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Słowo 
od Burmistrza

Szanowni Państwo, 
intensywnie… tak jednym słowem moż-

na opisać tempo w jakim minęły ostatnie 
tygodnie. Zakończyliśmy kilka projektów, 
kolejne są w trakcie realizacji. Były to m.in. 
zadania dotyczące upiększania miasta, re-
montów dróg, chodników, obiektów spor-
towych, rewitalizacji zbiorników wodnych 
na ogródkach działkowych Pestka, realiza-
cji projektów związanych z walką o czyste 
powietrze. Temu ostatniemu tematowi po-
święcamy temat numeru, a o pozostałych 
piszemy w działach wieści z ratusza i nasze 
miasto. Warto zaznaczyć, że zgodnie z za-
powiedziami, w październiku otwarty został 
Klub Seniora. Do końca roku opracowany 
zostanie plan działania i regulamin klubu. 
Przez ten czas będą się także odbywały się 
spotkania organizacyjne i integracyjno-oko-
licznościowe, a od stycznia zapraszamy do 
niego wszystkich, którzy chcieliby spędzać 
czas w gronie rówieśników.

W listopadowych Faktach publikujemy 
również relacje z wydarzeń miejskich, dzia-

łalności naszych placówek oświatowych. Nie 
zapominamy również o sportowcach, któ-
rym poświęcamy ostatnie strony naszego 
miesięcznika. 

Jednocześnie pragnę już dziś zaprosić na 
kolejne Nowodworskie Spotkanie Wigilijne. 
Tak jak w roku ubiegłym w Parku Miejskim 
im. J. Wybickiego przełamiemy się opłatkiem, 
wspólnie zaśpiewamy kolędy i skosztujemy 
świątecznych potraw. Dla młodszych i star-
szych przygotowaliśmy również atrakcję – 
świąteczny pokaz. Spotkajmy się 14 grudnia 
2019 r. w Parku Miejskim o godz. 15:00. 

Życzę Państwu przyjemnej lektury całe-
go wydania Faktów Nowodworskich. 

Burmistrz Jacek Kowalski.
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W Polsce dokonał się znaczący 
postęp jeśli chodzi o jakość po-

wietrza. Od początku lat 80. emisja CO2 
obniżona została o ponad 50%, o ponad 
60% ograniczona została emisja pyłów do 
atmosfery. O ile jednak dosyć sprawnie Pol-
ska poradziła sobie z wprowadzeniem roz-
wiązań zmuszających przemysł do czyst-
szej produkcji, o tyle dużym problemem 
pozostaje zanieczyszczenie powietrza 
z tzw. niskiej emisji. 

Niska emisja to emisja pyłów i szkodli-
wych gazów na wysokości do 40 m. Za-
nieczyszczenia te pochodzą z domowych 
pieców grzewczych i lokalnych kotłowni 
węglowych, w których spalanie węgla 
odbywa się w nieefektywny sposób oraz 
z transportu spalinowego. Cechą charak-
terystyczną niskiej emisji jest to, że po-
wodowana jest przez liczne źródła wpro-
wadzające do powietrza niewielkie ilości 
zanieczyszczeń. Problem, który wyraźnie 
dostrzegalny jest w Nowym Dworze Ma-
zowieckim potęgowany jest przez stoso-
wanie w piecach paliw niskiej jakości lub 
wręcz palenie śmieci, a w przypadku po-
siadaczy aut z silnikami Diesla – usuwanie 
filtrów cząstek stałych, które jako jedyne 
stoją na drodze pomiędzy rakotwórczą 
sadzą, a naszymi płucami. 

Co szkodzi nam najbardziej?
Przede wszystkim pył zawieszony, z któ-

rym nasze miasto zmaga się od lat. Jest on 
zanieczyszczeniem powietrza, które przyno-
si największe szkody zdrowiu człowieka. Pył 
zawieszony jest tak lekki, że może unosić się 
w powietrzu. Niektóre jego cząstki są tak małe 
(jedna trzydziesta do jednej piątej średnicy 
ludzkiego włosa), że nie tylko wnikają głębo-
ko do naszych płuc, ale również przedostają 
się do krwiobiegu, podobnie jak tlen.

Niektóre pyły są emitowane bezpośred-
nio do atmosfery. Inne są wynikiem reakcji 
chemicznych z udziałem gazów będących 
prekursorami, mianowicie dwutlenku siar-
ki, tlenków azotu i amoniaku, oraz lotnych 
związków organicznych. Pyły te mogą się 
składać z różnych związków chemicznych, 
zaś ich wpływ na nasze zdrowie i środowi-
sko zależy od ich składu. 

Pyły zawieszone powstają nie tylko 
w trakcie procesu spalania paliw stałych. 
Generuje je również ruch drogowy. Starte 
klocki hamulcowe, zużywające się opony, 
sadza ze spalin silników wysokoprężnych 
obniżają jakość powietrza w rejonach 
o dużym natężeniu ruchu kołowego tak 
drastycznie, że coraz większa ilość miast 
decyduje się na ilościowe i jakościowe re-
strykcje ruchu pojazdów. 

temat nUmeRU

n Oddychanie jest procesem, który towarzyszy nam od chwili narodzin do chwi-
li śmierci. Dostęp do czystego powietrza jest tym samym warunkiem zachowania 
zdrowia i w wymierny sposób wpływa na jakość naszego życia oraz jego długość. 

Piece i samochody, które po cichu nas zabijają
TeksT WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNyCh FoTo źRóDłO: INTERNET 

 CIĄG DALSZY NA STRONIE: 4 
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Z uwagi na źródła powstawania pyłu 
zawieszonego, powszechnie występują 
w nim metale ciężkie, takie jak arsen, kadm, 
rtęć i nikiel. Z badania przeprowadzone-
go przez Światową Organizację Zdrowia 
(WhO) wynika, że zanieczyszczenie pyłem 
drobnym (PM2.5, tj. cząstki o średnicy nie 
większej niż 2,5 mikrometra) może stano-
wić większe zagrożenie dla zdrowia niż 
pierwotnie szacowano. Jak wynika z publi-
kacji WhO pt. „Review of evidence on he-
alth aspects of air pollution”, długotrwała 
ekspozycja na pył zawieszony może wywo-
ływać miażdżycę, niekorzystne wyniki po-
rodu oraz choroby układu oddechowego 
u dzieci. W badaniu zasugerowano również 
możliwy negatywny związek z rozwojem 
układu nerwowego, funkcją poznawczą 
i cukrzycą, a także wzmocniono związek 
przyczynowo-skutkowy między PM2.5, 
a zgonami spowodowanymi chorobami 
układu krążenia i układu oddechowego.

Nasze samochody, ciężarówki, elektrow-
nie i inne zakłady przemysłowe potrzebują 
energii. Prawie wszystkie pojazdy i zakłady 
wykorzystują jakiegoś rodzaju paliwo i spa-
lają je, aby uzyskać energię. Spalanie paliwa 
zazwyczaj zmienia postać wielu substancji, 
w tym azotu – najliczniej występującego 
gazu w naszej atmosferze. Gdy azot wcho-
dzi w reakcję w tlenem, w powietrzu po-
wstają tlenki azotu (w tym dwutlenek azotu 
NO2). Gdy azot wchodzi w reakcję z atoma-
mi wodoru, powstaje amoniak (Nh3), który 
jest kolejnym zanieczyszczeniem powietrza 
wywołującym poważne negatywne skutki 
dla zdrowia człowieka i środowiska.

W praktyce procesy spalania uwalnia-
ją wiele innych zanieczyszczeń powietrza, 
począwszy od dwutlenku siarki i benzenu, 
po tlenek węgla i metale ciężkie. Niektóre 
z tych zanieczyszczeń wywierają krótkoter-
minowy wpływ na zdrowie człowieka. Inne, 
takie jak niektóre metale ciężkie i trwałe za-
nieczyszczenia organiczne, akumulują się 
w środowisku. Dzięki temu przedostają się 
one do naszego łańcucha żywnościowego, 
a w rezultacie trafiają na nasz stół.

Dla mieszkańców miast największą 
uciążliwością jest spalanie w domowych 

piecach materiałów, które nie są paliwem, 
często zwykłych śmieci. Brak możliwości uzy-
skania odpowiednio wysokiej temperatury 
w domowych paleniskach i brak dostępu 
dostatecznej ilości tlenu prowadzi do niepeł-
nego spalenia materiałów organicznych, co 
prowadzi do uwalniania substancji takich jak 
benzen, które mogą niszczyć materiał gene-
tyczny komórek i powodować nowotwory 
w razie długotrwałej ekspozycji. Inne rako-
twórcze zanieczyszczenie to benzo(a)piren 
(B(a)P), które uwalniane jest głównie w pro-
cesie spalania w domowych paleniskach. 
Problem dotyczy nie tylko spalania śmieci, 
ale także drewna lub węgla w piecach do-
mowych. Kolejnym źródłem B(a)P są spaliny 
samochodowe, przede wszystkim z silników 
wysokoprężnych. B(a)P jest nie tylko rako-
twórczy, ale może również podrażniać oczy, 
nos, gardło i oskrzela. B(a)P można z reguły 
znaleźć w pyle zawieszonym.

Jakość powietrza w Nowym Dworze Ma-
zowieckim w okresie grzewczym potrafi być 
bardzo niska. Dotyczy to w głównej mierze 
dzielnic miasta, na terenie których dominuje 
zabudowa jednorodzinna, takich jak Modlin 
Stary, Okunin oraz Nowodworzanka. Stara-
nia władz miasta zmierzające do poprawy 
jakości powietrza, takie jak programy wspar-
cia wymiany pieców i wykorzystania energii 

solarnej przynosić będą ograniczone efekty, 
jeśli sami mieszkańcy podejmowali się będą 
nieodpowiedzialnych zachowań szkodzą-
cych im samym oraz sąsiadom. 

Rusza kolejny sezon grzewczy i Urząd 
Miejski Nowego Dworu Mazowieckiego 
ponownie staje do walki o czyste powie-
trze. Miasto chce skłonić jak największą 
liczbę mieszkańców do rezygnacji z jazdy 
samochodem poprzez udostępnienie bez-
płatnej komunikacji miejskiej, parkingów 
Parkuj i Jedź, a ostatnio także systemu ro-
werów miejskich. W ostatnich miesiącach 
na osiedlach Nowego Dworu posadzono 
setki drzew i krzewów, których zadaniem 
jest również oczyszczanie powietrza. Resz-
ta pozostaje rękach mieszkańców miasta. 

*Opracowane na podstawie: Raportu Europejskiej 
Agencji Środowiska „Sygnały EEA 2013. Z każdym 
oddechem. Poprawa jakości powietrza w Europie”, 
EEA Report No 9/2013 Air quality in Europe — 
2013 report,Raport WHO pt. „Review of evidence 
on health aspects of air pollution”.
*Materiał powstał w ramach projektu pn. Zmień 
nawyki – chroń powietrze, realizowanego 
przy pomocy środków z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MA-
ZOWSZE 2019”.
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Miasto prowadzi jesienne remon-
ty ulic i chodników. Przy ul.  

29 listopada oprócz chodnika powstaną 
też miejsca postojowe dla samochodów. 
Z pewnością zadowoleni będą rodzice 
odwożący maluchy do żłobka i przedszko-
la. Przy placówkach powstanie zatoka po-
stojowa. Miasto oznaczy ją jako strefę K+R 
(Kiss and Ride/Pocałuj i Jedź). Postój aut 
będzie w niej dozwolony do 10 minut. 

Nowe chodniki będą mieli również 
mieszkańcy Nowodworzanki i Modlina 
Starego. Na tych osiedlach ciągi piesze zo-
stały wyremontowane odpowiednio przy 
ul. Długiej i Dworcowej. 

Efekty zakończonych prac i stan za-
awansowania jeszcze realizowanych spraw-
dzał z radnymi poszczególnych osiedli bur-
mistrz Jacek Kowalski. Na Nowodworzance 
z radnym Ryszardem Brzezińskim, w Mo-
dlinie Starym z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Krzysztofem Bisialskim, w Modli-
nie Twierdzy z radną Justyną Paszkiewicz 
i Przewodniczącym Rady Powiatu Zdzisła-
wem Szmytkowskim, a w centrum miasta 
z Grażyną Nadrzycką i Romanem Bilińskim. 

Prace realizuje firma Transport To-
warów Ziemiecki Krzysztof. Ich koszt to  
220 tys. zł. 

n Trwają jesienne remonty ulic i chod-
ników. Chodniki powstały w ul. Dwor-
cowej, Długiej i przy 29 Listopada, 
a nowe nakładki zyskają ulice Krzywa, 
Piaskowa i Nałęcza. 

Jesienne remonty ulic i chodników TeksT I FoTo RED.

UL. DŁUGA

UL. PIASKOWA

UL. 29 LISTOPADA

UL. KRZYWA

UL. NAŁĘCZA

UL. 29 LISTOPADA, ZATOKA K+R

UL. DWORCOWA
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17października br. została podpisana umowa 
dotycząca rozbudowy pomieszczeń. Umowa 

została zawarta pomiędzy powiatem nowodworskim 
a wykonawcą prac – firmą Usługi Remontowo – Bu-
dowlane „Arbud”. Kwota realizacji przedsięwzięcia to 
154 999,99 zł brutto, natomiast planowany termin za-
kończenia prac przypada na 9 grudnia br.

n Już niedługo uczniowie Liceum Ogólnokształcące-
go w Nowym Dworze Mazowieckim będą cieszyli się 
większą szatnią.

Bieg Orła w Czosnowie TeksT ZESPół PROMOCJI I SPRAW SPOłECZNyCh STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWyM DWORZE MAZOWIECKIM
FoTo ORGANIZATORZy

D ochód z pakietów startowych oraz okoliczno-
ściowych zbiórek został przeznaczony na organi-

zację Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górkach (gm. le-
oncin), które będą prowadzone przez Fundację „A kuku”  
(www.fundacjaakuku.pl). Na ten cel zebrano 10 916, 01 zł. 

W tym roku wręczono nagrody nie 
tylko najlepszej trójce w każdej ka-
tegorii, ale też osobom które zajęły 
czwarte miejsce. Poza rywalizacją 
biegaczy dla obecnych na biegu przygotowano atrakcje to-
warzyszące tj. pokazy i zajęcia dla dzieci, loterie oraz poczę-
stunek. Wśród wręczających nagrody znalazł się m.in. Starosta 
Nowodworski Krzysztof Kapusta. Gratulujemy zwycięzcom, 
a także pozostałym uczestnikom oraz organizatorom biegu.

n W niedzielę 20 października br. odbyła się IV edycja Biegu 
Orła w Czosnowie. Na starcie stawiło się całe mnóstwo 
uczestników w różnym wieku. 

Rozbudowa szatni w LO w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I FoTo ZESPół PROMOCJI I SPRAW SPOłECZNyCh
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W akcji udział brały placówki oświatowe prowadzone 
przez miasto. Podczas każdego ze spotkań dzieci po-

szerzały swoją wiedzę o ekologii i poszanowaniu przyrody. Każ-
dy z młodych ogrodników otrzymał drobny upominek. 

Jako pierwsi w akcji wzięli udział uczniowie klasy Ia i Ib 
Szkoły Podstawowej Nr 7. Wiosną przed budynkiem szkoły po-
jawią krokusowe literki! 

Akcja krokus realizowana była w ramach projektu: „Zmień 
nawyki – chroń powietrze” realizowanego przy pomocy środ-
ków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOW-
SZE 2019”.

n Jesienią na ternie Nowego Dworu Mazowieckiego zosta-
ło posadzonych 12 tys. szt. krokusów wielokwiatowych. 

TeksT I FoTo RED.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków samorządu 
województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego In-

strumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 2019 zakupione zostały drze-
wa i krzewy, które posadzone zostały właśnie przy ulicy Młodzieżowej. 

lipami, głogami, kaliną, trzmieliną i cisami zagospodarowany 
został teren przy fontannie. Ponadto ustawiono pergolę w kształ-
cie półkola, po której 
piąć będzie się wino-
bluszcz. Rośliny, poza 
walorami estetyczny-
mi, poprawią komfort 
korzystania z tego 
terenu w upalne dni.

Jest to pierwszy 
etap prac na tym tere-
nie. Kolejne już wiosną.

Dzięki środkom po-
zyskanym z Programu 
Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 
w ramach działania 2.5, 
wykonane zostaną ko-
lejne nasadzenia oraz 
fragment chodnika. 

n Już na wiosnę będziemy mogli oglądać efekty prac, jakie 
są prowadzone przy ulicy Młodzieżowej na Osiedlu Młodych. 
We wtorek, 5 listopada sprawdzali je wspólnie burmistrz Jacek 
Kowalski oraz radni z Osiedla Młodych – Grażyna Brzozowska 
i Jerzy Plackowski.

Działamy na rzecz czystego powietrza TeksT I FoTo WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNyCh

Akcja krokus! 
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Bieżnia składać się będzie z okrężnej 400 – metrowej oraz 
prostej 100 – metrowej. Użytkownicy korzystać będą z 4 to-

rów. Dla komfortu, wykonane będzie odpowiednie odwodnienie.
Wartość inwestycji wynosi 648 866,91 zł. A jej zakończenie za-

planowano na 1 grudnia br.
Natomiast dzięki środkom finansowym pozyskanym z bu-

dżetu samorządu województwa mazowieckiego, z początkiem 
października podpisana została umowa w ramach której prze-
prowadzony zostanie kompleksowy remont nawierzchni hali 
sportowej NOSiR. Remont przewiduje pokrycie podłogi w NO-
SIiRze nawierzchnią posiadającą certyfikaty min.: Międzynaro-
dowego Związku Piłki Siatkowej, Europejskiego Związku Piłki 
Ręcznej, Międzynarodowego Związku Piłki Ręcznej, Między-
narodowego Związku Piłki Koszykowej – wszystko po to aby 
wyeliminować produkty zamienne (o niskim standardzie). Na 
remont miasto przeznaczyło 497 000,00 zł z czego 130 000,00 zł 
pozyskano z Programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infra-
struktury Sportowej 2019. Sport to to zdrowie!

600o z d o b -
nych ka-

pust i 200 traw będzie 
cieszyć nasze oczy 
zimą. Rośliny są mrozo-
odporne. W gazonach 
utrzymają się do wio-
sny, kiedy to zostaną 
wymienione na nowe.

Koszt zakupu ro-
ślin i ziemi to 5350 zł.  
Całość została sfinan-
sowana z budżetu 
miasta. 

n Miasto zmienia się na zimę. Choć ta pora roku kojarzy się 
głownie z bielą, w Nowym Dworze będzie kolorowo.

TeksT 
I FoTo RED.

n Trwają intensywne prace nad budową bieżni lekkoatle-
tycznej przy boisku głównym NOSiR. Zakres prac obejmuje 
rozbiórkę istniejącej żużlowej nawierzchni oraz wykonanie 
nowej poliuretanowej. 

W NOSiRze praca wre... TeksT I FoTo WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNyCh 

Zimą będzie kolorowo!

W Szkole Podstawowej nr 1 trwa remont pracowni infor-
matycznej realizowany przy pomocy środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Progra-
mu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. 

Zgodnie z umową do 28 listopada br. remont zostanie zakoń-
czony i wtedy do działania przystąpi firma dostarcza-
jąca nowe wyposażenie informatyczne. 

Pracownia zostanie wyposażone w nowe kompu-
tery dla uczniów i nauczyciela z oprogramowaniem 
biurowym i systemem zabezpieczającym, drukarkę 
oraz monitor interaktywny.

Całość zadania oszacowano na ponad 129 ty-
siecy złotych z czego 49 tys. zł. pochodzi z budżetu 
województwa. 

n Miasto pozyskało kolejne środki z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego – tym razem na remont pracowni in-
formatycznej w Szkole Podstawowej nr 1.

Remont pracowni informatycznej TeksT RED. FoTo WPI 
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PoCHwal Się Swoim SzCzęśCiem!

Przedmiotem umowy jest wyko-
nanie dokumentacji projektowej 

wraz z uzyskaniem decyzji administracyj-
nych na potrzeby inwestycji pn. „Rozbu-
dowa prawego wału przeciwpowodzio-
wego rzeki Wisła na odcinku 18,803 km 
położonym na terenie Nowego Dworu 
Mazowieckiego i gminny Jabłonna”. 

Przygotowanie i podpisanie porozu-
mienia poprzedził szereg konferencji i spo-
tkań, w których brali udział przedstawiciele 
administracji rządowej ponoszącej odpo-
wiedzialność za bezpieczeństwo przeciw-
powodziowe, samorządu województwa 
i samorządów bezpośrednio zainteresowa-
nych przebudową wału wiślanego i popra-
wą bezpieczeństwa swoich mieszkańców. 
Uczestnicy spotkań rozmawiali między 
innymi na temat rozwiązań dotyczących 
przebudowy wału, które mają znaleźć się 
w dokumentacji projektowej. Burmistrz 
Jacek Kowalski, biorący udział w nara-
dach, podkreślał znaczenie budowy drogi 
eksploatacyjnej na koronie wału przeciw-

powodziowego, która umożliwi również 
komfortowy ruch rowerowy w celach 
rekreacyjnych. Dla mieszkańców miasta, 
poza nadrzędną kwestią, jaką jest bezpie-
czeństwo przeciwpowodziowe, ważna jest 
dostępność wałów do celów umożliwiają-
cych rekreację wzdłuż Wisły.

Dokumentacja projektowa będzie 
obejmować rozbudowę wału przeciwpo-
wodziowego tak aby spełniał on warunki 
techniczne I klasy (najwyższej) ważności 
budowli hydrotechnicznych z zastosowa-
niem bentonitowo-cementowej przesło-
ny przeciw filtracyjnej o głębokości 12 m,  
a ponadto zabezpieczenie skarpy od-
wodnej przed bobrami, dzikami i innymi 
zwierzętami, przebudowę ławy przywa-
łowej i w zależności od potrzeb jej budo-
wa, remont lub przebudowę wałowych 
budowli hydrotechnicznych i komunika-
cyjnych, a także budowę drogi eksploata-
cyjnej na ławie przywałowej oraz wspo-
mnianej wcześniej drogi eksploatacyjnej 
na koronie wału. 

Zawarta umowa przewiduje wykona-
nie dokumentacji projektowej, w terminie 
do 7 grudnia 2020 r., a pełnienie nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót budow-
lanych wykonywanych na podstawie 
opracowanej dokumentacji do zakoń-
czenia robót budowlanych i przekazania 
obiektu do użytkowania, ale nie później 
niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Inwestorem w imieniu Skarbu Pań-
stwa, w zakresie realizacji powyższego 
zadania, który jest właścicielem budowli 
przeciwpowodziowych jest Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na-
tomiast w kosztach opracowania doku-
mentacji partycypują w 80 % jednostki 
samorządowe powiatu nowodworskiego 
i legionowskiego, a 20 % kosztu ponosi 
PGW Wody Polskie. 

Aktualnie podpisana umowa jest 
drugim podejściem do opracowania do-
kumentacji umożliwiającej rozpoczęcie 
bardzo ważnej inwestycji dla bezpie-
czeństwa naszego Miasta. Umowa za-
warta w 2017 roku. przez ówczesny Wo-
jewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych z innym wykonawcą, z uwagi 
na nie dotrzymanie terminu zrealizowa-
nia zadania została unieważniona. Trzy-
majmy więc kciuki by tym razem umowa 
została zrealizowana.

TeksT ANDRZEJ DyBOWSKI

Czy po 2025 roku prawy wał przeciwpowodziowy Wisły będzie już bezpieczny ? 

n Po prawie dziesięciu latach nieustannych starań władz samorządowych na-
szego Miasta oraz równie zagrożonej powodzią Gminy Jabłonna, 11 październi-
ka 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem 
Wodnym (PGW) Wody Polskie, reprezentowanym przez Dyrektora Regionalne-
go Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Biurem Studiów i projektów 
Gospodarki Wodnej Rolnictwa „Bipromel” Sp. z o.o. w Warszawie. 

Piotr Wojtunik ur. 19 czerwca 2019 r. 
z bratem Norbertem

nowi nowoDworzanie 
i nowoDworzanKi

TeksT I FoTo sZcZĘŚLiWi ROdZice 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

nasZe miastO

10

Sala lokalu Relax wypełniona była nie-
malże po brzegi. W uroczystościach, 

oprócz członków Związku brali udział zapro-
szeni goście m.in. Burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego Jacek Kowalski, radna Rady 
Miejskiej Krystyna Nasiadka, władze Powia-
tu, przedstawiciele firm i instytucji miejskich 
oraz zaprzyjaźnionych ze Związkiem organi-
zacji i stowarzyszeń. Przewodnicząca nowo-
dworskiego oddziału ZERiI p. Krystyna Kocan 
serdecznie wszystkich powitała, a szczegól-
nie gości i sponsorów uroczystości.

Obchody uświetnił występ zespołu Ma-
rzyciele pod kierownictwem p. Marka Tom-
czyka. Znane i lubiane piosenki śpiewała 
z zespołem cała sala, a między nimi swoją 
poezję, z humorem i swadą prezentowała  
p. Eugenia Jankowska. 

Jak zawsze zaproszeni goście życzyli ze-
branym dużo zdrowia, radości i uśmiechu na 
twarzy. 

n 17 października br. prawie 200 osób – członków nowodworskiego oddziału 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów spotkało się w lokalu Relax by uro-
czyście uczcić Światowy Dzień Seniora. Obchody zorganizował nowodworski 
oddział Związku.

Obchody Światowego Dnia Seniora TeksT I FoTo 
ANETA PIElACh – PIERŚCIENIAK 
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Na otwarciu placówki obecni byli 
Burmistrz Jacek Kowalski, Radny 

Rady Miejskiej – Przewodniczący Komisji 
Spraw Społecznych Tomasz Reginis, radna 
Rady Miejskiej Krystyna Nasiadka, przed-
stawiciele Rady Seniorów m.in. Zdzisław 
Szmytkowski i Czesław łaszuk, Prezes Sto-
warzyszenia Rodzice z Klasą Joanna Kań-
duła, członkowie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, a także przedstawiciele seniorów. 

Uroczyste otwarcie uatrakcyjnił występ 
pań z zespołu śpiewaczego „Marzyciele” 
i fraszki o jesieni zycia czytane rzez Panią 
Elżbietę Pawłosek. 

Klub Senior + jest placówką wsparcia 
dla grupy seniorów – osób w wieku powy-
żej 60 lat. Głównym celem jest zwiększenie 
aktywnego uczestnictwa w życiu społecz-
nym seniorów oraz zapewnienia wsparcia 
w zakresie aktywności ruchowej, edukacyj-
nej, rekreacyjnej. Będzie to miejsce integru-
jące środowisko i zapewniające warunki 
do rozwinięcia samopomocy. To seniorzy 
mają zdecydować, jakiego rodzaju aktyw-
ności będą realizowane w klubie.

W listopadzie i grudniu br. będą odby-
wały się spotkania organizacyjne i integra-
cyjno-okolicznościowe.

Od stycznia 2020 r. Klub będzie działał 
zgodnie z regulaminem placówki i będzie 
otwarty przez 4 godziny dziennie. 

Na seniorów czeka przytulnie urządzo-
na sala, z wygodną kanapą, fotelem do ma-
sażu i telewizją. W gronie rówieśników bę-
dzie można m.in. poczytać książki, pograć 
w gry planszowe, porozmawiać, wspólnie 
spędzić czas. Serdecznie zapraszamy.

n 30 października otwarty został Klub 
Seniora. Mieści się on przy Ośrodku Po-
mocy Społecznej i w swoje gościnne 
progi zaprasza wszystkich seniorów.

TeksT I FoTo 
ANETA PIElACh – PIERŚCIENIAK 

Konkurs trwał przez całe lato. Ko-
misja w składzie: Jadwiga Mi-

zerska, Marbara Kościelniak i Krystyna 
Nasiadka wytypowała 25 posesji, ogród-
ków i ukwieconych balkonów, których 
właściciele zostali nagrodzeni bonami 
pieniężnymi do sklepu ogrodniczego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się 
zarówno mieszkańcy indywidualni jak 
i wspólnoty mieszkaniowe. 

Nagrodzeni to: Barbara Kręźlewicz, 
Celina Kulesza, Marianna Żoch – Giemza, 
Jadwiga Zientek, Wiesława hernik, Kry-
styna Morawska, Celina Marzec, Tadeusz 
Piłatowicz, Maria Supeł, Irena 
liwska, Maria Snopek, Jadwi-
ga Milewska, Iwona Żebrow-
ska, Barbara Bieńkowska, 
Elżbieta Gajewska, leokadia 
Fabisiak, oraz wspólnoty 
mieszkaniowe przy ul. Inży-
nierskiej 1, 3, 5, 7, Boh. Mo-
dlina 65, Paderewskiego 8, 
10, Sempołowskiej 15/17 
oraz Sportowej 70, 72, 74.  

laureatom podczas spotkania nagrody 
wręczyli Burmistrz Jacek Kowalski oraz 
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gra-
żyna Nadrzycka. Gratulujemy!

n W piątek 25 października odbyło się 
wręczenie nagród w konkursie ogłoszo-
nym przez Zarząd Osiedla nr 4 – Pólko 
pt. „Osiedle w kwiatach”.

Ukwiecone Pólko – nagrody przyznane TeksT ANETA PIElACh-PIERŚCIENIAK 
FoTo GRAŻyNA KIlJAN

Klub Seniora już działa!
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23 października zakończyły się 
prace związane z rewitaliza-

cją stawów znajdujących się na terenie 
ogródków działkowych Pestka. W ramach 
zadania m.in. zostało wykoszone i wygra-
bione z porostów gęstych dno zbiornika 
i skarpy stawu, częściowo został usunięty 
osad z dna zbiornika, zrekonstruowano 

zejście do wody zlokalizowane na cy-
plu i udrożniono dwa przepusty między 
trzema zbiornikami. Zadanie obejmowa-
ło również wywóz pozostałości po ko-
szeniu i czyszczeniu zbiornika. 

Koszty prac to 25 tys. zł. 10 tys. zł 
pozyskano z budżetu województwa 
mazowieckiego w ramach Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji Działkow-
ców Mazowsze 2019 co stanowiło 40% 
kosztów kwalifikowanych zadania. Pozo-
stałe środki pochodziły z budżetu Mia-
sta (10.000 zł) i Ogródków Działkowych 
Pestka (5.000 zł). 

n Zakończyła się rewitalizacja stawów 
znajdujących się na terenie ogródków 
działkowych Pestka. Zadanie współfi-
nansowane było z budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego.

TeksT ANETA PIElACh – PIERŚCIENIAK 
FoTo URZąD MIEJSKIStawy Pestki zrewitalizowane!

Obecni na niej byli przedstawiciele 
Związku Nauczycielstwa Polskie-

go, władze samorządowe miasta i powia-

tu m.in. burmistrz Jacek Kowalski i starosta 
Krzysztof Kapusta, emerytowani nauczy-
ciele i uczniowie nowodworskich szkół. 

Nazwiska tych, którzy działali w TON 
na naszym terenie przypomniała Prze-
wodnicząca oddziału ZNP – Agata Bu-
słajew. W wystąpieniu mówiła m.in. że 
działacze organizacji w ciężkich wojen-
nych czasach nie zapomnieli o dzieciach 
i młodzieży i z narażeniem życia nauczali 
na tajnych kompletach. Agata Busłajew 
podkreślała tym samym znaczenie tajne-
go nauczania dla przyszłych pokoleń. 

Doniosły charakter uroczystości uzu-
pełnił program artystyczny przygoto-
wany przez uczniów Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Modlinie Starym. 

Na koniec delegacje złożyły kwiaty 
pod kamieniem pamiątkowym organi-
zacji TON. 

n 23 października w Modlinie Starym odbyły się uroczystości 80. rocznicy 
powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

TeksT I FoTo 
ANETA PIElACh – PIERŚCIENIAK Uczcili 80. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
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Zwiększa to bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci 
– zmniejsza ryzyko, że w przypływie fantazji podczas 

zabawy wtargnie na leżącą nieopodal jezdnię. Z drugiej strony 
pozwoli zachować czystość i higienę miejsca z powodu zała-
twiania psich (i nie tylko) potrzeb na terenie placu zabaw. Po-
nadto niebawem, już niezależnie od środków z Budżetu Oby-
watelskiego, pojawi się dodatkowe urządzenie do zabawy dla 
najmłodszych.

Wybiegając zaś w przyszłość, bowiem projekt został zaak-
ceptowany i będzie wpisany w Budżet Obywatelski 2019, na 
terenie tego placu zabaw zostanie:
 – całkowicie zmieniona nawierzchnia, z ubitej ziemi i kępek 
trawy na kolorową, miękką wykładzinę z płyt SBR,
 – zwiększymy również ilość atrakcji.

Poza ogrodzeniem pojawiły się dwa – na razie – urządzenia 
do ćwiczeń! I na naszym osiedlu można już ćwiczyć na świe-
żym powietrzu, niezależnie od wieku czy kondycji fizycznej.

Staramy się wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom – 
tylko musimy je poznać. Jeśli chcecie coś zmienić na Osiedlu, 
czegoś Wam brakuje, kontaktujcie się z nami. 

Zarząd Osiedla pełni dyżur w każdy drugi wtorek każde-
go miesiąca od 17:30, w budynku PZW ul. Sukienna. Zgłaszać 
się również można do naszych radnych: Wioletty Dylewskiej, 
Grażyny Nadrzyckiej i Sławka Michałowskiego. Odpowiadamy 

również na wiadomości przesyłane przez nasz profil na facebo-
oku: www.facebook.com/ZarzadOsiedlaNr3Polko/

Nie próżnujemy. Przez liczne rozmowy i sugestie w edycji 
BO'17 udało się uporządkować temat parkingów na ul. lotni-
ków, powiększając ilość miejsc, przycinając zagrażające autom 
drzewo. Bądźmy w kontakcie. 

n Chcieliśmy się pochwalić realizacją projektu finansowe-
go z Budżetu Obywatelskiego z roku 2018. Odpowiadając 
na Wasze sugestie i prośby, zostało zgłoszone i wykonane 
ogrodzenie wokół placu zabaw umiejscowionego między 
blokami naszego Osiedla.

TeksT I FoTo 
FB: ZARZąD OSIEDlA NR 3 PólKO 

Aktorzy ze Studia Teatralnego „SZTUKA” z Trzebini w for-
mie spektaklu i poprzez zabawę zapoznali dzieci z pro-

blemem zanieczyszczenia powietrza i w jaki sposób z nim wal-
czyć. Uczniowie brali czynny udział w przedstawieniu i wyszli 
z niego bogatsi o wiedzę na temat ochrony środowiska. 

Spektakle są częścią akcji edukacyjno-informacyjnej re-
alizowanej przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w ramach 
projektu pn. Zmień nawyki – chroń powietrze, realizowanego 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckie-
go w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2019”.

n SMOG WAWELSKI odwiedził w październiku wszystkie szko-
ły podstawowe w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zmień nawyki – chroń powietrze
TeksT I FoTo WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNyCh 

Drodzy Mieszkańcy Osiedla Pólko!



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIEOGŁOsZenia i inFORmacje

14

„Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających  
azbest z terenu miasta 

nowy Dwór mazowiecki 
dofinansowano przez 

wojewódzki Fundusz ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 

w warszawie, w formie dotacji, 
w kwocie 3 284,00 zł”

Dnia 08.05.2019 r. Uchwałą NR 
363/19 Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, zgodnie 
z umową nr 0092/19/OZ/D z dnia 
16.09.2019 r. Miasto Nowy Dwór Ma-
zowiecki otrzymało dotację w wyso-
kości 3 284,00 zł. na realizację projektu 
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wy-
robów zawierających azbest z terenu 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Wysokość dofinansowania zada-
nia udzielonego w ramach Programu 
usuwania i unieszkodliwiania azbestu 
na terenie województwa mazowiec-
kiego wynosi do 26,98 % kosztu kwa-
lifikowanego brutto.

Całkowity koszt kwalifikowany 
zadania brutto wynosi 12 173,76 zł. 
Obecny projekt jest kontynuacją dzia-
łań rozpoczętych w 2011 r. W roku 
2018 r. chęć udziału w projekcie reali-
zowanym w roku 2019r. zadeklarowa-
ło 7 właścicieli budynków pokrytych 
wyrobami azbestowymi znajdujących 
się na terenie Miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki.

Zgodnie z umową zawartą z lo-
gistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Ada-
ma Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 
w dniach od 1 lipca 2019 r. Do 30 
sierpnia 2019 r. zostało zdemontowa-
nych zutylizowanych 8,440 Mg wyro-
bów azbestowych oraz odebranych 
i zutylizowanych 14,104 Mg wyrobów 
azbestowych. łącznie na składowi-
sko odpadów niebezpiecznych trafi 
22,544 MG azbestu.

informacja dla użytkowników wieczystych będących właścicielami lokali mieszkalnych  
na terenie miasta nowy Dwór mazowiecki.

W związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów osoby zainteresowane uiszczeniem jednorazowej opłaty przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego 
przekształcenie proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30 p. 325, 319 tel. (22) 51 22 213, 214, 216. 

Jednocześnie osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub Kartę 
Dużej Rodziny proszone są o zabranie ze sobą ww. dokumentów w związku z możliwością uzyskania bonifikaty.
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Wydarzenie pod hasłem „Znajdź-
my wspólny język” rozpoczęło się 

warsztatami artystycznymi „Małe improwi-
zacje” z ilustratorką, absolwentką Wydziału 
Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
– Joanną Rusinek.

Przewrotnie, z humorem, nasz gość opo-
wiedział czym jest i jak powstaje ilustracja 
i książka. Warsztaty były oparte o pracę z tek-
stem i improwizowane „bazgroły” stworzone 
przez ilustratorkę, z których dzieci z pomocą 
swojej wyobraźni wyłoniły kształty, stwor-
ki i potworki! W dalszej części 
warsztatów, dzieci musiały stwo-
rzyć własne „bazgroły” i odnaleźć 
w nich swój kształt – kończąc 
rysunek według dziecięcej wy-
obraźni. 

A jak wyglądała praca z tek-
stem? Ilustratorka przygotowała 
tekst bajki bez przymiotników 
a uczestnicy musieli podać naj-
bardziej wymyślne i nieprawdo-

podobne brakujące części mowy. Śmiechu 
było co nie miara. I tak np. powstały zdania:

„Za orientalnymi górami, 
za obojętnymi rzekami i za 
hawajskim lasem była sobie
krwista BIBlIOTEKA!
Mieszkał sobie w niej kurzowy kot,
Który żywił się szalonymi literami”
Po warsztatach artystycznych przyszedł 

czas na nocne szaleństwa. Była Piniata, gra 
Twister, zabawy z chustą Klanza czy biegi 
drużynowe w workach! Na zakończenie sza-
leństw Nocy Bibliotek na dzieci czekało kino 
nocne i popcorn.

dziękujemy, że byliście z nami! Przy-
szłoroczna akcja z pewnością nabierze 
jeszcze większego rozmachu! a to wszyst-
ko dzięki Wam. do zobaczenia za rok!

n Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Nowym Dworze Mazowiec-
kim w sobotę, 5 października, po raz 
drugi przystąpiła do ogólnopolskiej 
akcji „Noc Bibliotek”.

Kolejna Noc Bibliotek za nami! TeksT I FoTo MIPBP

Organizatorzy zatroszczyli się 
o atrakcyjny program, w którym 

znalazły się popisy topowych polskich ka-
baretów. Jako pierwszy wystąpił niezwykły 
kwartet smyczkowy – Grupa mocarta. 
Znany już chyba na całym świecie kaba-
ret muzyczny, popisał się nie tylko do-
skonałym kunsztem muzycznym, ale też 
kreatywnym i błyskotliwym poczuciem 
humoru. Jako kolejny kabaret zaprezen-
tował się czesuaf, rozśmieszając zebraną 
publiczność żartem językowym, sytuacyj-
nym a także pokazał się w brawurowo 
wykonanej piosence kabaretowej. kaba-
ret Zachodni, pochodzący z polskiego 
zagłębia młodych kabaretów – Zielonej 
Góry, z dużą swobodą świadczącą o wy-
sokim poziomie aktorów i doświadczeniu, 
rozbawił gości Nowodworskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji dosyć klasycznymi 
w formie, a jednak zaskakującymi i przeza-
bawnymi skeczami. Całość skomentował 
i ubarwił swoimi żartami lubiany stand-
up’er tomasz jachimek. Po trzy i półgo-
dzinnej zabawie publiczność opuszczała 
salę z uśmiechami na twarzach. Impreza, 

która już na stałe wpisała się w kalenda-
rze nowodworzan, od lat dając możliwość 
spojrzenia z dystansu na własne życie 
i sprawy otaczającego świata, znów spo-
tkała się z ogromnym zainteresowaniem 
i pozostawiła uczestników z radością i, bo-
daj, lepszym zdrowiem. Organizatorami 
tegorocznej edycji manewrów kabare-
towych było miasto nowy dwór mazo-
wiecki, nowodworski Ośrodek kultury 
i nowodworski Ośrodek sportu i Re-
kreacji. Imprezę wsparł finansowo samo-
rząd województwa mazowieckiego. 

n Już po raz 11., nowodworska pu-
bliczność miała okazję uczestniczyć 
w niezwykłym treningu mięśni brzu-
cha odpowiedzialnych za śmiech pod-
czas Manewrów Kabaretowych.

Salwy śmiechu podczas XI Manewrów Kabaretowych TeksT I FoTo NOWODWORSKI OŚRODEK KUlTURy 
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Obchody Święta Niepodległości 
trwały w Nowym Dworze Mazo-

wieckim dwa dni. Rozpoczęły się w niedzie-
lę, 10 listopada na cmentarzu fortecznym 
w Twierdzy Modlin uroczystą mszą świętą 
sprawowaną w intencji Ojczyzny. Wojsko-
wy ceremoniał uroczystości zabezpieczył 
2. Mazowiecki Pułk Saperów. Po mszy od-
czytany został Apel Poległych i oddana zo-
stała salwa honorowa. Na koniec delegacje 
złożyły kwiaty pod Pomnikiem Żołnierzy 
Polskich poległych w 1920 i 1939 roku. 

W poniedziałek, 11 listopada uroczysto-
ści odbyły się w centrum miasta. O godz. 

10:00 w kościele pw. Św. Michała Archanio-
ła odprawiona została msza święta, po któ-
rej wszyscy przemaszerowali pod Pomnik 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu wspólnie 
odśpiewany został hymn państwowy. 

licznie zgromadzonych mieszkań-
ców przywitał Burmistrz Jacek Kowalski. 
Podziękował za przybycie m.in. komba-
tantom, mieszkańcom, gościom, mło-
dzieży szkolnej i harcerzom. Po krótkim 
wystąpieniu złożone zostały kwiaty pod 
pomnikiem, a na koniec ponownie wszy-
scy wspólnie zaśpiewali. Tym razem pieśń 
legionów „My, Pierwsza Brygada”. 

W imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do uświetnienia uroczystości: 
żołnierzom z 2. Mazowieckiego Pułku 
Saperów, Strażakom z OSP – Ratownic-
two Wodne, strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej, uczniom i nauczycie-
lom szkół nowodworskich za obecność 
na obchodach i wystawienie pocztów 
sztandarowych, harcerzom z hufca ZhP 
Nowy Dwór Mazowiecki, delegacjom 
służb mundurowych, lokalnych instytu-
cji i stowarzyszeń. 

Dziękujemy!

101 LAT NIePODLegłOŚCI TeksT Red. 

FoTo damian Ochtabiński 
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„Miasteczko Nowy Dwór Maz. 
Wstrząśnięte zostało w dn.  

11 lutego br. śmiałą kradzieżą wszyst-
kich żarówek w 8-klasowej Publicznej 
Szkole Powszechnej nr 2 w Nowym 
Dworze. Sprawcy kradzieży otworzyli 
drzwi wytrychem, wybili ścianę i skradli 
wszystkie żarówki, które potem sprzeda-
li za 2.000 zł. (wartość żarówek w obec-
nej chwili około 7.500 zł.) miejscowemu 
właścicielowi składu z narzędziami rol-
niczymi i sklepu z materiałami żelazny-
mi, ob. S.K., który uchodzi i jest najbo-
gatszym obywatelem miasta Nowego 
Dworu Maz., bo od czasu wyzwolenia 
(1945 r.) dorobił się, że kupił kamienicę 
milionowej wartości i plac w śródmie-
ściu ok. 1 ha pow. Sprawcy kradzieży, to 
uczniowie – jeden ze szkoły zawodowej 
w Pomiechówku, drugi – z Publicznej 
Szkoły Powszechnej nr 1 w Nowym 
Dworze, a więc nieletni (16-18 lat). Dzię-
ki śledztwu, jakie przeprowadził kierow-
nik szkoły z nauczycielami – sprawców 
i pasera wykryto i całą sprawę oddano 
w ręce komendy MO miejscowego po-
sterunku.

Uważam, że sprawa jest bardzo po-
ważna i ze wszech miar godną uwagi, 
a przede wszystkim publicznego na-
piętnowania. Bez wątpienia wina leży 
w złym wychowaniu chłopców, którzy 
dopuścili się haniebnego czynu, ale na 
nic zda się praca nad wychowaniem 
dziecka przez rodziców czy nauczycieli 
wychowawców, jeżeli tkwić będą wśród 
społeczeństwa paserzy, którzy wyzuci 

z wszelkiej godności człowieczeństwa 
i obywatelskiego poczucia, namawiają 
do kradzieży, utrzymują kontakty z mło-
dzieżą o słabych charakterach, wyna-
gradzają ich występki, a jednocześnie 
dorabiają się na tym i gromadzą olbrzy-
mie majątki. Uważam, że władze nasze-
go Państwa powinny zająć się paserami 
i tępić każde najmniejsze tego rodzaju 
wykroczenie. Według mnie, paser powi-
nien znaleźć się w obozie pracy lub wię-
zieniu, a jego majątek ulec konfiskacie. 
Musimy przystąpić do likwidacji pase-
rów w sposób kategoryczny i stanow-
czy, paser nie może być na wolności, jak 
to ma miejsce w wyżej podanym fakcie.

Prosząc o umieszczenie mojego listu 
w prasie, łączę wyrazy poważania.

Wdowa, mająca synów.”
list powyższy skierowany został do 

bardzo wówczas poczytnego dziennika 
„Życie Warszawy”. Skąd w takim razie 
jego obecność w nowodworskich ar-
chiwaliach? Otóż redaktorzy gazety po-
stanowili sprawdzić jego wiarygodność 
i odesłali kopie pisma do Urzędu Miasta 
w Nowym Dworze. Reakcja była natych-
miastowa. Burmistrz Stefan Kaniewski 
wystosował pismo do komendanta 
miejscowej milicji z prośbą o wyjaśnie-
nie sprawy i nadesłanie raportu. Podkre-
ślono, że sprawa jest pilna. Niestety nie 
zachowała się odpowiedź komendanta, 
nie znamy więc finału sprawy. 

 Na zakończenie kilka uwag i komen-
tarzy. Okradziona szkoła nr 2 znajdowa-
ła się w istniejącym do dziś budynku na 
Warszawskiej nr 3. Jeden z włamywaczy 
był uczniem szkoły nr 1 z ulicy Kościusz-
ki. Można przypuszczać, że i w tej pla-
cówce oświatowej znajdowało się coś 
co można było łatwo spieniężyć. Być 
może zadziałał w tym wypadku zło-
dziejski kodeks honorowy mówiący, że 
„u siebie” się nie kradnie. Starszym czy-
telnikom, nie trzeba tłumaczyć, że ża-
rówki były cennym łupem. Można wręcz 
powiedzieć, że cennym długofalowo. 

Wiele osób pamięta, iż przez kolejne 
lata znikały z klatek schodowych i piw-
nic bardzo szybko po zamontowaniu, 
z tym że w szkole kradzież była hurtowa 
a w blokach to był raczej detal.

Sprawę kradzieży rozwiązali na-
uczyciele i dyrektor szkoły, można więc 
mniemać, że odnalezienie włamywaczy 
nie było zbyt skomplikowane. Również 
oni wskazali milicji miejsce, do którego 
trafił łup złodziei. Być może to właśnie 
oskarżany o paserstwo pan K. przyczynił 
się do sukcesu domorosłych śledczych. 
W czasach gdy „spekulacja” była karana 
więzieniem raczej mało prawdopodob-
ne było zostawienie na wolności osoby 
podejrzanej, tym bardziej, że chodzi-
ło o prywatnego przedsiębiorcę. Być 
może, wbrew poglądom donosiciela, 
dla społeczności szkolnej i miejskiej 
wspomniana kradzież nie była aż tak 
ważna. Próżno szukać o niej wzmianki 
w kronice szkolnej. W lutym 1948 r. za-
notowano w niej jedynie fakt otrzyma-
nia przez szkołę radioodbiornika. 

Jak widać z treści listu „Wdowie” 
bardzo zależało na pogrążeniu „zbyt 
zamożnego”, jej zdaniem, nowodwo-
rzanina. Bardziej niż na potępieniu 
złodziei, bo ich personalia w liście nie 
padają. Nazwisko osoby, która zakupiła 
żarówki, podawane jest w oryginalnym 
tekście w pełnym brzmieniu i tylko 
ono. W mieście nadal stoi wspominana 
w tekście kamienica. Czy kosztowała 
miliony? Trudno powiedzieć, została 
odkupiona od spadkobierców żydow-
skich właścicieli, a w tamtych uwarun-
kowaniach tzw. „mienie pożydowskie” 
rozprzedawano zazwyczaj poniżej re-
alnej wartości. Czy rzeczywiście pan  
K. był wówczas najbogatszym miesz-
kańcem Nowego Dworu? Na pew-
no był zamożny i to kuło w oczy nie 
tylko „Wdowę”. Miasto zamieszkiwało 
wówczas jedynie 5.521 osób, wszyscy 
wszystkich znali, a jak to mówią „wiedzą 
sąsiedzi jak kto siedzi.”

Donos
n Pisma tego typu najczęściej zaczynały 
się od słów „uprzejmie donoszę”, a ano-
nimowi autorzy przedstawiali w nich 
wydarzenia w taki sposób by komuś za-
szkodzić. Prezentujemy Państwu poniżej 
autentyczny donos z 1948 r. zachowany 
w nowodworskich archiwach. 

TeksT I FoTo MARIA MOŻDŻyńSKA

LUTY 1948 R. NA ZDjĘCIU Ze SZKOŁY NR 2 NAD RADIOODbIORNIKIem POChYLA SIĘ KIeROWNIK SZKOŁY heNRYK ZIeLIńSKI, KTóRY WRAZ  
Z NAUCZYCIeLAmI PROWADZIŁ śLeDZTWO. TRZeCI Z LeWej STOI bURmISTRZ KANIeWSKI, TO NA jeGO RĘCe GAZeTA PRZeKAZAŁA DONOS.
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„Bezpieczny przedszkolak”
TeksT I FoTo M.M.

Celem wizyty było przypomnienie podstawowych 
zasad bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na 

drodze oraz podczas spotkania z nieznajomym. 
Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się pre-

zentacja wyposażenia policyjnego, niezbędnego podczas 
wykonywania pracy policjanta.

Na koniec spotkania dzieci z każdej grupy obejrzały film 
pt. „Bezpieczne zachowania”.

Były to bardzo pouczające scenki, które przedszkolaki na 
pewno zapamiętają na długo. 

n 26 września 2019r w Publicznym Przedszkolu nr 2 w No-
wym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie przed-
szkolaków z panią policjantką z Powiatowej Komendy Poli-
cji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dzień Przedszkolaka w PP2
TeksT I FoTo A.Z.

Już od samego rana dzieci witały Klauny, które zaprowa-
dzały z uśmiechem dzieci do sal. Po śniadaniu wszystkie 

dzielne przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy 
na sali gimnastycznej. Na początku odśpiewany został hymn 
pt. „Przedszkolak”. Następnie dzieci obejrzały inscenizację do 
piosenki „Kulfon i Monika” przedstawioną przez nauczycielki, 
które wprowadziły dzieci w świat cyrkowy.

W tym szczególnym dniu przybyli również zaproszeni go-
ście – animatorzy z Parku Rozrywki „Julinek”, którzy wcielili się 
w profesjonalnych Klaunów pokazując dzieciom różne sztucz-
ki. Przedszkolaki mogły przejść specjalny test, dzięki któremu 
awansowały na przyszłych klaunów np. przejście po linie, wcho-
dzenie w magiczny tunel czy taniec połamaniec. Każde dziec-
ko otrzymało w nagrodę „nos klauna”. Wszystkie dzieci mogły 
również przymierzyć stumilowe buty i wykonać pamiątkowe 
zdjęcie. Na zakończenie tego wesołego dnia dzieci mogły zjeść 
grupowy tort wręczony przez Panią Dyrektor.

n 20 września 2019 roku dzieci z Publicznego Przedszko-
la Nr 2, jak co roku wzięły udział w Ogólnopolskim Dniu 
Przedszkolaka.

Dzień chłopaka TeksT I FoTo M. Ch.

Wspaniali aktorzy – pani Ewa i pan Jarek stworzyli przed-
stawienie opowiadające o dwójce zabawynych bo-

haterach biorących udział w wielkim konkursie podróżniczym. 
Ich zadaniem było odnalezienie skarbu Wikingów, gwiazdy 
Szeryfa, pióra papugi, włóczni Aborygena, latającego dywanu, 
oraz piasku z pustyni. Ola i Tolek wspólnie okrążyli niemal całą 
planetę. Widowisko uatrakcyjniły piękne piosenki oraz inte-
resująca, bardzo rozbudowana scenografia. W jednej ze scen 
chętne przedszkolaki miały okazje wcielić się w odważnych 
Wikingów, co wzbudziło duży aplauz zgromadzonych. Pomy-
słowy spektakl rozbawił wszystkich młodych widzów. 

n 27 września br. PP2 świętowało Dzień Chłopaka. Z tej 
wyjątkowej okazji wszystkie przedszkolaki miały możli-
wość podziwiać spektakl pt. „Ola i Tolek w dalekiej podró-
ży” w wykonaniu aktorów z agencji „Prima”.

PP2

Naszym chłopcom, w tym szczególnym dniu, życzymy 
dużo uśmiechu i wielu radości.



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

edUkacja

20

Wiersze te są bardzo radosne i wesołe. Szybko wpadają 
w ucho i dzieci chętnie ich słuchają oraz szybko uczą 

się ich na pamięć. Poetka opowiadała dzieciom jak powstają Jej 
wiersze, co Ją inspiruje, jak szuka tematów. Zachęciła również 
dzieci, aby one podsunęły jej tematy na kolejne wiersze i nie 
zawiodła się. Dzieci chcą wierszy o dinozaurach, samochodach, 
kosmosie, o postaciach z bajek tj; Kopciuszek, Czerwony Kaptu-
rek. Wspólnie z dziećmi bawiła się w szukanie rymów do poda-
wanych przez nią wyrazów. 

Na zakończenie dzieci wspólnie z poetką napisały wiersz, 
który zabrały do swojej sali. Można też było zakupić książkę 
z osobistą dedykacja poetki.

W podziękowaniu za spotkanie autorskie dzieci z grupy „Mo-
tylki” przygotowały dla poetki niespodziankę, a była to piosenka 
pt. „Felek Kartofelek”, która powstała z wiersza poetki o tym sa-
mym tytule, a do którego muzykę napisała nam Pani Małgosia 

od rytmiki. Oczywiście nie zabrakło podziękowania w formie 
dyplomu i kwiatów. 

Spotkanie jak zawsze było bardzo miłe i przybliżyło dzieciom 
świat literatury.

n 18 października do naszego przedszkola przyjechała 
współczesna poetka wierszy dla dzieci Pani Hanna Niewia-
domska. Panią Hannę gościmy już po raz kolejny, tym ra-
zem przywiozła i czytała nam wiersze, ze swego czwartego 
już tomiku z cyklu „Bajczytanki Pani Hanki”.

Spotkanie z poetką w PP3 TeksT I FoTo PP3

Podczas spotkania przedszkolaki 
miały okazję dowiedzieć się wię-

cej o trudnym zawodzie, jaki wykonuje 
pielęgniarka, pokonać lęk przed zabie-
gami medycznymi, a przede wszystkim 
wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości 
na temat sposobów dbania o zdrowie. 
Pani Kasia odwiedziła nas ze swoim pa-
cjentem – misiem. Jak się okazało pluszak 

był chory i wymagał pewnych zabiegów 
medycznych.

W ten sposób nasze przedszkolaki 
miały możliwość bycia asystentem pani 
pielęgniarki i uczestniczyć w demonstracji 
niektórych prostych zabiegów takich jak 
założenie opatrunku, robienie zastrzyku czy 
mierzenie ciśnienia. Oprócz tego Pani Kasia 
jako doświadczona pielęgniarka zdradziła 
nam pewne dobre rady aby być zdrowym 
i silnym przedszkolakiem. Mianowicie przy-
pomniała dzieciom, że należy ubierać się 
odpowiednio do warunków atmosferycz-
nych panujących na zewnątrz tak aby się 
nie przegrzać ale również nie wychłodzić. 
Ponad to bardzo ważne jest jedzenie natu-

ralnych witamin zawartych w warzywach 
i owocach oraz przestrzeganie zasad hi-
gieny i zdrowego stylu życia. Nasz gość na 
zakończenie spotkania miał dla najmłod-
szej widowni prezenty w postaci naklejek, 
gdyż dzieci okazały się być wspaniałymi 
słuchaczami, którzy od tej pory nie będą 
kojarzyć wizyty u pani pielęgniarki z czymś 
nieprzyjemnym, a wręcz przeciwnie z chę-
cią będą odwiedzać to niezwykłe miejsce. 
Wizyta pani pielęgniarki zakończyła się 
sukcesem, ponieważ dzieci stwierdziły, że 
bez lęku będą odwiedzać jej gabinet. Na 
zakończenie przedszkolaki wręczyły pani 
pielęgniarce bukiet własnoręcznie robio-
nych kwiatów.

n 10 października 2019r. do przed-
szkola W Modlinie Twierdzy zawita-
ła – pani Katarzyna Grenda, która na 
co dzień pracuje jako pielęgniarka 
w Garnizonowej Przychodzi w Modli-
nie Twierdzy.

„Poznajemy zawody naszych rodziców” TeksT M. JURKIEWICZ – łUKASZ FoTo K.KUCZKOWSKA ZsTM

PP3



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE edUkacja

21

Największe zainteresowanie było 
w klasach 0-3 gdyż wystartowa-

ły 54 osoby. Zawody rozgrywano syste-
mem pucharowych do rundy finałowej 
która była rozgrywana systemem „każdy 
z każdym”. Wszyscy grający wykazywali 
wielką wolę walki, nie zabrakło sytuacji 
które musiała rozstrzygać komisja sę-
dziowska. A oto wyniki w poszczegól-
nych kategoriach:

klasy 0-3
I miejsce – Wójcik Jan

II miejsce – Zarzycki Sebastian
III miejsce – Maj Oliwier

klasy 4-6
I miejsce – Tośka Klaudia

II miejsce – Malinowski Filip
III miejsce – Żeleźnicka Nikola

klasy 7-8
I miejsce – Wasiak Bartosz
II miejsce – Jandy Jarosław

III miejsce – Grądzka Aleksandra

Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” 
chciałby serdecznie podziękować paniom 
Katarzynie Chmielewskiej i Justynie Pasz-
kiewicz za pomoc w organizacji i przepro-
wadzeniu zawodów.

Na zakończenie każdych zawodów 
wręczono zwycięzcom nagrody ufundo-
wane przez UKS „Reduta”.

n Biorąc pod uwagę zainteresowanie tą dyscypliną w Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 4 w zeszłym roku, Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” postanowił 
w tym roku szkolnym rozegrać zawody warcabowe na wszystkich poziomach 
tzn. zorganizowano turnieje klas 0-3, 4-6 i 7-8.

Warcabowy maraton w Modlinie Twierdzy TeksT I FoTo 
SłAWOMIR KRZECZKOWSKI

D zieci rozpoczęły swoją przygodę od zagrody, którą za-
mieszkują różne zwierzęta hodowlane. Mogły obserwo-

wać pięknego indora z indyczką, perliczki, bażanty, kury, pawie, 
kozę, kozła, krowy, cielaki, jednak największe zainteresowanie 
wzbudziły króliki, które dzieci chętnie głaskały. Przedszkolaki 
były zachwycone ich futerkiem!

W radosnej atmosferze, powędrowaliśmy na poszukiwania 
jesiennych barw na wiejskim gospodarstwie. Podczas spaceru 
omówiliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie, znaleźliśmy skar-
by jesieni w ogródku, porozmawialiśmy o gromadzeniu zapa-
sów na zimę w spiżarni jak również stodole. Po wyczerpującym 
spacerze, zostaliśmy poczęstowani pysznym ciastem oraz ciepłą 
herbatą.

Następnie czekała na nas wspaniała atrakcja! Był to zjazd ty-
rolką oraz małe oczko wodne, z którego przedszkolaki drewnia-

nymi wędkami, przy pomocy magnesów, wyławiały rybki. Plac 
zabaw z trampoliną i różnymi torami przeszkód okazał się nie 
lada wyzwaniem dla naszych pociech. Po wspaniałej zabawie 
uczestniczyliśmy w zajęciach, podczas których przygotowaliśmy 
łańcuszki z warzyw. Po ususzeniu, będą nam służyć jako natu-
ralna przyprawa do ulubionych dań. Na zakończenie wycieczki 
odbył się grill z pieczonymi kiełbaskami.

Wycieczka obfitowała w wiele wrażeń, a lepszej pogody 
tego dnia nie mogliśmy sobie wymarzyć.

n 3 października dzieci z grupy Delfinki oraz Pszczółki wy-
ruszyły na wycieczkę do agroturystycznej zagrody „Wikto-
rówka” w Wólce Kikolskiej. Mała i spokojna wioska, otoczona 
lasami, okazała się bombą edukacyjną na łonie natury.

W Wiktorówce TeksT WERONIKA FABEK FoTo MONIKA WIECZOREK ZsTM
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Podczas uroczystości swoją osobą 
zaszczycił nas burmistrz Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki, Pan Jacek Ko-
walski. W tym dniu swoje umiejętności 
artystyczne prezentowała każda grupa. 
Jako pierwsze w „Przedszkolnej cza – 
czy” wystąpiły dzieci z grupy „Tygryski”. 
Należy zaznaczyć, że wykonali ją perfek-
cyjnie, chociaż był to pierwszy występ 
publiczny najmłodszych przedszkola-

ków. Kolejnym pokazem jaki mogliśmy 
podziwiać był energiczny i rytmiczny ta-
niec kapeluszy i kwiatów w wykonaniu 
dzieci z grupy „Delfinki”. Na magiczną 
chwilę scena zamieniła się w „Bajeczny 
ogród”, na której królowali mali tance-
rze. Emocje po ich występie jeszcze nie 
minęły, gdy widowni ukazały się dzieci 
z grupy „Motylki”. Za sprawą swojego 
debiutu artystycznego wprowadzili wi-

downię w dobry nastrój dzięki piosence 
„Zatańcz ze mną”. Na tym nie skończyły 
się brawa dla naszych przedszkolaków. 
W żółto – czarnych strojach pojawiły 
się dzieci z grupy „Pszczółki”, które w za-
bawny sposób pokazały inscenizację 
muzyczną dotyczącą życia w pszczelej 
społeczności. Jako muzykalne pszczółki 
pokazały wszystkim jak należy praco-
wać zespołowo. Ostatnim występem, 
jaki mogła podziwiać publiczność zgro-
madzona w hali, był taniec do piosen-
ki „Było sobie trzech koleżków” dzieci 
z grupy „Żabki”. Wszystkie występy 
wywołały dużo uśmiechu na twarzach 
przybyłych gości. Przedszkolaki zapre-
zentowały swoje umiejętności tanecz-
ne w żywiołowych pokazach, które 
wzbudziły ogromne emocje, a rytmicz-
ne melodie same zapraszały do okla-
sków, których widownia nie szczędziła 
naszym cudownym artystom. Po części 
artystycznej wszystkie dzieci złożyły 
przyrzeczenie bycia odpowiedzialnym 
przedszkolakiem. Następnie przyszła 
długo oczekiwana przez wszystkich 
chwila „Pasowania na Przedszkolaka”. Za 
pomocą „magicznego” ołówka dyrektor 
Pan Zdzisław Szmytkowski pasował każ-
dego malucha na prawdziwego przed-
szkolaka Publicznego Przedszkola nr 4. 
Podczas uroczystości mieliśmy również 
okazję zobaczyć „ekologiczny pokaz 
mody”. Wszystko to za sprawą kon-
kursu pt. „Eko – strój” organizowanego 
przez naszą placówkę. Po burzliwych 
obradach, jury wyłoniło laureatów 
konkursu i tak: III miejsce zajął Wiktor 
Wilde w stroju „nurka” oraz Andrzej Se-
kutowicz jako „robot”, miejsce II zajęła 
Maya Miernik, która zaprezentowała 
się w kostiumie „syrenki” oraz Micha-
lina Dębek w stroju „złotej królewny”. 
Miejsce I zajęła Julia Bralska prezentu-
jąc zwycięski strój „damy z parasolką”. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody i dyplomy. Nagrody za miejsca 
na podium wręczyli: burmistrz Pan Ja-
cek Kowalski, prezes Stowarzyszenie 
Społeczno – Oświatowe „SUBSIDIUM” 
Pani Marta Kaczmarek, Dyrektor Zespo-
łu Szkolno – Przedszkolnego nr 4, Pan 
Zdzisław Szmytkowski oraz wicedyrek-
tor ds. wychowania przedszkolnego, 
Irena Wiśniewska. Był to piękny dzień, 
pełen miłych wrażeń i niespodzianek. 
Mali artyści spisali się na medal. Na ko-
niec uroczystości, wszystkie przedszko-
laki wróciły do swoich sal, w których 
czekała na nich zdrowa i słodka niespo-
dzianka. Wszystkim zebranym gościom 
serdecznie dziękujemy za obecność, 
w tym ważnym dla nas dniu.

n I stało się. Podczas uroczystości „Pasowanie na Przedszkolaka” grono naszej 
„Bajecznej Krainy” zostało oficjalnie powiększone. To wyjątkowe wydarzenie, 
w którym uczestniczyła cała społeczność przedszkola oraz rodzice najmłod-
szych, odbyło się we wtorek 22 października w hali sportowej naszego Zespołu.

„Pasowanie na Przedszkolaka” w Publicznym Przedszkolu nr 4  
w Modlinie Twierdzy TeksT K. KUCZKOWSKA FoTo M. WIECZOREK 

ZsTM
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Nasi rodzice wykazali się niezwy-
kłym poczuciem humoru i zdol-

nościami gry aktorskiej prezentując obra-
dy Rady Pedagogicznej. Dzięki zaangażo-
waniu rodziców, ich własnej interpretacji 
i kreatywności mogliśmy podziwiać za-
wód nauczyciela zarówno jako przyjaciela 
jak i mentora. Naszym oczom nie umknęły 

również wspaniałe stroje przygotowane 
przez aktorów oraz rekwizyty. Całość w wy-
konaniu wspaniałych rodziców nabrała 
symbolicznego znaczenia pracy nauczy-
ciela. Ich niepowtarzalne podejście i aktyw-
na postawa zasługują na słowa pochwały 
i dumy. Walorem przedstawienia była 
połączona gra rodziców ze swoimi pocie-
chami. Na jednej scenie mogliśmy podzi-
wiać zarówno rodziców jak i ich dzieci z gr, 
„Delfinki”, które grały samych siebie w tak-
cie zabawy w zaaranżowanej sali przed-
szkolnej. Ponadto przepięknymi wierszami 
przedszkolaki podziękowały wszystkim 
nauczycielom za wytrwałość i cierpliwość 
do nich oraz życzyły samych chwil rado-
ści i uśmiechu. Reżyserem przepięknego 
przedstawienia, które było kwintesencją 

podziękowań dla kadry pedagogicznej, 
była wychowawczyni grupy „Delfinki”, pani 
Paulina Pasternakiewicz – Ruchała. Dodat-
kowym atutem całego przedsięwzięcia 
był fakt, iż pierwszy raz w 90-letniej historii 
szkoły na apelu z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej wystąpili RODZICE. Podziękowanie 
oraz słowa uznania i podziwu dla cudow-
nych aktorów, z których większość okazała 
się absolwentami szkoły w Modlinie Twier-
dzy, przekazał również Pan Dyrektor. Przy 
okazji przedstawienia mówił o trudnej, ale 
jakże pięknej pracy nauczyciela oraz życzył 
wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym 
zawodzie. 

To piękne, że rodzice wraz ze swoimi 
pociechami, docenili i podreślili w ten spo-
sób swoją wdzięczność za codzienny trud, 
poświęcenie i troskę o dobro ich dzieci. 

Na akademii gościliśmy całe Grono 
Nauczycielskie, uczniów oraz pozostałych 
pracowników szkoły. Przy okazji Apelu sa-
morząd uczniowski klas 4-8 rozdał nomi-
nacje nauczycielom, którzy ich uczą. 

n 11 października 2019 roku uczciliśmy 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
nr 4 Dzień Edukacji Narodowej. Z tej 
okazji odbył się uroczysty apel, pod-
czas którego rodzice dzieci gr. „Del-
finki” z Publicznego Przedszkola nr 4, 
zaprezentowały swoje umiejętności 
aktorskie i wokalne na barwnej scenie 
przedstawiającej pokój nauczycielski.

Nietypowy apel na Dzień Nauczyciela TeksT AlEKSANDRA TOBOlCZyK
FoTo MONIKA WIECZOREK

Nauczycielki z Zespołu Języków Obcych zorganizowały 
konkurs dla uczniów wszystkich klas. Konkurs polegał 

na wykonaniu zdjęcia klasowego, na którym uczniowie zapre-
zentowali się w strojach koloru flagi kraju, który reprezentowali. 
Oto wyniki: I miejsce – klasa 6b (Irlandia), II miejsce (ex aequo): 
klasa 1a (Grecja), klasa 2a (Włochy), klasa 7c (Niemcy).

Celem tej inicjatywy było ukazanie różnorodności językowo-
kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków 
obcych. Uczniowie mogli przekonać się, że warto przykładać się 
do nauki języków obcych i poznawać kulturę obcych krajów.
Nagrody dla zwycięzców:

I miejsce:
wyjście do McDonald’s w Nowym Dworze Mazowieckim (spon-
sor: p. Zdzisław Szmytkowski – przewodniczący Rady Powiatu)

II miejsce:
klasa 7c – bilety na koncert edukacyjny (p. Bożena Nalewajk  
– nauczycielka j. niemieckiego)

klasa 2a – słodki poczę-
stunek w cukierni (p. Ju-
styna Paszkiewicz – radna 
Rady Miejskiej)
klasa 1a – słodki po-
częstunek w cukierni  
(p. Jacek Topczewski – Za-
rząd Osiedla w Modlinie  
Twierdzy)

Wszystkim nalężą się 
wielkie gratulacje za zaan-
gażowanie i kreatywność.

n 26 września 2019 roku w szkolew Modlinie Twierdzy świę-
towaliśmy Europejski Dzień Języków Obcych.

Językowy Dzień w Modlinie Twierdzy TeksT I FoTo ZSP W MODlINIE TWIERDZy ZsTM
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Ekipa do Gdańska dotarła porannym pociągiem pośpiesz-
nym i wróciła tego samego dnia późnym wieczorem, 

a czas spędzony w podróży minął 
bardzo szybko.

Już na miejscu widzieliśmy waż-
ne, historyczne miejsca: Pomnik Po-
ległych Stoczniowców 1970, Bramę 
nr 2 Stoczni Gdańskiej, oraz cel naszej 
podróży – Europejskie Centrum Soli-
darności przypominające z zewnątrz 
powstający na pochylni statek – rdza-
wy okręt na terenie dawnej Stoczni 
Gdańskiej. To jedno z najnowocze-
śniejszych muzeów w Polsce, to miej-
sce które porusza emocje, które pokazuje dosadnie i namacalnie 
burzliwe czasy naszej najnowszej historii. To miejsce powinien od-
wiedzić każdy, aby lepiej zrozumieć słowa wypowiedziane przez 
Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera 
i nie buduje przyszłości”. Była to niesamowita lekcja historii, która 
zapewne pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Mamy nadzieję, że dzięki takim formom lekcji, nowoczesnym 
metodom, wiedza zostanie zapamiętana na zawsze a historia bę-
dzie zawsze żywa.

n 4 października grupa najstarszych uczniów w szkole tj. 
klas 8 ZSP nr 4 z Modlina Twierdzy uczestniczyła w interak-
tywnej lekcji WOS i historii podczas wycieczki do Muzeum 
Solidarności w Gdańsku. Wycieczka odbyła się pod opieką 
P. Dyrektora Z. Szmytkowskiego – nauczyciela WOS, Pani  
E. Szmytkowskiej – kierownika wycieczki oraz wychowawcy 
kl. 8a P. B. Siwek.

Interaktywna lekcja patriotyzmu TeksT I FoTo ZSP NR 4 – B. SIWEK

Powitano przybyłych gości: burmistrza Nowego Dworu 
Mazowieckiego p. Jacka Kowalskiego, dyrektora szkoły 

p. Zdzisława Szmytkowskiego i radną Rady Miejskiej p. Justy-
nę Paszkiewicz . Pierwszoklasiści zostali poddani kilku próbom, 
które miały dowieść, że wszyscy zasługują na miano pełnopraw-
nych uczniów. Zadania były bardzo urozmaicone. Należało wy-
kazać się zdolnościami kulinarnymi, sprawnością fizyczną a także 
wiedzą na temat swoich wychowawców. Uczniowie znakomicie 
poradzili sobie z poleceniami, demonstrując swój spryt i pomy-
słowość. Uczestnicy zmagań doskonale się bawili, a kibicowali 
im rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Ogromną radość sprawił 
dzieciom przygotowywany na miejscu popcorn oraz ciepłe 
kiełbaski pieczone i sponsorowane przez p. dyrektora Zdzisława 

Szmytkowskiego i p. Justynę Paszkiewicz. lizaki od p. Burmistrza 
Jacka Kowalskiego osłodziły dzieciom popołudnie. Nad przebie-
giem imprezy czuwała wicedyrektor p. Ewa Rudnicka.

Tego popołudnia dopisała również pogoda, było słonecznie 
i ciepło. 

Na pewno nikt się nie nudził, a wszyscy uczestnicy festynu 
mogli miło spędzić czas w gronie rodziny i przyjaciół.

n We wtorek, 24 września 2019 r. na terenie szkoły w Mo-
dlinie Twierdzy odbył się festyn rodzinny z okazji otrzęsin 
klas pierwszych. Jak przystało na rangę tego wydarzenia 
w centrum uwagi byli uczniowie klasy I A, I B i I C.

Otrzęsiny pierwszaków w Twierdzy TeksT I FoTo ANNA FAJDEK ZsTM
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„Spotkanie z książką” 
TeksT I FoTo ZSP NR 4 – WyChOWAWCA: ANNA CZERWIńSKA-WóJCIK

Uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, podczas której 
poznały zasady korzystania z biblioteki i wypoży-

czania książek oraz zostały szczęśliwymi posiadaczami Karty 
Małego Czytelnika, na którą każdy wypożyczył sobie książ-
kę otrzymując pierwszą „naklejkę delfinka”.

Pani z biblioteki przeczytała im książkę „Basia w bibliote-
ce” i opowiedziała o pracy bibliotekarza, a także tłumaczyła 
czym różni się księgarnia od biblioteki.

n 8 października uczniowie klasy O „B” wybrali się do Bi-
blioteki Miejskiej w Twierdzy Modlin na pierwsze z cyklu 
„Spotkanie z książką”.

Zerówkowicze rozważni  
na drodze TeksT I FoTo ZSP NR 4 – P. KUCZERA

Jego głównym założeniem było zapoznanie i wdrożenie 
wychowanków do przestrzegania zasad bezpieczne-

go zachowania się na drogach jako pieszy oraz rowerzysta. 
W trakcie zajęć zerówkowicze poznali znaki drogowe, a także 
opisywali ich znaczenie. 

 W poznawaniu i utrwalaniu etapów przechodzenia 
przez jezdnię pomagał dzieciom Trampolinek, a nauce 

towarzyszyła wesoła rymowanka. Podczas zabawy dydak-
tycznej „Kogo wezwać na pomoc?”, dzieci utrwaliły znajo-
mość służb ratowniczych, numerów telefonów alarmowych. 
Uwieńczeniem działań i zdobywanej wiedzy była „Makieta 
ruchu drogowego”. Podczas jej konstruowania wychowan-
kowie utrwalili elementarne zasady uczestnictwa w ruchu 
drogowym oraz poznali właściwości różnych materiałów 
plastycznych i możliwości ich wykorzystania. W trakcie nauki 
połączonej z zabawą, towarzyszyła nam piosenka tematycz-
na „Trzy kolory”.

n W drugim tygodniu października, w grupie „0” C ZSP nr 4 
z Modlina Twierdzy realizowany był temat: „Bezpieczna dro-
ga do szkoły”.

Dzień edukacji Narodowej
TeksT I FoTo PP1

W tym roku oglądaliśmy wspaniałą akademię, którą 
przygotowała Pani Jonna Socha i Pani Alina Kaszyń-

ska z dziećmi z grupy VI „MAlI ODKRyWCy”. Dzieci zaprezen-
towały swoje umiejętności śpiewając i recytując wiersze. Były 
piękne życzenia oraz własnoręcznie wykonane przez starsza-
ków upominki.

Za część artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Święto to uświetnił również bukiet cudow-
nych życzeń przekazanych wraz z kwiatami oraz przepysznym 
tortem od naszych wspaniałych Rodziców.

n 14 październik w przedszkolu to nie tylko Dzień Nauczy-
ciela, ale to święto wszystkich tych, którzy oddają całe 
swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę 
dobrze i bezpiecznie.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Pani Kata-
rzyna Stradza, która skierowała do grona pedagogicznego oraz 
pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów. Życze-
nia złożone przez Panią Dyrek-
tor dodały wszystkim pracow-
nikom dużo otuchy i sił do 
podejmowania wyzwań jakie 
czekają nas w pracy z dziećmi. 
Miłym akcentem był poczę-
stunek pysznymi cukierkami!

ZsTM

ZsTM

PP1
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Po części oficjalnej, wciągnięciu 
na maszt flagi Szkoły oraz od-

śpiewaniu hymnu Szkoły zostaliśmy 
rozruszani przez panią Natalię Chojnac-
ką i jej Team. Rozgrzewka była tanecz-
na i nie jeden z nas zakołysał z boku 
bioderkami. Następnie rozpoczęła się 
wędrówka dzieci po stoiskach, zabawa 
i polowanie na gadżety. Do dyspozy-
cji dzieci miały mnóstwo konkurencji 
sportowych jak tory przeszkód, strzały 
do bramki, strzały z łuku, bicie rekordów 
na bieżni, balansowanie na linie Slack 
line, zabawa „łap balona”. Dla lubiących 
bardziej stateczne rozrywki przygoto-
wane zostały strefy gier planszowych, 
klocków oraz słomek konstrukcyjnych. 
Dla klas 1 i 2 odbyły się również warsz-
taty chemiczne.

Podczas imprezy towarzyszyła nam 
fantastyczna muzyka, którą przygoto-
wał pan Gabriel Wiśniewski. Dzięki jego 
wysiłkom milej się czekało w kolejce do 
dmuchanych zamków, warkoczyków, fo-
to-budki czy wielkich baniek mydlanych. 
Nie zabrakło również stoiska zdrowia, 
na którym można było skubnąć owoca 
czy napić się wody. łasuchy mogły nato-
miast rozpieszczać podniebienie w kąci-
ku słodkości, na którym dzięki rodzicom 
znalazł się cały arsenał pysznych babe-
czek, ciasteczek i rozmaitych ciast, a do 
nich ciepłe napoje.

Podczas festynu można też było po-
dziwiać pokaz iluzjonisty, który czarował 
nas sztuczkami i poczuciem humoru.

Na koniec zaproszeni z Warszawy 
policjanci zaprezentowali wszystkim 
zebranym pokaz psów policyjnych. By-
liśmy pod wrażeniem wyszkolenia tych 
wielkich psiaków. Było profesjonalnie, 
czasem zabawnie, a czasem groźnie. Bar-
dzo dziękujemy przybycie i uświetnienie 
tego dnia.

Chciałam podkreślić, że ten dzień 
mógł być tak zorganizowany dzięki 
współpracy wielu ludzi. Ogrom pracy 
włożyli w niego nauczyciele, uczniowie 
z Samorządu i inni wolontariusze oraz 
Rada Rodziców i Stowarzyszenie Przyja-
ciół Piątki. Dzięki wsparciu organizacyj-
nemu oraz finansowemu ze strony Sto-
warzyszenia Przyjaciół Piątki oraz Rady 
Rodziców zapewnione zostały tak liczne 
atrakcje oraz nagrody. Dziękuję Wam 
wszystkim bardzo za pomoc.

n 27 września 2019 odbył się festyn 
z okazji 35-lecia szkoły. Dzięki współ-
pracy nauczycieli, rodziców oraz człon-
ków Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki, 
kolejny raz udało się zorganizować dla 
dzieci kilka godzin wspaniałej zabawy. 
Plan był bardzo bogaty.

Festyn z okazji 35-lecia Piątki TeksT MAGDAlENA KOCZANOWSKA FoTo MARIUSZ MIlKOWSKI
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Dzień Nauczyciela w Piątce
TeksT MAGDAlENA DUDZIńSKA FoTo EWA GOŚCIMSKA

Tym razem organizatorzy postanowili przedstawić 
fabułę „na wesoło”, dlatego też posypały się żarty 

o szkole i nauczycielach. Jak zwykle scenki aktorskie prze-
platane były śpiewem przy akompaniamencie gitary. Pu-
bliczność świetnie bawiła się słysząc dźwięki znanych pol-
skich piosenek, ze słowami zmienionymi na potrzeby Dnia 

Nauczyciela. Usłyszeliśmy między innymi przeróbki „Górą 
Ty”, „Sobie i Wam” a także hitu tegorocznych wakacji „Mama 
ostrzegała”. W roli solistów wystąpili: Oliwia Bartochowska, 
lena łaszuk oraz Adrian Baca. Oczywiście wspierał ich nasz 
niezastąpiony świetlicowy chórek.

Pomimo tremy i trudności z próbami, wszyscy mali ar-
tyści spisali się na medal i wykonali zadanie koncertowo. 
Już nie możemy się doczekać naszych kolejnych aktorskich 
wyzwań. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie przedstawienia.

n W czwartek 10 października w naszej szkole odbyło się 
przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zostało 
ono przygotowane przez dzieci z klas II – IV, pod nadzorem 
nauczycieli – wychowawców świetlicy.

Warsztaty chemiczne w 3e
TeksT I FoTo JOANNA SIElCZAK

Warsztaty zostały poprowadzone przez doktor chemii 
z Chemicznego Światu z Nowego Dworu Mazowiec-

kiego. Były to zajęcia, podczas których uczniowie mogli eks-
perymentować i odkrywać sekrety otaczającego nas świata 
nauki na wesoło. Dzieci poznały właściwości wody, powietrza, 
dwutlenku węgla i nie tylko. Warsztaty miały na celu pokazanie 
młodym uczestnikom, że nauka może być ciekawą przygodą. 
Uczyły myślenia, rozwiązywania problemów, stawiania pytań 
i wyciągania wniosków. Zostały zaprojektowane w taki sposób, 
aby wykorzystywane substancje były niegroźne dla zdrowia 
i umożliwiały każdemu dziecku wykonanie bezpiecznych eks-
perymentów. Uczniowie po zapoznaniu z instrukcją danego 
doświadczenia stworzyli np. własne „bomby zapachowe” do 
kąpieli. Mogli również uczyć się poprzez zabawę z suchym lo-
dem. Poznali jego właściwości i sposób w jaki można go wyko-
rzystywać. Podczas warsztatu, dzieci wybrały się w niezwykłą 
podróż na Antarktydę. Wspólnie wytworzyły mroźną chmurę, 
lewitujące bańki i pianowy lodowiec. Warsztaty uświadomiły 
dzieciom, że powietrze istnieje pomimo tego, że go nie widać 
i nie czuć. Poprzez zabawy z wykorzystaniem balonów (i nie 
tylko!) dzieci szukały dowodów na jego istnienie.

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.  
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”(Glenn Doman)

n 30 września z okazji Dnia Chłopaka odbyły się warsztaty 
chemiczne w klasie 3 e. w Szkole Podstawowej nr 5.

CODe WeeK w Piątce TeksT I FoTo 
JOANNA SIElCZAK

Akcja CODE WEEK co roku organizowana jest na terenie całej Europy i de-
dykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę 

z programowaniem. Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na 
sile ze względu na potrzeby uczniów i walory edukacyjne, takie jak rozwój umie-
jętności analitycznego i logicznego myślenia. Programowanie to świetna okazja, 
by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. 
Uczniowie klas trzecich 7 października rozpoczęli swoją przygodę z CODE WEEK. 
Podczas zajęć Programowanie z Klasą, uczniowie poznali historię Code Week. Pro-
gramowali poprzez wspólne zabawy okołoprogramistyczne, poznali podstawowe 
pojęcia związane z kodowaniem. Dzieci kodowały za pomocą kubeczków na ma-
cie do kodowania oraz programowały roboty edukacyjne Photon.

n Podczas zajęć Programowanie z klasą uczniowie programują poprzez zabawę. 
Październik to miesiąc kodowania, w związku z czym przyłączyliśmy się do spo-
łecznej inicjatywy, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zor-
ganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem.

sP5
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Konkurs „Casting na świętego”
TeksT I FoTo SP1

Uczniowie w krótkich scenkach prezentowali wybra-
nych przez siebie świętych. Jury, w skład którego 

wchodzili nauczyciele naszej szkoły, oceniało wygląd ze-
wnętrzny postaci, pracochłonność wykonania stroju, wier-
ność odtworzenia szczegółów, pomysł, charakterystyka po-
staci (stopień przygotowania merytorycznego, rzeczowość 
prezentacji) oraz ogólne wrażenie artystyczne. 
Wyniki castingu:
I miejsce: kl. 5 B (św. Jadwiga) i kl. 8 A (św. Jerzy)
II miejsce: kl. 5 C (św. Abraham)

III miejsce: wszystkie pozostałe klasy (św. Franciszek, św. Woj-
ciech, św. Mikołaj, św. Jan Paweł II)

n 29 października z okazji zbliżających się świąt Wszyst-
kich Świętych w Szkole Podstawowej nr został zorganizo-
wany konkurs „Casting na świętego”.

Dzień Chłopaka TeksT I FoTo 
MAGDAlENA KUJAWA

Pierwszą z nich było zaproszenie koleżanek do tańca. Dla 
niektórych chłopców, było to łatwe zadanie, lecz była 

n 30 września chłopcy z klasy 1a w Szkole Podstawowej nr 1 
obchodzili swoje święto. Dziewczynki wręczyły kolegom upo-
minki i złożyły najserdeczniejsze życzenia. Dodatkowo w kla-
sie, specjalnie dla chłopaków zorganizowane zostały ciekawe 
i zabawne konkurencje. 

też grupa dla której był to nie lada wyczyn. Pary tańczyły do 
rytmicznej muzyki na gazetach. Kolejnymi konkurencjami było 
poprawianie pomylonych tytułów książek, odgadywanie ma-
rek samochodów 
i rozwiązywanie 
zagadek. Za po-
prawne wykonanie 
zadań męska część 
klasy otrzymała dy-
plomy.

XIX Dzień Papieski TeksT I FoTo SP1

Uczniowie wraz z siostrą Zofią od wczesnych godzin 
rannych po raz kolejny włączyli się w zbiórkę pie-

niędzy na rzecz funduszu stypendialnego Fundacji „dzie-
ło nowego tysiąclecia". Kwestowanie poprzedzone było 
Mszą św. w parafii p. w. Św. Michała Archanioła i trwało przez 
cały dzień. W niedzielę wolontariusze zbierali pieniądze na 
terenie miasta, natomiast we wtorek na terenie szkoły. Dzień 
zakończyła wspólna modlitwa różańcowa w kościele para-
fialnym. Uczniowie zebrali łącznie 921 zł 29 gr, które zostaną 

przekazane na stypendia dla uzdolnionej młodzieży pocho-
dzącej z ubogich rodzin.

n 13 października obchodziliśmy w całej Polsce XIX Dzień 
Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”.

sP1
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W tym roku przypada 80. rocznica 
wybuchu II Wojny Światowej 

oraz 75. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego, a w listopadzie obcho-
dzimy trzy ważne święta: Wszystkich 
Świętych, Dzień Zaduszny i Święto Od-
zyskania Niepodległości przez Polskę. 
Włączając się w akcję Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej „Szkoła pamięta” ucznio-
wie uświadomili sobie, co oznacza słowo 
patriotyzm. Zapalili znicze i pomodli się 
w intencji zmarłych żołnierzy i swoich 
bliskich. Wyjście uświadomiło wycho-
wankom, że należy pamiętać o zmarłych, 
kochać swoich bliskich i Ojczyznę nie tyl-
ko w dniu ich święta, ale również w dzień 
powszedni. Tego dnia udaliśmy się rów-
nież na wycieczkę po Nowym Dworze 
Mazowieckim i poznawaliśmy historię 
Naszego miasta. Dzieci dowiedziały się 
w którym miejscu był budynek zajmo-
wany przez Gestapo, gdzie i w jakim celu 
było stworzone getto. Uczniowie zapalili 
znicze pod pomnikiem na Placu Solnym 
oraz pod obeliskiem upamiętniającym  

II Wojnę Światową. Wartości patriotyczne 
jakie podczas tej wycieczki zdobyli wy-

chowankowie były świetnym uzupełnie-
niem lekcji historii.

n 25 października uczniowie klasy 1a 
odwiedzili cmentarz w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim.

Pamiętamy! TeksT I FoTo 
MAGDAlENA KUJAWA

W niezwykle podniosłej atmosfe-
rze, na sztandar szkoły pierwszo-

klasiści ślubowali: być dobrymi uczniami 
i Polakami, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycie-
lom. Po ślubowaniu każde dziecko zostało 
pasowane na ucznia Szkoły Podstawowej 
nr 1 przez dyrektora szkoły. Zanim jednak 
maluchy zostały przyjęte do grona spo-
łeczności szkolnej przedstawiły to, cze-
go już się w szkole nauczyły. Odświętnie 
ubrani i bardzo przejęci śpiewali piosenki 
i recytowali wiersze. Występ dzieci spotkał 
się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali ar-
tyści byli nagradzani gromkimi brawami. 

U r o c z y s t o ś ć 
uświetnili zaproszeni 
goście: Burmistrz Mia-
sta Nowy Dwór Mazo-
wiecki Jacek Kowalski, 
Dyrektor naszej szkoły 
p. Marzena Surma, Wi-
cedyrektor p. Elżbieta 
Żybura, przedstawiciel 
Rady Rodziców p. Alek-
sandra Miecznikowska, 
a także rodzice i inni 
goście.

Po zakończeniu części artystycznej 
pani Dyrektor pogratulowała dzieciom 
zaprezentowanych umiejętności oraz 
wręczyła każdemu uczniowi dyplom. Na-
stępnie przyszedł czas na pamiątkowe 
zdjęcia. Rodzice chcąc uczcić święto swo-
ich dzieci przygotowali dla nich prezenty 
oraz słodki poczęstunek.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 
to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla 
najmłodszych, ale również dla ich rodzi-
ców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewa-
ne piosenki, z przejęciem wyrecytowane 
wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu 
bliskich. Ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci nas wszystkich.

n Pierwszoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II są już 
pełnoprawnymi uczniami. 8 październi-
ka odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Pasowanie na pierwszaka w SP1 TeksT I FoTo 
MAGDA NERS

sP1
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Jesień w tym roku jest piękna i kolorowa – dlatego przed-
szkolaki postanowiły świetnie się z nią bawić.

Na początku spotkania dzieci i rodzice za pomocą „jesien-
nych czarów” przeniosły się do krainy Pani Jesieni. Następnie 

uczestniczyliśmy w jesiennej zabawie podając sobie „czarodziej-
skie pudło” pełne zadań i jesiennych pomysłów, tańczyliśmy 
w rytm jesiennych piosenek, bawiliśmy się i śpiewaliśmy....

To tylko niektóre z przygotowanych przez panie propozycji. 
Na zakończenie zajęć Rodzice wspólnie z dziećmi wykonali pięk-
ne jesienne drzewa.

Dziękujemy za tak liczne przybycie i wspaniałą zabawę!

n Dzieci z grupy „Kotki” i ich Rodzice 16 października wzięli 
udział w zajęciach integracyjnych pt. „Jesień wokół nas”.

„Jesień wokół nas” TeksT I FoTo 
MARTA TOMASZEWSKA

Na początku wycieczki przedszkolaki miały możliwość 
uczestniczyć w wykładzie i pokazie ciekawszych okazów 

z DyNIą w roli głównej.

 „Pan Dynia” opowiedział o dyni i jej odmianach, oraz historii 
jej pochodzenia, wraz z zastosowaniem kulinarnym. 

Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia największej dyni 
wyhodowanej w Dyniolandzie.

Następnie wszyscy udali się do mini zoo, w którym mieszkają 
kaczki, kury, króliki i koziołki. Dzieci nie tylko przyglądały się zwie-
rzętom, ale przede wszystkim mogły je samodzielnie nakarmić. 
Zaraz potem udaliśmy się do namiotu, gdzie DJ porwał przed-
szkolaków do dyniowych tańców, zabaw i gier przy muzyce oraz 
każdy mógł skosztować soku i ciasta z dyni.

Czas w Dyniolandii szybko minął. Dzieci zmęczone, ale szczę-
śliwe wróciły do przedszkola. Z niecierpliwością czekają na na-
stępną wycieczkę pełną przygód i niespodzianek.

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

PP5 w Dyniolandii TeksT I FoTo 
MARTA TOMASZEWSKA

PP5
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W arto przypomnieć, że impreza 
ta rozgrywana jest w dziesię-

ciu największych miastach Polski w ich 
najpiękniejszych miejscach. Miasta te to: 
Bydgoszcz, Katowice, lublin, łódż, Olsz-
tyn, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Wro-
cław i Warszawa. Warszawska inauguracja 
odbyła się przy bardzo sprzyjającej aurze 
i wysokiej liczbie uczestników. 
Bieg główny na dystansie  
5 kilometrów ukończyło 642 
uczestników, a biegi City Trail 
Junior – 313. 

W zawodach tradycyjnie 
wystartowała grupa zawodni-
ków JOGGERA-NOSiR. W kate-
gorii Junior D-4 zadebiutował 
Maciej Gromadka przybiega-
jąc w czołówce zawodników 
z czasem 7:37 na dystansie  
2 kilometrów. W biegu głów-
nym bardzo dobrze wypadł 
Michał Rynkun w kat. M-16 

dobiegając do mety na drugim miejscu 
z czasem 21:08. Warto jeszcze wspomnieć 
o dobrych występach starszych zawodni-
ków: taty Michała – ludomira Rynkuna, 
który w bardzo silnie obsadzonej kat M-50 
dobiegł do mety na 11 miejscu z czasem 
24:06 i Andrzeja Piekuta w kat M-60 z cza-
sem 25:57, który wywalczył 7 lokatę. 

n W Parku Leśnym na warszawskich Młocinach w niedzielę 20 października 
rozpoczęła się kolejna, już siódma edycja ogólnopolskich biegów przełajo-
wych Grand Prix City Trail z Nationale-Nederlanden 2019-2020.

Biegacze Joggera w kolejnej edycji CITy TRAIL TeksT 
I FoTo EMKA

Za każdym razem cały przychód 
otrzymany ze sprzedaży pakie-

tów na biegi dziecięce i młodzieżowe 
przekazywany jest na leczenie bądź re-
habilitację dziecka z Nowego Dworu Ma-
zowieckiego. 

W ten sposób pomogliśmy już Ol-
kowi, Ewelince, Sebastianowi, Kevinowi 
i Michałkowi. Podczas ostatniej Piąteczki 
dla każdego dzieciaki pobiegły dla Bartka, 

który zmaga się z autyzmem dziecięcym. 
Było nam bardzo miło odwiedzić go i prze-
kazać uzyskane pieniążki, dzięki którym 
wesprzemy jego rozwój. W imieniu Bart-

ka bardzo dziękujemy małym biegaczom 
za ich sportowy wysiłek. A już niebawem 
kolejne wydarzenie biegowe, na które za-
praszamy wszystkie dzieci i młodzież. 

n Aktywność sportowa może być 
również świetną okazją do działalno-
ści charytatywnej i niesienia pomocy 
osobom potrzebującym. Idea ta przy-
świeca biegom towarzyszącym pod-
czas wszystkich imprez sportowych 
organizowanych przez RobiegaMy 
Nowy Dwór.

Pomaganie przez bieganie TeksT I FoTo RozbiegaMy NOWy DWóR




