkoła Podstawowa
w Emolinku
Weronika Łuszczewska – Szkoła Podstawowa w Małocicach
Oliwia Sierotowicz – Szkoła Podstawowa w Małocicach
Piotr Wichowski – Szkoła Podstawowa
w Dębinkach
Julia Ostaszewska – Szkoła Podstawowa w Dębinkach
20. Wiktoria Przytuła – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
21. Jan Osiak – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
22. Michał Kujawa – Zespół Placówek
Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim
23. Oliwier Łempicki – Szkoła Podstawowa nr 1 w Nasielsku
Relacje oraz galeria prac plastycznych
na stronie organizatora Konkursu : zs2.nowydwormaz.pl
Projekt
plakatu
konkursowego:
Roman Pająk i Karol Jarosz – 3cT
(…)
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Nowi nowodworzanie i nowodworzanki

TeksT RED. FOTO Szczęśliwi Rodzice

C

ały czas trwa akcja przekazywania pamiątkowych bodziaków dla nowo zameldowanych
dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim. Podczas meldunku pracownicy
Urzędu Stanu Cywilnego wręczają
szczęśliwym rodzicom drobny upominek dla pociechy, którym jest
body z nadrukiem SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO DWORU!
Za zgodą rodziców publikujemy
kolejne zdjęcia pociech.
tadeusz grafka ur. 5-08

basia krupinska ur. 27-10 i siostra dominika

marysia tarnowska ur. 12-07

szymonek ur. 11-08 waga 3900 dł 57

Pochwal się swoim
szczęściem!

WYDARZENIA

„Nareszcie z górki”
n W sobotę 20 października 2018 r.
w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się promocja najnowszej książki
Miry Białkowskiej pod znamiennym tytułem „Nareszcie z górki”.

C

ieszymy się z tego wydarzenia
i literackiej twórczości Naszej MIRY,
nowodworzanki i członkini grupy literackiej „VENA” działającej w Nowodworskim
Ośrodku Kultury, bo rzeczywistość naprawdę „potoczyła się z górki”. Promowana
książka jest już kolejną pozycją w bibliografii autorki. Gośćmi spotkania byli przyjaciele i wierni wielbiciele pisarstwa Miry
Białkowskiej,przedstawiciele wydawnictwa, sponsorzy, którzy, z podziękowaniem
za pomoc i wsparcie, otrzymali od autorki
egzemplarze książki z imienną dedykacją.
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Pisanie to nie jedyna pasja naszej literatki,
która może poszczycić się też muzycznymi i pedagogicznym i umiejętnościami.
To właśnie jej wychowankowie: Joanna
Berdyn, Janka Klimiuk – Popielak i Jakub Kamiński wspaniale zaśpiewali znane i mniej znane polskie piosenki, co było
bardzo miłym akcentem tej imprezy. Naprawdę z rozpędem i górki toczy się kariera literacka Naszej Miry, bo już szykuję się
kolejna książka, ale tym razem dla dzieci.
Gratulujemy i czekamy na więcej.
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X Manewry Kabaretowe za nami!
n 14 października 2018 odbyły się jubileuszowe, X Nowodworskie Manewry Kabaretowe. Wydarzenie objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego
p. Adam Struzik, a współfinansował Samorząd Województwa
Mazowieckiego.

B

lisko 4 godziny trwały jubileuszowe X Manewry Kabaretowe w Nowym Dworze Mazowieckim. Imprezę zorganizowało Miasto Nowy Dwór Mazowiecki i Nowodworski
Ośrodek Kultury. Nowodworskie Manewry corocznie gromadzą liczne grono widzów – nie tylko mieszkańców Nowego
Dworu Mazowieckiego, ale także okolicznych miejscowości.
Ten ponad lokalny wymiar wydarzenia doceniony został przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego, który współfinansował imprezę. Dodatkowo patronatem objął ją Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Tygodnik Nowodworski i wirtualnynowydwor.pl.

www.nowydwormaz.pl
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W tym roku po raz pierwszy Nowodworski Ośrodek Kultury
uruchomił internetową sprzedaż biletów na Manewry Kabaretowe. Dzięki temu sprzedane one zostały w ekspresowym tempie, a widownia zapełniona była w 100%.
Rozbawiona do łez publiczność na długo zapamięta ten
wieczór. Wypełniona po brzegi widownia wspaniale bawiła się
przy skeczach: Kabaretu Smile, Kabaretu Młodych Panów i podczas występu Cezarego Pazury. Imprezę (również przezabawnie) poprowadził Tomasz Jachimek, który nie tylko wprowadzał
publiczność w tematykę kolejnych skeczy, ale także kilkukrotnie informował o organizatorach wydarzenie i podmiotach je
współfinansujących (Samorząd Województwa Mazowieckiego,
Zakład Energetyki Cieplnej W Nowym Dworze Mazowieckim,
OutIn Architektura, Nova Color).
Różnorodne w formie i treści programy były bardzo atrakcyjne, nie pozwoliły przez bardzo długi czas „oderwać” się publiczności od „foteli”, dostarczając jej jednocześnie olbrzymiej
dawki dobrej zabawy i rozrywki na najwyższym poziomie.
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Świętowaliśmy stulecie
Niepodległości!

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak
Foto Urząd Miejski

n Trzy dni trwały miejskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości odbywały się w Twierdzy Modlin jak i centrum miasta.

O

bchody rozpoczęły się w piątek,
9 listopada mszą św. w kościele
parafialnym w Twierdzy Modlin. Nabożeństwo w intencji pomyślności Ojczyzny odprawił Jego Ekscelencja Biskup
Płocki Piotr Libera. Decyzją Biskupa Libery, obchody w Modlinie Twierdzy
miały charakter diecezjalny.
Po mszy zgromadzeni w towarzystwie Orkiestry Dętej z Przasnysza
przemaszerowali na cmentarz forteczny, gdzie zapalili znicze i oddali hołd
poległym w walkach o wolną Polskę.
Na cmentarzu odbył się również apel
poległych.
Punktem kończącym piątkowe obchody w Twierdzy było przedstawienie
o tematyce niepodległościowej w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego nr 4. Spektakl
przygotowali pod kierunkiem p. Aldony
Kolanek. Wcześniej w szkole odsłonięta
została także tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Poświęcenia tablicy dokonał Biskup
Płocki Piotr Libera.
W sobotę obchody przeniosły się
do centrum miasta. O godz. 10:00 uroczystą mszę św. odprawił proboszcz
parafii pw. Św. Michała Archanioła Andrzej Kwiatkowski. Uczestniczyli w niej
burmistrz Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski,
radni miejscy i powiatowi, członkowie
NSZZ Solidarność, przedstawiciele służb
mundurowych, środowisk wojskowych
i kombatanckich, organizacji społecznych oraz mieszkańcy miasta. Poczty
sztandarowe wystawiły 2 Mazowiecki
Pułk Saperów, wszystkie nowodworskie
szkoły, harcerze, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska oraz NSZZ Solidarność
(poczet związku został poświęcony
podczas mszy przyp. red.). Wspaniałą,
dostarczającą ogromnych wzruszeń
muzyczną oprawę nabożeństwa zapewnił Chór Soli Deo pod batutą p.
Józefy Łuszczyńskiej. Po mszy specjalny
koncert pieśni niepodległościowych dał
chór Quo Vadis z Kanady wraz z zespołem Camerata.
Po koncercie, w towarzystwie Marszałka Józefa Piłsudskiego (w tą rolę
wcielił się p. Maciej Kostrzewski) oraz
Ignacego Daszyńskiego (tą postać
odegrał p. Apolinary Bartnicki) przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej
z Płońska oraz mażoretek, wszyscy
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przemaszerowali przez miasto pod
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu okolicznościowe przemówienie
wygłosił Burmistrz Jacek Kowalski. Głos
zabrali także p. Alfred Kabata prezes
ZOR RP oraz p. Dariusz Ejdys Przewodniczący Rady Oddziału Legionowo Regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność".
W 100-lecie odzyskania niepodległości
na Pomniku Marszałka Piłsudskiego
odsłonięta została okolicznościowa tablica pamiątkowa.
Nowodworskie obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości trwały trzy
dni. W sobotę wieczorem, w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się
koncert niepodległościowy zespołów
Forteca i Same Trzaski, a w niedzielę,
11 listopada specjalny koncert w kościele pw. Św. Michała Archanioła dał
Chór Soli Deo.
Dziękujemy Wszystkim służbom,
organizacjom i instytucjom, które
udzieliły nam wsparcia w organizacji
obchodów:
– 2 Mazowieckiemu Pułkowi Saperów,
– Związkowi Oficerów Rezerwy RP,
– nowodworskiemu Hufcowi ZHP,
– Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu
w Modlinie Twierdzy za przygotowanie przedstawienia teatralnego,
– Ochotniczej Straży Pożarnej,
– Ochotniczej Straży Pożarnej
Ratownictwo Wodne,
– Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin,
– Nowodworskiemu Ośrodkowi
Kultury,
– Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji,
– Lokalnej Organizacji Turystycznej
Trzech Rzek,
– Chórowi Soli Deo,
– Parafiom: Św. Barbary w Modlinie
Twierdzy, Św. Maksymiliana Kolbego
w Modlinie Starym, Św. Michała Archanioła w centrum miasta,
– wszystkim nowodworskim szkołom
za wystawienie pocztów sztandarowych (z Modlina Twierdzy, Osiedla
Młodych, Modlina Starego, SP5, SP1,
LO im. Wojska Polskiego, Zespołowi
Szkół Zawodowych przy ul. Górskiej),
– Stowarzyszeniu Seniorów Lotnictwa
– Panom Apolinaremu Bartnickiemu
Wiceprezesowi Nowodworskiego
Klubu Automobilowego,
i Maciejowi Kostrzewskiemu.
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GŁOS SENIORA

www.glosseniora.pl

Wielkie otwarcie i kolejne inwestycje w Bibliotece!
TeksT I Foto Urząd Miejski, MiPBP

n W środę, 17 października oddany został do użytku nowy budynek Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Uroczyste
otwarcie odbyło się w dwóch etapach. Pierwszy miał charakter
oficjalny, wynikający z wymogów projektowych (na budowę
biblioteki pozyskane zostały środki zewnętrzne red.). Wieczorem na otwarcie zaproszono również mieszkańców miasta.

P

race które już zostały zakończone to nie ostatni etap
inwestycji jakie w najbliższym czasie będą realizowane w tej instytucji.
Trwają prace remontowe przy zabytkowym budynku, na
które udało się w tym roku pozyskać dofinansowanie unijne.
Oznacza to m.in. odnowienie elewacji obiektu, w taki sposób
aby była spójna z kolorystyką nowej bryły. Wykonane zostaną
przy tym prace termomodernizacyjne z poszanowaniem detali architektonicznych zabytkowego budynku. W zakres prac
wchodzi zarówno docieplenie ścian, fundamentów i dachu
ale także wymiana centralnego ogrzewania i części okien. tektonicznych, wymienione zostaną okna.
To jeszcze nie wszystkie dobre wiadomości dotyczące
Biblioteki. Na początku 2019 r. mieszkańcy Twierdzy Modlin
będą mieli swoją filię biblioteki w zrewitalizowanym zabytkowym budynku położonym w centralnej części osiedla, tuż
przy pętli autobusowej.
Dodatkowo mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się
za dofinansowaniem nowej placówki z budżetu obywatelskiego. W ramach zwycięskiego projektu zakupione zostaną
książki i komputery.
W galerii prezentujemy zdjęcia z otwarcia nowego obiektu.

22

www.nowydwormaz.pl

GŁOS SENIORA

www.glosseniora.pl

Dom Bernardy Alby-hiszpański dramat w NOK
n Dużym przeżyciem było znaleźć się w pełnym małych
i dużych dramatów „Domu Bernardy Alby” – sztuki napisanej przez hiszpańskiego poetę Federica Garcię Lorcę, zaprezentowanej nowodworskiej publiczności przez absolwentki
Szkoły Aktorskiej Machulskich w swoim dyplomowym spektaklu. (5.10.2018 r.)

Słowo na zwycięstwo

TeksT IFOTO nok

W

trzymającym w napięciu, pełnym emocji przedstawieniu, ubarwionym hiszpańskim tańcem i muzyką,
wspaniałym kunsztem aktorskim popisały się: Agata Ambicka,
Marta Jasińska, Anna Matuszczak, Małgorzata Jaworska, Angelika Kurowska, Dominika Maciążek, Agnieszka Pasieka, Aleksandra
Pustoła, Joanna Róg i Wanda Onyszkiewicz-Gnap.
Reżyseria: Renata Dymna
Współpraca: Piotr Hanuszkiewicz
Asystenci reżysera: Anna Matuszczak, Aleksandra Pustoła
Ruch sceniczny: Agnieszka Senderowska
Kostiumy: Elżbieta Malka
Asystent: Angelika Kurowska

TeksT I FOTO NOK

n Takim słowem było „rugnijmy” (od rugania czyli zwyzywania), które przyniosło
zwycięstwo Tomaszowi Zwolińskiemu w XXI Otwartych Mistrzostwach Nowego
Dworu Mazowieckiego w Scrabble zorganizowanych przez Nowodworski Ośrodek
Kultury. Zawody odbyły się dniach 27-28 października 2018 roku.

D

d wielu lat do naszego miasta
przyjeżdża czołówka scrabblistów z całej Polski, a w tym roku stawiło
się ośmiu z dwudziestu najlepszych na
liście rankingowej. Wszystkich pasjonatów scrabbli było 54, więcej niż na
turnieju w Katowicach. Od początku
w czołówce były przetasowania, dzielnie bronił tytułu zeszłoroczny zwycięzca Marek Reda. Do ostatniej chwili nie
było lidera, dopiero w 12 rudzie dzięki
„ósemce” zwyciężył Tomek Zwoliński.
Drugie miejsce zajął Paweł Jackowski, a trzecie Kazimierz Merklejn. Na
czwartym, czyli poza pudłem ubiegłoroczny Mistrz Marek Reda. Wszystkim
serdecznie gratulujemy, szczególnie
gratulujemy Paniom –Scrabblistkom, bo
w turniejach są jednak w mniejszości.
W tym miejscu należy napisać o tegorocznym zwycięzcy Tomku Zwolińskim.
To najbardziej utytułowany i doświadczony scrabblista w Polsce, który już
jak sam powiedział „teraz rzadko biorę
udział w turniejach”, czterokrotny Mistrz
www.nowydwormaz.pl

Polski w Scrabble. Mieszka po sąsiedzku w Skierdach i przez 21 lat nie opuścił żadnego z naszych turniejów. Słynie
z tego, że potrafi przytoczyć cały cytat
z książki wraz ze słowem, które położy
na planszy. W tym roku „postarał się”
i do trofeum dołączył puchar i pierwszą nagrodę w turnieju. Fundatorami
nagród był Nowodworski Ośrodek
Kultury, Firma „Remi” Barbara Torzewska i Kwiaciarnia Okońscy. Do
zobaczenia w 2019 roku.
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TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Rok 1918 Mazowszanie powitali go pod
okupacją niemiecką, pożegnali już w wolnej Polsce. Spójrzmy czym żył Nowy Dwór
sto lat temu.

R

ząd dusz około 7.000 osób sprawowali: ks. Stanisław Jóźwiak, pastor Oskar
Ernst i rabin Rubin Neufeld. Nie wiadomo kto
był burmistrzem. Już nie Radomski ustanowiony przez Rosjan, jeszcze nie Janczewski
burmistrz z lat dwudziestych. Sąd gminny
dla miasta z sędzią W. Domańskim rezydował w Jabłonnie. Co najmniej od roku chorych leczono w miejscowym szpitalu. Funkcjonowały 2 młyny parowe, na Sukiennej
i na Paderewskiego oraz założona podczas
wojny elektrownia prywatna o mocy 40 kW.
Skup bydła i zaopatrzenie powiatu w mięso
monopolizowało Towarzystwo Rolnicze jego
reprezentantem był nowodworzanin Rosenbaum. Abrama Winogradowa, właściciela
fabryki fajansu uznano za zaginionego. Nie
wiemy czy nie znano miejsca jego pobytu,
czy był to jedynie zbieg umożliwiający funkcjonowanie firmy podczas nieobecności
właściciela. Jako miasto IV klasy płaciliśmy
najniższe podatki mieszkaniowe.
Na styczniowym Zjeździe powiatowym
nauczycieli w Warszawie nowodworzanin Czesław Przedwiecki został członkiem
zarządu stowarzyszenia. Powiatowa Rada
Opiekuńcza zdecydowała o zmniejszeniu
zapomogi przeznaczonej na żywienie dzieci
w kilku miejscowościach, w tym w naszym
mieście. Pod koniec miesiąca napadnięto
na dom Tomasza Pachomczyka w Konstantynowie [Boża Wola]. Łupem uzbrojonych
w rewolwery napastników padły przedmioty
wartościowe i gotówka.
W lutym Departament Spraw Wewnętrznych przeprowadza ankietę dotyczącą higieny szkolnej. Pyta czy Magistrat utrzymuje
w szkołach placówki dozoru higieniczno –
lekarskiego. W Nowym Dworze wskazano,
iż dozór sprawuje lekarz powiatowy, sugerowało to, że w tutejszych szkołach nie ma bez-

pośredniej opieki lekarskiej. Ta sama ankieta
podaje, że nowodworzanie od lat planowali
budowę nowej szkoły, ale fundusze zabrały
podczas ewakuacji władze rosyjskie.
Od 1917 r. trwała kwesta Kościuszkowskiej Obywatelskiej Komisji Publicznej dla
uczczenia 100 rocznicy śmierci Naczelnika.
Pieniądze przeznaczano na ochronę zdrowia
i życia dzieci. W marcu 1918 r. z parafii św. Michała wysłano na ten cel 224 marki i 25 rubli.
W mieście prowadzono badania i pomiary
Narwi i Wisły. Władze okupacyjne miały zamiar uregulować obie rzeki tworząc podstawy żeglugi międzynarodowej. Nowy Dwór
i inne miasta Mazowsza zobowiązano do
wprowadzenia lekarskich świadectw zgonu.
Miały być one wydawane w ciągu 12 godzin
od momentu zgłoszenia śmierci i zawierać
informację o przyczynie zgonu.
Od kwietnia oferowano na wynajem
dom Dubeltowiczów [Paderewskiego 9],
budynek piętrowy, 9-pokojowy z dużym
ogrodem. Do miasta wracają uciekinierzy
i osoby wywiezione w głąb Rosji m.in.: Chaim Abramczyk krawiec z żoną Cipą, kupcy
Boruch Szymonowski i Jankiel Szulberg. Miesiąc później do miasta wraca Josek Wellmann
stolarz Juliusz Pross.
W czerwcu planowano zebranie akcjonariuszy Towarzystwa „Nowy Dwór P. Górski
i E. Mórawski” zatwierdzające sprawozdania
z lat poprzednich. W lipcu podczas zjazdu
Związku Rabinów, Rubin Neufeld z Nowego
Dworu został wybrany do „komisji politycznej przy ortodoksyjnych posłach do Rady
Stanu.” Ta ostatnia była organem przedstawicielskim Królestwa Polskiego współpracującym z rządami niemieckimi. W tym
miesiącu w mieście zaczęło funkcjonować
biuro zachodniego okręgu żandarmerii
dla obszaru: Babice, Błędówek, Kroczewo
z Zakroczymiem i Załuskami, Leoncin z Głuskiem, Łomianki z Cząstkowem i Młocinami,
Nieporęt z Jabłonną, Serock z Zegrzem,
Zaborów i oczywiście Nowy Dwór z Górą
i Pomiechówkiem. W sierpniu sprzedawano
plac położony nad Narwią.
We wrześniu ponownie zbierają się akcjonariusze tzw. Krochmalnej, mają zatwier-

dzić bieżący bilans co oznaczało, że firma
działała. Do parafii św. Michała na wizytację
przybywa ks. prałat Leopold Łyszowski wikariusz generalny. Według niektórych w mieście
powstaje Rada Delegatów Robotniczych.
Inni podają, że RDR reprezentującą 500 pracowników tutejszych tartaków utworzono
w listopadzie. Jakby nie było liczba zatrudnionych w Nowym Dworze w tej dziedzinie
przemysłu wydaje się zawyżona.
W Twierdzy Modlin w listopadzie 1918 r.
stacjonowało około 4 000 żołnierzy niemieckich i austriackich. Jednocześnie w szpitalu
leczono ok. 100 żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i legionistów. Od 10 listopada w Twierdzy dochodziło do wystąpień rewolucyjnych.
11 listopada Niemcy sygnowały zawieszenie
broni. Przebywający w Twierdzy Polacy zaproponowali armii okupacyjnej bezpieczną
ewakuację pod warunkiem oddania broni i kasy twierdzy. Ewakuacja miała odbyć
się rzeką gdyż członkowie POW z Nasielska
uszkodzili wcześniej linię kolejową. Niemcy
odpłynęli 13 listopada. Legioniści zajmują
port i stocznię rzeczną przy ujściu Narwi.
W mieście garnizon niemiecki rozbroili strażacy pod dowództwem Bolesława Konarskiego. Druhowie wystawili posterunki i delegowali członków do milicji obywatelskiej.
Możliwe, że z braku instytucji prawnej, nie
odbyła się wyznaczona na koniec miesiąca
przed Cesarsko Niemieckim Sądem Okręgowym w Warszawie rozprawa o niedopłaconą
w 1914 r. należność, w której jako pozwana
stawała firma Winogradowa.
1 grudnia oddział żandarmerii z Twierdzy aresztował w Nowym Dworze przedstawiciela PPS-Lewica i członka RDR przemawiających w mieście na wiecu. Pod koniec
miesiąca J.Piłsudski powołał do istnienia
Sekcję Marynarki Wojennej w Ministerstwie
Spraw Wojskowych, a w nowodworskiej
stoczni sformowano jednostki będące później podstawą do utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej. Tworzone są komisje przedwyborcze. W dyskusji nad ich składem bierze
udział Julian Łabęda, a do komisji na prawym
brzegu Wisły wybrany zostaje Czesław Bajer,
obaj z Nowego Dworu.

Nowodworska OSP najprawdopodobniej w 1918 r.
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Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy
Redakcja Tygodnika Nowodworskiego oraz miasto Nowy
Dwór Mazowiecki serdecznie zapraszają do wspólnego zakończenia mijającego roku, obchodzonego w duchu 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości.
Projekt, który nazwaliśmy KAPSUŁĄ
NIEPODLEGŁOŚCI to nie tylko uczczenie tak ważnej dla nas rocznicy, ale
również pozostawienie po sobie, dla
naszych dzieci i wnuków – pamiątek,
które symbolizują nasze czasy, naszą teraźniejszość. To również
jedyna taka okazja do
promocji Samorządów
oraz najlepszych Przedsiębiorców.
31 grudnia 2018 r.
o godz. 12:00 planujemy
uroczystość na skwerze
imienia ks. Stanisława
Poniatowskiego, podczas której wkopiemy
pamiątkowy pojemnik
z różnymi, włożonymi
do jego wnętrza przedmiotami. Hermetycznie
zamknięty, ozdobiony
pamiątkowym frontem
pojemnik, nazwany jest
KAPSUŁĄ NIEPODLEGŁOŚCI.
Proponujemy naszym dzieciom i wnukom, by otworzyli go
nie wcześniej niż za 50
lat, czyli w 2068 roku.
Kapsuła zawierać będzie
uroczysty „List do Przyszłych Pokoleń”. Podpisany zostanie przez
szacowne
gremium
obecnych na uroczystości Uczestników przedsięwzięcia. Do kapsuły
włożone także zostanie
specjalne, Pamiątkowe
Wydanie Tygodnika Nowodworskiego.
Do KAPSUŁY chcemy włożyć również 10
rysunków, które będą
przedstawiać nasze
miasto za 50 lat. To
będzie wyróżnienie
dla zwycięzców konkursu rysunkowego,
którym nagrody wręczymy podczas uroczystości 31 grudnia.
Do konkursu zapraszamy uczniów szkół

www.nowydwormaz.pl

podstawowych. Termin dostarczenia prac do redakcji TYGODNIKA NOWODWORSKIEGO – 17 grudnia 2018
r. (poniedziałek) do godz. 15:00 (Legionowo, ul. Rynek 2). Format maksymalny – A3. Technika – dowolna
(ale płaska). Podpis – na odwrocie
rysunku prosimy napisać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły oraz
kontakt telefoniczny, lub e-mailowy
do nauczyciela rodzica lub szkoły.
Każdy Uczestnik Projektu będzie mógł
dodatkowo włożyć do Kapsuły Niepodległości własne, przedmioty w formie
papierowej: fotografię, list, pocztówkę

lub inny dokument. Mieszkańcy swoje pamiątki mogą zostawiać w Punkcie
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim, do
14 grudnia 2018 r. do godz. 12:00.
Do Kapsuły Niepodległości włożymy także inne, drobne zaproponowane przez Czytelników i Partnerów
przedmioty.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tym
historycznym projekcie!
Na wszelkie dodatkowe pytania
odpowie Ewa Gruszka pod nr tel.
519-154-428, mail: marketing@nowodworski.info
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W imieniu Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór z radością gratulujemy
wszystkim uczestnikom II Biegu Obrońców Modlina! Wspólnie uczciliśmy pamięć
o bohaterskich żołnierzach, którzy zginęli walcząc o obronę Twierdzy Modlin i pobiegliśmy ciesząc się z setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Tym
samym zakończyliśmy tegoroczną edycję Nowodworskiej Triady Biegowej, którą
udało się zdobyć ponad 100 biegaczom. Dzięki Waszemu zaangażowaniu podczas
II Biegu Obrońców Modlina ze sprzedaży pakietów na biegi dziecięce i młodzieżowe udało się uzyskać 1470 zł, które zostaną przeznaczone na ufundowanie obozu
logopedycznego dla Michała. Dziękujemy i bardzo się cieszymy, że tak aktywnie
i licznie wzięliście udział w cyklu naszych imprez biegowych. Naszym priorytetem
było przygotowanie ich dla Was w jak najlepszy i najatrakcyjniejszy sposób. Mamy
nadzieję, że udało nam się sprostać zadaniu i dostarczyć Wam jak najwięcej biegowych endorfin. Każdy uśmiech zawodnika, to dla nas motywacja do dalszej pracy,
a zatem nie ustajemy w działaniach i już planujemy przyszłoroczne wydarzenia biegowe. Wspaniale, że z nami byliście. Do zobaczenia na kolejnych biegach!
Wszystko, co robimy, staramy się realizować z myślą o komforcie biegaczy, ale
nie byłoby to możliwe, bez współpracy i wsparcia jakie otrzymujemy od naszych
patronów honorowych, partnerów i sponsorów. Dlatego w tym miejscu, w imieniu
wszystkich członków Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór wraz z Prezesem Karolem Bielcem, składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas
przy organizacji II Biegu Obrońców Modlina.
Szczególne podziękowania składamy naszemu współorganizatorowi Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz Panu Robertowi Kanigowskiemu Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Taka współpraca to czysta przyjemność, dziękujemy za wsparcie organizacyjne
i możliwość korzystania z pomieszczeń oraz terenu wokół Muzeum.
Dziękujemy patronom honorowym wydarzenia:
Panu Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
Pani Magdalenie Biernackiej – Staroście Nowodworskiemu
Panu Jackowi Kowalskiemu – Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Dziękujemy sponsorowi głównemu wydarzenia:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
Dziękujemy partnerom i sponsorom:
PRL Transport
PEMES Produkcja
Sempławski Ubezpieczenia
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Garnizon Modlin
Best School Centrum Nauki Języków Obcych
MS Wellness

www.nowydwormaz.pl
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Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech
Rzek
Tor Modlin
Kajaki Dylewski
Kaufland
Piekarnia Cukiernia Grzybki
DayUp Pearls
Basilur Tea Poland
Za wyjątkowy koncert pieśni wojskowych dziękujemy :
Pani Arlecie Lemańskiej oraz Panu Wojciechowi Bardowskiemu
Za wspaniałe zdjęcia dla biegaczy
dziękujemy:
NoviFoto –Nowodworska Grupa Fotograficzna
Za poprowadzenie rozgrzewki dla dużych i małych biegaczy dziękujemy:
Pani Agacie Łomanowskiej wraz z ekipą.
Za zapewnienie bezpieczeństwa
uczestników dziękujemy:
Policja

30

Straż Miejska
Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Dwór
Maz.
Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo
Wodne
Za zapewnienie opieki medycznej
dziękujemy:
Nowodworskie Centrum Medyczne
Dziękujemy patronatom medialnym
imprezy:
Fakty Nowodworskie
Wirtualny Nowy Dwór
Tygodnik Nowodworski
Gazeta Nowodworska
NoTo Sport
Gorąco dziękujemy także wszystkim wolontariuszom, którzy stawili
się do pomocy przy realizacji biegu
i wspierali nas m.in. w biurze zawodów, depozycie, wodopoju i rozmieszczeniu biegowego miasteczka.
Doskonale się spisaliście!
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Dzień Gruszki
w Wesołej Jedyneczce
TeksT I Foto PP1

n Środa 25 października roku była
Dniem Gruszki w Przedszkolu nr 1.
To nasz pierwszy, zdrowy i kolorowy
dzień w tym roku szkolnym w naszym
przedszkolu.

G

ruszki zawierają całą masę
składników mineralnych, w tym
najwięcej potasu. Bogate są także w fosfor, wapń, magnez, sód, miedź, żelazo,
bor oraz jod i witaminy: A, B1, B2, B6, C
i PP. Jest jeszcze jeden równie ważny argument, który przemawiać powinien za
gruszką. Gruszka to nasz, polski owoc.
Te wspaniałe, pełne witamin owoce, nie
muszą być poddawane szeregu zabiegom chemicznym, aby trafić na nasz
stół. Ich droga od drzewka do talerzyka
jest krótka i „łatwa”.
Dzień Gruszki miał na celu właśnie
zaprzyjaźnić dzieci z Panią Gruszką.
Podczas dzisiejszego dnia przedszkolaki dowiedziały się dlaczego powinno
się zjadać gruszki oraz skąd pochodzą
te wspaniałe owoce. Dzisiejsze zabawy
ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne oraz edukacyjne kręciły się wokół
Gruszki.
Na zakończenie przedszkolaki częstowały się tym pysznym i zdrowym
owocem.

www.nowydwormaz.pl
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Przedszkolna Niepodległość
TeksT I Foto PP1

n 9 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 1 „Wesoła Jedyneczka” odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Wzięła w niej udział cała społeczność placówki: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi, a przede
wszystkim podekscytowane patriotycznym uniesieniem
dzieci. Pięciolatki z grupy „Mali Odkrywcy” zaprezentowały z tej okazji montaż słowno-muzyczny.

Z

aduma
i powaga, jakie wywołał
wśród zgromadzonych występ
przedszkolaków, świadczyły
o tym, że dobrze
wykonały swą
artystyczną robotę. Dla dorosłych była to powtórka z lekcji historii, dla najmłodszych zaś ważna lekcja polskiej przeszłości. Powiewały biało-czerwone flagi, a dzieci zaprezentowały się ubrane w stroje galowe i wojskowe czapki – było historycznie i narodowo.
Przedszkolaki wykonały wiele wierszy patriotycznych i pieśni
żołnierskich, przedstawiły też układ taneczny do piosenki „Jestem Polką i Polakiem”. Na koniec części artystycznej wszyscy
odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, po którym dyrektor przedszkola Katarzyna Stradza zachęciła obecnych do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.
Tego dnia dzieci z całego przedszkola zostały wprowadzone w tematykę wydarzeń z 1918 r. Najmłodsza grupa obejrzała
film „Polak mały”, wspólnie wyrecytowała wiersz W. Bełzy „Kto Ty
jesteś” oraz rozmawiała na temat symboli narodowych – flagi,
godła i hymnu. Z okazji święta 11 listopada wszystkie grupy
przygotowały prace plastyczne, które następnie zaprezentowano na okolicznościowej wystawie. W przedszkolu pojawiła się
także tablica informacyjna dotycząca rozpoczęcia obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Głównym celem piątkowej uroczystości było rozwijanie
u dzieci poczucia przynależności do narodowej społeczności
oraz kształtowanie prawidłowych postaw patriotycznych.

Pasowanie na
przedszkolaka!

TeksT I Foto PP1

W

tym
roku
oglądaliśmy
wspaniałą akademię, którą przygotowała Pani Jolanta Piertas z dziećmi z grupy” V „WESOŁA
GROMADA”. Dzieci zaprezentowały
swoje umiejętności śpiewając i recytując wiersze. Były piękne życzenia
oraz własnoręcznie wykonane przez
starszaków upominki.. Za część artystyczną przedszkolaki zostały nagro-
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TeksT I Foto PP1

n 8 listopada 2018 r. w PP1 „Wesoła Jedyneczka” odbyło się
„Pasowanie na przedszkolaka”.
ajmłodsze przedszkolne dzieci po raz pierwszy występowały przed publicznością. Do tej uroczystości przygotowywały się 3- 4 latki z grup: „Biedronki”, pod kierunkiem nauczycielek p. Agnieszki Szczubeł i p. Joanny Waśniewskiej oraz „Rybki” pod opieką p. Aldony Grzelak i p. Martyny Miecznikowskiej.
W tym wyjątkowym dniu najmłodszym przedszkolakom towarzyszyli rodzice oraz zaproszeni goście: Burmistrz Miasta p. Jacek
Kowalski i p. Alina Ochtyra - Inspektor ds. Edukacji.
Każda z grup przygotowała krótki występ artystyczny, na którym dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, a składał się on
z piosenek, wierszy, tańców i pląsów. Kolejnym i właściwie najważniejszym elementem było złożenie przysięgi przedszkolaka,
w której to dzieci obiecały: zgodnie się bawić w przedszkolu, słuchać swoich pań i pomagać kolegom, przychodzić każdego dnia
z uśmiechem i być dzielnym przedszkolakiem.
Ta uroczysta chwila została podkreślona przez panią Dyrektor
Katarzynę Stradza, która za pomocą zaczarowanej kredki „pasowała” każdego maluszka na prawdziwego przedszkolaka. Za sceniczną odwagę i dzielnie złożoną przedszkolną przysięgę dzieci
otrzymały dyplomy oraz drobne upominki.
Po pasowaniu na przedszkolaka, wszyscy zostali zaproszeni
na wyjątkowe słodkie przyjęcie.
W imieniu pani Dyrektor, nauczycieli oraz całego personelu
przedszkola pragnę serdecznie podziękować rodzicom wszystkich grup za pomoc w przygotowaniu tego wspaniałego i wyjątkowego dnia.

N

Dzień Edukacji Narodowej w Pp1
n 14 października w przedszkolu to
nie tylko Dzień Nauczyciela, ale to
święto wszystkich tych, którzy oddają całe swoje serce, aby dzieciom
w przedszkolu było naprawdę dobrze
i bezpiecznie.

PP1

dzone gromkimi brawami. Święto to
uświetnił również bukiet cudownych
życzeń przekazanych
wraz z kwiatami przez
naszych wspaniałych
Rodziców.
Po części artystycznej głos zabrała Pani
Dyrektor Pani Katarzyna Stradza, która skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji
i obsługi wiele ciepłych
słów. Życzenia złożone
przez Panią Dyrektor
dodały wszystkim pracownikom dużo otuchy

i sił do podejmowania wyzwań jakie
czekają nas w pracy z dziećmi. Miłym
akcentem był poczęstunek wszystkich
zgromadzonych pysznymi cukierkami!
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Dzień Edukacji
Narodowej w PP2

Pasowanie
na Przedszkolaka

TeksT I Foto M.N-Sz.

TeksT I Foto K.G.

TeksT I Foto M.Ch.

n 12 października grupa V Misie wraz
z paniami przygotowały uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Dzieci przedstawiły bogaty program
pt. „Nasza Pani jest kochana”.

n 5 października przedszkolaki z PP
2 „Krasnal” obchodziły Światowy
Dzień Zwierząt. W związku z tym,
w każdej z grup, przeprowadzono prelekcję na temat właściwego
traktowania zwierząt, konieczności
zapewnienia opieki i godnych warunków do życia oraz odpowiedzialności za nie. Zajęcia miały na celu
uwrażliwianie dzieci na losy zwierząt
i kształtowanie pozytywnego stosunku do nich.

n 31 października 2018r. w Publicznym Przedszkolu Nr 2 odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka.
To pierwsza tak ważna uroczystość
w życiu,,Pszczółek” i „,Jeżyków”. Tego
dnia dzieci złożyły uroczystą przysięgę i zostały włączone do grona przedszkolaków.

S

kładał się on z życzeń, podziękowań i piosenek na cześć wszystkich Pań. Zabawnym akcentem tej wspaniałej uroczystości był skecz pt.,,Która
Pani jest najlepsza?” Dzieci świetnie odegrały kłótnię dotyczącą pytania w.w.,żeby na koniec stwierdzić, iż wszystkie panie są najlepsze, każda dla swojej grupy.
Kolejna atrakcją przygotowaną specjalnie na ten dzień był pięknie odtańczony
taniec do utworu Waka, Waka okraszony
kolorowymi pomponami oraz ilustracja
żywiołowego utworu muzycznego za
pomocą drewnianych pałeczek. To było
coś! Nikt się tego nie spodziewał. Można
by rzec, że wszystkich wbiło w krzesła.
Wreszcie na sam koniec dzieci wręczyły
prezenty dla wszystkich Pań i pracowników przedszkola. Były to urokliwe, malutkie świeczniki znikające jesienne wieczory. Pani dyrektor serdecznie podziękowała grupie V i wszyscy w dobrych
humorach wróci do sal.
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„KRASNAL” pomaga
Braciom Mniejszym
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Ś

wiatowy Dzień Zwierząt w naszej placówce był także dniem
rozpoczynającym akcję zbierania karmy, koców, zabawek i innych akcesoriów dla podopiecznych schroniska
w Nowym Dworze Maz., prowadzonego przez Fundację Przyjaciele Braci
Mniejszych.
Ludzi o dobrych sercach nie zabrakło i z każdym dniem przybywało
artykułów zapełniających kosze. Dziękujemy wszystkim, którzy nie pozostali
obojętni na los psiaków.
18 października zapakowaliśmy zebrane dary i wyruszyliśmy do schroniska w Nowym Dworze Maz., aby przekazać je tym, którzy czekali na smakołyki oraz ciepłe kocyki i miękkie poduszki.
Dzieci z niecierpliwością czekały na tę
wycieczkę. Na miejscu powitało nas
donośne szczekanie i merdanie ogonków. Przedszkolaki były zachwycone,
a niejedno z nich miało ochotę zabrać
ze sobą jakiegoś psiaka.
Zainteresowanie dzieci wzbudzili
również nowi mieszkańcy schroniska,
czyli kozy, osiołki, kucyk oraz koń.
Przedszkolaki tego dnia miały okazję zdobyć wiadomości na temat życia
zwierząt w schronisku, dowiedzieć się
z jakich powodów i w jakich sytuacjach
psy trafiają do tego miejsca. Dzieci dowiedziały się o możliwości i warunkach
adopcji zwierzaków, a także formach
pomocy dla mieszkańców schroniska.
Mamy nadzieję, że nasza skromna
pomoc wywołała radość na pyszczka chociażby części podopiecznych
schroniska.

M

oment pasowania był wyjątkowo doniosły, Pani Wicedyrektor
Anna Sykus kolorowym ołówkiem pasowała dzieci na pełnoprawnych członków
społeczności PP2. Na pamiątkę tego
wspaniałego wydarzenia Maluszki otrzymały pamiątkowe albumy ze zdjęciami.
Małe,,Pszczółki” i „Jeżyki” dały również
popis swoich umiejętności wokalnych,
tanecznych i językowych. Licznie przybyła publiczność była zachwycona. Rodzice
z dumą obserwowali swoje pociechy.
Po części oficjalnej Rodzice zaprosili wszystkich zgromadzonych do stołu
zastawionego smakołykami, które wcześniej przygotowały mamy.
Był to niezapomniany dzień, pełen
pozytywnych emocji i wrażeń zarówno
dla Dzieci jak i Rodziców.
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PP5 w Dyniolandzie

TeksT I Foto PP5

n Na pierwszą wycieczkę w tym roku szkolnym grupy
NUTKI i TYGRYSKI z Publicznego Przedszkola nr 5 wybrały
się do Dyniolandu w Wieliszewie.

N

a początku wycieczki przedszkolaki miały możliwość
obejrzenia największej dyni wyhodowanej w Dyniolandzie. Następnie wszyscy udali się do mini zoo, w którym
mieszkają kaczki, kury, króliki i koziołki. Dzieci nie tylko przyglądały się zwierzętom, ale przede wszystkim mogły je samodzielnie nakarmić.
Zaraz potem udaliśmy się do namiotu, gdzie Dj. porwał
przedszkolaków do dyniowych tańców, zabaw i gier przy muzyce.
Ostatnim punktem programu był wykład i pokaz ciekawszych okazów. „Pan Dynia” opowiedział o dyni i jej odmianach,
oraz historii jej pochodzenia, wraz z zastosowaniem kulinarnym.

Przedszkolaki
z PP5 w ZWiK

PP5

EDUKACJA

TeksT I Foto Karolina Ostapowska

n W październiku wszystkie przedszkolaki z Bajkowego
Świata począwszy od grup najmłodszych aż po najstarsze,
dzięki uprzejmości Pana prezesa Janusza Dąbrowskiego
oraz inicjatywie taty Nataszki, odwiedziły Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim.

C

elem spotkań było uświadomienie dzieciom, jak ważną
rolę dla środowiska naturalnego odgrywa prawidłowe
utrzymanie czystości wody. Przedszkolaki zapoznały się z całym
procesem oczyszczania ścieków, ale także poznały pracę w Zakładzie Wodociągów od strony technicznej. Dzieci zaprzyjaźniły
się z dobroczynnymi bakteriami, dzięki którym woda w naszych
kranach jest czysta i bezpieczna. Wiedzą już jak chronić wodę
przed zanieczyszczeniami i znają skutki zanieczyszczeń wody dla
środowiska.
Serdecznie dziękujemy całemu Zarządowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za zaproszenie oraz pracownikom za poświęcony czas i przybliżenie specyfiki ich pracy.

Nowodworskie Przedszkolaki Kochają Polskę
TeksT I Foto Karolina Ostapowska

n 6 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 5 odbył się I Międzyprzedszkolny Festiwal Patriotyczny pt. „Kochamy Polskę”, w którym udział wzięły
wszystkie nowodworskie przedszkola
publiczne oraz niepubliczne przedszkole muzyczno-językowe „Nutka”.

R

eprezentanci przedszkoli wraz
z nauczycielami przygotowali
prezentacje piosenek, tańców oraz
wierszy o tematyce patriotycznej.
Bohaterowie uroczystości okazali się
wspaniałymi artystami, z uśmiechem
na ustach, w pięknych strojach i bez
tremy wstąpili przed Jury, które składało się z dyrektorów przedszkoli oraz
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przed dwoma grupami rówieśników
z PP5 „Ananaskami” i „Słoneczkami”.
Festiwal miał na celu kształtowanie
postaw patriotycznych, rozbudzanie
w dzieciach świadomej przynależności do własnego kraju,a także popularyzację piosenek i wierszy patriotycznych. Patronat nad Festiwalem objął
Burmistrz miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek Kowalski. Zapewnił
dla wszystkich uczestników wsparcie
w postaci upominków. Po części oficjalnej uczestnicy mogli obejrzeć teatrzyk pt. „Legenda o Lechu, Czechu
i Rusie”. Mamy nadzieję, że za rok znów
się spotkamy i każdy zaprezentuje
równie wspaniałe lub jeszcze piękniejsze występy.
33
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Pasowanie
na Przedszkolaka
TeksT Weronika Fabek
Foto mgr Paulina Pasternakiewicz-Ruchała

n Dzień 18 października 2018 r. był dla
nowych przedszkolaków nie lada wyzwaniem. Tego dnia miały otrzymać
zaszczytny tytuł „Prawdziwego Przedszkolaka”.

W

wielkim skupieniu o godzinie
10.30 wszystkie dzieci zebrały
się w Hali Sportowej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie odbyła się uroczystość
„Pasowanie na Przedszkolaka”. Podczas
uroczystości każda grupa miała okazję zaprezentować wspaniały taniec, w przepięknych strojach. Aby zostać przedszkolakiem
dzieci musiały wykonać kilka zadań: recytacja wierszy, pokaz tańców, udzielenie
odpowiedzi na zadane pytania. Po wykonaniu zadań dzieci ustawione na baczność
złożyły ślubowanie, że będą przestrzegać
„Kodeksu przedszkolaka” i będą grzecznymi i wesołymi przedszkolakami. Po ślubowaniu dzieci poprosiły pana Dyrektora
Zdzisława Szmytkowskiego o pasowanie
dla nowo przybyłych przedszkolaków. Na
zakończenie uroczystości wszystkie dzieci
wraz z gośćmi zaśpiewały hymn państwowy przyjmując podczas śpiewu postawę,,na baczność’’. Dzieci otrzymały prezenty
od przybyłych gości. Każde dziecko na
pamiątkę otrzymało dyplom.
Po powrocie do przedszkolaka czekała dzieci jeszcze jedna niespodzianka.
W każdej sali był przygotowany poczęstunek na pięknie nakrytych stołach.
Dzieci były zachwycone i przez cały dzień
uśmiech nie schodził z ich twarzy. Cieszymy się, że nasze maluchy zdały egzamin
i są prawdziwymi przedszkolakami.
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Dzień Misia w PP4
TeksT Weronika Fabek Foto Justyna Klusiewicz

n 25 listopada na całym świecie
obchodzony jest Dzień Pluszowego
Misia.

D

zień ten wczsniej, bo 23 listopada uczciły również dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 4 w Modlinie Twierdzy. Dla dzieci było to wielkie wydarzenie. W tym wyjątkowym
dniu każdy przedszkolak z uśmiechem
na twarzy przekraczał próg sali, trzymając w rączce swojego ulubionego misia.
Małe czy duże, nowe czy nieco zmęczone przytulaniem, wszystkie pluszaki
były w centrum zainteresowania.
Każde dziecko z dumą opowiadało
o swoim misiu, jak ma na imię oraz jak
długo miś mu towarzyszy.
Ten dzień był bardzo radosny i „misiowy”- zabawy odbywały się w rytm
piosenek o misiach. Dzieci rozwiązywały zagadki, było misiów kołysanie,
przytulanie, masowanie i inne fajne
działanie... Bohaterami czytanych
w tym dniu bajek były oczywiście...
misie. Nie zabrakło również „małego,
co nieco” (jak mawia znany wszystkim
Miś Puchatek)- był to uwielbiany przez
dzieci miód.
Po dniu pełnym wrażeń misie i ich
właściciele wrócili do swoich domów, by
znowu przytulić się przed zaśnięciem.
To był naprawdę wyjątkowy dzień,
dostarczył dzieciom wiele radości,
uśmiechu i zadowolenia.
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W świecie oceanów
– zwierzątko morskie
TeksT E. Biernacka Foto I. Wiśniewska, E. Biernacka

n 14 listopada w Publicznym Przedszkolu nr 4 w odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „W świecie oceanów
– zwierzątko morskie”.

C

elem konkursu było wykonanie
przez przedszkolaki przy pomocy
rodziców, dziadków lub opiekunów wszelkich istot morskich, które można zobaczyć w oceanach. Obserwując wykonane
prace nie można było zwrócić uwagi na
estetykę oraz różnorodność materiałów
wykorzystanych podczas działania, ale
przede wszystkim ogromnej wyobraźni
i zaangażowania ze strony wykonawców.
Wśród 43 prac konkursowych można
było podziwiać piękne delfiny, ośmiornice, ryby, rozgwiazdy, żółwie morskie
i inne zwierzątka morskie. Każda z nich
inna i niepowtarzalna za sprawą różnych
technik wykonania. Niewątpliwie duże
wrażenie robiły zwierzątka z masy solnej,
kolorowego papieru czy styropianu, ale
także te do przygotowania, których użyto przedmiotów codziennego użytku jak
wytłaczanki, słoiki czy doniczki.
Każde dziecko otrzymało nagrodę oraz dyplom za wykonaną pracę,
a kolorowe zwierzątka wzbogacą wystrój
przedszkola. Dekorację można podziwiać
w korytarzu przedszkola i mamy nadzieję,
że będzie motywacją dla przedszkolaków
do zgłębiania wiedzy na temat świata
oceanów. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za tak wielkie zaangażowanie.
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

PP4
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TeksT J. Klusiewicz Foto Weronika Fabek

n 20 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Praw Dziecka.

Z

tej okazji ulicami Modlina Twierdzy
odbył się marsz z udziałem dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 4 w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Nowym
Dworze Mazowieckim, a celem głównym
tego przedsięwzięcia było propagowanie
i rozpowszechnianie wiedzy o prawach
dziecka. Uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta z przygotowanymi wcześniej
plakatami na których znalazły się hasła
dot. praw dziecka.

Lista haseł była bardzo długa, a dzieci
zwracały na siebie uwagę mieszkańców
głośnymi okrzykami i grą na instrumentach. Warto wiedzieć, że dziecko ma prawo m.in. do edukacji, realizowania zainteresowań, miłości, zabawy itp.
My dorośli powinniśmy pamiętać,
że naszym obowiązkiem jest dążenie do
tego, aby wszystkie te prawa były przestrzegane. Mamy nadzieję, że ten dzień
uwrażliwi nas dorosłych na fakt, że dzieci
są pełnoprawną częścią naszego społeczeństwa – jak powiedział znany nam
wszystkim przyjaciel dzieci, lekarz Janusz
Korczak – „Nie ma dzieci – są ludzie”.

100 – lecie odzyskania niepodległości w Bajecznej Krainie
n Dnia 9 listopada 2018 roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu państwowe święto narodowe z okazji 100
- rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Polska po 123 latach zaborów odzyskała wolność.

N

asze przedszkolaki dumnie reprezentowały postawę prawdziwych patriotów podczas śpiewu
4 zwrotek hymnu Polski. Punktualnie
o godz. 11.11 przyjmując postawę „na
baczność” przedszkolaki ubrani na galowo uczcili pamięć 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
Tę doniosłą chwilę poprzedził
przepiękny występ taneczno-recytatorski w wykonaniu dzieci z naszego
przedszkola. W rytmach patetycznej
melodii usłyszeliśmy wiersz „Orzeł
Biały”, a razem z nim inscenizację lotu

www.nowydwormaz.pl

dumnego ptaka. Podniosły moment
dopełniła piosenka „Widziałam orła
cień” w rytmach, której przedszkolaki
przedstawiły płynne ruchy z białoczerwonymi szarfami. Cały występ zakończyła piosenka, pt.: „Leć Orle Biały”
upamiętniająca symboliczny moment
odzyskania wolności. Najmłodsza wi-

TeksT Aleksandra Tobolczyk
Foto Kinga Kuczkowska

downia wraz z nauczycielami była
pod ogromnym wrażeniem występu
małych artystów, których obdarowaliśmy wielkimi brawami.
To ważne, że już w dzieciństwie
uczymy dzieci tradycji patriotycznych,
które utrwalane są z pokolenia na pokolenie.
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„Spotkanie z Bazyliszkiem”
w wykonaniu przedszkolaków
z PP4 w Twierdzy Modlin
TeksT mgr K.Kuczkowska
Foto mgr E. Biernacka

n Smoka Wawelskiego wszyscy dobrze znają, ale mało, kto pamięta
warszawskiego Bazyliszka. Aby lepiej
poznać historię tego niepokonanego
potwora z warszawskich lochów, 7 listopada dzieci z grupy „Delfinki” wcieliły się w role prawdziwych aktorów.

P

ełni emocji i wrażeń oczekiwaliśmy przybycia zaproszonych gości,
czyli naszych rodziców. Przedstawienie pt.
„Spotkanie z Bazyliszkiem” było utrzymane
w klimacie starodawnej warszawskiej starówki, a to wszystko za sprawą dekoracji,
aranżacji muzycznej oraz strojów bohaterów. Historia opowiada o potworze, który zamieszkiwał lochy i był postrachem
Warszawy. Chociaż budził przerażenie
wśród ludzi, to jego tajemnicza postać
ciekawiła tych najmłodszych. To właśnie
ciekawość i zainteresowanie sprawiły, że
dwoje dzieci wybrało się na wycieczkę do
siedziby potwora. Na ratunek maluchom
podążyli mieszczanie, którzy znaleźli sposób na zgładzenie potwora. Jak się okazało, nie siła ludzkich mięśni tylko spryt
mogą pokonać Bazyliszka. Smok zamienił się w kamień pod wpływem swojego
odbicia w zwierciadle. Historia pokazuje,
że każdy problem można rozwiązać przy
pomocy osób nam życzliwych. Gdyby nie
zainteresowanie mieszczan, kto wie, czy
nie słyszelibyśmy Bazyliszka w lochach
do tej pory. Spotkanie z legendarnym
smokiem zaciekawiło zebraną widownię,
wśród których byli nasi koledzy i koleżanki
z przedszkola oraz klas „0” SP. Talent aktorski
zuchów z gr. „Delfinki”, niesamowite efekty muzyczne, dekoracja spowodowały,
że przenieśliśmy się w zaczarowany świat
legend warszawskich. Wielkie brawa oraz
pochwały od rodziców i Pani Wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr
4 były najlepszą nagrodą za pracę włożoną w spektakl. Talent aktorski zuchów z gr.
"Delfinki", niesamowite efekty muzyczne,
dekoracja spowodowały, że przenieśliśmy
się w zaczarowany świat legend warszawskich. Serdecznie dziękujemy za magiczne
chwile spędzone w świecie legend.
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Spotkanie ze
stewardessą w PP4

HUMBA BUMBA BANG –
przedstawienie Nauczycieli PP4

TeksT Weronika Fabek Foto Kinga Kuczkowska

n 16 listopada z okazji Dnia Tolerancji
w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie pt: „Humba, bumba, bang”
w wykonaniu Teatru Nauczyciela.

n 23 listopada 2018 r. mama Miłoszka z grupy Żabek - p. Ewelina,
która wykonuje bardzo ciekawy zawód stewardessy, odwiedziła nasze
przedszkole w ramach cyklu spotkań „Poznajemy zawody naszych
rodziców”.

TeksT P. Pasternakiewicz – Ruchała, Foto I. Wiśniewska

T

ematem spotkania było przybliżenie dzieciom tematu podróży
lotniczych, funkcji pilota oraz stewardessy w samolocie, pokazanie zdjęć
z przeróżnych zakątków świata.
Dzieci miały okazję wysłuchać profesjonalnego powitania linii lotniczych,
zobaczyć przepiękny strój p. Ewelinki.
Dowiedziały się w jaki sposób zostać stewardem lub stewardessa. Należy bardzo
dobrze się uczyć, w szczególności języka angielskiego, który jest podstawowym językiem linii lotniczych, a oprócz
tego trzeba być bardzo uśmiechniętym
i pomocnym człowiekiem.

Na zakończenie wizyty przedszkolaki zatańczyły i zaśpiewały do piosenki,,Mucha w samolocie’’ oraz podziękowaliśmy p. Ewelince kwiatkiem.
Dziękujemy Pani za wspaniałe spotkanie.

R

ozgrywająca się w afrykańskim
buszu opowieść mówi o akceptacji samego siebie. Żyrafka, Nosorożec i Kameleon wyruszają w daleką podróż w poszukiwaniu Szamana. Ma on poprawić ich
wygląd – Żyrafka marzy o krótkiej szyi,
Nosorożec o pozbyciu się paskudnego
rogu, Kameleon zaś pragnie, by go wreszcie zauważono, dzięki pięknej czerwonej
barwie. Pełne kompleksów zwierzaki są
przekonane, że nowy wizerunek zapewni
im szczęście i pozwoli znaleźć przyjaciół.
W drodze na szczyt wulkanu spotykają
Lwa, który właśnie odzyskał zęby. Lew nie
rozumie, dlaczego zwierzaki, wybrały się
do Szamana – przecież są zdrowe. Także
Szaman nie widzi potrzeby by im pomagać. Jednak ulega ich gorącym prośbom,
rzucając tytułowe zaklęcie : Humba, bumba, bang! Na pożegnanie daje zwierzętom
trzy pióra, na wypadek, gdyby chciały cofnąć czary. Zmiany w wyglądzie dają tylko
chwilowe szczęście. Szybko okazuje się, że
długa szyja, twardy róg czy umiejętność
upodobnienia się do otoczenia mają swoje
uzasadnienie. Dzięki nim zwierzęta mogą
przetrwać w naturalnym środowisku. Żyrafka, Nosorożec i Kameleon przekonują
się, że odmienność jest atutem i czyni je
wyjątkowymi, zaś prawdziwa przyjaźń nie
ma nic wspólnego z ładnym wyglądem.
Naprawdę ważne jest to, by polubić samego siebie i być tolerancyjnym dla tych,
którzy różnią się od nas. Nauczyciele wykazali się grą aktorską na najwyższym poziomie. Efekty dźwiękowe i świetlne oraz
bajeczna scenografia zaskoczyły dzieci,
które oczarowane występem swoich nauczycieli z zapartym tchem śledziły losy
bohaterów. W podziękowaniu za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie
spektaklu aktorzy otrzymali gromkie brawa od swoich wychowanków a od dyrekcji słodki upominek.

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

PP4

PP3

„Pamiętajmy o tych, którzy
odeszli”- wycieczka na
cmentarz.

Rybki i Misie z PP3 są już
przedszkolakami

n Poczatek listopada to czas dla nas
bardzo szczególny. Wspominamy tych,
którzy od nas odeszli.

n 17 października 2018 r w przedszkolu,,Słoneczna kraina” odbyła się uroczystość,,Pasowanie na Przedszkolaka”.

TeksT Monika Skrońska Foto nauczyciele PP4

T

radycją Publicznego Przedszkola nr 4 w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze
Mazowieckim jest wizyta na pobliskim
Cmentarzu Fortecznym w Modlinie
Twierdzy. I w tym roku 31. 10. pamiętaliśmy o tych, którzy zapłacili najwyższą
cenę za wolność, oddajac życie w obronie Ojczyzny. Wizyta w tak ważnym
miejscu niesie za sobą tradycję zapalenia zniczy, tak i w tym dniu dzieci zapaliły symboliczne światełka na grobach.
Przedszkolaki doskonale wiedziały, jak
należy się zachować w tym szczególnym miejscu.
Nasza wycieczka na cmentarz ukazała rzadko spotykaną u dzieci powagę
i zamyślenie. Spacer alejkami cmentarza był dla dzieci ogromnym przeżyciem, szły skupione i bardzo zaciekawione. Ten dzień przyniósł naszym
wychowankom wiele refleksji i przemyśleń, którymi chętnie się dzielili po
powrocie do przedszkola.
To była bardzo ważna lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego,
która pozostanie dzieciom w pamięci.

www.nowydwormaz.pl
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TeksT I Foto Jolanta Kwiatkowska

C

elem uroczystości było przyjęcie
do grona przedszkolaków nowo
przybyłych dzieci. Uroczystość odbyła się
w obecności pana burmistrza Jacka Kowalskiego, pani inspektor do spraw oświaty Aliny Ochtyry, pani Dyrektor Elżbiety
Kołodziejskiej, pani wicedyrektor Justyny
Lewandowskiej, a także rodziców.
Był to szczególny dzień dla dzieci
z grupy,,Rybek” i grupy,,Misi”, które po raz
pierwszy we wrześniu przekroczyły próg
przedszkola, był to również ich pierwszy
publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością.
W przygotowanym przez nauczycielki
programie artystycznym pięknie ubrane
dzieci wesoło prezentowały swoje umiejętności: śpiewały grupowe piosenki, tańczyły, recytowały wiersze.
Po występach artystycznych dzieci przyszedł czas na ślubowanie. Każde
dziecko uniosło dwa paluszki do góry i po
przeczytanym przez prowadzącą tekstu
ślubowania powiedziały słowo ,,Przyrze-

kam ”. Po złożeniu przyrzeczenia rzez dzieci
nadszedł czas na „ceremonię” pasowania.
Pani Dyrektor przedszkola Elżbieta Kołodziejska przez dotknięcie ramienia dziecka
ołówkiem i wypowiedzenie słów,,Pasuję
Cię na przedszkolaka” pasowała wszystkie
dzieci. Na pamiątkę tego pięknego wydarzenia każde dziecko otrzymało maskotkę
misia.
Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu imprez naszego przedszkolnych.

„Słoneczna Kraina”
dla Niepodległej
TeksT A. Marszałek Foto B. Kołodziej

n 9 listopada przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 uczciły uroczyście
setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

N

a początku wszystkie dzieci, wraz
paniami i przedstawicielami Rady
Rodziców odśpiewali Hymn Narodowy.
Z dumą musimy przyznać, że wszystkie
dzieci – w tym 3 letnie maluszki doskonale
wiedzą, że „Mazurek Dąbrowskiego należy śpiewać stojąc na baczność. Następnie
nadszedł czas na prezentacje przygotowane przez niektóre grupy. Emilka, Amelka,
Maja, Natalia i Oliwia z Tygrysków zaśpiewały piosenkę „Polska Kraina”, którą zaprezentowały również na „I Międzyprzedszkolnym Festiwalu Patriotycznym – Kochamy
Polskę”, który odbył się kilka dni wcześniej
w Przedszkolu nr 5 na Osiedlu Młodych.
Nela i Ania z Sówek powiedziały wierszyk
Doroty Kluski „Kim ty jesteś”, a Motylki wystąpiły z wierszem „Pojedziemy w cudny
kraj”. Potem nadeszła kolej Żabek, które
wraz z Motylkami zaśpiewały bardzo lubianą przez dzieci piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Na zakończenie wszystkie
dzieci udowodniły, że świetnie znają wiersz

Władysława Bełzy pt „Kto Ty jesteś”, a Tygryski wzruszyły wszystkich wykonaniem piosenki „Co to jest niepodległość?”.
To była bardzo doniosła uroczystość,
a przedszkolaki udowodniły, że nawet
w tak młodym wieku są patriotami, doskonale znają symbole narodowe i wiedzą
czym jest niepodległość Polski i dlaczego
jest taka ważna.
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Spotkanie z policjantką
w grupie „Rybki”
TeksT I Foto Marzena Grabowska
– wychowawca gr. IV „ Rybki”

n 16 października 2018 roku Zespół
Szkolno – Przedszkolny nr 1 na Osiedlu Młodych odwiedziła Pani Sylwia
Ochnańska – starsza sierżant Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

D

zieci 4-5 letnie z gr. IV „Rybki”
miały okazję spotkania się z policjantką, która przeprowadziła z nimi
ciekawe zajęcie edukacyjne na temat
„Bezpieczeństwo na drodze”. Oprócz
ważnych informacji, które przekazała
policjantka, dzieci zostały zapoznane
z pracą policjanta i atrybutami, które
wykorzystuje na co dzień.
Następnie dzieci oglądały film „Sierżant Polly uczy dzieci pozytywnych zachowań” dzięki, któremu mogły poznać
zachowania, które należy stosować
w codziennym życiu.
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani książeczkami – kolorowankami.
Spotkanie to sprawiło przedszkolakom ogromną radość i zadowolenie. Dzieci słuchały z zaciekawieniem
wszystkich informacji o bezpieczeństwie i poszerzyły swoją dotychczasową wiedzę z tej dziedziny. Z pewnością
będą przestrzegały zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, z którymi
zostały zapoznane.
Tak miłe spotkanie na pewno na
długo zostanie w pamięci dzieci.
Wychowawca oraz dzieci z gr. IV
„Rybki” serdecznie dziękują Pani Sylwii
Ochnańskiej za pogłębienie wiedzy
dzieci w miłej i serdecznej atmosferze.
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Zerówki w nadleśnictwie
TeksT I Foto Magdalena Kujawa

n 17 października 2018 r. dzieci z grup
„Oa” i „Ob”ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim wraz
z wychowawczyniami udały się na wycieczkę do nadleśnictwa w Skierdach.

N

a początek uczniowie odbyli godzinny spacer po terenie leśniczówki, podczas którego zwiedzali halę
siewu i weszli do tunelu dla sadzonek.
„Zerówkowicze” dowiedzieli się jak odróżnić zalesienie od odnowienia. Następnie
udaliśmy się do lasu kultury. Poruszając się
ścieżką edukacyjną dzieci poznały m.in.
warstwy lasu i jego mieszkańców. Kolejnym punktem programu było oglądanie
filmu przyrodniczego w izbie edukacyjnej
na temat utrzymywania czystości w lesie.
Dzieci miały także możliwość podziwiać
eksponaty zwierząt żyjących w naszych
lasach i wysłuchać bardzo ciekawej historii
na temat jeży.

Na koniec wszyscy udaliśmy się na
ognisko, gdzie mogliśmy skosztować przepyszne kiełbaski. Wycieczka bardzo się dzieciom podobała, pogoda dopisała. Wszyscy
wrócili zmęczeni, ale zadowoleni.

BOHATERON
TeksT I Foto Magdalena Kujawa

n „Powstanie Warszawskie zapisało się
na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było ono uosobieniem
naszych kluczowych wartości, takich jak
patriotyzm, wolność czy determinacja
w przeciwstawianiu się wrogom.

N

iestety wśród kolejnych pokoleń
wraz z biegiem czasu świadomość
jego znaczenia stopniowo zanika. W tym
samym czasie odchodzą od nas ostatni
Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną
rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej
perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą
wdzięczność, pamięć i szacunek. Chcemy
im to dać…”

Uczniowie z grupy „0A” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
BohaterON, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Odebrane na poczcie
kartki wysłaliśmy uczestnikom powstania,
których historie nas głęboko poruszyły.
Poznaliśmy nie tylko tło historyczne tego
wydarzenia, ale również sukcesy, dramaty
i emocje każdego z Powstańców.
Wysłane kartki to hołd złożony wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

Elementarz małego
patrioty w SP1
TeksT I Foto Magdalena Kujawa

n 4 października dzieci z grup Oa i Ob
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim wzięły udział
w przedstawieniu teatralnym pt. „Elementarz młodego patrioty”.

P

rzedstawienie propagowało wartości patriotyczne. Najmłodsi uczniowie szkoły zostali zapoznani z tradycjami i obrzędami naszego kraju, co pozwala
wzbudzać w nich więź z ojczyzną i regionem w którym mieszkają.
Dzieci brały czynny udział w przedstawieniu. Miały możliwość wskazania na ma38

pie ważnych miejsc na terenie Polski m.in.
stolicę-Warszawę miasta: Kraków, Gniezno,
Poznań, Toruń i góry Tatry.
Była to cenna lekcja historii dla przedszkolaków.
www.nowydwormaz.pl
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Czytanie łączy pokolenia!
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Ślubujemy!

TeksT Magdalena Dudzińska Foto Monika Garbarczyk

TeksT M. Jaczewska Foto SP5

n W październiku, świetlica Szkoły Podstawowej nr 5,
przystąpiła do realizacji akcji prospołecznej „Czytanie łączy pokolenia”.
a ramach tego przedsięwzięcia nauczyciele- wychowawcy świetlicy zorganizowali m. in. „Dzień wspólnego czytania”. W tym dniu, zaproszeni goście (rodzice, dziadkowie
i inne bliskie dzieciom osoby) przybyły do świetlicy, aby przeczytać naszym podopiecznym fragmenty literatury dziecięcej.
Mieliśmy okazję usłyszeć opowiadania z cyklu „Nowe przygody
Bolka i Lolka” czy poezję Doroty Gelner.

n 11 października 2018 roku klasy pierwsze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim zostały oficjalnie przyjęte do grona społeczności szkolnej.
lubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu
każdego ucznia, dlatego też uroczystość miała podniosły
charakter. Najpierw jednak pierwszaki musiały spełnić zadania,
wyznaczone przez kolegów ze starszych klas. Rodzice, goście i nauczyciele chętnie nagradzali dzieci gromkimi brawami. W dalszej
części uroczystości w obecności Sztandaru Szkoły uczniowie klas
pierwszych ślubowali kochać ojczyznę, być dobrym uczniem
oraz zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom, nauczycielom. Po uroczystym ślubowaniu odbyło się pasowanie na
ucznia Szkoły Podstawowej Nr 5 dokonane przez pana dyrektora
Jerzego Kowalika przy pomocy wielkiego ołówka, który wzbudzał niemałe zainteresowanie wśród pierwszaków.
Po oficjalnej ceremonii do najmłodszych uczniów z serdecznymi życzeniami zwrócili się goście: Burmistrz Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki Pan Jacek Kowalski, Dyrektor Szkoły Pan Jerzy
Kowalik, Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Nadrzycka, Prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki Pani Agnieszka Siwek, wręczając jednocześnie moc prezentów. Oprócz słodyczy były to odblaski, worki odblaskowe. Przedstawiciel WORD Warszawa Pan
Rafał Grodzicki przeprowadził dla najmłodszych uczniów i ich
rodziców pokaz dotyczący konieczności noszenia odblasków po
zmroku. Natomiast Dyrektor SP5 podarował milusińskim zeszyty
i ołówki ze specjalnym nadrukiem z okazji 100 - lecia odzyskania
niepodległości. Do życzeń dołączył również Samorzad Uczniowski, który zaoferował pierwszakom pomoc w każdej sytuacji oraz
podarował temperówki. Następnie nasz zaprzyjaźniony strażak
Sebastian w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Dworu
Mazowieckiego
wręczył na ręce Pana
Dyrektora tablicę pamiątkową WOŚP dla
SP 5.
Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze, za co
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
na nią przybyli.

W

W okresie tym staraliśmy się także, aby starsi uczniowie
czytali swoim młodszym szkolnym kolegom. Spotkało się to
z dużym zaangażowaniem naszych lektorów a także zainteresowaniem ze strony słuchaczy. Na podsumowanie akcji, grupa uczniów pod opieką p. Magdaleny Dudzińskiej i p. Moniki
Garbarczyk, wybrała się do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
„Dom Rodzinny” przy ulicy Przytorowej 1. Dzieci przeczytały podopiecznym zakładu opowiadanie z cyklu „Zdarzyło się
w Polsce” a także wiersze Juliana Tuwima. Spotkaliśmy się tam
z bardzo ciepłym przyjęciem i sympatyczną atmosferą a na
pożegnanie zostaliśmy obdarowani własnoręcznie wykonanymi przez gospodarzy upominkami. Mamy nadzieję, na nawiązanie bliższej współpracy i planujemy już kolejne odwiedziny
w Domu Opieki. Wierzymy, że zorganizowana przez nas akcja
wpłynęła pozytywnie zarówno na zainteresowanie młodzieży literaturą, jak i na budowanie więzi międzypokoleniowych
w naszym środowisku.

Ś

Projekt międzynarodowy „Postcrossing” w świetlicy
n Świetlica szkolna SP 5 przystąpiła
w Roku Szkolnym 2018/19 do realizacji międzynarodowego projektu „Postcrossing”.

Z

ajęcia realizujące kolejne etapy projektu będą prowadzone
w miarę możliwości w każdy wtorek,
w grupie dzieci z klas II i III przez nauczycieli- wychowawców świetlicy
– p. Magdalenę Dudzińską i p. Monikę Garbarczyk. Będą polegały one na
korespondowaniu z partnerami z całego świata w formie wymiany pocztówkowej. Dzieci będą poznawały
dzięki temu tradycje i kulturę w różnych krajach, uczyły się redagowania
życzeń i pozdrowień, a także naby-
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wały umiejętności językowych, gdyż
korespondencja prowadzona będzie
głównie w języku angielskim. Nieodłącznym elementem realizacji zadań
projektowych będzie także promocja
naszej Szkoły oraz regionu, gdyż dzieci
będą opisywały nasze miasto, a nawet
własnoręcznie przygotowywały lokalne pocztówki. Pierwsze zajęcia z tego
cyklu odbyły się zgodnie z planem we
wtorek 09.10.18r. Uczniowie zostali
wprowadzeni w temat i założenia projektu. Dowiedzieli się, jak wyglądała
historia komunikowania się ludzi na
odległość oraz mieli okazję obejrzenia tradycyjnych kartek pocztowych,
a nawet telegramów. Na podsumowanie pierwszego spotkania, grupa

TeksT Magdalena Dudzińska
Foto Monika Garbarczyk

dyskutowała nad przewagą korespondencji papierowej nad nowoczesnymi formami komunikacji. Ostatecznie
wszyscy uznali, że jest wiele zalet i korzyści płynących z wykorzystywania
tradycyjnych sposobów przesyłania
wiadomości i z dużym entuzjazmem
oczekujemy kolejnych zajęć.
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Happening ku czci Niepodległej w SP 5 Wycieczka klas 2 do Torunia
TeksT Joanna Sielczak Foto SP5

TeksT I Foto J. Sielczak, W. Waluszko

n Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości to dla Polaków
jedno z najważniejszych świąt. Po 123 latach zaborów, czasie
walki, niewoli i cierpieniu, Polska odzyskała suwerenność.

n 2 października uczniowie klasy 2 b oraz 2 e z SP5 uczestniczyli w wycieczce do Torunia. Początkiem wyprawy był spacer
po toruńskiej starówce, spotkanie z osiołkiem i zakup pięknych
pamiątek.
zieci zwiedzały miasto poznając jego wspaniałe tradycje
oraz urokliwe zakątki. Zobaczyły pomnik cenionego na
całym świecie astronoma Mikołaja Kopernika po czym udały się na
seans pt. „Astropies Łajka” do Planetarium, gdzie podziwiały tysiące gwiazd i kosmiczne animacje pojawiające się nad ich głowami.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem śledzili losy pierwszego psa
w kosmosie. Po wizycie w Planetarium dzieci w interaktywnym
muzeum, w Domu Legend przeżyły porywającą podróż w czasie,
podczas której były bohaterami legend toruńskich.
Wielką atrakcją dla uczniów było oglądanie występu orkiestry
oraz przemarszu uczestników Inauguracji roku akademickiego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzieci miały możliwość obejrzenia występu oraz przywitania się z uczonymi w mowie i piśmie.
Kolejnym ciekawym punktem naszej wyprawy była wizyta w Żywym Muzeum Piernika. Uczniowie dowiedzieli się jak dawniej wyrabiano pierniki, a także poznali średniowieczną gwarę, którą posługiwali się Mistrzowie oraz Wiedźmy Korzenne. Po zapoznaniu
się z rytuałami własnoręcznie przygotowali pierniki, które mogli
jako pyszną pamiątkę wspaniałej podróży zabrać do domu.

D

R

ok 2018 jest czasem szczególnym, ponieważ oznacza 100
rocznicę odzyskania niepodległości.
Celem oraz zadaniem naszej szkoły
jest dbałość o wszechstronny rozwój
młodego człowieka, między innymi
poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw patriotycznych,
rozbudzanie zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym.
W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada 11 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej
nr 5 zorganizowano uroczysty happening Ku czci Niepodległej.
Uczniowie z tej okazji przez cały miesiąc wieloetapowo przygotowywali się do przemarszu ulicami naszego miasta. Zarówno przedszkolaki jak również uczniowie klas I-III ramię w ramię, z dużym
zaangażowaniem tworzyli piękne biało- czerwone, patriotyczne
symbole, poznali istotne informacje związane z niepodległością,
jak również wspólnie nauczyli się śpiewać pieśni patriotycznych
oraz 4- zwrotkowego hymnu Polski.
26 października odbył się patriotyczny przemarsz naszych
uczniów wraz z nauczycielami ulicami: Chemików, Inżynierską oraz
Paderewskiego. Uczniowie w podniosłych nastrojach, ubrani w biało- czerwone barwy, śpiewając pieśni, ukazali jak cenne są dla nich
wartości patriotyczne oraz świadomość narodowa. W happeningu
brało udział ponad 300 osób z naszej szkoły jak również mieszkańcy, którzy witali nas z radością, uznaniem i szacunkiem. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i podziwem. Punktem docelowym
happeningu był pomnik Józefa Wybickiego w Parku Miejskim. Na
miejscu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odczytali kilka
istotnych faktów odnośnie autora „Mazurka Dąbrowskiego” oraz
odzyskania niepodległości. Pod pomnikiem złożone zostały kwiaty, a jako uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn Polski. Nad bezpieczeństwem
uczniów naszej placówki cały czas czuwali funkcjonariusze Straży
Miejskiej z Nowego Dworu Mazowieckiego.

Wycieczka na spektakl Pzlpit
Mazowsze
TeksT I Foto G. Wiśniewski

n 3 października członkowie Chóru Szkolnego SP5 „Euforia” oraz Orkiestry Fletowej „Piccolo” udali się do siedziby
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

U

czestnicy wycieczki obejrzeli premierowy spektakl pt.
„Romanca a la kujawiak”, będący propozycją zespołu
skierowaną przede wszystkim do młodzieży. Widzowie śledząc
uczuciowe zawirowania głównych bohaterów poznają jednocześnie historię polskich tańców narodowych. Szczególne wra40

żenie na naszych uczniach zrobił Balet i grająca na żywo Orkiestra PZLPiT „Mazowsze”.
Była to nie tylko żywa lekcja muzyki i tańca, ale także
niezwykła uczta dla muzycznych dusz członków Chóru
i Orkiestry.
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Ślubowanie klas 1 w SP 4
w Modlinie Twierdzy

EDUKACJA

Wyjazd na mecz LEGII
Warszawa vs Wisła Kraków

TeksT I Foto ZSP nr 4 w Modlinie Twierdzy: Małgorzata Kołacz

TeksT M. Jaczewska Foto SP5

n 19 października zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyła
się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

n 21 października miało miejsce niecodzienne wydarzenie
sportowe dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
4 w Modlinie Twierdzy oraz innych szkół powiatu nowodworskiego.

G

W

tym dniu „gościła u nas telewizja” i nagrywany był
program pod tytułem „Jak oni ślubują”. Uroczystość
poprowadzili uczniowie z klasy IV A. Pod okiem kamery odbył
się swoisty casting na pierwszaka. Uczniowie poddani zostali
surowej ocenie takich osobistości jak: superniania, komendant główny policji oraz generał Dywizji Wojska Polskiego.
Dzieci udowodniły, że potrafią zachować się w szkole. Wykazały się też znajomością przepisów ruchu drogowego i wiedzą
co znaczy być dobrym Polakiem. Szanowna komisja wydała
pozytywny werdykt, uznając, że pierwszaki zasługują na przyjęcie ich w poczet uczniów. W obecności dostojnych gości
burmistrza Jacka Kowalskiego, przedstawicieli Urzędu Miasta
Krzysztofa Bisialskiego, Andrzeja Świdra, A. Ochtyry oraz
wiceprzewodniczącej
Rady
Rodziców W. Lubelskiej, rodziców i dziadków aktu pasowania na ucznia dokonał dyrektor
szkoły Zdzisław Szmytkowski.
Wszystkim pierwszoklasistom
życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie
przeżycie i niezapomniana radosna chwila.

Nietypowa lekcja polskiego
n W środę, 21 listopada 2018 roku,
w klasie 8a SP nr 4 w Modlinie Twierdzy odbyła się nietypowa lekcja języka polskiego.

U

czniowie mogli wziąć udział
w prowadzonej przez nauczyciela grze "1 z 10". Zabawa została
oparta na lekturze "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.
Młodzież w II etapach gry mogła
sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą
dzieła tego znanego polskiego pisarza. W pierwszej części rywalizacji 10
uczniów kolejno odpowiadało na 3
pytania. Aby zakwalifikować się do następnej tury, należało znać poprawne
odpowiedzi przynajmniej
na
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rupa blisko 1000 dzieci wraz z opiekunami na zaproszenie
Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa, którego koordynatorem na nasz rejon jest były absolwent naszej szkoły Daniel
Hejko miała możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w meczu Legii vs Wisłą. Warto podkreśli, iż do takiego przedsięwzięcia doszło
już po raz kolejny, w zeszłym roku dzieciaki na podobnych zasadach oglądały na żywo mecz pomiędzy Legią i Krakowią. SKLW
ponadto poniosło większość kosztów związanych z transportem
młodych kibiców na stadion. W przypadku naszej młodzieży,
ukłon należy się także dyrektorowi szkoły Panu Z. Szmytkowskiemu, który zgodził się ponieść dodatkowe koszta dojazdu drugiego autokaru z Modlina Twierdzy dzięki czemu w imprezie miała
możliwość uczestniczyć jeszcze większa część naszej uczniowskiej
społeczności.
Młodzi kibice z zamian za możliwość nieodpłatnego udziału
w wydarzeniu przynieśli „coś dla schroniska” dla zwierząt. Dary te
SKLW wkrótce przekaże wybranym schroniskom. W ten sposób
uczymy dzieci wrażliwości na potrzeby innych, umiejętności dzielenia się i powiedzenia „dziękuję”.
Podczas pobytu na stadionie dzieciaki aktywnie kibicowały.
Malowały buzie barwami klubowymi, dopingowały unosząc szaliki i żywo wznosząc okrzyki. Kultura kibicowania, czyli to w czym
mieli możliwość wzięcia udziału to nieodzowna część wychowania fizycznego.
Mecz był bardzo emocjonujący, ciągle padały bramki, mieliśmy
nadzieję na zwycięstwo, ale ostatecznie rywalizacja zakończyła się
wynikiem 3:3.
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI dla Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa, zwłaszcza dla Daniela za
pomysł, za trud w organizacji całego przedsięwzięcia. BRAWO WY !!!

TeksT I Foto ZSP nr 4 w Modlinie Twierdzy: Marta Pietraszek-Szerszeń

2 pytania z 3. W drugiej części rywalizacji 4 uczniów odpowiadali na pytania, zdobywając 10 punktów za każdą
poprawną odpowiedź. Niestety, można było popełnić tylko 2 błędy, gdyż 3.
eliminował z dalszej zabawy. Wygrana
przypadała na zawodnika, który zdo-

był największą ilość punktów. Zabawa nie tylko zaskoczyła uczniów, ale
i niejednokrotnie wywołała uśmiech
na twarzy.
Zwycięska para, to jest Szymon
Grenda i Jagoda Cieślak, została nagrodzona ocenami celującymi.
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Z myślą o przyszłym zawodzie...

Europejski Dzień Języków Obcych

TeksT I Foto ZSP nr 4 Modlin Twierdza: Bożena Nalewajk, Elżbieta Kutra

TeksT I Foto red. Zespół Nauczycieli Języków Obcych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim: Ewa Szmytkowska, Marta Agafonow, Klaudia Kubiak,
Emilia Napiórkowska, Bożena Nalewajk

n 31 października uczniowie klasy 8 C Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 4 z Modlina Twierdzy w ramach zajęć
z doradztwa zawodowego pod opieka wychowawcy Bożeny Nalewajk i doradcy zawodowego Elżbiety Kutry wybrali się do Europejskiego Centrum Logistyki i Rozwoju
ILS w Zakroczymiu.
elem wyjazdu było:
1. Rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy
o zawodach i poszukiwanych kwalifikacjach.
2. Podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania
samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego
zawodu.
3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek zawodowych.
4. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Europejskie Centrum Logistyki i Rozwoju ILS oferuje:
- przyjęcie towarów od dostawców, realizację zamówień i wydań
- konfekcjonowanie, przepakowywanie i sortowanie towarów
- obsługę zwrotów
- obsługę przeładunków typu cross-docking
Obejrzeliśmy film, który wprowadził nas w tajniki pracy przedsiębiorstwa. Pod kierunkiem specjalisty d.s. logistyki Pana Mariana
Rudnickiego zwiedziliśmy poszczególne działy magazynu.
Uczniowie poznali :
- kompleks magazynów logistycznych klasy „A” o pow. 55000 m2,
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w jednym zintegrowanym magazynie
- ochronę p.poż. i zasady bhp obowiązujące na stanowiskach pracy
- system przenośników połączony z sorterem
- nowoczesne optymalizatory ruchów magazynowych
Podczas wycieczki uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematem, czego dowodem były liczne pytania do naszego przewodnika. Wyjazd do
Europejsk ie go Centrum
Logistyki ILS
okazał się praktyczną lekcją
w ramach zajęć
z doradztwa
zawodowego.

C

Spotkanie z nauką i sztuką
TeksT I Foto ZSP nr 4 - Elzbieta Wiloch.

n 7 listopada uczniowie klasy VII b z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 4 w Modlinie Twierdzy pod opieką
wychowawczyni p. Elżbiety Wiloch i nauczycielki języka
polskiego p. Marty Pietraszek – Szerszeń uczestniczyli
w wycieczce do Warszawy.

B

y zgłębić tajniki nauki odwiedzili Muzeum im. Marii Skłodowskiej – Curie. Muzeum ma charakter
biograficzny, i jest poświęcone głównie życiu i rodzinie
Marii Skłodowskiej – Curie. Są tam zgromadzone rzeczy
osobiste, liczne fotografie, dokumenty, medale, znaczki
i repliki aparatury chemicznej. Było to ważne wydarzenie,
bowiem wizyta ta wypadła w 151. rocznicę urodzin uczonej. Postać i dzieło dwukrotnej noblistki w dziedzinie fizyki i chemii za odkrycie polonu i radu może być inspiracją
dla kolejnych pokoleń.
42
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n Już po raz siedemnasty obchodzimy w tym roku Europejski Dzień Języków Obcych. 26 września w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy odbył się z tej okazji konkurs pod hasłem „Co pokażesz turyście w...?”
uropejski Dzień Języków Obcych został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy zorganizowano z tej okazji konkurs. Jego celem konkursu było zachęcenie uczniów do poszerzenia wiedzy, szczególnie
tej krajoznawczej o zabytkach i atrakcjach wielu krajów europejskich,
nawet tych mniej znanych pod względem walorów turystycznych, jak
Macedonia czy Rumunia.
W konkursie wzięły udział wszystkie klasy. Zadaniem uczniów,
którzy się zgłosili, było sporządzenie ciekawej pod względem techniki
wykonania, jak również treści, broszury, ewentualnie prospektu, zachęcających turystę do zwiedzenia wylosowanego przez klasę kraju.
Kolorowe ulotki i broszury w różnej formie zostały zaprezentowane na parterze szkoły, bardzo efektownie wyglądały wśród towarzyszących im flag państw europejskich.
Zespół nauczycieli języków obcych wybrał po jednej, najciekawszej pracy z każdej klasy. Było naprawdę dużo interesujących prac i niespotykanych pomysłów. Nagrody w konkursie ufundował Dyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlinie Twierdzy p. Zdzisław
Szmytkowski.
Szkoła w Modlinie Twierdzy promuje i zachęca do zainteresowania
się wiedzą krajoznawczo-turystyczną, która jest pierwszym bodźcem
do nauki języka obcego kraju, który fascynuje pod względem zabytków i atrakcji turystycznych. Wiedza o kraju pomaga zrozumieć jego
kulturę i historię, zachęca do zwiedzania, pomaga w porozumieniu się,
wzbogaca nasze dziedzictwo kulturowe i utrwala znaczenie starego
przysłowia, że "podróże kształcą".

E

Obcowania ze
sztuką uczniowie
doświadczyli spacerując ulicami Starego Miasta, gdzie
mogli
zapoznać
się z architekturą
budynków i licznymi
zabytkami.
Ostatnim elementem wycieczki było
obejrzenie musicalu na podstawie
komedii Aleksandra Fredry,, Zemsta” w teatrze Sabat, przygotowanego przez wrocławską grupę teatralną w reżyserii
aktorki Renaty Pałys. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli
przedstawienie. Wycieczka była bardzo udana i wartościowa.
Dostarczyła uczniom nowych doświadczeń i wiedzy, które
na pewno zostaną przez nich wykorzystane.
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ZS3

„Ad Maiora Natus Sum
– Mój Kumpel Św. Staś
Kostka”
TeksT I Foto M. Zakrzewska-Walczak

n Jak ciekawie opowiedzieć historię
hagiograficzną sprzed pięciu wieków?
Czy o świętych można mówić tylko
z ogromnym patosem i na kolanach?
Niekoniecznie! Aby przybliżyć dziś posągową postać świętego wystarczy: dodać odrobinę humoru, pokazać Go tak
po prostu, z Jego wadami i niedoskonałościami, a później zaprosić młodych
utalentowanych aktorów, by z pasją
o Nim opowiedzieli.

T

ak powstał spektakl „Ad maiora
natus sum – mój kumpel św. Staś
Kostka”. A wszystko zaczyna się od zupełnie zwyczajnej wieczornej rozmowy Mamy
z Bartkiem – typowym nastolatkiem, który
nie rozstaje się ze smartfonem, ma kłopoty
z matematyką i jest utrapieniem szkolnego Pedagoga. Mama zachęca Syna do pój-

ścia na nabożeństwo ku czci św. Stanisława Kostki. Bartek nie rozumie archaizmów:
cześć, patron, pobożny, cnotliwy i podchodzi do pomysłu Mamy z dużym niezadowoleniem. Zasypia z przekonaniem, że ten
Święty to nudziarz i naiwny głupiec, który
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AKADEMIA
MALUCHA

nie potrafił cieszyć się życiem i wydawać
pieniędzy bogatego Ojca.
O poranku Bartek budzi się w zupełnie nowej rzeczywistości: jest w obcym
miejscu, jego telefon nie ma zasięgu a jedyna osoba, którą spotyka informuje go,
że jest w jakimś Rostkowie. Nieco dziwny Nieznajomy zaprasza go do swojego
domu i przedstawia rodzinę, wziętą jakby
z renesansowych obrazów. Bartek, uwikłany w historię nieznajomego młodzieńca
Stanisława, odbywa podróż do Wiednia,
idzie pieszo do Rzymu, poznaje niesfornego Pawła – brata nowego Przyjaciela.
Dziwna mowa, staromodne ubrania, konie
zamiast samochodów, listy pisane piórem
zamiast SMS-ów to wszystko sprawia, że
Bartek orientuje się, że odbywa podróż
w czasie. Do końca towarzyszy Stasiowi:
podczas choroby, ucieczki z Wiednia,
gdy przychodzi niepomyślny list od Ojca,
gdy zostaje jezuitą, a przede wszystkim
w chwili śmierci. A potem….. Bartek budzi
się i wszystko okazuje się snem.
Znów Chłopiec jest w swoim łóżku.
Ku zaskoczeniu Mamy deklaruje, że z rado-

EDUKACJA

Październik
w Akademii Malucha
TeksT I Foto Akademia Malucha

n Najmłodsze dzieci z przedszkola „Motylki” stały się prawdziwymi
przedszkolakami.
października w ich grupie
odbyła się uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”. Nasze maluszki
choć od niedawna uczęszczają do naszego przedszkola, z programem artystycznym poradziły sobie rewelacyjnie.
Dzieci z grupy II „Pszczółek” przygotowały piękny występ dla wszystkich
pracowników naszego przedszkola z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W przygotowanym koncercie życzeń
wyrecytowały wierszyki o każdym pracowniku przedszkola, zaśpiewały piosenki oraz wręczyły śliczne prezenty
dla ich kochanych pań.
Natomiast najstarsza grupa „Liski”
na koniec października obchodziła
Halloween. Starszaki poprzebierane się
za czarownice, koty i wampiry wspólnie
tańczyły i wykonywały przygotowane
przez panie zabawy zręcznościowe.
Zamieniały się w mumie, grały w kręgle
dyniowe oraz rozbijały dyniową piniatę, w której umieszczone były słodkie
upominki. Dzieciom atrakcja bardzo
się podobała, uśmiechy na ich twarzach gościły podczas całej zabawy.
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ścią pójdzie na nabożeństwo do kościoła
i że według niego „ Staś to spoko koleś”.
Bartek nawiązuje ze świętym szczególną
więź. Stanisław Kostka przestał być dla
niego odległą posągową postacią a stał
się młodym człowiekiem, który, tak jak on,
ma marzenia i ma odwagę je realizować.
Bo świętość, to cel dla wszystkich, którzy
„do wyższych rzeczy są stworzeni”.
Spektakl o św. Stasiu Kostce przygotowali uczniowie klas IV a, IV b, V a Szkoły Podstawowej nr 3 oraz p. Aleksandra Gorczyca, p. Marta Lewandowska,
p. Monika Zakrzewska – Walczak, p. Dorota Tendera, p. Małgorzata Widz, p. Iwona Ruszkiewicz – Bąk.
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Bajkowe dzieciaki świętowały Dzień Nauczyciela
TeksT Agnieszka Budna Foto Bajkowy Dom

W Zakątku Gongolino
TeksT Agnieszka Budna Foto Bajkowy Dom

n 11 października przedszkolaki z Bajkowego Domu świętowały Dzień Nauczyciela. W tym dniu w przedszkolu odbyły się występy artystyczne dzieci z poszczególnych grup
wiekowych: Biedronki, Kangurki, Krasnale.

n 5 października przedszkolaki z Przedszkola „Bajkowy Dom”
wybrały się na wycieczkę do miejscowości Baranów.

O

D

zieci zaprezentowały krótkie wierszyki i piosenki dedykowane swoim Ciociom w przedszkolu (wliczając p. Kucharkę, dzięki której mamy pyszne obiadki i p. Woźną dzięki, której
mamy czyste przedszkole). Uroczystość zakończyła się rozdaniem
laurek i zaśpiewaniem głośnego STO LAT!

Dzień Niepodległości
w Bajkowym domu

dwiedziły tam gospodarstwo agroturystyczne „Zakątek Gongolino”. Dzieci miały możliwość własnoręcznie przygotować
pizzę i kruche ciasteczka. Po pysznym posiłku, który dostarczył mnóstwo energii, dzieci ruszyły do wiejskiej zagrody, gdzie czekały na nich
zwierzęta m.in. konie, kozy, owce, świnki itp. Dzieci mogły zwierzęta
nakarmić jak również pogłaskać. Na koniec wycieczki przyszedł czas
na swobodną zabawę. Gospodarze udostępnili dzieciom własnoręcznie wykonany plac zabaw. Po dniu pełnym wrażeń zadowolone przedszkolaki wróciły do domu.

Dąbrowskiego” po czym udały się na
pobliski cmentarz, by tam zapalić znicze ku pamięci żołnierzom walczącym
o niepodległość naszego kraju.

TeksT Agnieszka Budna Foto Bajkowy Dom

n 8 listopada w przedszkolu Bajkowy Dom, przedszkolaki obchodziły
święto Dnia Niepodległości.
iocie z poszczególnych grup
Biedronki, Kangurki i Krasnale
omówiły istotę tego ważnego dnia,
przybliżyły dzieciom temat rozbiorów
naszego kraju, oraz przedstawiły wydarzenia towarzyszyszące odzyskaniu
przez Polskę niepodległości w 1918
roku. Maluchy poznały symbole Polski: godło, flagę i hymn. Przedszkolaki wspólnie odśpiewały „Mazurka

C
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Biegacze Joggera w biegach Niepodległości 2018
n Biegacze nowodworskiego Joggera
godnie uczcili Święto Niepodległości.

W

Warszawie w 30 Biegu Niepodległości uczestniczył m.in
16 letni Michał Rynkun.
Przed startem uczestnicy ubrani
w białe i czerwone koszulki utworzyli
żywą flagę i odśpiewali hymn. Tradycyjna trasa wiodła Al. Jana Pawła II, ul.
Chałubińskiego i Al. Niepodległości.
Start i meta zlokalizowane zostały przy
ul. Stawki nieopodal Ronda Zgrup. AK
Radosław, gdzie na kilkudziesięcio metrowym maszcie powiewa największa
w Warszawie flaga narodowa. Nasz
zawodnik zadebiutował na 10 kilometrowym dystansie startując w grupie
wiekowej M-20. Po bardzo dobrze ro-

zegranym biegu osiągnął
doskonały rezultat 42.35
dobiegając do mety na
1240 miejscu na ponad
18 tysięcy uczestników.
Warto jeszcze dodać, że wyprzedziło go tylko 4 szesnastolatków. Na mecie wszyscy uczestnicy otrzymywali
piękne stylizowane medale.
W przeddzień tego startu, w sobotę Michał wziął udział w 2 biegu Grand Prix
CITY TRAIL na warszawskich Młocinach
na dystansie 5 kilometrów zajmując II
miejsce z nowym rekordem życiowym
19.52, bijąc poprzedni z I biegu o 26
sekund. Inna grupa naszych biegaczy
a w niej rodzina Palmowskich – mama
Monika, córka Julia i syn Kacper po

sobotnim starcie w CITY TRAIL w niedzielę uczestniczyła w 7 kilometrowym
Biegu Niepodległości w Płońsku, gdzie
startując spod pomnika Józefa Piłsudskiego dobiegali do mety na stadionie
Miejskiego Centrum Kultury otrzymując
piękne medale. Brawa dla wszystkich za
sportowe uczczenie 100 rocznicy Niepodległości.

Otwarty puchar makroregionu wschodniego oyama pfk w kumite
n 7 października 2018 roku, w hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo
odbył się Otwarty Puchar Makroregionu Wschodniego Oyama PFK w Kumite.
Wzięli w nim udział zawodnicy z Nowego Dworu Mazowieckiego.

O

rganizatorem zawodów był
klub UKS Mazowieckie Centrum
Karate na czele z Sensei Dariuszem Kowalskim 3 dan. Zawody odbyły się pod
honorowym patronatem Prezydenta
Miasta Legionowo i Starosty Legionowskiego. Wystartowało w nich ponad 130
zawodników z 14 klubów z całej Polski.
Gościem specjalnym zawodów był Sensei Ryszard Korczyński 4 dan, założyciel
Legionowskiego Klubu Oyama Karate.
Sędzią głównym był Shihan Witold Choiński 6 dan (Białystok).
Powiat Nowodworski reprezentowali
i zajęli następujące miejsca: Julia Pawlak

– I miejsce, Zuzanna Białorucka – II miejsce, Bilal Jadou – I miejsce, Hasan Jadou
– I miejsce, Jakub Grzelak – I miejsce,
Juliusz Przybylski – I miejsce, Aleksander
Skłucki – I miesjce, Ibrahim Jadou – II
miejsce, Patryk Czereszewski – III miejsce,
Krzysztof Podgrudny – III miejsce.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale, dyplomy. Dodatkowo za pierwsze
miejsca karty podarunkowe i słodki prezent ufundowany przez Cukiernię „Ptyś”
z Nasielska. Opiekę medyczną nad za-

TeksT I Foto emka

TeksT I Foto
ORGANIZATORZY

wodami sprawowali Ahmed Jadou wraz
z Renatą Jadou.
SERDECZNIE GRATULUJEMY MEDALISTOM I ICH TRENEROM, OSU!
Organizatorzy serdecznie dziękują za
pomoc w organizacji Otwartego Pucharu
Makroregionu Wschodniego OYAMA PFK
w Kumite, Legionowo 2018 partnerom:
ProReh – Centrum Fizjoterapii, Masażu
i Rehabilitacji, Hello Dieta Catering dietetyczny, LKS LOTOS/ LKSW TAJFUN, Butik
Molly, Cukiernia „Ptyś” i Timbud Team.

Mistrzostwa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w wieloboju sportowym
klas V i VI
TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

n To była kontynuacja rozgrywek o mistrzostwo szkoły. Tym razem, 26 listopada, spotkały się reprezentacje klas V i VI
które walczyły o prymat w szkole w wieloboju sportowym.

U

czestnicy w poszczególnych konkurencjach musieli się wykazać
szybkością, walecznością i sprytem. Na parkiecie walka była bardzo zacięta i emocjonująca. Do końca wynik zawodów nie był
przesądzony. A oto klasyfikacja końcowa:
I miejsce – klasa VI C
- 28 pkt.
II miejsce – klasa VI B
- 15 pkt.
III miejsce – klasa V B
- 12 pkt.
www.nowydwormaz.pl

Mistrzowie szkoły w wieloboju sportowym klas V i VI wystąpili w składzie:
Zuzanna Tobolewska, Zofia Żurek, Mateusz Tulin, Kacper Trojak.
Na zakończenie zawodów zwycięzcom wręczono nagrody ufundowane
przez UKS „Reduta”.
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Reckitt Benckiser mistrzem nlf cup 2018
n 16-ego września odbył się pierwszy, historyczny turniej NLF CUP 2018, zorganizowany przez Nowodworską Ligę Futbolu. W rozgrywkach wzięło udział
17 drużyn z województwa mazowieckiego.

P

odczas zawodów rozegranych zostało aż 36 spotkań. Turniej składał
się z dwóch faz. W pierwszej z nich zespoły rywalizowały w czterech grupach, z których osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy pucharowej. Dzięki Małgorzacie Sempławskiej i firmie MS Wellness
wszyscy piłkarze oraz kibice zgromadzeni
na hali mogli skorzystać z darmowego
badania tkanki tłuszczowej oraz BMI. Catering dla piłkarzy przygotowała Restauracja
Modelina, a nagrody ufundowały również
firmy HOLI Gym&Fitness, Tachi Sushi oraz
Ka jak Kawiarnia. Patronem medialnym
turnieju był Tygodnik Nowodworski.
W ćwierćfinałach zagrały: Dream Team
i Drukpol.Flexo, BKS Wczorajsi i Delta, Gorąco Polecam i Prestidigitatorzy oraz Reckitt Benckiser i NWM Warszawa. W tej fazie
rozgrywek faworyci nie zawiedli. W najlepszej „czwórce” znalazły się Dream Team,
BKS Wczorajsi, Gorąco Polecam oraz Reckitt Benckiser.
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W pierwszym półfinale Dream Team
zmierzył się z zespołem BKS Wczorajsi, powstałym dzięki fuzji BKS Betoniary i WKS
Wczorajszych. O awansie do finału musiały zdecydować rzuty karne. W regulaminowym czasie gry było 1:1. O wszystkim
miały zadecydować rzuty karne. Każda
z drużyn wykonywała trzy „jedenastki”.
Rozstrzygnięcie przyniosła dopiero ostatnia seria, w której bramkarz BKS-u obronił strzał jednego z zawodników Dream
Teamu, a Maciej Wiśniewski wytrzymał
presję i dał Wczorajszym awans do finału.
Wspomniany Maciek został również MVP
turnieju – Wiśniewski w każdym meczu
zdobywał chociaż jednego gola!
Drugi półfinał zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Mistrzowie Nowodworskiej Ligi Futbolu – Gorąco Polecam bez
Bartka Grzelaka, ale z braćmi Drewnowskimi w składzie stanęli naprzeciw Reckittowi Benckiser. RB tego dnia był nie do zatrzymania. Na boisku było bardzo gorąco,

TEKSt i FOTO Organizatorzy

a sędzia pokazał aż dwie czerwone kartki.
Tym razem lepsi okazali się piłkarze Benckisera. Po niemal perfekcyjnym meczu Damian Matusiak i spółka zwyciężyli 3:2.
Wielki finał to kolejny pokaz siły Reckittu. Niezwykle skuteczna gra oraz solidna
defensywa okazały się kluczem do końcowego zwycięstwa. Wczorajsi nie mieli zbyt
dużo do powiedzenia, zdołali strzelić jedynie honorową bramkę. Ostatecznie w finale RB pokonał BKS 5:1. Tytuł króla strzelców
rozgrywek powędrował do supersnajpera
RB – Damiana Matusiaka. Gratulujemy!
Specjalne podziękowania dla Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego,
Jacka Kowalskiego, który wręczył nagrody
najlepszym zawodnikom.
Nowy sezon Nowodworskiej Ligi Futbolu rusza już 30-ego września! Zapisy
potrwają do 23-ego września. Zapraszamy wszystkie zainteresowane zespoły.
Cztery najlepsze drużyny NLF CUP
2018:
1. Reckitt Benckiser
2. BKS Wczorajsi
3. Gorąco Polecam
4. Dream Team

www.nowydwormaz.pl
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II Bieg Obrońców Modlina

TEKSt i FOTO ORGANIZATORZY

n W sobotę 17 listopada odbyła się II edycja Biegu Obrońców Modlina, organizowanego przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór pod kierownictwem
Prezesa – Pana Karola Bielca. Współorganizatorem i partnerem imprezy było
Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, kierowane przez Pana Roberta Kanigowskiego Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

P

odobnie jak w poprzednim roku wydarzenie miało charakter sportowopatriotyczny, a jego przesłaniem było oddanie hołdu żołnierzom poległym w walkach
o obronę Modlina Twierdzy oraz uczczenie
setnej rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę. Patronat honorowy nad imprezą objęli Pan Adam Struzik – Marszałek
Województwa Mazowieckiego, Pani Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski
oraz Pan Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki. Nie zawiodła frekwencja zarówno kibiców, jak też biegaczy, którzy mieli do pokonania dystans ok.
10 km (dwie pętle po 5 km). Energiczną
rozgrzewkę dla przybyłych uczestników
tuż przed biegiem poprowadziła Agata
Łomanowska. Następnie zawodnicy wraz
z organizatorami uroczyście stanęli, by zaśpiewać wspólnie Mazurek Dąbrowskiego,
po którym padł strzał sygnalizujący start.
Ponad 360 zawodników biegu głównego
pokonało urozmaiconą trasę m.in. wzdłuż
brzegu Narwi oraz przez tereny Garnizonu
Modlin, przebiegając między zabytkowymi
murami Cytadeli Twierdzy Modlin. Po drodze uczestnicy musieli zmierzyć się z dwoma wymagającymi podbiegami, ale ich
trud wynagradzany był przez atrakcyjne
widoki i słoneczną pogodę. Odbyły się również biegi towarzyszące, w których dzieci
i młodzież wystartowały na dystansach
od 400 do 800 m, w czterech kategoriach
wiekowych. Najmłodsi uczestnicy biegli
charytatywnie, ponieważ cały dochód z ich
pakietów przeznaczony został na wsparcie
rozwoju Michała, małego mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego, który urodził
się z Trisomią 21. Na ufundowanie obozu
logopedycznego dla chłopca udało się
uzyskać kwotę 1470,00 zł. Odbyła się także
zbiórka plastikowych nakrętek oraz funduszy dla Joanny Lipińskiej, niepełnospraw-
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nej biegaczki, która marzy o nowoczesnej
protezie przedramienia.
Organizatorzy zadbali zarówno o nawodnienie zawodników w trakcie biegu,
jak też ich regenerację po wysiłku, zapraszając na wojskową grochówkę, gorącą
herbatę i baton wieloziarnisty. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy z przyjemnością wysłuchali koncertu pieśni
wojskowych we wspaniałym wykonaniu
Pani Arlety Lemańskiej oraz Pana Wojciecha Bardowskiego. Następnie odbyła się
ceremonia dekoracji zwycięzców biegu
zarówno w kategorii open, jak też wielu
innych m.in. kategorii drużynowej, Nordic
Walking oraz klasyfikacji wiekowej. Najlepszym zawodnikom wręczono puchary oraz nagrody. Odbył się także konkurs
historyczny, którego uczestnicy wygrali 5
darmowych pakietów na przyszły rok oraz
trzy karnety wejściowe do Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Dla
podkreślenia pamięci o poległych żołnierzach, zwycięzcy biegu wraz z organizatorami zapalili znicze oraz złożyli wiązankę
pod Pomnikiem Obrońców Modlina.
Podczas całego wydarzenia była również możliwość darmowego zwiedzania
Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy
Modlin. Gościnne progi muzeum, w budynku dawnych koszar oficerskich, przekroczyło ok. 200 osób., które poznały opowieści o niezwykle ważnych wydarzeniach,
rozgrywających się na przestrzeni ponad
dwustuletniej historii Twierdzy Modlin.
II Bieg Obrońców Modlina był piątą
już imprezą zrealizowaną prze Stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór i zakończył cykl imprez odbywającej się w tym
roku Nowodworskiej Triady Biegowej.
Okolicznościowe wieszaki na medale
z tytułu ukończenia całej triady udało się
zdobyć ponad 100 osobom. Organizato-

rzy serdecznie dziękują wszystkim patronom, partnerom oraz sponsorom, którzy
wsparli organizację wydarzenia, a także
gratulują uczestnikom, mając nadzieję, że
przyszłoroczne edycje biegów spotkają
się z równie dużym zainteresowaniem zawodników oraz kibiców.
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