
Miesięcznik Samorządowy  Egzemplarz bezpłatny  Wydanie 121  Grudzień 2021

Nowy Dwór 
A.D. 1806

 str. 14

WARTO PRZECZYTAĆ

Świt pokoNAł 
Lechię GDAńsk 

 str. 41 

TEMAT NUMERU
Mieszkańcu! sprawdź czy płacisz podatek 
pit w NowyM dworze MazowieckiM! 

koLejNy 
pojAzD 
w Mzo!

 str. 4
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słowo od BurMistrza
Drodzy Mieszkańcy, 

to już ostatnie w tym roku wydanie Fak-
tów Nowodworskich. Ze względu na pan-
demię koronawirusa są one wydawane 
rzadziej, dlatego wewnątrz znajdziecie, 
szczególnie w dziale edukacja materiały 
z jesiennych wydarzeń. 

Koniec roku to czas refleksji i analizy 
wydarzeń z ostatnich 12 miesięcy oraz 
planów na przyszły rok. 

Zadania, które w tym roku były przez 
miasto realizowane to m.in. wielomilio-
nowe inwestycje jak budowa parkingu 
P&R wraz z miejscem obsługi podróżnych 
przy ul. Morawicza, remont bloków komu-
nalnych, rewitalizacja budynku dawnego 
kasyna oficerskiego w Modlinie Twierdzy, 
czy prace związane z zazielenianiem mia-
sta i rozwojem terenów zielonych. 

Nie zapomnieliśmy też o inwestycjach 
w nasze bezpieczeństwo: remontach dróg 
(m.in. ul. Poniatowskiego) i chodników, 
budowie nowych miejsc parkingowych, 
wyniesionych przejść dla pieszych i pro-
gów zwalniających, modernizacji placów 
zabaw czy doświetlaniu przejść dla pie-
szych. Nieustannie inwestujemy i pozy-
skujemy środki na rozwój infrastruktury 
sportowej, edukacyjnej i kulturalnej. 

Kontynuujemy zadania związane 
z ochroną zdrowia naszych mieszkańców. 

Wymienię choćby nasze działania w trosce 
o czyste powietrze (dofinansowanie do wy-
miany piecy), środki finansowe dla nowo-
dworskiego szpitala, aktywnego włączenia 
się samorządu w akcję #szczepimysie czy 
o nieustające wsparcie naszych seniorów. 

By móc kontynuować te zadania i reali-
zować nowe projekty potrzebujemy Pań-
stwa pomocy. Jak zawsze chodzi o pienią-
dze jakie płyną do miejskiej kasy z podatku 
od osób fizycznych. Dlatego zwracam się 
do Was po raz kolejny z apelem, abyście 
przy rozliczeniu PIT’a wskazali jako miej-
sce zamieszkania Nowy Dwór Mazowiec-
ki. Tym samym każdy z Was będzie miał 
udział w dalszym rozwoju naszego miasta. 
Tylko i aż tyle wystarczy, by wesprzeć dal-
szy rozwój infrastruktury, z której Państwo 
i wszyscy Mieszkańcy korzystają. Nowy 
Dwór Mazowiecki dzięki Waszemu wspar-
ciu może być jeszcze bardziej przyjaznym 
miejscem do życia. Liczę, że nam w tym 
pomożecie!
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spis treŚci

Mieszkańcu! sprawdź czy płacisz podatek pit 
w Nowym Dworze Mazowieckim!

TeksT I FOTO RED.

temat nUmeRU

Im więcej ich wpłynie do miejskiej kasy tym więcej możliwości na realizację kolejnych 
zadań i inwestycji, które podnoszą standard życia wszystkich mieszkańców naszego 

miasta. Jeśli chcemy mieć lepsze drogi, więcej środków przeznaczać na oświatę, komuni-
kację, kulturę i sport, to musimy wspólnie na to pracować. 

Dlatego też zwracamy się po raz kolejny do Państwa z apelem o wpisanie w deklara-
cjach podatkowych za 2021 rok Nowego Dworu Mazowieckiego jako miejsca zamieszka-
nia. Nie musisz być zameldowany w Nowym Dworze by tu się rozliczać!

Chcemy by hasło nakreślone w Strategii Rozwoju Miasta jakim jest „Przyjazny Nowy 
Dwór Mazowiecki” było skutecznie realizowane. Z Państwa pomocą może to być dużo 
łatwiejsze. Wystarczy, że wszyscy mieszkańcy, zarówno prowadzący działalność gospodar-
czą, jak i ci osiągający dochody z tytułu umowy o pracę, emerytury czy renty, rozliczą swój 
podatek PIT w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Pamietaj! Ty też możesz zostać PITagorasem!
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Ulica poniatowskiego w remoncie!

Zadanie obejmuje wymianę podbudowy i nawierzchni drogi, 
budowę nowego chodnika, peronów autobusowych oraz 

uporządkowanie odwodnienia.
Koszt inwestycji to 1 mln 312 tys. zł z czego 750 tys. zł pochodzi 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Postępy prac na bieżąco są monitorowane przez miejskich 

urzędników oraz władze miasta. Na placu budowy obecni byli 
Burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski oraz radna Rady Miejskiej Justyna Paszkiewicz. 

Koniec remontu przewidziany jest jeszcze w tym roku. 

n Wyczekiwany przez mieszkańców Modlina Twierdzy re-
mont ul. Poniatowskiego stał się faktem. Dzięki determina-
cji władz miasta oraz środkom z miejskiego budżetu miasta 
i pozyskanemu dofinansowaniu w listopadzie ruszyły prace!

TeksT I FOTO RED.

zielono nam wokoło!

Około 800 sztuk nowych roślin pojawiło się na ulicy Wojska Pol-
skiego w pobliżu ścieżki rowerowej, na ulicy Inżynierskiej oraz 

ulicy 29 listopada. Nowe lipy, śliwy wiśniowe, kasztany oraz jesiony 
wyniosłe, a także berberysy, cisy, róże, kosodrzewina czy hortensje, już 
na wiosnę cieszyć będą oko. Wszystko w szczytnym celu jakim jest 
dbałość o powietrze i mikroklimat na terenie naszego miasta.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikrokli-
matu MAZOWSZE 2021 to także program dający możliwość realiza-
cji zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Dlatego też pozyskana do-
tacja na zadanie „Zmień nawyki – chroń powietrze 2021” umożliwiła 
przeprowadzenie miejskiego konkursu o tematyce ekologicznej (in-
formacja z rozstrzygnięcia konkursu na str. ….). Dzieci z nowodwor-

skich szkół podstawowych 
mogły wziąć udział w kon-
kursie poprzez nadesłanie 
swoich prac plastycznych 
(wykonywanych techniką 
dowolną) o tematyce zwią-
zanej z ochroną powietrza. 
Nagrodami dla laureatów 
były elektryczne hulajnogi 
oraz elektryczna desko-
rolka. Nagrody zakupiono 
dzięki pozyskanej dotacji. 

Ponadto w dniach 
od 19 do 28 listopada na 
miejskim serwisie interne-
towym oraz na fanpejdżu 
miasta dostępny był link 

do przedstawień o tematyce 
ekologicznej. Przedstawienia 
skierowane były przede wszyst-
kim do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz udostęp-
niane był y szkołom tak aby można je było obejrzeć i omówić na 
lekcjach w szkole. 

Warto również wspomnieć, że w 2021 r. na terenie Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego pojawiły się 6703 nowe nasadzenia – drzewa, krze-
wy, kwiaty. Na inwestorów działających na terenie miasta nałożyliśmy 
też obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 332 drzew 
i 100 krzewów, które będą wykonane w latach 2022-2023. Dzięki 
sprawnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych jest to dla miasta 
rekordowy dobry rok pod tym względem, a to jeszcze nie koniec! 

Na poprawę jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodni-
czego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji otrzymaliśmy z Rzą-
dowego Funduszu Polski 
Ład promesę na 4,5 mln 
złotych. Środki te umożli-
wią nam kontunuowanie 
działań z zakresu nasadzeń 
zielenią, ale – co równie 
istotne – przyczynią się 
do powstania miejsc z do-
datkową infrastrukturą re-
kreacyjną. Część z nich 
chcielibyśmy wykorzystać 
na zagospodarowanie 
lasu Dębinka (oczywiście 
w porozumieniu z Nadle-
śnictwem), by wizyta tam 
ponownie mogła być dla 
Państwa przyjemnością. 

n Niemal co roku środki pozyskane z budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego pomagają w upiększaniu na-
szego miasta. Także w tym roku, dzięki dotacji z Mazowieckie-
go Instrumenty Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021, prowadzone były działania w zakresie zasi-
lania naszego miasta w roślinność.

TeksT WPI, KB FOTO WPI
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Samochód będzie służył głównie 
do opróżniania pojemników 

typu „dzwon”, w których gromadzone 
są odpady segregowane. Od kilkuna-
stu dni już działa w terenie. Do tej pory Miejski Zakład Oczyszczania 
dysponował tylko jednym tego typu pojazdem. Warto nadmienić że 
wraz ze zwiększającą się ilością zabudowy wielorodzinnej, zwiększa 

się liczba pojemników, które MZO musi systematycznie opróżniać. 
Nowy samochód z pewnością usprawni odbiór tych odpadów. 

Koszt auta to 574 400,00 zł brutto. 

n Flota MZO powiększyła się o ko-
lejny pojazd – samochód typu ha-
kowiec z żurawiem hydraulicznym. 
Auto zostało zakupione ze środków 
miejskich, dzięki przekazanej dla 
MZO dotacji.

kolejny pojazd w Mzo! TeksT RED. FOTO MZO

Wykonanie w tym miejscu parkingu jest odpowie-
dzią na potrzeby okolicznych właścicieli lokali 

handlowych i usługowych oraz mieszkańców. Nowe miejsca 
parkingowe znacząco usprawniły dostawy do zlokalizowanego 
w pobliżu sklepu, umożliwiły klientom dostęp do lokali usługo-

wych i placówek handlowych, a mieszkańcy zyskali nowe miej-
sca parkingowe dla swoich aut.

Koszt prac to 77.600 zł. 

n W odpowiedzi na prośby mieszkańców oraz rad-
nych przy ul. Bohaterów Modlina powstało 10 nowych 
miejsc parkingowych. O ich wykonanie po rozmowach 
z mieszkańcami zabiegały radne Rady Miejskiej z Osie-
dla Pólko – Krystyna Nasiadka i Wioletta Dylewska.

Nowe miejsca parkingowe na pólku! TeksT I FOTO RED.

Zaznaczamy jednak, że formalne otwarcie inwestycji od-
będzie się wiosną. Wówczas również zaplanowane zosta-

ły dodatkowe atrakcje i animacje na tym terenie. Dla chętnych 

będą również prowadzone zajęcia w ramach programu profi-
laktycznego jako formy zagospodarowania czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.

n Na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakończył się montaż pumptracka. Już teraz, przy sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych mogą z niego korzystać dzieci i młodzież.

pumptrack w NDM! TeksT I FOTO RED.
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Gratulujemy Mistrzowi europy w kolarstwie

Alan Banaszek w październiku br. zdobył złoty medal 
w wieloboju podczas mistrzostw Europy Grenchen 2021 

(Szwajcaria) w kolarstwie torowym! 
Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta wraz z Burmistrzem 

Nowego Dworu Mazowieckiego Jackiem Kowalskim wręczyli 
Alanowi pamiątkową statuetkę. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

n 9 listopada br. Starosta Nowodworski gościł Mistrza Europy 
w kolarstwie.

TeksT I FOTO ZESPóŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNyCh STAROSTWA 
POWIATOWEGO W NOWyM DWORZE MAZOWIECKIM

stypendium starosty Nowodworskiego

W dniach 8-11 lipca 2021 r. Damian uczestniczył w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i Juniorek do lat 17 na Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, gdzie 
w swojej kategorii wy-
nikiem 231 kg zdobył 
brązowy medal. 

Niezmiernie cie-
szy nas fakt, że trady-
cje związane z tym 
sportem są dalej kul-
tywowane w naszym 
powiecie.

n Stypendium Starosty Nowodworskiego za szczególne osią-
gnięcia sportowe otrzymał Damian Chojnacki, uczeń Zespołu 
Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, wy-
chowanek trenera Marcina Ciesielskiego.

TeksT I FOTO ZESPóŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNyCh STAROSTWA 
POWIATOWEGO W NOWyM DWORZE MAZOWIECKIM
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rezonans w szpitalu

W Nowodworskim Centrum 
Medycznym będzie wspo-

magać zaplecze diagnostyczne dla 
pacjentów szpitala, ale również dla 
pacjentów prywatnych oraz wkrótce 
dla pacjentów chcących wykonać badanie w ramach umowy 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania wykonywane są 
aparatem GE SIGNA EXPLORER, który daje możliwość wykony-
wania świetnej jakości badań podstawowych poczynając od 
głowy i kręgosłupa poprzez badania ortopedyczne wszystkich 
stawów oraz badania dynamiczne takie jak badanie jamy brzusz-
nej, miednicy. Jego zaletą są badania bardziej specjalistyczne jak 
spektroskopia czy badania naczyniowe. Badanie rezonansem 

magnetycznym jest bezbolesne, nie-
inwazyjne i bezpieczne, nie wymaga 
promieniowania X, co daje pacjen-
towi komfort i bezpieczeństwo pod-
czas badania, dzięki czemu lekarze 
mogą postawić szybką diagnozę. Zapisy pod numerem telefonu  
23 661 84 20. Szczegółowe informacje dostępne na stronie inter-
netowej www.rezonansciechanow.pl

n Ruszyły zapisy w nowo otwartej 
pracowni rezonansu magnetyczne-
go. Został tam uruchomiony najnow-
szej generacji 1,5-teslowy aparat re-
zonansu magnetycznego.

TeksT I FOTO REZONANS CIEChANóW KROL SPóŁKA KOMANDyTOWA 
FILIA NOWy DWóR MAZOWIECKI

odsłonięcie muralu „Nasielska Guzikarka”

Inicjatorem i pomysłodawcą było Sto-
warzyszenie Artystyczno-Społeczne 

Skafander. Uroczystość przyciągnęła wielu 
mieszkańców gminy Nasielsk oraz przed-
stawicieli samorządów: urzędu marszał-
kowskiego województwa mazowieckiego, 
powiatowego i gminnego. 

Cieszymy się, że Powiat Nowodworski 
miał możliwość wesprzeć realizację pro-
jektu. Wydarzenie było okazją do kreatyw-
nego spędzenia czasu przez najmłodszych 
dzięki warsztatom artystycznym, a także 
starszej widowni, która mogła wziąć udział 

w quizie na temat wiedzy o nasielskiej fa-
bryce guzików. Dodatkową atrakcją był 
koncert zespołu ,,Misz Masz’’ oraz gorąca 

kawa i herbata serwowana przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Cieksynie „Wiejskie 
Sprawy Kobiet”.

n W niedzielę 14 listopada br. w Nasielsku 
odsłonięto nową atrakcje miasta, jaką jest 
mural z guzików. Mural upamiętnia jedną 
z najstarszych fabryk guzików na ziemiach 
polskich prowadzonej przez braci Filar, 
która znajdowała się właśnie w Nasielsku.

TeksT I FOTO ZESPóŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNyCh STAROSTWA POWIATOWEGO W NO-
WyM DWORZE MAZOWIECKIM FOTO URZąD MIEJSKI W NASIELSKU

Uroczystość poświęcenia Środowiskowego Domu 
samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim

Przybyli goście mieli okazję obejrzeć 
przygotowany przez podopiecznych 

występ artystyczny. Wydarzenie było także 
okazją do zapoznania się z funkcjonowa-
niem placówki oraz rozmów z uczestnikami.

Wśród obecnych na wydarzeniu byli 
m.in.: Starosta Nowodworski Krzysztof Kapu-
sta oraz Wicestarosta Paweł Calak, członek 
Zarządu Powiatu Nowodworskiego Monika 
Nojbert, radna powiatu nowodworskiego 

Elżbieta Kapałka oraz przedstawiciele służb 
społecznych i duchowieństwa.

Uroczystość była także okazją do podzię-
kowania za wsparcie poprzez doposażenie 
pracowni majsterkowicza firmie Profix Sp. 
z o.o. Podziękowanie wręczyli Starosta oraz 
Wicestarosta na ręce przedstawiciela firmy 
Rafała Sajewicza.

n 23.11.2021 r. odbyła się uroczystość 
poświęcenia Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy Caritas Diecezji Warszawsko – 
Praskiej w Nowym Dworze Mazowieckim 
przez Biskupa Romualda Kamińskiego.

TeksT I FOTO ZESPóŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNyCh 
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWyM DWORZE MAZOWIECKIM 
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Nowa nawierzchnia na placach zabaw!

W sumie ułożonych zostało  
600 m2 nowej bezpiecznej na-

wierzchni z płytek . Dostawcą elemen-
tów tj. płyt i krawężników była firma  
ELS POLAND Sp. z o.o.

Prace już się zakończyły. Nowa 
nawierzchnia ułożona została na 
placach zabaw przy ul. Sempołowskiej,  
ul. Wiejskiej, Warszawskiej i Spacerowej.

n Na kilku placach zabaw w mieście 
pojawiła się nowa nawierzchnia. Sta-
ra zniszczona została wymieniona na 
nową, bezpieczną i łatwiejszą w póź-
niejszym utrzymaniu i ewentualnej  
renowacji.

TeksT RED. FOTO MZO

Bezpieczniej na ulicach Modlina twierdzy!

W trosce o poprawę bezpieczeństwa na ulicach Modlina Twier-
dzy radna Justyna Paszkiewicz wnioskowała o wykonanie 

wyniesionych przejść dla pieszych w ul. Bema oraz progów zwalnia-
jących w ul. Malewicza w Modlinie Twierdzy. Poparcie dla zasadności 
zastosowania takich rozwiązań wyraził również Zarząd Osiedla nr 6. 
Dodatkowo radna przekazała na ten cel specjalną dotację. 

Zadanie zostało zakończone na początku listopada. Wykonane 
prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa na tych ulicach.

n

n Dwie ulice w Modlinie Twierdzy będą bardziej bezpieczne. 
Z inicjatywy radnej Justyny Paszkiewicz wybudowane zosta-
ły wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające  
w ul. Bema i Malewicza. 

TeksT I FOTO RED.
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orły wróciły do Gko! 

W dawnym Kasynie Oficerskim 
w Modlinie Twierdzy trwa remont. 

Wszystkie prace odbywają się pod nadzo-
rem konserwatorskim i są szczegółowo ana-
lizowane. To z kolei pozwala dbać o każdy 
detal na obiekcie. W tym zakresie wyszuku-

jemy wszelkie możliwe źródła historyczne, 
pozwalające nam odtworzyć wszystko tak, 
jak było w przeszłości. 

Dzięki tym działaniom w ostatnich tygo-
dniach udało się przywrócić na elewacji bu-
dynku wcześniej mieszczące się tam orły. 

Jak do tego doszło? Po analizie zdjęć 
z okresu międzywojennego, oraz odkryw-
kach dokonywanych na remontowanej 
elewacji udało nam się ustalić, że na tar-
czach widniał orzeł podobny do obecnego 
z herbu Polski. Pierwotne orły zostały skute 
w okresie okupacji. 

Co było przed orłami? Wiele wskazuje 
na to, że w czasach carskich zobaczylibyśmy 

wizerunek św. Jerzego na koniu zabijają-
cego smoka. To patron Rosji, a także wte-
dy jeszcze carskiej twierdzy, której nazwa 
również nawiązywała do św. Jerzego. Przed 
nami kolejne wyzwania, które będziemy 
Państwu prezentować w toku prac.

n Trwa remont zabytkowego Kasyna Oficerskiego w Modlinie Twierdzy. Staramy się 
na bieżąco informować Państwa o postępach prac. Tym razem mamy przyjemność 
przekazać, że po ponad 80-ciu latach, na elewację kasyna wróciły polskie orły!

TeksT I FOTO RED.

w Nowy rok wjadą z impetem. znamy finalistów konkursu

W październiku ogłosiliśmy konkurs 
dla uczniów klas 4-8 nowodwor-

skich szkół podstawowych. hasło przewodnie 
zmagań brzmiało: Czyste powietrze – zmie-
niamy nawyki na dobre, a Nowy Dwór Ma-
zowiecki na lepsze. Do 2 listopada należało 
stworzyć w dowolnej formie pracę plastycz-
ną lub film, który miał zilustrować, co każdy 
z nas może zrobić, aby w naszym mieście 
lepiej się oddychało. Liczyły się: kreatywność, 
zaangażowanie, samodzielność oraz walory 
estetyczne i edukacyjne. 

Wpłynęło 20 prac. Jury postanowiło na-
grodzić następujących uczestników:
w kategorii klas 4-6 
(hulajnogi elektryczne):
1. Bartosz Powała
2. Olaf Wieczorek
w kategorii klas 7-8 
(hulajnogi elektryczne):
1. Aleksander Wysocki
2. Iga Raszkiewicz
w kategorii OPen (deskorolka elektryczna):

1. Szymon Lebensztejn

Przyznano także dwie nagrody dodatko-
we (bony zakupowe do popularnej sieci skle-
pów). Otrzymali je: Łucja Swatek oraz Martyna 
Downar-Zapolska. Nagrodzone prace wyróż-
niały się oryginalną formą i genialnym w swej 
prostocie przekazem.

Konkurs organizowany był w ramach Ma-
zowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 
i jest elementem szerszej akcji informacyjno-
promocyjnej w zakresie ochrony powietrza 
i walki o jego lepszą jakość.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu za udział i zaangażowanie.

n

n 4 hulajnogi elektryczne i deskorolka znalazły swoich właścicieli. Rozstrzygnęliśmy 
konkurs plastyczno-filmowy, którego tematem przewodnim było czyste powietrze.

TeksT I FOTO KANCELARIA BURMISTRZA
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przeżyli razem 50 lat!

Złote Gody świętowa-
li Państwo Bogumiła 

i Tadeusz Kapustowie oraz 
Janina i Janusz Omiotkowie. 
W piątek 15 października Bur-
mistrz Jacek Kowalski podczas 
okolicznościowej uroczysto-
ści pogratulował małżonkom jubileuszu Złotych Godów oraz 
wręczył medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Życzył im również 

kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości. Redakcja Faktów  
Nowodworskich także przyłącza się do życzeń. 

n

n Kolejne pary obchodzą 
w tym roku jubileusz złotych 
godów. Tradycyjna uroczy-
stość na której wręczono 
Jubilatom okolicznościowe 
medale odbyła się 15 paź-
dziernika w nowodworskim 
Urzedzie Stanu Cywilnego. 

TeksT I FOTO RED. 

z wizytą u seniorów

Klub Senior+ w Nowym Dworze Ma-
zowieckim mieści się przy ul. Party-

zantów 7 i został utworzony w 2019 roku. 
W zajęciach uczestniczy 30 osób, które 
ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Nowe-
go Dworu Mazowieckiego. 

Klub czynny jest od poniedziałku do 
piątku po 4 godziny dziennie zgodnie 
z harmonogramem, który dostępny jest 
na stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej (http://opsndm.naszops.pl/
klub-senior). 

W ramach funkcjonowania uczestnicy 
Klubu biorą udział w zaplanowanych zaję-
ciach takich jak:

 zajęcia hobbystyczne, których celem jest 
rozwijanie zdolności i umiejętności manual-
nych uczestników, terapii ręki, wykonywanie 
prace różnymi technikami plastycznymi;
 zajęcia komputerowe, na których Senio-
rzy uczą się obsługi komputera i korzysta-
nia z dostępnych e-usług;
 zajęcia terapeutyczne, podczas których 
Seniorzy trenują swoją pamięć, rozwiązu-
jąc ciekawe zadania, ucząc się pracować 
w grupach;
 zajęcia ruchowe, które umożliwiają 
podtrzymanie sprawności ruchowej oraz 
prawidłowe funkcjonowanie organizmów 
Seniorów.

Nasi Seniorzy chętnie spędzają wspól-
nie czas przy grach planszowych, karcia-
nych, oglądając filmy, czytając książki, 
rozwiązując krzyżówki, wykonując robótki 
ręczne, przygotowując się do występów, 
a także korzystając z dostępnego sprzę-
tu sportowego (rowerek stacjonarny,  
orbitrek).

W ramach realizacji programu Seniorzy 
z Klubu „Senior+” uczestniczą także w wy-
cieczkach do kina, teatru, muzeum, a także 
w organizowanych wycieczkach jedno-
dniowych. 

Zadanie współfinansowane jest ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach PROGRAMU WIE-
LOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020 
oraz na lata 2021 – 2025.

n

n 2 listopada Burmistrz Jacek Kowalski wraz z radnym Tomaszem Reginisem odwie-
dzili nowodworski Klub Senior+. Podczas spotkania była okazja do rozmowy, zapo-
znania się z działalnością klubu oraz twórczością osób uczestniczących w zajęciach.

TeksT I FOTO JRED.
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pocHwaL się 
swoiM 

szczęŚcieM!

Nowi NowodworzaNie i NowodworzaNki TeksT I FoTo 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Marcel Tomaszewski ur. 25 października 2021 r. Czekamy na zdjęcie Twojego dziecka

seniorzy obchodzili swoje święto

Spotkanie zorganizował Oddział Rejonowy Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Nowym Dworze Mazowiec-

kim. Patronat nad obchodami objęli Burmistrz Nowego Dworu 
Jacek Kowalski oraz Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta. 

Zgromadzonych gości oraz członków organizacji powitała 

przewodnicząca oddziału Krystyna Kocan. Przedstawiła krótki re-
ferat okolicznościowy. Następnie odbył się koncert zespołu Ma-
rzyciele pod dyrekcją Krzysztofa Prusika. 

Goście, wśród których byli m.in. Jacek Kowalski, władze po-
wiatu, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Nadzrzycka, 
Wiceprzewodniczący Rady Jerzy Plackowski, radna Rady Miejskiej 
Krystyna Nasiadka, dyrektorzy i prezesi spółek i instytucji miej-
skich, przedstawiciele organizacji społecznych działających na 
terenie miasta złożyli zebranym życzenia i wręczyli okoliczno-
ściowe upominki i kwiaty. 

„Światowy Dzień Seniora to święto, które ma nam przypo-
mnieć, że ludzie Złotej Jesieni Życia są wśród nas i są jego in-
tegralną częścią. To także okazja do propagowania postulatów, 
mających na celu poprawę sytuacji osób dojrzałych. Życzę Wam, 
by nadszedł dzień kiedy nie trzeba będzie ich przypominać” na-
pisał w okolicznościowym liście do zebranych Burmistrz Jacek 
Kowalski. 

Podziękował również za codzienną pracę jaką wykonują or-
ganizacje skupiające seniorów na rzecz aktywizacji tej grupy spo-
łecznej, jej integracji z pozostałą częścią społeczeństwa, inicjo-
wanie aktywności fizycznej i kulturalnej. 

n 21 października br. w klubie TECHNIK odbyły się uroczyste 
obchody Światowego Dnia Seniora.

TeksT I FOTO ANETA PIELACh – PIERŚCIENIAK 
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jubileusz Miry Białkowskiej!

„Moja przyjaciółka Perypetia” uka-
zała się nakładem Wydawnictwa 

Literackigo Białe Pióro. To kolejna pozycja, 
która wyszła spod pióra Pani Miry na prze-
strzeni ostatnich lat. Mira Białkowska jest 
nowodworzanką od czterdziestu lat. Praco-
wała jako pedagog i nauczyciel muzyki. Dziś 
korzysta z emerytury i pisze książki dla do-
rosłych i dla dzieci. Debiutowała dokładnie 
pięć lat temu tomikiem fraszek „Fraszkowa 
Uczta”. We wrześniu ukazała się dziesiąta, 
dwuczęściowa powieść „Moja przyjaciółka 

Perypetia”. Pięć lat pisania, 
dziesięć wydanych pozycji 
i wiele spotkań z czytel-
nikami w różnych woje-
wództwach, w Niemczech 
i w holandii. W planach 
następne, ale po kolei.

***
Zaczęło się od fraszek. 

Pojawiły się nagle, nie-
spodziewanie, w dużej 
ilości. Przez jeden week-
end napisała dwadzieścia 
cztery fraszki. Po trzech 
miesiącach było ich 168. 
Wtedy zdecydowała się 
je pokazać. O ocenę po-
prosiła pewnego znawcę, 
który skuteczne podciął jej 
skrzydła. 

„Sto sześćdziesiąt 
osiem fraszek w trzy mie-
siące? To wypada po dwie fraszki dziennie 
– dziwił się ów znawca. – Ja też piszę fraszki 
i wiem, że każda wymaga dokładnego prze-
myślenia. Za szybko macha pani piórem – 
napisał”. Wydawało się oczywiste co kierowa-
ło tym człowiekiem, ale i tak przestała pisać. 
No może nie tak dosłownie, ale od tamtej 
pory fraszki pojawiały się sporadycznie. 

Po jakimś czasie, za namową koleżanki, 
wzięła udział w Konkursie Jednego Wiersza, 
na którym za fraszki otrzymała nagrodę. Tam 
zachęcono ją do ich wydania. Nim do tego 
doszło, zaprosiła do współpracy kilka osób, 
które przyjęły na siebie rolę kelnerek i bufe-
towej, fraszki ukryła pod nazwą dań i serwo-
wała je nowodworskiej publiczności podczas 
„Fraszkowej Uczty”. Spodobało się. Publicz-
ność bawiła się doskonale i imprezę trzeba 
było powtarzać. No bo jak się nie śmiać, gdy 
kelnerka serwuje danie z kategorii „Coś dla 
przejedzonych” 

Ewa
Pan Bóg ją z boku
wyjął Adama,
Dzisiaj mu bokiem wychodzi sama.

Albo danie dla podwładnych:
Niezawodna metoda
Gdy masz inne niż twój 
przełożony zdanie,by nie „beknąć”
 – siedź cicho baranie.

We wrześniu 2016 roku Wydawnictwo 
Literackie Białe Pióro wydało „Fraszkową 
Ucztę”. Nakład tomiku jest już wyczerpany, 
współpraca z WL Białe Pióro trwa do dziś. 

Fraszki poszły w świat, ale w szufladzie 
Miry Białkowskiej było znacznie więcej. Mię-
dzy innymi była powieść. Zachęcona sukce-
sem, pokazała ją Agnieszce Krizel, blogerce 
zajmującej się literaturą współczesną, prosząc 

o opinię. Wkrótce otrzymała odpowiedź: „Nie 
trzymaj tego w szufladzie za żadne skarby”. 
Następną osobą, która przeczytała powieść 
była Agnieszka Kazała z WL Białe Pióro.

– Jeśli nie wydamy tej powieści, to zamknę 
drzwi wydawnictwa i pieszo pójdę do Afryki – 
zażartowała szefowa wydawnictwa. 

– Daj sobie spokój z Afryką, Azja jest cie-
kawsza – odpowiedziała autorka, miłośnicz-
ka dalekich podróży.

W listopadzie 2017 nakładem WL Białe 
Pióro ukazała się powieść „Wcale mi nie 
zależy”, która zdobyła tytuł czytelników 
„Najlepszej książki roku” (granice.pl) w kat. 
„Powieść obyczajowa”. 

W 2018 WL Białe Pióro wydało dwie ko-
lejne części tejże powieści: „O co ci chodzi” 
i „Nareszcie z górki”. Pojawiły się też  

n 1 października w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej odbyło się 
spotkanie z Mirą Białkowską. Okazją do 
spotkania był Jubileusz pięciolecia twór-
czości Miry Białkowskiej oraz premiera 
cyklu „Moja Przyjaciółka Perypetia” .

TeksT RED. FOTO MIPBP
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 książeczki z fraszkami dla dzieci: „Instru-
menty dęte, szarpane… fraszkami przy-
odziane”, „kwiatki znane i nieznane frasz-
kami przyodziane” i „Zwierzęta mniej 
i bardziej znane fraszkami przyodziane”. 

W 2019 ukazał się zbiór bajek dla dzieci 
„Bajeczki babci Mireczki” i tomik fraszek 
i wierszy dla dorosłych „Do pary”.

 – Ten tomik ukazał się dzięki młodzieży 
– mówi Autorka. – Nie planowałam wyda-
nia swoich wierszy, ale… Kiedyś uczniowie 
gimnazjum przygotowali wieczorek po-
święcony mojej poezji. Recytowali nie tylko 
fraszki, ale także moje wiersze, które ja na-
zywam wierszydełkami, bo nie za bardzo je 
cenię. „Nie ma pani racji – powiedziała jed-
na z dziewcząt – my pochylaliśmy się nad 
każdym wierszem w uznaniem. Są świetne”.  

No to raz kozie… pomyślałam. Skoro się 
podobają, niech się dzieje. Premiera tomiku 

„Do pary” odbywała się później, gdy ci mło-
dzi ludzie byli już w szkołach średnich. Pani 
Agnieszka Przekora odszukała ich i dzięki nim 
premiera miała niezwykłą oprawę artystyczną. 

Dodam jeszcze, że ilekroć prezentuję 
swoje utwory na scenie (obojętne czy jest to 
premiera, czy inna okazja), zawsze wspoma-
gają mnie moi byli uczniowie, dziś cenieni 
wokaliści: Joanna Berdyn, Janina Klimiuk-
Popielak, Jakub Kamiński, Karolina Prasał. To 
wspaniałe, że pomimo licznych swoich obo-
wiązków znajdują dla mnie czas.

W czerwcu 2020 roku na Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim, bajka naszej nowo-
dworzanki „Komnata Zgody”, zdobyła wy-
różnienie i jest nagrany audiobook, a nieco 
wcześniej bajka „historia żółtej rękawiczki” 
znalazła się w nagrodzonym projekcie „Z te-
atrzykiem kamishibai przez pokolenia”. 

Życzymy naszej nowodworskiej autor-
ce sukcesów i przytaczamy rekomendację 
Jolanty Kosowskiej, która jest ona autorką 
kilkunastu cenionych, poczytnych powieści 
i lekarzem (ważne, bo w powieści poruszone 
są problemy medyczne). 

Rewelacyjna powieść („Moja przyjaciól-
ka Perypetia” przyp. red.) mistrzyni humory, 
dystansu, aforyzmów, fraszek i wzruszeń. 
Świetna fabuła, niesamowicie wykreowane 
postacie, wartka i nieprzewidywalna akcja. 
Autorka wzrusza, bawi, zmusza do przemy-
śleń i refleksji. Książkę przeczytałam w jeden 
dzień, bo nie potrafiłam jej odłożyć. Śmiałam 
się i płakałam razem z bohaterami. Niepo-
wtarzalna książka wyjątkowej autorki. Świet-
na opowieść. Polecam serdecznie!

 Jolanta Kosowska, pisarka.
 My również polecamy „Moją przyjaciół-

kę Perypetię” i pozostałe książki Miry Biał-
kowskiej. 

Alpaki pomagają w rozwoju dzieci!

12 października Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowym Dworze 

Mazowieckim odwiedziły Alpaki. 

W ramach projektu „Kuźnia kreatywno-
ści”, który jest współfinansowany ze środ-
ków Urzędu Województwa Mazowieckiego, 
dzieci spotkały się z tymi uroczymi zwierzęta-
mi, które wywołały na ich buziach uśmiech, 
uspokoiły emocje i zmniejszyły poziom lęku 

oraz stresu. Spotkanie to jeden z elementów 
projektu, w którym biorą udział dzieci w wie-
ku 5-13 lat. W ramach programu organizo-
wane są również zajęcia kulinarne, muzyko-
terapia oraz warsztaty z psychologiem oraz 
terapeutą. 

n To przyjazne i łagodne zwierzęta, któ-
re mają dobry wpływ na rozwój dzieci.

TeksT I FOTO OŚRODEK POMOCy SPOŁECZNEJ 

seniorzy świętowali w Modlinie

Międzypokoleniowe spotkanie z okazji 
Światowego Dnia Seniora w podzie-

miach kościoła w Modlinie Starym zorganizo-
wane przez modliński oddział Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku pokazało nam, że wiek senio-

ralny może być czasem wzmożonej aktywno-
ści i realizacji swoich życiowych pasji, na które 
wcześniej nie było czasu. Życzymy powodze-
nia w realizacji ambitnych planów i wielu przy-
jaciół, którzy pomogą w tym działaniu.

W imieniu organizatorów dziękujemy  
proboszczowi modlińskiej parafii ks. Andrze-
jowi Redmerowi, przewodniczącemu Rady 
Miejskiej Krzysztofowi Bisialskiemu, Staroście 
Krzysztofowi Kapuście oraz Mariuszowi Ziół-
kowskiemu, Radnemu  Powiatu Nowodwor-
skiego za wsparcie w organizacji spotkania.

TeksT I FOTO RED.
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Nowa Młodzieżowa rada!

Podczas posiedzenia młodzi radni w obecności Przewodni-
czącego Rady Miejskiej – Krzysztofa Bisialskiego, Wiceprze-

wodniczących – Grażyny Nadrzyckiej i Jerzego Plackowskiego oraz 
radnych Ryszarda Brzezińskiego i Tomasza Reginisa – opiekuna 
Młodzieżowej Rady złożyli ślubowanie i wybrali spośród siebie 
prezydium. 
W jego skład weszli: 
Oliwia Rasińska – przewodniczący, 
Sonia Staniszewska – wiceprzewodnicząca  
oraz Ernest Młynarek – sekretarz. 
na nową kadencje zostali wybrani:
1. Magdalena Sawicka – 15 lat, Liceum Ogólnokształcące;
2. Ernest Młynarek – 17 lat, Zespół Szkół nr 2;
3. Aleksandra Sielanko – 17 lat, Zespół Szkół nr 2;
4. Dominik Kobyliński – 18 lat, Liceum Ogólnokształcące;
5. Piotr Andrzejczak – 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 5;
6. Sonia Staniszewska – 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 5;
7. Bartosz Wójcik – 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 5;
8. Oliwia Böttcher – 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 7;
9. Emilia Wóźniakowska – 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 7;
10. Nikola Parol – 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 7;
11. Zuzanna Truszkowska – 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 7;
12. Gabriela Smolińska – 14 lat, Szkoła Podstawowa nr 3;
13. Magdalena Włostowska – 14 lat, Zespół Placówek Edukacyjnych;
14. Klaudia Tośka – 14 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;

15. Kinga Dobosz – 17 lat, Zespół Szkół Zawodowych nr 1;
16. Paulina Marjańska – 18 lat, Zespół Szkół Zawodowych nr 1;
17. Oliwia Rasińska – 18 lat, Zespół Szkół Zawodowych nr 1;
18. Szymon Boczek – 12 lat, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;
19. Julia Nawacka – 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 1;
20. Amelia Łabęda – 13 lat, Szkoła Podstawowa nr 1.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

n 9 listopada odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki.

TeksT I FOTO RED. 

obchody Święta Żołnierza rezerwy 

Wobchodach uczestniczył gen. bryg. Cezary Janowski – Za-
stępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych 

i Szkolenia – P3/P7, reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP. 
Podczas uroczystości gen. bryg. Cezary Janowski wręczył członkom 
Związku akt mianowania na wyższy stopień wojskowy i Brązowy Me-
dal Za Zasługi dla Obronności Kraju nadany przez Ministra Obrony 
Narodowej. 

Podczas uroczystości wręczono także medale nadane przez Admi-
nistratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego arcyb. Józefa Guzd-
ka, organizacje społeczne współpracujące ze Związkiem oraz przez 

Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP. Przyjęto również do 
Związku nowych członków. Zabierając głos, gen. bryg. Cezary Janow-
ski, przypomniał genezę ustanowionego w 2019 r. Święta Żołnierza 
Rezerwy i podkreślił rolę żołnierzy rezerwy dla obronności państwa. 
Przekazał również na ręce płk rez. Alfreda Kabaty, prezesa ZG Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, flagę państwową.

Płk rez. Alfred Kabata uhonorował gen. bryg. Cezarego Janow-
skiego ryngrafem Związku. Ryngrafy otrzymali również biorący udział 
w uroczystościach gen. bryg. Kazimierz Dyński – dowódca 3 Warszaw-
skiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie i płk 
Adam Przygoda – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryj-
nych i Chemicznych we Wrocławiu. (…)

Po powitaniu zaproszonych gości i okolicznościowych przemó-
wieniach odczytano apel pamięci i złożono kwiaty na Pomniku Nie-
znanego Żołnierza. Kompanię honorową wystawił Korpus Kadetów 
z Częstochowy. (…) 

n 9 października 2021 r., przy Pomniku Nieznanego Żołnierza 
w Częstochowie, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą w Nowym 
Dworze Mazowieckim, zorganizował obchody Święta Żołnierza 
Rezerwy połączone z II pielgrzymką Związku na Jasną Górę.

TeksT (K), skróTy RED. 
FOTO MARCIN ŁADA, ARTUR KUChARSKI, PATRyK JANKOWSKI 
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O mieście z 1806 r. wiemy niewiele. Dzięki mapie bitwy 
pod Czarnowem wiemy jak wyglądała siatka nowo-

dworskich ulic, nie znamy jednak jej zabudowy. Był to ostatni 
rok, w którym należeliśmy do zaboru pruskiego. Nowy Dwór 
był miastem prywatnym, jego właściciel hrabia Ludwik Guta-
kowski w tym roku reaktywował działalność polityczną i po 
wkroczeniu do Warszawy wojsk napoleońskich stanął na czele 
Najwyższej Izby Wojennej i Administracyjnej. Jego najstarszy 
syn, szesnastoletni Wacław, wstąpił do gwardii honorowej 
w Warszawie. W mieście mieszkało około 600 osób, w tym 
około 150 Żydów, resztę stanowili chrześcijanie różnych wy-
znań. Burmistrzem był Józef Szyprowski, pastorem Johann 
Christophorus Friedrich Natanael Bando, proboszczem u św. 
Michała ksiądz Stanisław Nadolski. W kwietniu tego roku mia-
sto nawiedziła powódź. I na tym kończą się informacje o No-
wym Dworze anno domini 1806. A właściwie kończyłyby się 
gdyby nie pamiętnik francuskiego lekarza Piotra Franciszka 

Percy. Tak się złożyło, że pan doktor w grudniu 1806 r. prze-
jeżdżał przez Nowy Dwór i swoje refleksje z tych wizyt zapisał 
w memuarach. 

Zima tego roku była bezśnieżna i w miarę ciepła lecz desz-
czowa i jadący z Warszawy przez Jabłonnę lekarz skarżył się na 
błotniste drogi. Jego wóz był ciężki, załadowano na niego sprzęt 
medyczny oraz żywność dla ludzi i koni. W deszczu Percy przy-
był do Nowego Dworu, w pamiętniku napisał, że jest to ubogie 
miasteczko „nad rzeką Narew, którą niektórzy mieszkańcy nazy-
wają również Bug, gdyż obie łączą się niedaleko”. Zauważył iż 
„było świeżo odbudowane w miejscu gdzie poprzednie znisz-
czyła katastrofalna powódź”. W Nowym Dworze, w „ubogich 
domkach” urządzono lazaret. Gdy Percy przybył do miasta szpi-
talem kierował doktor Bousquet, następnie jego miejsce zajął 
doktor Douche. Nie pracowali tu sami, mieli do pomocy 4 asy-
stentów. Lazaret zajmował się głównie poszkodowanymi w bi-
twie pod Czarnowem. Znalazło w nim niezbędną pomoc około 
trzystu rannych. Nie wiemy czy Piotr Percy zatrzymał się wów-
czas w Nowym Dworze i czy wykonał tu jakieś zabiegi. Całkiem 
możliwe, że w ulewnym deszczu pojechał do Nasielska, a potem 
dalej, w kierunku Nowego Miasta.

Kilka dni później gdy wracał do Warszawy był u nas po 
raz drugi. Przez Narew przejechał w Okuninie po moście ni-
skowodnym, tzw. łyżwowym czyli zbudowanym na łodziach. 
W nowodworskim lazarecie dyżur miał tym razem doktor 
Gay. Do szpitala napływali nowi ranni i chorzy, było ich już  
około 500. Noc z poniedziałku na wtorek 29 na 30 grudnia 
doktor Percy określił jako „wyjątkowo kiepską i pracowitą.” Był 
przeziębiony, nie czuł się dobrze, a na dodatek od kilku dni 
był w drodze, jednak napływ pacjentów był tak duży, że mu-
siał stanąć przy stole operacyjnym. W ciągu tej jednej nocy 
przeprowadził 5 amputacji. Po pracowitej nocy po południu 
we wtorek wyjechał w kierunku stolicy. W Jabłonnie był po  
3 godzinach, a w Warszawie wieczorem.

Piotr Percy nie był jedynym znanym medykiem, który działał 
wówczas na naszym terenie. Równą mu sławą cieszył się doktor 
Dominik Jan Larrey. Obaj byli światowej klasy chirurgami, obaj 
towarzyszyli armii Napoleona, obaj za zasługi zostali mianowani 
baronami, obaj też zostali upamiętnieni: pierwszy przez umiesz-

n W listopadzie 1806 r. wojska napoleońskie wkroczyły do War-
szawy. Tuż przed Bożym Narodzeniem doszło do bitwy pod 
Czarnowem. Dla Okunina był to czas pamiętny bo jedną noc 
spędził tam Napoleon I, dla Twierdzy bo cesarz podjął decyzją 
o jej budowie. Jest ważny również dla centrum miasta bo z tego 
roku pochodzi pierwsza pisemna wzmianka o działającym u nas 
szpitalu wojennym i mapa pokazująca nasze ulice. 

Nowy Dwór A.D. 1806 TeksT I FOTO  
MARIA MOŻDŻyńSKA 

Fragment francuskiej 
mapy bitwy pod Czarno-

wem – źródło Polona

Piotr Franciszek  
de Percy 

Dominik Jan Larrey 
portret z 1804 r.
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czenie jego nazwiska na łuku triumfalnym w Paryżu, drugi przez 
ufundowanie medycznej nagrody jego imienia. Obu panów, za-
angażowanych w ratowanie ludzkiego życia różniło właściwie 
tylko podejście do metody amputacji i sposobu dostarczania 
rannych na salę operacyjną. Larrej wprowadzał na pole walki 
pierwsze ambulansy i w jego szpitalach rannych dowożono 
do lekarzy. Percy preferował wychodzenie z pomocą lekarską 
jak najbliżej pola walki, utworzył uzbrojoną w piki kompanię 
brankardierów, która w przypadku odnalezienia rannego zmie-
niała swą broń w podstawę noszy i wynosiła poszkodowanych 
do punktów medycznych. Obaj panowie w swoich działaniach 
chirurgicznych byli nadzwyczaj skuteczni, chociaż w warunkach 
bojowych ich działania ograniczały się w gruncie rzeczy od am-
putacji zranionej kończyny. Larrey preferował szybszą i mniej 
bolesną dla pacjenta amputację przez wyłuskanie kończyny 
ze stawu, Percy wolał uciąć ją powyżej zranienia. Przypomina-
my, że antybiotyki i znieczulenie wówczas nie istniały więc ten 
drugi sposób był bardziej bolesny i częściej zdarzały się po nim 
zakażenia zakończone zgonem pacjenta, ale tylko ta metoda 

pozwalała na skonstruowanie i użycie protezy w sytuacji gdy 
ranny przeżył. 

Co doktor Larrey sądził o Nowym Dworze nie dowiemy się 
prawdopodobnie nigdy. Z jego zapisków wynika, że rankiem  
23 grudnia skierował swój ambulans z Pragi w kierunku Jabłonny, 
a później do Okunina. On także przeprawił się na drugą stronę Na-
rwi po moście łyżwowym. Rzeka skojarzyła mu się z czarnym głę-
bokim kanałem. W drodze do Pomiechowa musiał jeszcze prze-
kroczyć Wkrę, ale tym razem wykorzystał bród. Ambulans Larreya 
zbierał rannych z pola bitwy pod Czarnowem i dostarczał ich do 
pomiechowskiej świątyni. Doktor operował, poszkodowanych 
układano na podłodze kościelnej, jako opatrunków używano 
wszystkiego co się ku temu nadało między innymi obrusów ołta-
rzowych. Larrey miał jeden zwyczaj: po bitwach nie tylko wysyłał 
ambulans na pobojowisko ale sam także szukał rannych. Tak zda-
rzyło się również pod Czarnowem. Lekarz odnalazł w bagnisku 
szeregowca z jednego z francuskich oddziałów, przeciągnął go 
na stały grunt do ambulansu, zoperował w Pomiechowie. Ranny 
przeżył, jako pamiątka pozostała mu jedynie blizna na twarzy.

WYdaRZenia

otwarcie wystawy „Akwarele” elżbiety Murawskiej

Elżbieta Murawska jest z zawodu architektem, ukończyła Po-
litechnikę Warszawską, a w swojej karierze pracowała m.in. 

przy wszystkim nam dobrze znanym centrum handlowym Arkadia 
w Warszawie. Oprócz architektury zajmuje się również akwarelą, 
a jak się okazuje te dwie dziedziny są ze sobą blisko związane. 

Na wystawie zaprezentowała swoje ostatnie próby malarskie, 
owoc zgłębiania akwareli. Mimo swojej ulotności, nie jest to wca-
le łatwa technika. Wymaga ogromnego skupienia, ale sprawia też 

wiele radości, jak mówi sama autorka. Na jej obrazach pojawiają 
się różne tematy – martwe natury, architektura, kwiaty, pejzaże, 
portrety ludzi i zwierząt.

Zaproszeni goście i znajomi mogli podziwiać talent akware-
listki oraz porozmawiać o jej wrażeniach i doświadczeniach zwią-
zanych z malarstwem. 

n W piątkowe popołudnie dnia 15.10.2021 r. w Nowodwor-
skim Ośrodku Kultury odbył się uroczysty wernisaż Elżbiety 
Murawskiej pt. „Akwarele”. Jak sam tytuł wskazuje wystawio-
ne zostały obrazy malowane techniką akwarelową.

TeksT I FOTO 
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURy
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123 lata Niepodległej!

O godz. 15:00 na Cmentarzu Wojennym odprawiona zo-
stała msza św. polowa sprawowana w intencji Ojczyzny. 

Dzień później w kościele pw. św. Michała Archanioła odbyła się 
msza św. w intencji Ojczyzny. Po niej odbył się Marsz Niepodle-
głości pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy 
wsparli Miasto w organizacji tegorocznych obchodów: żołnie-

rzom z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz 64. Batalionu 
Lekkiej Piechoty w Pomiechówku, Strażakom z PSP, OSP i OSP – 
Ratownictwo Wodne, Straży Miejskiej, Policji, uczniom i nauczy-
cielom nowodworskich szkół, harcerzom z hufca ZhP Nowy 
Dwór Mazowiecki, Związkowi Oficerów Rezerwy RP, Stowarzy-
szeniu Seniorów Lotnictwa Wojskowego, Miejskiemu Zakłado-
wi Oczyszczania, pocztom sztandarowym, delegacjom służb 
mundurowych, lokalnych instytucji i stowarzyszeń. Dziękujemy 
również przedstawicielom władz państwowych i samorządo-
wych, księżom Proboszczom parafii pw. św. Barbary w Modlinie 
Twierdzy i pw. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, oraz mieszkańcom. 

n 11 listopada 1918 roku po 123. latach Polska odzyskała niepod-
ległość. Upamiętniając to niezwykle ważne wydarzenie, w środę, 
10 listopada rozpoczęły się miejskie obchody tego święta.

TeksT I FOTO RED. 
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Mieszkańcy osiedla Młodych rozpalili choinkę!

Mikołajkowe spotkania stały się już 
tradycją na Osiedlu Młodych. Ich 

inicjatorami także i tym razem byli radni 
Jerzy Plackowski i Adrian Zaremba ale w or-
ganizacji wsparli ich Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji oraz słuchaczki Nowodworskie-
go Uniwersytetu III Wieku. Seniorki często-
wały przybyłych własnoręcznie zrobionym 
barszczykiem i pasztecikami oraz wystawiły 
przepiękne świąteczne ozdoby, które zgro-

madzeni chętnie kupowali. W trakcie im-
prezy oficjalnie została rozpalona osiedlowa 
choinka!

Z mieszkańcami Osiedla Młodych spo-
tkał się także Burmistrz Nowego Dworu Ma-
zowieckiego – Jacek Kowalski.

 – Dziękuję wszystkim mieszkańcom za 
przybycie i spotkanie. Życzę radosnych przy-
gotowań do zbliżających się świąt – powie-
dział J. Kowalski.

n Tradycyjnie w dniu, kiedy obchodzimy Mikołajki mieszkańcy Osiedla Młodych 
spotkali się pod choinką, która dzięki uprzejmości Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji stanęła na skwerze przy ul. Młodzieżowej. 

ponad 300 Świątecznych paczek od Świtu!

Dziękujemy trenerom, zawodni-
kom oraz kibicom naszego klubu. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pani 
Agnieszka Affek , która koordynowała akcję.
W akcję Świtu włączyli się: 
 – Rodzice
 – Zawodnicy
 – Kibice
 – Model Group Polska
 – EcoWipes
 – Fizjohed – kompleksowa fizjoterapia
 – Gwiazdeczka
 – Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w NDM
 – Kärcher Center MJM
 – OSP Nowy Dwór Mazowiecki
 – Paryżanki
 – Pizza Perfetto

 – Central Barbershop
 – Belleza Katarzyna Kurpiewska
 – Studio Paznokci
 – Koło Gospodyń Wiejskich  

w Kazuniu Polskim
 – Firma WAWMAR i pracownicy
 – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 4 

w NDM oraz Miejski Żłobek nr 1
 – Dream Team NDM
 – Klub Radnych WND
 – Katarzyna hyczko-Sprawka
 – Niezależni Dla Miasta
 – Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki

W imieniu Świtu Nowy Dwór Mazowiec-
ki składamy wszystkim wielkie podziękowa-
nia! Sukces tej akcji do Wasz sukces i Wasze 
dobre serce! 

n Świt Nowy Dwór Mazowiecki przy pomocy rodziców zawodników Akademii Pił-
karskiej przygotował ponad 300 świątecznych paczek dla 5 potrzebujących Ro-
dzin z Nowego Dworu Mazowieckiego w ramach akcji „Szlachetna Paczka”!

TeksT RED. FOTO ADAM SZABŁOWSKI

TeksT I FOTO RED.
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Dzień przedszkolakaMiędzynarodowy  
Dzień kropki w pp2

TeksT I FOTO PP2

TeksT I FOTO PP2

Opowiadanie z książki „The Dot” stała się inspiracją dla wielu 
nauczycieli i dzięki temu w 2008 roku powstał „między-

narodowy dzień kropki”. Święto, obecnie, jest obchodzone już 
w 108 krajach. Pomysł obchodzenia międzynarodowego dnia krop-
ki ma na celu pobudzać kreatywność i pomysłowość dzieci, oraz 
zachęcać ich do tworzenia.

międzynarodowy dzień kropki, to święto kreatywności, 
odwagi i zabawy, obchodzimy go 15 września. Tego dnia w na-
szym przedszkolu, organizowałyśmy wiele ciekawych zabaw, któ-
re pomagają dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje mocne 
strony, pobudzać wyobraźnię i wspólnie się pobawić.

Mali i twórczy artyści otrzymali dyplomy. Z pewnością po twór-
czym kropkowym dniu, taka niespodzianka była wspaniałym uwień-
czeniem wspólnych zabaw.

n Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. 
Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem „The 
Dot” czyli „Kropka”.

W tym wyjątkowym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji i nie-
spodzianek. Wśród nich znalazły się między innymi gry i za-

bawy integracyjne, konkursy, zawody sportowe. Nasze zuchy mogły 
też pobawić się w rytm piosenek z dziecięcego repertuaru. Nie za-
brakło również słodkiego poczęstunku oraz pamiątkowych medali. 
Wszyscy bawili się znakomicie, a zadowolenie nie znikało z twarzy 
przedszkolaków. Z pewnością ten miły dzień na długo pozostanie 
w pamięci każdego dziecka.

n 20 września w PP2 celebrowaliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić 
wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci. Nasze przed-
szkolaki wiedziały, że ten dzień będzie inny niż wszystkie.

Tegoroczne spotkania rozpoczął koncert pt.: „Na wesoło i po-
ważnie”. Wystąpili muzycy: puzonista, altowiolista, muzyk gra-

jący na pile oraz pianista. Zagrali kompozycje klasyczne, jak i przykłady 
lżejszej, weselszej muzyki. Mogliśmy wysłuchać między innymi ta-
kie utwory jak: „Skrzypek na dachu” – kompozytor Jerry Bock, Tango  
„La cumparsita” kompozytor Gerardo Matos Rodriguez, koncert  
„Zima” „Cztery pory roku” – kompozytor A. Vivaldi, „Marsz Torreadora” 
z opery „Carmen” – kompozycji Georges’a Bizeta, i wiele innych.

Dzieci wysłuchały koncertu z wielkim zainteresowaniem. Najwię-
cej emocji dostarczył Pan Sławomir, który przebrany za pana konser-
watora z pomocą Bartka uciął kawałek drewna. Jakże wielkie było 
zdziwienie przedszkolaków, kiedy zaczął grać na swoim instrumen-
cie-pile. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z muzyka-
mi, którzy zawsze są „balsamem” dla naszych uszu.

koncert pt.: „Na wesoło i poważnie”

n 23 września po długiej przerwie w „Krasnalu” gościliśmy 
muzyków Agencji Artystycznej „Promocja”.

TeksT I FOTO PP2
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„pszczółki” w Galerii instrumentów Folkowych TeksT I FOTO KRySTyNA GRABARCZyK

Dzieci miały okazję poznać świat muzyki zupełnie innej od 
tej, z którą mają kontakt na co dzień. Z zachwytem oglądały 

i dotykały nieznane im do tej pory instrumenty, słuchały ich orygi-
nalnych brzmień.

Galeria Instrumentów Folkowych to cudowne miejsce, jedyne 
w Polsce i Europie, gdzie zgromadzono ponad 1000 instrumentów, 
przeszkadzajek i zabawek muzycznych starych i tworzonych współ-
cześnie – stąd nazwa folk. Kolekcja jest podporządkowana kulturze 
ludowej słowiańskiej – nieznanej, egzotycznej, nieodkrytej dla tury-
stów do dziś. To cudowne miejsce ma niepowtarzalny urok i duszę. 
A wszystko to, dzięki pasjonatom, którzy je tworzyli przez wiele lat, 

i tworzą nadal. Kolekcję tę zapoczątkował pan Antoni Kania. Ktoś 
mógłby pomyśleć, że przedszkolaki będą się tu nudziły, że to nie 
miejsce dla nich. Nie ma nic bardziej mylnego. Dzieci doświadczyły 
tu niezapomnianych chwil. Emocje przeżywane w tym fantastycz-
nym miejscu były zasługą pana Pawła, prowadzącego spotkanie. 
Wszyscy świetnie się bawili podczas słuchania pełnych humoru 
opowieści o instrumentach. Ogólne zdziwienie i zachwyt wywołała 
prezentacja instrumentów wykonanych z „byle czego”, np. z węża 
ogrodowego, drewnianej łyżki, wędki, kory brzozy... bo tutaj wszyst-
ko może grać.

Prowadzący spotkanie przewidział także tańce. Jedni tańczyli 
w parach, inni tworzyli korowody i węże. Zabawa była doskonała. 
A przygrywała nam bardzo leciwa… katarynka oraz patefon.

Na zakończenie wycieczki wszyscy wspólnie muzykowali na in-
strumentach „jakich świat nie widział”. 

Wracaliśmy do przedszkola we wspaniałych nastrojach. Pobyt 
w Galerii Instrumentów Folkowych nie tylko łagodzi obyczaje, do-
starcza nowej wiedzy, ale również wielu niezapomnianych wrażeń.

n Myśl Arystotelesa głosząca, iż „Muzyka łagodzi obyczaje”, 
przyświecała „Pszczółkom” z PP nr 2 podczas październiko-
wej wycieczki do Galerii Instrumentów Folkowych w Grodzi-
sku Mazowieckim.

p
p
2

Święto Niepodległości w pp2 „krasnal” TeksT I FOTO ANITA PODLASKA

Już wcześniej, w ramach przygotowań do uroczystości, dzie-
ci wykonały prace plastyczne z biało-czerwonymi symbola-

mi narodowymi, a chętni wzięli udział w konkursie plastycznym 
o tematyce patriotycznej. Ponadto dzieci ze swoimi Paniami wy-
konały kotyliony w barwach ojczystych. Starszaki z grupy piątej 
„Pszczółek” wystąpiły z programem artystycznym. Mali artyści re-
cytowali wiersze i śpiewali piosenki o Polsce. Nie zabrakło tańca 
z rekwizytami w barwach narodowych i marsza do pieśni patrio-
tycznych. Odbyła się również projekcja filmu o Polsce, dzięki któ-
rej dzieci utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych, 
zabytków i ważnych wydarzeń historycznych.

Tego dnia wzięliśmy również udział w akcji ogólnopolskiej 
,,Szkoła do hymnu”. Dzieci z Panią Dyrektor, nauczycielkami i per-
sonelem przedszkola dokładnie o godzinie 11.11 odśpiewały 
hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”, przyłączając się tym sa-

mym do placówek oświatowych z całej Polski, które w ten sposób 
uczciły rocznicę odzyskania niepodległości.

Głównym celem obchodów Święta Niepodległości było 
kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego hi-
storii, kultury i tradycji. Dzięki udziałowi w tego typu wydarzeniach 
przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się patriotyzmu. Dzień, 
który przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy, na pewno 
zapadnie wszystkim głęboko w pamięci. Uroczystości Święta Nie-
podległości w PP2 zorganizowały nauczycielki: Bożena Kowalska 
i Aleksandra Tometczak wraz z wychowawczyniami grup.

n Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Pie-
lęgnując tradycje oraz patriotyzm, 10 listopada 2021 r. w na-
szym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepod-
ległości. Z tej okazji przedszkolaki przyszły ubrane na galowo 
i świętowały ten wyjątkowy dla Nas – Polaków – dzień.
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pasowanie Na przedszkolakaDzieci z pp3 w Bibliotece TeksT I FOTO PP3TeksT I FOTO PP3

Na początku dzieci brały udział w zabawach integracyjnych 
z wykorzystaniem kolorowej chusty animacyjnej. Nazywały 

kolory jesiennych liści oraz opowiadały o symbolach jesieni, a także 
naśladowały wirujące na wietrze listki.

Po radosnym powitaniu, przyszedł czas na zwiedzanie biblioteki. 
Pani Monika opowiedziała dzieciom, co należy zrobić, aby stać się 
czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać. Dzie-
ciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki. 
Poznały budowę oraz zasady dbania o książki. 

Wielką radością i niespodzianką okazał się ślimak interaktywny, 
służący do kodowania. Dzieci z wielkim zaangażowaniem progra-
mowały trasę ślimakowi, utrwalając przy tym kierunki przestrzenne 
oraz orientację na macie. Po zabawie ze ślimakiem dzieci miały czas 
dla siebie. Mogły oglądać książeczki zgodnie ze swoim zaintereso-
waniem oraz z ulubionym bohaterem bajkowym. 

Dzieciom bardzo podobała się wizyta w bibliotece. Na pamiąt-
kę spotkania, Pani Monika wręczyła każdemu dziecku zakładkę do 
książki. Spotkania w takim miejscu, jakim jest biblioteka rozbudzają 
zainteresowania czytelnicze, inspirują do działalności plastycznej. 
Dziękujemy Pani Monice za tak cenne spotkanie i obiecujemy, że 
będziemy przychodzić częściej. 

n W słoneczny, październikowy dzień, dzieci z grupy 
,,Sowy” i ,,Wróbelki” wraz ze swoimi Paniami, wybrały się 
na spacer do Biblioteki Miejskiej w NDM.

Odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Przez cały 
miesiąc dzieci uczyły się wierszyków, piosenek i tańców, któ-

re zaprezentowały w dniu swojego święta. 
W obecności Pani dyrektor 

Elżbiety Kołodziejskiej, a także 
wybranych rodziców, którzy 
nagrywali całą uroczystość dla 
pozostałych, przedszkolaki za-
prezentowały swój pierwszy 
występ przed publicznością 
i złożyły uroczyste ślubowanie.

Maluszki wystąpiły wspa-
niale – brawom i pochwałom 
nie było końca, a dzieci z uśmie-
chami na twarzach stały się już 
,,PRAWDZIWyMI PRZEDSZKO-
LAKAMI’’.

n W Październiku maluszki z grupy ,,Kotki’’ i ,,Misie” z Publicz-
nego Przedszkola nr 3 ,,Słoneczna Kraina’’ w Nowym Dworze 
Mazowieckim miały swój wielki dzień.

W tym dniu na dzieci z Publicznego Przedszkola nr. 3 czekało 
wiele atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez Panie 

Nauczycielki. Dzieci brały udział w różnych zabawach integracyjnych 
z wykorzystaniem kolorowej chusty, rozwijały sprawność fizyczną pod-
czas pokonywania toru przeszkód. Ponad to brały udział w różnych za-
bawach tanecznych, przy dźwiękach ulubionych piosenek, które wpro-
wadzały dzieci we wspaniały nastrój. Radość, śmiech i hałas panujący 
w sali, świadczył o wspaniałej zabawie.

Słodką niespodzianką przygotowaną dla dzieci okazała się wata 
cukrowa. Każde dziecko z utęsknieniem czekało na skosztowanie tego 
pysznego smakołyka, uwielbianego przez wszystkie maluchy. Bezcen-
nym widokiem było patrzenie na uśmiechy oraz oklejone watą buźki 

dzieci. Po tym słodkim poczęstunku, wszystkie przedszkolaki otrzymały 
medale Dzielnego Przedszkolaka.

Wszyscy w tym dniu bawili się znakomicie, a zadowolenie nie zni-
kało z twarzy dzieci. Z pewnością ten wyjątkowy dzień, pozostanie 
w pamięci każdego przedszkolaka na długo. Dlatego też podążając 
za słowami Janusza Korczaka: ,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat” – życzymy wszystkim dzieciom uczęszczającym do Przedszkola 
nr. 3 dużo zdrowia i radości. Niech uśmiech rozpromienia ich twarz każ-
dego dnia i nigdy nie gaśnie.

Dzień przedszkolaka 

n Jak co roku 20 września obchodzony jest Dzień Przedszko-
laka, aby ukazać rolę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci. 
Święto te dostarcza dzieciom dużo radości, zabawy, zadowo-
lenia i dumy z bycia przedszkolakiem.

TeksT I FOTO PP3
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prawdziwe przedszkolaki!Dzień chłopaka w pp5 TeksT I FOTO LIDIA BUDZOWSKATeksT I FOTO PP5

W dniu tym na wszystkie przedszkolaki czekała super zabawa, 
konkursy, zagadki, a dla chłopców prezenty. Każda z grup 

obchodziła to święto na swój sposób, pojawiły się fotobudki, zaba-
wy taneczne, zawody sportowe. Aby dziewczętom nie było smutno 
każda z nich również dostała słodki upominek.

Już od najmłodszych lat uczymy jak ważne są święta – czy to 
rodzinne, czy przedszkolne. Uczmy czerpania radości ze sprawiania 
innym niespodzianek i samodzielnego przygotowywania podarun-
ków. Jeszcze raz życzymy wszystkim chłopcom-tym małym i dużym 
– uśmiechu, słodkości i życia w radości.

30 września 
w „Bajkowym 
Świecie”
obchodzimy 
ważne święto,
na pewno 
wszyscy o tym 
wiecie.
W tym dniu 
szczególnym  
– września 
trzydziestego,
witamy 
serdecznie 
chłopaka  
każdego. To jest 
święto Wasze, 
dzień prezentów, 
życzeń, innych 
przyjemności  
już nawet nie 
zliczę!

n Dzień Chłopca zaliczamy do szczególnych wydarzeń 
w naszym przedszkolu. Święto Mężczyzn stwarza okazję 
do wyrażenia pozytywnych emocji, pozwala budować at-
mosferę życzliwości i czerpać radość ze wspólnej zabawy. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Agnieszka 

Pindel, która po powitaniu dzieci pasowała je magiczną kred-
ką i oficjalnie przyjęła w poczet Przedszkolaków. 

Dzieci wystąpiły w nowej roli przedszkolaka – aktora, który tańczy, 
śpiewa. Na pamiątkę tej wyjątkowej chwili „Misie” otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, medale oraz słodki upominek.

Po występie nastał czas na poczęstunek i pamiątkowe zdjęcia. 
W tym dniu na dzieci czekało wiele niespodzianek – był popcorn, 
wata cukrowa, a przede wszystkim wesoła, wspólna zabawa.

Mamy nadzieje, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci na-
szych podopiecznych.

n W dniu 27.10.2021 r. odbyła się pierwsza ważna uroczystość 
przedszkolna maluszków z Publicznego Przedszkola nr 5. Dzie-
ci z grupy „Misie” zostały pasowane na przedszkolaka.

p
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kocham słyszećhotele dla owadów TeksT I FOTO EWA ZEMŁA, SyLWIA ANIOŁKOWSKATeksT MAGDALENA BRZOZOWSKA 
FOTO SP1

Hotele dla owadów nie tylko pomagają chronić pożyteczne 
gatunki i dbają o ich siedliska, ale też prezentują się bardzo 

efektownie w domowym ogrodzie.
hotele dla owadów zapylających wykonali chętni wychowanko-

wie grup 0a i 0b wraz z rodzicami w ramach listopadowego zadania 
z projektu „Ekokulturalne przedszkole” pod patronatem Bliżej Przed-
szkola. Po zakończeniu wystawy w szkole, hotele trafią na tereny zie-
lone naszej placówki aby dzieciaki mogły obserwować na wiosnę 
jak pożyteczne owady się budzą i biorą do pracy.

n Pożyteczne owady powinny na stałe gościć w każdym 
ogrodzie. Ze względu na to, że zapylają kwiaty i pomagają 
pozbyć się szkodników warto o nie dbać i zapewnić im bez-
pieczne miejsce w ogródku. Podczas spotkania ze szkolnym logopedą dzieci dowiedziały 

się: jak funkcjonuje zmysł słuchu i jakie ma znaczenie dla na-
szego funkcjonowania. Pierwszoklasiści szukali sposobu na pomoc 
dzieciom i dorosłym z niedosłuchem. Uczniowie zapoznali się z pro-
tezami słuchu. Na koniec spotkania każde dziecko zaprojektowało 
unikalny aparat słuchowy.

n 23 września klasa 1a wzięła udział w ogólnopolskiej akcji lo-
gopedycznej „Kocham słyszeć”.

Na spacerze po terenie szkoły dzieciaki nazbierały kolorowych li-
ści z których później korzystały podczas zajęć zarówno plastycz-

nych jak i matematycznych. Powstały arcydzieła dziecięcej sztuki, liścia-
sty jeż i kolorowe stemplowane liście i wiele innych ciekawych dzieł.

„jesienna sztuka w 0b”
n W tygodniu pomiędzy 11 a 15 października uczniowie grupy 0b na zajęciach popołudniowych wykorzystywali własnoręcznie 
zebrane liście do tworzenia sztuki. 

TeksT I FOTO MAGDALENA BRZOZOWSKA
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Wyzwanie miało na celu pokazać dzieciom, że gimnastyka to też 
fajna zabawa, jak i pobudzeniu ich aktywności fizycznej.

Podczas wykonywania zadań było wiele śmiechu i radości. Dzieciaki 
również chętnie wykonywały zajęcia dodatkowe, które przesyłał im Lew 
Lolek na koniec ćwiczeń.

Lolek
n Przez trzy wrześniowe dni grupa 0b brała udział w gimna-
stycznym wyzwaniu „Lolek w wesołym miasteczku” prowa-
dzonym przez Roar Adventure.

TeksT I FOTO M. BRZOZOWSKA
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zajęcia z ratownikiem 
Medycznym

rozmawiamy o bezpieczeństwie TeksT I FOTO 
ŻANETA SOKOŁOWSKA

TeksT I FOTO 
PAULINA STABIńSKA

Pani Małgosia przekazała dzieciom zasady przejścia po pasach. 
Poinformowała, jak ważne jest zabezpieczenie siebie w od-

blaski, co zwiększa bezpieczeństwo na drodze. Prelekcja zakończyła 
się wręczeniem każdemu dziecku odblasku. Spotkanie było odebra-
ne przez dzieci z ogromnym entuzjazmem i zainteresowaniem. Po-
dziękowali Pani Małgosi wręczając kwiaty i laurkę.

n 1 października dzieci z klas zerowych odwiedziła Pani 
Małgosia Wójcik – Strażniczka Miejska w Nowy Dworze Ma-
zowieckim. Spotkanie poświęcone było bezpieczeństwu 
dzieci w ruchu ulicznym.

Dzięki życzliwości Pani Anny i Pana Piotra dowiedzieliśmy się 
na czym polega praca ratownika medycznego, jakie wyzwa-

nia stoją przed ratownikiem każdego dnia w czasach pandemii, ja-
kie przedmioty są niezbędne podczas akcji ratunkowych, jak należy 
zachować się w przypadku przegrzania lub schłodzenia organizmu, 
do czego służy ciśnieniomierz, glukometr, kołnierz ortopedyczny 
i wiele innych przedmiotów stosowanych w codziennej pracy. Mie-
liśmy także możliwość obejrzeć karetkę pogotowia wewnątrz. Dzieci 
z zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyły w warsztatach.  
Bardzo dziękujemy za ważną i interesującą lekcję.

n 23 listopada grupy 0a oraz 0b wzięły udział w zajęciach 
z pierwszej pomocy zorganizowanych przez Nowodworskie 
Centrum Medyczne.

Zadanie to zostało dofinansowane z budżetu Województwa 
Mazowieckiego. W ramach projektu odbyły się rajdy piesze 

dla uczniów klas 1-5 na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego 
po ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Skrajem Puszczy”, a uczniowie 
kl. 6-8 przemierzali trasę z Nowego Dworu Mazowieckiego do Parku 
Dolina Wkry w Pomiechówku. Celem rajdów była popularyzacja tury-
styki pieszej wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie aktywności 
fizycznej oraz zdrowego i aktywnego wypoczynku. Rajdy piesze po-
łączone były z zajęciami z zakresu edukacji przyrodniczej i proekolo-
gicznej. Uczestnicy mieli ogromną satysfakcję nie tylko z pokonania 
kilkukilometrowej trasy, ale również z możliwości bezpośredniego 
obcowania z przyrodą i podziwiania jej walorów.

Aktywna turystyka w sp1
n Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w dniach od 22.09 
do 6.10. 2021r. brali udział w projekcie „Aktywna turystyka 
uczniów z Nowego Dworu Mazowieckiego”, realizowanego 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1.

TeksT I FOTO SP1
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BohateroN w sp5! TeksT I FOTO MAGDALENA DUDZIńSKA

W tym roku w ramach projektu, nauczycielki pracujące 
w świetlicy szkolnej w SP5 – p. Magdalena Dudzińska 

i p. Katarzyna Falak – podjęły wiele działań edukacyjnych i wy-
chowawczych mających na celu podtrzymanie pamięci o boha-
terach Powstania Warszawskiego oraz szerzenie wiedzy z zakresu 
historii Polski, niby nie tak odległej, a jednak jakby z innego świata. 
Podczas cyklu zajęć świetlicowych przybliżona została dzieciom 
tematyka powstania i sytuacji społecznej ówczesnych lat. Dzie-
ci miały okazję zapoznać się z filmami edukacyjnymi „Niebajka 
o Powstaniu Warszawskim" i „Zaklęcie na W". Wszystkie projekcje 
opatrzone były komentarzem i dyskusją na temat sytuacji i warun-
ków ludności cywilnej podczas powstania. Uczniowie wykonali 
również pocztówki dla powstańców, które zaopatrzone zostały 
samodzielnie zredagowanymi życzeniami. Poza podziękowania-

mi za poświęcenie i wkład w obronę Warszawy, nasi Bohaterowie 
znajdą w nich także wiele ciepłych słów pozdrowień i troski, któ-
re mamy nadzieję ucieszą adresatów. Dzieci kolorowały obrazki 
o tematyce patriotycznej, a także tworzyły własne ilustracje tech-
niką szkicowania. Wyjaśnione zostały symbole powstańcze, a tak-
że wprowadziliśmy zabawę w szyfrowanie wiadomości, na wzór 
meldunków przenoszonych niegdyś kanałami w celu ochrony taj-
nych informacji. Podczas zajęć w mniejszych grupach dzieci miały 
okazję poznać biogramy wybranych powstańców. Było to bardzo 
cenne doświadczenie ze względu na urealnienie tych postaci 
w oczach dzieci. Ciekawym aspektem zajęć było wprowadzenie 
elementów programowania w realizację akcji. Dzieci miały okazję 
zagrać w przygotowaną przez nauczyciela grę edukacyjną z wy-
korzystaniem robotów Photon i aplikacji Photon Codding. Była 
to gra weryfikująca jednocześnie wiedzę na temat powstania, jak 
i umiejętności uczniów z obszaru kodowania. Na podsumowanie 
wszystkich zajęć uczniowie dokonali próby naszkicowania portre-
tu psychologicznego współczesnego patrioty i określenia w jaki 
sposób każdy z nas może kontynuować dzieło poprzednich po-
koleń Polaków. 

n Dobiegła końca tegoroczna edycja akcji społeczno – pa-
triotycznej „BohaterON – włącz historię! Przypominamy, iż 
jest to ogólnopolska kampania organizowana prze Fundację 
Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, któ-
rych działaniom przyświeca hasło Pamięć-Edukacja-Pomoc.

zakodowana świetlica TeksT I FOTO MAGDALENA DUDZIńSKA

W tym czasie przeprowadziliśmy mnóstwo zajęć, gier i za-
baw, które pomimo różnej tematyki i metod pracy, łączył 

wspólny cel – nauka i trening kodowania informacji. Udowodnili-
śmy, że kodować można w różny sposób: zarówno na kartce, na ma-
cie, grając w karty, bawiąc się ruchowo czy w gry dydaktyczne. Roz-
ważaliśmy jaką rolę w naszym życiu i historii świata pełniło kodowa-
nie, oraz jakie były jego formy. Wspominaliśmy czasy starożytnych 
hieroglifów, omówiliśmy istotę szyfrowania informacji w czasach 
wojennych, a także przyjrzeliśmy się temu, w jak dużej skali zakodo-
wany jest nasz codzienny świat – począwszy od numerów PESEL, 
a skończywszy na wszechobecnych kodach kreskowych. Nasza gru-
pa utworzyła dwa wydarzenia na stronie Code Week 2021. Jednym 
z nich było zaprezentowanie nowej gry planszowej Cody Roby, któ-
ra swoją drogą bardzo przypadła do gustu naszym podopiecznym. 
Link do wydarzenia: https://codeweek.eu/view/410095/cody-roby 
-w-swietlicy. Drugim wydarzeniem zarejestrowanym na stronie 
organizatora, czego oczywiście nie mogło zabraknąć w naszej 
świetlicy, były zajęcia z programowania z wykorzystaniem robotów 
Photon, co nieodmiennie jest uwielbiane przez dzieci i wywołuje 

wiele emocji i zaangażowania. Link do wydarzenia https://code-
week.eu/view/414577/kodujemy-z-photonami. Nauczyliśmy się 
także szyfrować wiadomości starą harcerską metodą GA DE Ry PO 
LU KI. Ta forma zabawy bardzo przypadła do gustu uczniom, bo 
jak wiadomo – każdy lubi poczuć nutkę tajemniczości. Dużo frajdy 
przyniosła też dzieciom zabawa w „Bingo obrazkowe”. Okazało się, 
że z pozoru tak proste, tradycyjne aktywności, są dla nich bardzo 
atrakcyjne i można grać w nie niemalże godzinami. W Zakodowa-
nej Świetlicy nie zabrakło także łamigłówek, kolorowanek i zadań 
typu „narysuj według kodu”, co zawsze stanowi świetny pomysł na 
zabicie nudy. Nie zapomnieliśmy w tym czasie oczywiście o zaba-
wach ruchowych, np. w „Sterowanie robotami” czy pokonywanie 
torów przeszkód. Cały miniony tydzień był dla nas bardzo ciekawy 
i intensywny. Już mamy nowe pomysły i nie możemy się doczekać 
kolejnej edycji tego wydarzenia!

n W tym roku po raz kolejny nasza świetlica wzięła udział 
w Europejskim Tygodniu Kodowania Code Week 2021. Ak-
cja pod hasłem „Świetlica Koduje” miała miejsce w dniach  
18-22 października.
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,,Niemożliwe staje się możliwe” TeksT IMAGDA TOMKIEWICZ FOTO SP5

Pan Mariusz mimo wrodzonej niepełnosprawności – braku 
rąk, rysuje piękne portrety, które można podziwiać na licz-

nych wystawach w Polsce oraz na świecie. Swą postawą i dążeniem 
do realizacji własnych marzeń jest inspiracją dla młodych ludzi. Dzię-
ki wytrwałości i pomysłowości w 2015 roku rozpoczął swój autorski 
projekt ,,Mariusz Rysuje”, który poprzez sztukę miał motywować 
ludzi do realizowania własnych marzeń. W tym samym roku przeje-
chał tysiące kilometrów, by móc rysować na ulicach wielu miast na 
świecie. Towarzyszyła mu ekipa filmowa, która zarejestrowała całą 
podróż. O naszym gościu zaczęły rozpisywać się największe media. 
W 2016 roku został pierwszym w historii Polakiem, który wystąpił 
podczas konferencji w Azji, lecz jak sam wspomina równie ważnym 
wyróżnieniem było dla niego otrzymanie Nagrody Publiczności 
,,Człowiek Bez Barier 2015”. Wgłębiając się w życiorys Pana Kędzier-
skiego, wymienione wyżej osiągnięcia to nieliczne w porównaniu 
z tym, do czego udało mu się dotrzeć. Jednak jak sam podkreślał, 
nie przyjechał, by opowiadać o nagrodach, a pokazać jak ważna jest 
sama droga jaką należy pokonać dążąc do spełnienia marzeń. Nie-
ważne jest czy się spełnią, ważne to w jaki sposób próbowało się je 
zrealizować. 

Na samym początku spotkania, wszyscy uczniowie i nauczyciele 
zostali zabrani w podróż, dzięki której wyobrażali sobie wykonywanie 
czynności życia codziennego bez rąk. Następnie Pan Mariusz rozpo-
czął opowiadać o barierach jakie musiał pokonać jako młody chło-
pak. Podkreślił, że życie nie było dla niego łatwe, codziennie musiał 
stawiać czoła wielu trudnościom. Jednak istotne okazało się wsparcie 
rodziny oraz przyjaciół, dzięki któremu uwierzył, że jest w stanie roz-
winąć skrzydła na polu artystycznym. Wszystko zaczęło się od wysta-
wy na szkolnym korytarzu, a skończyło rozpoznawalnością na całym 
świecie. Płynie więc z tego pewne bardzo ważne przesłanie, a miano-
wicie: „przypadki nie zdarzają się przypadkowo”. Wszystko jest po coś, 
a najważniejsza jest wiara i dążenie do spełnienia swoich marzeń.

Cała społeczność szkolna Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym 
Dworze Mazowieckim jeszcze raz dziękuje p. Mariuszowi Kędzier-
skiemu za tak wspaniałe spotkanie, które na długo pozostawi ślad 
w wielu sercach.

n Dzień 12 października dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 
5 zostanie na długo w pamięci. Stało się to za sprawą spotka-
nia w ramach szkolnego projektu pt. ,,Niemożliwe staje się 
możliwe” z bardzo ważnym dla uczniów jak i nauczycieli go-
ściem – p. Mariuszem Kędzierskim, słynnym artystą i mówcą 
motywacyjnym.
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tydzień szczęścia w sp5Biesiada Literacka TeksT I FOTO  
MAGDALENA DUDZIńSKA

TeksT BEATA TROJANOWSKA, RADOSŁAW MODZELEWSKI
FOTO RADOSŁAW MODZELEWSKI

Turniejowe zmagania miały formę kulinarnej zabawy – stąd 
nazwa „Biesiada”. Drużyny z poszczególnych klas rozwiązy-

wały kolejne „za-dania”: przystawkę, pierwsze danie, drugie danie 
i deser. Za poprawne odpowiedzi na różnorodne pytania dotyczą-
ce utworów i ich autorów, zespoły otrzymywały określoną ilość 
słodyczy. Gdy wszyscy nasycili się już emocjami rywalizacji, punkty 
– cukierki zostały podliczone i okazało się, że zwyciężyła drużyna 
z klasy 5A, drugie miejsce zajęli przedstawiciele 5D, a podium za-
mykała reprezentacja 4B. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody, finansowane dzięki projektowi „Twój ruch” 
realizowanemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki ze środków 
Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Jakkolwiek motywem przewodnim całej zabawy były analogie 
pomiędzy literaturą a gastronomią, to jednak okazało się, że po-
wieści sprzed lat, inaczej niż produkty spożywcze, ciągle są „świe-
że” i stanowią smakowite kąski dla młodych czytelników. 

Jesteśmy przekonani, że podobne działania, poprzez zabawę 
zachęcające dzieci do poznania lektur ich rodziców i dziadków, są 
najlepszą formą promocji czytelnictwa. 

n W czwartek 2 grudnia biblioteka Szkoły Podstawowej nr 
5 w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowała kolejną 
edycję turnieju „Biesiada Literacka” dla uczniów klas czwar-
tych i piątych. W tym roku sprawdzana była znajomość tre-
ści dwóch klasycznych pozycji z katalogu prozy dziecięcej: 
„Spotkania nad morzem” Jadwigi Korczakowskiej oraz po-
wieści Hanny Ożogowskiej „Chłopak na opak”.

Był to bardzo pozytywny czas, w którym wszyscy starali się do-
strzec i docenić dobro, które nas spotyka w szkole. Odkrytych 

zostało wiele sfer, mogących wpływać na poczucie zadowolenia pod-
czas pobytu w murach szkoły, gdzie jak wiadomo spędzamy znaczną 
część dnia. Czas ten obfitował w liczne zabawy, zadania i prace mające 
na celu wywołanie uśmiechu na twarzach innych. Uczniowie bawili 
się w starą, niezawodną, rozśmieszającą grę – pomidora. Prezentowali 
niezliczoną ilość śmiesznych min, które podczas prób naśladowania 
wywoływały jeszcze większe salwy śmiechu. Odbyły się także koro-
wody dziwnego chodu, rozbudzające wyobraźnię uczestników i za-
ciekawienie przypadkowych świadków. Obchodzony był także Dzień 
Emotikona, podczas którego uczniowie obdarowywali się nawzajem 
wybranymi symbolami emocji, co przysporzyło wiele powodów do 
radości, wdzięczności, a nawet wzruszeń. Podsumowaniem całej akcji 
była zabawa w „Pudło zwierzeń”. Była to zabawa dostępna zarówno 
online jak i w „realu”. Dzieci miały za zadanie dokończyć zdanie „Szczę-
ście w szkole dla mnie to....”. Zebrane odpowiedzi uczniów w wielu 
przypadkach były bardzo dojrzałe i niespodziewane. Najczęściej po-
wtarzającymi się stwierdzeniami, były te dotyczące przyjaźni i kole-
żeństwa, co wydaje się być słuszne i oczywiste. Nie brakowało jednak 
odpowiedzi oryginalnych, ciekawych, a wręcz zaskakujących. Ucznio-
wie jako powód do szczęścia wskazywali między innymi możliwość 
rozwoju, zjedzenia ciepłego obia-
du czy, ku uciesze nauczycielu, po-
byt w świetlicy. Był to czas bardzo 
pozytywny, który dodał wszyst-
kim energii na te trudne jesienne 
miesiące i uświadomił jak wiele 
powodów do szczęścia mamy na 
co dzień. Zachęcamy wszystkich 
do refleksji na ten temat.

n Nauczyciele pracujący w świetlicy w SP5, wraz ze swymi 
podopiecznymi znaleźli sposób na jesienną ponurą aurę. Po-
stanowili oni wziąć udział w Ogólnopolskim Tygodniu Szczę-
ścia w Szkole.
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rozstrzygnięcie konkursu „jesienne kapelusze” TeksT E. SZCZyGIEŁ
FOTO NAUCZyCIELE PP4

By na dłużej zatrzymać i móc podziwiać tą niepowtarzalną 
atmosferę jesieni, nasze przedszkole zorganizowało konkurs 

pt. „Jesienne kapelusze". Jego celem było rozbudzenie wyobraźni 
i kreatywności u dzieci oraz promowanie aktywnych form spędza-
nia czasu wolnego w gronie rodzinnym. Uczestnicy konkursu mieli 
za zadanie przygotować kapelusz w formie przestrzennej z materia-
łów przyrodniczych związanych z aktualną porą roku. Wyniki pracy 
rodziców i dzieci przeszły najśmielsze oczekiwania. Jury nie miało 
łatwego zadania w wyborze laureatów I, II i III miejsca, ponieważ 
konkursowe kapelusze były piękne, oryginalne i pomysłowe. Z przy-
jemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły małych uczestników 

i ich rodziców. Po długich naradach jury wyłoniło zwycięzców. Mali 
triumfatorzy otrzymali nagrody – niespodzianki ufundowane przez 
Stowarzyszenie Społeczno – Oświatowe „Subsidium”. Na podium 
znaleźli się: I miejsce – Kornelia Szczygieł, 
II miejsce – Igor Nurzyński, III miejsce – Pola Myśliwiec. 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego, pan Zdzisław 
Szmytkowski, ufundował i wręczył nagrody rodzicom laureatów za 
motywowanie swoich dzieci do działania. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców i dyplomy za zaanga-
żowanie oraz czas poświęcony na przygotowanie pięknych kapeluszy. 
Prezentacja wykonanych prac i wręczenie nagród odbyła się podczas 
uroczystości „Pasowanie na Przedszkolaka". Wszystkie jesienne kape-
lusze można podziwiać w budynku przedszkola, które stanowią prze-
piękną ekspozycję i dekorację naszej placówki. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie za 
zaangażowanie i pomysłowość. Zwycięzcom gratulujemy i zachęca-
my do wzięcia udziału w naszych przyszłych konkursach.

n Jesień to niezwykle barwna pora roku. Czas zbiorów i po-
wolnych przygotowań na nadejście zimy. To także czas, kiedy 
otaczająca nas przyroda pokazuje swoje kolorowe oblicze, 
a ciepłe i słoneczne dni zachęcają do spacerów i podziwiania 
uroków jesiennego krajobrazu. 

„ratujmy las” TeksT I FOTO K. KUCZKOWSKA

Dlatego tak ważne jest, aby wdrażać już od najmłodszych 
lat szacunek i podziw do natury i jej wytworów. W tym 

celu nasze przedszkole 25 października odwiedził teatrzyk Gargu-
lec z przedstawieniem „Ratujmy las”. Ciekawa opowieść, piękne 
i bajeczne kostiumy owadów przeniosły widownię do lasu, na 
jej wyjątkową polanę. Tam spotkały odważnego Pana Biedronkę, 
który próbował ocalić las przed zagładą, którą zaplanowali ludzie. 
W miejscu niesamowitej flory i fauny miał powstać sklep, na co nie 
wyrażały zgody jej mieszkańcy. Ale co może zdziałać mała biedron-
ka, wiewiórka czy pająk w porównaniu do wielkich planów archi-
tektów i geodetów. W tej wyjątkowej sytuacji z pomocą przyszły 
przedszkolaki przedstawiając różne rozwiązania ich problemu. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały przygody głównych 
bohaterów. Były ciekawe, czy uda się uratować las i czy ich miesz-
kańcy odzyskają spokój. Podczas spektaklu poznały również nie-
sforną Marysię, której udzieliły cennych wskazówek jak poprawnie 
zachowywać się w lesie. Zakończeniem emocjonalnego przedsta-
wienia było stworzenie i wspólne podpisanie petycji do burmistrza 

w celu wstrzymania budowy sklepu. Podjęte działania przyniosły 
pozytywne efekty i mieszkańcy lasu wspólnie z dziećmi wesoło 
mogli świętować uratowanie ich polany. Teatrzyk okazał się cieka-
wą aktywnością poznawczą, gdzie tematyka ochrony środowiska 
naturalnego stała się dla najmłodszych bardziej przystępna i lepiej 
znana. Opowiadanie wzbudziło w dzieciach wiele emocji od rado-
ści do współczucia. Stało się także świetną okazją do pokazania, że 
zwierzęta też chcą żyć w czystym środowisku. 

n Las to niesamowita skarbnica doświadczeń sensorycznych, 
ale przede wszystkim dom dla różnych gatunków zwierząt 
i roślin. Jest zarówno skarbnicą wiedzy i ciekawości jak rów-
nież oazą spokoju i ciszy.
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,,Mamo, tato  
– jestem przedszkolakiem”

„spotkanie z bajką” TeksT M. MARCINIAK
FOTO E. SZCZyGIEŁ 

TeksT K. KUCZKOWSKA  
FOTO M. JURKIEWICZ – ŁUKASZ

Wybrana data nie jest przypadkowa, gdyż jest to dzień 
urodzin jednego z największych twórców tego gatunku, 

Walta Disney’a. Fantastyczne opowiadania towarzyszą nam od naj-
młodszych lat, rozweselając i bawiąc, ale także przekazując ważne 
prawdy życiowe. Stanowią nieodłączny element każdej dziecięcej 
zabawy, na których wzorują się najmłodsi. Każda dziewczynka chcia-
łaby, choć na kilka minut, zamienić się w królewnę, a chłopiec zo-
stać super bohaterem. Na tym polega magia dzieciństwa. Dlatego 
ten wyjątkowy dzień stał się doskonałą okazją do wzięcia udziału 
w bajkowym spotkaniu w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Twierdzy Modlin. Na wizytę z baśniowymi ulubieńcami 
wybrały się przedszkolaki z grupy „Żabki” z Publicznego Przedszkola  
nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4. Podczas tego ma-
gicznego spotkania dzieci miały możliwość opowiadania o swoich 
ulubionych bajkowych postaciach, wyszukania ich wśród licznych 
książek oraz wykonania kolorowego plakatu swoich ulubieńców. 
Wizyta była interesująca, gdyż każdy przedszkolak mógł wcielić się 
w bajkową postać za sprawą kolorowych masek. Podczas spotkania 
najmłodsi mieli szanse poznać bibliotekę, jako miejsce wiedzy i kul-
tury oraz fascynującej przygody. Przedszkolaki z zachwytem ogląda-

ły książeczki. Zapo-
znały się z zasadami 
f u n k c j o n o w a n i a 
biblioteki od bajko-
wego kolegi „Felka” 
podczas słuchania 
opowiadania. Na po-
żegnanie z radością 
obiecały, że chętnie 
wrócą na kolejne 
spotkanie z bajką. 

n Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek obchodzony jest 
na całym świecie 5 listopada. W tym dniu przypominamy 
sobie bajki, które są nieodzownym elementem każdego 
dzieciństwa.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: dyrektor Zdzisław 
Szmytkowski, burmistrz Jacek Kowalski, proboszcz parafii 

Modlin Twierdza ksiądz Janusz Nawrocki, przewodnicząca Rady Ro-
dziców Magdalena Piotrowska, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania 
programu artystycznego przez dzieci z poszczególnych grup. Na tle 
przepięknej, jesiennej dekoracji przedszkolaki popisywały się swoimi 
umiejętnościami recytatorskimi i tanecznymi. Każda grupa przedsta-
wiła swój niepowtarzalny taniec w pięknych kolorowych strojach. 
Dla najmłodszych dzieci był to pierwszy, bardzo ważny występ przed 
publicznością. Po części artystycznej wszystkie dzieci złożyły przyrze-
czenie bycia odpowiedzialnym przedszkolakiem. Następnie przyszła 
długo oczekiwana przez wszystkich chwila „Pasowania na Przedszko-
laka”. Za pomocą „magicznego” ołówka dyrektor Zdzisław Szmytkow-
ski pasował każdego malucha na prawdziwego przedszkolaka. Dla 
przedszkolaków było to wielkie przeżycie, a dla rodziców powód do 
dumy i zadowolenia ze swoich pociech. Podczas uroczystości mieli-
śmy również okazję zobaczyć pokaz „Jesiennych kapeluszy”. Wszyst-
ko to za sprawą konkursu organizowanego przez naszą placówkę 
(o konkursie piszemy w kolejnym materiale red.). Na koniec wszystkie 
przedszkolaki wróciły do swoich sal, w których czekała na nich zdrowa 
i słodka niespodzianka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia, każ-
dy otrzymał dyplom oraz kolorową książeczkę z dedykacją. Emocje 
i przeżycia, towarzyszące tej uroczystości dla wszystkich stały się po-
czątkiem kilkuletniej podróży, w której udział wezmą nie tylko dzieci, 
ale także rodzice i wszyscy pracownicy naszego przedszkola. Celem 
tej podróży jest osiągnięcie przez dzieci wiedzy, umiejętności i spraw-
ności, które pozwolą im na podjęcie obowiązku szkolnego i wyróżnią 
je w przyszłości jako absolwentów naszego przedszkola.

n 20 października w Publicznym Przedszkolu nr 4 odbyło się 
,,Pasowanie na przedszkolaka”.

Dzieciom zostały przypomniane zasady bezpieczeństwa w dro-
dze do szkoły, ale i w samej szkole. Uczniowie klas starszych do-

wiedzieli się kilku ważnych przepisów związanych z odpowiedzialno-
ścią karną nieletnich. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością 

wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Teraz tylko będą musieli się postarać 
i zastosować ją w praktyce, co jak widzimy na co dzień w szkole, nie jest 
dla nich łatwe. Dziękujemy Straży Miejskiej za przeprowadzenie zajęć 
oraz wyposażenie Naszych uczniów w odblaski, które znacznie popra-
wiają widoczność naszych uczniów po zmroku. Największe podzięko-
wania należą się pani Małgorzacie Wójcik, że przeprowadziła zajęcie 
w miłej i przyjaznej atmosferze.

Bezpieczeństwo ze strażą Miejską
n W listopadzie 2021 roku w klasach I-V szkoły podstawo-
wej odbyły się spotkania w ramach bezpieczeństwa w szkole 
i w drodze do szkoły ze Strażą Miejską.

TeksT I FOTO SP3
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„Nasza szkoła to my”

Program był realizowany przez Oddział Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii w Warszawie dzięki dofinansowa-

niu ze środków Województwa Mazowieckiego. Został zbudowany na 
bazie realnych doświadczeń PTZN jako rozszerzenie i twórcza konty-
nuacja innowacyjnego programu realizowanego w 2010 roku na zle-
cenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i kontynuowanego w latach 
2011-2017 w ramach dofinansowania Mazowieckiego Centrum Po-
lityki Społecznej, MEN i Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Biura 
Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Głównym celem programu 
jest wzmacnianie bezpieczeństwa i kształtowanie właściwych relacji 
w środowisku szkolnym poprzez prowadzenie niekonwencjonalnych 
form edukacji rówieśniczej w zakresie przeciwdziałania zachowaniom 
ryzykownym młodzieży, w tym uzależnieniom i przemocy. Partnera-
mi w realizacji projektu był Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 oraz 
Nowodworski Ośrodek Kultury, a honorowy patronat nad całym wy-
darzeniem objął Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek 
Kowalski i Starosta Powiatu nowodworskiego Pan Krzysztof Kapusta. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczynili możliwym realiza-
cję programu, a szczególnie gorąco – jego uczestnikom i współtwór-
com, wspaniałym młodym ludziom. Koordynatorem projektu był 
Bartosz Ciecierski.

Celem programu jest profilaktyka i edukacja rówieśnicza po-
przez wspólne działania twórcze, stworzenie młodym ludziom 
możliwości formułowania swoich poglądów, otwartego mówienia 
o realnych problemach i wymiany pomysłów ich rozwiązywania. 
Uczestnicy – uczniowie szkół z terenu Nowego Dworu Mazowiec-
kiego oraz powiatu nowodworskiego – przygotowali autorskie 
spektakle, piosenki, wiersze, związane tematycznie z hasłem prze-
wodnim programu „NASZA SZKOŁA TO My”. Poprzez historie i dzia-
łania sceniczne pokazują w nich to, co ich zdaniem ważne w życiu 
szkolnym, w relacjach międzyludzkich w szkolnej rzeczywistości; 
to co piękne i to co trudne, to co wpływa na rozwój, świadomość, 
system wartości i wybory młodego człowieka. Każda uczestnicząca 

placówka miała też za zadanie pokazać stworzoną w ramach pro-
jektu prezentację sceniczną społeczności szkolnej i lokalnej, a tak-
że opracować afisz odzwierciedlający jej tematykę. Zwieńczeniem 
projektu był trzeci MIĘDZySZKOLNy PRZEGLąD MŁODZIEŻOWyCh 
SPEKTAKLI TEATRALNyCh który odbył się 25.11.2021 roku w sali wi-
dowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury. 

Stworzone przez młodzież spektakle stanowią także poszukiwa-
nie odpowiedzi na pytanie na ile bezpieczeństwo w szkole zależy 
od czynników zewnętrznych i od dorosłych, a na ile jest pochodną 
postaw, działań, wzajemnych relacji i systemu wartości młodzieży 
– a więc w istocie odpowiedzi na pytanie o osobiste sprawstwo każ-
dego młodego człowieka.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowiec-
kim reprezentowała grupa „Teatr Trójeczka” ze spektaklem „Samot-
ność.pl”. Zespół, którego opiekunkami są panie Justyna Kowalczyk 
i Agnieszka Ostrowska, powstał na bazie grupy Młodzieżowego 
Ochotniczego Pogotowia Rówieśniczego, działającego od wielu 
lat w szkole we współpracy z Oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii w Warszawie. Grupę tworzą uczniowie 
klasy ósmej. W stworzonym w ramach projektu spektaklu próbu-
ją przekazać problemy związane z powrotem do szkoły po okresie 
zdalnego nauczania oraz unaocznić młodemu widzowi różnorakie 
– fizyczne i psychiczne – konsekwencje wynikające z izolacji i braku 
akceptacji. Młodzi twórcy edukują dla bezpieczeństwa, wychodząc 
z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

n III edycja Międzyszkolnego programu kreatywnej profilak-
tyki i edukacji rówieśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim 
i powiecie nowodworskim.

TeksT I FOTO SP3
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warsztaty z ptzNpaczka na kresy TeksT I FOTO SP3TeksT I FOTO SP3

W naszej szkole akcja trwała tylko pięć dni 25.11-1.12.2021 
i udało się zebrać wiele produktów. Niestety z każdym ro-

kiem jest to mniejsza ilość. Koordynatorem akcji w szkole był pan 
Bartosz Ciecierski przy współpracy z panią Małgorzatą Widz, a ze 
strony kibiców pan Artur Trzaska. Wszystkie produkty zostały skrzęt-
nie przeliczone i zapakowane w pudła, które przekazano w środowe 
popołudnie kibicom Legii.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom bio-
rącym udział w zbiórce, którzy swoją postawą bezinteresowności 
i dobrocią pokazali, że potrafimy pomagać innym.

n Uczniowie klasy Va włączyli się aktywnie w akcję Legijnej 
Świątecznej Paczki na Kresy, którą już od 12 lat przygoto-
wują kibice Warszawskiej Legii.

Tematyka jest często związana z danym problemem w od-
dziale klasowym czy też lokalnym. Na warsztatach jest nie 

tylko ciężka praca całego zespołu klasowego, ale i zabawa. Warszta-
ty prowadzone są przy udziale zaprzyjaźnionych trenerów z Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Warszawy i fi-
nansowane w całości z Budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

n W związku z realizacją programu profilaktyczno-wycho-
wawczego w szkole rozpoczęto warsztaty związane z prze-
mocą, agresją oraz powrotem do szkoły po okresie zdalnego 
nauczania. Warsztaty odbywają się cyklicznie już od kilku lat.

Pani Katarzyna Małachowska przybliżyła Nam sławnych pola-
ków, którzy przyczynili się do rozwoju całego świata. Mieliśmy 

możliwość wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Poznaliśmy 
tradycje różnych regionów Polski ,tańczyliśmy tańce ludowe oraz mo-

gliśmy cofnąć się do dawnych czasów i przymierzać ludowe stroje. 
Na miejscu było ognisko oraz pyszna zupa pomidorowa. Wycieczka 
w całości była darmowa i sfinansowana z Funduszu Patriotycznego.

n

warsztaty patriotyczne
n Klasa 5a dnia 4 listopada była na wycieczce o tematyce patriotycznej na Wymysłach pod lasem. Na warsztatach dowiedzieli-
śmy się wiele ciekawych informacji z historii państwa polskiego.

TeksT I FOTO SP3
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„Dzień pluszowego Misia”Andrzejki w publicznym  
przedszkolu Nr 1 

TeksT I FOTO PP1

TeksT I FOTO PP1

30 listopada 2021r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu 
Andrzejki. W grupie I „BIEDRONKI’& V WESOŁA GROMADA” 

– przedszkolaki chciały zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka. 
Przygotowane rekwizyty, świece oraz unoszący się zapach topione-
go wosku, stworzyły odpowiedni nastrój sprzyjający przepowied-
niom. Dzieci poznały znaczenie różnych kolorów, liczb, magicznych 
przedmiotów. Ustawiały buty, aby sprawdzić, który chłopiec pierw-
szy się ożeni i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż. Rzucały 
pieniążkami do miski z wodą, aby spełniły się najskrytsze marzenia. 
Za pomocą przygotowanych obrazków sprawdzały kim zostaną 
w przyszłości. Wszystkie wróżby przeplatane były pląsami, tańcami 
przy muzyce oraz słodkim poczęstunkiem. 

Czy wróżby się spełnią? Przyszłość nam pokaże. Pewne jest to, że 
przyniosły przedszkolakom wiele radości i po raz kolejny były okazją 
do wspólnej, wesołej zabawy.

n Zwyczaj wróżenia w wieczór andrzejkowy znany jest od 
bardzo dawna. Pamiętajmy jednak, że wróżba to zabawa 
i nie należy traktować jej poważnie, chociaż nie jest wyklu-
czone, że może się spełnić. 

W dniu 25.11.2021r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
Nr 1„Wesoła Jedyneczka” w Nowym Dworze Mazowieckim 

uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych za-

bawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia dzieci przyszły do 
przedszkola ze swoim przyjacielem. Przybyły misie małe, duże, białe, 
różowe wprost bajecznie kolorowe, a każdy był piękny i wyjątkowy. 
Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej 
krainie. Poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie bawiły 
się przy piosenkach: „Jadą, jadą misie”, „Misiowa pobudka”, „Pluszowy 
miś”. Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ru-
chowe, plastyczne, konkursy, quizy, misiowe tańce oraz fotobudka. 
W tym magicznym dniu nawet na drugie śniadanie było misiowe... 
Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy. 

Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić, 
a nawet zwierzyć mu się z sekretów. Mamy nadzieję, że to wielkie mi-
siowe przyjęcie zostanie we wspomnieniach dzieci na długi czas.

n Pluszowe Misie opanowały przedszkole. Przybyły ze swoimi 
małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.

Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły z zabawach przygo-
towanych przez swoje Panie – było wiele atrakcji między 

innymi zabawy ruchowe, konkursy, tańce w których przedszkolaki 
chętnie brały udział.

Po zakończonej zabawie dzieci nadsłuchiwały dźwięku dzwonecz-
ków, które słychać było już z daleka i świadczyło to o tym, że do przed-
szkola zbliża się nikt inny, jak Święty Mikołaj we własnej osobie. Przed-
szkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione, a kiedy znalazły się 
blisko św. Mikołaja – troszkę zawstydzone. Oprócz pełnego prezentów 
worka św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dzieć-
mi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszko-
lu. Na zakończenie Święty Mikołaj wszystkim przedszkolakom osobiście 

wręczał duże paczki, 
a w nich – dla każde-
go coś dobrego! Za 
prezenty dzieciaki od-
wdzięczyły się pięknie 
zaśpiewanymi pio-
senkami i własnoręcz-
nie przygotowanymi 
pracami przedstawia-
jącymi Mikołaja. Ocze-
kiwana cały rok wizyta 
gościa z Laponi minę-
ła w bardzo miłej at-
mosferze i przyniosła 
naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich przedszkolaków, a niektórzy z nich już od jutra nie 
będą mogli doczekać się kolejnej Jego wizyty za rok.

Mikołajki w pp1 „wesoła jedyneczka”

n Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na 
całym świecie. 6 grudnia 2021 r. z workiem pełnym prezentów 
przyjechał również do naszego przedszkola. Ten dzień rozpo-
czeliśmy bardzo, bardzo wesoło...

TeksT I FOTO PP1
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Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy 
Dwór, Aktywni dla Mazowsza oraz 

Twierdza Modlin tym razem zaprosili biega-
czy w okolice gościnnych progów Centrum 
Edukacji historycznej – Prochownia 197. Do-
pisała zarówno pogoda, jak też frekwencja 
zawodników i kibiców. W pakietach starto-
wych zawodnicy otrzymali okolicznościowe 
czapki, na których widniało logo towarzyszą-
cej imprezie akcji profilaktycznej pod nazwą 
„Nie daj się uzależnieniom”. Po profesjonal-

nej rozgrzewce pierwsze na start ruszyły 
dzieci i młodzież, które rywalizowały ze sobą 
w czterech grupach wiekowych, w podziale 
na dystanse od 200 do 800 M. Biegi miały cel 
charytatywny, ponieważ cały dochód z pa-
kietów zostanie przekazany na terapię dziel-
nego nowodworzanina, 8 letniego Sebastia-
na. Następnie na dystansie 10 km sprawdzali 
swoją formę uczestnicy biegu głównego. 
Zanim jednak wystartowali wspólnie wyko-
nali Mazurek Dąbrowskiego, aby uczcić pa-
mięć o bohaterskich żołnierzach broniących 
Modlina w 1939 r. Łącznie w biegach wzięło 
udział około 500 osób – najszybsza wśród 
pań była Ewa Jagielska, a wśród panów Kamil 
Walczyk. Po sportowych zmaganiach uczest-

nicy mogli posilić się wojskową grochówką, 
a także skorzystać z instruktarzu udzielania 
pierwszej pomocy prowadzonego przez ra-
towników medycznych. Podczas wydarzenia 
odczytany został list od Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Pana Adama Stru-
zika, który był patronem honorowym wyda-
rzenia, a uroczystej dekoracji najlepszych na 
podium dokonali Anna Brzezińska – Radna 
Sejmiku Mazowieckiego, Jacek Kowalski – 
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Maz. oraz Karol 
Bielec – Prezes Stowarzyszeń Rozbiegamy 
Nowy Dwór i Aktywni dla Mazowsza. Orga-
nizatorzy gratulują wszystkim uczestnikom 
i już zapraszają na przyszłoroczną edycję Bie-
gu Obrońców Modlina.

n W sobotę 20 listopada już po raz czwar-
ty uczestnicy mogli ścigać się na trasie 
Biegu Obrońców Modlina, wśród zabyt-
kowych fortyfikacji Modlina Twierdzy.

pobiegli dla obrońców Modlina! TeksT I FOTO ROZBIEGAMy NOWy DWóR



sPORt

 

37www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

Plenerowa sceneria dodawała kolory-
tu Crossowi, którego nazwa idealnie 

oddawała barwy polskiej złotej jesieni. W or-
ganizację imprezy aktywnie włączyli się rów-
nież: PUKS „Młode Orły" oraz Stowarzyszenie 
Rozbiegamy Nowy Dwór. 

Kat. roczniK 2015 i młodsi, dystans 200 m 
chłopcy

1. Leon Nadworski 
2. Kamil Gos 
3. Kornel Mulak 

dziewczęta 
1. Julia Sobczyńska 
2. Barbara Dubrow 
3. Joanna Szczęsnowicz 

Kat. roczniK 2014/2013, dystans 400 m 
chłopcy 

1. Wiktor Ugniewski 
2. Błażej Lipiec 
3. Filip Choromański 

dziewczęta 
1. Izabela Olszewska 
2. Amelia Górnaś 
3. Nina Paurowicz 

Kat. roczniKi 2012/2011, dystans 600 m 
chłopcy 

1. Ignacy Krysztofiak 
2. Bartłomiej Pszkit 
3. Alan Głowacki 

dziewczęta 
1. Małgorzata Szczęsnowicz 
2. Laura Komorzycka 
3. Oliwia Śliwińska 

Kat. roczniK 2010/2009, dystans 600 m 
chłopcy 

1. Michał Mirowski 
2. Gabriel Lipiec 
3. Michał Sobczyński 

dziewczęta 
1. helena Wrzeszcz 
2. Julia Liberek 
3. Joanna Olszewska. 

Kat. roczniK 2008/2007, dystans 1500 m 
chłopcy 

1. Alan Krysztofiak 
2. Krzysztof Szostakiewicz 
3. Ryszard Górnaś 

dziewczęta 
1. Julia Komorzycka 

Kat. oPEn mężczyźni, dystans 7000 m 
1. Wojciech Dudek 
2. Piotr Mariański 
3. Radek Gozdek 

Kat. oPEn KobiEty, dystans 5500 m 
1. Iwona Wicha 
2. Joanna Bieniek-Ugniewska 
3. Wioleta Goszczyńska 

Puchar za najwyższą frekwencję wśród 
uczniów z danej szkoły, otrzymali uczniowie 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy 
ul. Młodzieżowej. 

Warto również dodać, że pani Iwona Wi-
cha przeprowadziła dodatkowo rozgrzew-
kę przed każdym biegiem. Pani Iwona to 
3-krotna Mistrzyni Europy Juniorów w biegu 
na orientację (w sztafecie i indywidualnie), 
a także wice mistrzyni świata w biegach po 
schodach. Mąż pani Iwony jest mistrzem 
świata w tej samej dyscyplinie. 

n Po kilkuletniej przerwie, dzięki Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na szlaki lasu Dębinka powrócił Cross Złotych Liści.

cross powrócił do NDM! TeksT I FOTO NOSIR
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Inicjatorem wydarzenia była grupa 
Foczki i Morsy Nowodworskie, a Miasto 

wraz z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu 

i Rekreacji wsparło jego realizację. Po zimnej 
kąpieli na uczestników czekały ciepłe napoje 
i kiełbaski z ogniska. 

Nowe, bezpieczne miejsce przypadło do 
gustu morsom i foczkom, i już zapowiadają, 
że chcą pojawiać się tu częściej. 

Dziękujemy ratownikom WOPR za nadzór 
nad bezpiecznym przebiegiem wydarzenia. 

n 5 grudnia na plaży miejskiej przy WOPRze odbyło się Mikołajkowe Morsowanie!

Mikołajkowe Morsowanie! TeksT RED. FOTO FOCZKI I MORSy NOWODWORSKIE

Nasze Miasto reprezentował Klub Aka-
demia Mistrzów z Nowego Dworu 

Mazowieckiego i 5 młodych zawodników, 
którzy wrócili z trzema medalami.

W swoich kategoriach wiekowych me-
dale zdobyli: 
 Jakub Wrzosek – 2 miejsce, 
 Robert Kubiak – 2 miejsce, 
 Szymon Kurpiewski – 3 miejsce. 
Pozostali zawodnicy Michał Składanek 

i yanuo yang nie udało się przejść dalej ale 
walczyli do samego końca i stoczyli bardzo 
emocjonujące walki.

Klub powstał we wrześniu tego roku i już 
osiąga sukcesy na swoich pierwszych zawo-
dach.

Serdecznie gratulujemy Wszystkim za-
wodnikom oraz trenerowi Danielowi Maciej-
ko. Życzymy kolejnych sukcesów i trzymamy 
kciuki za młodych sportowców z naszego 
powiatu.

n

n 23 października w Częstochowie od-
były się Mistrzostwa Makroregionu Po-
łudniowego OYAMA Polskiej Federacji 
Karate w Kumite – walkach.

pierwsze sukcesy nowodworskich karateków! TeksT I FOTO KLUB AKADEMIA MISTRZóW 
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Spotkanie rozpoczęło się jednak zupełnie nie pomyśli nowo-
dworzan. Już w 8. minucie po konsultacji z sędzią VAR, Grze-

gorz Kawałko podyktował rzut karny dla Lechii. Stały fragment gry 
wykorzystał Ilkay Durmus. Gdy wydawało się, że goście pójdą za cio-
sem i kolejne bramki są kwestią czasu, Świt mądrze się bronił i wypro-
wadzał groźne kontry.

Po zmianie stron zawodnicy trenera Mariusza Miecznikowskiego 
zaatakowali odważnie i zdecydowanie. Już w 47. minucie po cen-
trze Łukasza Sosnowskiego i zgraniu Sebastiana Cucha, Arkadiusz 
Gajewski doprowadził do wyrównania przy głośnych owacjach try-
bun. Kilkanaście minut później stało się coś, czego nawet optymi-
ście nie przewidywali. Groźną kontrę rozpoczęli lechici, którą szybki 
podaniem do wolnego Filipa Kowalczyka przerwał Szymon Kuźma. 
Kowalczyk pobiegł w pole karne, strzelił, a piłka po rykoszecie obroń-
cy gości wpadła do bramki. Świt wyszedł na prowadzenie, które go 
uskrzydliło. 

Do końca spotkania Biało-Zieloni nie oddali prowadzenia i do-
prowadzili do sensacji.

W 1/8 finału nowodworzanie zmierzyli się na wyjeździe z Olim-
pią Grudziądz. Mimo zaciętego meczu i dwukrotnego prowadzenia 
o losach spotkania zadecydowały dopiero rzuty karne. W nich lepsi 
okazali się grudziądzanie, którzy pokonali Świt 4:2. 

Dotarcie do 1/8 finału to wielkie osiągnięcie nowodworzan, któ-
rzy występują w III lidze. Wyżej udało się dotrzeć tylko raz w sezonie 
2002/2003. Wtedy Świt zagrał w ćwierćfinale.
mks Świt nowy dwór mazowiecki – Lechia Gdańsk 2:1 (0:1)
Bramki: Arkadiusz Gajewski 47',  
Filip Kowalczyk 63' – Ilkay Durmus 8' (k).
Świt: Lemanowicz – Długołęcki, Cuch, Kamiński, Cieślak, Kowalczyk 
(74' Drwęcki), Tkaczyk, Sosnowski, Kuźma, Niesłuchowski 
(81' Nawotczyński), Gajewski (90' Bykowski).
Lechia: Alomerović – Żukowski (77' Musolitin), Kopacz, Maloca, Con-
rado (80' Szczepański), Durmus, Kubicki, Kałuziński (58' Biegański), 
Terrazzino (77' Zjawiński), Diabate (58' Sezonienko), Zwoliński.
Żółte kartki: Cuch – Alomerović, Szczepański, Biegański.
sędzia: Grzegorz Kawałko (Białystok). Widzów: 960.

n Sensacja stała się faktem! Świt Nowy Dwór Mazowiecki 
przed własną publicznością pokonał 2:1 ekstraklasową Lechię 
Gdańsk i awansował do 1/8 finału Pucharu Polski!

Świt pokonał Lechię Gdańsk i doszedł do 1/8 finału pucharu polski! TeksTADAM SZABŁOWSKI  
FOTO LEWy FOTO




