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Kto PITa, nie błądzi!
Mieszkasz w Nowym Dworze Mazowieckim?
Zainwestuj w swoje miasto i rozlicz tutaj PIT!

28 lat gramy dla
WOŚP! W tym roku
mamy rekord
– 100 tys. zł
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Zimorodek
zwyczajny,
klejnot
brzegów rzek
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TEMAT NUMERU

Dzięki temu zyskasz:
3 nowe drogi 3 nowe miejsca rekreacji
3 lepszą oświatę i edukację.
Podsumowanie roku 2019

W pierwszym w 2020 roku wydaniu Faktów Nowodworskich tradycyjnie podsumowujemy rok ubiegły. Tym razem przedstawiamy 10
najważniejszych zadań, jakie udało się zrealizować w mieście.  str. 3
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Rodzicu! Zapisz dziecko do przedszkola!
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V spotkanie bożonarodzeniowe
mieszkańców Powiatu Nowodworskiego
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NASZE MIASTO

70 lat Biblioteki!
„Dęby Pamięci” – tomik wierszy Kazimierza Szczerbatko
Kolędy z Fides et Cantus
Pogrzeb 105-letniego kombatanta kpt. Andrzeja Raka
Kolędy dla Mikusia!
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28 lat gramy dla WOŚP! W tym roku mamy rekord – 100 tys. zł
7 uczuć w NOK
Koncert Noworoczny
Uczcili pamięć Powstańców Styczniowych
Kolędy po nowemu
BLIŻEJ HISTORII

Konstanty Gutakowski

14

BLIŻEJ PRZYRODY

Zimorodek zwyczajny, klejnot brzegów rzek
OGŁOSZENIA
EDUKACJA
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„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”
i sukces naszych „pierwszaków”
Spotkanie Bożonarodzeniowe w PP1
Pierwszy Przegląd Tańca Ludowego
Konkurs rodzinny „Pluszowy Miś” rozstrzygnięty!
Jasełka w PP2
Wspólna, przedszkolna Wigilia
Z dalekiej Północy do Krasnali
Innowacja pedagogiczna w klasie 2a
Symbole Wielkiej Brytanii
„Lekturki spod Chmurki”
Wagon Kultury – podsumowanie
Młodzież – Seniorom
Dzień Świętego Mikołaja w SP7
„Mikołajkowe wygibasy”
„Choinkowe cacka”
Konkurs na ozdoby świąteczne z recyclingu
Wycieczka klasy 6a ZSP nr 4 z Modlina Twierdzy
do Centrum Nauki Kopernik
„Moja babcia i dziadek”
– konkurs w świetlicy szkolnej w Twierdzy
Jasełka w Publicznym Przedszkolu nr 4
Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka w Miejskim Żłobku
„Najpiękniejsza kolęda lub pastorałka”
– konkurs wokalny w PP4
Zimowy Narodowy uczniów ZSP nr 4
SPORT

Tytuł Mistrza Polski Seniorów na gwiazdkę!!!
Udany debiut zawodnika Joggera w Iii Biegu City Trail
Biegacze Joggera w City Trail
Mistrzostwa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 4 w wieloboju sportowym
Sławomir Kąkol Wicemistrzem Świata
w XTERRA World Championship Hawaii
Noworoczny turniej piłkarski w Twierdzy
Zimowo, sportowo i dla każdego czyli Runmageddon!
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Drodzy Mieszkańcy
Nowego Dworu Mazowieckiego.
Nadszedł czas rozliczenia zeznań podatkowych za ubiegły rok. Tegoroczny budżet
jest wyjątkowo trudny bo w znaczący sposób
decyzje podjęte na szczeblu centralnym ograniczyły dochody gminy. Dlatego zwracam
się do was z apelem, abyście przy rozliczeniu
PIT’a wskazali jako miejsce zamieszkania Nowy
Dwór Mazowiecki. Tym samym każdy z Was
będzie miał udział w dalszym rozwoju naszego miasta. Każdy grosz się liczy, bowiem przed
nami kolejne, duże zadania.
Na pewno będziemy w tym roku kontynuować rozwój sieci ścieżek rowerowych.
Do końca maja powstanie nowa, budowana
w ramach przebicia przez Księżą Górę. A o to
gdzie chcielibyście kolejne ścieżki pytamy Was
na profilu Miasta na Facebooku. Zachęcam do
dyskusji w tym temacie.
Kolejnym tegorocznym wyzwaniem będzie odnowa tkanki mieszkaniowej zasobów
komunalnych, dokończenie remontu Kasyna
Oficerskiego w Twierdzy Modlin, wymiana
oświetlenia ulicznego na terenie miasta i doświetlanie przejść dla pieszych. Dalej będziemy realizować zadania, których nadrzędnym

celem jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców – mam tu na myśli nie tylko poprawę
infrastruktury drogowej czy zmiany organizacji
ruchu, ale też bezpieczeństwo zdrowotne. Będziemy dalej walczyć o czyste powietrze i starać się o środki zewnętrzne na zieleń miejską
i dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Już
teraz prowadzona jest inwentaryzacja źródeł
ciepła w Modlinie Starym. Docelowo ma ona
objąć całe miasto.
Nie sposób w kilku zdaniach opisać wszystkich zadań jakie mamy w tegorocznych planach. Najważniejsze jest jednak to, że na każde z nich potrzebne są środki finansowe, a tu
tak jak pisałem powyżej, każdy grosz się liczy.
Przytoczę na koniec cytat z plakatu na okładce:
Mieszkasz w Nowym Dworze Mazowieckim?
Zainwestuj w swoje miasto i rozlicz tutaj PIT bo
„Kto PIT’a nie błądzi”.

temat numeru

Rodzicu! Zapisz dziecko do przedszkola!
n 2 marca rusza rekrutacja do miejskich
przedszkoli. Proces rejestracji będzie
trwał 12 dni tj. do 13 marca. Rodzice
będą mogli zapisać dziecko do placówki
drogą elektroniczną.

2

marca od godziny 9.00 do 13 marca
do godz. 15.00 zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na rok
szkolny 2020/2021. Rekrutacja tak jak w poprzednich latach będzie przeprowadzona za
pomocą elektronicznego systemu naboru
vEdukacjaNabórPrzedszkola firmy VULCAN.
W postępowaniu rekrutacyjnym mogą
wziąć udział kandydaci zamieszkali na terenie
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Rodzice dzieci chętnych do skorzystania
z oferty w zakresie wychowania przedszkolnego
będą mogli dokonywać rejestracji kandydatów
do pięciu przedszkoli gminnych i dwóch przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych tj:
• Publicznego Przedszkola nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 12
• Publicznego Przedszkola nr 2 przy ul. Kopernika 89 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3
• Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym
Dworze Mazowieckim ul. Bohaterów Modlina 26 wraz z Filią przy ul. Długiej 10
• Publicznego Przedszkola nr 4 przy
ul. 29 Listopada 109 w Zespole Szkolno-

Tekst red.

-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze
Mazowieckim ul. Bema 312
• Publicznego Przedszkola nr 5 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim ul. Młodzieżowa 1
• Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dom”
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. ul. Leopolda Okulickiego 9
• Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego „Nutka” w Nowym Dworze
Mazowieckim ul. Focha 8
oraz dla dzieci 6 – letnich do oddziałów przedszkolnych wy szkołach podstawowych. tj. :
• Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Młodzieżowa 1,
• Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Szkolna 3,
• Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Bema 312,
• Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Chemików 1A.
W naborze na rok szkolny 2020/2021
uprawnione są dzieci urodzone w latach:
a) 2014 (dzieci 6-letnie, które zgodnie z art.
31 ust. 4, 5, 8 i 9 , art. 32 ust. 3 oraz art. 33
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz.
1148 z późn. zm) mają obowiązek realizacji
www.nowydwormaz.pl
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rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z możliwością pozostawienia dziecka w oddziale
przedszkolnym w wymiarze całodziennej
opieki, zgodnie z ofertą tych placówek.
b) 2015, 2016 i 2017 (dzieci 3, 4 i 5-letnie, które mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w wymiarze całodziennej opieki.
Informacja o stronie logowania, sposobie

rejestracji i wypełnienia wniosku w momencie
rozpoczęcia rekrutacji, udostępniona będzie:
a) na stronach internetowych w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
b) na tablicach informacyjnych w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,
c) telefonicznie – przez pracowników
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej.

Podsumowanie roku 2019
CIĄG DALSZY ZE STRONY: 1 

Szczegółowy harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021
ujęty jest w Zarządzeniu nr 12/2020 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia
20 stycznia 2020 r. które jest dostępne na
stronie: bip.nowydwormaz.pl w zakładce
Zarządzenia.
TeksT I Foto Red.

Zadania, które wybraliśmy do zestawienia to:
 pierwszy w mieście parking typu Parkuj i Jedź przy ulicy Kolejowej,
 budowa kolejnych ścieżek rowerowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego,
 uruchomienie Nowodworskiego Roweru Miejskiego – NDMki,
 wykonanie kompleksowego remontu podłogi w NOSiR oraz pozostałe inwestycje w infrastrukturę sportową w mieście,
 inwestycje w drogi gminne i infrastrukturę drogową m.in. ul. Nałęcza, Długa, Krzywa, Piaskowa, Lotników/Sukienna, Kolejowa,

 działania związane z walką o czyste powietrze m.in. inwestycje
w miejską zieleń oraz szerokie działania proekologiczne: sadzenie
roślin, infrastruktura sprzyjająca roślinom, „Akcja Krokus”, wspieranie
mieszkańców w zakresie likwidacji tzw. „niskiej emisji” – przekazywanie dotacji na wymianę kotłów centralnego ogrzewania,
 wykonanie prac konserwatorskich i remontowych na terenie zabytkowego cmentarza wojennego w Modlinie Twierdzy,
 doposażenie placów zabaw na terenie miasta,
 dalsze inwestycje w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
m.in. termomodernizacja budynku przy ul. Paderewskiego oraz
utworzenie filii biblioteki w Modlinie Twierdzy.

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ
M.IN. NOWE NASADZENIA,
AKCJA KROKUS

ŚCIEŻKI ROWEROWE

URUCHOMIENIE NDM'KI

PODSUMOWANIE
CD. MODERNICAZJI
BIBLIOTEKI

2019

ROZWÓJ INFR. SPORTOWEJ

M.IN. REMONT NAWIERZCHNI
HALI NOSIR I BOISKA NA PÓLKU

– 10 WYBRANYCH ZADAŃ –

DOPOSAŻENIE
PLACÓW ZABAW

PRACE RENOWACYJNE

NA CMENTARZU WOJENNYM
www.nowydwormaz.pl

REMONTY DRÓG
I CHODNIKÓW

WALKA Z NISKĄ EMISJĄ

PIERWSZY PARK & RIDE

DOFINANSOWANIE
DO WYMIANY KOTŁÓW CO

3

WIEŚCI Z RATUSZA

Miesięcznik Samorządowy

Hala z nową nawierzchnią
n Hala sportowa w Nowodworskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji ma już
nową nawierzchnię. Stara podłoga została całkowicie wymieniona. Nowa
nawierzchnia to kombi elastyczna podłoga sportowa Evermultisport IV o grubości 7,5 mm.
odłoga zamontowana jest na sklejce
oraz legarach sklejkowych z podkładką sprężystą, co gwarantuje wysoki komfort
użytkowania.
Zakupiono również maty ochronne na
podłogę, aby można było korzystać z hali

podczas wydarzeń kulturalnych, nie niszcząc
nawierzchni sportowej. Ponadto hala została
wyposażona w nowy sprzęt sportowy: siatki,
słupki oraz kosze.
Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. Łączna
wartość zadania to 520 870,00 zł, wysokość
dotacji 130 000,00 zł.
przed s
po t

po t

po t

P

TeksT I Foto
Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Boisko na Pólku w nowej odsłonie
n Zakończył się remont boiska osiedlowego na Pólku. Osiedlowe boisko przy
ul. Lotników przeszło kompletną metamorfozę.
prócz nowej, poliuretanowej nawierzchni zamontowane zostały
nowe kosze do gry, bramki i oznakowanie
poziome boiska. Wykonawcą prac była firma GREENSPORT z Katowic. Wartość zadania
wyniosła 88 000 zł, a koszty w całości zostały
pokryte z budżetu miasta. Potrzebę remontu boiska zgłaszał Zarząd Osiedla nr 3 Pólko
oraz radna Wioletta Dylewska.

TeksT I Foto red.
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Będą kolejne wiaty przystankowe w mieście
n Miasto rozstrzygnęło postepowanie na ustawienie nowych wiat przystankowych. Pojawią się one do końca
kwietnia.
ziewięć nowych wiat przystankowych zostanie ustawionych na przystankach autobusowych na terenie miasta.
Miasto rozstrzygnęło postepowanie na to
zadanie.
Jego realizacja jest przewidziana do
30 kwietnia 2020roku. Nowe wiaty staną

D

przy ulicach: Wojska Polskiego 4 szt. (skrzyżowanie z Pileckiego, Okulickiego, Długą
i przy BP), Gen. Thommee, Młodzieżowej,
ul. Ledóchowskiego i przy pętli w Modlinie
Twierdzy.
Nowe wiaty dostarczy firma Zakład Wielobranżowy Sopel Sławomir Sobczyk, a ich
koszt to 59163 zł.
Wiaty będą wyglądały tak jak te ustawione pod koniec ub. roku m.in. w Modlinie Starym (na zdjęciu).

Deklaracja ws. zrównoważonej mobilności
n 31 stycznia 2020 roku w sali widowiskowej w Centrum Kultury w Łomiankach odbyło się uroczyste podpisanie
deklaracji współpracy pomiędzy Gminami: Łomianki, Czosnów, Nowy Dwór
Mazowiecki, Zakroczym, Izabelin, Stare
Babice.
ie mamy wątpliwości, że świat mierzy się obecnie z poważnym kryzysem klimatycznym. Wiemy również, jak ważne w obecnej sytuacji są wszelkie działania
proekologiczne. Działania na wielu płaszczyznach i obszarach. Szczególnie my, jako
przedstawiciele samorządów jesteśmy zobligowani do podjęcia aktywności, które stworzą naszym mieszkańcom nowe możliwości
i wpłyną na podniesienie komfortu ich życia,
jednocześnie wpisując się w plany europejskie.

N

Tymi słowami Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Burmistrz Łomianek, powitała dzisiejszych gości.
Przyczyniając się do rozwoju gmin nawiązujemy współpracę i tworzymy obszar
funkcjonalny „Warszawa Zachód”. Nadrzędnym celem podjętych przez nas działań jest
kształtowanie przestrzeni publicznej, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, tworzenie efektywnych i spójnych rozwiązań
odpowiadających na potrzeby społeczne.
Planowanie przestrzennych obszarów zurbanizowanych, które staną się generatorami ruchu przy uwzględnieniu potrzeb gospodarczych, przestrzennych i społecznych.
Naszym celem jest tworzenie wspólnych
rozwiązań w perspektywie długookresowej,
ze szczególnym uwzględnieniem rozwią-

Miasto buduje łącznik przez Księżą Górę
n 13 stycznia rozpoczęła się budowa
łącznika ul. Przemysłowej i ul. Towarowej
(przez las „Księża Góra”). Wykonawcą robót
są firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o. o. oraz Altor Sp. z o. o.
z Mińska Mazowieckiego.

www.nowydwormaz.pl

TeksT I Foto red.

W

ramach prac zostanie wybudowana jezdnia o długości 250 m,
chodnik i ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem. Wartość inwestycji to ponad 1 mln.
zł z czego blisko 465 000 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

TeksT I Foto
Marzena Sobolewska

zań opracowywanych na szczeblu centralnym oraz przez Miasto Stołeczne Warszawa,
które zamkniemy w dokumencie strategicznym – Plan Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”.

TeksT I Foto red.

z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Prace
mają zostać zakończone do końca maja.
Oddanie do użytkowania wybudowanej drogi, pozwoli na odciążenie z ruchu
pojazdów ciężarowych ul. Okunin.
n
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Miesięcznik Samorządowy

V spotkanie bożonarodzeniowe mieszkańców Powiatu Nowodworskiego
TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

n Za nami kolejne, piąte już spotkanie bożonarodzeniowe mieszkańców powiatu nowodworskiego. Jak co roku, przed budynkiem
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na przybyłych gości czekało wiele atrakcji.

W

świąteczną atmosferę wprowadził zebranych występ Amatorskiej Grupy Teatralnej z Goławic oraz program muzyczny
przygotowany przez zespół Gwiazdki Kopernika z ZSZ w Nasielsku. Na
najmłodszych uczestników czekały konkursy z nagrodami, spotkanie
z Mikołajem oraz żywa szopka, która niezmiennie cieszy się największym zainteresowaniem. Na spotkanie przybyli też Pan Mróz i Królowa
Śniegu, którzy wraz z aniołami stanowili atrakcję nie tylko dla dzieci. Do
pamiątkowego zdjęcia w ich towarzystwie tworzyły się kolejki. Świąteczne kartki i ozdoby można było zarówno zakupić na jarmarku bożonarodzeniowym, jak również własnoręcznie wykonać podczas warsztatów plastycznych prowadzonych w samochodzie show car ILS.
Wydarzenie uświetnił pokaz ogniowo-ledowy zaś atmosferę dodatkowo rozgrzało stowarzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór, które poprowadziło ze sceny przedświąteczny trening. Starosta Nowodworski
Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Calak złożyli mieszkańcom
życzenia nie kryjąc przy tym zadowolenia, że z roku na rok, wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dziękujemy, że byli
Państwo z nami!
Pragniemy również podziękować partnerom i sponsorom
V spotkania świątecznego mieszkańców powiatu nowodworskiego,
w szczególności: Hotelowi Mazovia***, Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Kuchniom Świata, firmom
EcoWipes, ILS (Grupa Inter Cars), Polnische Spezialitaten Lukullus, Wilczemu Jarowi, Gospodarstwu Produkcyjno – Handlowo
– Usługowym „Kowalski” w Winnikach, PSB Mrówce w Nowym
Dworze Mazowieckim, Firmie BoKos Zakroczym, Pizzerii Hit, Pizzerii Piekarni Kołacz, firmom Lukullus, Tip Top Władysław Szulc,
Bankowi Pekao S.A (oddział w Nowym Dworze Mazowieckim),
a także nowodworskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej.
Dziękujemy za wielkie serce i nieocenioną pomoc.

6

www.nowydwormaz.pl

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

70 lat Biblioteki!
n 70 lat za nami! Ten piękny Jubileusz Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim obchodziła 21 listopada 2019 r. W nowym, pięknym gmachu Biblioteki zgromadzili się zaproszeni goście aby razem z nami
świętować ten ważny dzień.

S

woją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek Kowalski, Starosta Nowodworski Pan Krzysztof Kapusta, Wicestarosta Nowodworski Pan Paweł
Calak, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Pani Magdalena Biernacka, wicedyrektor
ds. Relacji Zewnętrznych Biblioteki Głównej m.st. Warszawy i Województwa Mazowieckiego Pani Dorota Lutomirska, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich reprezentowała redaktor naczelna portalu sbp.
pl Pani Joanna Filimonow, a Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Pani Agnieszka Koszowska. Wśród przybyłych gości
byli Sekretarz Miasta Pan Jacek Gereluk, Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Pani Grażyna Nadrzycka, radni Rady Miejskiej, naczelnicy
i pracownicy Urzędu Miejskiego, dyrektorzy i prezesi spółek miejskich, nowodworskich instytucji i stowarzyszeń oraz dyrektorzy
szkół i przedszkoli. Na jubileuszową uroczystość przybyli dyrektorzy
i bibliotekarze zaprzyjaźnionych bibliotek oraz osoby, które włożyły
ogromny wkład w rozwój naszej Biblioteki.
Zgromadzonych gości przywitała dyrektor Pani Ewa Borkowska,
która przedstawiła krótką prezentację multimedialną poświęconą historii Biblioteki oraz jej aktualnym działaniom. W swoim wystąpieniu
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pani Dyrektor podziękowała tym wszystkim, którzy tworzyli i tworzą
historię, tradycję i wizerunek nowodworskiej biblioteki. Szczególne
słowa podziękowania skierowane były do osób zaangażowanych
przy rozbudowie siedziby biblioteki. To dzięki ich pracy, pomocy, determinacji i wsparciu powstała piękna i nowoczesna placówka, na
miarę XXI wieku.
Niezwykle ważną częścią jubileuszowego spotkania były wystąpienia gości, od których usłyszeliśmy mnóstwo komplementów,
słów uznania, życzeń i podziękowań.
W tym uroczystym dniu Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymała szczególne wyróżnienie – medal PRO MAZOVIA przyznany przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego Adama Struzika za zasługi i całokształt działalności
biblioteki na rzecz województwa mazowieckiego, który wręczyła
Pani Magdalena Biernacka
Zaproszeni goście wysłuchali wykładu Pana Wojciecha Kowalewskiego z Wojewódzkiej Biblioteki w Krakowie o nowych technologiach w służbie biblioteki.
Wieczorem, na ulice Paryża, naszych czytelników zabrał Pan Wojciech Bardowski recitalem piosenki francuskiej. Powrót z Francji do
jesiennej, polskiej rzeczywistości osłodził gościom jubileuszowy tort.
Uroczystościom towarzyszyła wystawa zdjęć dokumentujących
nasze dzieje i działalność.
Składamy wszystkim gościom serdeczne podziękowania za
wspólne świętowanie Jubileuszu 70-ecia działalności naszej Biblioteki oraz za złożone życzenia, listy gratulacyjne, kwiaty i podarunki.

„Dęby Pamięci” – tomik wierszy Kazimierza Szczerbatko
n Kazimierz Szczerbatko jest autorem kolejnego, 22 już tomiku wierszy, zatytułowanego „Dęby Pamięci”, poświęconego upamiętnieniu oficerów Wojska Polskiego – ofiar zbrodni
Katyńskiej.

I

nspiracją kilku wierszy w tym tomiku są uroczystości Katyńskie
organizowane w Nowym Dworze Mazowieckim, podczas których od 11 lat sadzone są „Dęby Pamięci”.
Jest to efekt współpracy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej (autor jest członkiem ZG tej organizacji) z Zespołem Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, który upamiętnia
oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanym w Katyniu i Charkowie poprzez sadzenie „Dębów Pamięci”. Autor tak pisze o tym w wierszu „Wspominać będą”: ...Wsłuchajmy się w szum
drzew, a pieśń o nich unosi się echem z nowodworskiego parku,
echo rozpaczy, echo pamięci... wołam głosem młodzieży Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz., my będziemy sadzić dęby...
chcemy, aby o was pamięć nie zatarła historia czasu...”.
W wierszu tym, Kazimierz Szczerbatko wymienił nazwiska
11 oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, którym posadzono
„Dęby Pamięci”, a ich fotografie zamieścił na okładce tomiku.
W tomiku, autor zamieścił również kilka zdjęć z uroczystości obchodów 79 rocznicy zbrodni Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (7 kwietnia 2019 r.), których gościem honorowym była ówczesna
minister, a obecna ambasador RP w Rzymie Anna Maria Anders.
Wśród 22 wierszy zamieszczonych w tomiku są też te odnoszące
się do upamiętniania innych wydarzeń historycznych i postaci marszałka Józefa Piłsudskiego.
www.nowydwormaz.pl
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W wierszu „Maj”, autor tak opisuje obchody 84 rocznicy śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim:
„... my pamiętamy, pomnik otoczony młodzieżą, wojskiem, przedstawicielami społeczeństwa, władz, to organizuje ZOR RP… pamiętamy
w Nowym Dworze Maz. o Tobie Marszałku...”.
Nie zabrakło w tomiku wierszy o rodzinnym mieście autora
– Zakroczymiu.
W jednym z nich zatytułowanym „Ziemia”
autor pisze „...Zakroczym to nasze miasto, to
nasza mała Ojczyzna, w niej szkoła, kościoły,
cała historia, prawie tysiącletnia...”.
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Kolędy z Fides et Cantus
n W niedzielne popołudnie, 19 stycznia, kościół Św. Michała Archanioła wypełniła publiczność. Na ten dzień, wspólny koncert
kolęd i pastorałek zapowiedziały dwa zespoły: Chór „Fides et
Cantus” oraz grupa wokalno – instrumentalna „Konfitura”.

„F

ides et Cantus” pod kierunkiem młodego, utalentowanego dyrygenta Bartosza Lisika, działa przy parafii Św.
Michała Archanioła od września 2019 roku. „Konfiturę” tworzą nowodworscy muzycy w składzie: Agata Malczyk (wokal), Martyna

TeksT I Foto Fides et cantus

Zięba (wokal, ukulele), Dariusz Wasilko (gitara) i Piotr Ciemniewski
(cahon).
Żywa reakcja publiczności, włączanie się do wspólnego śpiewu,
kwiaty i bardzo dużo ciepłych słów pod adresem muzyków świadczą o tym, że to było piękne wydarzenie. Na zakończenie wszyscy
zgromadzeni wspólnie wykonali „Bóg się rodzi”, a na bis „Cichą noc”.
Dziękując muzykom za dostarczone doznania artystyczne proboszcz parafii Ks. Kanonik Andrzej Kwiatkowski wyraził nadzieję na
rychłe, podobne spotkania.

Pogrzeb 105-letniego kombatanta kpt. Andrzeja Raka
n 25 stycznia 2020 r., w Cząstkowie Mazowieckim odbył się pogrzeb kpt Andrzeja
Raka – 105 – letniego kombatanta (106 lat
skończyłby 15 marca 2020 r.) i najstarszego
członka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

H

ołd zmarłemu oddała delegacja władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego.
W uroczystości pogrzebowej poza rodziną uczestniczyli m.in.:
członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP z prezesem ZG płk. rez.
Alfredem Kabatą, przedstawiciel Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Sroka, przedstawiciel Marszałka
Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Czaplicki, wójt Gminy
Czosnów – Antoni Kręźlewicz, kombatanci z Klubu Kombatanta
w Czosnowie, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Czosnów.
Mszę św. w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Cząstkowie
Mazowieckim koncelebrowali ks. prof. Józef Mandziuk i proboszcz
parafii ks. Adam Bednarek. Kazanie wygłosił ks. prof. Józef Mandziuk,
który przedstawił szczegółowo drogę życiową śp. kpt. Andrzeja Raka,
w tym jego udział w II wojnie światowej.
Wojskową asystę honorową wystawił 2 Mazowiecki Pułk Saperów. Wartę honorową przy trumnie zmarłego pełnili żołnierze 2
Mazowieckiego Pułku Saperów oraz członkowie Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W skład posterunku honorowego
wchodzili: płk rez. Alfred Kabata, płk w st. spocz. Henryk Łazarski, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, mjr w st. spocz. Janusz
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Zajączkowski, mjr rez. Jerzy Białoskórski i st. chor. w st. spocz.
Stefan Wyszyński.
Zabierając głos na zakończenie mszy św. płk rez. Alfred Kabata powiedział m.in.: Spotkaliśmy się dziś tu w Cząstkowie Mazowieckim, aby oddać hołd i ostatnią posługę najstarszemu kombatantowi Gminy Czosnów i Związku Oficerów Rezerwy RP, który
był uczestnikiem kampanii wrześniowej, a po zmobilizowaniu
w listopadzie 1944 r. przeszedł szlak bojowy przez Baranowicze,
Królewiec, Pruszków, Warszawę, Kołobrzeg, Odrę, Nysę, Berlin i zakończył się na Łabie.
Pan kpt. Andrzej Rak był człowiekiem bardzo skromnym, życzliwym i dobrego serca. Zawsze, gdy ktoś potrzebował pomocy lub dobrej rady, nigdy nie odmawiał.
Był niezwykle odważny, czego dał przykład w czasie wojny, gdy
jako młody człowiek walczył o Ojczyznę, którą kochał nad życie.
Dla wielu osób był przykładem dobrego człowieka, dla nas członków Związku Oficerów Rezerwy RP był przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, autorytetem i „żywym świadkiem historii”, od którego wiele się dowiedzieliśmy.
Panie kapitanie, żegnamy dzisiaj Pana, ale będziemy o Panu zawsze pamiętać. Dziękujemy Panu za Pana patriotyzm i za służbę dla
Polski. Pana szlachetne czyny nie odejdą w zapomnienie, a Pan
nadal będzie żył w naszych sercach, wszak Pana serce przez prawie 106 lat biło miłością do Polski.
Po zakończonej mszy św. jej uczestnicy udali się na cmentarz parafialny w Łomnie, gdzie odbyła się dalsza cześć ceremonii pogrzebowej i złożenie trumny z ciałem zmarłego w rodzinnym grobie.
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Kolędy dla Mikusia!
n Rafał Brzozowski oraz Komitet Społeczny z Nowego Dworu
Mazowieckiego, któremu przewodniczy Burmistrz Jacek Kowalski zorganizował już po raz kolejny Charytatywny Koncert Kolęd.
Koncert odbył się 19 stycznia br. w kościele Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła na Osiedlu Młodych.

NASZE MIASTO
TeksT red.
Foto Zuzanna Rusin – Fotografia.

deczne podziękowania wszystkim Artystom, Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Czyżykowi, Agencji Artystyczno-Usługowej
Pro-Muz, Prezesowi Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy
Modlin za nieodpłatną, życzliwą i profesjonalną pomoc.

P

odczas koncertu zbierane były datki na leczenie młodego mieszkańca Nowego Dworu Mazowieckiego – Mikusia. Chłopczyk walczy o powrót do zdrowia po udarze mózgu.
W koncercie udział wzięli: Rafał Brzozowski, Alicja WegorzewskaWhiskerd, Anna Bystroń-Jajkiewicz z córkami Zuzanną i Wiktorią,
Małgorzata Szarek oraz Piotr Matysik. Artyści zaprezentowali najpiękniejsze polskie kolędy.
Świątynia na Osiedlu Młodych wypełniona była po brzegi
mieszkańcami miasta, którzy pokazali, że mają hojne serca. Na leczenie Mikusia udało się zebrać 11 084,85 zł.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy mieszkańcom za tak liczną obecność i za wspaniałe serca. Składamy ser-

www.nowydwormaz.pl
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28 lat gramy dla WOŚP! W tym roku mamy rekord – 100 tys. zł

n Za nami 28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. To był piękny
czas pełen pozytywnej energii i radości
z pomagania!

TeksT I Foto
Sztab WOŚP Nowy Dwór Mazowiecki

erdecznie dziękujemy wszystkim
wspierającym zbiórkę. Znów pobiliśmy swój rekord w ilości zebranych pieniędzy! Jeden z mieszkańców naszego miasta,
po zakończeniu finału, postanowił dołożyć
brakującą kwotę do okrągłej sumy i tak
– ostatecznie zebrana przez nowodworski
sztab WOŚP kwota to równo 100 000 zł!
Podczas 28. Finału w nowodworskim
sztabie zarejestrowanych było 114 wolontariuszy, którzy zachęcali do wsparcia zbiórki,
której celem jest zapewnienie najwyższych
standardów diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej.
W tym roku wolontariuszy można było
spotkać już w sobotę 11 stycznia. Tego dnia
kwestowali w Centrum Handlowym Hit
(zbiórce towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy w wykonaniu OSP-RW a także występy
muzyczne, i animacje zorganizowane przez

pokazem iluzjonistycznym dla dzieci Konrada Modzelewskiego, który wszystkich
przybyłych wprawił w znakomity nastrój.
Następnie odbyły się przedstawienia młodych, utalentowanych uczestników sekcji
artystycznych NOK (Teatrzyk Wędrowniczek,
sekcja taneczna NOKAUT, sekcja wokalna
i instrumentalna). Obejrzeliśmy również pokaz iluzji w wykonaniu młodego nowodworzanina Mateusza Misiewicza.
Potem na Dziedzińcu Nowodworskiego
Ośrodka Kultury Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP-RW zorganizowała pokaz
umiejętności psów ratowniczych.
W „Galerii Łącznik” również nie zabrakło
atrakcji! Za datki do puszki mogliśmy napić
się pysznej kawy od „BLACKMATT COFFEE
SERVICE”, zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce „GO4PHOTO”, skorzystać z konsultacji
Klubu Zdrowego Stylu Życia lub wybrać sobie drobiazg z orkiestrowego sklepiku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
plastyczne podczas których mogliśmy m.in.
składać kartonowe modele ufundowane
przez firmę „MODEL Opakowania”. Strażacy

koncerty i występy przeplatały licytacje, wyśmienicie prowadzone przez lidera „Bandy
Łysego” – Marcina „Marcela” Słabolepszego.
Publiczność chętnie i hojnie licytowała gadżety WOŚPowe i przedmioty przekazane
przez darczyńców.
Równocześnie, w godz. 11:00-18:00
w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się specjalny „orkiestrowy turniej” piłki nożnej rocznika
2011 zorganizowany przez Akademię Piłkarską MKS Świt. Tam również odbyły się licytacje i loteria fantowa.
O godz. 20:00 zobaczyliśmy tradycyjne
„Światełko do nieba” po którym każdy mógł
poczęstować się przepysznym tortem, ufundowanym, wykonanym i ślicznie udekorowanym przez Cukiernię Duet.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wspierającym zbiórkę. Przede wszystkim naszym
niezastąpionym wolontariuszom i koordynatorom szkolnym, wolontariuszom PCK,
sponsorom oraz wszystkim zaangażowanym
w uatrakcyjnienie 28. Finału.
Lista pomagających i wspierających jest
długa.

Hit Eavents) i w Nowodworskim Ośrodku
Kultury tuż przed spektaklem teatru Hurragram pt. „8 Kobiet”.
12 stycznia tradycyjnie w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się impreza
finałowa. Świętowanie zaczęliśmy od rana

z OSP-RW uczyli chętnych zasad pierwszej
pomocy.
Od 15:00 rozpoczął się blok koncertowy.
Sceną zawładnęli kolejno: Kogo to Obchodzi,
Bartek Wrona, Krzysztof Prusik, Banda Łysego,
Grupa Pasera i Żeglarze Portowi. Wszystkie

Dziękujemy pracownikom Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Pracownikom Banku
Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim, pracownikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, OSP-RW, funkcjonariuszom Policji i Straży Miejskiej, wszystkim,

S
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którzy wystąpili na scenie Nowodworskiego
Ośrodka Kultury (Teatr Hurragram, Konrad
Modzelewski, sekcje artystyczne NOK, Mateusz Misiewicz, zespołom: Kogo to Obchodzi,
Banda Łysego, Grupa Pasera, Żeglarze Portowi, Bartkowi Wronie, Krzysztofowi Prusikowi), naszemu konferansjerowi Marcinowi
„Marcelowi” Słabolepszemu, Hit Events, or-

ganizatorom turnieju MKS Świt 2011, fotografom z „NoviFoto”, Go4Photo Fotobudka,
BlackMattCoffee Service, Klubowi Zdrowego
Stylu Życia, Urzędowi Miejskiemu w Nowym
Dworze Mazowieckim, Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazowieckim.
Sponsorom: Centrum Handlowemu HIT, Hotelowi Mazovia, Zakładowi Energetyki Ciepl-

7 uczuć w NOK
n Nietypowo rozpoczęło się spotkanie z aktorką, gościem piątkowego wieczoru (24.01.2020 r.) w cyklu Więcej niż Kino w Nowodworskim Ośrodku Kultury Małgorzata Bogdańską.

P

o obejrzeniu filmu Marka Koterskiego „7 uczuć”, po wstępnej
prezentacji aktorki w rozmowie z red. Stanisławem Zawiślińskim, kiedy przyszła kolej na pytania z sali, Małgorzata Bogdańska
zaprosiła zebranych do wspólnego odśpiewania krótkiej piosenki,
którą moglibyśmy nazwać „Tak dla odwagi”. I chociaż nowodworskiej
publiczności do rozmowy z gośćmi filmowych wieczorów specjalnie namawiać nie trzeba, to jednak „wspólny występ” zdecydowanie

www.nowydwormaz.pl

nej Nowy Dwór Mazowiecki, Firmom: Model
Opakowania, AUDIO MIX Czesław Dudar, Retro Rescue, Cukierni Duet, Firmie Cukierniczej
MW Janczewscy, Cukiernii M.Szarow, a także
firmom i osobom prywatnym, które przekazały przedmioty na licytacje i do „sklepiku”.
Dziękujemy, że Wasze serca były tego
dnia z Orkiestrą!

TeksT I Foto NOK

ośmielił widzów i rozpoczęła się niezwykle dynamiczna, ciekawa dla
obu stron rozmowa. Film wywarł duże wrażenie na obecnych. Z jednej strony publiczność wyrażała swoje opinie na temat obejrzanego
obrazu, co jest ważne dla każdego artysty, z drugiej zaś, zadawała liczne pytania dotyczące procesu tworzenia i produkcji samego filmu,
ale nie tylko. Padały także pytania dotyczące życia zawodowego jaki
i „prywatnego” artystki. Pani Małgorzata okazała się osobą niezwykle
żywiołową i otwartą, zaspokajała więc ciekawość publiczności w najpełniejszym, możliwym stopniu. Interesujący wieczór z sympatyczną
aktorką mógłby trwać i trwać. Zakończył je nieubłaganie kroczący
czas. Bardzo miłe wrażenia pozostaną jednak na długo.
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n W sobotni wieczór 28 grudnia 2019r. porwały nas romantyczne i energetyczne piosenki filmowe w fenomenalnym
wykonaniu artystów Orkiestry Symfoników Bydgoskich pod
dyrekcją Marka Czekały, solistów: Emilii Czekały i Michała
Grobelnego, oraz tancerzy z grupy tanecznej DanceRouge:
Dominiki Kwintal i Pawła Tomaszewskiego.

P

odczas koncertu publiczność bawiła się przy filmowych przebojach z okresu międzywojennego, wysłuchaliśmy także
szlagierowych kompozycji powojennego światowego kina. Przez bajeczną krainę muzyki filmowej przeprowadził publiczność znakomity
dyrygent a jednocześnie sympatyczny gawędziarz Marek Czekała,
który bardzo szybko zjednał sobie publiczność zgromadzoną na hali,
wprowadzając niezwykle sympatyczną i ciepłą atmosferę. Za sprawą
koncertu „Piosenki z taśmy filmowej” tanecznym krokiem i w szampańskich nastrojach nowodworzanie rozstali się już z rokiem 2019.
W podziękowaniu za cały artystyczny rok na koncert zaprosili:
Nowodworski Ośrodek Kultury i Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.
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FAKTY NOWODWORSKIE

Uczcili pamięć Powstańców Styczniowych

n 19 stycznia w Modlinie Twierdzy br. odbyły się uroczystości 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

N

ajpierw mieszkańcy miasta uczestniczyli w Mszy św. odprawionej w kościele p.w. św. Barbary w Modlinie Twierdzy. Po nabożeństwie wszyscy wysłuchali koncertu Orkiestry OSP
Zawidz, po którym przemaszerowali do Kaplicy Powstańców
Styczniowych. Tam pod tablicą upamiętniającą styczniowe wy-

darzenia z 1863 roku zostały złożone kwiaty. Na zakończenie obchodów, każdy mógł posilić się grochówką.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Księżom Proboszczom, Rekonstruktorom, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Obrońców Modlina, Zarządowi Osiedla Nr 6,
Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne i wszystkim
mieszkańcom.

Kolędy po nowemu
n W niedzielę (26.01.20 r.) zespół śpiewaczy seniorów „Marzyciele” pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Prusika w koncercie pt. „Kolędy po nowemu”
przedstawił publiczności tradycyjne kolędy i pastorałki w nowych, bardzo dynamicznych aranżacjach muzycznych.

www.nowydwormaz.pl

TeksT I Foto red.

TeksT I Foto NOK

W

interpretacji Mariana Talmy wysłuchaliśmy własne teksty pastorałek
oraz mniej znane teksty poetów klasycznych.
Na blisko godzinę powróciła świąteczna atmosfera. Publiczność wraz z zespołem śpiewała najpopularniejsze kolędy i pastorałki, mile
spędzając wspólnie niedzielne popołudnie.
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BLIŻEJ HISTORII

Miesięcznik Samorządowy

Konstanty Gutakowski

TeksT I foto Maria Możdżyńska

n O rodzinie Gutakowskich, ostatnich prywatnych właścicielach Nowego Dworu, chętnie plotkowano. Można powiedzieć,
że sami się do tego przyczynili. Po pierwsze zajmowali eksponowane stanowiska, po drugie byli spowinowaceni z dwoma
ostatnimi królami Polski. Po trzecie Gutakowscy nie byli rodziną stereotypową.

B

yć może, czytelnicy pamiętają, że owdowiały Ludwik Gutakowski poślubił siostrę swojej zmarłej żony, w chwili ślubu
również wdowę. A także to, iż po jakimś czasie na ślubnym kobiercu stanęła jego córka i jej syn przyrzekając sobie nawzajem
wierność, miłość i uczciwość małżeńską. Aż dziw bierze,
że w takiej sytuacji tak niewiele informacji zachowało się
o najmłodszym z nowodworskiej linii Gutakowskich
– Konstantym.
Przyszedł na świat w 1800 r., jego rodzice mieli
wówczas odpowiednio: matka 34 a ojciec 62 lata.
Gdy chłopiec miał 11 lat gdy zmarł jego ojciec.
Całkowitą opiekę nad dzieckiem objęła wówczas
matka – hrabina Marianna Gutakowska, druga żona
Ludwika. Jak wspomnieliśmy rodzina chłopca była
raczej dziwna, jak się w niej czuł, trudno powiedzieć.
Miał trójkę starszego rodzeństwa. Mówiono, iż Konstanty, zarówno dla matki jak i dla ojca pociecha
pochodząca z drugiego związku, może twierdzić,
że związek małżeński zawarli ze sobą jego przyrodni
brat i przyrodnia siostra. Chłopiec miał zresztą rację oboje młodzi,
czyli Gabriela Gutakowska i Henryk Zabiełło, byli z nim spokrewnieni w ten właśnie sposób, ich wzajemne powiązania były nieco inne,
byli rodzeństwem ciotecznym. Nie wiemy gdzie Konstanty spędził
dzieciństwo, ponieważ Gutakowscy posiadali letnią siedzibę w Górze
pod Nowym Dworem, możemy przypuszczać, że bywał w naszym
mieście chociaż główna siedziba rodziny mieściła się w Warszawie.
Po upadku Księstwa Warszawskiego Mazowsze znalazło się w nowym tworze politycznym z carem Aleksandrem I jako królem. Nowy
władca zażądał przedstawienia przez polską arystokrację papierów
potwierdzających jej tytuły. Bracia Wacław i Konstanty Gutakowscy
dokonali tego w czerwcu 1817 r. Tym samym został potwierdzony
ich tytuł hrabiowski. Przy okazji dowiadujemy się, że młodszy z braci
nie spełniał w tym momencie żadnych funkcji publicznych. Obecnie
brak obowiązków u siedemnastolatka nie dziwi, na początku XIX w.
nastolatkowie z rodzin arystokratycznych pełnili już pewne funkcje
społeczne lub polityczne. Starszy brat Konstantego, Wacław Gutakowski w wieku 17 lat został mianowany porucznikiem.
Nie wiemy, czy Konstanty składał wspomniane wyżej dokumenty potwierdzające jego tytuł osobiście, czy zrobił to ktoś

w jego zastępstwie. Obie opcje są prawdopodobne. Na początku
wspomnianego 1817 r. najprawdopodobniej przebywał jeszcze
w domu, całkiem możliwe, że w Warszawie na Grzybowie. Uiścił
wówczas jednorazowo składkę, jaką zobowiązywał się wpłacać
na rzecz Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, którego współtwórczynią była jego matka. Wpłatę, która wynosiła
6 rubli miesięcznie, młody hrabia wpłacił jednorazowo z góry
za cały rok, co mogło świadczyć o tym, że zamierzał wyjechać
na dłużej. Jest to możliwe gdyż wiemy, iż mniej więcej w tym
czasie, najmłodszy z Gutakowskich odbywał tzw. Grand Tour.
Nastolatek w towarzystwie pana Torzkowskiego, swojego
siedemdziesięcioletniego opiekuna, zimę z 1818 na
1819 r. spędził w Genewie.
Trudno powiedzieć kiedy Konstanty powrócił na ziemie polskie. Zgodnie z tradycją ówczesnych czasów
młody arystokrata miał przed sobą jedną z dwóch
dróg. Mógł zostać duchownym lub żołnierzem. Konstanty Gutakowski poszedł drogą starszego brata
i wybrał tę drugą. Został podchorążym w baterii
artylerii pozycyjnej gwardii. W 1823 r. awansował
na podporucznika i otrzymał przydział do pułku
4 ułanów. Nie znamy przebiegu jego służby. Nie
otrzymał wówczas żadnego odznaczenia, niczym
się nie wyróżnił. Musimy jednak pamiętać, że Konstanty służył w wojsku w momencie gdy nasza armia
pełniła jedynie funkcje pomocnicze, a wielki książę
Konstanty Romanow naczelny dowódca znany był z tego, że „jego”
oficerowie awansowali bardzo powoli.
Jesienią 1827 r. podporucznik Gutakowski poprosił o urlop, miał
udać się na 3 miesiące do guberni wileńskiej. Urlop otrzymał, lecz po
jego upływie nie wrócił do pułku. W lutym 1828 r. dostał przedłużenie
wolnego na kolejne 35 dni. I tym razem władze zwierzchnie wyraziły
zgodę. Prośba raczej nie mogła zostać odrzucona, młody Gutakowski
był już wówczas powinowatym Wielkiego Księcia.
Konstanty Gutakowski nie założył rodziny. Nie wiemy gdzie i w jakich okolicznościach nasz nieco „tajemniczy” hrabia zakończył życie.
Stało się to 15 grudnia 1829 r. miał wówczas 29 lat. Dziwnym jest, że
o jego zgonie zawiadomiono jedynie jednozdaniową notką. W przypadku rodzin arystokratycznych, a szczególnie tych, które miały silne
związki z panującymi było to raczej niezwykłe. Nie ma też wzmianek
o mszach odprawianych w jego intencji, chociaż w przypadku pozostałych członków rodziny były one celebrowane bardzo uroczyście.
Nie wiemy nawet jak wyglądał, chociaż portrety jego rodziców i rodzeństwa są dobrze znane. Gdybyśmy chcieli plotkować, to podane
powyżej okoliczności mogą podsuwać myśl, że z najmłodszą latoroślą Ludwika Gutakowskiego jak to się mówi „było coś nie tak”.

WIEŚCI Z RATUSZA

VeloMazovia przez Nowy Dwór!
n Jest nam miło poinformować że przez
teren Nowego Dworu Mazowieckiego
planowany jest przebieg szlaku łącznikowego wchodzącego w skład Rowerowego Szlaku Mazowsza „VeloMazowia”.

L

okalny odcinek szlaku zaplanowano
ulicami „Mieszka I – Józefa Kaszewskiego – Chłodnia – Gen. Ignacego Ledóchowskiego – Gen. Wojciecha Chrzanowskiego – Gen. Józefa Bema.
Celem nadrzędnym wszystkich etapów
realizacji projektu „VeloMazovia” jest stworzenie atrakcyjnego, dostępnego, wysokiej,
jakości produktu turystyki rowerowej. Szlak
funkcjonować będzie w oparciu o istnieją14

cą sieć dróg asfaltowych i gruntowych oraz
ścieżek rowerowych.
VeloMazovia w swoim zamyśle jest sieciowym produktem turystycznym, który łączy,
promuje walory województwa mazowiec-

TeksT I Foto Red.

kiego, a jednocześnie stanowi powiązanie
ze szlakami lokalnymi, dzięki którym można
zwiedzić poszczególne rejony województwa
w sposób bardzo szczegółowy.
n

www.nowydwormaz.pl
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FAKTY NOWODWORSKIE

Zimorodek zwyczajny, klejnot brzegów rzek

TeksT Jerzy Wysokiński
Foto Marcin Łukawski

n Zamieszkuje w południowej i środkowej Europie, północnej Afryce i południowej
Azji w pasie od Dekanu po Archipelag Malajski, na wschód po Sachalin i Japonię. Nie
odbywa regularnych wędrówek, pojedyncze osobniki zimują nad niezamarzającymi
zbiornikami, pozostałe przelatują do południowej części terenu lęgowego. Wędrują
jesienią z obszarów z kontynentalną zimą (północno-wschodnia Europa) do terenów
z zimą łagodną, gdzie zbiorniki nie zamarzają.
Połykający
zdobycz ptak

M

a wielkość wróbla, krępą sylwetkę
i krótki ogon. Brak mu wyraźnego
dymorfizmu płciowego. Dorosłą samicę
można odróżnić od samca po czerwonawej
żuchwie (u samca cały dziób jest czarny).
Głowa i grzbiet są niebieskie z zielonym,
metalicznym połyskiem, środek grzbietu
i sterówki błękitne, policzki rudawobrązowe, a szyja biała. Lotki ciemne, zewnętrzne
chorągiewki niebieskozielone. Kiedy oglądamy ptaka od strony światła, ciało ma
tony szmaragdowe, widziane z przeciwnej
strony przybiera kolory szafiru. Spód ciała
cynamonowy. Dziób szary, mocny i długi,
nogi czerwone. Sylwetka jest nieproporcjonalna – sama głowa i dziób są prawie
równe długości tułowia. Jego lot jest szybki i prostolinijny, często wykonuje go nisko
nad wodą. Zamieszkuje akweny o czystej
wodzie, bogate w odpowiedniej wielkości
ryby. Preferuje czyste, śródlądowe wody
o stromych brzegach, z których zwisają
korzenie lub gałęzie mogące służyć, jako
punkty obserwacyjne – przede wszystkim rzeki i strumienie oraz brzegi jezior
i stawów. Lata nisko nad wodą. W czasie
polowania siaduje na gałęziach nad rzeką
i czatuje na ryby. Atakuje je z zasadzki lub
krótkiego lotu zawisającego. Żywi się też
wodnymi owadami, żabami i rakami. Samo
zanurzenie trwa sekundę, a rybę nabija na
dziób. Nim ją zje, przenosi ofiarę do czatowni. Jeśli pokarm jest przeznaczony dla
samego ptaka, a nie jego piskląt, to połyka go skierowując rybią głowę przodem
do przełyku. W przypadku, gdy podaje ją
młodemu, ryba jest przekręcona w dziobie. Kiedyś zimorodki były tępione, gdyż
posądzano je o zjadanie istotnych dla człowieka gatunków ryb w gospodarstwach
rybackich. Udowodniono jednak, że preferuje mało znaczące słonecznice, cierniki,
kiełbie i ukleje.
W lutym ptaki kojarzą się w pary w trakcie charakterystycznych toków: para goni
się wzajemnie, po czym samiec, kiwając całym ciałem, pozwala się podziwiać samicy.
Zawołania godowe samców brzmią ostro.
www.nowydwormaz.pl

Słychać je, jako przeciągliwe „tije”. Głos
przypomina też przenikliwy gwizd „tith”
lub powtarzalne „tut tut”., Jako ptak terytorialny jest bardzo agresywny. Również zimą
broni swojego odcinka rzeki o długości ok.
1 – 6 km, nawet przed swoim partnerem
rozrodczym. Wiosną przepędza zarówno
rywali, jak i małe ptaki śpiewające. Oboje
przyszli rodzice uczestniczą w budowie
podziemnego korytarza, kopiąc go za pomocą dziobów. Otwór jego jest owalny, na
wysokości 1,5 – 3 m. od podstawy skarpy.
Wygrzebana czasem dość daleko od brzegu urwiska nora ma szerokość 6 cm, głębokość dochodzi do metra, a kończy się okrągłą komorą, położoną wyżej niż wylot. Nora
może być wykorzystywana kilkakrotnie. Do
gniazda ptaki nie wnoszą żadnych przedmiotów, a wyściełają je wyplutymi niestrawionymi łuskami, ośćmi ryb i chitynowymi
częściami owadów. Jaja w liczbie 6 wysiadywane są przez okres 19 do 21 dni przez
obydwoje rodziców. Pisklęta – gniazdowniki, opuszczają gniazdo po 22 – 27 dniach,
choć jeszcze przez parę dni opiekują się
Sadowiący się
na gałęzi zimorodek

nimi rodzice. Karmione są owadami i rybkami w zupełnej ciemności. Zaobserwowano, że pisklę, które dostało swoją porcję,
odchodzi na bok, robiąc miejsce swojemu
rodzeństwu. Młode mają matowe upierzenie, a pióra na piersi są szaro obrzeżone. Lotne stają się po 23 – 27 dniach. Jeśli
obszar lęgowy jest dogodny do rozrodu,
zimorodki wyprowadzają drugi a czasami i trzeci lęg. W takim przypadku samiec
jeszcze wychowuje pisklęta z pierwszego
zniesienia, podczas gdy samica ponownie
wysiaduje jaja. Takie zachowanie pozwala
zrekompensować cięższe i długie zimy,
kiedy dochodzić może do uszczuplenia
populacji. Po okresie godowym zimorodki
żyją pojedynczo.
W Polsce zimorodki to obecnie nieliczne ptaki lęgowe, spotyka się je na całym niżowym obszarze kraju – również nad środkową Wisłą, Narwią i Bugiem, czyli w naszych stronach. W Polsce gatunek objęty

Zimorodek zwyczajny

jest ścisłą ochroną gatunkową. Głównym
powodem zanikania tego niewielkiego
ptaka jest utrata siedlisk, głównie nienaturalna obudowa zbiorników (np. likwidacja
urwistych skarp), zanieczyszczenie wody
i niepokojenie powodowane przez wędkarzy i wczasowiczów. Zabijano je niegdyś
dla kolorowych piór z powodu wyławiania
przez nie ryb. Głównym zagrożeniem dla
zimorodków jest zanieczyszczenie środowiska, przede wszystkim rzek, które wpływa na przejrzystość wody, a także na żyjące
w niej organizmy. Poza tym szkodliwa jest
regulacja cieków wodnych, betonowanie
brzegów rzek i zbiorników wodnych uniemożliwia im zakładanie gniazd. Problemem
może być też zbyt gorliwe usuwanie gałęzi
i korzeni z brzegów stawów i jezior przez
zarządców, co powoduje, że ptaki te nie
mają z kolei jak polować. W ramach działań ochronnych należy ograniczać plany
zabudowy hydrotechnicznej dolin rzecznych, unikać wycinki drzew w linii brzegowej rzek i jezior, prowadzić korekty profilu
skarp, które uległy erozji, wytypować „strefy ciszy” na rzekach o znacznych liczebnościach zimorodka, ograniczać penetracje
nabrzeży przez ludzi w okresie lęgowym.
W Europie populacja zimorodka wykazuje trend spadkowy. Wynika to z tego, że
w pierwszym roku życia ginie ok. 80% młodych. Rzadko spotyka się ptaki 3 – letnie.
Nie bardzo wiemy, skąd pochodzi
dziwna polska nazwa ptaka. Niektórzy przypuszczali, że był on widywany najczęściej
w okresie zimy, podczas wędrówek i stąd
jego nazwa. Wywodzenie jej od określenia
„ziemiorodek” jest chyba jednak niezbyt
słuszne, bo w niektórych językach nazwa
tego ptaka nie wiąże się z ziemią, a z zimą;
np. po niemiecku nazywa się Eisvogel, co
dosłownie znaczy „lodowy ptak”.
Autor tego tekstu z zainteresowaniem
przyjmie każdą informację o spotkaniu zimorodków nad brzegami okolicznych rzek.
15
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Miesięcznik Samorządowy

INFORMACJA
NA PODSTAWIE OBWIESZCZENIA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r.,
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541 t.j. ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(Dz.U.2017.1980 t.j.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r., w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. poz. 1981)
podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej
w Nowym Dworze Mazowieckim w 2020 r.
W okresie od dnia 17 marca do dnia
2 kwietnia 2020 r. przeprowadzona będzie na
terenie powiatu nowodworskiego kwalifikacja
wojskowa.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000,
którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje
lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
wniosek o zmianę kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1996-2001,
posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające
naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych, albo będące studentkami
lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie
wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej
(Dz.U. poz. 944).
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do
końca roku kalendarzowego, w którym kończą
24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
4) Osoba stawiająca się do kwalifikacji
wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
– wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi
miasta) – dowód osobisty lub inny doku-
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ment pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej
w terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe;
– powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesięcy przed dniem stawienia
się do kwalifikacji wojskowej;
– wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez
nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające
poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
5) Osoba, która stawała już do kwalifikacji
wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
– wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi
miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
dokument potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej
w terminie określonym w wezwaniu nie było
możliwe;
– powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie
dwunastu miesięcy przed dniem stawienia
się do kwalifikacji wojskowej;
– wojskowemu komendantowi uzupełnień
– wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane
kwalifikacje zawodowe.
6) Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej
stawiają się przed wójtem lub burmistrzem
(prezydentem miasta), powiatową komisją
lekarska oraz wojskowym komendantem
uzupełnień, właściwym ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane
na pobyt czasowy trwające ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową
komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu
na miejsce tego pobytu;
7) Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej,
które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub czasowego
trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się
do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta),
właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego
trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im
miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji
wojskowej;
8) Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej,
które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej
na danym terenie zamierzają zmienić miej-

sce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do
kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem
miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscowa
ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3
i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.
2018.2096 t.j. ze zm.).
Kto wbrew obowiązkom wynikającym
z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawia się do kwalifikacji wojskowej
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem
miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym
terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom
lekarskim podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub
burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na
wniosek przewodniczącego powiatowej komisji
lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji
wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo
zarządza przymusowe doprowadzenie przez
Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień
mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do
końca roku kalendarzowego, w którym kończą
dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od
posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli
ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.
Kwalifikacja wojskowa dla osób przebywających na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki na pobycie stałym lub czasowym
trwającym ponad trzy miesiące, będzie trwała
w dniach od 17 marca do 20 marca 2020 r.,
dla kobiet dnia 2 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Górska 39 – WARSZTATY
SZKOLNE, tel. 664 193 167.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie
może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w określonym w wezwaniu terminie, powinna zawiadomić o tym Burmistrza Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki telefonicznie na nr
22/51 22 111 lub 22/51 22 251 lub na adres
e-mailowy: sekretariat@nowydwormaz.pl lub
ewa.palac@nowydwormaz.pl powinna to
zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się na kwalifikacji wojskowej i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na
stawienie się w tym terminie. Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki określi nowy termin
stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
www.nowydwormaz.pl
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Nowi nowodworzanie i nowodworzanki

TeksT I Foto
Szczęśliwi Rodzice

Pochwal się
swoim
szczęściem!
Wiktor ur. 3 listopada 2019 r.

Stanisław Grafka ur. 16 października 2019 r.
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„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” i sukces naszych „pierwszaków”
TeksT red. Agata Jaworska-Bębenek Foto Agata Jaworska-Bębenek

n O tym, że czytanie pełni niezwykle
ważną rolę w rozwoju dziecka, nikogo
nie trzeba przekonywać. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Modlina Starego wraz
z nauczycielami po raz kolejny wzięli
udział w ogólnopolskiej kampanii „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.

W

stały przesłane upominki rzeczowe w postaci maskotek Słodziaków, długopisów ze Słodziakami, książek o przygodach Słodziaków,
kalendarzy dla Nauczycieli na rok 2020 oraz
dyplomów i certyfikatów potwierdzających
udział w wydarzeniu.
Warto podkreślić, że liczba wszystkich
zgłoszeń wyniosła w tym roku 3480. To

oznacza, że ponad 50 000 dzieci zaangażowało się w konkurs Biedronki. Do programu
zgłosiło się 6397 nauczycieli.
Serdecznie dziękujemy, a zarazem gratulujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji
wspólnego czytania oraz przyczynili się do
sukcesu naszych pierwszoklasistów.
n

tym roku oprócz propagowania
czytelnictwa, akcja została wzbogacona o zagadnienia edukacji ekologicznej. Przez okres kilku tygodni uczniowie brali
udział w zajęciach prowadzonych w oparciu
o zalecone materiały dydaktyczne, których
celem było nie tylko dostarczanie inspiracji do
codziennego czytania, ale także rozbudzanie
odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Tegorocznym zadaniem konkursowym
przygotowanym przez organizatorów było
przeprowadzenie Dnia Głośnego Czytania
oraz wykonanie dekoracji sali, której centralnym elementem będzie Magiczne Drzewo
Słodziaków. Drzewo musiało być wykonane na
bazie materiałów nadających się do recyklingu.
Mogło być również żywą, zasadzoną wspólnie
rośliną. Drugim krokiem było wykorzystanie
Magicznego Drzewa Słodziaków podczas zorganizowanych w szkole lub klasie obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
Dzięki współpracy uczniów, rodziców
i nauczycieli zaangażowanych w realizację
projektu, powstała bajeczna sceneria leśnej
polany, na której nie mogło zabraknąć zwierząt – bohaterów uwielbianej przez dzieci
książki. W pięknej scenografii nasi pierwszoklasiści wysłuchali fragmentów książki „Gang
Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli
magia z leśnej polany”, odczytanych przez
Panią Dyrektor Mariolę Zielińską.
Decyzją jury konkursu, praca uczniów
– zdjęcia przedstawiające obchody Dnia
Głośnego Czytania na tle wykonanej dekoracji – otrzymała nagrodę główną w postaci
3000 zł na uzupełnienie księgozbioru biblioteki szkolnej. Szkoła sama zdecyduje,
o jakie pozycje uzupełnić swój księgozbiór.
Dodatkowo w ramach nagrody do szkoły zowww.nowydwormaz.pl
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Spotkanie Bożonarodzeniowe w PP1
TeksT I Foto PP1

n Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna,
magii i czarów. Czas spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości.
o w te dni, kiedy iskrzą się lampki choinkowe odkrywamy
sens życia. Ze świętami związane są tradycje, a jedną z nich
jest wspólne kolędowanie. Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1
„Wesoła Jedyneczka” w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach
18-20 grudnia 2019 r. zaprosiły swoich najbliższych na „Jasełka”.
Na scenie nie zabrakło aniołów, pasterzy i czarnych małych diabełków, a do Pana Jezusa przybyli Trzej Królowie. Występy w wykonaniu
najmłodszych wprawiły zaproszonych gości w prawdziwie świąteczny
nastrój i uświadomiły, dlaczego co roku, z niecierpliwością czekamy
właśnie na te święta.
Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię
zbliżających się świąt.

T

Pierwszy Przegląd Tańca Ludowego
n W Publicznym Przedszkolu nr 1 został zorganizowany pierwszy Przegląd Tańca Ludowego. To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników wydarzenia.

D

zieci w barwnych, oryginalnych strojach zaprezentowały
tańce ludowe na najwyższym poziomie. Organizatorem
wydarzenia było Publiczne Przedszkole nr 1 „WESOŁA JEDYNECZKA” w Nowym Dworze Mazowieckim. Przegląd uroczyście zainaugurowały dyrektor placówki Pani Katarzyna Stradza oraz wicedyrektor Pani Martyna Miecznikowska – które powitały przybyłych
gości i najmłodszych wykonawców.
Na scenie umiejętności taneczne prezentowały dzieci z przedszkoli z Nowego Dworu Mazowieckiego: Przedszkole Publiczne
nr 1, Publiczne Przedszkole nr 2, Publiczne Przedszkole nr 5.
Uroczystość rozpoczęła grupa VI „MALI ODKRYWCY” z Przedszkola nr 1 piosenką pt. „Polska Biało – Czerwoni".
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Konkurs rodzinny „Pluszowy Miś”
rozstrzygnięty!

TeksT I Foto PP1

n W ub. roku dzieci z Publicznego Przedszkola Miejskiego nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z rodzicami brały udział w konkursie rodzinnym pt. „Pluszowy Miś”, który zorganizowany został
w związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia.

C

elem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, kształtowanie inwencji
i wyobraźni twórczej, rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym, czerpanie radości ze wspólnej, rodzinnej pracy.
Podsumowanie konkursu odbyło się w piątek 6 grudnia. Pluszowy miś to często najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona
przytulanka. Dzieci pokazały, jak wiele mają pomysłów, aby przedstawić swojego ulubieńca. Prace wykonane były różnorodnymi
technikami plastycznymi,
o czym świadczą zdjęcia.
W konkursie udział wzięło
61 rodzin.
Dla wszystkich aktywnych rodzin zostały przygotowane podziękowania
i słodki upominek.

TeksT I Foto PP1

Następnie wszyscy wspólnie tańczyliśmy układ taneczny do
piosenki ludowej pt. „Poszło dziewczę po ziele”. Podczas przeglądu
dzieci zaprezentowały tańce ludowe takie jak: krakowiak, czy trojak.
Poszczególne grupy zaprezentowały:
PP1 – TROJAK
PP5 –KUJAWIAK
PP2 – KUJAWIAK
Celem przeglądu była prezentacja tradycji, zwyczajów ludowych,
poznawanie kultur wielu regionów Polski, a także propagowanie
sztuki i muzyki ludowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkolaki zatańczyły z wielkim zaangażowaniem i radością.
W nagrodę za wspaniałe wykonanie, dzieci otrzymały dyplomy
i statuetki.
Nauczycielki natomiast, za profesjonalne przygotowanie przedszkolaków do przeglądu otrzymały podziękowania.

www.nowydwormaz.pl
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Jasełka w PP2

TeksT I Foto J .S. – Sz., K.P.

n Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pełen radości, piękna,
magii i czarów. Czas spełnienia marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości.
by podkreśli wyjątkowy charakter tych świąt, już tradycyjnie
jak co roku w naszym przedszkolu (PP Nr2) odbyły się Jasełka
w wykonaniu grupy IV – „Myszki”.
Przygotowania do Jasełek trwały wiele dni, uczyliśmy się kolęd
i pastorałek. Jasełka „W góralskiej chacie” rozpoczęły się grą na skrzypcach kolędy „Oj maluśki” i „Lulaj, że Jezuniu” w wykonaniu absolwentki
naszego przedszkola Emilki Walczak – obecnie uczennicy Szkoły Muzycznej II stopnia im. „Fryderyka Chopina” w Warszawie.
W specjalnie przygotowanych przez rodziców kostiumach oraz
pięknej scenografii, dzieci przedstawiły sceny narodzin Chrystusa
w góralskim klimacie. Mali aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtwarzali swoje role. Wszystkim przedszkolakom należały się ogromne pochwały za zaangażowanie, nauczenie się perfekcyjnie wierszyków, dzięki którym stworzyły wspaniałą świąteczną
atmosferę i podbiły serca całej widowni.
Kolejny raz okazało się, że takie wspólne spotkania, emocje, przeżycia zbliżają ludzi, a dzieciom przekazują jak ważna jest tradycja Świąt
Bożego Narodzenia i jak bardzo rodzinne jest to święto.
W grudniu odbyły się
dwa przedstawienia jasełkowe – dla rodziców oraz
całej społeczności przedszkolnej i zaproszonych
gości.
Jasełka zostały przygotowane przez panie
Julitę Stolarską-Szutran
i Katarzynę Popławską.

Z dalekiej Północy do Krasnali

TeksT I Foto
M.Ch.

A

n W piątek, 6 grudnia br. wszystkie przedszkolaki z PP2 z utęsknieniem i niecierpliwością oczekiwały na niezwykłe spotkanie.

Ś

więty Mikołaj nie zawiódł, nie kazał długo na siebie czekać.
Cała sala powitała gościa z Dalekiej Północy głośnymi oklaskami, co wywołało wiele radości i uśmiechu na twarzach wszystkich zgromadzonych. Nasz gość wręczył każdemu dziecku wspaniały
prezent. ,,Krasnale” w swoich paczkach znalazły zabawki i słodycze.
Miłym akcentem spotkania było wspólne zdjęcie z Mikołajem.
Przedszkolaki z PP2 długo wspominały ten dzień, dzieliły się wrażeniami, ponownie oglądały prezenty. Mikołaj obiecał, że za rok do
nas wróci, a dzieci obiecały, że będą grzeczne :)

Wspólna, przedszkolna Wigilia
n Jedną z grudniowych tradycji w naszym przedszkolu jest spotkanie wigilijne. 20 grudnia 2019 r. Dzieci z PP2 wraz z paniami
zasiadły do wigilijnego stołu.

W

tym szczególnym dniu, odświętnie ubrani rozmawialiśmy o zwyczajach i tradycjach świątecznych w naszych
domach. Na uroczyście nakrytym stole pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne. Przedszkolaki z ochotą smakowały barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, kapustę z grochem, rybę smażoną, słodki piernik.

www.nowydwormaz.pl

TeksT I Foto M.Ch.

Każde spotkanie wzbogaciło
wspólne śpiewanie kolęd. Nie mogło
zabraknąć upominków, które czekały
pod choinką.
Takie wyjątkowe chwile pogłębiają wzajemne relację pomiędzy
rówieśnikami oraz utrwalają wiedzę
na temat zwyczajów Świąt Bożego
Narodzenia.

Spotkanie wigilijne
w grupach:
ŻABKI
PSZCZÓŁKI
JEŻYKI
MYSZKI
BIEDRONKI
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Innowacja pedagogiczna w klasie 2a
TeksT I Foto Sylwia Aniołkowska

n We wrześniu 2019 r. klasa 2a przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą”, którego celem jest
wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.
październiku uczniowie rozpoczęli realizację pierwszego
modułu projektu – "Fikuśne lekturki spod chmurki". Grupa
obejrzała film animowany, którego głównymi bohaterami były Czytusie – plastelinowe ludziki wprowadzające w tematykę projektu. Kolejno uczniowie wykonali własne figurki, które znalazły honorowe miejsce w naszej sali lekcyjnej.
Następnym zadaniem było założenie lekturników – zeszytów
potrzebnych do dokumentowania pracy uczniów. Każdy z nich ma
okładkę zaprojektowaną i ozdobioną indywidualnie, zgodnie z upodobaniami dziecka.
Podczas realizacji pierwszego modułu dzieci miały okazję wysłuchać Baśni Hansa Christiana Andersena. Wszystkie zadania, które należało zrealizować w pierwszej części projektu klasa opracowała na
podstawie baśni pt. „Choinka”. Dzieci wykonały obowiązkowe zadania
w lekturnikach.
Następnie przygotowały piękne, kolorowe zakładki do książek, które nawiązywały do przeczytanej lektury.
Kolejnym zadaniem, które zrealizowała klasa było grupowe wykonanie makiety przedstawiającej scenę rodzinnego spotkania przy
bogato ozdobionej choince.
Ostatnim zadaniem w tym module było przygotowanie plakatów
zachęcających innych do przeczytania baśni H.Ch Andersena pt. „Choinka”. Uczniowie klasy 2a dobrze bawili się podczas realizacji pierwszego modułu projektu i z niecierpliwością czekają na kolejne wyzwania.

W

„Lekturki spod Chmurki”

n W tym roku szkolnym, mając na uwadze rozwój czytelnictwa
wśród uczniów, przystąpiliśmy do Projektu „Lekturki spod Chmurki”. Zgodnie z zamierzeniami projektu, nasza wspólna przygoda,
niewątpliwie rozbudziła w uczniach ciekawość literacką i aktywność czytelniczą.

O

kazało się również, że uczniowie w naturalny sposób doskonalili swoje umiejętności: czytanie ze zrozumieniem oraz
aktywne słuchanie.
W ramach I modułu „Fikuśne lekturki spod chmurki” wybór padł na
lekturę Justyny Bednarek pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Uczniowie po otrzymaniu lekturników pokolorowali okładkę
i ozdobili ją wg własnego uznania. Następnie przystąpili kolejno do
uzupełniania stron związanych z pierwszą przeczytaną lekturą.
Na drzwiach naszej sali oraz w kąciku czytelniczym znalazło się
miejsce na informacje dotyczące realizowanego Projektu. Pojawiły
się również, wykonane z plasteliny „Czytusie”. Trzeba przyznać, że
każdy uczeń wykonał go z dużym zaangażowaniem.
Podczas wspólnej realizacji zadań, wartością dodaną stała się integracja. I tu ilu uczniów, tyle pomysłów, co dało swój wyraz choćby w pomysłach na stworzenie plakatu zachęcającego do przeczytania książki.
Kolejnym zadaniem było wykonać zakładkę do lektury. Każdy
uczeń bazując na szablonie ozdabiał ją wg własnego pomysłu. Poza
wykazaniem się inwencją twórczą, z tym zadaniem wiązało się jeszcze
jedno... Dzieci podarowały zakładkę tym osobom, które bardzo lubią.
Na wspólne czytanie lektury zaprosiliśmy Panią Hannę Twardowską z biblioteki szkolnej oraz wybraliśmy się do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Na zakończenie I modułu, wspólnie oglądaliśmy zdjęcia, które
powstawały w trakcie jego realizacji, dokonywaliśmy podsumowania i dzieliliśmy się wrażeniami.
Za prawidłowo wykonane zadania w Projekcie otrzymaliśmy dyplom „Potwierdzenie realizacji I modułu” dla klasy Ia. Kolejny II moduł
już przed nami... O naszych postępach będziemy z dumą informować na bieżąco.

Symbole Wielkiej Brytanii
n W listopadzie w Szkole Podstawowej nr
1 odbył się konkurs z języka angielskiego
pt.: „Symbole Wielkiej Brytanii”. Ponad 60
uczniów przygotowało prace konkursowe.

K

ażda praca została doceniona i nagrodzona.
Ogłaszamy wyniki konkursu z języka angielskiego pt. „Symbole Wielkiej Brytanii”.
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TeksT I Foto
Magdalena Kujawa

TeksT I Foto Katarzyna Sprawka

kat. 0-3
I miejsce – Wiktor Waliczek
II miejsce – Kacper Krajewski
III miejsce Jan Żebrowski
wyróżnienie – Wiktoria Adżemian,
Gabriela Stawicka, Kornelia Kujawa
kat. 4-6
I miejsce Antonina Łaszczyk
II miejsce Bartek Szlązkiewicz

III miejsce Bartosz Skrzypoń
wyróżnienie – Hubert Kępa,
Tamara Karuk, Anna Miecznikowska
kat. 7-8I
I miejsce Małgorzata Gocław
II miejsce Maja Drożdżowska
III miejsce Kamil Bochenek
wyróżnienie Dawid Wasiak
n
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Wagon Kultury – podsumowanie

n 10 grudnia 2019 r. na terenie Stacji
Muzeum uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym projekt współfinansowany ze
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Wagon Kultury 2019, w którym czynnie brali udział.

P

rojekt „Wagon kultury” miał na celu
nawiązanie współpracy Stacji Muzeum z instytucjami spoza sektora kultu-

ry. Do współpracy przy realizacji projektu
zaangażowani zostali artyści, którzy na co
dzień w swojej pracy podejmą ważne dla
danego miejsca i społeczności tematy dotyczące dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Warsztaty plastyczne, w których
uczestniczyli uczniowie SP nr 1 w ramach
projektu w dniu 30 września 2019 r. miały
na celu wykorzystanie sztuki w celu przełamywania izolacji, wyrażania emocji i stosunku do otaczającego świata. Uczniowie

Młodzież – Seniorom
n 16 grudnia uczniowie z szkolnego chórku, samorządu uczniowskiego
i szkolnego klubu wolontariatu ze Szkoły
Podstawowej nr 1, razem z opiekunami:
Beatą Krowisz i Dariuszem Kłosowskim,
odwiedzili seniorów z domu opieki Nestor w Wojszczycach.

D

ziewczyny z chórku zaśpiewały kolędy i piosenki świąteczne, przeplatane historią powstania najpiękniejszych pol-

www.nowydwormaz.pl

TeksT I Foto Elżbieta Żybura

projektowali instalacje przestrzenne mające na celu uatrakcyjnienie miejsc niezagospodarowanych lub ukrycie mało atrakcyjnych elementów infrastruktury na terenie
naszego miasta.
Podczas spotkania podsumowującego zaprezentowane zostały efekty pracy
uczestników. Uczniowie zwiedzali również
Stację Muzeum, mieli możliwość poznania
historii kolejnictwa, obejrzeli zbiory i eksponaty znajdujące się na terenie muzeum.

TeksT I Foto Beata Krowisz

skich kolęd. Przygotowaliśmy i rozdaliśmy
prezenty dla mieszkańców i pracowników
domu opieki: kartki świąteczne zrobione
przez dzieci uczęszczające na świetlicę oraz
przez uczniów zerówek, szóstych i siódmych
klas, a także bombki na choinkę udekorowane przez nasze zdolne maluchy z zerówki.
Bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie i cieszymy się, że swoją obecnością
udało nam się umilić seniorom ten przedświąteczny czas.
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Dzień Świętego Mikołaja w SP7
n Jak co roku 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 korytarze były gwarne, kolorowe i wesołe. Uczniowie klas I – III ruszyli
w mikołajkowym korowodzie.

TeksT Koordynator Mistrzostw Małgorzata Kulesza
Foto Mirosława Franczak

Antonina Gawryłowicz, Krystian Bieganowski, Łucja Rosiak, Konrad Kubiak, Aleksandra
Sulima, Jakub Średziński, Jagoda Nadolna,
Szymon Rosiak, Jakub Żuryński, rodzina Piotrowskich: Agnieszka, Antoni, Łucja z tatą
Jackiem.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców
za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu i słodkich upominków dla uczniów.
				
n

ląsały Śnieżynki, brykały Renifery, dostojnie sunęli Mikołajowie. W trakcie
korowodu przybył Święty Mikołaj. Z wielką
radością rozdał na ręce gospodarzy klas
słodkie upominki. W podziękowaniu dzieci

z klas IIe, Ic i Id zaprezentowały dla niego
program muzyczno-taneczny.
W ciągu dnia odbywały się XIV Mistrzostwa Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym – Mistrzostwa SP7. Zawodnicy kręcili bączkiem i nakładali na niego pierścienie.
Spośród 6 prób wybierano najlepszy wynik.
Oto Mistrzowie Szkoły Podstawowej nr 7 im.
Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim:

Ćwiczenia przed startem.

Kręcę i nakładam pierścienie.

W oczekiwaniu na wynik.

Ho, ho, ho...

Mikołąje, Renifery, Śnieżynki...

Pani Mikołajowa uważnie obserwuje
poczynania zawodnika.

Prezenty od Mikołaja

Występ czas zacząć.

Witaj Św. Mikołaju!

Zawodnicy z zerówki przedszkolnej.

To świetna zabawa.

Czekamy na Mikołąja.

P

Brać uczniowska.
Sunie korowód...
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„Mikołajkowe wygibasy”

TeksT I Foto
ZSP nr 4 – Beata Kielar

Konkurs na ozdoby świąteczne
z recyclingu

TeksT I Foto
ZSP nr 4 – A. Kolanek

n Mały Samorząd SP nr 4 z Modlina Twierdzy zorganizował konkurs
na ozdobę bożonarodzeniową.
le nie miała to być zwykła ozdoba. Należało wykorzystać
materiały z recyklingu. Jury miało bardzo trudny orzech do
zgryzienia, aby wybrać zwycięzców.
Wszystkie prace były bardzo pomysłowe i estetycznie wykonane. Można to zobaczyć na zdjęciach. Ostatecznie jury przyznało
dwie pierwsze nagrody, które otrzymali:
• Sebastian Zarzycki IIb i Blanka Grzybowska IIb
• II miejsce Lena Kałamaga IIb
• III miejsce Julian Smukowski IIa i Marcin Kusiak IIa
• Wyróżnienia: Marcin Górecki, Liwia Turek, Bartek Mendel, Amelia
Maćkiewicz, Michał Szczygielski, Emilia Turek, Amelia Mroczkowska.

A

n „...Mikołaju my Ci pomożemy...” – tak śpiewały dzieci ze szkoły w Twierdzy. I pomagały Mikołajowi…

6

grudnia 2019 r. w hali sportowej przy ulicy Bema 312, uczniowie klas 0-3, podczas „Mikołajkowych wygibasów” – „odśnieżały” ulice Twierdzy, roznosiły prezenty, walczyły z nawałnicą gradową, jeździły saniami ciągniętymi przez renifery, prezentowały swoją
celność, sprawność fizyczną, szybkość w pokonywaniu przeszkód.
Mikołaj nie pozostał nieczuły na wysiłki uczniów klas młodszych.
Przy dźwiękach piosenki śpiewanej przez dzieci, pojawił się na
hali sportowej. Nie przyszedł z pustymi rękami. Rozdał dzieciom dyplomy ukończenia „Mikołajkowych wygibasów” i słodkie co nieco.
Po wspólnym tańcu „skakańcu” i pamiątkowym
zdjęciu, pospieszył w dalszą drogę.
Nie mogło zabraknąć
witaminowego akcentu.
Jak co roku, dzieci częstowały się soczystymi jabłuszkami. Sponsorami byli
rodzice i firma HAMERAS.

„Choinkowe cacka”
n 17 grudnia 2019 r. na zajęciach świetlicowych dzieci z klas
pierwszych ZSP nr 4 w Modlinie Twierdzy wzięły udział w konkursie pt. „Choinkowe cacka”.

D

zieci pod opieką swoich wychowawczyń p. M. Tokarz
i p. A. Fajdek wykonywały różnokolorowe bombki 3D na
choinkę. Każde z nich samodzielnie dekorowało swoją pracę, używając brokatu, cekinów, kolorowego papieru i świątecznych ozdób.
Na koniec drogą głosowania wybrano 3 najpiękniejsze bombki.

www.nowydwormaz.pl

TeksT I Foto ZSP nr 4 M. Tokarz

Wyróżnionym uczniom wręczono dyplomy i drobne upominki.
Zwycięzcami zostali:
I. Aleksandra Wyzińska
II. Piotr Adamski
III. Mikołaj Ujazda
Pozostałe dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Wszystkie prace
były bardzo piękne i starannie wykonane.
Gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla wszystkich
uczestników za bardzo aktywny udział w konkursie.
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Wycieczka klasy 6a ZSP nr 4 z Modlina Twierdzy do Centrum Nauki Kopernik
TeksT I Foto ZSP nr 4 – B. Nalewajk

n W pogodny mroźny poranek 12 grudnia 2019 r. klasa VIa wraz z wychowawczynią Bożeną Nalewajk oraz panią Patrycją
Szatkowską wybrała się do Centrum Nauki
Kopernik do Warszawy.

K

ażdy miał swoją chwilę do eksperymentowania – poczucia, że
otacza nas świat techniki i mnogości wynalazków. W małych grupkach mogliśmy
zobaczyć, jak działa nasza wyobraźnia

w zetknięciu się z działaniem fizyki i mechaniki, czym jest optyczne złudzenie
i jaką siłę ma magnes, gdzie ćwiczenia
nie były wskazane dla osób z chorobami serca. Z dużą przyjemnością chłopcy
poddawali się ćwiczeniom wytrwałości
i siły, podczas których doświadczali wielu
przyjemnych wrażeń.
Nie mogliśmy nacieszyć oczu podnoszącymi się samoistnie w górę tiulowymi,
kolorowymi szalami, które pod wpływem

powiewu ciepłego powietrza „szalały pod
sufitem” i nie chciały w żaden sposób
spaść na dół. Jak wytłumaczyć działanie
spostrzegawczości, intuicji, refleksu, sprytu, wyobraźni, czy wszechstronnej wiedzy?
Jedni są szczęściarzami, bo takie cechy
nabyli, inni muszą je wypracować. Kto nie
był w Centrum Nauki Kopernik? Byliśmy
wszyscy po kilka razy i za każdym razem nie
można się nudzić. Oto kilka ujęć z naszych
atrakcyjnych doświadczeń...

„Moja babcia i dziadek” – konkurs w świetlicy szkolnej w Twierdzy
n 21 stycznia 2020r. z okazji Dnia Babci
i Dziadka w świetlicy szkolnej został przeprowadzony konkurs pt. „Moja babcia
i dziadek”.

U

czniowie klas pierwszych, pod opieką swoich wychowawczyń p. A. Fajdek i p. M. Tokarz mieli za zadanie wykonać
swoją babcię i dziadka w postaci kukiełki.
Dzieci bardzo chętnie i z pomysłowością
wykonały swoje pacynki. Każda z nich była
niepowtarzalna, wykonana z różnych materiałów np. filc, włóczka, pianka, cekiny
26

TeksT I Foto
ZSP nr 4 – Anna Fajdek

i inne. Zwycięzców konkursu wyłonili uczniowie z klas
pierwszych i drugich w drodze głosowania:
I miejsce – Maja Krzemińska
II miejsce – Basia Pracz
III miejsce – Lena Zakostowicz.
Gratulacje dla zwycięzców! Laureaci konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.
www.nowydwormaz.pl
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Jasełka w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT I Foto Marta Kaczmarek

n Tradycją naszego przedszkola stały się
coroczne Jasełka przygotowywane przez
przedszkolaków z wszystkich grup pod
opieką nauczycieli.

N

ie inaczej było w ubiegłum roku,
17 grudnia 2019 r. od rana w pięknie udekorowanej sali przedszkolnej zbierali się nasi mali aktorzy, ich rodzice oraz
zaproszeni goście. Cudowna scenografia
oraz ogromna ilość błyszczących światełek
wprowadziły wszystkich obecnych w wyjątkowy nastrój. Przesłaniem Jasełek było
przedstawienie wydarzenia narodzin Dzieciątka w niezapomnianym klimacie. Magiczne występy dzieci sprawiły, że publiczność mogła przeżyć historię Marii i Józefa
szukających miejsca do schronienia.
To uroczyste wydarzenie było doskonałym momentem do refleksji, chwili zadumy
nad cudem narodzin Dzieciątka. Spotkanie
było także okazją do wspólnego kolędo-

wania. Oczywiście nie zabrakło prezentów,
miłych rozmów, wzruszeń oraz prawdziwie
świątecznej atmosfery.
Uwieńczeniem pięknych, aktorskich występów były życzenia bożonarodzeniowe
złożone przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim pana Zdzisława Szmytkowskiego,
wicedyrektor panią Irenę Wiśniewską, władze
miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka
n Łzy wzruszeń i radości w zerówce
w Twierdzy. Są takie dwa dni w roku, kiedy
każdemu robi się cieplej na sercu, oczywiście jest to Dzień Babci i Dziadka. To dni
pełne uśmiechów, wzruszeń, łez radości.

T

ak wspaniała uroczystość odbyła
się w SP nr 4 w Modlinie Twierdzy
22 stycznia 2020 roku przygotowana przez
dzieci z zerówek. Na wstępie wicedyrektor
p. E. Rudnicka przywitała ciepłymi słowami licznie przybyłych gości. W tle pięknej
scenografii przygotowanej przez wychowawców, dzieci z grup „0”A , „0”B oraz „0”C
zaprezentowały radosny program artystyczny. Dzieci zatańczyły zimowe tańce:
„Zaczarowany śnieg”, „Zimową Poleczkę”,

Dziękujemy gościom za przybycie, a małym,
zdolnym aktorom, wokalistom, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom za zaangażowanie i przeniesienie nas we „wspaniałą
podróż do Betlejem”. Z pewnością Jasełka
będą zapamiętane przez wszystkich, a na kolejne czekamy z niecierpliwością.
„...do
Betlejem
prowadź
mnie...”

TeksT I Foto ZSP nr 4 – P. Kuczera

„Tupu tup po śniegu” oraz śpiewały piosenki, a na zakończenie złożyły swoim
babciom i dziadkom życzenia. Występ
został nagrodzony gromkimi brawami.
Nie zabrakło również wspólnej zabawy
taneczno-ruchowej „Babciu, Dziadku czy
potrafisz?”, do której dzieci zaprosiły swoje Babcie i swoich Dziadków. Zaproszeni
goście mogli obejrzeć także taniec „Clap
song” w wykonaniu zerówkowiczów. Mali
artyści zaprezentowali się od najlepszej
strony, a Babcie i Dziadkowie reagowali
ze wzruszeniem na życzliwe, ciepłe słowa swoich wnucząt. Na zakończenie balu
dzieci wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. To był
dzień pełen wzruszeń i radości.

Dzień Babci i Dziadka w Miejskim Żłobku

TeksT M. Bojar Foto M. Kaczmarek

n 22 stycznia 2020 r. do Miejskiego Żłobka nr 1 w Nowym
Dworze Mazowieckim dzieci zaprosiły swoje kochane babcie
i dziadków z okazji ich święta.

M

aluchy przygotowały dla Nich specjalny program artystyczny, recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły.
Niejednej babci i dziadkowi podczas występów dzieci, ze wzruszenia łezka kręciła się w oku. Dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom wcześniej przygotowane wspólnie z opiekunkami upominki
i laurki. Po artystycznych, wspaniałych występach dzieci, wspólnych pląsach przy muzyce na wszystkich uczestników uroczystości
czekał pyszny poczęstunek. Nie zabrakło na nim tortu pieczonego
przez szefową kuchni oraz innych słodkich smakołyków. To były
naprawdę wyjątkowe chwile pełne uśmiechu, radości i zabawy.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny
ukazały nam jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone z wnukami. Dziękujemy naszym gościom za liczne przybycie i wspólnie
spędzone chwile, które były doskonałą okazją do poznania się i nawiązania pozytywnych relacji. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie.
www.nowydwormaz.pl
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„Najpiękniejsza kolęda lub pastorałka” – konkurs wokalny w PP4
n „Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne
harmonie. Podnosi intensywne i głębokie
emocje, a swoim czarem wywiera głęboki
wpływ…”.

I

dąc za słowami Jana Pawła II taką
muzykę można było usłyszeć
12 grudnia w Publicznym Przedszkolu nr
4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
4 w Nowym Dworze Mazowieckim podczas konkursu na „Najpiękniejszą kolędę
lub pastorałkę”. To wyjątkowe wydarzenie
odbyło się przy pięknej świątecznej dekoracji na tle, której prezentowali się uczestnicy konkursu. Mali wokaliści zaśpiewali
polskie kolędy, pastorałki oraz piosenki
świąteczne występując solo w duetach,
a nawet całą grupą. Przez kilka tygodni
artyści przygotowywali się pod okiem rodziców do swoich wokalnych występów.

Zgromadzona widownia mogła usłyszeć
takie melodie jak „Był pastuszek bosy”,
„Świeć gwiazdeczko”, „Zagraj dziecku
kołysankę” czy „Skrzypi wóz”. Oprócz
konkursowych występów również każda
grupa przedszkolna zaprezentowała się
na świątecznej scenie z bożonarodzeniowym utworem. I w ten sposób rozbrzmiały
dźwięki najpiękniejszych kolęd tj. „Pójdźmy wszyscy stajenki”, „Chwała na wysokości” czy „Przybieżeli do Betlejem pasterze”
oraz pastorałki „Gore Gwiazdka Jezusowi”
i „Owieczki cieszcie się”. Po wysłuchaniu
wszystkich konkursowych kompozycji
jury wyłoniło zwycięzców. I miejsce zdobył duet Zofia Skóra i Barbara Brańska,
których wykonanie poruszyło wszystkich
zgromadzonych, a nawet wywołało łzy
wzruszenia. II miejsce przypadło w udziale Lilianie Sali oraz Nikoli Sawickiej zaś III
miejsce zdobyli ex aequo Maciej Krzemiński oraz Grzegorz Gołasiewicz. Warto

ZIMOWY NARODOWY uczniów ZSP nr 4

TeksT K. Kuczkowska
Foto M. Trzaska

podkreślić, że uczestnicy konkursu oprócz
umiejętności wokalnych zaprezentowali
się również z odpowiednimi rekwizytami
i w specjalnie przygotowanych strojach.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody. Również każda
grupa za swój występ otrzymała upominek w postaci gry dydaktycznej. Celem
głównym tego wyjątkowego wydarzenia było przede wszystkim kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia, a jednym
z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych jest właśnie śpiewanie kolęd. Chyba żaden z narodów nie może się
pochwalić takim bogactwem tych pieśni,
jak naród polski. W kolędach z pewnością
odnaleźć można czystą poezję, najpiękniejsze pomysły muzyczne, ale również
wiele śladów dawnych polskich obyczajów. Dlatego warto zadbać o to, aby święta stały się jeszcze piękniejsze poprzez
wspólne, rodzinne kolędowanie.

TeksT I Foto
ZSP nr 4 – B. Siwek

n W grudniu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w ramach promowania aktywnego spędzania czasu wolnego oraz propagowania sportów zimowych odbyła się wycieczka uczniów ZSP nr 4 z Modlina Twierdzy do Warszawy na Zimowy Narodowy.

I

tak 14 grudnia 2019 r. pod opieką nauczycieli wf: A. Biegaj
i B. Siwek oraz Pani B. Kielar i Pana A. Kielara w 75-cio minutowym
slocie na lodowisku A Zimowego Narodowego, uczestniczyła blisko
60 osobowa grupa uczniów z klas 5 – 8 SP.
Uczniowie oprócz doskonalenia swoich umiejętności, świetnie się
bawili, podrygując w rytm dobrej muzyki. Czas spędzony na lodowisku
minął szybko i aktywnie.
Mamy nadzieję, że dzięki przychylności P. Dyrektora, zawsze otwartego na nasze pomysły, nie będzie to jedyny taki wyjazd na lodowisko.
Jak pokazała frekwencja, zainteresowanie tego typu atrakcjami wśród
naszej młodzieży jest, na szczęście, bardzo duże.
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Tytuł Mistrza Polski Seniorów na gwiazdkę!!!
n W dniach 16-21. grudnia 2019, Polski
Związek Tenisowy zaplanował i przeprowadził Halowe Mistrzostwa Polski
Seniorów. Mistrzostwa odbywały się
na nowo wybudowanej hali tenisowej
w Bytomiu.

N

asz reprezentant
– Kacper Żuk, w ramach przygotowań
do sezonu 2020,
zdecydował
się
wziąć w nich udział.
Jako trzeci Senior
w Polsce, po Hubercie Hurkaczu (przygotowuje się do
sezonu w USA) oraz
Kamilu Majchrzaku (zaplanował przygotowania w Katarze), Kacper został rozstawiony

w Mistrzostwach Polski z nr 1, jednakże nie
był 100% faworytem do tytułu. Na Mistrzostwa przyjechało wielu młodych, zdolnych
zawodników jak i Seniorów z wieloletnim
doświadczeniem na światowych i krajowych
kortach, m In. Grzegorz Panfil czy Mateusz
Kowalczyk.
Kacper stanął na wysokości zadania
i zdobył Tytuł Halowego Mistrza Polski Seniorów w grze pojedynczej 2019/2020!!!
Podsumowując sezon 2019 należy
stwierdzić, że był to najlepszy, jak do tej
pory sezon Kacpra w zawodowej karierze.
W trakcie tego sezonu zanotował awans
w zawodowym rankingu tenisistów ATP
w grze pojedynczej z miejsca 1090 na początku roku na miejsce 450, a więc o ponad
600 miejsc. W grze podwójnej z miejsca 860
na miejsce 370 ATP. Bilans kończącego się
sezonu, to 3 zawodowe tytuły w grze pojedynczej (Egipt, Niemcy, Szwecja) oraz

Udany debiut zawodnika Joggera w Iii Biegu City Trail
n W niedzielę 15 grudnia w Parku Leśnym na warszawskich Młocinach rozegrana została III runda ogólnopolskiego
cyklu biegów CITY TRAIL z NATIONALE-NEDERLANDEN.

W

yjątkowo sprzyjająca pogoda
zgromadziła na starcie prawie 800
uczestników: dzieci, młodzież i dorosłych,
którzy rywalizowali w kilku biegach od 300
metrów do 5 kilometrów. Udział wzięła również grupa zawodników nowodworskiego
JOGGERA. Na uwagę zasługują wyniki najmłodszych. W kategorii wiekowej D-4 najmłodszy z zespołu 13 letni Maciej Gromadka na dystansie 2 kilometrów przybiegł na
6 miejscu z czasem 7:57. W kategorii M-16

na dystansie 5 kilometrów debiutant w zespole Szymon Grzegrzółka w bardzo dobrym czasie 18:00 zdecydowanie pokonał
rywali, zajmując 32 miejsce w kat OPEN
na prawie 500 rywali. Dobrze wypadli jego
koledzy z zespołu Michał Rynkun z czasem
20:30 i Patryk Szczurowski, który uzyskał
czas 21:21 zajmując 6 i 8 miejsce w tej kategorii wiekowej.
Szczególne uznanie należy się Patrykowi, który po miesięcznym intensywnym
treningu poprawił swój rekord życiowy
z ubiegłego miesiąca na tym dystansie
o 2 minuty i 49 sekund trenując na nowej
bieżni nowodworskiego stadionu. Brawa dla
naszych biegaczy, którym życzymy nie gorszych wyników w kolejnych startach.

Biegacze Joggera w City Trail

TeksT I Foto
na podst. nowydwormaz.pl

3 zawodowe tytułu w grze podwójnej
(Egipt, Turcja, Polska).
Kacper jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w odzież wyposaża go firma Adidas, w sprzęt tenisowy
firma Yonex.
Kacprowi serdecznie gratulujemy udanego sezonu i kolejnego tytułu w kolekcji.
Liczymy, że przyszły sezon dostarczy nam
jeszcze więcej emocji i radości z odnoszonych sukcesów na światowych kortach.
TeksT I Foto emka

czwÓrka najmŁodszych zawodnikÓw joggera


zdobywca
1 mIEJSca w kat. m16
szymon grzegrzÓŁka

TeksT I Foto emka

n Biegacze nowodworskiego JOGGERA wystartowali w niedzielę 12 stycznia
w IV biegu CITY TRAIL edycji 2019/2020.

S

tart odbył się tradycyjnie w Parku Leśnym na warszawskich Młocinach.
Przepiękna typowo wiosenna pogoda zgromadziła na starcie 864 uczestników: dzieci,
młodzieży i dorosłych. Drugie tyle to rodzice
i kibice startujących zawodników, którzy zgromadzili się w alejkach wokół startu i mety.
Młodzież startowała na dystansach od 300 do
2000 metrów. W biegu na 2 kilometry pobiegł
13 letni Maciej Gromadka dobiegając do mety
w czołówce w czasie 8.44. W biegu na 5 kilometrów najlepiej wypadli nasi reprezentanci
w kat M-16 – Michał Rynkun w dobrym czasie 20.09 i Patryk Szczurowski z czasem 22.14.
Czas Michała jest jego najlepszym rezultatem
w tym cyklu. W kat M-50 Ludomir Rynkun
uzyskał czas 25.12 a Andrzej Piekut 26.00.
Gratulujemy wyników i życzymy powodzenia
w kolejnych edycjach City Trail.
www.nowydwormaz.pl
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Mistrzostwa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w wieloboju sportowym
TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

n Rywalizacji sportowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 4 ciąg dalszy. Ponieważ w ubiegłym roku szkolnym rywalizacja wielobojowa wzbudziła
duże zainteresowanie, Uczniowski Klub
Sportowy „Reduta” postanowił również
w tym roku szkolnym podobną rywalizację sportową przeprowadzić.

Z

awody odbyły się na dwóch poziomach. 18 listopada wystartowały klasy
IV-VI a 25 listopada klasy VII-VIII. Z satysfakcją
należy powiedzieć , że z 13 oddziałów szkolnych nie wystartowały tylko dwa zespoły. Każdy zespół liczył sześć osób, trzy dziewczynki
i trzech chłopców. W opinii sędziów i orga-
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nizatorów zawodów rywalizacja była bardzo
zacięta, wystarczy powiedzieć, że w grupie
młodszej /klasy IV-VI/, dla ustalenia miejsc
II i III potrzebna była dogrywka. W grupie
starszej /klasy VII-VIII/ po raz trzeci zwyciężyła
klasa VIIc. A oto wyniki zawodów:
Grupa młodsza (IV – VI)
I miejsce – klasa VI c
II miejsce – klasa V a
III miejsce – klasa IV a
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie:
Rosiak Paulina, Trojak Wiktoria, Tośka Klaudia,
Jankowska Wiktoria, Franiewski Dawid, Deroń Krystian.

Grupa starsza (VII-VIII)
I miejsce – VII c
II miejsce – VIII a
III miejsce – VII b
Najlepsi w tej grupie wystąpili w składzie:
Pyta Alicja, Topolewska Zuzanna, Żurek Zofia, Fedorów Hubert, Hołota Marcin, Trojak
Kacper.
Na zakończenie zawodów dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Zdzisław
Szmytkowski wręczył tryumfatorom nagrody ufundowane przez UKS „Reduta” oraz pogratulował wszystkim uczestnikom zawodów wspaniałej, sportowej zabawy.
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Sławomir Kąkol Wicemistrzem Świata w XTERRA World Championship Hawaii
TeksT I Foto Aneta Pielach – Pierścieniak

n Nowodworzanin, Sławomir Kąkol zdobył tytuł Wicemistrza Świata XTERRA
World Championship Hawaii, które odbyły się pod koniec ubiegłego roku na Hawajach. 6 lutego Burmistrz Jacek Kowalski
osobiście pogratulował tego sukcesu.

Sławomir Kąkol z sukcesami łączy pasję sportową i życie zawodowe, choć jak sam twierdzi,
sport jest na pierwszym miejscu. Aktywność
sportowa daje mu siłę, witalność i zdrowie, co
również przekłada się na powodzenie w życiu
zawodowym.
Sport towarzyszy mu w życiu od dzieciństwa.
Zaczynał od jazdy rowerem, z czasem doszły
do tego inne dyscypliny i tak, ok. 5 lat temu
rozpoczął przygodę z triathlonem. Bierze udział
w wielu imprezach. W ostatnim Wieliszewskim
Crossingu (2.02) zajął I m-ce w kat. OPEN w kolarstwie MTB na dystansie 19.2 km. Jednak najważniejsze dla niego są imprezy o randze międzynarodowej. Startuje w nich 3-4 razy do roku
i do nich szlifuje formę startując w pozostałych
imprezach. Do każdego startu przygotowuje się
ok. 3 m-cy. W planach na ten rok ma powtórzenie startu w zawodach na Hawajach i sierpniowe
Mistrzostwa Europy z cyklu IRONMAN w Danii.
W kwietniu wystartuje w hiszpańskiej Marbelli,
by na dystansie ½ IRONMAN powalczyć o kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. Życzymy mu tego
z całego serca i wielu kolejnych sukcesów.

X

TERRA World Championship rozgrywane są na wyspie Maui. W ubiegłym
roku odbyła się już 24 edycja tej imprezy.
W trakcie zawodów triathloniści mają do pokonania 1,5 km pływania we wzburzonej wodzie oceanu, ze startem z plaży D.T. Fleming
Beach. 32 km jazdy na rowerze górskim z ponad 1000 m przewyższenia przez Zachodnie
Góry Maui oraz 10,5 km biegu przełajowego
w upale.
Nowodworzanin, Sławomir Kąkol odniósł
wspaniały sukces i wywalczył tytuł Wicemistrza Świata XTERRA World Championship
w kategorii wiekowej M55-59, z czasem
3:20:08.
Zdobytego tytułu pogratulował zawodnikowi osobiście Burmistrz Jacek Kowalski.

Noworoczny turniej piłkarski w Twierdzy

n Jak co roku, Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” 31 stycznia zorganizował
noworoczny, halowy turniej piłkarski
dla amatorskich drużyn z Nowego Dworu Mazowieckiego.

I

w tym roku dopisały zespoły , wystartowało sześć drużyn które rozegrały
zawody systemem „każdy z każdym”. Turniej
honorowym patronatem objął burmistrz
miasta Jacek Kowalski. Rozgrywane mecze
były bardzo zacięte, wystarczy powiedzieć,
że tylko jeden mecz w całym turnieju zakończył się remisem. A oto wyniki zmagań:
Delta – Dream Team		
0:4
Betoniara – Sparta Modlin		
3:0
Brooklyn – Nowa Gwardia		
1:0
Delta – Sparta Modlin		
3:1

www.nowydwormaz.pl

Betoniara – Nowa Gwardia		
Brooklyn – Dream Team		
Delta – Nowa Gwardia		
Betoniara – Broklyn		
Sparta – Dream Team		
Delta – Brooklyn			
Betoniara – Dream Team		
Nowa Gwardia – Sparta Modlin
Delta – Betoniara			
Broklyn – Sparta Modlin		
Nowa Gwardia – Dream Team
Klasyfikacja końcowa turnieju:
			
Pkt.
I miejsce – Dream Team
13
II miejsce – Nowa Gwardia 10
III miejsce – Betoniara
9
IV miejsce – Brooklyn
6

TeksT I Foto
Sławomir Krzeczkowski

1:3
0:3
1:3
1:0
0:4
1:2
0:3
3:0
0:4
1:5
0:0
Bramki
14:0
9:3
9:6
4:10

V miejsce – Sparta Modlin
VI miejsce – Delta 		

3
3

6:14
5:14

Zwycięski zespół Dream Team wystąpił
w składzie: Kacper Dominiak /GK/, Piotr Kalinowski, Mateusz Zalewski, Marcin Świderski,
Jakub Czarkowski, Kacper Oleś, Michał Gąska, Daniel Wierzbicki, Maciej Siwek, Łukasz
Zalewski /kpt/.
Najlepszym bramkarzem zawodów został Kacper Dominiak który w całym turnieju
nie wpuścił żadnej bramki a królem strzelców został Łukasz Zalewski zdobywca czterech bramek.
Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufundowane przez burmistrza miasta
Jacka Kowalskiego.
n
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Zimowo, sportowo i dla każdego czyli Runmageddon!
n Weekend 29.02-01.03 warto zaznaczyć sobie w kalendarzu. W tych dniach
do Nowego Dworu i Zakroczymia zawita Zimowy Runmageddon. Dorośli,
młodzież oraz dzieci będą mieli okazję przeżyć prawdziwie ekscytującą
przygodę. Poznają nieodkryte zakątki
Garnizonu Modlin. Przebiegną się historycznymi tunelami i pokonają niecodzienne przeszkody Runmageddonu.
Podczas tego weekendu będzie można
posmakować prawdziwego ekstremalnego sportu oraz skorzystać z atrakcji
Miasteczka Kibica i podziwiać startujących zawodników. W tym roku Zimowy
Runmageddon odbędzie się w Reducie
Napoleona, a uczestnicy najdłuższej
formuły dobiegną aż do Zakroczymia.

 Dla dorosłych? Sportowe wyzwanie
Runmageddon to idealna propozycja na
weekend. To starcie z fascynującym, sportowym wyzwaniem, ale również z ostrym,
zimowym klimatem. Każdy może zadecydować, czy chce pokonać go samodzielnie,
czy może lepiej z grupą przyjaciół. Jedno
jest pewna wrażenia będą niezapomniane.
W tej edycji biegu startujący ma do wyboru
trzy poziomy trudności. Dla początkujących
rekomendowana jest 3-kilometrowa formuła INTRO z 15 przeszkodami. Taki dystans pozwoli poznać Runmageddon i przekonać się,
że „nie taki diabeł zły, jak go malują”. Dla osób
o nieco większym apetycie na sportowe wyzwania przygotowana będzie trasa Rekrut,
czyli 6-kilometrowy odcinek najeżony około
30 przeszkodami. Te dwie formuły dedykowane są dla osób po 16 roku życia i dostępne będą w sobotę (29.02). A w niedzielę na
trasie staną… najwięksi twardziele. Zmierzą
się oni z tzw. Hardcorem – dystansem 21 kilometrów, na którym zaplanowane będzie
70 przeszkód. Więc jeśli ktoś szuka ultramoc-
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nych wrażeń, to niedzielna konkurencja będzie właśnie dla niego.
 Dla dzieci? Emocjonująca przygoda
29 lutego br. w sobotę dzieci w wieku
4-11 lat będą miały okazję pokonać fascynujący, jednokilometrowy tor przeszkód
i zdobyć medale prawdziwego Runmageddończyka. Wśród 10 przygotowanych konstrukcji znajdzie się dziecięca wersja dorosłego Multiriga, ściana i dywan zbudowane
z opon oraz domek z siatki, po którym dzieci
będą musiały się wspiąć. Mali fighterzy będę
musieli zmierzyć się także z przeszkodą o nazwie Jama Smoka, na którą składają się ściany
z wyciętymi na różnych wysokościach otworami. Najmłodsi będą startować w trzech
kategoriach wiekowych 4-5, 6-8, 9-11 lat,
tak by komfort zabawy był jak najwyższy.
Więcej informacji znaleźć można na stronie:
www.runmageddon.pl/imprezy/zimowyrunmageddon-kids-warszawa-29-02-2020
 Dla młodzieży?
Ekscytująca gra w realu
Runmageddon rzuca też zimowe wyzwanie młodzieży w postaci formuły Junior.
Zamiast komputera i wirtualnych gier proponuje wzięcie udziału w realnej konkurencji,
gdzie nastolatkowie między 12-15 rokiem
życia ścigają się pokonując ekstremalną trasę. Mają oni do pokonania dwa kilometry
i 15 przeszkód, a na końcu czeka na nich
medal zwycięzcy. Od 2020 trasa Runmageddonu Junior poprowadzona będzie szlakiem
formuł dla dorosłych. To będzie prawdziwa
próba siły i charakteru, która zagwarantuje
realne doznania.
Runmageddon to najpopularniejszy
w Polsce bieg z przeszkodami, którego organizatorzy dbają o wysoki poziom sportowej
rozrywki oraz bezpieczeństwa. – Nasze trasy
są tak zaplanowane, by dostarczać maksimum dobrej zabawy dzieciom, młodzieży
i dorosłym. Przeszkody nie są łatwe, ale są do
przejścia. A do tego na trasie panuje atmosfe-

TeksT I Foto ORGANIZATORZY

5 wskazówek dla startującego:
1. Wybierz buty z wyrazistym bieżnikiem
– takie mniej się ślizgają i łatwiej pokonuje się w nich runmageddonowe błoto.
2. Zapomnij o bawełnie. Załóż strój z materiałów technicznych. Materiał musi oddychać i chronić przed wilgocią.
3. Załóż rękawiczki. Najlepiej dwie pary.
Jedne cienkie ogrzewające, drugie gumowe, antypoślizgowe.
4. Wybierz formułę odpowiednią dla
siebie, dostosowaną do poziomu Twojej
sprawności: Intro, Rekrut lub Hardcore.
5. Uwierz w siebie i nie bój się pokonywać
przeszkód. Na trasie zawsze znajdzie się
ktoś, kto poda Ci pomocną dłoń.
ra pomocy i współpracy, dlatego każdy startujący nawet ten, który biegnie sam, znajdzie
przy przeszkodzie pomocną dłoń, czy to innego uczestnika, czy wolontariusza – mówi
dyrektor eventu Maciej Baranowski. Wśród
przeszkód Zimowego Runmageddonu
znajdą się: Porodówka – opony przez, które
trzeba będzie się przeciskać; Pole Dance –
konstrukcja z rur, wirująca drabinka – Helikopter, czy Małpi Gaj. Będzie się trzeba czołgać pod zasiekami, wspinać na pionowe
ściany i przeskakiwać opony. Pewne jest też
błoto. Nad bezpieczeństwem czuwać będą
szefowie trasy i przeszkoleni wolontariusze,
dlatego choć zabawa będzie „brudna”, będzie bezpieczna. Runmageddon już po raz
trzeci odbędzie się w okolicach Garnizonu
Modlin. Jednak po raz pierwszy startować
będzie z Reduty Napoleona i dotrze, aż do
Zakroczymia. Trasy będą inaczej poprowadzone niż w poprzednich edycjach, dlatego
zimowe wydarzenie 2020 roku będzie ciekawym wyzwaniem zarówno dla wiernych
Runmageddończyków, jak i debiutantów.
W pakiecie startowym każdy uczestnik formuł dla dorosłych otrzyma t-shirt z logiem
organizatora oraz niespodzianki od sponsorów biegu, dzieci i młodzież otrzymają
bandany. A na mecie startujący w formule
Rekrut, Hardcore, Junior, Kids otrzymają pamiątkowe, zasłużone medale.
Chętni, którzy lubią spędzać aktywnie
weekendy mogą zapisywać się do udziału przez stronę www.runmageddon.pl do
27 lutego. Przy zapisie można wybrać formułę oraz dogodną godzinę startu. Można też
skorzystać ze zniżek drużynowych.
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