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Drodzy Czytelnicy!
Początek roku to czas, w którym podsumowujemy
kluczowe wydarzenia minionych 365 dni i przygotowujemy się do kolejnych wyzwań. Zaledwie
kilkanaście dni temu oddaliśmy do Państwa użytku brakujący odcinek ul. Modlińskiej. Zakończyła
się budowa supernowoczesnej hali sportowej
na Osiedlu Młodych. Przez cały rok miałem również
przyjemność spotykać się z Państwem podczas
konsultacji społecznych, wsłuchując się w Państwa
pragnienia i potrzeby, które staną się podstawą
nowej strategii rozwoju. Uchwaliliśmy, równie szeroko konsultowany, gminny program rewitalizacji,
który w dużej mierze wytyczy kierunki dalszych
działań. Budżet na ten rok, oczywiście, także jest
już gotowy. Cały czas staramy się powiększać go
o środki zewnętrzne. To już pewne, że rozbuduje

się biblioteka i powstaną nowe ścieżki rowerowe.
17 stycznia okazało się, że remont przejdzie kasyno
garnizonowe w Modlinie Twierdzy (o tym przeczytacie Państwo w kolejnym numerze). Niebawem
składać będziemy wniosek o parking przy stacji
kolejowej w Modlinie. Nie zapominamy o odnawialnych źródłach energii dla naszych mieszkańców, podnoszeniu bezpieczeństwa poprzez
wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej. Chcemy
również kontynuować przebudowę układu drogowego w dzielnicy przemysłowej. Przeznaczymy
na kolejny etap budowy chodnika do Okunina
100 tysięcy zł. O tym wszystkim przeczytają Państwo w tym numerze „Faktów Nowodworskich”.
Prezentujemy tu również ambitną, wypracowaną
wspólnie z Holendrami – najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie, koncepcję zagospodarowania
brzegów naszych rzek, do urzeczywistnienia której
będziemy dążyć. Gorąco zachęcam do lektury w te
mroźne dni. Korzystając z okazji, ponownie życzę
wszystkim nowodworzanom wielu sukcesów
w 2017 r., wysoko postawionej poprzeczki i okoliczności sprzyjających realizacji planów. Szczęśliwego Nowego Dworu! Ze swojej strony uczynię
wszystko, co w mojej mocy, aby to życzenie się
spełniło.
Burmistrz
Jacek Kowalski
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Rada uchwaliła budżet
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13 grudnia podczas sesji Rady Miejskiej uchwalony został budżet miasta
na 2017 rok. Dochody miasta oszacowano na 147 231 635,61 zł, zaś wydatki
na kwotę 142 119 855,61 zł.

P

lanowane dochody oszacowano na kwotę 147 231 635,61 zł, z czego: – podatek dochodowy od osób fizycznych – 30 268 807,00 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów. Prognozowana subwencja oświatowa na 2017 r. wynosi 21 347 367,00 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 23 812 074 zł, z czego m.in. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano 7 890 474 zł, a na zadania
związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+ zaplanowano dochody w wysokości
14 785 000 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków o dofinansowanie
na kwotę 9 425 372,19 zł. Dochody z tytułu podatków lokalnych mają wynieść 24 108 805,00 zł.
Ze sprzedaży majątku miasto ma osiągnąć dochód w wysokości ponad 15 mln zł. Pozostałe
dochody wyniosą 22 747 210,42 zł.
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Wydatki miasta zaplanowano na kwotę 142 119 855,61 zł. Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych opiewają na kwotę 41 054 905,00 zł,
co stanowi 28,89% wydatków budżetu ogółem (wydatki nie obejmują
kosztów remontów kapitalnych oraz modernizacji bazy szkolnej). Na zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 29 557 151 zł, a na realizację zadań wieloletnich, ujętych w „Wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 17 736 775,61 zł.
Utrzymanie instytucji kultury będzie miasto kosztować 2 908 013 zł. Z kolei wydatki na utrzymanie w mieście czystości, zieleni, oświetlenia ulic,
utrzymanie dróg i modernizację dróg wyniosą 4 786 927 zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono
3 712 522,00 zł. Na remonty dróg zaplanowano 300 tys. zł.
W ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane następujące
zadania: „Poznajmy się lepiej – majówka 2017” (20 tys. zł), sala szermiercza
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w Twierdzy (199 500 zł), „Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną
i profilaktykę (19 500 zł), „Ławki, drzewka, krzewy – plac przy ul. Sempołowskiej” (20 tys. zł), „Kącik seniora na Pólku” (16 tys. zł), „Park Wybickiego
– nowa przestrzeń rekreacji (199 850 zł) i za – 15 tys. zł powstanie minirampa.
Wydatki na inwestycje nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową planowane przez miasto w 2017 roku obejmują m.in.:
– modernizację chodnika do Okunina – 100 000,00 zł,
– modernizację dróg miejskich – 1 420 000,00
– nabycie nieruchomości gruntowych – 400 000 zł,
– zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą (OSP – RW) 6000 zł,
– zakup radiowozu dla Straży Miejskiej – 67 000 zł,
– modernizację indywidualnych kotłowni na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki – 30 000 zł,
– budowę i modernizację placów zabaw – 229 956 zł.

Podsumowanie
konsultacji społecznych
TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

8 grudnia w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło
się spotkanie podsumowujące proces konsultacji
społecznych, prowadzonych w mieście od początku
2016 roku. Konsultacje związane są z koniecznością
opracowania strategii rozwoju miasta na lata 2017–2030.

W

spotkaniu uczestniczyła niewielka grupa mieszkańców. Burmistrz, Jacek Kowalski, poprowadził spotkanie i przedstawił prezentacje podsumowującą wyniki ankiet wśród mieszkańców
i turystów, jak również wnioski z poszczególnych spotkań osiedlowych
i branżowych.

Co w ankietach?
Mieszkańcy wypełnili 214 ankiet, które dostępne były na stronie www.
strategiandm.pl, a także rozdawane podczas spotkań osiedlowych. Średnia warunków życia w Nowym Dworze Mazowieckim oceniona została
na 3,15 (w skali 1–5 red.).
Zdaniem ankietowanych najbardziej zasadnym kierunkiem rozwoju miasta to turystyka.
Za najważniejsze do zrealizowania zadania mieszkańcy uznali:
• zmniejszenie ruchu w Centrum Miasta,
• więcej miejsc w przedszkolach i żłobkach,
• zagospodarowanie brzegów i wału Narwi.
Na dalszych miejscach znalazły się takie kwestie, jak:
• polepszenie komunikacji ze stolicą,
• poprawa komunikacji miejskiej,
• ulepszenie bazy turystycznej,
• więcej dobrze płatnych miejsc pracy,
• poszerzenie oferty kulturalnej,
• poprawa bezpieczeństwa w mieście,
• poprawa czystości w mieście,
• modernizacja dróg i chodników w mieście.
W uiegłym roku odbyło się 9 spotkań tematycznych z mieszkańcami.
Mieszkańcy mogli zgłosić główne problemy dotyczące miasta, pomysły
czy inicjatywy na jego rozwój. Oto propozycje przez nich zgłoszone:
• rozbudowa infrastruktury drogowej,
• poprawa jakości i częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji
miejskiej,
• poprawa czystości w mieście,
• zagospodarowanie zieleni, poprawa estetyki miasta,
• więcej miejsc parkingowych / Parking P+R,
• modernizacja oświetlenia miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
przejść dla pieszych,
www.nowydwormaz.pl

• rozbudowa monitoringu miejskiego,
• modernizacja istniejących placów zabaw oraz budowa kolejnych (Modlin Twierdza,)
• rozszerzenie sieci gazociągowej w Modlinie Starym,
• poprawa estetyki i bezpieczeństwa zasobów komunalnych,
• dodatkowy zespół ratownictwa medycznego,
• miejsce spotkań dla seniorów / aktywizacja seniorów,
• szersza oferta zajęć pozalekcyjnych,
• miejsca do rekreacji dla dorosłych,
• poprawa dostępu do usług medycznych,
• wzmocnienie wałów przeciwpowodziowych,
• poszerzenie oferty kulturalnej (kino),
• street workout.
W dziedzinie przemysłu i biznesu mieszkańcy chcieliby wzbogacenia
oferty lotniska – terminal CARGO, stworzenia miejsce dla startupów,
zwiększenia liczby lokali do prowadzenia przedsiębiorczości, spółdzielni
dla inwalidów.
W zakresie turystyki konieczne jest, ich zdaniem, stworzenie Nowodworskiej Izby Turystycznej, ustawienie witaczy przy wjeździe do miasta, lepsze oznakowanie, zagospodarowanie przestrzeni na wale (oświetlenie,
ławki, kosze na śmieci), powstanie mariny – portu po lewej stronie rzeki,
uruchomienie katamaranu pomiędzy Spichlerzem a OSP. Niezbędna jest
też, ich zdaniem, promocja drogi wodnej Warszawa – NDM, ustawienie
tablic informacyjnych na rzece, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych,
budowa parku linowego dla dzieci, poprawa czystości i estetyki zieleni w miejscach turystycznych, zwiększenie dostępności toalet oraz
parkingów dla turystów, budowa kolei gondolowej, przygotowanie
terenów pod wakeboard.
Nowodworzanie zwrócili też uwagę na konieczność stworzenia miejskiego dostępu do internetu, budowę nowego cmentarza komunalnego, stworzenie domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
powołanie Miejskiego Architekta Zieleni i podjęcie działań w kierunku
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
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Vistula River Park

czyli nasze rzeki po holendersku
TEKST I FOTO MARTYNA KORDULEWSKA

Holendrzy mają ponad tysiąc lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami wodnymi. Prawie pięćset lat temu,
zwani meonnitami lub olędrami, zaczęli osiedlać się w Polsce na terenach nadrzecznych. Dziś czerpiemy
z ich wiedzy, aby stworzyć koncepcję zagospodarowania nabrzeży Nowego Dworu Mazowieckiego.

D

rugiego grudnia w Płocku odbyło się
seminarium z udziałem partnerów
programu „Partners for International
Business” (PIB): przedstawicielki Ambasady Królestwa Niderlandów, Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Prezydenta Płocka, Burmistrza
Nowego Dworu Mazowieckiego, pracownika
Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego i innych zainteresowanych podmiotów. Ideą
projektu jest odtworzenie Międzynarodowej
Drogi Wodnej E40 Warszawa – Gdańsk oraz
zrównoważony rozwój obszarów położonych
wzdłuż Wisły – od Nowego Dworu Mazowieckiego do Płocka. Program powstał z inicjatywy
Królestwa Niderlandów. Jego głównym założeniem jest wsparcie projektu Międzynarodowej
Drogi Wodnej E40 Warszawa – Gdańsk oraz
współpraca między Holandią a Polską w ramach
promowania 9 głównych sektorów gospodarki
holenderskiej: rolnictwo i żywność, sektory kreatywne, przemysł chemiczny, energia, wysokie
technologie, ogrodnictwo, nauki o życiu, logistyka, woda. W projekt włączyły się holenderskie
instytucje naukowe i ośrodki biznesowe, w tym
konsorcjum architektoniczno-urbanistyczne.
Prace w tym gronie trwały od 2014 r.
„Bez wątpienia Wisła jest naszym wielkim
dobrem, choć jej wykorzystanie pozostawia
wiele do życzenia” – powiedział na wstępie
Adam Struzik. Zapewniał, że – „choć gospodarka wodna to potężne wyzwanie – władze
regionu traktują rzekę jako ogromny potencjał
4

transportowy, energetyczny, przyrodniczy
i gospodarczy. Traktujemy ją jako korytarz rozwoju Mazowsza” – powtarzał. Właśnie dlatego
efekty programu PIB znajdą odzwierciedlenie
w najważniejszych regionalnych dokumentach
strategicznych – strategii rozwoju i planie zagospodarowania. Marszałek zastrzegał jednak,
że temat seminarium wymaga współpracy
na wszystkich szczeblach administracji w Polsce, a nawet poza nią.
Władze Mazowsza wyraźnie dostrzegają rosnącą rolę Płocka i Nowego Dworu Mazowieckiego
– przede wszystkim dzięki usytuowaniu lotniska
w Modlinie i chęci rozwoju działalności pozalotniczej. W promieniu 40 km od lotniska mieszka
2 mln osób. Tereny wokół portu mają zatem
ogromny potencjał rozwojowy.
Koncepcję Vistula River Park (Park Rzeki Wisły),
która ma ten rozwój stymulować, omówiła
Sylwia Mikołajczak z grupy RDH. Przedstawiona przez nią wizja zagospodarowania Wisły
od Płocka do Nowego Dworu Mazowieckiego
jest doskonale przemyślana oraz powiązana
funkcjonalnie i przestrzennie z istniejącymi zasobami oraz przyszłymi szansami.
Koncepcja dla naszego miasta, zgodnie z którą
Nowy Dwór miałby się stać bramą Warszawy
poprzez projekty kierunkowe, zwraca uwagę na to, co miasto może rozwinąć i zyskać,
otwierając się w kierunku rzeki, mając oczywiście na uwadze bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Holendrzy nazwali nasze miasto

miastem nabrzeży. W toku analiz i konceptów
jako projekty kierunkowe dla Nowego Dworu
Mazowieckiego wybrano: skrzyżowanie trzech
bulwarów, miejski port rzeczny, Centrum Rzeki
Wisły, zamieszkanie & krajobraz oraz utrzymanie
rzeki. Bulwar nad Narwią miałby się stać lokalizacją portu rzecznego (na wysokości Okunina)
z zabudową mieszkaniowo-usługową oraz promenadą, bulwar wiślany – miejscem oferującym przestrzeń do zamieszkania zintegrowaną
z naturalnym otoczeniem i wodą, ujście Narwi
do Wisły natomiast to w omawianej koncepcji
bulwar dziedzictwa kulturowego i krajobrazu.
Na Wyspie Szwedzkiej miałoby się znaleźć edukacyjne Centrum Rzeki Wisły (Vistula Experience
Center) – ponadregionalny ośrodek wiedzy i nauki o Wiśle, w którym będzie miejsce także dla
upamiętnienia dziedzictwa meonnitów.
Jacek Kowalski w swoim wystąpieniu skomentował koncepcję Vistula River Park następująco:
O lotnisku też kiedyś tylko marzyliśmy. Marzenia
musimy przełożyć na plany i działania. Środki się
znajdą. Rozwój to ludzie, ludzie z pasją – skwitowała z kolei przedstawiciela Mazowieckiego
Biura Planowania Regionalnego, które wszczęło
procedurę wprowadzania koncepcji do zapisów planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedstawicielka Ambasady Królestwa Niderlandów wyraziła nadzieję, że spotkanie w Płocku przejdzie do historii jako to, dzięki któremu
Wisła zmieniła swoje oblicze. I do tego właśnie
będziemy dążyć.
www.nowydwormaz.pl
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Podsumowanie roku 2016
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Konsultacje społeczne
Rok 2016 upłynął pod znakiem konsultacji
społecznych. Miasto prowadziło je zarówno
w sprawie tworzenia „Programu Rewitalizacji
Miasta”, jak i opracowania strategii rozwoju miasta na lata 2017–2030. Konsultacje trwały kilka
miesięcy. Odbywały się spotkania branżowe,
jak również z mieszkańcami poszczególnych
części miasta.

Mieszkanie dla Filipka
Przekazano wyremontowane mieszkanie rodzinie Filipka Ulańskiego. W remoncie pomogły
firmy nowodworskie oraz ludzie dobrej woli.
Tym samym zakończyła się akcja charytatywna
„Pomóż Filipkowi” organizowana przez Komitet
Społeczny na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla ciężko chorych dzieci z terenu
Nowego Dworu Mazowieckiego.

Sukcesy karateków
Michał Traczyk oraz Hasan, Bilal i Ibrahim Jadou
święcili sukcesy na I Otwartych Mistrzostwach
Polski Centralnej w Oyama Karate. Łącznie
zdobyli 4 medale. Michał złoty, a bracia Jadou
srebrne w swoich kategoriach. Dodatkowo
w zawodach Polski Wschodniej w Kumite
I miejsce zajął Hasan Jadiu, a Michał Traczyk
był drugi.

 olejny sezon działalności darmowej
K
wypożyczalni rowerów!
Kolejny sezon mieszkańcy i turyści mogą korzystać z darmowej wypożyczalni rowerów. Rower
można odebrać/zdać na jednej z 5 stacji zlokalizowanych na terenie miasta.

Dofinansowanie na żłobek
Nowy Dwór Mazowiecki pozyskał dofinansowanie na żłobek. 232 tys. zł pochodziły z programu Maluch. Placówka rozpoczęła działalność
we wrześniu. W żłobku znalazło się miejsce dla
24 maluchów.

Katarzyna Kwiecień mistrzynią
kickboxingu
Katarzyna trenuje w NKSW Bastion. Na początku
roku wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski w formuje Kick-Light, a już pod koniec roku w listopadzie
święciła triumf na Mistrzostwach Europy.

Komputery dla szkół i biblioteki
268 komputerów z oprogramowaniem (zarówno stacjonarnych, jak i laptopów) oraz
5 profesjonalnych drukarek wielofunkcyjnych
trafiło do nowodworskich szkół i biblioteki. Zakupiono sprzęt na kwotę 932 716,52 zł, z czego
komputery kosztowały 841 696,52 zł, a drukarki
wielofunkcyjne 91 020,00 zł.

2 mln zł pozyskano na rozbudowę
biblioteki
Projekt złożony przez MiPBP otrzymał dofinansowanie z Instytutu Książki. W 2016 roku
zamknięte zostały prace projektowe. Rok 2017
to budowa nowego obiektu i przeniesienie tam
księgozbioru, a także zaplanowano remont starej części biblioteki.

 akończyła się budowa hali na Osiedlu
Z
Młodych!
Miasto uzyskało pozwolenie na użytkowanie
nowej hali sportowej na Osiedlu Młodych.
Na początku stycznia w obiekcie odbyły się turnieje inaugurujące jego działalność. Uczniowie
mogą już ćwiczyć na lekcjach WF w fantastycznych warunkach.
www.nowydwormaz.pl
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 rzebudowa parkingu i zatoki
P
przy Paderewskiego
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę miejsc
parkingowych i zatoki autobusowej na ul. Paderewskiego (vis-a-vis przychodni zdrowia red.)
Zadanie będzie realizowane (jak tylko warunki
atmosferyczne się poprawią) w 2017 roku.

 emont wałów przeciwpowodziowych
R
coraz bliżej
W marcu odbyło się spotkanie ws. przyspieszenia prac modernizacyjnych prawego wału
Wisły. Po kilkumiesięcznych uzgodnieniach
stosowne porozumienie w tej sprawie zostało
podpisane w listopadzie. Samorządy zobowiązały się do współfinansowania dokumentacji
projektowej, która opiewa na kwotę 1,5 mln zł.
Wartość całej inwestycji to ok. 90 mln zł.

Dobre miejce NDM w rankingu
Politechniki
Ósme miejsce zajął NDMi w rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST opracowanym na zlecenie Politechniki Warszawskiej.

Mamy Program Rewitalizacji
W grudniu radni uchwalili Program Rewitalizacji
Miasta. Dokument jest niezbędny przy ubieganiu się o środki unijne.

ZWiK prowadził modernizację SUW
Trwa modernizacja stacji uzdatniania wody
w Twierdzy Modlin. Inwestycja realizowana
przez nowodworski ZWiK opiewa na kwotę
2 mln 200 tys. zł. Dzięki modernizacji poprawi
się jakość wody w Twierdzy Modlin.

 rzy złote medale zawodniczek sekcji
T
kajakowej
Nowodworskie kajakarki: Dorota Borowska
i Klaudia Szulecka wywalczyły trzy złote
medale w międzynarodowych regatach
w Mantovie ( Włochy). Start był możliwy,
gdyż dziewczyny zostały powołane do kadry narodowej.
www.nowydwormaz.pl

Nagroda dla MZO
Miejski Zakład Oczyszczania został laureatem
XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator
pracy bezpiecznej” na szczeblu regionalnym.
Zakład doceniono w kategorii pracodawców
zatrudniających od 51 do 250 pracowników
i zajął w niej I miejsce. Państwowa Inspekcja
Pracy doceniła między innymi decyzję o szczepieniach ochronnych pracowników, którzy mają
bezpośredni kontakt z odpadami. Z uznaniem
spotkały się także działania polegające na maksymalnym ograniczeniu możliwości wypadku
w związku z wyznaczeniem obszarów niebezpiecznych i odpowiedniego ich oznakowania.

Budżet obywatelski drugie rozdanie!
Zakończyło się głosowanie w drugiej edycji
budżetu obywatelskiego. Do realizacji zostały
wybrane 2 projekty duże i 5 projektów małych.

Pomóż Alicji!
Alicja Modzelewska to kolejne dziecko objęte
opieką przez Komitet Społeczny na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych dla małoletnich
i nieleczalnie chorych dzieci z terenu Nowego
Dworu. Tym samym ruszyła trzecia akcja charytatywna „Pomóż Alicji”.

Jesteśmy Liderem!
Miasto przystąpiło w roli lidera do międzynarodowego projektu RESTAURA. RESTAURA to innymi słowy rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Przewiduje się, że w 2020 r.
wraz z wygaszeniem unijnych dotacji moda
na PPP wzrośnie. Produktami projektu będą
strategie i plany działania, narzędzia, pilotaże
i szkolenia dla władz publicznych zamierzających prowadzić renowację i tchnąć nowe życie
w budynki i obszary znajdujące się w złym stanie przy wykorzystaniu formuły PPP.
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Modernizacja chodnika do Okunina
100 tys. zł przeznaczono z budżetu miasta
na modernizację kolejnego odcinka chodnika prowadzącego do Okunina. Remont objął
ok. 800 m odcinek.

Radosny Maluch zrealizowany
Oddano do użytku nową część placu zabaw
w Parku Miejskim. Projekt „Radosny Maluch”
zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego 2016.

Ułatwienia w przejściach podziemnych
Trwają rozmowy z przedstawicielami PKP
w sprawie wprowadzenia ułatwień dla pieszych
i osób poruszających się na rowerach i wózkach
w przejściach podziemnych PKP.

Pierwsze miejsce Nowego Dworu Mazowieckiego w rankingu Rzeczpospolitej
„Samorządy u progu nowych wyzwań”
Kapituła konkursu doceniła sprawność miasta
w wykorzystywaniu funduszy unijnych.

Zakończył się remont filii biblioteki
Biblioteki na Osiedlu Młodych i w Modlinie
Starym remontowane były etapami. Efekty
prac można było obejrzeć w lutym podczas
otwarcia.

Dobre wieści dla strażaków ochotników
Pozyskano dodatkowe środki w kwocie 448 560
na zakup wozu strażackiego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Łacznie dofinansowanie 100 000
z woj. maz. 190 000 z WFIOŚ150 000 z KSR-G.

Nowe miejsca parkingowe na Osiedlu
Młodych
Na Osiedlu Młodych wzdłuż ulicy Wojska Polskiego powstały nowe miejsca parkingowe. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy
pomiędzy miastem a inwestorem prywatnym.

Kolejny sukces Kacpra!
Nowodworzanin Kacper Żuk został Mistrzem
Europy Juniorów w grze podwójnej w tenisie
ziemnym.

 twarto łącznik ul. Modlińskiej do Boh.
O
Modlina

 twarcie boiska osiedlowego
O
Zarząd Osiedla nr 3 pozyskał środki z programu
FIO – MAZOWSZ LOKALNIE na remont boiska
osiedlowego. Prace trwały kilka miesięcy, a włączyło się w nie wielu mieszkańców osiedla. Wartość pozyskanych środków to 5 tys. zł.
8
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Ponad 4 tony jedzenia
Zakończyła się 20. Świąteczna Zbiórka Żywności. W 2016 roku udało się zebrać 4300 kg
żywności. W akcję włączyło się 9 nowodworskich marketów, a przy jej organizacji pomagało
ponad 100 wolontariuszy.

Zbieraliśmy dla Alicji!
Prawie 45 tys. zł zebrano podczas III Charytatywnego Balu Otwartych Serc dla Alicji Modzelewskiej.
W związku ze zmianami w ustawie o IPN uległ
rozwiązaniu Nowodworski Komitet Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa. W skład Komitetu
wchodzili: Barbara Malewska, Roman Kaczorowski, Maria Możdzyńska, Alfred Kabata, Tadeusz Sosiński, Jan Wiśniewski, Renata Jastrzębska, Tomasz
Witkowski.
www.nowydwormaz.pl
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W skrócie
TEKST I FOTO RED.

 owy Dwór Mazowiecki atrakcyjny dla
N
inwestorów!
Prezentujemy publikację „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016” przygotowaną
na zlecenie PAIiIZ w Instytucie Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem
prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej.
W czołówce atrakcyjnych regionów znalazło się
Mazowsze, a w nim – jako szczególnie atrakcyjna dla inwestorów gmina – Nowy Dwór Mazowiecki. Nasze miasto otrzymało klasę A (najwyższa atrakcyjność) oraz złotą gwiazdę, która jest
najwyższym wyróżnieniem i oznacza najwyższą
ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych w danym powiecie lub gminie.
W rocznicę stanu wojennego

przypadku zdecydowano przeznaczyć część
pieniędzy na system wypożyczalni rowerów.
Nowe ścieżki, zgodnie z kryteriami, będą zintegrowane z innymi rodzajami transportu
i poprowadzą nas – według przyjętych obecnie założeń – wzdłuż ul. Thommee, Bema,
Chrzanowskiego, Ledóchowskiego, Chłodnia,
Kolejowej oraz Paderewskiego, Sportowej, Nowołęcznej, Towarowej, Przemysłowej, Granicznej, a także Morawicza i Wojska Polskiego. Poza
w większości asfaltowymi drogami powstaną
także punkty odpoczynku ze stojakami na rowery, ławkami i koszami na śmieci.
Szczegóły w tym zakresie będą znane po przygotowaniu dokumentacji projektowej.
Zadanie ma zostać zrealizowane do czerwca
2018 r. Finansowane będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Do realizacji wybrano łącznie 13 projektów.
Całkowita wartość projektu (dla wszystkich
gmin) opiewa na kwotę 60 013 074,42 z czego
wartość działań na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki to ponad 6 milionów złotych.
Łącznik oddany do użytku

W 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego władze miasta złożyły kwiaty i zapaliły znicz pod obeliskiem upamiętniającym
powstanie Solidarności. Tuż przed odbywającą
się także tego dnia sesją Rady Miejskiej, minutą
ciszy uczczono bohaterów tamtych dni.
„Podziękujmy im za to, że walczyli o to, byśmy
mogli dziś spokojnie współpracować” powiedział Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Bisialski.
Nowe ścieżki rowerowe

Nasze miasto razem z partnerami zajęło
pierwsze miejsce na liście rankingowej konkursu na budowę ścieżek rowerowych ze środków unijnych. Dodatkowo tylko w naszym
www.nowydwormaz.pl

30 grudnia oddany do użytku został łącznik ulic
Modlińskiej i Bohaterów Modlina. Nową droga
przejechały pierwsze samochody. W odbiorze
technicznym uczestniczyli Burmistrz Jacek
Kowalski, Wiceburmistrz Janusz Mikuszewski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, radne Rady Miejskiej Krystyna Nasiadka
i Wioletta Dylewska, przedstawiciele wykonawcy oraz urzędu miejskiego. Oznakowanie dróg
sprawdziła też policja.
 ennik korzystania z hali na Osiedlu
C
Młodych
200 zł za całą i 70 zł za sektor za godzinę – tyle będzie kosztowało wynajęcie
sali gimnastycznej w hali na Osiedlu Młodych. Dziś Rada Miejska podczas nadzwyczajnej sesji podjęła uchwałę ws. cennika oraz regulaminu korzystania z sali.
Ustalone zostały też stawki za korzystanie
z tenisa stołowego. Dorosłych godzina gry
będzie kosztowała 15 zł (wynajęcie stołu) i 5 zł
wypożyczenie rakietek. Dla uczniów będzie
to stawka 10 zł za stół i rakietki. Obiektem
zarządza Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Przypominamy!
Burmistrz Miasta informuję, że 31 stycznia br.
upływa termin składania oświadczeń o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych za 2016 r.
oraz wpłaty I raty za sprzedaż napojów alkoholowych.
Nr rachunku bankowego, na który należy
wnosić opłaty:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Dodatkowe informacje udzielane
są w Wydziale Spraw Obywatelskich - pok. 229.
Nr tel. (22) 5122263
 rzedsiębiorcy – uważajcie na próby
P
wyłudzenia!
Podmiot podszywający się pod Ministerstwo
Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem
usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy
CEIDG. Przypominamy, że wszelkie czynności
związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE.
W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi
już wyjaśnienia.
Lodowisko otwarte!

Przy Publicznym Gimnazjum nr 2 działa lodowisko Biały Orlik. Chętni, za okazaniem dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej, mogą
na miejscu skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni łyżew. Poniżej szczegółowy harmonogram
pracy lodowiska:
Poniedziałek – piątek
9.00–12.00 – lodowisko dostępne dla chętnych
12.00–12.30 – przerwa techniczna
12.30–14.30 – lodowisko dostępne dla chętnych
14.30–15.30 – przerwa techniczna
15.30–17.30 – lodowisko dostępne dla chętnych
17.30–18.00 – przerwa techniczna
18.00–21.00 – lodowisko dostępne dla chętnych
UWAGA! W czasie trwania zajęć szkolnych
w godz. 9.00–14.30 – zajęcia planowane dla
uczniów.
Sobota – niedziela
11.00–13.30 – lodowisko dostępne dla chętnych
13.30–14.00 – przerwa techniczna
14.00–16.30 – lodowisko dostępne dla chętnych
16.30–17.30 – przerwa techniczna
17.30–20.00 – lodowisko dostępne dla chętnych
Zapraszamy!
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Dziewiąta miejska wigilia
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TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK
FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

18 grudnia odbyło się
IX Nowodworskie Spotkanie
Wigilijne. Wzięło w nim
udział prawie 500 osób.

N

a miejską wigilię przybyło liczne grono
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, a także członkowie organizacji
pozarządowych działających na terenie miasta.
Spotkanie rozpoczęło się koncertem kolęd
w wykonaniu uczniów z Niepublicznej Szkoły
Muzycznej Preludium. Przepiękne wykonanie
utworów zostało nagrodzone gromkimi brawami i owacją na stojąco. Następnie zostały
wręczone nagrody w Plebiscycie Inicjatywa
Pozarządowa 2016.
Wyróżnienie Burmistrza otrzymało Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowego „Subsidium”
za zorganizowanie i przeprowadzanie zadania
pn. „Aktywizacja środowiska seniorów – mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego i Modlina Twierdzy”.
Dziennikarze swoje wyróżnienie przyznali dla
Oddziału Klubu HDK LEGION przy OSP Nowy
Dwór Mazowiecki za zorganizowanie i przeprowadzanie Akcji Krwiodawstwa RCKiK Nowy
Dwór Mazowiecki. Wyróżnienie Mieszkańców
w plebiscycie otrzymał Nowodworski Klub
Sportów Walki „Bastion” za zrealizowanie zadania pn. „Sporty Walki dla Dzieci i Młodzieży”.
Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy odebrali
z rąk Burmistrza inicjatorzy zwycięskich akcji.
Następnie Burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski złożyli zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia po czym
księża nowodworskich parafii, ks. kan. Andrzej
Kwiatkowski i ks. kan. Andrzej Redmer, zmówili
modlitwę, pobłogosławili opłatki i życząc wszelkich łask bożych z okazji świąt zaprosili obecnych do przełamania się opłatkiem. Na koniec
wszystkich zebranych zaproszono na wigilijne
przysmaki: bigos, barszcz z uszkami i pierogi.
10
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Gość w dom, Bóg w dom

TEKST I FOTO ADAM BALCERZAK

14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się
kolejne już spotkanie opłatkowe. Organizatorem był Zarząd Osiedla nr 4.

S

potkanie opłatkowe rozpoczęło się punktualnie o godzinie 17:00.
Pojawili się na nim między innymi: Burmistrz miasta, nowodworscy radni, Dyrektor
MZO, przedstawiciele straży miejskiej, ksiądz,
jak również Starosta nowodworski.

Ciepłych słów i życzeń ze strony gości nie było
końca. Domowa atmosfera sprawiła, że każdy
z mieszkańców czuł się jak w rodzinie.
Na stołach również skromnie nie było. Burmistrz
Kowalski zaśmiał się, że jest więcej niż 12 potraw.
Mieszkańcy mogli skosztować ryby po grecku,

pysznych pierogów, krokietów, śledzi, kapusty
wigilijnej czy czerwonego barszczu.
O to, żeby nikt ze spotkania nie wyszedł głodny,
zadbały: radna – Krystyna Nasiadka oraz Jadwiga Mizerska.

Wigilia osiedlowa
TEKST I FOTO JACEK TOPCZEWSKI

15 grudnia w Zespole Szkół
Modlin Twierdza odbyła się
wigilia dla mieszkańców
osiedla Modlin Twierdza.

N

a wieczornym spotkaniu pojawili się
zaproszeni goście: Burmistrz Miasta,
Jacek Kowalski, Radni Jacek Borkowski
oraz Agnieszka Kowalska, Proboszcz Parafii pw.
św. Barbary w Modlinie Twierdzy ks. Janusz Nawrocki, Prezes Uniwersytetu III wieku Leonarda
Borkowska, Prezes Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP oddział Modlin
Eugeniusz Politkowski oraz Piotr Napiórkowski – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
– Modlin Twierdza . Uczniowie naszej szkoły,
pod kierunkiem pani Emilii Napiórkowskie,j
przygotowali piękne jasełka, w których zobaczyliśmy występy taneczne oraz mogliśmy posłuchać wigilijnych pieśni. Akademia została
nagrodzona wielkimi brawami, a następnie
wszyscy podzieli się opłatkiem i złożyli sobie
życzenia. Wigilia osiedlowa przebiegła w miłej
i świątecznej atmosferze. Zapraszamy serdecznie w przyszłym roku.
12
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Wigilijne spotkanie mieszkańców
Nowodworzanki
TEKST ZS2 FOTO KONRAD ZALEWSKI

16 grudnia 2016 w Zespole Szkół nr 2 odbyło się wigilijne spotkanie
mieszkańców Nowodworzanki, zorganizowane tradycyjnie – już
po raz dziewiąty – przez Zarząd Osiedla nr 5 i Zespół Szkół nr 2.

Wigilia seniorów
w Modlinie
TEKST RED. FOTO ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

P

iękny zwyczaj dzielenia się opłatkiem,
wspólne rozmowy przy świątecznym
stole, kolędy co roku pozwalają pełniej
przeżywać magiczny czas.
Wigilijne spotkanie rozpoczął ksiądz Jacek
z parafii św. Michała, życząc mieszkańcom Nowodworzanki wielu łask Bożych z okazji Świąt
Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym
Roku. Do życzeń dołączyli przewodniczący
Zarządu Osiedla nr 5 oraz Burmistrz Nowego
Dworu Jacek Kowalski. Tradycyjny opłatek jak
zawsze umocnił więzi łączące lokalną społeczność.
Zwyczajem wigilijnych spotkań w Zespole
Szkół nr 2 są jasełka. Tym razem przygotowali
je uczniowie klasy 3b pod opieką p. Teodozji
Rzepieli. Mieszkańcy Nowodworzanki mieli

www.nowydwormaz.pl

okazję zastanowić się nad tym, jakie wartości
są w życiu każdego człowieka najważniejsze, co zostało podkreślone w pomysłowej
wizualizacji. Jasełka wprowadziły zebranych
w niezwykły świąteczny nastrój, ale najmłodsi
z emocjami oczekiwali na przybycie Mikołaja.
Gdy wreszcie pojawił się z ciężkim workiem
prezentów, radości dzieci nie było końca. Maluchy otrzymały słodkie niespodzianki, ufundowane przez Zarząd Osiedla, musiały jednak
wcześniej zaprezentować artystyczne talenty – zaśpiewać piosenkę lub zadeklamować
wierszyk.
Spotkanie na Nowodworzance zakończyło się
wspólnym kolędowaniem przy świątecznym
stole, w radości, nadziei i serdeczności, z dala
od trosk dnia powszedniego.

W sobotę 17 grudnia odbyło
się spotkanie opłatkowe dla
ludzi złotego wieku w Modlinie
Starym. W wigilii uczestniczyli
Burmistrz Jacek Kowalski
oraz Przewodniczacy Rady
Miejskiej Krzysztof Bisialski.

P

rzy wigilijnym stole w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 3 zasiadło liczne
grono mieszkańców. Zebranych powitała Dyrektor Zespołu Szkół Mariola Zielińska. Następnie uczniowie szkoły, pod kierownictwem
księdza Marcina, zaprezentowali przepiękne
jasełka. Wszyscy zebrani byli pod ogromnym
wrażeniem umiejętności artystycznych młodzieży.
Po tradycyjnym przełamaniu się opłatkiem
i złożeniu świątecznych życzeń wszyscy zasiedli do wigilijnej wieczerzy.
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Wigilia u seniorów
TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

8 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie wigilijne nowodworskiego
oddziału Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Na sali bankietowej lokalu Relax zebrało się ponad 100 osób.
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L

icznie zgromadzone grono członków
Związku oraz zaproszonych gości powitała przewodnicząca Krystyna Kocan.
Na sali obecni byli Burmistrz Jacek Kowalski,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grażyna
Nadrzycka i Jerzy Plackowski, radna Krystyna
Nasiadka, władze starostwa powiatowego,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
sponsorzy wpierający organizację.
„Okres świąteczny skłania nas do refleksji nad
własnym życiem. Zbliżające się Święta są znakomitą okazją, aby pojednać się z bliźnimi, spędzić
więcej czasu z rodziną i cieszyć się miłością innych” mówiła w krótkim, okazjonalnym wystąpieniu p. Kocan.
„Niech (…) radość z nadejścia na świat Jezusa
Chrystusa nie gaśnie nigdy w naszych sercach.
Niech czyni nas lepszymi, wspaniałomyślnymi
i wyrozumiałymi dla innych. W każdej chwili
bądźmy pomocni i otwarci na potrzebujących”
dodała.
Goście również zrewanżowali się życzeniami
świątecznymi, a na koniec wszyscy przełamali
się opłatkiem.
Spotkanie uświetnił koncert kolęd, które wprowadziły wszystkich w podniosły, świąteczny
nastrój.

www.nowydwormaz.pl

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

Spotkanie wigilijne ZOR RP
z udziałem Anny Marii Anders
TEKST ANDRZEJ KRAJEWSKI FOTO ZBIGNIEW JURKOWSKI, MARCIN ŁADA

Anna Maria Anders

10 grudnia 2016 r.,
w zorganizowanym przez Związek
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej spotkaniu wigilijnym wzięła
udział Anna Maria Anders – senator
i sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

M

inister Anna Maria Anders jest matką
chrzestną sztandaru ZOR RP oraz jego
członkiem honorowym. Podczas spotkania płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR
RP odznaczył minister Annę Marię Anders Srebrnym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów
Rezerwy RP nadanym przez Zarząd Główny

za wspieranie dzielności statutowej Związku.
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczono również Antoniego Kręźlewicza – wójta Gminy Czosnów
oraz członków Związku: mata w st. spocz.
Stanisława Sekułę i Piotra Romaniuka.
Wręczono też medale „Pro Patria” nadane przez
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, które otrzymali: Teresa
Stroińska-Macińska, Roman Kaczorowski
i por. w st. spocz. Stefan Kalinowski.
Medalami za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju odznaczeni zostali: Marcin Łada (złotym) i por.
Piotr Szczepaniak (brązowym), a medalami
za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej dziewięciu członków Koła ZOR
RP w Starych Babicach. Medal „Prawda i Pamięć”
od Warszawskiej Rodziny Katyńskiej otrzymał
Bohdan Sobiewski.
Ryngrafami ZOR RP uhonorowano: Bożenę Żelazowską, Marzenę Bryjak, kmdr. Wiesława
Banaszewskiego i por. Piotra Szczepaniaka.
W poczet członków Związku przyjęto: Marię
Szymkowską (Okręg Mazowiecki), Adama
Padela (Okręg Lubelski) i Zbigniewa Kuletę
(Okręg Łódzki).

Po wystąpieniu okolicznościowym prezesa
ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty i zaproszonych
gości, wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych i kolędowych w wykonaniu chóru „Czosnowianie”.
Następnie ks. prałat Tadeusz Jaworski odmówił
okolicznościową modlitwę i poświecił opłatki.
Łamiąc się nimi, zebrani złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.
W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli m.in.:
Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Alicja Marciniak
– reprezentująca szefa Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Magdalena
Biernacka – Starosta Powiatu Nowodworskiego, Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Gminy
Nasielsk, Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy
Czosnów, kmdr Wiesław Banaszewski – Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu
Oficerów Zawodowych, płk lek. Przemysław
Makowski – Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ppłk
Sławomir Ozimkiewicz – reprezentujący dowódcę Garnizonu Kazuń.

Płk rez. Alfred Kabata dekoruje medalem ZOR
RP minister Annę Marię Anders

102-letni kombatant kpt. Andrzej Rak
www.nowydwormaz.pl

Uczestnicy spotkania wigilijnego
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Harmonogram mobilnego odbioru odpadów
na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w 2017 r.

Zielone – liście

Odpady zielone – liście będą odbierane w każdą ostatnią sobotę miesiąca od kwietnia do listopada. Worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godziny 7:30. Poniżej podano dni odbioru.

Kwiecień

29

Sierpień

26

Maj

27

Wrzesień

30

Czerwiec

24

Październik

28

Lipiec

29

Listopad

25

UWAGA! Odbiór choinek
Modlin Górka i Modlin Twierdza,
od godz. 7:30

11, 25 stycznia

„dzielnice” miasta między Narwią a Wisłą,
od godz. 7:30

18 stycznia i 1 lutego

Popiół – Modlin Górka i Nowodworzanka

Odbiór samego popiołu z powyższych dzielnic miasta będzie odbywał się od września do kwietnia 2 razy w miesiącu w podanych terminach.

Styczeń

12, 26

Wrzesień

7, 21

Luty

9, 23

Październik

5, 19

Marzec

9, 23

Listopad

16, 30

Kwiecień

6, 20

Grudzień

14, 28

Czysty popiół, bez domieszki odpadów komunalnych, należy wystawić przed posesję do godziny 7:30 w workach
lub pojemnikach.
Prosimy mieszkańców pozostałej części miasta o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru popiołu pod numerem
22 51 22 198.

Wielkogabaryty + Elektrośmieci

Dwa razy do roku zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu podanego niżej odbioru.

16

Modlin Górka i Modlin Twierdza,
od godz. 7:30 do 14:00

27 maja – sobota
21 października – sobota

„dzielnice” miasta między Narwią a Wisłą,
od godz. 7:30 do 14:00.

20 maja – sobota
14 października – sobota

www.nowydwormaz.pl
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Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej w 2017 r.
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w workach lub pojemnikach.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) PONIEDZIAŁEK – co dwa tygodnie.
ULICE:
SŁOWACKIEGO,
SUKIENNA,
TARGOWA.

Styczeń

9, 23

Maj

2, 15, 29

Wrzesień

4, 18

Luty

6, 20

Czerwiec

12, 26

Październik

2, 16, 30

Marzec

6, 20

Lipiec

10, 24

Listopad

13, 27

Kwiecień

3, 18

Sierpień

7, 21

Grudzień

11, 22

ULICE:

DASZYŃSKIEGO,
MAGISTRACKA,
MAZOWIECKA,

PARTYZANTÓW,
PIASKOWA,
PRZEJAZD,

SOBIESKIEGO,
WARSZAWSKA,
ZAKROCZYMSKA.

Styczeń

2, 16, 30

Maj

8, 22

Wrzesień

11, 25

Luty

13, 27

Czerwiec

5, 19

Październik

9, 23

Marzec

13, 27

Lipiec

3, 17, 31

Listopad

6, 20

Kwiecień

10, 24

Sierpień

14, 28

Grudzień

4, 18

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK – co dwa tygodnie.
ULICE:
CHEMIKÓW,
PADEREWSKIEGO,
GÓRSKA,
SADOWA,
JASNA,
SEGMENTOWA,
KALINOWA,
SKŁODOWSKIEJ,
ŁĘCZNA,
SOSNOWA,
MATURZYSTÓW,
SPORTOWA,
MODRZEWIOWA,
ŚNIADECKICH,

WILLOWA,
WIOSENNA,
WIŚLANA,
WRZOSOWA,
WSPÓLNA,
ZIEMOWITA.

Styczeń

10, 24

Maj

2, 16, 30

Wrzesień

5, 19

Luty

7, 21

Czerwiec

13, 27

Październik

3, 17, 31

Marzec

7, 21

Lipiec

11, 25

Listopad

14, 28

Kwiecień

4, 18

Sierpień

8, 22

Grudzień

12, 23

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK – co dwa tygodnie.
ULICE:
AKACJOWA,
KILIŃSKIEGO,
BOHATERÓW MODLINA,
KOŚCIUSZKI,
DŁUGA,
LOTNIKÓW,
FOCHA,
MIODOWA NADWIŚLAŃSKA,
JAŚMINOWA,
PCK,
KĘPA NOWODWORSKA,
SIENKIEWICZA,

SPACEROWA,
WIERZBOWA,
WIŚNIOWA,
WYBICKIEGO,
ZDOBYWCÓW KOSMOSU,
ŻEROMSKIEGO.

Styczeń

4, 17, 31

Maj

9, 23

Wrzesień

12, 26

Luty

14, 28

Czerwiec

6, 20

Październik

10, 24

Marzec

14, 28

Lipiec

4, 18

Listopad

7, 21

Kwiecień

11, 25

Sierpień

1, 16, 29

Grudzień

5, 19

www.nowydwormaz.pl
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Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA – co dwa tygodnie.
ULICE:
LEGIONÓW,
MODLIŃSKA,
NAŁĘCZA,
SEMPOŁOWSKIEJ.

Styczeń

4, 18

Maj

10, 24

Wrzesień

13, 27

Luty

1, 15

Czerwiec

7, 21

Październik

11, 25

Marzec

1, 15, 29

Lipiec

5, 19

Listopad

8, 22

Kwiecień

12, 26

Sierpień

2, 16, 30

Grudzień

6, 20

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) CZWARTEK – co dwa tygodnie.
ULICE:
BAŚNIOWA,
LEŚNA,
RUBINOWA,
DIAMENTOWA,
MAŁA,
SPOKOJNA,
DOBRA,
MIŁA,
STRAŻACKA,
DĘBOWA,
NA SKRAJU,
WOJSKA POLSKIEGO,
GEN. BERLINGA,
NOWODWORSKA,
ZACISZE,
GOSPODARCZA,
NOWOŁĘCZNA,
ZŁOTA.
KORALOWA,
OKUNIN,

Styczeń

5, 19

Maj

11, 25

Wrzesień

14, 28

Luty

2, 16

Czerwiec

8, 22

Październik

12, 26

Marzec

2, 16, 30

Lipiec

6, 20

Listopad

9, 23

Kwiecień

13, 27

Sierpień

3, 17, 31

Grudzień

7, 21

Dzień odbioru odpadów posegregowanych w workach ŚRODA – co dwa tygodnie.

Styczeń

4, 18

Maj

10, 24

Wrzesień

13, 27

Luty

1, 15

Czerwiec

7, 21

Październik

11, 25

Marzec

1, 15, 29

Lipiec

5, 19

Listopad

8, 22

Kwiecień

12, 26

Sierpień

2, 16, 30

Grudzień

6, 20

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej w 2017 r.
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w workach lub pojemnikach.

MODLIN GÓRKA, MODLIN TWIERDZA
Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK – co dwa tygodnie.
ULICE:
DWORCOWA,
KOSSAKA,
PRUSA,
GEN. THOMMEE (bez 11, 13),
KRZYWA,
STASZICA,
KOLEJOWA,
MATEJKI,
SZKOLNA,
KOPERNIKA NR: 42, 54, 64, 66, ORZESZKOWEJ,
ŚRODKOWA NR 30
KOŁŁĄTAJA,
PIEKARSKA NR: 15, 17,
i od 32 do 49,
		
19, 20, 22, 24,
ŹRÓDLANA.

18

Styczeń

3, 17, 31

Maj

9, 23

Wrzesień

12, 26

Luty

14, 28

Czerwiec

6, 20

Październik

10, 24

Marzec

14, 28

Lipiec

4, 18

Listopad

7, 21

Kwiecień

11, 25

Sierpień

1, 16, 29

Grudzień

5, 19

www.nowydwormaz.pl
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ULICE:

3 MAJA,
ALEJA RÓŻ,
GEN. THOMMEE 13,
KONOPNICKIEJ,
KOPERNIKA NR: 15, 55, 57,
63A, 65, 71A,

KRÓTKA,
KWIATOWA,
LIPOWA,
PIEKARSKA (bez 15, 17,
19, 20, 22, 24),
POLNA,

PRZESKOK,
SAMORZĄDOWA,
SŁONECZNA,
WSPÓŁCZESNA,
ŚRODKOWA NR: 1–29 i 31,
ŻWIROWA.

Styczeń

10, 24

Maj

2, 16, 30

Wrzesień

5, 19

Luty

7, 21

Czerwiec

13, 27

Październik

3, 17, 31

Marzec

7, 21

Lipiec

11, 25

Listopad

14, 28

Kwiecień

14, 18

Sierpień

8, 22

Grudzień

12, 23

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA – co dwa tygodnie.
ULICE:
CHAŁUBIŃSKIEGO,
FORTECZNA,
CHŁODNIA,
NA SKARPIE.

Styczeń

11, 25

Maj

4, 17, 31

Wrzesień

6, 20

Luty

8, 22

Czerwiec

14, 28

Październik

4, 18

Marzec

8, 22

Lipiec

12, 26

Listopad

2, 15, 29

Kwiecień

5, 19

Sierpień

9, 23

Grudzień

13, 27

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) CZWARTEK – co dwa tygodnie.
ULICE:
BRZOZOWA,
KOŚCIELNA,
REYMONTA,
CZARNIECKIEGO,
KRÓTKA,
SPORNA,
JANA PAWŁA II,
MALINOWA,
TOPOLOWA,
KOLBE,
OGRODOWA,
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
KOPERNIKA (bez 15, 42, 54, 		
(bez 1, 1A, 5, 22, 22A)
55, 57, 63A, 64, 65, 66, 71A),

Styczeń

5, 19

Maj

11, 25

Wrzesień

14, 28

Luty

2, 16

Czerwiec

8, 22

Październik

12, 26

Marzec

2, 16, 30

Lipiec

6, 20

Listopad

9, 23

Kwiecień

13, 27

Sierpień

3, 17, 31

Grudzień

7, 21

ULICE:

MIESZKA I,
THOMMEE 11,

ŻOŁNIERZY
WRZEŚNIA NR: 1, 1A, 5, 22, 22A.

Styczeń

12, 26

Maj

4, 18

Wrzesień

7, 21

Luty

9, 23

Czerwiec

1, 16, 29

Październik

5, 19

Marzec

9, 23

Lipiec

13, 27

Listopad

2, 16, 30

Kwiecień

6, 20

Sierpień

10, 24

Grudzień

14, 28

Dzień odbioru odpadów posegregowanych w workach ŚRODA – co dwa tygodnie.

Styczeń

11, 25

Maj

4, 17, 31

Wrzesień

6, 20

Luty

8, 22

Czerwiec

14, 28

Październik

4, 18

Marzec

8, 22

Lipiec

12, 26

Listopad

2, 15, 29

Kwiecień

5, 19

Sierpień

9, 23

Grudzień

13, 27

www.nowydwormaz.pl
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Gdy zaborcy łamali stereotypy

TEKST MARIA MOŻDŻYŃSKA

Przypominając kolejne rocznice powstań narodowo-wyzwoleńczych podkreślamy
walkę Polaków i ich nieustające dążenie do niepodległości. Możemy przy tym
odnieść wrażenie, że jedyną działalnością zaborców było prześladowanie
polskich patriotów. W rzeczywistości sprawy nie były takie proste.

N

asza pierwsza historia zaczęła się zimą
1803 r. Silny mróz, a następnie odwilż
wywołały potężny zator na Wiśle. Wielkie
skupisko kry utworzyło się pomiędzy Nowym
Dworem a Głuskiem. Okoliczne wsie znalazły się
pod wodą. Największe straty ponieśli mieszkańcy
Kazunia Polskiego. Ponad dwadzieścia rodzin,
czyli około stu osób, zostało bez jakichkolwiek
środków do życia. To dla nich i dla pozostałych poszkodowanych „generalny dzierżawca
Łomnej” Antoni Trębicki otrzymał od Fryderyka
Wilhelma III 10 000 złotych. Do czasów napoleońskich dzisiejszy powiat nowodworski należał
do zaboru pruskiego, dopiero później znalazł
się w rosyjskim. To dlatego w 1804 r. tutejszych
mieszkańców wspierał Fryderyk Wilhelm III, a nie
car. Oprócz zapomogi finansowej poszkodowani otrzymali pomoc w naturze. Ponadto władca
Prus zobowiązał się pokryć koszty żywienia ludzi

i zwierząt na zalanym terenie od 15 lutego
do pierwszych zbiorów. Aby te ostatnie
mogły zaistnieć. władze miały przekazać
potrzebującym materiał siewny. Nic dziwnego, że wdzięczni rolnicy składali wiernopoddańcze hołdy, w tym wypadku zaborca
dosłownie ratował im i ich rodzinom życie.
Historia druga zaczęła się bardzo podobnie jak poprzednia tylko czasy były już inne.
W całym kraju dawały się odczuć represje
popowstaniowe. Z ramienia cara Twierdzą,
już nie Modlińską, a Nowogieorgiewską, zarządzał generał major Renne. W Nowy Dworze
na większości terenów miejskich nie wolno było
wznosić budynków murowanych. W mieście
i okolicach żyły rodziny poległych podczas powstania listopadowego. Coraz większa liczba
stacjonujących na tym terenie żołnierzy rosyjskich nie budziła euforii.

W. Sandecki Barki rozbite przez kry na Narwi
W. Sandecki Chaty włościan od strony Nowego Dworu
20

Król pruski Fryderyk Wilhelm III
źródło: http://www.poetsandprinces.
com/?cat=105
Podobnie jak trzydzieści kilka lat wcześniej
zimą, dokładniej 27 stycznia 1840 r. między
23.00 a 24.00, Nowy Dwór zalała olbrzymia powódź. Zwały kry utworzyły zator w okolicach
Zakroczymia, doszło do tzw. cofki i wody Wisły
wpłynęły do Narwi. W ciągu ostatniego pół
roku była to druga tego typu klęska żywiołowa. Ciemności nocne pogłębiały przerażenie
mieszkańców. Pędzące potoki wody nie pozostawiały czasu na ucieczkę. Nowodworzanie
chronili się na strychach i dachach. Rankiem
ulicami nie można było przejechać, jedyny środek komunikacji stanowiły jednostki pływające.
Największy ruch panował na dzisiejszym Placu
Solnym, ze stojącego tam magazynu wywożono zapasy soli.
Nowodworzanie przyzwyczajeni do wylewów
rzek spodziewali się, że wody wkrótce opadną,
jednak rok 1840 był inny niż dotychczasowe,
powódź należała do tzw. wylewów stuletnich,
bardzo obfitych, choć na szczęście niezbyt częstych. Rankiem gwałtownie spadła temperatura
i zerwał się silny wiatr, rozlane wody zamarzły.
Nie dość, że nowodworzanie stracili cały dobytek, to na dodatek groził im głód. Ze względu
na temperaturę i kry istniało niebezpieczeństwo, że pomoc do miasta nie dotrze. Kolejnym
utrudnieniem było uszkodzenie przez powódź
mostu na Narwi. Konstrukcja przy większych
obciążeniach mogła się zawalić, co znacznie
utrudniało przeprawę.
W poprzednich latach podczas klęsk żywiołowych mieszkańcy miasta zwracali się o pomoc
do wojsk stacjonujących w Twierdzy. Tym razem
nie musieli tego robić, wyprzedził ich komendant Nowogieorgiewska. Baron generał major
www.nowydwormaz.pl
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Po Ludwiku Referowskim pozostały tylko podpisy na dokumentach
Wasyl Siergiejewicz Renne był komendantem
Modlina od 1834 roku. Powódź 1840 r. nie była
pierwszą jaką tu obserwował, wiedział, co trzeba
robić w takich wypadkach. Renne po pierwsze

przysłał do Nowego Dworu żołnierzy z zapasami żywności i chleba. W sześciu niezalanych,
stojących na wyższym terenie domach ustawiono dziesięć kotłów, w których przygotowywano

posiłki. Po drugie generał nakazał zgromadzić
łodzie i ewakuować ludzi, którzy znaleźli schronienie na dachach. Miasto było pod wodą przez
sześć dni. W tym czasie codziennie z Twierdzy
docierała pomoc żywnościowa. Na rozkaz
generała sprawą rozdziału 400 porcji chleba
i gorącej zupy zajął się burmistrz – Ludwik Referowski. Dla nowodworskiego włodarza powódź ta również nie była pierwszą w życiu, więc
zadanie swoje wykonywał nad wyraz sprawnie.
Być może na gorliwość burmistrza wpływały
codzienne kontrole przeprowadzane osobiście
przez generała Renne. Ponieważ most był nieprzejezdny, komendant dzień w dzień wędrował pieszo do Nowego Dworu, aby sprawdzić,
na ile respektowane są jego zarządzenia. I tym
razem ludzie uratowani od śmierci z głodu
i wyziębienia dziękowali zaborcom. Być może
robiły to także rodziny, których przedstawiciele
brali udział w stłumionym kilka lat wcześniej
powstaniu.
TURYSTYKA

Niedźwiedź na Placu Piłsudskiego

TEKST I FOTO LOT TRZECH RZEK

21 grudnia 2016 r. na Placu Piłsudskiego warszawiacy mogli spotkać białego niedźwiedzia.
W ten sposób Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek chciała przybliżyć im historię Baśki
Murmańskiej, polarnej niedźwiedzicy, służącej w Wojsku Polskim, oraz zaprosić do Twierdzy Modlin.

21

grudnia 1919 roku na placu Saskim
w Warszawie odbył się uroczysty
przegląd wojsk polskich, którego
dokonywał naczelnik państwa Józef Piłsudski.
W defiladzie uczestniczył m.in. stacjonujący
w Twierdzy Modlin oddział murmańczyków
wraz ze służącą w nim niedźwiedzicą polarną, Baśką Murmańską. Baśka maszerowała
na dwóch łapach w pierwszym szeregu, a następnie zasalutowała i podała łapę marszałkowi
Piłsudskiemu.
W środę, 21 grudnia, 97 lat po tych wydarzeniach, Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech
Rzek zorganizowała na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawnym Placu Saskim) mały
happening. Wcześniej wysłała też do mediów
www.nowydwormaz.pl

prowokacyjnego e-maila, informującego o tym,
że w samym centrum Warszawy pojawi się
niedźwiedź.
Przed godz. 10 rano na Placu Piłsudskiego
spacerował (co prawda pluszowy, ale jednak)
miś polarny w towarzystwie żołnierza. Przechodzący tamtędy warszawiacy mieli okazję poznać w ten sposób historię Baśki Murmańskiej.
Otrzymali też ulotki z zaproszeniem do Twierdzy
Modlin.
„Nasza akcja spotkała się z zainteresowaniem
zarówno ogólnopolskich stacji telewizyjnych
i radiowych, jak i stołecznych portali. Otrzymaliśmy również liczne wyrazy sympatii ze strony
przechodniów. Mam nadzieję, że dzięki temu
informacje o Baśce Murmańskiej dotrą do jak

największej liczby osób” – mówi Sebastian Sosiński, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej
Trzech Rzek.
Krótką relację z akcji LOT Trzech Rzek można
obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.
com/watch?v=Sx02gczyZIQ&feature=youtu.
bewww.youtube.com/watch?v=eRAj3mjzyW4.
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
wspólnie z miastem Nowy Dwór Mazowiecki stworzyła, kierowany do dzieci, szlak Baśki
Murmańskiej. Stanowi on nietypowy, podobny do gry miejskiej, sposób na poznanie przez
najmłodszych fascynującej historii militarnego
zabytku położonego zaledwie 30 km od Warszawy.
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek
działa na terenie powiatu nowodworskiego
oraz gminy Wieliszew (woj. mazowieckie). Zajmuje się budowaniem wspólnej oferty turystycznej i aktywną promocją regionu, którego
największymi atutami są: Twierdza Modlin,
Zalew Zegrzyński i Puszcza Kampinoska. LOT
Trzech Rzek zrzesza urzędy miast i gmin, organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące
działalność w branży turystycznej oraz osoby
prywatne (w tym m.in. przewodników, znakarzy
szlaków, właścicieli restauracji, hoteli i gospodarstw agroturystycznych). Organizacja prowadzi Centrum Informacji Turystycznej, w którym
udziela wskazówek odwiedzającym okolicę,
chętnie animuje lokalne działania i sama aktywnie włącza się w ich przeprowadzanie.
21
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Na kajakach w Nowy Rok
TEKST I FOTO ZESPÓŁ LOT TRZECH RZEK

Około 40 osób wzięło
udział w noworocznym
spływie kajakowym 3RZEKI
ZIMA, organizowanym
przez Lokalną Organizację
Turystyczną Trzech Rzek.

1

stycznia, punktualnie o godz. 9.00 na plaży w Modlinie Twierdzy zebrali się uczestnicy noworocznego spływu kajakowego
3RZEKI ZIMA. Około 40 chętnych nie zniechęciła
ani niska temperatura, ani dość wczesna (przynajmniej dla odsypiających zabawy sylwestrowe) pora. W tym gronie znaleźli się zarówno
czynni kajakarze, jak i – przede wszystkim –
amatorzy rekreacji i odrobiny przygody.
Z miejsca zbiórki uczestnicy zostali przewiezieni
busami do Śniadówka, gdzie zaplanowano start
spływu. Trasa wiodła odcinkiem dolnej Wkry
aż do jej ujścia. Następnie trzeba było jeszcze
pokonać fragment Narwi, by dotrzeć ponownie
na modlińską plażę. Tam na wszystkich czekała
gorąca zupa, herbata oraz ognisko z kiełbaskami. Jak na Nowy Rok przystało, nie zabrakło
również szampana.
Organizatorem wydarzenia była Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, wspierana
przez Biuro Turystyki Aktywnej „ZLOT”, a także
wypożyczalnie „Kajaki Dylewski” i Agro Studzianki Jacka Surala.
„Chcemy w ten sposób promować nasz region
wśród turystów, a także przekonać ich do tego,
że warto nas odwiedzać. Pragniemy również zachęcać zarówno ich, jak i mieszkańców powiatu
nowodworskiego i legionowskiego do czynnego uprawiania turystyki kajakarskiej w naszej
okolicy. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać ich do tego, że temu sportowi można
oddawać się niemal przez cały rok” – podkreśla
Sebastian Sosiński, prezes Lokalnej Organizacji
Turystycznej Trzech Rzek.
22

Impreza zainaugurowała cykl spływów kajakowych, które w tym roku zamierza zorganizować
LOT Trzech Rzek.
W planie są jeszcze spływy: 3RZEKI WIOSNA
(10 czerwca, Wisła), 3RZEKI LATO (9 września,
Wkra-Narew-Wisła) oraz 3RZEKI JESIEŃ (28 października, Narew).

„Spływ miał charakter rekreacyjny. Zależało nam
na tym, by mógł w nim wziąć udział każdy, a nie
tylko kajakowi „zawodowcy” czy fani ekstremalnych sportów. Udało się, bo wśród nas byli nawet
tacy, którzy kajakiem płynęli pierwszy lub drugi
raz w życiu” – mówi Piotr Dylewski, właściciel
wypożyczalni kajaków „Kajaki Dylewski”.
www.nowydwormaz.pl
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Adwentowo-piernikowa
cegiełka na kościół
TEKST I FOTO SIOSTRY MISJONARKI KLARET YNKI: EWA I BOGUSŁAWA

Piekarz piecze chleby, murarz domy stawia, a kto cegły
robi…? I to na dodatek cegły piernikowe?

N

ie tylko dorośli, ale również dzieci,
chcą uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu jakim jest budowa nowego
kościoła w Modlinie Twierdzy. Cegieł wyrabiać
nie potrafią, murów stawiać też nie mogą.
Za to pierniki wycinają i dekorują fantastycznie!
Jak co roku razem z dziećmi, zaangażowanymi
w szkole i parafii Św. Barbary w koło misyjne
i oazę, przygotowano świąteczny kiermasz. Odbył się on w kościele 11 grudnia. Postanowiliśmy, że dochód z kiermaszu przeznaczymy
właśnie na budowę kościoła.
Dzieci wspaniale się bawiły przy wykrawaniu
pierniczkowych ciasteczek i uruchamiały całą
swoją wyobraźnię, by jak najpiękniej je udekorować. Brawo dzieci za wasze zaangażowanie!
Ufamy, że jak dużo było zabawy, tak dużo będzie
też pożytku z tego wspólnie spędzonego przy
pierniczkach czasu.
Dziękujemy rodzicom: państwu Sosińskim
i Kilianom, którzy skutecznie pomagali w tej
świątecznej akcji, wygniatając masy piernikowe,
pilnując pieca, ucząc i pomagając w ciasteczkowych warsztatach. Dziękujemy również panu
Dyrektorowi szkoły Z. Szmytkowskiemu za pomoc w zorganizowaniu warsztatów w szkole.
Dziękujemy też wszystkim, którzy na świątecznym kiermaszu zakupili „piernikową cegiełkę”
i życzymy Wam wraz z dziećmi: SMACZNEGO!

Kolorowo, tanecznie i z uśmiechem na twarzy

TEKST I FOTO M. ZAKRZEWSKA-WALCZAK

„Bądźmy życzliwi codziennie, a nie
tylko od święta. Pozytywna energia,
którą przekazujemy innym, wraca
do nas z nawiązką” – tak brzmi
motto Święta Życzliwości, które
od przeszło 40 lat obchodzone
jest w ponad 180 krajach.

U

czniowie klas 0–III ze Szkoły Podstawowej nr 3 wraz z wychowawcami, włączyli
się w obchody tego szczególnego dnia.
Pozytywne emocje podkreślały barwne stroje
i płomienne uśmiechy. Sala gimnastyczna zgromadziła młodych ludzi chętnych do zespołowej
pracy i wspólnej zabawy. Uczniowie podzielili się
swoimi refleksjami na temat życzliwości. Dla nich
życzliwy, to ktoś, kto : jest uprzejmy, pomocny,
szanuje innych, potrafi dzielić się, nikogo nie
odtrąca, mówi miłe słowa. Ponadto uczestnicy
zabawy układali puzzle z hasłami propagującymi
życzliwy stosunek do kolegów i koleżanek. Zabawy dydaktyczne były przeplatane żywiołowymi
tańcami w rytmie popularnych piosenek dziecięcych i hitów tanecznych ostatnich lat.
Gesty sympatii i życzliwości uczniowie okazywali sobie także podczas zabawy w „tratwę
ratunkową”. Każda klasa dbała o to, by wszyscy
zdołali się „uratować” z tonącego statku. Tratwy, choć niewielkie, pomieściły „rozbitków”,
którzy solidarnie trzymali się, by utrzymać się
www.nowydwormaz.pl

na rozkołysanych falach. Te i podobne zabawy,
budowały potrzebę życzliwego współdziałania
i otwierania się na potrzeby innych.
Święto życzliwości to tylko jeden z 365 dni
w roku. Oby atmosfera tej zabawy była dla
nas, tych małych i nieco większych, inspiracją

do budowania życzliwości, która będzie normą,
a nie okazjonalną postawą.
Do życzliwości wobec innych zachęcały:
– p. Marzenna Rączka,
– p. Agata Jaworska-Bębenek,
– p. Małgorzata Widz.
23
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Dzień Pluszowego Misia w przedszkolach
OPRACOWANIE RED. NA PODST. MATERIAŁÓW: E. OBUCHOWSKIEJ, A. MALIKOWSKIEJ, J.S-SZ., K. KUCZKOWSKIEJ, E. ŁADNIAK

25 listopada przypadał Światowy Dzień Pluszowego Misia. Jak co roku
w nowodworskich przedszkolach ten dzień wyglądał wyjątkowo.

PP4
PP3
W Publicznym Przedszkolu nr 3 goszczono
dzieci i rodziców z Misiowego Klubiku Małego Czytelnika oraz panie z Biblioteki Miejskiej.
Goście obejrzeli występy przedszkolaków
z grupy „Misie” oraz „Motylki”. W programie
znalazły się piosenki i wiersze o ulubionych
pluszakach, a także przedstawienie „Miś
Uszatek i jego przyjaciel jeż”. Potem odbył
się „misiowy poczęstunek”.
PP2
W PP2 dzieci przyniosły w tym dniu swoje pluszowe zabawki. Odbyło się wiele konkursów,
zabaw, śpiewanie piosenek, recytacja wierszy
o misiach, jedzenie miodu na czas. Przedszkolaków odwiedził też Misiek Kazek – maskotka
klubu Legia Warszawa.
24
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PP2

PP2

PP4

PP3
PP4
Przedszkolaki z PP4 miały okazję przypomnieć sobie historię milutkiej zabawki oraz
wspólnie z paniami zorganizować wesołe zabawy. Jedną z nich było przedszkole „kino”
z misiami w rolach głównych.
Przedszkolaki jak na prawdziwym seansie mogły obejrzeć bajkę z ich ulubionymi
misiami. I tak każda grupa poznała historię
„Troskliwych misiów” czy „Kubusia Puchatka”, ale żeby było jak w kinie, każde dziecko
otrzymało torebkę z popcornem.
Świetlica SP7
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej SP7 również obchodzili to święto. Dzień
obfitował w wiele niespodzianek i atrakcji przygotowanych przez p. E. Ładniak
www.nowydwormaz.pl

i p. K. Dobrzyńską. W temat uroczystości
wprowadziła misiowa piosenka. Przyniesione przez dzieci misie, małe i duże zagościły
w świetlicy, stanowiąc śliczną wystawę i miły
kącik do przytulania.
Dzieci wybrały największego, najmniejszego
i najzabawniejszego misia. Zwycięskie pluszaki
nagrodzono pamiątkowymi dyplomami, które
zostały wręczone ich właścicielom. Świetliki
obejrzały prezentację multimedialną i wysłuchały gawędy nauczyciela o pluszowych misiach i prawdziwych niedźwiedziach. Z zapałem brały udział w przygotowanych zabawach
i konkursach, zdobywając atrakcyjne nagrody
i upominki.
Dzień Pluszowego Misia był okazją do promocji czytelnictwa i bajek bez przemocy.

PP2
25
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Iskierki w Twierdzy Modlin
TEKST I FOTO ANETA LODZIK

13 grudnia Iskierki ze Szkoły
Podstawowej nr 7 korzystając
z zaproszenia pana Grzegorza
– taty Karola, wybrały się
do Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin.

R

ocznica ogłoszenia stanu wojennego była
okazją do przybliżenia dzieciom okoliczności towarzyszących temu wydarzeniu.
Kierownik muzeum, pan Piotr, opowiadał Iskierkom o czasach stanu wojennego, pokazując filmy dokumentalne i zdjęcia. Mogliśmy oglądać
eksponaty z czasów PRL-u, np. syfon na naboje,
buty „relaksy”, magnetofon kasetowy, które wywoływały u starszych rozrzewnienie, a u młodszych zdziwienie i niedowierzanie.
Zostaliśmy także oprowadzeni po muzeum.
Trzecioklasiści nie spodziewali się tak miłego
przyjęcia. Żołnierze specjalnie dla nich ugotowali grochówkę, rozpalili ognisko i piekli kiełbaski, a na koniec częstowali oranżadą o oryginalnym smaku z lat 80. ubiegłego wieku.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i tę niezwykłą lekcję historii.

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego
TEKST I FOTO ORGANIZATORZY KONKURSU

2 grudnia 2016 r. odbyło się
rozstrzygnięcie międzyszkolnego
konkursu z języka angielskiego
„Mój pierwszy słownik
obrazkowy”, w którym udział
brali uczniowie 2 i 3 klas szkół
podstawowych z terenu Nowego
Dworu Mazowieckiego.

26

W

ybór najlepszych prac okazał się
trudny, ponieważ wszystkie były
estetyczne i starannie wykonane.
Komisja, w której skład wchodzili nauczyciele
języków obcych z Zespołu Szkół w Modlinie
Twierdzy (Julia Chudorlińska – przewodnicząca,
Ewa Szmytkowska i Bożena Nalewajk – członkowie), wyłoniła zwycięzców:
1 miejsce – Piotr Welicz – Szkoła Podstawowa
nr 7,

2 miejsce – Aleksandra Ciura – Szkoła Podstawowa nr 4,
3 miejsce – Nikola Żeleźnicka – Szkoła Podstawowa nr 4.
Zostały także przyznane dwa wyróżnienia:
Jan Rapinczuk – Szkoła Podstawowa nr 4,
Adrianna Bystrek – Szkoła Podstawowa nr 7.
Sponsorem nagród było Wydawnictwo Oxford.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

www.nowydwormaz.pl
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Leśna gromada

TEKST I FOTO KRYST YNA RACHWAŁ

30 listopada 2016 r. w PP4 odbyło się przedstawienie pt. „Jak leśna gromada o swój las dbała” w wykonaniu
5-latków z grupy Delfinki. Było to kolejne przedstawienie w ramach akcji „dzieci-dzieciom”, na które
zaprosiliśmy wszystkie grupy przedszkolne, maluszki ze żłobka, grupy „0” SP oraz rodziców z naszej grupy.

N

Nasze przedstawienie miało treści ekologiczne i zachęcało dzieci do dbania
o przyrodę, o lasy, zwierzęta i ptaki.
Wszystkim dzieciom i gościom podobała się
dekoracja, która przedstawiała las i zwierzęta.
W tle ustawione były choinki, tam dzieci zawiesiły karmnik dla ptaków i tam schowały
się misie. Rodzice przygotowali dzieciom
przepiękne stroje i wielkimi brawami dziękujemy im za to. Wszystkie dzieci spisały się
na medal! Podziwialiśmy grę „Wrzosowych

Ludków” (Wojtusia, Liwii i Leny). Potem wystąpiły zwierzęta – sowa, wiewiórka, dzięcioł,
jeże, zające i misie ze swoją mamą. Krótkie
scenki przeplatane były piosenkami i muzyką,
słyszeliśmy głosy lasu, śpiew ptaków. Dziesięcioro małych artystów grało dzieci (ubranych
w czapki z daszkiem i plecaki), które to dawały
radę widzom. Na zakończenie dzieci wspólnie
zagrały na trójkątach, dzwonkach i „ptaszkach” (gwizdkach), tworząc orkiestrę, do piosenki „Szumią w lesie stare drzewa”.

Rodzice, dumni ze swoich pociech, dziękowali
za występ wielkimi brawami. Pani Wicedyrektor Irena Wiśniewska pogratulowała dzieciom
wspaniałego występu i podziękowała wychowawczyniom za przygotowanie przedstawienia, a rodzicom za przybycie. Nasze „Delfinki”
pięknie się prezentowały. Rodzice z radością
fotografowali swoje dzieci na tle lasu i mocno je uściskali. Cieszymy się, że mamy zdolne
przedszkolaki i zapraszamy na następne przedstawienia.

Baśniowy ambaras
TEKST ALEKSANDRA TOBOLCZYK FOTO IRENA WIŚNIEWSKA

16 listopada 2016 r. w Przedszkolu
nr 4 odbyło się przedstawienie, pt.
„Baśniowy ambaras” w wykonaniu
aktorek, w które wcieliły się
wszystkie nauczycielki przedszkola.

R

olę Wielkiego Baja grała p. Anna Przygódzka, Baby Jagi (Jadwigi) – p. Ewelina
Szczygieł, Jasia – p. Magdaelna Jurkiewicz-Łukasz, Małgosi – p. Monika Skrońska,
Woźnego – p. Kinga Kuczkowska, Złej Królowej – p. Paulina Pasternakiewicz-Ruchała,
wróżki Fantazji – p. Aleksandra Tobolczyk, krasnala Gapcia – p. Krystyna Rachwał, a jego pomocnikami byłi: krasnal Gburek – Borys Malec
z grupy „Motylki”, Nieśmiałek – Kuba Gwardys
z grupy „Delfinki” oraz Mędrek – Krzysio Sekutowicz z grupy „Żabki” zaś narratorem zebrą
www.nowydwormaz.pl

była p. Marta Kaczmarek. Ku uciesze wszystkich przedszkolaków panie swoim śpiewem
i tańcem zachęcały do wspólnej zabawy oraz
wysłuchania głównego wątku przedstawienia mówiącego o tym, jakie jest ważne, żeby
zamiast przez cały czas grania na tablecie czy
na komputerze i oglądania telewizji usiąść na fotelu z rodzicami i poprosić ich o przeczytanie
ulubionej i ciekawej dla dziecka książki. W ten
sposób każdy przedszkolak będzie mógł rozwijać umiejętność słuchania i czerpania przyjemności z poznawania świata baśni i bajek.
Na koniec panie nauczycielki zorganizowały
miniquiz, który polegał na odgadnięciu przez
dzieci, w którą postać z bajek wcieliła się znana
przez nie pani, a w nagrodę przedszkolak, który
odpowiedział na pytanie dostał smaczny owoc
do zjedzenia.
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Z wizytą u weterynarza

G

rupa IV „Myszki” z PP 2 wybrała się na wycieczkę do Centrum Zdrowia Zwierząt
w Nowym Dworze Mazowieckim. Dzięki
uprzejmości lekarzy, dzieci miały okazję zapoznania się z pracą weterynarza. Państwo Marta
i Dariusz Traczyk z wielką cierpliwością i profesjonalizmem opowiadali o swojej pracy, pokazywali przedszkolakom wyposażenie lecznicy,
różnorodny sprzęt oraz narzędzia i objaśniali
jego zastosowanie w leczeniu zwierząt. Dzieci
zwiedziły gabinet zabiegowy, salę operacyjną,
pomieszczenie do wykonywania RTG oraz pomieszczenie, w którym przebywają mali pacjenci po operacji.
Najwięcej emocji i zdziwienia wzbudziło oglądanie przez mikroskop bakterii i pszczelich

TEKST I FOTO K.G.

nóżek. Z równie wielką ciekawością dzieci obserwowały „operację” przeprowadzaną przez
pana doktora na pluszowym kotku. Same bardzo chętnie dokonywały szycia.
Dzięki wizycie w lecznicy dzieci poznały sposoby przekazywania nam informacji przez zwierzęta (mowa ich ciała). Dowiedziały się także, jak
rozpoznać pierwsze symptomy choroby u swojego zwierzaka, jak mu pomóc i jak dbać, aby
szybko powracał do zdrowia. Myślę, że dzięki
tej pouczającej wycieczce, uświadomiły sobie
również, iż zwierzęta chorują i cierpią tak samo
jak ludzie, a każdy właściciel musi troszczyć się
o swojego pupila.
Dziękujemy lekarzom z Centrum Zdrowia Zwierząt za miłe przyjęcie naszej grupy.

Czwarta rekcja czasownika

TEKST I FOTO EMILIA NAPIÓRKOWSKA

21

listopada odbyła się w Zespole Szkół
w Modlinie Twierdzy czwarta edycja
konkursu z języka niemieckiego –
„Rekcja czasownika”. Konkurs został zorganizowany przez nauczycielkę języka niemieckiego,
panią Emilię Napiórkowską.
Jak co roku uczniowie musieli opanować listę
ponad 120 czasowników. Konkurs składał się
z siedmiu zadań. Najlepiej poradzili sobie:
miejsce pierwsze – Michał Majewski, PG 2,
miejsce drugie – Jagoda Jandy, PG 4,
miejsce trzecie – Konrad Szymański, PG 4.
Nagrody w konkursie ufundowała pani Magdalena Biernacka – Starosta powiatu nowodworskiego, nagrody – wyróżnienie oraz słodki poczęstunek dla uczestników konkursu ufundował pan
Zdzisław Szmytkowski – Dyrektor Zespołu Szkół.
Gratuluję zwycięzcom i życzę dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego.

Świąteczna kartka
dla Królowej Brytyjskiej
TEKST I FOTO EWA SZMY TKOWSKA – NAUCZYCIELKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

U

cząc się języków, warto od czasu do czasu
pomyśleć, jak wykorzystać swoją wiedzę
w praktyce, skonfrontować to, czego uczymy się w szkołach ze światem realnym. Idealnie
byłoby wyjeżdżać za granicę tak często jak się da
i w taki sposób motywować się do dalszej przygody z językiem, ale nie zawsze jest to możliwe.
Zaproponowałam uczniom Zespołu Szkół
w Nowy Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza wykonanie świątecznej kartki i napisanie
życzeń bezpośrednio do Królowej Elżbiety
II. Technika wykonania pracy była dowolna.
Pomysły uczniów były różnorodne, niektóre
28

oryginalne – jak
na przykład kartka z wykorzystaniem materiałów
wtórnych. Stąd też
trudna była decyzja o wyborze jednej kartki. Komisja,
w której skład wchodziły nauczycielki języka
angielskiego i plastyki, ostatecznie wybrała
2 kartki: jedną pracę ze szkoły podstawowej
autorstwa Zofii Napiórkowskiej z klasy IV,
a drugą uczennicy klasy III gimnazjum Gabrieli

Paszkiewicz. Dziewczyny otrzymały dyplomy
i nagrody rzeczowe.
Obydwie kartki zostały wysłane do pałacu Buckingham. Niecierpliwie czekamy na odpowiedź.
www.nowydwormaz.pl
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Dzień Świętego Mikołaja
TEKST I FOTO KOORDYNATOR MISTRZOST W MAŁGORZATA KULESZA

Jak co roku, 6 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze Mazowieckim, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół nr 1, zorganizowano Dzień Świętego Mikołaja połączony z XI Korespondencyjnymi
Mistrzostwami Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym PIRUET – Mistrzostwami SP7.

U

czniowie pojawili się w przebraniach.
Po korytarzach przemykały: renifery,
mikołaje, śnieżynki. Klasy 0–III spotkały
się w mikołajkowym korowodzie. Wesoły, rozbawiony orszak przemierzał salę forum i dolny
korytarz. Niespodzianką dla wszystkich było
przedstawienie przygotowane i zaprezentowane przez uczniów klas III b i III a na podstawie
legendy „Wars i Sawa”, w reżyserii pani Anny
Dryblak. Nieoczekiwanie, ku radości zgromadzonych, pojawił się Święty Mikołaj. Rozdał
uczniom prezenty i obiecał bożonarodzeniowe
niespodzianki.
Od wczesnych godzin porannych rozgrywano
zawody. Dzieci kręciły bączkiem matematycznym i nakładały na niego pierścienie papierowe w obecności zawodników swojej kategorii
i sędziów: Anny Dryblak, Beaty Filipiak, Anety
Lodzik, Sylwii Mariańskiej, Grażyny Nurczyńskiej,
Iwony Pieczarki, Wandy Tomaszewskiej, Anny
Warchoł oraz Koordynatora Mistrzostw. Uroku
zawodom dodawały mikołajkowe przebrania
organizatorów i zawodników oraz odświętny
wystrój sali.
Celem przeprowadzonych rozgrywek było:
uatrakcyjnienie mikołajek, doskonalenie u dzieci sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, propagowanie zabawowych
form nauczania – uczenia się, umożliwienie
dzieciom porównania swoich umiejętności
z rówieśnikami z całej Polski. Dzieci mogły startować indywidualnie lub z dorosłym członkiem
rodziny, który kręcił bączkiem.
www.nowydwormaz.pl

Mistrzowie poszczególnych kategorii:
C 6 Szymon Rosiak I b,
D 6 Łucja Biernacka I b,
C 7 Marcel Kraśniewski I a,
D 7 Hanna Urban II f,
C 8 Szymon Małecki III a,
D 8 Gabriela Szmyt II d,
C 9 Jakub Żuryński III c,
D 9 Milena Markowska III g,
Open kl. IV – VI – Natalia Małecka IV a,
R dziecko + rodzic Stanisław i Jacek Piotrowscy.

Najwięcej krążków, startując indywidualnie,
wrzucili uczniowie: Jakub Żuryński 32, Szymon
Małecki i Natalia Małecka – po 30.
Podczas gali laureatów Mistrzostw SP7 nagrodzono po 6 zawodników z każdej kategorii.
W zawodach ogólnopolskich za miejsca
od I do XII przyznane zostały dyplomy oraz
znaczki, które Organizator przesłał pocztą.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców
za ufundowanie upominków i słodyczy.
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Jasełka w Domu Opieki Społecznej „Betania”
TEKST I FOTO K.G.

Jasełka to jeden
z wielu świątecznych zwyczajów
kultywowanych w PP nr 2.
W związku z tym, jak co roku, dzieci
z grupy „Wiewiórki” przygotowały
przedstawienie wspólnie
z nauczycielkami: Zofią
Orłowską, Bogumiłą Krajewską
oraz Krystyną Grabarczyk.

D

wudziestego grudnia 2016 r. przedszkolaki odwiedziły Dom Opieki „Betania” w Stanisławowie i wystawiły tam
jasełka bożonarodzeniowe, aby wprowadzić
pensjonariuszy w klimat ciepła nadchodzących
Świąt. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały się do tego występu.
Przedstawienie w ich wykonaniu przypomniało wszystkim zgromadzonym historię narodzin
Jezusa Chrystusa.
Poczynania małych aktorów spotkały się
z bardzo miłym przyjęciem i dużym uznaniem
widzów z „Betanii”. Trud przedszkolaków został nagrodzony gromkimi brawami i wielkim
koszem słodyczy. Natomiast pensjonariusze

domu opieki otrzymali choinkę własnoręcznie wykonaną przez dzieci na kółku plastycznym.
Uroczystość ta miała magiczny nastrój, dzięki
pięknie przygotowanej scenerii, oryginalnym
strojom aktorów oraz oprawie muzycznej. Występ dzieci dostarczył podopiecznym „Betanii”
wiele wrażeń i wzruszeń, a na ich twarzach

Gore gwiazda Jezuskowi
Święta Bożego Narodzenia
to czas, który pozwala nam
zwolnić nieco tempo życia
i poddać się głębszej refleksji.

N

iech więc i tutaj wśród nas zapanuje magiczna atmosfera miłości i życzliwości.
Niech „Gore gwiazda Jezuskowi”, bo pod
takim tytułem 16 grudnia 2016 r. odbył się w naszym przedszkolu międzyprzedszkolny konkurs
kolęd i pastorałek. Dzieci z nowodworskich przedszkoli zaprezentowały swoje talenty wokalne.
Po występach poszczególnych grup wiekowych
dzieci udały się na poczęstunek. W tym czasie
trwała narada jury. Następnie ogłoszono wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz uroczyście
wręczono nagrody. Uważamy go za najbardziej
udany. Mamy nadzieję, że zaowocuje to na przyszłość, że pomysł ten stanie się coroczną tradycją.
Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali
kolędę pt. „Przybieżeli do Betlejem”, która zbliżyła nas do magicznego okresu Świąt.
Uczestnicy konkursu:
Przedszkole „Nutka”:
Adam Misztal,
Natasza Pietrzak,
Piotr Pichola.
PP nr 1:
Aleksander Kaczorowski,
Julia Podgórna,
Emilia Miętek.
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PP nr 2:
Michalina Tometczak,
Wiktor Błoński,
Piotr Pełszyk.
PP nr 3:
Małgorzata Białorucka,
Natalia Kowalska,
Maja Stawicka,
Klaudia Ziółkowska.
PP nr 4:
Artur Milewski,
Maja Krzemińska,
Zuzanna Rutkowska,
Daria Bończyk.

zagościł uśmiech, co było dla nas największą
nagrodą. „Wiewiórki” zaprezentowały jasełka
również w przedszkolu. Najpierw swoim rodzicom na spotkaniu świątecznym, a następnie
kolegom i koleżankom ze wszystkich grup,
a także zaproszonym gościom.
Miła, ciepła i wręcz rodzinna atmosfera stworzyła klimat świątecznego czasu.

TEKST J.O. FOTO PIOTR CIENKOWSKI

PP nr 5:
Jakub Witczak,
Ula Ostaniewic,z
Małgorzata Szczęsnowicz,
Paulina Stolarkiewicz.
Dziękujemy za wspaniałą zabawę, wyjątkowy
nastrój oraz piękne nagrody.
Dziękujemy ks. Andrzejowi Redmerowi i ks. Marcinowi Niesłuchowskiemu.
Organizatorzy:
Sylwia Mańkowska,
Anna Gawińska,
Jolanta Oporska,
Aleksandra Zielińska.

www.nowydwormaz.pl
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Mikołajki w PP2
TEKST I FOTO M.CH.

W naszym przedszkolu gościliśmy
Teatr Gargulec z muzycznym
przedstawieniem pt. „Zimowa Baśń”.

Z

gromadzona na sali gimnastycznej
publiczność podziwiała przygody Bałwanka, uczącego dzieci zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw na śniegu. Wspaniałej grze aktorskiej towarzyszyła
świąteczna muzyka, wprowadzając wszystkich zgromadzonych w klimat zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia. Nie mogło zabraknąć również długo oczekiwanego gościa
Świętego Mikołaja. Cała sala powitała gościa
z dalekiej północy głośnymi oklaskami, co wywołało wiele radości i uśmiechu na twarzach
przedszkolaków. Nasz niezwykły gość wręczył
każdemu dziecku wspaniały prezent. Miłym
akcentem spotkania było wspólne zdjęcie
z Mikołajem.
Przedszkolaki z PP2 długo wspominały ten
dzień, dzieliły się wrażeniami, ponownie oglądały prezenty.
Mikołaj obiecał, że za rok do nas wróci, a dzieci
obiecały, że będą grzeczne:)

Rodzinne wigilie PP1
TEKST I FOTO IRMINA WIŚNIEWSKA

W ostatnim tygodniu przed Bożym
Narodzeniem w Publicznym
Przedszkolu nr 1 odbyły się grupowe
wigilie, w których uczestniczyły
dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi.
www.nowydwormaz.pl

K

ażda grupa przedstawiła własny program artystyczny o tematyce świątecznej. Najstarsza z grup „Mali Odkrywcy” –
zaprezentowała jasełka – nawiązujące do scen
z życia Jezusa. Starszaki pokazały też swoje
przedstawienie młodszym przedszkolakom,
a potem podarowały dzieciom i pracownikom

na pamiątkę tego spotkania pierniczki choinkowe. Rodzice również dostali upominki
w postaci stroików świątecznych. Po występach dziecięcych, zgodnie z polską tradycją,
wszyscy podzielili się opłatkiem, zasiedli przy
wigilijnych stołach i śpiewali wspólnie ulubione kolędy.
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Dwa turnieje
w nowej hali
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Dwoma turniejami zainaugurowała działalność
nowa hala na Osiedlu Młodych. Obie imprezy
odbyły się w czwartek, 5 stycznia.
TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO URZĄD MIEJSKI

T

urniej siatkówki dziewcząt i chłopców
oraz piłkarski Sinevia Cup to dwie imprezy inaugurujące działalność nowej hali
sportowej na Osiedlu Młodych.
W turnieju siatkówki reprezentacje wystawiły
wszystkie nowodworskie gimnazja.
Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców
zwyciężyły drużyny Publicznego Gimnazjum
nr 2.
Po południu odbył się turniej piłki nożnej Sinevia Cup. Do rywalizacji stanęło 8 drużyn
tj. Dziennikarze, Old Boye Legii, Samorządowcy,
Sinevia Team, Drużyna Kucharczyka, Kolarze,
Gwiazdy Piłki Nożnej i La Lorraine Team.
Zwyciężyli Samorządowcy, za którymi uplasowała się Drużyna Kucharczyka. Na trzecim
stopniu podium stanęli Kolarze.
W trakcie imprezy swoje prace wystawiały
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dochód ze sprzedaży tych prac, również z loterii zasilił konto
organizacji.
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Podsumowanie roku sportowego
TEKST I FOTO NOSIR

9 grudnia 2016 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
odbyło się podsumowanie roku sportowego wszystkich sekcji działających przy NOSiR.

A

ktualnie w Ośrodku funkcjonuje 10 sekcji
sportowych, które reprezentują miasto
Nowy Dwór Mazowiecki na arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej oraz europejskiej:
q piłka nożna,
q siatkówka,
q koszykówka,
q kolarstwo,
q kajakarstwo,
q podnoszenie ciężarów,
q szermierka,
q pływanie,
q boks,
q NOSiR – Jogger.
W sekcjach trenują dzieci, młodzież oraz dorośli,
łącznie ponad 600 osób.
Na galę zaproszono Burmistrza Miasta, Jacka
Kowalskiego, który wraz z Dyrektorem NOSiR,
Krzysztofem Kapustą, wręczali wyróżnienia
wszystkim trenerom zajmującą się tak liczną
grupą zawodników i zawodniczek.
Wśród trenerów wyróżnieni zostali :
q Trenerzy piłki nożnej: Jerzy Ksionda, Grzegorz Zmitrowicz, Mariusz Miecznikowski,
Adrian Zaremba, Tomasz Reginis, Andrzej
Sazonowicz, Rafał Kleniewski, Paweł Moskwa,
Wojciech Stecyna, Fabian Kotarski, Radosław
Kamiński, MAteusz Prus, Mateusz Kosiński
oraz Kamil Lis.
q Trenerzy piłki siatkowej: Bartosz Kujawski,
Joanna Kozerewicz, Cezary Tulin, Aleksandra
Przepiórka i Robert Jankowski.
q Trenerzy koszykówki: Aleksandra Szczurowska i Artur Liciński.
q Trenerzy boksu: Krzysztof Miałki i Maciej
Frąckiewicz.
q Trenerzy szermierki: Ryszard Rogowski i Bartosz Łukowski.
q Trener kajakarzy: Mariusz Szałkowski.
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q Trener podnoszenia ciężarów: Marcin Ciesielski.
q Trener pływania: Maciej Wdowiarski.
q Trener kolarzy: Henryk Brożyna.
q Trener Joggera: Marian Kościelniak.
Szczególne wyróżnienie otrzymał pan Stanisław Życieński, który od początku jest związany
z Ośrodkiem. Byłemu już trenerowi Świtu – Przemysławowi Cecherzowi podziękowano za owocną współpracę i wręczono pamiątkowe zdjęcie.
Po tych wyróżnieniach nadszedł czas na szczególne podziękowania dla zawodników, którzy
włożyli dużo wysiłku i pracy w osiągniecie bardzo dobrych wyników w mijającym roku.
W piłce nożnej wyróżniono cztery drużyny:
q U-13 rocznik 2004 za awans do III ligi Okręgowej, a trenerem drużyny jest Paweł Moskwa,
q U-14 rocznik 2003 za awans do I ligi Okręgowej, trenerem jest Adrian Zaremba,
q U-12 rocznik 2005 – za awans do II ligi Okręgowej, trenerem zespołu jest Grzegorz Zmitrowicz,
q U-15 rocznik 2002 – za awans do EKSTRALIGI,
a trenerami zespołu są Jerzy Ksionda i Tomasz
Reginis.
Po piłce nożnej nadszedł czas na siatkówkę
dziewcząt:
q rocznik 2004 pod okiem Cezarego Tulina
zdobył IV miejsce na Mistrzostwach Polski
(Aleksandra Stan, Julia Żelazek, Aleksandra
Żuryńska i Natalia Staśkowiak),
q rocznik 2005 zdobył Vice Mistrzostwo Polski
w minisiatkówce w kat. dwójek w składzie
Patrycja Ziółkowska, Klara Kempfi i Paulina
Łuszczyńska oraz Vice Mistrzostwo Mazowsza, a trenerką tego rocznika jest Joanna
Kozerewicz,
q młodziczki pod opieką trenera Roberta Jankowskiego awansowały do I ligi wojewódzkiej,

q seniorki zakończyły sezon 2015/2016 awansem do I ligi, a trenerami są Bartosz Kujawski
i Cezary Tulin.
Po wyróżnieniach drużynowych na scenę zaproszono zawodników reprezentujących sport
indywidualny.
W boksie wyróżnieni zostali:
q Marcin Kacprowicz – brązowy medalista
Mistrzostw Polski Juniorów, miejsce 5–8
na Mistrzostwach Polski Seniorów, powołany
do kadry narodowej,
q Daniel Dołowy – brązowy medalista na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, V-ce Mistrz
Pucharu Polski Juniorów, powołany do kadry
narodowej,
q Krzysztof Pakoca – Mistrz Mazowsza, 2 miejsce na Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Polski Młodzików,
q Chmurski Alan – powołany do kadry narodowej, I miejsce w Międzynarodowym Turnieju
Ziemi Nowodworskiej, I miejsce w eliminacjach do Mistrzostw Polski, IV miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów.
W sekcji kolarskiej wyróżnieni zostali:
q Katarzyna Średnicka – wygrała Nadzieje Olimpijskie w wyścigu punktowym na torze,
q Julian Kot – Mistrz Małego Wyścigu Pokoju,
Vi-ce Mistrz Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików,
q Jakubiak Martyna – Mistrzyni w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mazowsza na szosie
oraz na torze,
q Mercedes Gala – Vi-ce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Mazowsza w jeździe indywidualnej na czas na torze i na szosie oraz
wyróżnienie drużynowe za zdobycie I miejsca
w Małym Wyścigu Pokoju.
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W sekcji kajakarskiej szczególne wyróżnienia
otrzymali:
q Dorota Borowska – I msc (kat. C-1 200) oraz II
msc (C-2 500) w Pucharze Świata w Portugali,
IV miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów
w Moskwie, III msc (kat. C 1 500) i IV msc (Kat.
C-1 200 ) w Mistrzostwach Europy Juniorów
i U23 w Bułgarii, V miejsce w Mistrzostwach
Świata Juniorów i U2 3 w Mińsku, I miejsce
w Mistrzostwach Polski Seniorów,
q Klaudia Szulecka – I miejsce w Mistrzostwach
Polski Juniorów, I miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów, II miejsce ( kat. C-2 1000) i III
miejsce ( kat. C-2 500) w Pucharze Nadziei
Olimpijskich, I miejsce w Mistrzostwach
Warszawy,
q Jakub Retkiewicz – IX miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza,
q Dominik Sobótka – III miejsce w Mistrzostwach Mazowsza,
q Zuzanna Sztuka – I miejsce w Mistrzostwach
Polski Młodzików, I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza i Warszawy,
q Milena Kruszewska – II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, III
miejsce i II miejsce w Mistrzostwach Warszawy,
q Malwina Kruszewska – III miejsce w Mistrzostwach Mazowsza,
q Szymon Petrykowski – II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza.
Z sekcji szermierczej wyróżnienia otrzymali:
q Maria Fedorów – VI miejsce Warszawska Olimpiada Młodzieży,
q Hubert Fedorów – III miejsce Warszawska
Olimpiada Młodzieży,
q Kacper Dąbrowski – VIII miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
W sekcji pływackiej, która dopiero zaczęła startować w zawodach, wyróżniono 2 zawodników:
q Dominikę Boczkowską – III miejsce w V
Otwartych Mistrzostwach Ostrołęki – 100 m
stylem dowolnym, III miejsce w V Otwartych
Mistrzostwach Ostrołęki – 100 m stylem
grzbietowym,
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q P awła Szulereckiego – V miejsce w Grand Prix
Polski – 50 m stylem dowolnym, III miejsce
w Grand Prix Polski – 50 m stylem grzbietowym, XII miejsce w Mistrzostwach Polski
Seniorów i Młodzieżowców – 50 m stylem
grzbietowym, IV miejsce – 50 m stylem
grzbietowym V miejsce – 50 m stylem motylkowym VII miejsce – 50 stylem dowolnym
w Grand Prix Pucharu Polski.
Ostatnia dyscyplina, której zawodnicy dostali
wyróżnienia z rąk Burmistrza Miasta i Dyrektora
NOSiR, to sekcja podnoszenia ciężarów:
q K acper Dominiak – VII miejsce w Mistrzostwach Polski do 17 lat, III miejsce Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego,
qD
 aniel Borzęcki – X miejsce w Mistrzostwach
Polski do lat 17, I miejsce w Mistrzostwach
Woj. Mazowieckiego, II miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, II miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży,
q Piotr Kowalewski – X miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 17, II miejsce w Mistrzostwach Woj. Mazowieckiego,
q Jan Bieżuński – XII miejsce w Mistrzostwach
Polski, III miejsce w Mistrzostwach Woj. Mazowieckiego do lat 17, II miejsce w Mistrzostwach Woj. Mazowieckiego Juniorów,
q Bartłomiej Sałaciński – IX miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 15, II miejsce w Mistrzostwach Woj. Mazowieckiego do lat 17, II miejsce w Mistrzostwach Woj. Mazowieckiego
Juniorów,
q Kacper Iwiński – II miejsce w Mistrzostwach
Województwa Mazowieckiego Juniorów,
q Adrian Nesner – II miejsce w Mistrzostwach
Województwa Mazowieckiego.
Podziękowano również rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci, a także poszczególne sekcje.
Podziękowania otrzymali:
Z sekcji piłki nożnej:
q rocznik 98/99 – Przygoda Robert,
q rocznik 2001 – Nadulski Jacek,
q rocznik 2002 – Dąbrowska Danuta, Głogowski
Janusz, Pudelski Tomasz, Stykowski Adrian,
Wiśniowska Grażyna,

q rocznik 2003 – Wieczorek Marek, Tomasiak
Tomasz, Ziółkowski Michał,
q rocznik 2004 – Skibiński Maciej, Roszkowski
Wojciech,
q rocznik 2005 – Strześniewski Daniel,
q rocznik 2006 – Kalinowski Marek, Kunisz Dorota, Zych Katarzyna,
q rocznik 2007 – Olszewski Marcin,
q rocznik 2008 – Mielczarek Marcin.
Rodzice wspierający sekcję siatkówki:
q rocznik 2005: Lidia i Michał Ziółkowscy, Magdalena Król, Jolanta Bolińska, Sylwia Caban- Mosur,
q r ocznik 2004: Dominik i Magdalena Stan, Olga
Żelazek, Jagoda i Krzysztof Staśkowiak, Katarzyna Urbiak, Eliza i Marek Grzywaczewscy,
Maciej Kempfi, Małgorzata Grzelak,
q rocznik 2006: Duda Izabela, Wiącek Magdalena.
Rodzice wspierający sekcję kolarską:
q Jacek Kot,
q Marcin Dziedzic,
q Michał Górniak.
Rodzice wspierający sekcję szermierki:
q Dorota Matysiak,
q Jarosław Fedorów,
q Mariusz Dudek,
q Jarosław i Aneta Dąbrowscy,
q Henryk i Kamila Kalisz,
q Jakubowski Artur.
Po całej uroczystości Burmistrz jeszcze raz podziękował wszystkich zawodnikom za osiągnięte sukcesy w 2016 roku, życzył dalszego rozwoju
i powodzenia w kolejnych latach.
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji chciał
również podziękować wszystkim partnerom
i sponsorom, którzy wspierają nowodworski
sport oraz zawodników.
Szczególne uznanie dla:
– p. Piotr Gruziński – ARTDENTA,
– p. Robert Kanigowski – ITPBS.pl,
– p. Janusz Piwowar – firma PIWOWAR,
– p. Sebastian Golejewski – AGA MET,
– p. Michał Jakubowski – Easy Cal,l
– p. Krzysztof Ducki – Hotel Best Western Airport
Modlin,
– p. Dominik Stan – Lokalny Ośrodek Sportow,y
– p. Monika Alfut i Agnieszka Łącka – Fitnezja,
– p. Jacek Wydrych – Wydrych Insurance Brokers
Sp. z o.o.,
– p. Marek Wrzesiński – Zakład Energetyki Cieplnej,
– p. Janusz Dąbrowski – Zakład Wodociągów
i Kanalizacji,
– p. Jarosław Lewicki – Kancelaria Notarialna,
– p. Dariusz Banaszek – firma Banaszek Nieruchomości,
– p. Roman i Barbara Suwiłło – Piaskarnia Carl
Villa,
– p. Zbigniew Binienda – SINEVIA,
– p. Ireneusz Jankowski – piekarnia KOŁACZ,
– p. Wojciech Szymański – firma Lukullus,
– p. Krzysztof Pawluczuk i Krzysztof Łępicki –
Centrum Exportu Lukullus,
– p. Zbigniew Grocki, Grażyna Mikuśkiewicz,
Marek Mikuśkiewicz, Marek Mikuśkiewicz Junior – Centrum Handlowe HIT.
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CITY TRAIL po raz ostatni w 2016 roku
4 grudnia w Parku Leśnym na warszawskich Młocinach
po raz trzeci i ostatni w 2016 roku pobiegli uczestnicy
ogólnopolskiego cyklu biegów przełajowych CITY TRAIL.

Sukces UKS „Reduta” w Leoncinie
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

TEKST I FOTO EMKA

I

tym razem w biegu głównym oraz w biegach młodzieżowych wystartowało prawie tysiąc uczestników. Trasa dość trudna
– mokry śnieg, a w niektórych miejscach błoto,
co nie sprzyjało uzyskiwaniu dobrych rezultatów. W biegach młodzieżowych CITY TRAIL
JUNIOR wystartowała siódemka reprezentantów JOGGERA, zajęła miejsca w dziesiątkach
swoich klasyfikacji. Oto ich wyniki: 1000 m –
Agnieszka Kuczyńska 4:58,2, 1500 m – Michał
Rynkun 8:06,6, Robert Kuczyński 8:29,5, Michał
Wodyński 8:33,9, Sławomir Rynkun 8:43,4, Bartek Ducki 8:54,6 (udany debiut w tej imprezie),
Wiktoria Kuczyńska 10:22,2. W biegu głównym
na dystansie 5 kilometrów pobiegło dziewięcioro biegaczy JOGGERA. Najlepiej wypadł
Piotr Ochman z czasem 19:25, pozostali uzyskali następujące rezultaty: Marek Dobrowolski
– 22:13, Ludomir Rynkun – 23:03, Anna Świstak
– 23:41, Rafał Witkowski – 24:43, Andrzej Piekut – 25:00, Michał Wodyński – 30:07, Sandra
Ordońska – 32:18.

J

ak co roku UKS „Goliat” z Leoncina organizuje mikołajkowy, halowy turniej piłkarski
dla młodzieży gimnazjalnej. Także i w tym
roku w turnieju wystartowała drużyna sekcji
piłkarskiej UKS „Reduta” z Modlina Twierdzy.
To nasze przyjacielskie, całoroczne kontakty
sportowe. W turnieju wystartowało sześć drużyn, które podzielone zostały na dwie grupy
A i B. Poniżej podano wyniki grupowe.
Grupa A
Goliat II – Goliat I
0:0
Goliat II – Reduta
0:3
Goliat I – Reduta
2:3
Grupa B
Górki – Głusk
0:1
Górki – Zaborowianka
0:2
Głusk – Zaborowianka
0:4
Mecz o miejsca 5–6
Goliat II – Górki
1:1 karne 10:9
Mecz o miejsca 3–4
Goliat I – Głusk
1:1 karne 2:3
Finał
Reduta – Zaborowianka 2:1
Klasyfikacja końcowa
I miejsce – UKS „Reduta”
II miejsce – Zaborowianka
III miejsce – Głusk
IV miejsce – UKS „Goliat I”
V miejsce – UKS „Goliat II”
VI miejsce – Górki
Zespół UKS „Reduta” wystąpił w składzie: Mateusz Biniek, Jakub Kaleja, Kamil Prokopczyk/GK/,
Cezary Kurpiewski, Bartek Wojtasik, Wiktor Komendowski, Dawid Redman. Królem strzelców
turnieju został Mateusz. Na zakończenie zawodów tryumfatorom wręczono nagrody ufundowane przez UKS „Goliat”.
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