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FAKTY NOWODWORSKIE

Słowo
od Burmistrza
W tym roku nasze miasto świętuje
645 urodziny. Dokładnie w czerwcu 1374
roku Nowy Dwór Mazowiecki uzyskał prawa
miejskie. W związku z tym temat numeru
tego wydania Faktów Nowodworskich poświęcamy różnym czerwcowym rocznicom.
Kalendarium przygotowała jak zawsze niezastąpiona p. Maria Możdżyńska.
Na pamiątkę tamtego wydarzenia od
kilkunastu lat organizujemy Dni Miasta.
W tym roku będziemy świętować 15 czerwca. Serdecznie zapraszam na to wydarzenie
– szczegóły zamieszczamy na plakacie na
ostatniej stronie.
Wewnątrz wydania zamieszczamy także informacje o ruszającej wkrótce nowej
wypożyczalni rowerów miejskich. Będzie to
najnowocześniejszy, dostępny obecnie na
rynku system a o jego założeniach i zasadach działania piszemy na str. 5. Ponadto zamieszczamy informacje o otwartym 13. maja
pierwszym w mieście parkingu Parkuj i Jedź

w Modlinie Starym, zakończeniu budowy
kolejnej wiaty handlowej na targowisku,
kolejnych pracach w kierunku upiększania
naszego miasta i kontynuacji edukacji ekologicznej wśród naszych uczniów. Zebraliśmy też informacje nt. wydarzeń miejskich,
a także zamieszczamy relacje z jubileuszy
jakie w tym roku obchodzą Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci i Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek.
Piszemy też o sukcesach naszych artystów i sportowców.
Życzę miłego czytania.

temat numeru

Czerwiec czyli rocznice ważne i nieważne
n Dwie czerwcowe daty zaważyły na historii Nowego Dworu. Pierwsza – 29.06.1374
rok i druga – 26.06.1782 r. To momenty podniesienia naszej miejscowości do rangi miasta. Te dwie daty nie są jedynymi czerwcowymi rocznicami w naszej historii. Niektóre wydarzenia były istotne inne nie, spójrzmy co zdarzyło się w Nowym
Dworze w pierwszym letnim miesiącu.
TeksT I Foto Maria Możdżyńska
O 29.06.1374 r. – książę Ziemowit III
podnosi Nowy Dwór należący do rodziny herbu Nałęcz do rangi miasta

właściciela księcia Stanisława Poniatowskiego

O 1410 r. – wojska księcia Witolda przeprawiają się w okolicy Nowego Dworu
przez rzekę dążąc na miejsce koncentracji wojsk polskich i litewskich przed
bitwą pod Grunwaldem.
O 1448 r. – kasztelan Dobrogost Nowodworski otrzymuje na własność brzegi
Wisły i Narwi w nagrodę za opiekę nad
księciem mazowieckim Bolesławem IV
O 26.06.1782 r. – Nowy Dwór otrzymuje bardzo nowoczesny jak na
XVIII w. przywilej miejski od swego

O 1802 r. – w Nowym Dworze obowiązują nałożone przez rząd pruski sztywne
ceny zboża
O 1809 r. – zakończona zostaje zainicjowana przez mieszkańców zbiórka żywności, pieniędzy i leków przeznaczona
na potrzeby wojsk napoleońskich
O 1811 r. – w uroczystości Bożego Ciała
biorą udział stacjonujące w Nowym
Dworze i okolicy wojska polskie, uroczystość kończy się pokazami i defiladą
oddziałów pieszych i konnych.
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Przywilej miejski z 1782 r.
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O 1815 r. – na rynku miejskim odbywa się
licytacja mebli i innego mienia ruchomego zajętego przez komornika
O 1816 r. – w Nowym Dworze powstaje
stacja pocztowa z regularną linią dyliżansów

Hrabia Ludwik Gutakowski

O 1819 r. – komornik wystawia na licytację zajętą na Narwi berlinkę z oprzyrządowaniem
O 1820 r. – upływa urzędowo wyznaczony termin w jakim mają się stawić
przed burmistrzem nowodworskim
Ludwikiem Krügerem spadkobiercy
Lewka Bernsteina. Czeka na nich spadek – dom grożący zwaleniem.
O 1823 r. – wdowie po nowodworskim
pastorze Johanie Bando zostaje przyznana emerytura rządowa, a pastorowi
Samuelowi Tock pracującemu w Nowym Dworze komisja rządowa wyznacza pensję
O 1824 r. – poszukiwany jest najemca gotowy wydzierżawić murowaną austerię
z zajazdem i stajniami płożone przy
rynku miejskim

www.nowydwormaz.pl

O 1825 r. – Anna
Sobolewska
wdowa po aptekarzu poszukuje
chętnego
na
zakup lub dzierżawę
jedynej
w Nowym Dworze apteki
O 1827 r. –
z okazji roku jubileuszowego
parafię św. Michała Archanioła
wizytuje ksiądz
Pawłowski
biskup sufragan
warszawski, przybyłą na uroczystości
szlachtę i obywateli podejmuje hrabia
Gutakowski
O 1830 r. – umiera proboszcz parafii
ewangelickiej Samuel Tock
O 1831 r. – Towarzystwo Kredytowe
Ziemskie ogłasza licytację na wynajem
przepraw przez Narew i Wisłę, rybołówstwa na obu rzekach oraz dóbr Góra.
Najemca zobowiązany będzie oprócz
miesięcznej dzierżawy wypłacać rocznie obciążenia w kwocie 6.710 zł. 23
gr., z której 460 zł. przeznaczone jest na
utrzymanie kościoła św. Michała
O 1835 r. – po dopełnieniu wszystkich
formalności, zgromadzeniu materiałów
budowlanych i zabezpieczeniu terenu
przed ewentualnymi wylewami rzek
rusza budowa spichlerza na Wyspie
Szwedzkiej pod Nowym Dworem

O 1836 r. – w mieście zostaje wystawione
na sprzedaż 13 berlinek

O 1837 r. – w Warszawie odbywa się licytacja dla chętnych na dostawę do
Nowego Dworu kamienia brukowego
i wykonanie prac brukarskich
– sekwestrator warszawski zaprasza do
oglądania w nowodworskim składzie
na narzędzia ogniowe wystawionego
na sprzedaż modnego kocza
O 1839 r. – w nowobudowanym spichlerzu wybucha pożar, płoną wewnętrzne,
drewniane elementy budynku

O 1841 r. – zostaje ukończona budowa
spichlerza
O 1842 r. – przez kilka dni w mieście gości teatr, aktorzy wystawiają 7 różnych
przedstawień
– wystawiony zostaje na sprzedaż młynwiatrak oraz dom z zabudowaniami
gospodarskimi leżący u zbiegu ulicy
Zakroczymskiej i Traktu Modlińskiego
[ul. Warszawska]

O 1842 r. – podaje się do publicznej wiadomości, że część spichlerza „zamówiła intendentura czynnej armii na skład
żywności zapasowej”
O 1844 r. – Oddział Przedsiębiorstwa
Transportów Soli ma do sprzedania
w Nowym Dworze 9 łodzi łyżwowych,
a Magazyn Bankowy [spichlerz] 3 kolejne
O 1847 r. – w Nowym Dworze zostaje
wprowadzona opłata garncowa od
sprzedawanych trunków
O 1848 r. – poszukuje się chętnych do
wybudowania zabudowań gospodarczych oraz budynku przeznaczonego
na szkołę
O 1850 r. – ekspedytorem składu soli
w Nowym Dworze zostaje Józef Bońkowski
O 1852 r. – majster murarski Karol Rejst
odkrywa i wydobywa z Narwi szczątki
mamuta

O 1857 r. – burmistrzem Nowego Dworu
zostaje Jan Długoszowski
O 1860 r. – na rynku miejskim odbywa
się licytacja towarów sprowadzonych
z Rosji
O 1861 r. – na rzecz należności skarbowych zostaje wystawiony na sprzedaż
bilard z wyposażeniem
O 1868 r. – spłonął stojący nad Narwią
dom kolonisty Kaszyńskiego
O 1869 r. – w Nowym Dworze spadł
śnieg
O 1871 r. – poczmistrzem w Nowym
Dworze zostaje Tomasz Kolasiński
O 1873 r. – na poczcie w Nowym Dworze
dochodzi do poważnej defraudacji
– w mieście i okolicy pojawia się zaraza
na bydło – księgosusz
O 1879 r. – umiera Aurelia z Helbingów Behrens
córka i żona nowodworskich pastorów
3
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O 1880 r. – w mieście wybucha szkarlatyna
O 1884 r. – miasto zalewa powódź świętojańska
O 1885 r. – otwarta zostaje kancelaria notarialna prowadzona przez Stanisława
Motylińskiego
– podczas gwałtownej burzy na stacji kolejowej ginie człowiek rażony piorunem
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O 1902 r. – pastor Edmund Schultz obchodzi uroczystość 25-lecia pracy
w Nowym Dworze

O 1888 r. – wybucha jeden z największych pożarów w dziejach miasta,
płonie około 500 budynków, są ofiary
w ludziach

– rejentem przy kancelarii hipotecznej
sędziego pokoju w Nowym Dworze
mianowano Marka Borkowskiego
O 1892 r. – burmistrzem Nowego Dworu
zostaje Jan Zaręba, a notariuszem Stanisław Niepokojczycki
O 1893 r. Towarzystwo Ratowania Tonących decyduje się utworzyć w Nowym
Dworze stałą stację ratunkową
– miasto zostaje zalane przez powódź
O 1898 r. – na cmentarzu katolickim zostaje pochowany kandydat prawa Wacław Szynklewski [nagrobek istnieje]

O 1903 r. – umiera Edmund Schultz superintendent warszawski, pastor nowodworski
O 1905 r. – stacja nowodworska zostaje
wyznaczona jako miejsce załadunku,
wyładunku i pojenia przewożonych
koleją wołów
O 1908 r. – w fabryce guzików Józefa Filara strajkują robotnicy, domagają się
skrócenia czasu pracy
– rozpoczyna się budowa mostu na Wiśle
O 1912 r. – porucznik Sołowiew z oddziału
lotniczego stacjonującego w Nowym
Dworze odbywa w samolocie rosyjskiej konstrukcji lot wzdłuż Wisły
O 1913 r. – ma miejsce włamanie do kasy
kolejowej, spłoszeni złodzieje zostawiają większość pieniędzy
O 1915 r. – rabusie włamują się do mieszkania piekarza Gdali Karcowicza
O 1919 r. – sejm RP odesłał do właściwej
komisji wniosek posła Juliana Łabędy
o uruchomienie istniejącej w Nowym
Dworze fabryki fajansu

O 1920 r. – około 1.000 osób zebranych
na wiecu w Nowym Dworze domaga
się zakończeni wojny, ustanowienia
Konstytucji, przeprowadzenia reformy
rolnej i pomocy państwa w odbudowie zniszczeń wojennych
O 1921 r. – z aresztu przy ratuszu, po przebiciu 2 ścian i wyłamaniu kraty ucieka
dezerter podejrzany o kradzież koni, za
niedopilnowanie więźnia aresztowany
zostaje strażnik miejski
O 1922 r. – po wewnętrznych przekształceniach w firmie tartak i elektrownia
na Pólku należą od przedsiębiorstwa
o nazwie „Biuro Techniczno-Budowlane „Westrich” Spółka Akcyjna”
O 1924 r. – w budynku Kasy Chorych odbywają się wybory do powiatowego
zarządu tej instytucji
O 1925 r. – Powiatowa Kasa Chorych wystawia na licytację ruchomości należące do osób i instytucji, które nie opłaciły
w terminie składek członkowskich. Mają
być zlicytowani: Stanisław Gregorczyk,
właściciel tartaku Zirbertal, kamasznicy
Szymon Ostry i Kac Idel, masarz Kotulski, krawcy Hana Blumensztajn i Icek
Borensztajn oraz browar Bytnera
O 1926 r. – przez Nowy Dwór przejeżdża
wyścig kolarski
O 1927 r. – zarejestrowane zostało nowodworskie stowarzyszenie pod nazwą:
„Towarzystwo Domu Ludowego Organizacji Chrześcijańsko-Społecznych”
– w wyborach do rady miejskiej zwyciężają ugrupowania lewicowe: PPS 6
mandatów, Bund 5 mandatów, komuniści 2, Blok Żydowski 6. Mimo sprawnej akcji przedwyborczej prawicowe
Zjednoczenie Chrześcijan zdobywa
tylko 5 mandatów
– w ataku szału Michał Grędowski usiłuje
podpalić miasto
O 1928 r. – po usunięciu z urzędu komunistycznego burmistrza Juliana Turka
nowym włodarzem miasta zostaje
p. Giedwidź
– śmiercią tragiczną na terenie fabryki
przetworów kartoflanych ginie inżynier chemik Kazimierz Olt-Keres

O 1900 r. – policja podmiejska zatrzymała
tabor cygański i 3 włóczęgów
O 1901 r. – na własną prośbę zwolniony
zostaje kasjer kasy miejskiej Włodzimierz Ostapienko
– Burmistrz Nowego Dworu Pluszcz
strzela przed ratuszem do własnej
żony
4
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Wkrótce pojedziemy eNDeeMką
n eNDeeMka (NDMka) tak będzie się
nazywał uruchamiany wkrótce przez
miasto system wypożyczalni rowerów
miejskich. Nazwę wybrali mieszkańcy
w głosowaniu na facebooku.

T

ylko dni dzielą nas od uruchomienia
nowego Nowodworskiego Roweru Miejskiego. Rowery są już produkowane
i wkrótce trafią na ulice miasta. Czego powinni
spodziewać się mieszkańcy?
Przede wszystkim nowodworzanie powinni spodziewać się najnowocześniejszego
i najbardziej wygodnego systemu rowerów
miejskich dostępnego obecnie na rynku. Operator wypożyczalni, konsorcjum firm Orange
i Roovee, przygotuje dla miasta system bezstacyjny z wirtualnymi strefami wypożyczeń
i zwrotów na terenie całego Nowego Dworu
Mazowieckiego. Użytkownicy zyskają możliwość pozostawienia pojazdów w dowolnym
lub wyznaczonym miejscu, ale bez potrzeby
wpięcia w stację lub do innego roweru. Strefy
– tzw. wirtualne stacje – w których użytkownicy będą mogli zwracać rowery – będą zlokalizowane w kluczowych z komunikacyjnego
www.nowydwormaz.pl

Magistrat miasta Nowego Dworu

– rozpoczynają się oficjalne poszukiwania skarbu ukrytego w 1916 r. przez
Rosjan opuszczających kapitulującą
Twierdzę
O 1939 r. – umiera Bolesław Konarski –
farmaceuta, właściciel apteki, członek
OSP, działacz społeczny odznaczony
Medalem Niepodległości
Pastor Robert Nitschman

O 1929 r. – pod Nowym Dworem dochodzi do katastrofy autobusowej, 14 pasarzerów odnosi rany
O 1931 r. – od uderzenia pioruna płoną
szopa i lodownia
– przed sądem rusza proces przeciwko
oficerom o zaniedbania, w wyniku których podczas ćwiczeń na Narwi utonęło 3 podchorążych
O 1934 r. – na skutek uwzględnionego
protestu w Nowym Dworze powtórzone zostają wybory do rady miejskiej
O 1935 r. przez Nowy Dwór i Modlin prowadzi jeden etapów wyścigi zorganizowanego przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów
– sąd wojskowy skazuje na kilka tygodni
aresztu dowództwo batalionu elektrotechnicznego za nieprawidłowości
finansowe związane z wydatkami reprezentacyjnymi
O 1936 r. – odbywa się licytacja komornicza ruchomości należących do Marka
Gewizgolda i Nowodworskiego Browaru Udziałowego
O 1937 r. – przez miasto przebiega I etap Międzynarodowego Rajdu po Polsce organizowanego przez Automobilklub Polski

O 1940 r. – w obozie Sachsenhausen
umiera oskarżany o propolską postawę
pastor Robert Nitschman
O 1975 r. – do miasta zostają przyłączone:
Kępa Małocka, Kępa Nowodworska,
Łęczna, Nowo Łęczna, Księża Góra, Dębina
O 1994 r. – zostaje wydany pierwszy numer periodyku „Mazovia” Tygodnik Regionalny
O 1995 r. – otwarto Oczyszczalnię Ścieków „Południe”
O 1999 r. – Rada Miasta nadała po raz
pierwszy po wojnie tytuły Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

TeksT I Foto red. Wydział Projektów Infrastrukturalnych

punktu widzenia rejonach Nowego Dworu.
Miasto na swoim profilu społecznościowym
konsultowało lokalizację stref, dzięki czemu
głosy mieszkańców zostały wzięte pod uwagę
już na etapie planowania systemu.
Rowery czwartej generacji jakie pojawią
się na ulicach Nowego Dworu będą posiadać
nadajniki GPS oraz zamki blokujące. Będą także wyposażone w komputery pokładowe, przy
pomocy których odbywać się będzie ich wypożyczenie i zwrot. Wypożyczenia można będzie
dokonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to
użycie mobilnej aplikacji na smartfony. Drugi to
telefoniczny kontakt z całodobowym centrum
obsługi klienta. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań użytkownicy będą mogli łatwo lokalizować najbliższe rowery, dokonywać rezerwacji tych, które chcą wypożyczyć
oraz szybko sprawdzać stan swojego konta.
System działał będzie bezpłatnie przy
krótkich wypożyczeniach. Bezpłatne będzie
również pozostawienie roweru w wyznaczonej
strefie. Zakończenie wypożyczenia poza strefą
parkowania będzie się
wiązało z niewielką
opłatą. Jednocześnie
wypożyczenie roweru poza strefą i zwrócenie go do strefy
będzie nagradzane
bonusem finansowym. Regulamin oraz
cennik systemu zo-

stanie zaprezentowany przed uruchomieniem
wypożyczalni. Rower działał będzie na terenie
całego miasta w ramach strefy, którą użytkownik będzie mógł łatwo kontrolować dzięki aplikacji mobilnej.
W początkowej fazie funkcjonowania systemu miasto planuje eksploatację 80 rowerów
i wyznaczenie 12 oznaczonych stref wypożyczeń. Po pierwszych tygodniach pracy systemu, na podstawie zebranych danych, operator
systemu będzie w stanie stworzyć mapę preferencji mieszkańców, jeśli chodzi o działanie
systemu Nowodworskiego Roweru Miejskiego.
Będzie ona podstawą do modyfikacji systemu,
jako że miasto zastrzegło w umowie z wykonawcą możliwość jego rozbudowywania
zgodnie z potrzebami.
Jednocześnie miasto prowadzi intensywne
prace nad rozbudową systemu szlaków i ścieżek rowerowych. Dzięki nowej infrastrukturze
rowerowej i systemowi wypożyczalni rowerów
zielony Nowy Dwór Mazowiecki będzie jeszcze
bardziej zielony!
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NIE nowotworom u dzieci

FAKTY NOWODWORSKIE

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

n W dniach 18-19 marca br. na terenie parkingu przed Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim po
raz trzeci zorganizowane zostały bezpłatne badania USG dla
dzieci z powiatu nowodworskiego w wieku 9 miesięcy – 6 lat.

B

adania odbyły się w ramach akcji „Nie nowotworom
u dzieci”, która na terenie naszego powiatu miała miejsce
dzięki współpracy Starostwa Powiatowego, Fundacji Ronalda
McDonalda oraz Hotelu Mazovia***.

Partnerstwo międzypowiatowe

W ciągu dwóch dni w specjalistycznym ambulansie wyposażonym w nowoczesny sprzęt przebadano 140 dzieci. Badania
obejmowały USG jamy brzusznej, szyi, a w przypadku chłopców
również moszny.
Mamy nadzieję, że tego typu akcje pomogą zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą możliwości występowania nowotworów u dzieci oraz zachęcą rodziców do regularnych kontroli
zdrowia swoich pociech.
TeksT Powiatowy Urząd Pracy
Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych

n PARTNERSTWO MIĘDZYPOWIATOWE na rzecz ożywienia
społeczno – gospodarczego powiatów legionowskiego
i nowodworskiego to pierwsza tego typu inicjatywa na
Mazowszu.

P

omysłodawcami i organizatorami tego przedsięwzięcia są Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy w Legionowie – Elżbieta Szczepańska i w Nowym Dworze Mazowieckim – Marzenna Boczek. We współpracy ze Starostami
Legionowskim i Nowodworskim 11 kwietnia 2019 roku w Jachrance zorganizowana została konferencja rozpoczynająca
cykl 4 warsztatów na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego, w których uczestniczą reprezentanci różnych środowisk powiatu legionowskiego i nowodworskiego.
Zachęcamy do udziału w kolejnych pracach Partnerstwa
Międzypowiatowego.
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, w siedzibie
urzędu: ul. Juliusza Słowackiego 6 w sekretariacie i pod numerem tel.: 22 775 92 42 wew. 111
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Parkuj i jedź – pierwsza inwestycja oddana do użytku

TeksT red.
Foto Urząd Miejski

n Można już parkować na parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Modlinie
Starym. W poniedziałkowy poranek
13 maja parking został oficjalnie uruchomiony.

O

twarcie parkingu odbyło się przy
udziale władz miasta i powiatu.
Na zziębniętych podróżnych (maj w tym
roku nie jest łaskawy jeśli chodzi o temperatury red.) czekała ciepła kawa i pączki.
Budowa parkingu ruszyła latem 2018
roku. Nowoczesny parking dysponuje blisko 140 miejscami postojowymi, wiatą rowerową na 40 jednośladów, ogrodzeniem,
oświetleniem oraz całodobowym monitoringiem. Dla wygody użytkowników zainstalowany został system monitorowania
ilości dostępnych miejsc postojowych.
Sposób aranżacji parkingu oraz ciągów dla
pieszych został opracowany tak, aby ograniczyć ryzyko kolizji pojazdów i pieszych.
Regulamin parkingu przewiduje bezpłatne
parkowanie pojazdu przez maksymalnie
dwie doby. Pozostawienie samochodu na
dłuższy okres skutkować może nałożeniem
kar finansowych. Rozwiązanie to jest ukłonem w kierunku mieszkańców korzystających codziennie z parkingu i ma na celu
uniknięcie sytuacji w której parking „Parkuj
i Jedź” przygotowany dla udogodnienia
codziennych dojazdów do pracy stanie się
bezpłatnym parkingiem długoterminowym
dla osób korzystających z Mazowieckiego
Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.
Jednak jak mówił podczas otwarcia
Burmistrz Jacek Kowalski to nie koniec

prac. W okolicy parkingu brakuje jeszcze
kawałka wyjazdu, z którego dotychczas
korzystali podróżni zostawiając tam swoje
auta. Teraz po otwarciu P+R będzie można
ten odcinek utwardzić i kompleksowo zakończyć inwestycję.
Budowa parkingu w Modlinie jest
częścią projektu „Budowa systemu Parkuj
i Jedź w Nowym Dworze Mazowieckim
w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Koszt inwestycji to 7,6 miliona złotych przy czym miasto pozyskało na
realizację zadania 6,1 miliona złotych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Warto wspomnieć, że drugim elementem projektu jest budowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Nowy Dwór Mazowiecki przy ulicy Morawicza na kolejne
250 miejsc postojowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą rowerową. Dokumentacja projektowa tej inwestycji jest już na
ukończeniu.
Budowa parkingów jest kompatybilna
z innym realizowanym przez Miasto projektem w ramach Zintegrowanych Inwe-

Bardziej komfortowo na targowisku
n Zakończyła się budowa drugiej
wiaty handlowej na nowodworskim
targowisku. To drugi etap zadania
„Przebudowa stałego Targowiska
Miejskiego w Nowym Dworze Mazowiecki”. Środki na jego realizację pochodziły z funduszy europejskich.

N

a targowisku miejskim powstała
kolejna wiata handlowa wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz dostępem
do gniazd elektrycznych dla handlujących.
Jednocześnie zapewnione są dojazd i miejsca postojowe dla samochodów dostawczych (przy zachowaniu warunków bez-
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stycji Terytorialnych, tj. budową ścieżek
rowerowych. Jeszcze przed otwarciem
P+R gotowa była ścieżka łączą Modlin Stary z lotniskiem przez Modlin Twierdzę.
n

TeksT I Foto RED.

pieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej).
Powstanie także 119 utwardzonych miejsc
postojowych dla kupujących.
Środki na zadanie „Przebudowa stałego
Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowiecki – etap II”
pochodzą z działania
„Podstawowe
usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ „Inwestycje w targowiska
lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów” w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.
Wysokość dofinansowania to 876 768
zł, a całkowity koszt prac wyniesie 1 412
247,01 zł.
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Zakładamy warzywniaki

FAKTY NOWODWORSKIE

TeksT I FOTO RED

n W ramach edukacji ekologicznej przy
nowodworskich placówkach oświatowych powstają ogrody warzywne.

P

race zainaugurowano w piątek,
24 kwietnia w Modlinie Twierdzy. Zadanie sfinansowano ze środków
Miasta. Dziękujemy Panu Krzysztofowi
Fiukowi za przygotowanie drewnianych
donic, w których już wkrótce wyrosną
smaczne owoce i warzywa. Uprawami
zajmować się będą uczniowie placówek.

Dalej uczymy segregować!

TeksT I FOTO RED

n Ruszyła druga edycja warsztatów dla pierwszoklasistów nt. prawidłowej segregacji śmieci.

I

nauguracja odbyła się 8 maja w Modlinie Starym.
Pracowniczki Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miejskiego opowiadają dzieciom, jakie są rodzaje odpadów i do jakich pojemników należy je wyrzucać oraz co zrobić np. z przeterminowanymi lekami
albo starym tapczanem. Warsztaty mają także aspekt
praktyczny – odbywa się na nich ekologiczna zabawa.
Dzieci losują surowce i decydują, w którym koszu należy je umieścić. Warsztaty trwały przez cały maj, a wzięło
w nich udział 380 uczniów. Mamy nadzieję, że przekażą
nabytą wiedzę kolejnym osobom.
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Upiększamy miasto!

TeksT red.
Foto Urząd Miejski

n Jest wiosna, jest zielono, są zakupy,
będzie jeszcze piękniej.

M

iasto zakupiło ponad 1000 sadzonek roślin, które trafią na ulice: Partyzantów, Bohaterów Modlin i Wojska Polskiego (od Pileckiego do Szarych
Szeregów). Są wśród nich m.in. budleje
Dawida, berberysy, kosodrzewiny, tawuły,
derenie, jałowce, cisy, różowe śnieguliczki.
Sadzonkami zostanie także uzupełniona
zieleń w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego. Dodatkowo zakupione zostały
także 50 ławek oraz kilkanaście koszy na
śmieci. Zostaną one ustawione przy przystankach autobusowych oraz na terenach
osiedlowych uzgodnionych z radnymi
i zarządami osiedli. W pracach wspomaga
nas jak zawsze niezastąpiony Miejski Zakład Oczyszczania.

Waterexpo 2019
TeksT I Foto Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n 10 kwietnia Burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski uczestniczył w konferencji Water
Expo 2019.
odczas spotkania rozmawiano
m.in. o wyzwaniach stojących
przed miastami leżącymi nad brzegami
rzek, a w szczególności o rozwoju transportu wodnego, planach inwestycyjnych
miast i przeszkodach w ich realizacji. Burmistrz zaprezentował także miejskie projekty zagospodarowania brzegu Narwi,
w tym Projekt Restaura.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, władze samorządowe wszystkich
szczebli, firmy z branży gospodarki wodnej,
ośrodki naukowe i badawcze.
Poniżej prezentujemy wywiad jakiego
udzielił Burmistrz Jacek Kowalski organizatorom konferencji.
O wyzwaniach stojących przed miastami leżącymi nad brzegami rzek rozmawiamy Jackiem Kowalskim, burmistrzem
Nowego Dworu Mazowieckiego – miasta
leżącego nad brzegami aż trzech rzek.
Co jest w Pana ocenie powodem słabej integracji polskich miast z rzekami
nad którymi miasta te leżą?
Każda ingerencja w nabrzeże niesie
za sobą wiele wyzwań, czasem niezwykle
trudnych. W przypadku rzek te wyzwania
są o wiele większe, niż w przypadku wód
stojących. Przykład Nowego Dworu Mazowieckiego jest typowy – poziom wody
w naszych rzekach zmienia się w ciągu
roku o kilka metrów, co właściwie często
uniemożliwia lokalizację jakiejkolwiek

P
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infrastruktury usługowej dla ludności po
zalewowej stronie wałów. Do tego dochodzą urządzenia melioracyjne, wały przeciwpowodziowe, stanowiące najczęściej
oddzielną własność i objęte osobnymi
regulacjami prawnymi. Stąd miasta, które mają ograniczony potencjał finansowy
z trudnością integrują się z rzekami.
Czy dla miasta takiego jak Nowy
Dwór Mazowiecki obecność trzech rzek
jest potencjałem, czy zagrożeniem?
Z jednej strony jest to oczywiste zagrożenie. Stany powodziowe powodują sytuacje
niekiedy istotnie grożące mieniu i zdrowiu
mieszkańców. Również dla korzystających
z uroków wody rzeka jest znacznie bardziej
niebezpieczna, na takich akwenach częściej
dochodzi do wypadków. Z drugiej strony
obecność rzek na terenie miasta niezwykle
wzbogaca jego krajobraz i potencjał. Wiele
aktywności, które są niedostępne dla miejsc
pozbawionych wody, jest możliwych i rozwijanych na tym terenie. Od wędkarstwa,
kajakarstwa, kąpieli i kąpieli słonecznych
nad wodą po zwykłe spacery brzegiem rzeki. Potencjał rekreacyjny i turystyczny jest
nie do zakwestionowania.
Czy miejskie nadrzeczne bulwary to
w Pana ocenie to skuteczny sposób na
otwarcie miasta na rzekę, czy jedynie
droga fanaberia?
Z perspektywy różnego rodzaju koncepcji i prób przedsięwzięć, mających na
celu zagospodarowanie brzegów rzek,
wydaje się, że bulwary są optymalnym
rozwiązaniem. Łączą bowiem funkcje
melioracyjne, przeciwpowodziowe i rekreacyjne, czyli wszystkie, które w przypadku
rzeki są niezbędne do zachowania.
Czy Pana zdaniem zwiększanie
atrakcyjności terenów nadrzecznych to
skuteczny sposób na przyciąganie do
miasta potencjalnych inwestorów?

Inwestor dzisiaj, niezależnie od tego
w jakim zakresie i obszarze gospodarczym dokonuje inwestycji, musi zadbać
o wszystkie aspekty swojego biznesu
w przyszłości. Jednym z nich jest atrakcyjność miejsca, w którym lokuje swoje
przedsięwzięcie. Sprzyja to zatrudnieniu
osób, które chętnie zamieszkają w atrakcyjnej okolicy, może zbudować sprzyjającą atmosferę dla kooperantów i partnerów biznesowych. No i naturalnie są inwestorzy specyficzni, jak deweloperzy czy
branża turystyczna, dla których często są
to kwestie decydujące.
9
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Bolesław Zoń Honorowym Obywatelem Miasta
n 14 maja Rada Miejska w Nowym
Dworze Mazowiecki podjęła uchwałę
o nadaniu tytułu Honorowy Obywatel Miasta ŚP. płk mgr pil. Bolesławowi
Zoniowi.
wnioskiem o nadanie tytułu znanemu w środowisku modlińskim
lotnikowi zwróciło się do Rady Miejskiej
Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – Oddział Modliński. W uzasadnieniu wniosku czytamy, Bolesław Zoń
związany był z naszymi stronami od

1976 roku, kiedy to został skierowany do
45 Eskadry Doświadczalnej w Modlinie.
W latach 1984-1990 był jej dowódcą. Nazywany przez cały lotniczy świat „Bolek”,
całe późniejsze swoje życie związał z Modlinem i regionem nowodworskim rozsławiając go w Polsce i za granicami naszego
kraju. Był niekwestionowanym autorytetem lotniczym, a w życiu prywatnym człowiekiem bardzo skromnym, otwartym,
kontaktowym, towarzyskim i rzeczowym.
(pełny biogram Bolesława Zonia zamieszczamy poniżej)

Na posiedzeniu Rady Miejskiej obecni
byli przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa tj. Czesław Łaszuk, Wawrzyniec Siewruk i Eugeniusz Politowski. Odebrali odznaczenie i dyplom nadania tytułu
Honorowy Obywatel Miasta z rąk Burmistrza
Jacka Kowalskiego oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego.
Serdecznie podziękowali za pozytywne rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały. Poinformowali również że odznaczenie
i dyplom zostaną przekazane rodzinie ś.p.
Bolesława Zonia.

ŚP. płk mgr pil. Bolesław Zoń syn Jana
i Antoniny urodził się 11 lutego 1940 roku
w Czernichowie koło Żywca. Wychowywał
się w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska
Żar, które było wówczas kolebką polskiego sportu lotniczego, co było bezpośrednią przyczyną zafascynowania się lotnictwem. Jako bardzo młody człowiek, uczeń
Liceum Ogólnokształcącego w wieku
zaledwie16 lat zdobył uprawnienia pilota
szybowcowego i samolotowego, a jako
osiemnastolatek został zatrudniony w Wyczynowej Górskiej Szkole Szybowcowej
na Żarze jako pilot instruktor szybowcowy
i samolotowy. W roku 1962 został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej gdzie po wielu staraniach i zdaniu
egzaminów został przyjęty do Oficerskiej
Szkoły Lotniczej im. Żwirki i Wigury w Radomiu. Szkołę lotniczą ukończył w 1965 r.
i w stopniu podporucznika, pilota III klasy
zostaje skierowany do 39. Pułku Lotnictwa
Myśliwskiego w Mierzęcicach koło Katowic gdzie przeszkala się na samoloty naddźwiękowe i zdobywa bogate doświadczenia lotnicze uzyskując uprawnienia
oblatywacza oraz pilota doświadczalnego.
Dzięki profesjonalizmowi lotniczemu oraz
posiadanymi uprawnieniami w 1976 r. zostaje skierowany do 45. Lotniczej Eskadry
Doświadczalnej w Modlinie, której w latach 1984-1990 był dowódcą.
„Bolek” – bo tak nazywał go świat lotniczy, całe późniejsze swoje życie związał
z Modlinem i regionem nowodworskim
rozsławiając go w Polsce i za granicą. Oblatywał w Indiach polskie samoloty TS-11
Iskra, przebazowywał z Polski do Turcji
samoloty AN-2. Jako pierwszy Polak prze-

szkolił się w USA na śmigłowiec Robinson
R-22 uzyskując jednocześnie uprawnienia instruktorskie.
Również jako pierwszy Polak przeszkolił się na łódź latającą typu Buccaneer i wykonywał pokazowe starty i lądowania na
Wkrze w Nowym Dworze Mazowieckim.
Przez 12 lat latał we współutworzonej
przez siebie, na warszawskim Bemowie,
lotniczej bazie przeciwpożarowej, uczestniczył w wielu akcjach p.poż. gasząc
z powietrza między innymi pożary lasów
w Hiszpanii.
Był niekwestionowanym autorytetem
lotniczym dzięki czemu powołano go na
biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu lotnictwa –
specjalność samoloty lekkie, szybowce
i śmigłowce. Prywatnie był człowiekiem
bardzo skromnym, otwartym, kontaktowym, towarzyskim i rzeczowym. Skupiał
wokół siebie szerokie grono przyjaciół
również spoza lotnictwa, między innymi
ze świata nauki, polityki, filmu, kultury
i sztuki. Jako instruktor lotniczy interesował się również zagadnieniami pedagogiki. W roku 1979 uzyskał tytuł magistra
w zakresie pedagogiki specjalnej, a w roku
1984, na Uniwersytecie Śląskim, otworzył
przewód doktorski w zakresie socjologii.
Za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne
zasługi dla umacniania suwerenności
i obronności kraju, szczególne zasługi dla
rozwoju gospodarki narodowej, wybitne
zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami
i narodami, płk mgr pil. Bolesław Zoń

został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Jego nagła śmierć, 12.09.2002 r., była
niepowetowaną szkodą dla całego lotniczego świata.
My Nowodworzanie pamiętamy Go
z licznych pokazów lotniczych, widokowych lotów pasażerskich organizowanych dla naszych mieszkańców jak również z lotniczego udziału w wielu nowodworskich uroczystościach.
Za zasługi dla naszego regionu, społeczeństwo nowodworskie ufundowało
„Bolkowi” pomnik lotniczy, który został
odsłonięty w 2003 roku, a Rada Miejska
nadała nazwę skwerowi, przy którym ten
pomnik został posadowiony, im. płk. pil.
Bolesława Zonia.

Z

10

TeksT I FOTO Aneta Pielach – Pierścieniak

www.nowydwormaz.pl

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

Obchody Światowego Dnia Inwalidy
n W czwartek 9 maja nowodworski oddział Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizował obchody Światowego Dnia Inwalidy. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w lokalu Relax na Placu Solnym, a przybyło na nią liczne grono
członków organizacji i zaproszeni goście.
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U

roczystość otworzyła przewodnicząca Związku p. Krystyna Kocan. Serdecznie powitała wszystkich zebranych,
w tym gości, wśród których byli Burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, Wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Nadrzycka, Starosta i Wicestarosta Powiatu
Nowodworskiego, radni Rady Miejskiej i Powiatowej, członkowie
instytucji i firm wspierających organizację i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.
Obchody uświetnił występ zespołu wokalno – muzycznego
pod przewodnictwem Janki Patockiej. Znane i lubiane utwory
śpiewała z zespołem cała sala. Następnie zaproszeni goście przekazali przewodniczącej upominki, a wszystkim zgromadzonym
złożyli najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia
i wytrwałości w przezwyciężaniu życiowych trudności. Wspólna
zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
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100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Dla dobra dziecka”
n Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim włączyło się w nurt krajowych uroczystych obchodów 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, nad którymi
patronat honorowy objęła małżonka prezydenta RP Agata
Kornhauser – Duda.

I

nauguracyjnym wydarzeniem na naszym terenie była
msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Parafii
Świętego Michała Archanioła (03.04.2019r) w intencji wszystkich podopiecznych, ich rodzin, oddanych szczególnej służbie
pracowników i wychowawców TPD z serdecznym podziękowaniem Matce Bożej za dotychczasową opiekę i wsparcie w 100letniej działalności Towarzystwa.
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TeksT Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Nowy Dwór Mazowiecki
foto Urząd Miejski

Kolejnym wydarzeniem było uroczyste spotkanie zorganizowane przez Zarząd Nowodworskiego TPD, przy pomocy Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki i Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Spotkanie odbyło się 7 maja.
W uroczystości, która odbyła się w Nowodworskim Ośrodku
Kultury wzięło udział wielu gości, przyjaciół TPD.
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD reprezentowali: prezes Monika Jagodzińska i skarbnik Bartłomiej
Domagała, a władze samorządowe Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski, Starosta i Wicestarosta – Krzysztof
Kapusta i Paweł Calak, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Bisialski i Burmistrz Miasta Jacek Kowalski, oraz Honorowy Obywatel Miasta – pani Barbara Malewska.
Prezes Zarządu Powiatowego TPD Elżbieta Gauza po przedstawieniu historii i nowatorskich działań dotyczących opieki
i wychowania dziecka w stuletniej działalności Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci złożyła podziękowanie przedstawicielom władz,
dyrektorom szkół, placówek opiekuńczo – wychowawczych, bibliotek, instytucjom, firmom i stowarzyszeniom zajmującym się
sprawami dziecka i rodziny, współpracującym z TPD.
Podczas uroczystości dzieci z „ogniska” TPD i uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajęciowej w swoim programie artystycznym
przybliżyli nam prawa, o które upominał się dla dziecka Janusz
Korczak.
W trakcie spotkania mieliśmy zaszczyt wysłuchać wystąpienia pani profesor Barbary Smolińskiej – Theiss , która wygłosiła
wykład okolicznościowy pt. „Korczakowskie dziedzictwo”. Pani
Dorota Zawadzka, „Super Niania” mówiła o psychologicznych
uwarunkowaniach w procesie wychowania dziecka.
W holu Nowodworskiego Ośrodka Kultury można było
obejrzeć wystawę prac wykonanych przez niepełnosprawnych
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Na koniec Prezes TPD Elżbieta Gauza podziękowała wszystkim za przybycie na tę wyjątkową jubileuszową uroczystość.
n

www.nowydwormaz.pl
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15-lecie działalności Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek
Teks I Foto Grażyna Kiljan Prezes Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek

n „Każde jutro, jest zawsze naszą nadzieją” pod takim hasłem
w sobotę 30 marca 2019 roku w Nowodworskim Ośrodku
Kultury odbyła się uroczystość z okazji 15 – lecia działalności
Nowodworskiego Stowarzyszenie Amazonek. Jubileusz honorowym patronatem objęli: Pan Jacek Kowalski – Burmistrz
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Pan Krzysztof Kapusta –
Starosta Powiatu Nowodworskiego.

S

towarzyszenie jest organizacją pozarządową i od 2003 roku działa na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową raka piersi, ponieważ najgorsze w tej chorobie jest samotne borykanie się z jej
problemami. Samotność bowiem powoduje, że depresja i stres stają się
nieodłącznymi towarzyszami oraz doradcami chorej. Prawie zawsze takiemu zachorowaniu towarzyszy lęk przed cierpieniem, śmiercią, do tego
dochodzą obawy braku akceptacji ze strony bliskich i znajomych, obawy o przyszłość zawodową, o związki uczuciowe, o los dzieci. Dlatego
potrzebne jest stowarzyszenie, w którym zrzeszone kobiety zmagając się
z własną chorobą, wzajemnie wspierają się. Działalność stowarzyszenia
zapoczątkowało 19 kobiet, teraz liczy ono 54 członkinie, ale w ciągu tych
15 lat przewinęło się przez organizację o wiele więcej pań. Nie wszystkie
kobiety znalazły w jego działaniu to czego oczekiwały, i same zrezygnowały z członkostwa.
Niestety trzynaście koleżanek opuściło nas na zawsze, odeszły na
drugą stronę życia, ale na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Co roku
w niedzielę Miłosierdzia Bożego po mszy odwiedzamy ich groby, palimy znicze, modlimy się za nie.
W okresie swego istnienia Stowarzyszenie podejmowało różne
działania na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową. Najważniejsze z nich to : profilaktyka choroby, edukacja, organizowanie różnorodnych zajęć rehabilitacyjnych, różne formy aktywnego trybu życia,
pielgrzymki, wycieczki, imprezy profilaktyczno-turystyczne, spotkania
okolicznościowe, współpraca i integracja z innymi stowarzyszeniami
itp. Wszystkie te działania są po to, aby kobiety mogły lepiej funkcjonować w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
W uroczystości udział wzięli m.in; Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Krzysztof Bisialski Przewodniczący Rady
Miasta, Radna Grażyna Nadrzycka, Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu
Nowodworskiego, Wicestarosta Paweł Calak, Ewa Borkowska dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki, Elżbieta Samselska z Konwentu
Seniorek Federacji Amazonek w Polsce, Irena Opłoczyńska i Krystyna
Nader ze Stowarzyszenia Amazonek Warszawa-Centrum, Beata Stecyna
pierwsza prezes nowodworskich Amazonek i inni.
Prezes Grażyna Kiljan powitała wszystkich przybyłych na uroczystość gości oraz członkinie organizacji.
Potem został odśpiewany hymn Amazonek do którego słowa napisał zmarły w zeszłym roku Stanisław Żabiński. Po którym wszyscy oglądając prezentację multimedialną zapoznali się dorobkiem działalności
stowarzyszenia w latach 2004-2019. Prezes Stowarzyszenia Grażyna Kiljan komentując obrazy w imieniu członkiń stowarzyszenia serdecznie
dziękowała władzom samorządowym miasta i powiatu za bezcenne
wsparcie, za okazywaną serdeczność, solidarność, po prostu za ludzką
pomoc. A po prezentacji jeszcze raz podziękowała za to, że władze były
przy Amazonkach, od kiedy podjęły one trud powołania stowarzyszenia, za współudział we wspólnych przedsięwzięciach. Dzięki Ich dobrej
www.nowydwormaz.pl

woli, wsparciu finansowemu stowarzyszenie mogło rozwijać zamiłowania członkiń i realizować przyjęte plany. Zostali oni uhonorowani
statuetkami, bukietami tulipanów i okolicznościowymi dyplomami
z wyrazami podziękowania.
Na koniec wyraziła nadzieję że będą dalej pomagać w realizacji
działań stowarzyszenia oraz wspierać w momentach trudnych i cieszyć
się chwilami radosnymi.
Prezes Grażyna Kiljan serdeczne podziękowania skierowała również
do sympatyków i przyjaciół stowarzyszenia m.in. do Mariusza Ziółkowskiego, który z okazji jubileuszu obdarował członkinie stowarzyszenia
specjalną odznaką zrobioną przez niego.
Za całokształt pracy Grażyna Kiljan została uhonorowana „Rubinowym Łukiem Amazonek”, który jest Odznaczeniem Federacji Stowarzyszeń Amazonek, przyznawanym przez Kapitułę Honorowej Odznaki
dla wybitnych liderek, za owocną działalność organizacyjną na rzecz
swojego Klubu i miejscowego środowiska kobiet dotkniętych rakiem
piersi. W imieniu Federacji dekoracji prezes Grażyny Kiljan przyznanym
odznaczeniem dokonała Elżbieta Samselska w towarzystwie Ireny
Opłoczyńskiej.
Wszystkie członkinie stowarzyszenia otrzymały pamiątki w postaci
odznaki „Łuk Amazonki”.
Z okazji jubileuszu nowodworskim Amazonkom przedstawiciele
miasta, powiatu i różnych instytucji złożyli serdeczne gratulacje, życzenia oraz wręczyli kwiaty.
W końcowym wystąpieniu prezes podziękowała władzom miasta
i powiatu oraz Federacji Amazonek w Polsce za wieloletnią, wspaniałą
współpracę i wszelką pomoc w realizacji działalności Nowodworskiego
Stowarzyszenia Amazonek.
Jubileusz uświetnił recital Małgorzaty Jareckiej pod nazwą „Bursztynowa Dama”, w którym zaśpiewała szlagierowe piosenki z repertuaru Anny Jantar. Artystce akompaniował zespół muzyczny w składzie;
Marek Stankiewicz instrumenty klawiszowe, Andrzej Wysocki gitara basowa i Mariusz Mocarski instrumenty perkusyjne. Pełną uroku i wdzięku wykonawczynię oraz muzyków nowodworzanie nagrodzili wielką
owacją na stojąco.
Uroczyste spotkanie zakończone zostało słodkim poczęstunkiem;
tortem, lampką szampana, ciasteczkami, kawą i herbatą.
„Każda życzliwie wyciągnięta ręka, uśmiech na twarzy, drobny
gest wdzięczności, to przecież tak mało, a tak wiele znaczy w naszej
codzienności”. – Dziękujemy
Składamy Wszystkim serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Naszego Jubileuszu, a szczególnie:
T Honorowym Patronom uroczystości: – Jackowi Kowalskiemu – Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Krzysztofowi Kapuście –
Staroście Powiatu Nowodworskiego
T Krzysztofowi Borowskiemu – Dyrektorowi NOK-u za użyczenie sali
i pomoc przy przebiegu uroczystości,
T Mirosławowi Wojciechowskiemu i Pawłowi Semeniuk – właścicielom Cukierni Duet za bardzo piękny i smaczny tort,
T Monice Kułach – kierownikowi sklepu Carrefour Market za słodycze,
T Mariannie Kowalskiej za piękne bukiety,
T oraz Wszystkim, którzy uczestniczyli w naszej gali.
Wszystkim obecnym i nieobecnym, a NAS WSPIERAJĄCYM.
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Moje Miasto w obiektywie
n 28 marca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu „Moje miasto
w obiektywie” pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki.

K

onkurs adresowany był do
uczniów klas „O” – VIII oraz klas
gimnazjalnych szkół w naszym mieście.
Za jego pośrednictwem chcieliśmy zainteresować młodzież architekturą, przyrodą i kulturą własnego regionu, oraz
wskazać ciekawe i atrakcyjne miejsca
znajdujące się w naszej małej ojczyźnie.
Ponadto celem konkursu było rozwijanie
pomysłowości i zainteresowań dzieci
i młodzieży.
Formą artystycznego wyrazu była fotografia
amatorska.
Jury w trakcie burzliwych
obrad przyznało
3 nagrody główne, oraz 2 wyróżnienia.
Lista osób, które wzięły udział
w konkursie:
Kategoria I
– klasy „O” – III
Igor Niedźwiedź
(SP1)
Blanka Sroka
(SP1)
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Kategoria II – klasy IV – VIII
Dominik Salwin (SP1)
Zofia Napiórkowska (ZSP4)
Aleksandra Kowalik (ZSP4)
Zuzanna Biegaj (ZSP4)
Izabela Kalisz (ZSP4)
Barbara Angielczyk (ZSP4)
Maria Fedorów (ZSP4)
Kategoria II – klasy gimnazjalne
Marta Mędrecka (ZSP4)
Bartosz Zięciak (ZSP4)
Wiktoria Franiewska (ZSP4)
Pola Pepławska (ZSP4)
Adrianna Wacko (ZSP4)
Jagoda Jandy (ZSP4)
Malwina Kruszewska (ZSP4)
Agata Malinowska (ZSP4)
Milena Fajdek (ZSP4)
Magda Rosiak (PG1)
Amelia Łosiewicz (PG1)
Dominik Kobyliński (PG1)
Lista nagrodzonych osób:
I nagroda w kategorii klas „O” – III
– Igor Niedźwiedź (SP1)
I nagroda w kategorii klas IV – VIII
– Zofia Napiórkowska (ZSP4)
I nagroda w kategorii klas gimnazjalnych
– Amelia Łosiewicz (PG1)
Wyróżnienia
Salwin Dominik (SP1)
Milena Fajdek (ZSP4)
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za wzięcie udziału
w konkursie.
n
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Świętowali 60 lat!

TeksT
I foto RED

n 60 wspólnie przeżytych lat świętowali dokładnie 27 marca Państwo Elżbieta i Leonard Sidorowiczowie.

D

ostojnych jubilatów odwiedził
Burmistrz Jacek Kowalski. Złożył
im serdeczne życzenia z okazji tak wspaniałej rocznicy a także życzył kolejnych lat
w szczęściu i zdrowiu.

Nowodworski Klub Automobilowy w nowej siedzibie
n W grudniu ubiegłego roku, dzięki życzliwości Pana Andrzeja Ducha i Władz Cechu Rzemiosł Różnych, Nowodworski Klub Automobilowy uzyskał nową siedzibę.

M

ieści się ona w budynku Cechu Rzemiosł przy ul. Boh.
Modlina 48 przy Parku im. J Wysockiego. Użyczony
nam lokal na II piętrze urządzaliśmy przez zimowe miesiące.

TeksT
I foto RED

Początek roku upłynął na przygotowaniach do organizacji XIX Nowodworskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.
W tym roku zaprosiliśmy do udziału głównie przedwojenne
kabriolety, zwłaszcza małe. Imprezę jak zawsze objęły patronatem władze samorządowe Miasta oraz Powiatu.

Nowi nowodworzanie i nowodworzanki
TeksT I Foto Szczęśliwi Rodzice

Nela Jaworska urodzona 01 stycznia 2019
z siostra Polą.
Zachęcamy wszystkich Szczęśliwych
Rodziców do przesyłania nam zdjęć swoich

www.nowydwormaz.pl

dzieci w pamiątkowym body na adres:
fakty@nowydwormaz.pl.

Pochwal się
swoim szczęściem!
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„Wcale mi nie zależy” z promocją zagranicą
n Na przełomie marca i kwietnia, na
terenie Niemiec i Holandii, odbyły się
spotkania autorskie z udziałem nowodworzanki pani Miry Białkowskiej, autorki książek dla dorosłych i dzieci.

P

ani M. Białkowska ma na swym
koncie siedem wydanych pozycji, a jej powieść „Wcale mi nie zależy”
zdobyła tytuł czytelników: „Najlepsza
książka 2018 roku” (plebiscyt granice.pl
kat. powieść obyczajowa).
29 marca w Domu Literatury w Darmstadt wspólnie z innymi autorkami Wy-

dawnictwa Literackiego Białe Pióro: Ewą
Woźniak-Ostrowski, Małgorzatą Laską
i Agnieszką Kazałą panie prezentowały
niemieckiej Polonii polską książkę i…
piosenkę.
Drugie spotkanie (w zmniejszonym
składzie) odbyło się 30 marca w polskiej
restauracji Zum Nussbaum we Frankfurcie nad Menem.
6 kwietnia nowodworzankę gościła
polska szkoła w holenderskim mieście
Oss. Wraz z Agnieszką Kazałą (autorką
książek dla dzieci i ilustratorką) panie
przeprowadziły „Spotkanie z bajką”, pod-

Motocyklem po Twierdzy Modlin
n Od kwietnia tego roku Nowy Dwór
Mazowiecki się miejscem szkolenia dla
motocyklowych podróżników. Bazą
imprez jest hotel Royal w Twierdzy,
a zajęcia kierowane są do posiadaczy
rejestrowanych, ubezpieczonych i homologowanych maszyn.

P

rogram zajęć obejmuje podnoszenie umiejętności w jeździe
motocyklem, radzenie sobie z różnymi
przeszkodami terenowymi, jakie można
spotkać podczas motocyklowych wypraw. Wszystkie ćwiczenia odbywają się
na wyłączonym z ruchu specjalnie przygotowanym terenie wyłączonym z ruchu
drogowego.
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czas którego prezentowane było najmłodsze literackie „dziecię” pani Miry –
„Bajeczki babci Mireczki”.
Bardzo cieszy nas fakt, że utwory które wyszły spod pióra mieszkanki naszego miasta zdobywają czytelników także
poza granicami naszego kraju.

TeksT I foto Mariusz Łowicki

Uczestnicy imprez obok samego szkolenia mają również unikalną możliwość
zwiedzenia fortecy w Modlinie na dwóch
kołach. Dzięki porozumieniu z zarządcą Twierdzy Modlin grupą Konkret S.A.,
uczniowie Proenduro.pl zapuszczają się
w stare forteczne drogi, mogą spojrzeć
zza kierownicy na ukryte w zieleni konstrukcje obronne, mogą też wjechać do
wnętrza zabytkowych koszar oraz podziwiać panoramę Nowego Dworu Mazowieckiego z Wieży Tatarskiej.
Imprezy Proenduro.pl poza aspektem
szkoleniowym mają również za zadanie
promować Nowy Dwór Mazowiecki i Twierdzę Modlin jako atrakcyjne miejsce weekendowego i aktywnego wypoczynku.

www.nowydwormaz.pl
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Obchody 84 rocznicy śmierci Marszałka Piłsudskiego

TeksT (k) foto H. Ruszczyk

n 10 maja 2019 r. Związek Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Nowym Dworze Mazowieckim obchody 84 rocznicy śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

U

roczystość rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego.
Wszystkich zgromadzonych przy pomniku Marszałka Piłsudskiego powitał
płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości
uczestniczyli: Jacek Kowalski – burmistrz
Nowego Dworu Mazowieckiego, Krzysztof Kapusta – starosta Powiatu Nowodworskiego, młodzież szkolna z Zespołu
Placówek Edukacyjnych, Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 1,
Szkoły Podstawowej nr 5, Warsztatów Terapii Zajęciowej, organizacje społeczne,
mieszkańcy miasta.
W wystąpieniu okolicznościowym płk
rez. Alfred Kabata powiedziałm.in.: Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości pogrzebowych Marszałka Józefa Piłsudskiego, powiedział m.in.: „Dał Polsce
wolność, granice, moc i szacunek”. Te
cztery pojęcia opisują wartości, którymi

Dzień Kobiet na Pólku

kierował się Marszałek przez całe życie
jako żołnierz, duchowy przywódca narodu, Naczelnik Państwa.
Po wystąpieniu okolicznościowym
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.
Na zakończenie uroczystości wysłuchano
kilku pieśni legionowych.
Posterunek honorowy przy pomniku
wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów.

TeksT red foto organizatorzy

n 12 marca Zarząd Osiedla nr 3 (Pólko) zorganizował osiedlowe obchody
Dnia Kobiet. Panie odwiedził również
Burmistrz Jacek Kowalski, który złożył
wszystkim zebranym najserdeczniejsze
życzenia i przekazał słodkie upominki.

S

potkanie upłynęło w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku i wspólnych śpiewach. Spotkanie uatrakcyjniły występy Janki Patockiej
i Eugenii Jankowskiej.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy sponsorom, a byli to:
Cukiernia Duet, Kwiaciarnia Jolanta
Okońska, radni Miejscy Wioletta Dylewska, Grażyna Nadrzycka, Sławomir
Michałowski. Dziękujemy radnym Angelice Sosinskiej i Monice Gluba-Stasiak za miłe podarunki.
Przekazujemy również podziękowania dla całego Zarządu Osiedla za włożoną pracę .

www.nowydwormaz.pl
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Sukcesy w Zakręconych na Taniec
n W niedzielę 7 kwietnia roku grupy
taneczne Nowodworskiego Ośrodka
Kultury wzięły udział w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych ZAKRĘCENI NA TANIEC.

R

ywalizowali z zespołami m.in.
z Warszawy, Pułtuska, Ciechanowa, Płocka, Nasielska. Dla naszych
grup były to pierwsze tak duże zmagania
konkursowe, wymagały od młodych tancerzy wielkiej odwagi, oraz determinacji.
Reprezentanci NOKu tańczyli w czterech
kategoriach: formacje mini (3-6 lat), jazz/
modern juniorzy, solo jazz modern oraz
grupy modern/inne formy pow. 16 lat.

TeksT I foto NOK

Na salę taneczną wracamy z bardzo
dobrymi wynikami:
Piotr Niewiadomski
– kat. solo jazz/modern – I miejsce;
Grupa baletowa
– kat. formacje mini (3-6 lat) – II miejsce;
NOKAUT junior
– kat. jazz/modern juniorzy – II miejsce;
NOKAUT – kat. modern/inne formy pow.
16 lat – III miejsce.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy. Nad grupami, przygotowaniem i choreografią czuwali dumni
instruktorzy Marta Ciosek oraz Rafał
Sawko.
n

Kolejne wyróżnienia dla podopiecznych Pani Alicji Kabacińskiej

TeksT I foto NOK

n Z ogromną radością i przyjemnością
odnotowujemy kolejne laury nowodworskich wokalistów, nad talentem
których czuwa i je rozwija pani Alicja
Kabacińska.

W

XVIII Mazowieckim Festiwalu
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA, w Konkursie Piosenki po raz kolejny nagrodzeni
zostali podopieczni p. Alicji Kabacińskiej.
I miejsce – Dominik Rachoń (IV kategoria wiekowa 17-19 lat);
III miejsce – Julia Sawicka (II kategoria
wiekowa 10-13 lat).
Pani Alicja otrzymała dyplom uznania
za pracę włożoną w przygotowanie wykonawców.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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Uroczystości w 79 rocznicę zbrodni Katyńskiej
n 7 kwietnia 2019 r., w Nowym Dworze
Mazowieckim odbyły się uroczystości
Katyńskie, podczas których posadzono
dwa Katyńskie Dęby Pamięci. Gościem
honorowym uroczystości była minister
Anna Maria Anders.

O

rganizatorami uroczystości były
władze samorządowe Nowego
Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
2 Mazowiecki pułk saperów i Zespół
Szkół nr 2.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę
św. odprawił i okolicznościową homilię
wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski
– proboszcz parafii. Po zakończonej mszy
św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej.
Następnie uczestnicy uroczystości, na
czele z kompanią honorową, przemaszerowali na Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim.
Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk. Robertowi Kamińskiemu, przez dowódcę kompanii honorowej,
po podniesieniu flagi państwowej na maszt
i po odegraniu hymnu państwowego, głos
zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał
zaproszonych gości. Byli wśród nich m. in.
minister Anna Maria Anders – sekretarz
stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do
Spraw Dialogu Międzynarodowego, radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego –
Bożena Żelazowska, Radosław Rybicki
– reprezentujący Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Jerzy Plackowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym
Dworze Mazowieckim, płk Adam Górecki
– Szef Centrum Koordynacyjnego Sztabu
Generalnego WP – reprezentujący Szefa
Sztabu Generalnego WP, płk Adam Przygoda – zastępca szefa Inżynierii Wojskowej
w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DGRSZ –
reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Sławomir Frątczak
– kierownik Muzeum Katyńskiego, przedstawiciele Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna.
Wśród gości obecny był także 95 – letni
kombatant Roman Kaczorowski – członek
Związku Oficerów Rezerwy RP i Honorowy
Obywatel nowego Dworu Mazowieckiego.
Wystąpienie okolicznościowe wygłosił
Jerzy Plackowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Zabierając głos minister
Anna Maria Anders, podkreśliła zna-
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TeksT Andrzej Krajewski
foto Karolina Gwarek, Sylwester Jankowski

czenie kultywowania pamięci o zbrodni
Katyńskiej w społeczeństwie, a zwłaszcza
wśród młodego pokolenia. Głos zabrała
także Bożena Żelazowska i Radosław Rybicki, który odczytał list od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Prowadzący ceremonię Marcin Łada
odczytał list okolicznościowy skierowany
do uczestników uroczystości przez Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu Do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Następnie przystąpiono do posadzenia dwóch „Dębów Pamięci”. Jednego, poświęconego oficerowi Batalionu
Elektrotechnicznego zamordowanego
w Charkowie – por. Mieczysławowi Zagórskiemu oraz drugiego upamiętniającego absolwentów Korpusu Kadetów
nr 2, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie
i Bykowni. W 2019 r. przypada setna rocznica utworzenia korpusu Kadetów nr 2
w Modlinie, którego imię nosi Hufiec ZHP
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Zabierając głos Ewa Malasiewicz –
dyrektor Zespołu Szkół nr 2, podkreśliła,
że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń … ocalić od
zapomnienia”. Wymieniła także nazwiska
10 oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, którym w latach 2009 – 2018 posadzono „Dęby Pamięci”. Dodała, że „Dąb
Pamięci” ku czci por. sap. Mieczysława
Zagórskiego będzie 11 „Dębem” posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim. Życiorys por. sap. Mieczysława Zagórskiego
odczytał uczeń szkoły.
Informacje o oficerach – absolwentach Korpusu Kadetów nr 2, którzy zginęli
w Katyniu, Charkowie i Bykowni przedstawił harcmistrz Marcin Janiszewski.
Następnie przystąpiono do posadzenia
„Dębów Pamięci”. Aktu tego dokonali organizatorzy oraz poproszeni przez nich zaproszeni goście z minister Anną Marią Anders.
Po posadzeniu „Dębu Pamięci” odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową,
złożono pod dębem białe róże, a następnie
trębacz odegrał sygnał „Śpij Kolego”.
Uroczystości zakończyło podziękowanie prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy
RP płk. rez. Alfreda Kabaty.

Do tej pory w całym kraju posadzono
24 „Dęby Pamięci” poświęcone oficerom
Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 11
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Członkowie ZOR RP i współpracujących
z nim stowarzyszeń złożyli także kwiaty
i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi przy ul. Paderewskiego upamiętniającymi żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919 – 1939 oraz oficerów
– lekarzy tego Batalionu, ofiary zbrodni
Katyńskiej.
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XXIV Edycja Konkursu Ekologicznego „Co w Puszczy piszczy?” za nami!
TeksT I foto NOK

n 24 i 26 Kwietnia 2019 r. już po raz 24.
odbył się Regionalny Konkurs Ekologiczny „Co w Puszczy piszczy?”, którego
organizatorami są Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośrodek DydaktycznoMuzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy.

K

onkurs, w którym wzięli udział
uczniowie ze szkół znajdujących
się na terenie Kampinoskiego Parku
Narodowego, jego otuliny i z Nowego Dworu Mazowieckiego, składa się
z dwóch form – konkursu plastycznego,
którego tegoroczny temat brzmiał „Krajobraz zachowany”, oraz konkursu wiedzy.
Konkurs wiedzy jest dwuetapowy –
etap półfinału odbył się w pięknych okolicznościach przyrody na terenie Ośrodka
Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy,
przeprowadzony został w postaci gry terenowej. Piętnaście trzyosobowych drużyn wyłonionych w eliminacjach szkolnych stawiło się by powalczyć o wejście
do finału.
A były to reprezentacje:
Szkoły Podstawowej w Głusku z siedzibą
w Nowych Grochalach
Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim
Szkoły Podstawowej w Śladowie
Szkoły Podstawowej w Izabelinie
Szkoły Podstawowej w Leoncinie
Szkoła Podstawowej w Borzęcinie Dużym
Szkoły Podstawowej w Kaliszkach
Szkoły Podstawowej w Kampinosie
Szkoły Podstawowej w Zaborowie
Szkoły Podstawowej w Lasocinie
Szkoły Podstawowej w Babicach Starych
Szkoły Podstawowej w Brochowie
Szkoły Podstawowej w Kazuniu Polskim
Wszystkie drużyny, wyposażone
w mapki, miały za zadanie odnaleźć
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w terenie 10 punktów kontrolnych i tam
odpowiedzieć na przygotowane zestawy pytań. Na całość były dwie godziny.
Wszyscy zdążyli, i oddali karty z punktacją
do zliczenia do siedziby komisji. W oczekiwaniu na wyniki uczestnicy zaproszeni
zostali na ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Kiedy komisja skrupulatnie podliczyła
punkty każdej z drużyn, okazało się, że do
finału w Nowodworskim Ośrodku Kultury
zakwalifikowały się drużyny ze: Szkoły
Podstawowej w Babicach Starych,
Szkoły Podstawowej w Izabelinie,
Szkoły Podstawowej w Kampinosie,
Szkoły Podstawowej w Leoncinie,
Szkoły Podstawowej w Śladowie.
Etap półfinału zakończyło rozdanie upominków dla opiekunów i drużyn, które nie
zakwalifikowały się do finału konkursu.
26 kwietnia 2019 r. powyższe
drużyny, silnie zmotywowane, stawiły
się na finale konkursu w Nowodworskim Ośrodku Kultury, aby walczyć
o najatrakcyjniejsze nagrody ufundowane
przez naszych wspaniałych sponsorów.
Po zaciętej rywalizacji wszystko było jasne:
I miejsce Szkoła Podstawowa
w Kampinosie
II miejsce Szkoła Podstawowa
w Babicach Starych
III miejsce Szkoła Podstawowa
w Izabelinie
IV miejsce Szkoła Podstawowa
w Leoncinie
V miejsce Szkoła Podstawowa
w Śladowie
W Finale nie było przegranych, każdy
z uczestników otrzymał atrakcyjną nagrodę.
Tego samego dnia odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu
plastycznego „Co w Puszczy Piszczy?” pt. „Krajobraz zachowany”.
W tym roku na konkurs wpłynęły 93 prace.
Jury nie miało łatwego wyboru, po długich
naradach biorąc pod uwagę samodzielność, estetykę, pomysłowość, kompozy-

cję i oryginalność w zaprezentowaniu tematu, wyłoniło następujących laureatów:
w kategorii szkół podstawowych kl.
I-IV:
I miejsce Franciszek Sierżęga S. P.
nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
II miejsce Hanna Romańska S. P.
w Dziekanowie Leśnym
III miejsce Dawid Makowski S. P.
w Brochowie
Wyróżnienia: Gabriela Starzyńska S. P.
nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
Maria Korytowska S.P. nr 2 w Łomiankach
w kategorii szkół podstawowych kl.
V-VIII
I miejsce Aleksander Wolak S.P.
w Kaliszkach
II miejsce Danuta Kamińska S.P.
w Kampinosie
III miejsce Aleksandra Drzazgowska S.P.
nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim
Wyróżnienia: Aleksandra Wierzbicka
S.P. w Lesznie
Wiktoria Parzyszek S.P. w Dziekanowie
Leśnym
Gratulujemy zwycięzcom konkursu wiedzy, laureatom konkursu plastycznego, a wszystkich zapraszamy
do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Od wielu lat Regionalny Konkurs
Ekologiczny „Co w Puszczy Piszczy”
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
a także poparciem władz samorządowych,
oraz licznych instytucji, stowarzyszeń, firm
komercyjnych i osób prywatnych wyrażającym się wsparciem imprezy poprzez
ufundowanie każdorazowo niezwykle
atrakcyjnych i praktycznych nagród.
Pragniemy podziękować wszystkim
władzom i instytucjom, a także związkom i stowarzyszeniom oraz firmom
prywatnym, które wsparły konkurs finansowo i materialnie, a należą do nich:
Urząd Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim, Fundacja Kampinoskiego
Parku Narodowego, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
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Urząd Gminy Leoncin, Urząd Gminy Izabelin, Urząd Gminy Czosnów, Urząd Gminy Kampinos, Urząd Gminy Leszno, Urząd Miasta i Gminy Łomianki, Urząd Gminy Stare
Babice, Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku
Narodowego, Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Maz., Cukiernia Duet, Sklep
z herbatami-Basilur.
Serdecznie dziękujemy również p. Izabeli Bielak i p. Stanisławowi Bielakowi, którzy od lat wspierają konkurs „Co
w Puszczy Piszczy?”.
Dziękujemy także wszystkim nauczycielom za poświęcony czas w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu, zarówno plastycznego jak i wiedzy ekologicznej.
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Turniej szchowy w NOK
n 13 kwietnia 2019r. w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbył turniej szachowy, do którego zaproszono najmłodszych sympatyków „królewskiej gry”.

Z

głosiło się 25 szachistów z Warszawy, Legionowa, Chotomowa,
Pomiechówka, Leoncina i Nowego Dworu Mazowieckiego pozostających na początku swojej przygody z szachami i nie
posiadających jeszcze żadnej kategorii
szachowej.
Turniej rozegrano na dystansie 7 rund,
po 12 +3 sek. na zawodnika w kojarzeniu
komputerowym.
Zawody sędziował sędzia klasy międzynarodowej Leszek Bałda.
Przez blisko 4 godziny, wszystkim
obecnym: zawodnikom, ale także ich
opiekunom; mamom, tatom, babciom,
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dziadkom towarzyszyły niezwykle silne
emocje. Praktycznie do ostatniej partii
trwały boje o czołowe miejsca. W efekcie
najwięcej punktów uzyskali :
w kat. klas 0-III
I miejsce – Szymon Turkiewicz
II miejsce – Robert Kubiak
III miejsce – Łukasz Stanio
w kat. klas IV – VIII
I miejsce Maciej Turkiewicz
II miejsce Katarzyna Ryczaj
III miejsce Katarzyna Stecz
Zwycięzcy nagrodzenie zostali upominkami ufundowanymi przez Nowodworski Ośrodek Kultury.
Gratulujemy zwycięzcom i bardzo
dziękujemy za udział turnieju wszystkim zawodnikom i ich opiekunom.
Zapraszamy na kolejne turnieje.
n

Kabaret JURKI rozbawił publiczność do łez!
n W piątkowy wieczór 29 marca 2019 r. w Nowodworskim
Ośrodku Kultury wystąpił Kabaret Jurki.

TeksT I foto NOK

Oczywiście nie obyło się bez wielu bisów. Ten przezabawny wieczór na pewno na długo pozostanie w pamięci publiczności.

N

ajnowszy program kabaretu pt. Last minute bardzo
spodobał się nowodworskiej publiczności.
W wypełnionej po brzegi Sali Widowiskowej ośrodka, przez
dwie godziny rozbrzmiewały gromkie brawa i salwy śmiechu.
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Oddział PTTK w Nowym Dworze
Mazowieckim ogłasza zapisy na KURS
KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH MIEJSKICH
I TERENOWYCH POWIAT NOWODORSKI

Rodzicielskie świadczenie
uzupełniające czyli Mama 4 +
Sprawdź czy Ci się należy!
Jesteś mamą, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała co najmniej 4 dzieci? Nie masz dochodu
zapewniającego Ci niezbędne środki na utrzymanie? Mieszkasz w Polsce od 10 lat? Masz polskie
obywatelstwo lub obywatelstwo państw członkowskich UE ? Twój pobyt w Polsce jest zalegalizowany?
Jeśli odpowiedziałaś na wszystkie pytania twierdząco to znaczy, że spełniłaś już część warunków
niezbędnych do tego, aby otrzymać Rodzicielskie
Świadczenie Uzupełniające czyli RSU.
Aby poznać wszystkie szczegóły i dowiedzieć się
więcej o RSU odwiedź najbliższą placówkę ZUS lub
zajrzyj na naszą stronę www.zus.pl/baza-wiedzy/
biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/
swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzicielskieswiadczenie-uzupelniajace-mama-4-/2200117 .
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Zajęcia prowadzić będą doświadczeni przewodnicy
oraz zaproszeni wykładowcy reprezentujący takie
dziedziny wiedzy jak: ochrona zabytków, ochrona
środowiska i zdrowia.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WK PTTK
Nr 1 przy ul. Baśki Murmańskiej 164 we wrześniu
2019 roku.
Kurs zakończy egzamin państwowy nadający
odpowiednie uprawnienia ZG. PTTK.
Zapisy od zaraz !!! Szczegóły: û503 999 673

E-Dowód w NDM!
Informujemy, że od 4 marca
w Urzędzie Miejskim w Nowym
Dworze Mazowieckim można
składać wnioski o E-DOWÓD.
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim
w pok. 228 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Poniedziałki 9:00-17:00
Od wtorku do piątku 8:00 – 16:00
Więcej na ten temat na obywatel.gov.pl
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Szkolny konkurs „Pokaż, co potrafisz”

TeksT Milena Fajdek Foto Emilia Napiórkowska

n Pierwszego dnia wiosny w szkole w Modlinie Twierdzy
odbyła się trzecia edycja szkolnego konkursu „Pokaż, co
potrafisz”, który przeprowadzono w dwóch kategoriach:
występów klasowych i występów indywidualnych.

O

ceny uczniowskich zmagań podjęło się jury w składzie:
pani Justyna Paszkiewicz, pani Wioletta Dylewska oraz
ksiądz Adam Kowalski. Mieliśmy okazję obejrzeć wiele ciekawych
pokazów. Były wśród nich występy taneczne, wokalne, kabaretowe oraz takie, w których wykonawcy zaskoczyli nas grą na różnych instrumentach.
W kategorii występów klasowych:
I miejsce przypadło klasie 4c za wielce energicznego „Wesołego Twista”, który wszystkim obserwatorom zmagań, dostarczył
ogromnego zastrzyku pozytywnej energii.
II miejsce zajęła klasa 7a za pokaz tradycyjnego greckiego
tańca. „Zorba” sprawił, że poczuliśmy wręcz wakacyjny nastrój.
Kolejną klasą, która urzekła jurorów swoim pokazem tanecznym
i tym samym zajęła
III miejsce, była klasa 5b.
Po występach klasowych nastąpiło wręczenie nagród dla
osobowości artystycznych roku szkolnego 2018/2019. Nagrodzeni zostali: Natalia Dwojak, Antoni Mosiński, Oliwia Pałdyna,
Marysia Fedorów oraz Aleksandra Kowalik.
Gdy wróciliśmy do konkursowych zmagań – młodzi, utalentowani artyści zaprezentowali nam swoje występy indywidualne. W tej kategorii I miejsce zajął Szymon Tylek z klasy
4b. Szymon, choć na co dzień gra na pianinie, tego dnia urzekająco zagrał dla nas na keyboardzie. Usłyszeliśmy w jego wykonaniu utwór napisany przez Johann BrgmUllera pt.: „Ballade”
Op. 100 No.15. II miejsce w konkursie indywidualnym zajęła
Zuzia Okrasa z klasy 4a. Dziewczynka brawurowo zaśpiewała piosenkę z repertuaru Majki Jeżowskiej pt.: „Rytm i melodia”.
Kolejnym artystą, który zachwycił muzycznym talentem i zdobył
III miejsce, był Emil Kraśniecki z klasy 6b. W jego wykonaniu
usłyszeliśmy utwór Pawła Domagały „Weź nie pytaj”. Ponadto jury
przyznało wyróżnienia. Otrzymali je: duet taneczny Zosia Napiórkowska i Karolina Krauze oraz solo – Amelia Borkowska. Kolejną wyróżnioną została Magda Zakrzewska. Magda pokazała
przepiękny tańcem z kołem. Jej taniec urzekł nie tylko jury, publiczność, ale też naszego Pana dyrektora, który z przyjemnością
ufundował i wręczył jej nagrodę specjalną konkursu.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym
w tegorocznej edycji konkursu „Pokaż, co potrafisz”. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniach
i w konkursowych zmaganiach. Wszyscy bowiem włożyli w nie
dużo wysiłku, zaangażowania i serca. Dziękujemy sponsorom
i fundatorom nagród. Szczególne słowa podziękowania kierujemy
w stronę pań: Anny Dąbrowieckiej, Emilii Napiórkowskiej oraz Barbary Grabowskiej, bez których nie powstałoby to radosne przedsięwzięcie, jakim przywitaliśmy pierwszy dzień wiosny tego roku.
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Mistrzowskie zmagania z tabliczką mnożenia

TeksT I Foto Małgorzata Kulesza

n 16 marca po raz osiemnasty odbyły się w Szkole Podstawowej nr 7 Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.

W

zawodach wzięli udział uczniowie klas III i IV: Szkoły Podstawowej nr 2 z Nasielska, Szkoły Podstawowej z Popowa Borowego oraz gospodarzy Siódemki z Osiedla Młodych.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wicedyrektor Tomasz Szadkowski. Powitał zawodników wraz z opiekunami,
przedstawił sędziów i opiekunów grup oraz życzył wszystkim
uczestnikom zawodów wspaniałych wyników.
Rozegrano konkurencje: Szeryf, Prymus, Olimpijczycy, Krzyżak,
których punktacja wliczana była do klasyfikacji indywidualnej oraz
grę zespołową Ekspres. Brały w niej udział czteroosobowe drużyny
klas III i IV. Doping widowni uskrzydlał i dodawał sił do walki.
Uczestnicy zawodów mogli rozegrać poza konkursem „Piłkarza matematyka” i „Królową skakanki”. Zregenerowali siły podczas
przygotowanego przez organizatorów poczęstunku.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej przedstawiają się następująco:
zz Kategoria C III (chłopcy klas III) Kategoria D III (dziewczynki
klas III)
zz I miejsce – Piotr Łaszuk SP7 I miejsce – Lena Rutkowka SP7
zz II miejsce – Robert Kubiak SP7 II miejsce – Łucja Biernacka
SP7
zz III miejsce – Michał Iłendo SP7 III miejsce – Małgorzata Dudar SP7
zz Kategoria C IV (chłopcy klas IV) Kategoria D IV (dziewczynki
klas IV)
zz I miejsce – Jakub Tomaniak SP7 I miejsce – Maria Sieklucka
SP7
zz II miejsce – Jakub Obrocki SP7 II miejsce – Michalina Grzesiak SP7
zz III miejsce – Marcel Skierkowski SP2 Nasielsk III miejsce
– Lena Wasiak SP7
Zwycięstwo w XVIII Otwartych Mistrzostwach Nowego
Dworu Mazowieckiego zapewniła sobie reprezentacja Szkoły 
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Podstawowej nr 7. II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nasielsku, zaś III Szkoła Podstawowa z Popowa
Borowego.
Nagrody ufundowane przez Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki oraz Radę Rodziców SP7 wręczali v-ce Dyrektor Tomasz
Szadkowski oraz przewodnicząca Rady
Rodziców Iwona Filipowicz.
Cieszymy się, że możemy organizować zawody, które dają dzieciom szansę
na doskonalenie własnych umiejętności,
zdobywanie coraz to nowych doświadczeń w zakresie rozgrywania matematycznych gier karcianych oraz propozycję na
ciekawą formę spędzania wolnego czasu,
naukę poprzez zabawę.
Serdecznie dziękujemy fundatorom
nagród za życzliwość i okazane wsparcie.
Podziękowanie kierujemy do pana
Zenona Klimczewskiego, dzięki którego

Tak oto Akademia Malucha witała Wiosnę!
n Dzieci oraz nauczyciele z Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha dnia 21 Marca wybrały się na
długi, pierwszy wiosenny w tym roku
spacer.

W

szystkie dzieci podczas wyprawy
pięknie śpiewały piosenki o tematyce wiosennej oraz wręczały kolorowe
kwiatki wszystkim napotkanym przechodniom. Następnego dnia w naszym przedszkolu odbył się festiwal piosenki wiosennej.
Swój talent wokalny prezentowały wszystkie
chętne przedszkolaki. Dzieci oprócz pięknie
przygotowanej oprawy muzycznej, zadbały
również ze swoimi rodzicami o choreografię i akcesoria, które towarzyszyły im podczas występów. Jako przedszkole jesteśmy

30

pomocy każdy z uczestników zawodów
otrzymał okolicznościowy znaczek.
Zapraszamy za rok na kolejne, XIX
Otwarte Mistrzostwa Nowego Dworu Mazowieckiego w Tabliczce Mnożenia.

TeksT I Foto Akademia Malucha

bardzo dumni z naszych przedszkolaków,
szczególnie za odwagę jaką się wykazują
podczas tego typu występów. Głównym
celem tego typu przedsięwzięć jest promowanie pasji twórczych oraz umiejętności
prezentowania swoich zdolności.
Teatrzyk w Akademii Malucha, tym razem Rodzice – Dzieciom!
W piątkowe popołudnie do naszego
przedszkola zawitało kilku aktorów, ze sztuką pt. „Królewna Śnieżka”. Nie byli to jednak
prawdziwi aktorzy lecz rodzice dzieci z grupy „Lisy”. Przedstawienie wywołało bardzo
dużo emocji wśród naszej małej publiczności. Było to ogromne zaskoczenie, które
z biegiem akcji przeistaczało się w radość
i dumę. Wszystkie dzieci oglądały spektakl
z wielkim zaciekawieniem i uśmiechami
na twarzach. Na koniec po
gromkich brawach wszyscy aktorzy zaprosili na
scenę dzieci oraz pracowników i wspólnie zatańczyli w rytm krasnoludkowej
muzyki. Musimy przyznać,
że rodzice naszych „Lisków”
wykazali się olbrzymią pomysłowością, odwagą oraz
talentem aktorskim.
n
www.nowydwormaz.pl
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Edukacja w ciemności
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n 19 marca maluchy z Publicznego Przedszkola nr 1 „Wesoła Jedyneczka”
przeniosły się na kilkadziesiąt minut do świata ludzi niewidomych. Pomogli im
w tym ich wyjątkowi goście: Łukasz Baruch oraz panie z Fundacji „Wygrajmy
razem”. Odwiedzili oni placówkę z programem edukacyjnym „MOON, czyli Miej
Obraz Osoby Niewidomej”.

P

rzedstawiciele Fundacji rozmawiali z dziećmi na temat ciemności
i ewentualnego strachu przed nią, a także
funkcjonowania w nocy lub podczas awarii elektryczności. W ten sposób stopniowo
przybliżona im została rzeczywistość bez
światła. Pomogło to uświadomić najmłodszym, jak osoby niewidome – żyjące przecież w nieustannej ciemności – funkcjonują
oraz poznają świat. Wprowadzając szereg
zabaw ukierunkowanych na doświadczanie za pomocą innych niż wzrok zmysłów,
goście wraz z nauczycielami wdrażali dzieci do sytuacji pozwalających zrozumieć
problemy ludzi pozbawionych możliwości
widzenia. Przedszkolaki miały możliwość
poznania sprzętu ułatwiającego osobom
niewidomym codzienne życie, poznały
pismo Braille'a, mogły dotknąć tyflografik,
czyli wypukłych, namacalnych obrazków
oraz jak nalać wodę gdy nic nie widzimy.
Dzieci próbowały poruszać się z pomocą
białej laski, wcielały się też w rolę przewodnika osoby niewidomej. – Uczestnicząc
w sytuacjach choć trochę zbliżonych do

tych, w jakich na co dzień znajdują się niewidomi, chciałyśmy uzmysłowić dzieciom,
że mimo braku wzroku można i da się dobrze funkcjonować w społeczeństwie.
Cel zajęć był prosty: uwrażliwienie dzieci na obecność osób niepełnosprawnych
w codziennym życiu. I sprawienie, by ludzi
z tego obcego sobie świata nie wyśmiewały, lecz akceptowały ich inność. Wiele wskazuje na to, że ten cel udało się osiągnąć.

Pierwszy dzień wiosny w PP1

TeksT I Foto PP1

n Wiosna to niezwykła pora roku. Podczas niej przyroda zaczyna żyć na nowo.
Trawa staje się zielona i pachnąca. Na łąkach oraz polanach kwitną pierwsze
kwiaty. Pojawiają się białe przebiśniegi, fioletowe krokusy. To dzięki nim wiosna
to czas kolorów.

J

asnoniebieskie niebo pełne jest
ptaków wracających do domu po
srogiej zimie. Wśród białych chmur znaleźć można wiele bocianów. Biało – czarne
ptaki z czerwonymi nogami są zwiastunem
nadejścia wiosny. Spragnione ciepła i zieleni dzieci z Publicznego Publicznego nr 1
„Wesoła Jedyneczka” dużo wcześniej rozpoczęły przygotowania do nadejścia wiosny.
Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak
i zwiastunów wiosny podczas spacerów.
Wykonały prace plastyczne o tematyce
wiosennej, a także poznały wiersze i piosenki o wiośnie.
Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany
dzień – 21 marca, wszystkie dzieci przybyły
do przedszkola w dobrych nastrojach i przebrane w wiosenne stroje oraz z emblematami, aby zaakcentować nadchodzącą porę
roku. Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się od konkursów, gier i zabaw. Dzieci miały okazję wykazać się znajomością
i wiedzą o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania
dotyczące wiosny. Witały wiosnę piosenkawww.nowydwormaz.pl

mi, które wcześniej przygotowały w swoich grupach, a także bawiły się tańcząc
przy wesołej muzyce. Głośnym śpiewem
przedszkolaki przywoływały upragnioną
wiosnę. Nastepnie cała społeczność przedszkolna z barwnym korowodem i kwiatami
– przemaszerowały ulicami naszego miasta
składając życzenia mieszkańcom Nowego
Dworu Mazowieckiego .
Pożegnaliśmy Zimę, wysyłając ją do Dalekiej Arktyki
To był bardzo wesoły dzień!
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Tydzień Teatru w PP1
n Teatr, to wspaniały, pełen magii
i czarów, świat, w którym niemożliwe
– staje się prawdą. W teatrze zwierzęta mówią ludzkim głosem, warzywa
zamieniają się w królewny albo w rycerzy, latają dywany, a ze starej lampy
wychodzi tajemnicza zjawa.

Z

abawy teatralne to ważny element
pracy przedszkola. Kontakt dzieci
z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli
teatralnych, ale przede wszystkim zabawa
w teatr.
W dniach 25 – 29 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, w grupie IV
„SMERFY” w PP1 odbyły się zajęcia teatralne.
Pierwszego dnia przedszkolaki zapoznały się z podstawowymi zagadnieniami
dotyczącymi teatru. Dowiedziały się jak
wygląda scena teatralna i poszczególne jej
elementy. Ponadto dzieci zapoznały się ze
sposobem powstawania sztuki teatralnej
i wzbogaciły swój słownik o takie pojęcia
jak: reżyser, rekwizyty, scenografia, kostiumy, choreografia, drama, pantomima.
Niespodzianką dla przedszkolaków były
krótkie scenki teatralne w wykonaniu wychowawczyń.
Kolejny dzień dotyczył wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście.
Te wiadomości przekazła nam Pani Arleta

FAKTY NOWODWORSKIE
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,która wystepowała na deskach teatru i wie
o nim wszystko...
Na zakończenie zajęć, Pani Arleta przygotowały dla dzieci teatrzyk kukiełkowy
pod tytułem „Dzielny rycerz”. Dzieci ze skupieniem obejrzały przedstawienie, które
sprawiło im ogromną radość,co było widać
po ich uśmiechach i głośnych brawach.
Trzeci dzień, to praca plastyczna – grupa
wykonała kukiłki do zabawy w teatr.Czwartego dnia podczas zabaw teatralnych dzieci
ćwiczyły emocje głosu oraz podczas zabaw
swobodnych samodzielnie wybierały sobie
rekwizyty wcielając się w różne role i tworząc swoje własne scenki dramowe.
Ostatni dzień Tygodnia Teatru rozpoczął się wycieczką do Teatru Guliwer w Warszawie na przedstawienie pt: „..Legenda
o Syrence”. Gra aktorów pełna swobody
i naturalności oraz oprawa muzyczna zafascynowała najbardziej wymagających
widzów – dzieci.
Podsumowując Tydzień Teatru przedszkolaki wspólnie z nauczycielkami uszeregowały zdobytą w tym tygodniu wiedzę
i po raz ostatni mogły wykorzystać zebrane
w salach rekwizyty do twórczych zabaw
teatralnych. Tego typu aktywności wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują
osobowość i rozładowują nagromadzone

Projekt edukacyjny „Tęcza”
n Kolory są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Wpływają na
emocje, doznania, rozumienie świata oraz relacje z innymi. Umiejętność
zabawy kolorami wpływa na wrażliwość, estetykę i rozwój kreatywności.
Wiosna to czas kiedy przyroda wokół
nas daje nam możliwość spostrzegania wielobarwnej palety kolorów.
dniach 08.04 – 12.04 2019 r. w Publicznym Przedszkolu nr 1 „WESOŁA JEDYNECZKA” czas przebiegał jak zawsze
pracowicie i twórczo. Realizowany był projekt edukacyjny pt.: „TĘCZA”.
Żółty, zielony, czerwony, niebieski, pomarańczowy, granatowy i fioletowy – te
kolory towarzyszyły dzieciom w tygodniu
kiedy to przedszkolaki bawiły się kolorami.
Etap pierwszy – staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: Kiedy powstaje tęcza?
Jakie kolory w niej występują? Jaką porą
roku możemy zaobserwować najczęściej
tęczę na niebie? Z czym kojarzą się kolory?
Czy można ją samemu stworzyć? Pomógł
nam w tym również – film edukacyjny oraz
prezentacja mulimedialna. W trakcie trwania projektu „Tęcza” przedszkolaki również
uczestniczyły w różnych zabawach matematycznych, językowych zabawach rucho-

W

32

emocje. Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zabawy teatralne i fakt, że
sprawiają dzieciom ogromną radość należy
jak najczęściej sięgać po tę formę przekazywania wiedzy.

TeksT I Foto PP1

wych, rozwijały umiejętność wypowiadania
się i poszerzania słownictwa. Cały ten okres
był bardzo pasjonujący. Dzieciaki chętnie
pracowały i co najważniejsze poprzez zabawę i działanie uczyły się.
Następnie przeszliśmy do wykonywania eksperymentów. Pierwszy to „Magiczne
słoiczki”. Do przygotowania potrzebne były
słoiczki, woda i farba. Przejrzysta woda, która znajdowała się w słoiczkach, po wymieszaniu zmieniła swoje zabarwienie. Drugie
doświadczenie dotyczyło mieszania kolorów za pomocą zabarwionych cieczy oraz
ręczników papierowych. Dużą atrakcją było
„Tornado w słoiku” – wystarczyła woda i kropla szamponu do powstania efektownego
wiru w słoiku. Następny eksperyment doczekał się oklasków. Gwoździem programu
okazały się „Tęczowe wulkany” wykonane
przy użyciu sody, octu i barwnika. Na koniec „tęczowych warsztatów” stworzyliśmy
kolorową tęczę ze słodkich m&msów, która
bardzo podobała się przedszkolakom.
Czyżby udało się nam wyczarować
tęczę?
Podsumowaniem projektu było wykonanie – pracy plastycznej. Projekt edukacyjny „TĘCZA” dobiegł końca. Ale nasza
przygoda z kolorami trwa przez całe życie. Uczmy dzieci wrażliwości na piękno

tego świata, pokazujmy różnorodność
kolorów i barw.

www.nowydwormaz.pl
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Pierwszy Dzień Wiosny w PP2
n 21 marca jak co roku zgodnie z tradycją obchodziliśmy pierwszy Dzień
Wiosny.

W

PP2 rozpoczął się on od pożegnania Pani Zimy. Pożegnaliśmy
ją z pomocą przedszkolaków z grup II i V.
Dzieci zainscenizowały odjazd Królowej

TeksT I Foto B.K.

Zimy śnieżnymi zaprzęgami oraz powitanie
Wiosny budzeniem roślin do życia podczas
radosnego tańca kwiatów.
Za sprawą dzieci obudziły się również
zwierzęta na łące – obudziły je wesołymi
piosenkami oraz poleczką. Przedszkolaki –
w tym dniu wszystkie ubrane na zielono –
obejrzały pełen humoru teatrzyk kukiełko-

wy w wykonaniu nauczycielek. Następnie
wszystkie przedszkolaki odbyły tradycyjny
przemarsz ulicami Modlina wznosząc przy
tym triumfalne okrzyki, grając na instrumentach i śpiewając piosenki witające Wiosnę.
Na czele pochodu „kroczyła” oczywiście kukła Marzanny, którą następnie symbolicznie
spalono – aby Zima odeszła na dobre…

Pożegnanie zimy i powitanie wiosny w PP5
n Przedszkolaki z PP5 nie mogły doczekać się nadejścia wiosny.

P

rzygotowania do nowej pory
roku trwały już wcześniej. Dzieci
wykonały dekoracje wiosenne w swoich
salach, szukały oznak wiosny podczas
spacerów i wycieczek. Poznały piosenki
i wierszyki o tematyce wiosennej. Szcze-

gólnie dużo zaangażowania wykazały
podczas dekorowania Marzanny.
21 marca o godz. 10:30 dzieci
z wszystkich grup naszego przedszkola
wzięły udział w tradycyjnym, kolorowym
pochodzie, którego na czele widniała
Marzanna – zimowa panna.
Głośnymi okrzykami ,,Precz zimo...”
pożegnały zimę i wesołymi piosenkami

Dzień świadomości autyzmu
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Marta Tomaszewska

PP5

powitały długo oczekiwaną wiosnę.
Wiosna
zawitała
również przed wejściem do naszego
przedszkola. Przyleciały do nas bociany
i w ogrodzie pojawiły się wielkanocne
zwierzęta. Od razu zrobiło się pięknie
i kolorowo.
n

TeksT I Foto
M. Tomaszewska

n 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. Celem tego wydarzenia jest zwiększenie świadomości i wrażliwości
na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się osoby z autyzmem oraz ich najbliżsi.

D

zień Świadomości Autyzmu obchodziliśmy także w Publicznym
Przedszkolu nr 5.
2 kwietnia dzieci nauczyciele i pracownicy przedszkola „zaświecili na niebiesko” ubierając się w tym kolorze.
W tematykę obchodów wprowadziły dzieci filmy: „Amazing things Happen”
i „Jedno pytanie, które zmieni twoje myślenie”, które ukazały codzienne życie osób
dotkniętych autyzmem. Przedszkolaki rozmawiały o trudnościach, umiejętnościach
i sposobach radzenia sobie w trudnej
sytuacji tych osób. Dzieci dowiedziały się,
że dla osób z autyzmem ważna jest przewww.nowydwormaz.pl

widywalność i powtarzalność sytuacji. Poprzez doświadczenia sensoryczne mogły
przenieść się do świata autyzmu i poczuć
jak poszczególne zmysły zniekształcają
odbiór rzeczywistości.
Uwieńczeniem wspólnej zabawy było
wykonanie pomysłowych prac plastycznych w których królował kolor niebieski.
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Dzień książki

TeksT E. Biernacka Foto J. Klusiewicz

FAKTY NOWODWORSKIE

n 4 kwietnia 2019 r. w Publicznym Przedszkolu nr 4 odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Książki. Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci to święto, które obchodzimy 2 kwietnia,
w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana
Andersena. To niepowtarzalna okazja, aby porozmawiać
z dziećmi o ich ulubionych bohaterach książkowych.

W

tym dniu dzieci przyniosły do przedszkola swoją ulubiona
książeczkę. Podczas uroczystości przedszkolaki obejrzały
film jak powstaje książka. Poznały rodzaje książek. Dowiedziały się
w jaki sposób korzystać z książek. Dzieci wykazały się świetną znajomością różnych bajek i baśni, poradziły sobie z rozwiązaniem
wszystkich bajkowych zabaw i w nagrodę otrzymały kolorowanki
i zakładki. Na zakończenie dzieci
bawiły się przy piosence „Fantazja”.
Ostatnim zadaniem do wykonania
przez dzieci w tym niezwykłym
dniu było wykonanie i ozdobienie
swojej zakładki do książki, aby nie
zginały rogów kartek w swoich
książeczkach.
Przy okazji tego święta należy pamiętać o czytaniu dzieciom
książek, gdyż poszerzają one wiedzę, rozwijają wyobraźnię, pamięć,
uczą logicznego myślenia oraz kojarzenia faktów. Książka jest skarbnicą, która towarzyszy człowiekowi
od najmłodszych lat, a bajki przeczytane w dzieciństwie pamięta
się przez całe życie.

Dzień Ziemi w PP4

TeksT K. Kuczkowska Foto M. Kaczmarek

n Międzynarodowy Dzień Ziemi to
doskonała okazja do organizowania
dla dzieci różnego rodzaju wydarzeń
promujących ekologię, w tym akcje
zbierania i segregowania śmieci oraz
sadzenia roślin.

I

tak 25 kwietnia w naszym przedszkolu
zrobiło się zielono. W tym dniu wszystkie przedszkolaki przyszły do przedszkola
ubrane w kolor nadziei, na znak tego, że
wszyscy chcemy, aby nasza planeta ZIEMIA
była czysta i zielona. Nasi milusińscy uczestniczyli w zabawach związanych z ochroną
środowiska przyrodniczego. Swoją przygodę z ekologią rozpoczęliśmy od podróży
międzyplanetarnej, która doprowadziła nas
do zielonej planety. Okazało się, że nie jest
ona taka czysta jak się wszystkim wydawało. W tym celu nasi milusińscy postanowili
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uporządkować śmieci, jakie zastali do odpowiednich pojemników. Od tej pory mamy
nadzieję, że będą przestrzegać odpowiednich zasad dbania o planetę. W tym celu
stworzyli własny „Kodeks małego ekologa”,
w którym zobowiązali się do m.in. oszczędzania wody, segregowania śmieci oraz
dbania o środowisko naturalne zwierząt
i roślin. Uroczyście przyrzekli przestrzegać
ustalonych zasad, ponieważ nie jest nam
obojętne „zdrowie” naszej planety. Podczas
wszystkich zadań towarzyszyła przedszkolakom sowa mądra – głowa, która wspierała
nasze przedszkolaki w zdobywaniu trudnej
wiedzy i umiejętności ekologicznych. Aby
zrozumieć ekologię w praktyce kolejnym
punktem obchodów "Dnia Ziemi" było
wykonanie przez każdą grupę drzewa ekologicznego z surowców wtórnych. Każde
drzewo zrobione przez dzieci pod czujnym

okiem wychowawczyń, wyglądało inaczej
i wyjątkowo. Zgodnie z naszym przyrzeczeniem: "Chronimy przyrodę, oszczędzamy
wodę, drzewa szanujemy, kwiaty hodujemy". Ostatnim punktem było sadzenie
bratków w otoczeniu przedszkola. Każda
grupa przygotowała swoje stanowiska pracy i odpowiednie narzędzia do wykonania
zadania. Uśmiech i zaangażowanie, z jakim
dzieci przystąpiły do czynności ogrodniczych daje nadzieję, że podjęte działania
pozostaną na długo w pamięci naszych
przedszkolaków. To był wspaniały, słoneczny dzień pełen wrażeń ekologicznych. Od
teraz wiemy, dlaczego i jak powinniśmy
dbać o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia. Niech piosenka Majki Jeżowskiej „S.O.S”
będzie przypomnieniem dla wszystkich jak
ważna jest nasza PLANETA.
n

www.nowydwormaz.pl
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Czy jest już wiosna w lesie?
n 16 kwietnia dzieci z grupy „Pszczółki” z PP4 wyruszyły na wycieczkę do
Julinka. Temat przewodni wyjazdu
związany był z poszukiwaniem wiosny
w lesie.

P

odekscytowani ruszyliśmy słonecznym rankiem do Kampinoskiego
Parku Narodowego, gdzie oczekiwał nas
już pan Marek – przewodnik leśnego zagajnika. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od
poszukiwania wiosny. Już na samym początku zauważyliśmy kwitnącą dziką gruszę oraz modrzew, który miał młode zielone igiełki. Pan Marek poprosił nas, abyśmy
wsłuchali się w odgłosy ptaków. Wśród
leśnej muzyki usłyszeliśmy jastrzębia oraz
dostrzegliśmy piękne dwa dzięcioły. Kolejnym punktem programu wycieczki był

TeksT J. Klusiewicz Foto E. Biernacka

długi spacer, podczas którego przedszkolaki mogły zapoznać się z leśną polaną.
Następnie relaksowaliśmy się na zajęciach
plastycznych, na których stworzyliśmy
pięknego bociana z przygotowanych materiałów. Mogliśmy również wykazać się
wiedzą na temat pierwszych oznak wiosny. Ostatnim punktem wyczekiwanym
przez nas była sala zabaw – Wiewiórki
Julki. Dzieci zostały podzielone na trzy
grupy, a każda z nich miała do wykonania
inne zadanie. Pierwsza bawiła się w animacje cyrkowe, druga grała w Knoocker,
a ostatnia grupa korzystała z magicznego
dywanu. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy i niestety musieliśmy wracać
do domu. Droga powrotna minęła bardzo
szybko, a wycieczka okazała się być fantastyczną formą obcowania z przyrodą.

„Wiosenne kodowanie” – zajęcia otwarte
n Zajęcia otwarte to forma zajęć umożliwiająca rodzicom obserwowanie swojego dziecka w czasie zabaw i zajęć dydaktycznych w grupie rówieśniczej. Rodzice mają możliwość zapoznania się z osiągnięciami swojej pociechy oraz jej
zachowaniem. Udział rodziców w tego rodzaju spotkaniach jest sygnałem dla
dziecka, że to co robi codziennie w przedszkolu jest dla nich ważne. W ten sposób wzmacniamy więzi rodzinne i poczucie wartości naszych pociech.

20

marca dzieci z gr. Motylki z PP4
zaprezentowały swoim rodzicom zajęcia pt: „Wiosenne kodowanie”.
W pierwszym zadaniu dzieci musiały wykazać się wiedzą na temat pór roku i dopasować odpwiednie elementy do wiosny. Następnie pokazały jak się planuje, przelicza
i koduje drogę biedronki do listka, gdzie
kluczową rolę odgrywała zdolność logicznego myślenia oraz kreatywność. Po tak
trudnym zadaniu przyszła pora na taniec
z kolorowymi chustkami dla pani Wiosny.
Do kolejnego polecenia „Motylki” wykorzystały tablicę interaktywną, na której musiały zaznaczyć 10 różnic na obrazkach przedstawiających panią Wiosnę. Podczas zajęć
dzieci również zostały podzielone na 4 drużyny, a celem zabawy było zebranie kolorowych kubeczków. Najwięcej radości jednak
sprawiły naszym milusińskim wspólne zabawy z rodzicami na „Magicznym dywanie”.
Nasi goście przez chwilę mogli poczuć się
jak dzieci i korzystać z nowoczesnych środwww.nowydwormaz.pl

ków technologicznych placówki. W ten
sposób rodzice wiedzą jak się odczarowuje
smutne buzie czy szuka jeża wśród liści. Na
koniec wszyscy mogli odpocząć podczas
szumu fal i pluskania się w wodzie. Jest to
doskonały sposób na oswojenie dziecka
z czynnikami natury, których nie mamy
„pod ręką”. Motylki zaprosiły również swoich rodziców do układania kolorowych
kwadratów wg wzoru oraz wyciszającego
masażyku o biedronce. Za ówczesną myślą
technologiczną podąża nasza placówka,

TeksT K. Kuczkowska Foto M. Kaczmarek

która wyposażona jest w nowoczesne środki technologiczne tj. tablica interaktywna
oraz dywan multimedialny. Wszelkie tego
rodzaju dogodności sprawiają, że praca
i nauka stają się atrakcyjniejsze w procesie
dydaktycznym. Dzieci od dłuższego czasu
biorą udział w innowacji pedagogicznej
„Myślę, doświadczam, koduję” – zabawy
rozwijające procesy poznawcze u dzieci,
której założeniem jest rozwijanie przede
wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie zajęć rozwijane są podstawowe funkcje poznawcze: pamięć, koncentracja uwagi analiza i synteza wzrokowa oraz koordynacja
ruchowa. W czasie spotkania z rodzicami
Motylki miały możliwość zaprezentowanie
tego co do tej pory przyswoiły z innowacji
pedagogicznej.
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,,Dzieci – dzieciom’’ na Dzień Wiosny
n 21 marca dzieci z gr. Tygrysków z PP4
wraz z wychowawcami przygotowały
przedstawienie z cyklu , „Dzieci – dzieciom” pt. „Maja szuka wiosny”. Jest to
wyjątkowa data, ponieważ tego dnia
witamy piękną porę roku – WIOSNĘ!

J

ako pierwsza wystąpiła para: Maja
i Gucio, wygłaszając humorystyczny
dialog na temat spostrzeżeń budzących
się ze snu zimowego pszczółek. Następnie
na scenie pojawiły się owady tj. mrówki, żuk, motylki, gąsienice, informujące
Maję o zwiastunach wiosny. Nie zabrakło
także skaczących żabek, bociana i kolorowych kwiatków. Przepiękna scenografia

Bańkowe show

TeksT Weronika Fabek Foto Krystyna Rachwał

stworzona wraz z rodzicami, oryginalna
choreografia, dobór piosenek oraz poezji
dziecięcej, mieszkańcy łąki przybliżyli widzom sposoby i miejsca znalezienia oznak
wiosny. Ogromny aplauz publiczności wywołał taniec wszystkich aktorów do piosenki „Pszczółka Maja’’. Zaproszeni rodzice
Tygrysków oraz dzieci ze żłobka, przedszkola oraz oddziałów „0’’ byli zachwyceni
występem i urokiem osobistym małych
aktorów.
Po wspaniałym przedstawieniu czekały
na nas kolejne atrakcje. Naszym zadaniem
było uroczyste powitanie Wiosny, zaś pożegnanie Zimy. Barwnym korowodem,
wspólnie z Marzannami, kwiatami, instru-

mentami muzycznymi, przedszkolaki wraz
z wychowawcami przemaszerowały ulicami Modlina Twierdzy, śpiewając piosenki
o wiośnie i wykrzykując hasła „Wiosno
przyjdź – Zimo odejdź!”. Następnie wszyscy udaliśmy się do ogrodu przedszkolnego, gdzie spaliliśmy nasze Marzanny, aby
na dobre pożegnać Zimę. Wszędzie zrobiło się zielono, a słońce zaczęło świecić
mocniej.
Wiosna nadeszła!

TeksT I Foto K. Kuczkowska

n Każdy z nas w dzieciństwie chciał się znaleźć w krainie kolorów i czarów,
a najprostszym sposobem były magiczne bańki mydlane. Każda okrągła kula
nie dość, że mieniła się tysiącem barw to przypominała swoją kruchością i delikatnością elfy. Aby choć przez chwilę odwiedzić krainę czarów, 12 marca dzieci
z gr. „Motylki” i „Delfinki” z Publicznego Przedszkola nr 4 w Modlinie Twierdzy
wybrały się na niezwykłe przedstawienie, którego głównymi bohaterami były
właśnie bańki mydlane.

Z

achwycające widowisko edukacyjno – rozrywkowe opowiada
o czarodziejskim kraju olbrzymich baniek mydlanych – Bańkolandzie, w którym za atrakcyjne show odpowiedzialny jest Profesor Bulbulas obchodzący
swoje 120 urodziny. W dniu swojego
święta przeczytał czarodziejską księgę,
która niespodziewanie zamieniła go
w złośliwego trolla, a mieszkańcom krainy spłatała niecodzienne figle i niezwy-
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kłe przygody. Bohaterowie niezwykłego
widowiska, urocza Mydlanka i jedyny
w swoim rodzaju Bąbelek, próbują przywrócić pierwotną sytuację w ich rodzinnym kraju. Za pomocą gry niezwykłych
kolorów, świateł i dźwięków, a przede
wszystkim pokazu baniek mydlanych,
widownia mogła wybrać się w podróż
do czarodziejskiego świata. Dodatkowo
walorów estetycznych dostarczyła nietypowa scenografia w postaci Bulmobila,

zaczarowanego Bańkolustra, radosnych,
kolorowych kostiumów oraz przepięknej choreografii i wpadających w ucho
piosenek. Dzięki pomysłowości Mydlanki
i Bąbelka wszystko w Bańkolandzie wróciło do normy, a nawet więcej. Urocza
dziewczyna została odczarowana przez
swojego księcia, a przezabawny chłopiec zaczął wierzyć w czary. Teatr Baniek
Mydlanych to interaktywny spektakl teatralny, do udziału, w którym zapraszani
są goście z widowni. Jest to także niepowtarzalna okazja, by w całości zmieścić się w…..ogromnej bańce mydlanej.
Wyjątkowe show „Dziwactwa Mistrza
Bulbasa” dostarczyło niezapomnianych
wrażeń naszym milusińskim, o których
słychać było jeszcze długo po powrocie
do przedszkola. Po raz kolejny jesteśmy
pod wrażeniem wspaniałego i kulturalnego zachowania się naszych przedszkolaków w teatrze.
www.nowydwormaz.pl
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„Akademia kompetencji”

TeksT I Foto Monika Zakrzewska-Walczak
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n Gdy do pracowni Michała Anioła
przyszło dziecko i zapytało: „Dlaczego tak stukasz w ten marmur?”, Mistrz
uśmiechnął się i odpowiedział: „Bo
w środku jest anioł, a ja mu pomagam
się wydostać”.

T

a anegdota to przesłanie programu
„Akademia kompetencji”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły.
W ten sposób wpisaliśmy się w realizację
projektu „Potrafię, wiem, znam – radę sobie
dam”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Głównym celem
projektu było podniesienie efektywności
uczenia się, kształtowanie twórczego myślenia oraz współpracy w grupie.
Najpierw podczas warsztatów w szkole, później podczas 3-dniowego wyjazdu
do urokliwego Klubu Mila w Zegrzynku, koło Serocka, uczestnicy doskonalili swoją kreatywność i innowacyjność.
Wszystkim zmaganiom intelektualnym,
artystycznym i sprawnościowym towarzyszyła świetna zabawa. Uczniowie
sprawdzali swoje umiejętności organizacyjne planując np. podróż w kosmos.
Ponadto uczyli się żonglerki, pisali teksty
piosenek, przedstawiali dramy, poznawali
zasady twórczego korzystania z internetu, uczyli się rozwiązywania problemów
widzianych z różnych punktów widzenia.
Uczestnicy rywalizowali w różnych konkursach tematycznych, prowadzili konstruktywne dyskusje, określali swoje mocne strony. W przerwach między warsztatami, uczniowie korzystali z uroków budzącej się z zimowego letargu przyrody.
Dużą atrakcją było ognisko z pieczeniem
kiełbasek a także spacer wzdłuż brzegu
Zalewu Zegrzyńskiego.
Udział w projekcie pokazał, że kreatywność to cecha, którą można odnaleźć
w każdym młodym człowieku. Każdy ma
prawo do sukcesu w swojej dziedzinie.
Zainteresowania, pasje, talenty – to cechy,
które wymagają rozwijania i doskonalenia na miarę indywidualnych możliwości.
Uczestnicy zajęć mieli okazję zrozumieć,
że kreatywność pomaga rozkwitnąć i „poczuć wiatr w żaglach” (do takich wniosków
skłaniał również żeglarski klimat miejsca,
w którym odbywały się warsztaty).
Uczniom, którzy doskonalili swoją kreatywność towarzyszyli Nauczyciele:
zz p. Wicedyrektor Elżbieta Szałkowska
zz p. Edyta Grusiewicz
zz p. Monika Zakrzewska – Walczak
zz p. Anna Wiórkiewicz
zz p. Agnieszka Ostrowska
zz p. Agata Jaworska – Bębenek
zz p. Tomasz Wichowski
zz p. Teresa Wiśniewska

www.nowydwormaz.pl
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Piątka Express

TeksT I Foto Monika Garbarczyk

n Większość z nas zna popularny
w telewizji program rozrywkowy
Azja Express lub jego ostatnią odsłonę – Ameryka Express. Znani i lubiani, gwiazdy i celebryci, pod czujnym
okiem kamer i telewidzów przemierzają kontynenty wykonując po drodze
coraz to nowsze karkołomne zadania.

P

onad 60 uczniów i rodziców ze
Szkoły Podstawowej nr 5 mogło
poczuć się jak gwiazdy i razem z nauczycielami świetlicy i Stowarzyszeniem Przy-
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jaciół Piątki wyruszyć w fascynujący, pełen
przygód i dobrego humoru wyścig korytarzami naszej szkoły. Wystartowała druga edycja rodzinnej gry terenowej „Piątka
Express”!
Jak w poprzednim roku zawodnicy
nie zawiedli i licznie stawili się na starcie
uśmiechnięci, gotowi na niesamowite
przygody i nowe wyzwania. I oczywiście
nie rozczarowali się. Po otrzymaniu instrukcji i pakietów startowych oraz wpisaniu się
do księgi pamiątkowej, siedem drużyn wyruszyło w podróż po szkole wykonując po

drodze siedem różnorodnych i wymagających zadań.
Zawodnikom przydały się umiejętności plastyczne, które musieli wykorzystać
przy tworzeniu wspólnego akwarium.
Swój spryt sprawdzili wykonując zadania
sportowe. Sztafeta ścigała się na kocach,
przewracała kubeczki powietrzem z baloników i pozbywała się piłeczek z pojemników przypiętych do paska od spodni.
Prowadzący poddali próbie także, pamięć
startujących, którzy musieli w jak najkrótszym czasie zapamiętać przeczytane opowiadanie i zdać test z jego znajomości.
O tym, czy drużyny były zgrane świadczą
najlepiej rysunki, które powstały bez dotykania flamastra.
Zbudować most z kart do gry, sznurówki, plasteliny, słomek do napojów i taśmy klejącej? Żaden problem dla uczestników „Piątka Express”. Dodajmy, że próby
obciążeniowe we wszystkich przypadkach
wypadły pomyślnie. Talenty inżynieryjne
to nie jedyne, którymi mogą poszczycić
się nasi zawodnicy. Mają też potwierdzoną
szeroką wiedzę muzyczną zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. Znają
style muzyczne a ponadto potrafią odczyta nuty i zagrać poprawnie wskazany fragment. A to wszystko okupione niemałym
wysiłkiem fizycznym, gdyż zwieńczeniem
zmagań było odszyfrowanie i ułożenie hasła z QR kodów ukrytych w różnych zakamarkach szkoły.
Ponad dwu godzinny wysiłek zawodników został nagrodzony specjalnymi
owocowymi medalami niespodziankami
oraz dyplomami. Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki wszyscy nasi
goście mogli też zregenerować swoje siły
dzięki słodkiemu poczęstunkowi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zawodnikom za poświęcony na wspólną zabawę czas i zapraszamy na kolejną edycję
„Piątka Express” już za rok.

www.nowydwormaz.pl
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Mecz nauczyciele – uczniowie z okazji Dnia Wiosny w SP5

TeksT I Foto Beata Sawicka

n 21 marca z okazji pierwszego dnia
wiosny został rozegrany mecz siatkówki pomiędzy reprezentacją uczniów
i nauczycieli z naszej szkoły.

R

ywalizacja okazała się bardzo wyrównana. Pierwszy set wynikiem
25:22 wygrali uczniowie. Drugi set wynikiem 25:15 wygrali nauczycieli. W trzecim
secie lepsi okazali się uczniowie wygrywając tym samym całe spotkanie wynikiem
25:19. Gratulacje dla wszystkich uczestników meczu. Nauczyciele zapowiadają
mecz rewanżowy, który zostanie rozegrany w czerwcu z okazji dnia dziecka.

Szkolne Mistrzostwa w pływaniu
n 11 marca na pływalni NOSiR odbyły się „Mistrzostwa
Szkoły nr 5 w Pływaniu”.

U

czniowie klas III i IV płynęli na dystansie 25 m, a klasy V na
dystansie 50m stylem dowolnym.
I miejsce w kategorii klas III dziewcząt zajęła Emilia Chodzińska. W kategorii klas IV dziewcząt I miejsce zajęła Zuzanna Wicek,
II miejsce Oliwia Pawłowska, III miejsce Nikola Kaszyńska, IV miejsce Joanna Sitnik. W kategorii klas IV chłopców I miejsce zajął Maksym Oszczyk, II miejsce Patryk Janicki, III miejsce Mikołaj Borkowski,
IV miejsce ex equo Michał Sazonowicz i Ignacy Wasilko.
W kategorii klas V dziewcząt I miejsce zajęła Oliwia Bułka,
II miejsce Sylwia Sac, III miejsce Alicja Wysocka, IV miejsce Natalia Liwska. W kategorii klas V chłopców I miejsce zajął Krzysztof
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TeksT I Foto Beata Sawicka

Szymczukiewicz, II Bartosz Strumnik, III miejsce Filip Nawrozidis,
IV miejsce Mikołaj Sarga. Wszystkim uczniom gratulujemy oraz
dziękujemy za udział w zawodach.
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TeksT I Foto Magdalena Kujawa

n Pogoda za oknami nas nie rozpieszcza – wiosna przeplata
się z zimą, więc pewien deszczowy dzień dzieci z grupy Oa
ze Szkoły Podstawowej nr 1 postanowiły uatrakcyjnić sobie
czas spędzany wewnątrz sali.

Z

robiliśmy coś szalenie atrakcyjnego i zmysłowego – malowaliśmy na folii spożywczej. Ta niewinna i prosta zabawa
dla dzieci, której zerówkowicze oddali się z wielką uciechą, a która
to trochę niespodziewanie przekształciła się w wielozmysłowe

Dzień Patryka w zerówce SP1

pole doświadczalne oraz okazję do artystycznych uniesień bardzo nam się podobała.
Malowanie na folii dostarczyło dzieciom wielu głębokich
bodźców: dotykowych, słuchowych, wzrokowych – tak bardzo
istotnych dla zrównoważonego rozwoju młodego człowieka.
Było także okazją do plastycznego wyżycia się, przeżywania sztuki w różnych jej aspektach oraz ćwiczeń manualnych. Na pewno
jeszcze powrócimy do tej zabawy w niedługim czasie…
n

TeksT I Foto Magda Ners

n W poniedziałek, 18 marca, po raz pierwszy w naszej grupie 0 b obchodziliśmy Dzień Świętego Patryka – irlandzkie
święto narodowe i religijne.

O

Obowiązującym kolorem tego dnia była zieleń, nawiązująca do trawiastego krajobrazu Irlandii i symbolizująca
koniczynę. Poznaliśmy legendę o św. Patryku – patronie Irlandii,
zwyczaje i symbole związane z tym świętem oraz dowiedzieliśmy się jak wygląda flaga tego kraju. Poznaliśmy małego skrzata
Irlandii o imieniu Leprechaun, który jak głosi legenda, ukrywa
złoto na końcu tęczy. Podczas pracy plastycznej świetnie się bawiliśmy przy dźwiękach irlandzkiej muzyki. Na koniec zabawy
czekały na nas dyplomy i medale, a także słodycze irlandzkie.
Wszystkim ten dzień upłyną bardzo ciekawie i radośnie.
n
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Jedenaście medali dla Joggera

TEKST I FOTO emka

n Dwa miejsca na podium i jedenaście pięknych medali zdobyli biegacze nowodworskiego JOGGERA w zakończonym w marcu cyklu biegów przełajowych Grand
Prix CITY TRAIL z Nationale-Nederlander edycji 2018-2019.

W

arto przypomnieć, że ta ogólnopolska impreza biegowa dla
dzieci, młodzieży i dorosłych odbywa się
raz w miesiącu od października do marca w dziesięciu największych miastach
Polski: Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu
w najpiękniejszych zakątkach tych miast.
W Warszawie biegi rozgrywane są w Parku Leśnym na Młocinach. Zawody te cieszą się ogromnym zainteresowaniem

a średnia frekwencja każdego biegu to
600 osób dorosłych i 250 dzieci. Rozgrywane jest sześć biegów dla dzieci i młodzieży i dorosłych. We wtorek 9 kwietnia
w warszawskim kinie Wisła odbyła się uroczystość zakończenia tego sportowego
wydarzenia. Dla licznie zebranych uczestników tych zawodów wyświetlono filmy
z przebiegu tych imprez komentowane
przez organizatorów a następnie przystąpiono do rozdawania wielu wyróżnień
i nagród, a każdemu uczestnikowi, który
ukończył 4 biegi z 6, wręczano piękny stylizowany medal. Z zawodników JOGGERA
najlepiej wypadli Michał Rynkun w kat
M-16 stając na najwyższym stopniu podium i Michał Wodyński w kat D-4 /15 lat/
na trzecim stopniu. Pozostała dziewiątka
wysoko uplasowała się w swoich kategoriach wiekowych otrzymując piękne medale. Oto ich zdobywcy: Julia Palmowska
D-3, Sandra Ordońska K-20, Anna Świstak K-30, Monika Palmowska K-30, Piotr
Ochman M-30, Artur Palmowski M-40,
Ludomir Rynkun M-50, Andrzej Piekut
M-50, Marian Kościelniak M-60. Brawa dla
naszych reprezentantów jak również dla

wspaniałych organizatorów tych imprez
Stowarzyszenia Sport dla Każdego I Piotra Książkiewicza z Poznania, którzy już
teraz zaprosili na letnie CITY TRAIL ON
TOUR które zaplanowano od 15 – 26 lipca
w 10 wymienionych miastach Polski
a w Warszawie w dniu 16 lipca.

Otwarte Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego OYAMA PFK w Kumite
TEKST I FOTO Dariusz Kowalski, Ahmed Jadou

n 30 marca 2019 r. w Białymstoku odbyły się zawody OYAMA Karate w Kumite.

S

tartowało blisko 200 osób z 13 klubów z całej Polski.
Zawodnicy z powiatu nowodworskiego zdobyli 7 medali:
 I miejsce Ibrahim Jadou
 I miejsce Bilal Jadou
 I miejsce Juliusz Przybylski
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I miejsce Wojciech Biernacki
II miejsce Julia Pawlak
II miejsce Robert Kubiak
III miejsce Aleksander Skłucki
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, OSU!!!
n
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LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim
TEKST I FOTO Organizatorzy Więcej na www.polandbike.pl

n Legendarna Twierdza Modlin ponownie została zdobyta! Cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich LOTTO Poland Bike Marathon 2019 organizowany
przez Grzegorza Wajsa już jedenasty raz zawitał do Nowego Dworu Mazowieckiego. Ta miejscowość, jako jedna z nielicznych, na mapie Poland Bike gości od
samego początku.

M

imo dość niepewnej pogody
frekwencja dopisała. Na starcie
w Garnizonie Modlin stanęło 800 miłośników jazdy na dwóch kółkach. Kolarskie
Miasteczko Poland Bike znalazło się pod
Wieżą Tatarską, tuż przy murach najdłuższego budynku w Europie (2250 metrów),
czyli dawnych koszar wojskowych w fortecy. Dużą atrakcją były przejazdy przez
imponujące fortyfikacje Twierdzy Modlin,
finisz po historycznym bruku oraz urokliwe wąwozy w pobliżu Zakroczymia. Na
zmodyfikowanej trasie znalazła się też
słynna „Wajsgóra”, strome wzgórze, jak co
roku trudne do pokonania.
Na trasie MAX (51 km) zwyciężył Łukasz Góralewski (KK Catena Wyszków),
przed Arturem Mioduszewskim (progresstraining.pl) i Pawłem Trzcińskim (KK
Catena Wyszków). Wśród kobiet wygrała
Barbara Kleczaj (Bike Salon Team), finiszując przed Martą Bazańską (IM Logistic
Rafbike Cycling Team) i Adrianną Osińską
(Geodetic Dobry Kurs Team).
Dystans MINI (25 km) najszybciej pokonał Przemysław Baranowski (Ramę na
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Ramię), wyprzedzając Emila Krupę (Peugeot Niedziółka Bike Team) i Mariusza
Szczepańskiego (Niewiadów Boro). W rywalizacji kobiet triumfowała Julita Tomaszewska (Timbud Team), przed Katarzyną
Skurą (Jakoobcycles BKK Team) i Magdaleną Sobczak (Wieliszew Heron Team).
Najmłodsi ścigali się na trasie FAN
(8 km). Wśród chłopców zwyciężył Filip

Surdyk, przed Konradem Górczyńskim
(obaj z Kamyk Radzymin MTB Team) i Jakubem Brutkowskim (UKK Huragan Wołomin). W gronie dziewcząt wygrała Kamila
Klaus (Kamyk Radzymin MTB Team), przed
Aleksandrą Krzemińską (UKK Huragan Wołomin) i Natalią Dobrzyńską (Kamyk Radzymin MTB Team). W Mini Crossie na terenie
Miasteczka Poland Bike jeździły też dzieci
w wieku 2-4 i 5-6 lat.
W rywalizacji drużynowej w Twierdzy Modlin triumfował KK Catena Wyszków, przed Bike Salon Team i Geodetic
Dobry Kurs Team. Młodzieżową punktację drużynową wygrał Kamyk Radzymin
MTB Team, przed UKK Huragan Wołomin
i Warszawskim Klubem Kolarskim. W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyli Gregorowiczowie, przed Surdykami i Dorszami.
W punktacji Omnium Poland Bike 2019
prowadzą Łukasz Góralewski (KK Catena
Wyszków) i Anna Sajnóg (IM Logistic Rafbike Cycling Team).
LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim został zorganizowany pod patronatem honorowym
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przy współpracy z Urzędem Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego oraz profesjonalnym sklepem i serwisem RafBike Store.
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Od kwalifikacji do zwycięstwa!!!

TEKST I FOTO
na podst. nowydwormaz.pl

n Z przyjemnością śpieszymy z informacją o największym w dotychczasowej seniorskiej karierze Kacpra Żuka sukcesie na światowych kortach.
ezpośrednio po Mistrzostwach to bez wątpienia największy sukces sportoPolski rozgrywanych w Bytomiu, wy naszego mieszkańca w dotychczasowej
Kacper z katowickiego lotniska wyru- seniorskiej karierze tenisowej.
szył na cykl zawodowych turniejów teKacprowi gratulujemy sukcesu i czenisowych do przepięknej turystycznej kamy na dalsze dobre wieści z kortów.
miejscowości nad Morzem Czerwonym
Nasz zawodnik jest stypendystą BurSharm El Sheikh w Egipcie. Kacper spędził mistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
tam 4 tygodnie, biorąc udział w 4 zawoW sprzęt wyposaża go firma Babodowych turniejach tenisowych.
lat, w odzież sportową firma Adidas. Jest
Pierwszy z nich to Men’s World Tennis członkiem zawodowej grupy tenisowej
Tour, o puli nagród 15000$. Kacper musiał Warsaw Sports Group.
się przebijać przez kwalifikacje, aby zaWyniki Kacpra w grze pojedynczej
pewnić sobie udział w turnieju głównym. w Egipcie:
Eliminacje Kacper przeszedł bez więk-  Eliminacje:
szych problemów, kolejno eliminując re-  1 runda: Kacper Żuk[POL] vs. Issam
prezentanta gospodarzy Issama Taweela
Tawell[EGY] 6:4 6:0
6:1, 6:4 oraz Hindusa Prajval Deva 6:2, 6:3.  2 runda: Kacper
Losowanie Drabinki głównej nie napaŻuk[POL] vs. Pariwało optymizmem, w pierwszej rundzie
val Dev[IND] 6:2
Kacper wylosował mocnego Słowaka Patri6:2
ka Nemę…i później w kolejnych rundach  Turniej Główny:
potencjalnie wpadał na rozstawionego  I runda Kacper Żuz nr 5, 1 i 3… droga do zwycięstwa nie była
k[POL] vs. Patrick
więc usłana różami. Nie mniej nasz repreNema[SLO] 6:4 6:4
zentant poradził sobie z tymi zawodnikami  II runda Kacper
i bez straty seta, po 7 zwycięskich meczach
Żuk[POL] vs. (5)
sięgnął po pierwszy zawodowy tytuł w grze
Jaccopo Berretinipojedynczej!!!!! Przypomnijmy, że w grze
[ITA] 6:0 7:6(4)
podwójnej takich tytułów zdobył już 6. Jest  Ćwierćfinał Kacper

B

Rozbiegana majówka
TEKST I FOTO RozbiegaMy Nowy Dwór!

n Nie ustając w staraniach o coraz lepsze wyniki, reprezentowaliśmy nasze
miasto w imprezach o przeróżnych dystansach, od 1,6 km do maratonu włącznie. 28 kwietnia w Serocku odbył się VII
Bieg Wojciechowy, gdzie na dystansie
10 km wystartowali Daniel Nowak, Piotr
Kamiński i Andrzej Wanowski. Tego dnia
w Krakowie reprezentował nas Sebastian Strumnik, uczestnicząc w Crakovia
Maraton i osiągając bardzo dobry wynik
03:08:51. Gratulujemy.

K

olejne imprezy, w których wzięli
udział nowodworscy biegacze to:
 1 maja 2019
– 5 Zambrowski Bieg Uliczny – kolejny medal w biegu na 5 km zdobył Dariusz
Bagnicki
– III Półmaraton Doliny Rospudy –
wśród pięknej przyrody pobiegł Piotr Kamiński
 2 maja 2019
Bieg Flagi w Warszawie – Święto Flagi
na sportowo uczcili Joanna Lipińska, Kamil
Dujka, Jarek Czernecki.
 3 maja 2019
Bieg Konstytucji 3 Maja w Warszawie
– pierwszy medal w warszawskiej triadzie
www.nowydwormaz.pl

„Zabiegaj o pamięć” zdobyli Aleksandra
Szczurowska, Monika Kochanowska, Katarzyna Stradza, Katarzyna Owczarek, Katarzyna
Strumnik, Joanna Lipińska, Anna Jaworek,
mała Daniel Nowak, Andrzej Wanowski,
Adam Korzeń, Adam Gollnik, Kamil Dujka, Karol Bielec, Dariusz Bagnicki, Sebastian Kochanowski, Sebastian Strumnik, Jarek Czarnecki.
 2-5 maja 2019
Pułtuski Festiwal Biegów – cztery dni
startów, w których udział z powodzeniem
wzięli Adam Gollnik i Daria Gollnik oraz
mała Emi w wózku. Brawo za bardzo dobre
wyniki ! Daria Gollnik w klasyfikacji generalnej zajęła III miejsce wśród kobiet, a także III
miejsce w biegu na dystansie 1,6 km i otarła się o podium zajmując czwarte miejsca
w biegach na dystansach 3,4 km oraz 5 km.
Adam Gollnik zdobył swoją „życiówkę” na 5

Żuk[POL] vs. Ricardo Maiga[SUI]
6:2 6:2
 Półfinał Kacper Żuk[POL] vs. (3) Enrico Dalla Valle[ITA] 7:6(6) 6:3
 Finał Kacper Żuk[POL] vs. Pablo Vivero-Gonzales[ESP] 7:6(2) 6:3

km 00:19:33, również zajmując dobre miejsca (9 miejsce w kat. generalnej w M 30-49
oraz 5 miejsce w swojej kategorii wiekowej
w biegach na 1,6 km; 3,4 km; 19,50 km).
Wielkie gratulacje !
 5 maja 2019
Bieg Wings for Life World Run w Poznaniu – Rozbiegani wystartowali wraz z biegaczami na całym świecie, dla tych, którzy
nie mogą, przyczyniając się do finansowania badań nad rdzeniem kręgowym. Udało
im się całkiem długo uciekać przed metą,
którą był jadący za zawodnikami samochód
kierowany przez Adama Małysza.
Wyniki: Katarzyna Stradza 14 km,
Anna Jaworek 24 km, Dariusz Patalan ponad 30 km.
Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych startach !
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