
Miesięcznik Samorządowy  Egzemplarz bezpłatny  Wydanie 125  Grudzień 2022

Uczcili Bohaterów! 
piknik z okazji 
rocznicy oBrony 
Modlina

 str. 21

WARTO PRZECZYTAĆ

wystartowały 
iX rodzinne 
zawody 
w pływaniU! 

 str. 43 

TEMAT NUMERU

nagrody za 
Upiększanie 
Miasta!

 str. 12

Trwa remont chyba najbardziej znanego obiektu modlińskiej twierdzy – budynku dawnego 
kasyna oficerskiego. Obiekt darzony sentymentem przez wielu z nas przechodzi renowację. 
Na łamach Faktów co jakiś czas przekazujemy Państwu informacje z postępu prac. Tym razem 
schodzimy na dół, bowiem ekipy remontowe rozpoczęły renowację posadzek             str. 3

Coraz bliżej końCa – remont dawnego kasyna 
ofiCerskiego w modlinie twierdzy
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sŁowo od bUrmistrza

drodzy Mieszkańcy, 
trzymacie w rękach ostatnie w tym roku wy-

danie Faktów nowodworskich. to dobry moment 
na podsumowanie całego 2022 roku i przedsta-
wienie planów na kolejne 12 miesięcy.

nie da się ukryć, że najważniejszym wy-
darzeniem od stycznia była inwazja rosji na 
Ukrainę. choć działo się to wiele kilometrów od 
nowego dworu Mazowieckiego, skutki odczu-
liśmy dobitnie – wraz z napływem do naszego 
miasta pierwszych uchodźców. kolejny raz 
powtórzę, że egzamin z człowieczeństwa zda-
liśmy celująco. tragiczne wydarzenia za naszą 
wschodnią granicą uruchomiły w nas olbrzymie 
pokłady empatii i energię do działań pomoco-
wych. prganę jeszcze raz podziękować wszyst-
kim przedsiębiorcom, pracownikom ops, wo-
lontariuszom i wszystkim ludziom dobrej woli, 
którzy zarówno wtedy, jak i dziś okazują swoje 
wsparcie. to jest bowiem udzielane nieustająco 
w ośrodku pomocy społecznej. 

jeśli chodzi o tegoroczne działania inwesty-
cyjne – prym wiodła kontynuacja rewitalizacji bu-
dynku dawnego kasyna oficerskiego w Modlinie 
twierdzy. postępy zobaczą państwo na dalszych 
stronach, a na żywo – już za kilka miesięcy. 

oprócz tego – trwa tworzenie muzeum 
miasta, nowe oblicze zyskały skwery w centrum 
miasta, przeprowadziliśmy remonty kolejnych 
dróg (m.in. ul. poniatowskiego, kościuszki, Mo-
niuszki, Mickiewicza, kadetów, strażacka, Bocz-
na). w zieleń i czystsze powietrze inwestujemy 
zresztą cały czas, o czym także będziecie mogli 
państwo poczytać. 

nie zapomnieliśmy też o mniejszych zada-
niach, takich jak remonty chodników, budowa 
nowych miejsc parkingowych, wyniesionych 
przejść dla pieszych i progów zwalniających, 

modernizacji 
placów za-
baw, montażu 
p u m p t r a c k a 
czy doświe-
tlaniu przejść 
dla pieszych. 
to ostatnie za-
danie jest cały 
czas realizowa-
ne, bowiem na 
terenie całego miasta trwa wymiana oświetlenia 
na ledowe – jaśniejsze i bardziej ekonomiczne. 

kontynuujemy zadania związane z ochroną 
zdrowia. jak co roku przekazaliśmy środki finan-
sowe dla naszego szpitala, wspieramy organiza-
cje pozarządowe i ich działania na rzecz miesz-
kańców. nieustanną pomoc i wsparcie potrze-
bującym zapewnia ośrodek pomocy społecznej, 
który również aktywizuje środowisko seniorów. 

zwiekszyliśmy liczbę miejsc w przedszko-
lach, przyjęliśmy wszystkie chętne dzieci.

kolejne duże wyzwania przed nami: rewi-
talizacja brzegu narwii, inwestycje w ramach 
polskiego ładu, budowa nowej stacji Uzdat-
niania wody. 

By móc kontynuować te zadania i realizować 
nowe, potrzebujemy państwa pomocy. wystar-
czy w zeznaniu podatkowym podać miejsce za-
mieszkania, tj. nowy dwór Mazowiecki. w tych 
trudnych dla wszystkich czasach każdy grosz ma 
znaczenie. pieniądze jakie płyną do miejskiej kasy 
z podatku od osób fizycznych również. pamiętaj-
cie o tym przy składaniu pita. każdy z was będzie 
miał udział w dalszym rozwoju naszego miasta. 
tylko i aż tyle wystarczy, by wesprzeć moderni-
zację infrastruktury, z której państwo i wszyscy 
Mieszkańcy korzystają. nowy dwór Mazowiecki 
dzięki waszemu wsparciu może być jeszcze bar-
dziej przyjaznym miejscem do życia. 

liczę, że nam w tym pomożecie!
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Dawne kasyno oficerskie w Twierdzy Modlin przechodzi kom-
pleksową modernizację, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 

Zakończone zostały już główne prace nawierzchniowe (parking, dro-
gi dojazdowe, pożarowe i chodniki). Do zrobienia zostały ciągi piesze 
wokół placu zabaw. Wykonano m.in. nasadzenia zieleni, altanę śmiet-
nikową, instalację elektryczną i ochrony przeciwpożarowej. Budynek 
będzie dostosowany do istniejących warunków ochrony przeciwpo-
żarowej, co stwarza wiele trudności (min. dostosowanie zabytkowej 
stolarki drzwiowej, rozmieszczenie widocznych urządzeń w pomiesz-
czeniach reprezentacyjnych tak żeby nie zaburzały kompozycji histo-
rycznego wystroju). W tym zakresie Miasto ściśle współpracuje m.in. 
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytów i wspólnie wypracowy-
wane są rozwiązania akceptowalne dla obu stron.

Teraz ta największa miejska inwestycja, zwłaszcza pod wzglę-
dem finansowym, wkroczyła w kolejny etap. Obecnie Trwają prace 
wykończeniowe wewnątrz obiektu m.in. cyklinowanie parkietów, 
montaż pieczołowicie odnowionych żyrandoli, wykonanie maze-
runków pomieszczeń restauracji i kawiarni. 

Inwestycję wykonuje firma Budimpol z Warszawy. To bardzo do-
świadczony wykonawca – brał m.in. udział w przebudowie Pałacu 
Branickich w Warszawie i innych zabytkowych obiektów. A to nie-
zwykle istotne bowiem całość prac w naszym kasynie prowadzona 
jest pod ścisłym nadzorem konserwatorskim Wojewódzkiego Mazo-
wieckiego Konserwatora Zabytków. 

Kiedy otwarcie? Prace zakończą się prawdopodobnie w połowie 
przyszłego roku. 

coraz bliżej końca – remont dawnego kasyna oficerskiego w Modlinie twierdzy TeksT I FoTo RED.
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remont ul. Bocznej TeksT I FoTo RED..

Jednostka nadzorująca dotacje unij-
ne wyraziła zgodę, aby oszczędności 

z projektu dot. budowy P&R wykorzystać 
na modernizację odcinka od ul. Morawicza 
do wjazdu na parking. Prace rozpoczęły się  
10 listopada i zostały już zakończone. 

Drugi etap zadania obejmował remont 
ul. Przytorowej na odcinku od przejazdu 
pod wiaduktem do ul. Bocznej – tzw. do-
jazd do stacji PKP. Ze względu na warunki 
atmosferyczne ten odcinek został sfrezo-
wany. Wiosna zostanie położona nowa 
nakładka asfaltowa i uzupełnione zostanie 

oznakowanie poziome. Ta część zadania zo-
stała sfinansowana z budżetu miasta. 

Oba remonty wykonała wyłoniona 
w przetargu firma Anetka. Wszelkie wy-

konane prace nawiązują do istniejącego 
układu drogowego i miały na celu popra-
wę stanu technicznego drogi i komfortu jej 
użytkowników. 

n Zakończył się remont dwóch odcin-
ków ul. Bocznej – odcinka od ul. Mora-
wicza do wjazdu na parking P&R oraz 
drogi dojazdowej do stacji PKP. Realiza-
cja tego zadania była możliwa dzięki po-
łączeniu środków unijnych powstałych 
z oszczędności przy inwestycji P&R oraz 
miejskich. 

kolejne „zielone” zadania zrealizowane TeksT I FoTo RED..

Na terenie miasta powstało 10 zielo-
nych przystanków. Zieleń otuli wia-

ty przystankowe przy ul. Chrzanowskiego, 
29 Listopada (pętla autobusowa), Chłodnia, 
Bohaterów Modlina, Dworcowej, Warszaw-
skiej, Młodzieżowej, Przemysłowej oraz dwie 
przy ul. Wojska Polskiego. 

Teraz pasażerowie będą czekać na auto-
bus  w otoczeniu większej ilości zieleni. Po 
ażurowych konstrukcjach piąć się będzie 
bluszcz i aktinidia pstrolistna. Pełne efekty 
wykonanych prac zobaczymy dopiero wio-
sną, gdy roślinność „pójdzie w górę”. 

Skończony został również zielony dach, 
który powstał na budynku przy ul. Sawy. 
Ułozona została mata rozchodnikowa. Za-
lety tego rozwiązania to m.in. gromadzenie 
wody deszczowej, oczyszczanie powietrza, 
obniżanie temperatury otoczenia, regulacja 
temperatury wewnątrz budynku, zwiększe-
nie różnorodności gatunkowej w miastach. 
Rozchodniki to rośliny trwałe i łatwe w upra-
wie. Latem zakwitną i zmienią kolor. 

Klony, krzewy oraz byliny uzupełniły 
przestrzeń w rejonie placu zabaw i boiska 
na Osiedlu nr 9. Posadzono kilka klonów, po-
nad 300 krzewów (tawuły, dereń, pęcherz-
nica) oraz jeżówki. W ramach tego samego 
projektu przy Legionów/Piaskowej oraz 
Staszica powstały łąki kwietne. Nowe nasa-
dzenia pojawią się też przy ul. Warszawskiej 
i Spacerowej. Tak jak w przypadku zielonych 
przystanków, efekty zobaczymy na wiosnę. 

Kolejne już w naszym mieście nasadze-
nia wraz z pracami ogrodniczymi to koszt 

ponad 110 tys. zł. Ich realizacja była możliwa 
dzięki wsparciu ze środków Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian 
Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022.

n 10 zielonych przystanków, zielony 
dach, łąki kwietne i nowe nasadzenia 
wykonało Miasto dzięki wsparciu finan-
sowym samorządu województwa mazo-
wieckiego. 
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dalsze zmiany w przestrzeni miejskiej TeksT I FoTo RED..

Do końca przyszłego roku kilka loka-
lizacji na terenie miasta przejdzie 

metamorfozę. Będą to Las na Dębince, Plac 
Solny i skwer w Twierdzy. Drobniejsze prace 
obejmą także Park Miejski im. J. Wybickiego 
oraz tereny przy ul. Kolejowej. 

Na Placu Solnym będzie stworzona 
przestrzeń dla mieszkańców i turystów, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu obec-
nej funkcji parkingowej. Przestrzeń zostanie 
zagospodarowana roślinnością. Dokładne 
zmiany poznamy po przedstawieniu przez 
Wykonawcę projektu. 

Z kolei na Dębince planowane jest stwo-
rzenie kompleksu zieleni mającego na celu 
nadanie nowych funkcji rekreacyjno-wypo-

czynkowych istniejącym terenom obecnie 
nieużytkowanym. Przestrzeń zostanie uzu-
pełniona o infrastrukturę dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Ma ona zapewnić uporząd-
kowany ruch użytkowników tych terenów, 
jedynie po wyznaczonych szlakach.

Nowe oblicze zyska również Skwer 
w Twierdzy. W Urzędzie Miejskim trwają pra-

ce nad wyłonieniem patrona tego miejsca. 
Wykonawcą zadań będzie wyłoniona w prze-
targu firma Kępka Architektura Krajobrazu, 
znana z wcześniejszych realizacji w naszym 
mieście. Ich dziełem są m.in. skwer przy ul. 
Zakroczymskiej i teren przy ul. Nadrzecznej. 

Prace będą dofinansowane z programu 
Polski Ład. Ich koszt to ponad 6 mln zł.

n Ponad 6 mln. złotych pozyskał samo-
rząd Nowego Dworu Mazowieckiego na 
kolejne zmiany przestrzeni miejskiej. Za-
dania będą realizowane w ramach rzą-
dowego programu Polski ład. 

wyróżnienia dla nowego dworu Mazowieckiego! TeksT I FoTo RED

Pismo samorządu terytorialnego 
„Wspólnota” opublikowało ranking 

wykorzystania środków unijnych przez 
samorządy w latach 2014 – 2021. Nowy 
Dwór Mazowiecki znalazł się na 42 mejscu 
pośród 267 miast powiatowych. Wydatki 
ze środków UE w latach 2014–2021 per 
capita według obliczeń ekspertów wynio-
sły 1948,49 zł. W analogicznym raporcie za 
lata za lata 2014-2017 znajdowaliśmy się 
na pozycji 46 z kwotą 1312,82 zł. 

Jak czytamy w poście opublikowanym 
na facebookowym profilu Burmistrza Jac-
ka Kowalskiego: „bez wątpienia środki unij-
ne są mocnym filarem gminnych inwestycji 
i na nim, jako miasto, staramy się bazować. 
W ostatnich latach dzięki środkom unijnym 
m.in. zrewitalizowaliśmy budynki komunal-
ne, odzyskujemy dawny blask kasyna oficer-
skiego, zbudowaliśmy parkingi P+R, zmoder-

nizowaliśmy tereny zielone. Potrzeby – zdaję 
sobie sprawę – są cały czas, ale ten ranking 
pokazuje, że miasto sprawnie działa w kwestii 
pozyskiwania funduszy. Szczególnie w tych 
trudnych czasach, w jakich przyszło nam 
funkcjonować środki zewnętrzne będą deter-
minować nasz rozwój” – komentuje ranking 
burmistrz.

W drugim zestawieniu opublikowanym 
przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, Nowy Dwór Mazowiecki w kategorii gmin 
miejskich zajął wysokie 4 miejsce. Pod uwagę 
brane były m.in. dochody własne, wydatki 
inwestycyjne, środki pozyskane z UE, wydatki 

na kulturę, udział powierzchni objętej obo-
wiązującymi miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego, a nawet średni 
wynik egzaminu ósmoklasisty. Jesteśmy tak-
że liderem powiatu nowodworskiego. 

Rankingi przeprowadziły niezależne in-
stytucje i ich eksperci. „To miło, że docenili oni 
politykę zarządzania miastem” – dodaje bur-
mistrz Kowalski. 

n W ostatnich tygodniach dotarły do nas 
miłe informacje. W dwóch rankingach 
przeprowadzonych przez Pismo samo-
rządu terytorialnego „Wspólnota” oraz 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 
nasze miasto zajęło wysokie lokaty. 
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Tym razem medale odebrało 5 par: Państwo Henryka i Euge-
niusz Baranowscy, Krystyna i Czesław Domelowie, Zdzisława 

i Teofil Duczmanowie, Janina i Henryk Królikowscy oraz Danuta i Stani-
sław Majcherowie przeżyli razem ponad 50 lat. Medale za długoletnie 
pozycie wręczył Jubilatom w imieniu prezydenta RP Burmistrz Jacek 
Kowalski. Złozył im serdeczne gratulacje i życzył kolejnych lat w zdro-
wiu, szczęściu i miłości.

n 21 listopada w nowodworskim urzędzie stanu cywilne-
go odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie 
pozycie małżeńskie. 

złote gody pięciu par! TeksT I FoTo RED.

Zakończył się remont sali gimnastycz-
nej w szkole w Modlinie Starym. 

Prace obejmowały modernizację podłogi, 
montaż wykładziny sportowej i wyposa-
żenia stałego, drobne roboty budowalne 
w zakresie ścian, a także zakup wykładziny 
ochronnej wraz ze zwijarką.

Efekty prac podczas pierwszych zajęć 
uczniów w sali oglądali Burmistrz Jacek 
Kowalski,  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski oraz radny Marek Ciesielski.  

Łaczny koszt wykonanych prac to prawie 
390 tys. zł z czego 75% zostało dofinansowa-

ne z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla 

sportu 2022” z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego.

n Zakończyły się prace modernizacyjne 
sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 3 w Modlinie Starym. 
Uczniowie ćwiczą teraz w dobrych wa-
runkach. Na wykonanie prac Miasto po-
zyskało dofinansowanie z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego. 

remont sali gimnastycznej w sp3 zakończony! TeksT I FoTo RED.
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spotkanie powiatowej sekcji emerytów znp z okazji dnia nauczyciela 

Spotkanie, jak co roku, zorganizowała 
Julia Pigoń – przewodnicząca Powia-

towej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.
Przewodnicząca Julia Pigoń, jak zawsze 

też, z każdym porozmawiała, życząc udane-
go spotkania.

Na wstępie spotkania kilka miłych słów 
do koleżanek i kolegów powiedział Tadeusz 
Więcławek.

W czasie spotkania towarzyszyła mu-
zyka fortepianowa, umilająca czas w czasie 
konsumpcji i rozmów.

Jednak najwspanialsze w tych spotka-
niach jest to, że jak co roku, członkowie Sek-

cji Emerytów i Rencistów ZNP mogli spotkać 
się i wspólnie spędzić miło czas. 

A ten czas razem spędzony, to możli-
wość wspomnień i rozmów o różnych za-
interesowaniach, tych zawodowych i życio-
wych, to czas rozmów o ważnej roli i misji 
nauczyciela. 

To także czas wspominania wiele zabaw-
nych i ciekawych chwil w czasie wypełniania 
nauczycielskiej misji, jaką każdy nauczyciel 
wypełnia wobec swoich uczniów.

A ponieważ każdy rok przynosi wiele 
niespodzianek i ciekawostek, więc w na-
stępnym roku ponownie będzie spotkanie 
z okazji Dnia Nauczyciela, aby nauczyciele 
Sekcji Emerytów i Rencistów mogli o nich 
opowiadać i razem obchodzić kolejne, na-
uczycielskie święto.

W spotkaniu wzięli też udział sympatycy 
nauczycieli.

n

n Z okazji Dnia Nauczyciela, w dniu  
9 października 2022 roku, członkowie 
Powiatowej Sekcji Emerytów i Rencistów 
ZNP, spotkali się na brunchu w restaura-
cji Borodino, gdzie serwowano wspania-
łe potrawy, ciasta, kawę i herbatę.

TeksT I FoTo KRZySZTOF GRUDZIńSKI

Formuła była bardzo prosta. Umoż-
liwić uczestnikom prezentowa-

nie swoich zainteresowań, opowiedzieć 
o przeżyciach od artystycznych do tury-
stycznych, a wszystko to w atmosferze nie 
sceny, a klubu gawędziarskiego. Do tego 
trzeba było odpowiedniego miejsca. I choć 
w naszym mieście jest takich miejsc kilka, 
to tym razem wybór padł na Galerię przy 
ul. Miłej. Pani Bogusława Pakoca udostęp-
niła podziemia tchnące i atmosferą klubo-
wą, i kolorytem artystycznym. Ustawione 
w kręgu stoliki i fotele od razu spodobały 
się przybyłym uczestnikom wieczoru. Moż-
na było zamówić kawę i ciastka, z czego 
wszyscy skorzystali. 

Bardzo ważne było subtelne kierownic-
two wydarzeń p. Miry, aby ośmielić obec-
nych do osobistych prezentacji. Może to 
nie będzie sprawozdanie chronologiczne, 
ale na dłuższy czas wyobraźnię splecioną 
z zachwytem zajęła Katarzyna Porębska, 
pokazując przepięknie wykonane skrzaty 
i bukiety tekstylne. Grzegorz Sorbian poka-

zał swoje najnowsze dokonania w dziedzi-
nie portretu okraszając to komentarzami 
z historii malarstwa. Zaprezentował też 
fragment powieści „do szuflady”. Mira Biał-
kowska, będąc duszą spotkania, opowie-
działa między innymi o swoich perypetiach 
wydawniczych czyli o drodze przez „mękę” 
współczesnej pisarki. Komentarzem do tych 
niezrozumiałych przeszkód były jej fraszki, 
które bawiły, bawią i bawić będą bez końca. 
Chyba nikt nie zwrócił uwagi na to, że z przy-
czyn od organizatorki niezależnych nie było 
zapowiedzianych występów solistek. Za to... 
padła propozycja wspólnego śpiewania i na 
arenę wkroczyła nieoceniona Alicja Rydliń-
ska i obie panie, z bardzo dobrym skutkiem, 
rozśpiewały towarzystwo. 

Wieczorek kończyły rozważania Gra-
żyny Dubiel, której udało się zrealizować 
marzenie i samodzielnie, w stopniu dość 
dobrym, opanować język włoski, a Małgo-
rzata Giemza opowiedziała o niedawnej 
podróży do Sri Lanki. To oczywiście nie 
wszystko, bo swoją wagę miały też, tak 
cenne, rozmowy z dawno niewidzianymi 
znajomymi.

Pytanie, jakie padało najczęściej: czy 
będzie ciąg dalszy? Pozostawiamy to pilnej 
rozwadze p. Miry Białkowskiej.

Duże znaczenie miała też przychylność 
i pomoc p. burmistrza Jacka Kowalskiego 
dla tego przedsięwzięcia. 

n Wychodząc ze słusznego założenia, 
że wśród mieszkańców miasta i okolic 
jest wiele osób, dla których pasje stano-
wią ważną część życia, Mira Białkowska, 
Grzegorz Sorbian, Katarzyna Buszyńska 
i Marlena Konsek, 16 października zorga-
nizowali wieczorek poświęcony sztuce. 

wieczór artystyczny w galerii „Miła” na Miłej TeksT I FoTo G.M.



 

11

nasZe MiastO

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

seniorzy świętowali swój dzień

Wszystkich zgromadzonych, w tym 
licznie przybyłych gości przywitała 

Prezes oddziału Krystyna Kocan. Odczytała 
okolicznościowy referat i zaprosiła do obej-
rzenia występu artystycznego w wykona-
niu przedszkolaków z Goławic Pierwszych 
pod kierownictwem dyrektor Wioletty  
Popławskiej.

Następnie goście, wśród których byli 
m.in. Burmistrz Nowego Dworu Mazowiec-

kiego Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski, Starosta Powiatu 
Nowodworskiego Krzysztof Kapusta, wice-
starosta Paweł Calak, przewodniczący rady 
Powiatu Zdzisław Szmytkowski, radni miej-
scy i powiatowi, przedstawiciele firm i insty-
tucji miejskich, organizacji i stowarzyszeń 
złożyli zebranym życzenia. Życzyli uczestni-
kom przede wszystkim nieustającej pogody 
ducha i dużo zdrowia. Na ręce przewod-
niczącej przekazali też kwiaty i upominki. 
Zwracając się do zebranych burmistrz Jacek 
Kowalski stwierdził „z prawdziwą przyjemno-
ścią patrzę jak cieszycie się jesienią życia i czer-
piecie radość ze wspólnych spotkań”. 

Świętowanie trwało do późnych godzin 
wieczornych. 

n

n 20 października w restauracji Anna 
w Modlinie Starym Światowy Dzień 
Seniora świętowali członkowie nowo-
dworskiego oddziału Związku Eme-
rytów Rencistów i Inwalidów. Na spo-
tkanie przybyło liczne grono członków 
oddziału. Nie zabrakło też gości. 

TeksT I FoTo RED.

Na terenie naszego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowym Dworze Ma-

zowieckim działa grupa samopomocowa 
dla obywateli Ukrainy. W znacznej części są 
to kobiety, które pozostały na terenie na-
szego miasta i próbują odbudować swoje 
życie w nowej rzeczywistości.

Spotkania grupy odbywają się w każdy 
poniedziałek o godzinie 13.30 w Ośrodku 
Wsparcia przy ul. Partyzantów 7 w Nowym 
Dworze Mazowieckim.

Podczas poniedziałkowych spotkań, 
panie wspierają się wzajemni, rozmawiają 
o swoich tęsknotach, marzeniach, planach 
na przyszłość związaną z zamieszkaniem 
w Polsce, a także wspólnie przygotowują 
posiłki oraz świętują np. swoje urodziny. 
Tematy spotkań są różne, można na nich 
także dowiedzieć się jak mogą pomóc in-
nym, a także gdzie uzyskać pomoc. Grupa 
organizuje także spotkania poza ośrod-
kiem, panie spędzają czas wolny z dziećmi 
w parku, na placach zabaw, a także organi-
zują wspólne wyjazdy.

W ostatnim czasie dołączyły także ko-
biety, które przybyły z terenów na których 
wojna jest szczególnie agresywna (Cher-
sonia, Zaporoża, Doniecka etc.), potrzebu-
jące wsparcia, najbardziej psychicznego. 
W związku z takimi potrzebami, w Punk-
cie Konsultacyjnym działającym przy OPS 
przyjmuje psycholog z Ukrainy, który po-
maga zmierzyć się z trudną sytuacją życio- wą. Zapisy przyjmowane są pod numerem 

telefonu 782-174-000.
Warto także przypomnieć, że kobiety 

należące do tej grupy pomagają w ramach 
wolontariatu, wydając odzież oraz zabawki 
dla dzieci, magazyn otwarty jest w ponie-
działki w godz 9.00– 13.00

Zapraszamy osoby z Polski i Ukrainy, 
które znalazły się w trudnej sytuacji życio-
wej i materialnej do skorzystania z tej for-
my pomocy.

n Środki z fundusz alkoholowego mogą 
być przeznaczone na realizację zadań 
z zakresu pomocy i usług społecznych, 
zapewnienia schronienia, edukacji, 
opieki i wychowania, organizacji czasu 
wolnego, w tym kultury i sportu oraz 
zdrowia publicznego, w ramach ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa. 

pomoc obywatelom z Ukrainy – nie tylko na chwilę TeksT I FoTo OPS
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nagrody za upiększanie Miasta!

Spotkanie odbyło się w Domu Ban-
kietowym Relax, a zorganizowali je 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 – 
Roman Biliński, Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Nr 3 – Jadwiga Rytel, Przewodni-
cząca Zarządu Osiedla Nr 4 – Krystyna Na-
siadka. Na Sali zebrało się ok. 150 osób.

W spotkaniu wziął udział Burmistrz Ja-
cek Kowalski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Bisialski, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej –Grażyna Nadrzycka oraz 
Jerzy Plackowski, prezesi spółek i instytucji 
działających na terenie miasta oraz przed-
stawiciele organizacji społecznych, policji 
i straży miejskiej.

W konkursie wyłonionych zostało w su-
mie 60 laureatów. Nagrody w postaci ta-
lonów oraz dyplomy wręczyli im Burmistrz 
i Przewodniczący Rady Miejskiej. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 
osób. Organizatorzy spotkania serdecz-
nie dziękują panu Dariuszowi Tabęckie-
mu – Prezesowi Z.E.C Sp. z o.o., Pani An-
nie Rutkowskiej – Prezes Z.B.K. Sp. z o.o., 
Panu Januszowi Dąbrowskiemu – Preze-
sowi Z.W.I.K Sp. z o.o. oraz Panu Andrze-
jowi Pawluczukowi współwłaścicielowi 
Centrum Dystrybucji Lukullus za okazaną 
życzliwość, pomoc i wsparcie w przygo-
towaniu spotkania.

TeksT RED.  
FoTo WOJCIECH FILIPIAK GAZETA NOWODWORSKA  

n Corocznie w okresie letnim na miej-
skich osiedlach organizowane są kon-
kursy „Osiedle w Kwiatach”. 24 listopa-
da trzy zarządy osiedli zorganizowały 
wspólną uroczystość wręczenia nagród 
najpiękniej ukwieconym posesjom 
i balkonom. 



 

13

nasZe MiastO

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

Wuroczystym przekazaniu wozu na terenie 
placówki uczestniczyli Adam Struzik mar-

szałek województwa mazowieckiego, Anna Katarzyna 
Brzezińska – Radna Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego burmistrz Jacek Kowalski, władze powiatu i oko-
licznych gmin, dyrekcja oraz pracownicy szpitala. 

Wartość pojazdu to ponad pół miliona zł. Zakup 
został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z projektu covidowego. „To ważna i dobra wiadomość 
dla mieszkańców naszego miasta i całego powiatu” 
czytamy na profilu Jacka Kowalskiego na Facebooku. 
To nie jedyne wsparcie, jakie trafiło do Nowodworskie-
go Centrum Medycznego. W ramach projektu unijne-
go samorządu województwa mazowieckiego placów-
ka otrzymała także aparaturę medyczną, w tym m.in. 
aparaty do terapii nerkozastępczej, pompy infuzyjne, 
aparaty USG, tomograf komputerowy, aparaty do 
wentylacji wysokoprzepływowej, mobilny aparat RTG, 
defibrylatory i kardiomonitory, a także środki ochrony 
osobistej.

Łączna wartość przekazanego wsparcia to ponad 
4,6 mln zł.

nowa siedziba  biblioteki pedagogicznej 

10 listopada br. na parterze w budynku Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej została otwarta filia Pedagogicz-

nej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim. 
W otwarciu uczestniczyli Wiesław Raboszuk – wicemarszałek 

województwa mazowieckiego, Burmistrz Jacek Kowalski, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, władze powiatu oraz inni 
zaproszeni goście. 

„Nowa siedziba, jej dostępność, komfortowe warunki pracy i korzy-
stania z zasobów bibliotecznych niech będą źródłem nowych możliwo-
ści, zarówno dla pracowników jak i wszystkich korzystających z Państwa 
placówki. Niech będzie to również impulsem do dalszego rozwoju Filii 
i inspiracją do podejmowania kolejnych działań służących kształceniu 
i doskonaleniu pracowników pedagogicznych, jak również wielu sukce-
sów w pedagogizacji społeczeństwa” – życzył kierownictwu placówki 
Burmistrz Jacek Kowalski. 

n Biblioteka Pedagogiczna ma nową siedzibę. Od listopada 
można korzystać z jej zasobów w komfortowych warunkach.

TeksT RED.  
FoTo ADAM SZABŁOWSKI

nasz szpital ma nową karetkę!
n W służbie nowodworskiego szpitala jeździ nowa karetka. Ambulans typu C wyposażony m.in. w defibrylator, krzesło kardiolo-
giczne, respirator, ssak, pompę infuzyjną, nosze, deskę pediatryczną oraz deskę ortopedyczną przekazały władze Mazowsza. 

TeksT RED.  
FoTo WIRTUALNy NOWy DWóR
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Uroczystości rozpoczęły się przed tzw. 
Andersówką, czyli domem, w którym  

w którym 11 sierpnia 1892 r. urodził się 
i spędził pierwszych 10 lat życia Władysław 
Anders. 

Przybyłych gości powitała katarzyna 
erdman – burmistrz Krośniewic. Byli wśród 
nich m.in.: córka generała, ambasador RP we 
Włoszech Anna Maria Anders, Szef Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jan Józef kasprzyk, Wojewoda 
Łódzki Tomasz Bocheński. 

Zabiegając głos ambasador Anna Maria 
Anders powiedziała m.in.: Jestem wzruszo-
na. Mówiono mi, że będzie to mała uroczy-
stość, a są tłumy, wraz z wojskiem i orkiestrą 
– powiedziała Anna Maria Anders. … To 
wielki dzień dla mnie i generała Andersa, 
który na pewno na nas dziś patrzy. 

Płk rez. Alfred kabata – prezes ZG 
ZOR podkreślił: Jest to już kolejna uroczy-
stość patriotyczna poświęcona gen. Wła-
dysławowi Andersowi, którą jako Związek 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Pol-
skiej współorganizujemy w Krośniewicach. 

Uroczystość przed Andersówką za-
kończyło złożenie kwiatów przed tabli-
cą pod wmurowaną w ścianę budynku 
tablicą pamiątkową, przypominającą  
o krośniewickich korzeniach zwycięzcy spod 
Monte Cassino. 

Druga część uroczystości odbyła się 
na skwerze przed pomnikiem gen. Wła-
dysława Andersa którą prowadził członek 

ZOR RP – kpt. w st. spocz. Janusz 
Rzepecki. Tu Prezes ZG ZOR płk 
rez. Alfred kabata, wręczył Szefo-
wi Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Janowi 
Józefowi kasprzykowi Srebrny Me-
dal Za Zasługi Dla Związku Oficerów 
Rezerwy RP, a pani ambasador Annie 
Marii Anders Krzyż Zasługi Związku 
Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” 
(„Służyć Ojczyźnie”). 

sam prezes został odzna-
czony Medalem im. Jadwigi Du-
nin Borkowskiej – Maleszewskiej 
pierwszej przewodniczącej Sto-
warzyszenia „Rodzina Policyjna”  
w Łodzi a także uhonorowany meda-
lem okolicznościowym przez burmistrz 
Krośniewic. 

Po Apelu Pamięci i oddaniu salwy 
honorowej uroczystości w Krośniewi-
cach zwieńczyła ceremonia złożenia 
kwiatów. 

Następnie uroczystości kontynu-
owano w Szkole Podstawowej im. gen. 
Władysława Andersa w Nowem, która 
obchodziła 15 – lecie nadania sztanda-
ru i imienia patrona. 

Minister Jan Józef Kasprzyk wrę-
czył w imieniu ministra Edukacji i Na-
uki medale Komisji Edukacji Narodo-
wej, a także uhonorował medalami 
„Pro Patria” zasłużone osoby, a me-
dalem „Pro Bono Poloniae” szkołę, 
która od wielu lat kształci uczniów  
w duchu patriotycznym.

Ambasador Anna Maria Anders 
udekorowała sztandar szkoły Złotym 
Medalem Pamiątkowym 50. rocznicy 
śmierci generała broni Władysława An-
dersa.

Wręczono również nagrody i oko-
licznościowe medale laureatom kon-
kursu plastycznego „Gen. Anders – Mój 
Patron”. 

Na koniec uczniowie zaprezento-
wali patriotyczny program artystyczny. 

n 14 października 2022 r. w Krośniewi-
cach k. Kutna (Woj. Łódzkie) odbyły się 
obchody 130. rocznicy urodzin genera-
ła Władysława Andersa, których współ-
organizatorem był Związek Oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – 
Zarząd Główny w Warszawie z siedzi-
bą w Nowym Dworze Mazowieckim. 
W uroczystościach udział wzięła córka 
generała, ambasador RP we Włoszech 
Anna Maria Anders.

obchody 130. rocznicy urodzin gen. andersa TeksT (K) FoTo MARCIN ŁADA
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
serdecznie zaprasza obywateli Pol-
ski oraz obywateli Ukrainy znajdują-
cych się w trudnej sytuacji społecz-
nej i socjalnej do korzystania z do-
stępnej odzieży, która znajduje się  
w magazynie ul. Partyzantów 7 w No-
wym Dworze Mazowieckim.

Magazyn otwarty jest:  
poniedziałek od 9 do 13

Центр соціального захисту у 
Новому Дворі Мазовецькому 

щиро запрошує громадян Польщі 
та України, які опинилися у склад-
ному соціальному та соціальному 
становищі, користуватися наявним 
одягом, який є на складі за адресою 
вул. Partyzantów 7 у Новому Двурі 
Мазовецькому.

Склади працюють:  
в понедiлок з 9-13

BuduJeMy nową sTAcJę uzdATnIAnIA wody

Dobra wiadomość! Zarząd ZWIK Sp. z o.o. wyłonił w przetargu nieograniczonym wykonawcę za-
dania „Budowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Nowym Dworze Mazowieckim”. Najkorzystniejszą 
ofertę, opiewającą na kwotę 31 106 700,00 zł brutto, złożyła firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa 
i Instalacji ABT Sp. z o. o z Częstochowy. Inwestycja powstanie w okresie 2 lat od podpisania umowy. 
Będzie to jedna z najbardziej wydajnych i nowoczesnych stacji na Mazowszu. Powstanie przy zbie-
gu ul. Leśnej i Małej. Jest to inwestycja kluczowa dla funkcjonowania i rozwoju naszego miasta.
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Wyrzuć elektrośmieci
W porozumieniu z Klubem radnych Niezależni Dla Miasta 
w pięciu lokalizacjach na terenie miasta stanęły kontenery  
do odbioru małych elektrośmieci. 
Zużyty drobny sprzęt elektroniczny, stare telefony, i baterie 
można wrzucić do pojemników, które stanęły przy: 
– ul. Dworcowej, 
– ul. 29 listopada 324, 
– ul. Dębowej/Zielonej,
– ul. Bohaterów Modlina, 
– Szkole Podstawowej nr 7 na Osiedlu Młodych.

Podkreslamy, że do pojemników należy wrzucać tylko drobny 
zużyty sprzęt elektroniczny. 

Bezpłatnie Bezpiecznie do celu!
Usługa bezpłatnego transportu „Bezpiecznie do celu” na tere-
nie Powiatu Nowodworskiego, adresowana jest do wszystkich 

pełnoletnich osób, mających problem w przemieszczaniu się 
w obrębie powiatu. Bezpłatny transport daje tym osobom 
(bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pocho-

dzenie etniczne, wyznawaną 
religię, światopogląd, orien-
tację seksualną) możliwość 
sprawiedliwego, pełnego 
uczestnictwa we wszystkich 
aspektach projektu, na jed-
nakowych zasadach. Usłu-
ga zapewnia równy dostęp 
osobom z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, a tak-
że w sytuacji występowania 
ograniczonej mobilności na-
wet jeśli niepełnosprawność 
nie została orzeczona. Celem 
projektu jest wprowadzenie 
nowej jakości usług transpor-
towych, szczególnie na ob-
szarach wiejskich, w których 
dostęp do placówek służby 
zdrowia, gabinetów rehabi-
litacyjnych, a także do zakła-
dów pracy na otwartym rynku 
jest utrudniony. Do dyspozy-
cji mieszkańców powiatu jest 
samochód mogący pomieścić 
do 8 osób. Jest on wyposażo-
ny w schodołaz i wózek inwa-
lidzki, dzięki czemu transport 
osób zamieszkujących wyż-
sze kondygnacje budynków 
wielorodzinnych nie stanowi 
problemu. Ze wspomniane-
go wsparcia, świadczonego 
przez Powiat Nowodworski, 
można korzystać jedynie na 
terenie naszego powiatu i bę-
dzie ono dostępne wyłącznie 
dla mieszkańców gmin: Nowy 
Dwór Mazowiecki, Nasielsk, 
Zakroczym, Pomiechówek, 
Czosnów i Leoncin. Rejestra-
cja osób z potrzebą wsparcia 
w zakresie mobilności nastę-
puje przy pierwszym kontak-
cie z dyspozytorem poprzez 
kontakt telefoniczny kom. 
728-096-651, tel. stacjonarny 
PCPR 22 365-01-35. 
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tekst i Foto 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Kinga Sękowska ur. 3.09.2022 r.

Czekamy 
na zdjęcie
 Twojego 
dziecka

nowi nowodworzanie i nowodworzanki
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inWentaryzacja indyWidualnych źródeł  
ogrzeWania W mieście noWy dWór mazo-
Wiecki

Do 31 grudnia 2021 roku potrwa inwentaryzacja źródeł 
ogrzewania w indywidualnych domach i lokalach użyt-
kowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Konieczność jej wykonania została nałożona na wszystkie 
gminy z terenu województwa Mazowieckiego uchwałą nr 
115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 
września 2020 roku w sprawie programu ochrony powie-
trza dla stref w województwie mazowieckim, w których 
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe 
substancji w powietrzu.

Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ogrzewania w in-
dywidualnych domach i lokalach użytkowych jest obo-
wiązkowe dla Miasta.

Inwentaryzacja będzie prowadzona od 02 listopada 2021 
roku. przez upoważnionych pracowników Urzędu Miej-
skiego, wyposażonego w identyfikator oraz pisemne 
upoważnienie do wykonania prac. 

Odwiedzą oni wszystkie punkty adresowe zlokalizowane 
w naszym mieście, by dokonać spisu.

Mieszkańcy i właściciele lokali usługowych mogą się rów-
nież spisać osobiście w godzinach pracy Urzędu.

naBór WnioskóW na Wymianę źródła  
ciepła W 2023 roku

Nabór wniosków na dotację celową na wymianę źródła 
ciepła z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w roku 
2023 będzie prowadzony od 1 stycznia do 31 maja. 

W przyszłym roku w budżecie jest zarezerwowanych na 
ten cel 300 000 zł. 

Z dotacji może skorzystać właściciel lub współwłaściciel 
nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta. 

Dotacja przysługuje wnioskodawcom, którzy wykorzy-
stując piec na paliwo stałe poniżej klasy 5 według normy 
EN-PN 303:5 czyli tzw. kopciuchy opalane węglem, drew-
nem lub pelletem.

Objęte dofinansowaniem są zakup nowego pieca pel-
letowego posiadającego certyfikat ekoprojektu, pieca 
elektrycznego, gazowego, olejowego lub pompy ciepła.

Dotowane jest również przyłączenie się do sieci gazowej, 
a w przypadku braków technicznych montaż zbiornika 
na gaz lub olej.

Kwota dotacji w zależności od zakresu prac i poniesio-
nych kosztów może wynieść do 5 000 zł na zakup no-
wego pieca, do 1 500 zł na wykonanie przyłącza do sieci 

gazowej bądź instalację zbiornika na gaz lub olej oraz do 
6 500 zł na zakup i montaż pompy ciepła. 

program „czyste poWietrze”

W Urzędzie Miejskim mieszkańcy mogą złożyć wniosek 
o dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Czyste 
Powietrze”. 

Do skorzystania z dofinansowania są mieszkańcy, którzy 
planują lub dokonali wymiany starego, nieefektywnego 
źródła ciepła w swoim domu w ciągu ostatnich 6 miesię-
cy. Dotacja obejmuje wymianę źródła ciepła, docieplenie 
budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż paneli fotowoltaicznych.

Szczegółowe informacje na temat warunków przystąpie-
nia do programu znajdą państwo na stronie czystepo-
wietrze.gov.pl

Do państwa dyspozycji pozostaje również pracownik 
Urzędu Miejskiego w pokoju 316, który udzieli wszel-
kich niezbędnych informacji. Pomoże również wypeł-
nić i wysłać wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW 
w Warszawie.
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Coroczne obchody upamiętniające obronę Twierdzy Modlin 
odbyły się w sobotę, 24 września. Rozpoczęły się pod tablicą 

I Portu Marynarki Wojennej z udziałem przedstawicieli Ligi Morskiej 
i Rzecznej. Pod Kotwicą delegacje władz miasta, przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ligi Mor-
skiej i Rzecznej, harcerze oraz uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół 
złożyli kwiaty. Następnie w kościele pw. św. Barbary odbyła się Msza 
w intencji Obrońców Modlina. Po nabożeństwie mieszkańcy w asy-
ście kompanii 2. Mazowieckiego Pułku Saperów przemaszerowali 
ulicami twierdzy pod Pomnik Obrońców Modlina, gdzie odczytano 
Apel Poległych i oddano salwę honorową. Po części oficjalnej w Par-
ku Trzech Kultur odbył się piknik historyczny, współorganizowany 
przez stowarzyszenie Subsidium i władze miasta. 

Na uczestników czekało wiele atrakcji. Rekonstruktorzy na swo-
ich stoiskach prezentowali obóz ludności cywilnej, lazaret tj. szpi-
tal polowy z epoki, gabinet oficera wojska polskiego, na poligonie 
przykoszarowym można było sprawdzić czy ma się celne oko, a lu-
dzie o mocnych nerwach byli świadkami operacji rannego w wa-
runkach polowych. Jednostki wojskowe i Ochotnicza Straż Pożar-
na Ratownictwo Wodne na swoich stoiskach prezentowały sprzęt 
z jakiego na co dzień korzystają podczas służby. Dzięki Zbrojowni 
Modlin Umiejętności można było potrenować strzeleckie, przenieść 
się w wirtualną rzeczywistość na stoisku VR i pograć w planszówki. 
Przewodnicy z miejscowego oddziału PTTK zabrali chętnych na dar-
mowe wycieczki po Twierdzy Modlin. Swoje drzwi na zwiedzających 
otworzyło również Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Mo-
dlin, do którego wejście w tym dniu było bezpłatne. Organizatorzy 
zapewnili też ciepły posiłek – darmową wojskowa grochówkę. 

Ostatnim punktem programu był koncert pieśni patriotycznych 
w wykonaniu Arlety Lemańskiej i Wojciecha Bardowskiego. 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy przyczy-
nili się do organizacji obchodów: 2. Mazowieckiemu Pułkowi Sape-
rów, Lidze Morskiej i Rzecznej, miejscowej parafii pw. Św. Barbary 
w Modlinie Twierdzy, Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 4, 
harcerzom z Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochot-
niczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne, właścicielowi kosza-
rowca Garnizon Modlin, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 
Modlin, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Zakładowi Wodociągów 
i Kanalizacji, Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Straży 
Miejskiej, Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania, Oddziałowi Specjal-
nemu Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Placówce 

Straży Granicznej Warszawa-Modlin oraz patronom medialnym. Za-
danie publiczne pn. Piknik Historyczny z okazji 83. Rocznicy Obrony 
Twierdzy Modlin dofinansowano ze środków z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

Uczcili Bohaterów! oficjalne uroczystości i piknik historyczny 
z okazji rocznicy obrony Modlina

TeksT I FoTo URZąD MIEJSKI 

n Stoiska rekonstruktorów i jednostek wojskowych, rzeczywi-
stość VR, gry planszowe, nauka strzelania darmowe wycieczki 
z przewodnikiem oraz koncert pieśni patriotycznych – to tylko 
niektóre atrakcje jakie czekały w ostatnia sobotę na mieszkań-
ców miasta i turystów podczas pikniku historycznego. Impreza 
odbyła się w Parku Trzech Kultur, a była zwieńczeniem obcho-
dów 83. Rocznicy bohaterskiej obrony Twierdzy Modlin. Zada-
nie było dofinansowane ze środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego. 
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Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele parafial-
nym pw. Św. Barbary w Modlinie Twierdzy. Po niej na-

stąpił przemarsz na cmentarz forteczny, gdzie pod Pomnikiem 
Obrońców 1920 r. delegacje złożyły kwiaty. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Burmistrz Jacek Kowalski. 

W piątek 11 listopada w kościele pw. św. Michała Archanio-
ła również odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. Po niej 
zgromadzeni przemaszerowali pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie także złożono kwiaty. Po części oficjalnej 
odśpiewany został hymn państwowy i pieśń legionów. 

W obchodach udział wzięli przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych w tym Posłanka  Kinga Gajewska. 

Organizatorem obchodów było Miasto Nowy Dwór Mazo-
wiecki. Składamy podziękowania wszystkim, którzy wsparli or-
ganizację uroczystości: żołnierzom z 2. Mazowieckiego Pułku 
Saperów, Strażakom z PSP, OSP i OSP – Ratownictwo Wodne, 
Straży Miejskiej, Policji, uczniom i nauczycielom nowodwor-
skich szkół, harcerzom z Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, 
Związkowi Oficerów Rezerwy RP, Stowarzyszeniu Seniorów 
Lotnictwa Wojskowego, Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania, 
pocztom sztandarowym, delegacjom służb mundurowych, lo-
kalnych instytucji i stowarzyszeń, księżom Proboszczom nowo-
dworskich parafii i Mieszkańcom naszego miasta.

Miejskie obchody Święta niepodległości! TeksT I FoTo RED.

n W tym roku minęły 104 lata od odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Tradycyjne obchody tej rocznicy odbyły się w na-
szym mieście 10 i 11 listopada.  
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Na miejscu każdy chętny mógł przymierzyć się do broni 
palnej z różnych epok i spróbować swoich sił w strze-

laniu na różnych dystansach. Chętnych nie brakowało, a w za-
leżności o warunków fizycznych swoich sił z bronią sportową 
mogła spróbować również młodzież. Dla dzieci przygotowano 
bezpieczną i cichą broń pneumatyczną, która stanowi znako-
mitą podstawę do budowania umiejętności strzeleckich. Nie 
zabrakło również parady pojazdów historycznych oraz grilla.

Strzelectwo w Polsce staje się coraz popularniejszym spor-
tem i formą aktywnego spędzania czasu. Relatywnie liberalne 
przepisy dotyczące posiadania broni, łatwość uzyskania pozwo-
lenia na broń oraz przystępność cenowa broni palnej przycią-
gają do sportu nowe szeregi entuzjastów strzelectwa. Dodajmy 
dla porządku, że w klubie strzeleckim działającym przy Zbro-
jowni Modlin można spełnić formalne wymogi uprawniające 
do legalnego posiadania broni palnej. 

trzy salwy na zbrojowni Modlin TeksT I FoTo ORGANIZATORZy

n Dzień Niepodległości obchodzony 11 listopada nowodworza-
nie świętowali na wiele sposobów, a jednym z bardziej widowi-
skowych była wizyta na nowodworskiej strzelnicy Zbrojownia 
Modlin. Imprezę otworzył rano Burmistrz miasta Jacek Kowalski 
oddając pierwsze strzały z tego dnia!

15 listopada 2022 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultu-
ry w przepięknym programie poetycko-muzycznym 

zespół śpiewaczy seniorów Marzyciele pod wodzą Krzysztofa 
Prusika uczcił 104. rocznicę odzyskania Niepodległości.

Marzyciele Bohaterom TeksT I FoTo NOK

n 15 listopada 2022 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury w prze-
pięknym programie poetycko-muzycznym zespół śpiewaczy se-
niorów Marzyciele pod wodzą Krzysztofa Prusika uczcił 104. rocz-
nicę odzyskania Niepodległości.
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Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej był także 
partnerem przedsięwzięcia. 

Licznie przybyłą na koncert publiczność powitała Aleksandra 
kotylak – przewodnicząca zarządu zespołu, a następnie głos zabra-
ła Józefa Barbara Łuszczyńska – dyrygent i kierownik zespołu. 

Podczas koncertu wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowo-
dworskiej Soli Deo, chór i kapela (dwoje skrzypiec, klarnet i akor-
deon) pod dyrekcją Józefy Barbary Łuszczyńskiej, Dziecięcy Zespół 
Tańca Ludowego pod kierownictwem Ewy Budny-Orłowskiej. Partie 
solowe wykonał Dawid Kaptur, a wykonawcami tańców narodowych 
(mazura i oberka) byli Ewa Budny-Orłowska i Dawid Kaptur.

Na koncert złożyły się pieśni patriotyczne, które towarzyszyły Po-
lakom podczas walk o Niepodległość (…)

Po zakończonym koncercie głos zabrał płk rez. Alfred kabata, 
który podziękował za podniosły, wzruszający i patriotyczny koncert, 
który upamiętniał 104. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Wspólnie z Teresą stroińską – Macińską przekazał na ręce 
Józefy Barbary Łuszczyńskiej upominek. 

Następnie uhonorował Józefę Barbarę Łuszczyńską krzy-
żem zasługi związku oficerów Rezerwy RP „serve Pa-
triae” („Służyć Ojczyźnie”) nadanym przez Zarząd Główny z oka-
zji jubileuszu 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rze-
czypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług dla współpracy ze 

Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zasług 
w prowadzeniu działalności artystycznej, popularyzowanie tra-
dycji narodowych, oraz kształtowanie postaw patriotycznych  
w społeczeństwie.

Na koncert przybyło m.in. kilkoro radnych Rady Miejskiej w No-
wym Dworze Mazowieckim, członkowie Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku i Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
w Modlinie. ZOR RP podczas koncertu reprezentowali: płk rez. Al-
fred kabata – prezes ZG, Teresa stroińska – Macińska, Henryk 
Ruszczyk, ppłk rez. Henryk Marciniak, wiesława karczmar-
czyk kpr. rez. stanisław wykowski. Obecny był także Michał 
krzysztof wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Ro-
dzina Policyjna 1939 roku, która to organizacja ściśle współpracuje ze 
Związkiem Oficerów Rezerwy RP.

koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu soli deo TeksT  (K) FoTo WIESŁAWA KARCZMARCZyK

n 19 listopada 2022 r., w Hotelu Royal w Modlinie, odbył się kon-
cert „To Oni szli do Niepodległej...” w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo. Patronat nad koncertem 
objął płk rez. Alfred Kabata – Prezes ZG Związku Oficerów Rezer-
wy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dzieci poznały dyniowe królestwo, jego mieszkańców 
i historię o znikających dyniach. Ten pełen  humoru 

i zwrotów akcji spektakl miał również walory edukacyjne nasi 

mali widzowie poznali kolory jesieni i dary lasów. Były też za-
gadki o grzybach jadalnych i trujących. Śmieszne dialogi z pu-
blicznością i siła komiczna to walory duetu aktorskiego : Lidii 
Sycz i Michała Głowackiego, który jak zawsze rozbawił całą 
widowni.  Za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. „Go-
tujcie zupę z dyni” tak brzmiały ostatnie słowa aktorki i to być 
może będzie realny efekt sobotniego spektaklu. Do zobaczenie 
i smacznego.

pzt „z dynią w herbie” TeksT I FoTo NOK

n W sobotni Poranek z Teatrem 19.11.2022 w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury było jesiennie i dyniowo. Teatr Wariacja z Warsza-
wy wystawił najnowszy spektakl z detektywistycznym akcentem 
pt. „Z DYNIĄ W HERBIE”. 
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Organizatorem wydarzenia była Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna wraz z Miastem Nowy Dwór Ma-

zowiecki. Partnerem wydarzenia był samorząd województwa 
mazowieckiego. 

W sobotni wieczór w NOKu wystąpił jeden z najpopularniej-
szych składów w polskim rapie – DIXON37, czyli Kafar i Rest. 
Na scenie oprócz gwiazdy wieczoru wystąpili lokalni twórcy 
grający muzykę hip-hop. Były to: Bradaflo, Dziku WSN, Hydra, 
OwCzarujący, Traking, Sałata, ANONxMatek.  Za deckami stanął 
Piti Plankton. 

Impreza wyszła naprzeciw oczekiwaniom środowiska mło-
dzieży, które zaproponowało Miastu zorganizowanie tego typu 
wydarzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani 
w realizację przedsięwzięcia. Mamy nadzieję na kolejne w przy-
szłym roku. 

sobota w rytmie hip hop! TeksT I FoTo URZąD MIEJSKI 

n 26 listopada 2022 w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło 
się wydarzenie pn.  „W rytmie Hip Hop – Kafar  Dixon37  w  No-
wym Dworze  Mazowieckim – integracja młodzieży z terenu wo-
jewództwa mazowieckiego”. 
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Atrakcyjny program, o który zatroszczył się Nowodworski 
Ośrodek Kultury, ściągnął na te kabaretowe ćwiczenia sporą 

rzeszę nowodworzan oraz mieszkańców innych zakątków Mazow-
sza. Gości przywitał, a potem również zabawiał jako konferansjer, 
już tradycyjnie, Tomasz Jachimek. Na scenie zaprezentowali swoje 
skecze kolejno Piotr Bałtroczyk i Kabaret Młodych Panów. Zarówno 
autorski program Bałtroczyka, jak społeczno-obyczajowe skecze 
Młodych Panów dostarczyły publiczności mnóstwa radości i śmie-
chu. W dobrych humorach i z podreperowaną pogodą ducha pu-
bliczność opuszczała salę NOSiRu. Ta niezwykła sztuka spoglądania 
na siebie, swoje problemy, a także rzeczywistość, która nas otacza, 
z humorem i dystansem, dzięki artystom, stała się udziałem uczest-
ników Nowodworskich Manewrów Kabaretowych. Na ten pogodny 

wieczór zaprosili Państwa Burmistrz Nowego Dwóru Mazowieckiego 
Jacek Kowalski oraz Nowodworski Ośrodek Kultury przy współpracy 
z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Partnerem wydarze-
nia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

kabaretowy wieczór za nami! TeksT I FoTo NOK

n Już po raz XIII odbyły się Nowodworskie Manewry Kabaretowe. 
02. grudnia 2022 r. w sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, spotkali się fani rozrywki kabaretowej.

Organizatorami imprezy byli Zarząd Osiedla nr 9 i Radny Rady 
Miejskiej Tomasz Reginis. 

Wsparcia udzielił również Radny Powiatu Nowodworskiego 
Mariusz Ziółkowski. Do wspólnej zabawy dołączył Burmistrz Jacek 
Kowalski. 

Frekwencja zaskoczyła nawet samych organizatorów. Licznie 
przybyli mieszkańcy osiedla świetnie się bawili. Najmłodsi cieszy-
li się z wizyty Świętego Mikołaja i towarzyszącej mu Baśki Mur-
mańskiej. Było ognisko, wojskowa grochówka, słodycze i wspólne 
rozmowy. 

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy pomo-
gli przy organizacji imprezy:  firmie ITBPS, Miastu Nowy Dwór Ma-
zowiecki, Delikatesom Spożywczym - Dębowa, firmie Nowakowski 
Codziennie Razem, Polnische Spezialitäten Lukullus oraz druhom ze 
Straży Pożarnej. 

integracyjny piknik mieszkańców os. nr 9 TeksT RED. FoTo FB ORGANIZATORóW

n W sobotę 3 grudnia na Osiedlu nr 9 odbył się piknik integracyj-
no-mikołajkowy.
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Zacznijmy jednak od początku. Jesienią 1927 r. w No-
wym Dworze przeprowadzono wybory samorządowe. 

Po licznych przepychankach i kłótniach kończonych nawet 
na ławie sądowej wybrano władze miejskie. Burmistrzem zo-
stał lewicowiec Julian Turek z PPS-u, jego zastępcą miejsco-
wy działacz żydowskiego Bundu trzydziestolatek Chaim Icek 
Rudawski. Podobne poglądy polityczne miała też większość 
Rady Miejskiej. 

Jednym z pierwszych postanowień burmistrza Turka było 
uporządkowanie pomieszczeń Magistratu. Wśród obradują-
cych lewicowców pewien element dekoracyjny rodził dy-
sonans. Na ścianie wisiał obraz będący repliką wojskowego 
sztandaru ozdobionego wizerunkami Orła Białego i Matki Bo-
skiej. Obraz pospiesznie wyniesiono na strych. Był 22 grudnia 
1927 r. 

Oczywiście część społeczeństwa Nowego Dworu za-
protestowała. Sprawa stała się głośna. Trafiała może nie 
na pierwsze, ale na drugie 
i trzecie strony gazet, w ca-
łym kraju. Z dnia na dzień 
burmistrz Turek stał się sław-
ny. Tylko chyba nie o takiej 
sławie myślał. Naraził się 
prawie wszystkim: katolikom 
i prawosławnym – bo obraził 
Matkę Boską, narodowcom – 
bo Orzeł Biały wyniesiony na 
strych, wojsku – bo sztandar 
potraktowany bez szacunku. 
Trzeba było poprawić wi-
zerunek burmistrza i to jak 
najszybciej, bo lekarz miej-
ski doktor Riedl, zwolniony 
z posady za krytykę „porząd-
ków”, pozwał do sądu i Tur-
ka, i Radę Miejską. W tym 
momencie zrodził się po-
mysł na ocieplenie stosun-
ków między burmistrzem, 
a obrażonymi nowodworza-
nami – zabawa choinkowa. 
Pomysł sam w sobie zupeł-
nie sensowny: zadowolone 
dzieci = zadowoleni rodzice. 
Dlaczego zatem „poprawa” 
burmistrza była dziwna? 
Z kilku powodów.

Po pierwsze dziwne było 
miejsce, w którym odbyć się 
miała zabawa celebrująca 
w pewien sposób Boże Na-
rodzenie. Na miejsce spotka-
nia wybrano bowiem szkołę. 
Powiecie Państwo, że to ra-
czej normalne, zabawa dla 
dzieci, szkoła zapewne miała 
jakąś salę gimnastyczną więc 
miejsce nasuwa się samo. 
Niezupełnie, bo spośród kil-
ku nowodworskich placówek 
oświatowych wybrano szkołę 
żydowską. Po drugie dziwne 
było to, do kogo skierowano 

zaproszenia. Zabawa choinkowa kojarzy się raczej z chrze-
ścijaństwem, a burmistrz zaprosił wszystkie nowodworskie 
dzieci szkolne i te z ochronki czyli przedszkola, oczywiście 
wraz z rodzicami. Ładny gest, tylko że około 50% nowodwo-
rzan było pochodzenia żydowskiego, w tym znaczną część 
stanowili ortodoksi i dla nich takie zaproszenie było obrazą. 

Po trzecie dziwny był sam przebieg zabawy. Skoro była 
to zabawa organizowana przez władze miasta to zgodnie ze 
zwyczajem powinien rozpocząć ją burmistrz. I rozpoczął. Tyl-
ko zamiast życzeń dobrej zabawy wygłosił spicz polityczny 
dodając przy tym, że „Jezus był socjalistą”. Nieco oszołomio-
ną dziatwę i zebranych rodziców, po takim stwierdzeniu nie 
zdziwił już chyba repertuar zaproszonego na imprezę chóru, 
który w święto Trzech Króli pochodzących wszakże z różnych 
stron świata, ochoczo odśpiewał Międzynarodówkę.

Czy towarzyszowi Turkowi udało się poprawić stosunki 
z mieszkańcami Nowego Dworu? No cóż i sprawa sztandaru, 
i zabawa choinkowa miały miejsce około Bożego Narodzenia, 
około Wielkanocy Julian Turek przestał pełnić obowiązki no-
wodworskiego burmistrza.

n

n Był 6 stycznia 1928 r., Święto Trzech Króli. Idealna pora na 
miejską choinkę dla dzieci. I zabawa choinkowa się odbyła, 
tyle że nieco dziwna. 

poprawka burmistrza TeksT I FoTo  
MARIA MOŻDŻyńSKA 
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Na szczęście, istnieje jednak inna szkoła konserwatorska repre-
zentowanej m. in. przez znakomitego, choć nieżyjącego już 

profesora Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej – Andrzeja 
Stanisława Tomaszewskiego. To szkoła kreacji, która wręcz zakazuje 
naśladownictwa historycznego, a domaga się w obiektach historycz-
nych współczesnej dobrej architektury, która powinna kontrastować 
z obiektami zabytkowymi, ale przy poszanowaniu skali, proporcji 
i pierwszoplanowej roli obiektów historycznych, a więc także harmo-
nijnie współistnieć. Istnieje w świecie, ale i Polsce wiele dobrych przy-
kładów takich inwestycji, jak choćby zespół „Koneser” na warszawskiej 
Pradze, rewitalizacja elektrociepłowni na Powiślu w Warszawie, czy 
rewitalizacja fabryki Norblina na warszawskiej Woli.

Od początku pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, na stano-
wisku Miejskiego Konserwatora Zabytków, staram się realizować taką 
ideę ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, jako mądrego i wy-
ważonego kompromisy między ortodoksją a kreacją. 

W kolejnym artykule w cyklu „Faktów konserwatorskich” publikowa-
nych w „Faktach Nowodworskich”, pragnę przybliżyć czytelnikom kolej-
ną inwestycję w centrum miasta, która spełnia wymienione powyżej za-
sady zabudowy obszarów w chronionej konserwatorsko strefie układu 
urbanistycznego miasta. W tym numerze przyjrzymy się więc inwestycji 
która wyrosła w narożniku ulic Wybickiego i Zdobywców Kosmosu.

Kilkanaście miesięcy temu był tu jedynie parking dla samochodów, 
który nie dość, że szpecił widok eleganckiego i lubianego przez miesz-
kańców Parku Wybickiego, to także nie wpływał korzystnie na zabytko-
wą, drewnianą kamienicę mieszkalną z przełomu XIX i XX wieku przy ul. 
Wybickiego 4 (dawniej Mickiewicza 4), będącą jednym z ważniejszych 
zabytków miasta, objętych prawną ochroną konserwatorską poprzez 
wpis budynku do rejestru zabytków nieruchomych województwa ma-
zowieckiego pod nr 1354 decyzją z dnia 16 czerwca 1988 roku. 

Zadaniem, które Miejski Konserwator Zabytków w NDM po-
stawił inwestorowi i architektom, było takie ukształtowanie no-
wej zabudowy, by ukształtować i podkreślić pierzeje aż dwóch ulic: 
Wybickiego i Zdobywców z Kosmosu, a jednocześnie zachowując 
całkowicie współczesny i nowoczesny klimat zabudowy, dopa-
sować się do skali otaczającej zabudowy – a w szczególności do 
drewnianej kamienicy stojącej w narożniku ulic. Projektanci otrzy-
mali zaleceni obowiązkowego nawiązania do przedmiotowej ka-
mienicy także poprzez rozwiązania materiałowe, a więc zastosować 
drewno lub materiały drewnopodobne na fragmentach elewacji. 
Finalnie powstał nowoczesny i elegancki zespół mieszkalnej zabudowy 

szeregowej, z jasnymi ścianami zewnętrznymi, szklanymi balkonami, 
z grafitowym dachem i z ciekawymi detalami kratownic drewnianych 
zastosowanych przy balkonach oraz z ciekawymi akcentami kolory-
stycznymi, podkreślającymi indywidualizm poszczególnych segmen-
tów mieszkalnych. Zespół dobrze wpisuje się w otaczającą zabudowę 
i otoczenie, a jednocześnie świetnie kontrastując swą nowoczesnością 
z drewnianą, zabytkową kamienicą znajdującą się po przeciwnej stronie 
ulicy Zdobywców Kosmosu. Mieszkańcom zostały zaoferowane nowe, 
atrakcyjne mieszkania, w kameralnej zabudowie zlokalizowanej w sa-
mym centrum miasta, w otoczeniu pięknej zieleni parkowej.

Realizacja zespołu, symbolicznie kończy uzupełniane zabudowy 
na pustych działkach w okolicach Parku Wybickiego, wyznaczając jed-
nocześnie wysoki standard architektury, widoczny już w zabudowie 
przy Parku wzdłuż ulicy Sukiennej. To dobry przykład dla innych wła-
ścicieli nieruchomości w tej okolicy. Następnym krokiem powinna być 
bowiem rewitalizacja tych najwartościowszych zabytków w otocze-
niu parku, a w szczególności budynku „Austerii”, znajdującej się przy 
w kwartale ulic: Kościuszki, Zakroczymskiej i Warszawskiej.
Wykaz fotografii:
Fot. nr 1 Park Wybickiego z nową zabudową mieszkaniową, fot.  
 M. Przeździecki, NDM, 2022.
Fot. nr 2 Zespół nowej zabudowy szeregowej  
 przy Parku Wybickiego, fot. M. Przeździecki, NDM, 2022.
Fot. nr 3 Pierzeja ulicy Wybickiego, fot. M. Przeździecki, NDM, 2022.
Fot. nr 4 Pierzeja ul. Zdobywców Kosmosu, fot. M. Przeździecki,   
 NDM, 2022.

ochrona zaBytków, a nowoczesnoŚc – ortodoksja, a kreacja
nowa zabudowa narożnika ulic wybickiego i zdobywców kosmosu

TeksT  FoTo 
DR, INŻ. ARCH. MAREK PRZEźDZIECKI

MIEJSKI KONSERWATOR ZAByTKóW 
W NOWyM DWORZE MAZOWIECKIM

n Często uważa się, że ochrona poszczególnych zabytków, czy ca-
łych obszarów miasta objętych wpisem do rejestru zabytków, jest 
równoznaczna z zakazem budowy współczesnych obiektów o no-
woczesnej, eleganckiej architekturze. Pokutują oczywiście wśród 
niektórych konserwatorów zabytków – tzw. „ortodoksów”, na ogół 
mających niewielkie kwalifikacje zawodowe, takie poglądy. Mnożą 
oni różne nakazy i zakazy, narzucając anachroniczne wymagania, 
wzbudzając u inwestorów i właścicieli obiektów zabytkowych 
prawdziwy strach przed podejmowaniem działań inwestycyjnych.



 

29

edUkacja

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

Przedszkolaki z Wesołej jedyneczki świętowanie rozpo-
częły w poniedziałek 19 września od nadmuchiwania 

kolorowych baloników, które przyczyniły się później do wspa-
niałej zabawy.

Tego dnia, dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy 
i udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu, 
uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej, 
wykonywały ćwiczenia ruchowe przy muzyce, rozwiązywały za-
gadki i quizy  oraz zmagały się z balonami, które na końcu ozdobi-
ły, zgodnie z własnymi pomysłami. Natomiast  pani  dyrektor  Ka-
tarzyna Stradza  odwiedziła każdą grupę i życzyła dzieciom miłego 
święta.

W Przedszkolu nr 3 dzieci świętowały we wtorek, 20 września. 
Tego dnia czekało na nie wiele niespodzianek i atrakcji. Dzieci zo-
stały zaproszone do wspólnej zabawy, konkursów i tańców przy 
ulubionych przebojach muzyki dla dzieci. Radość, śmiech towa-
rzyszył i świadczyły o wspaniałej zabawie. Z okazji tak wspaniałego 

święta oprócz zabaw, konkursów i tańców dzieci oglądały przed-
stawienie teatralne pt. „Brzydkie kaczątko” w wykonaniu Agencji 
Artystycznej ,,Prima”. Podczas przedstawienia na sali było widać 
zaciekawienie, radość przedszkolaków sztuką. Dzieci po przed-
stawieniu bardzo żywo opowiadały o swoich emocjach, które im 
towarzyszyły podczas spektaklu. Nauczyciele i wszyscy pracowni-
cy złożyli maluszkom, średniakom i starszakom życzenia: samych 
słonecznych dni i radosnych chwil w naszym przedszkolu, aby każ-
dy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele cudownych 
i pozytywnych doświadczeń. Niech Wasze marzenia się spełniają!

Również we wtorek (20.09) Dzień Przedszkolaka świętowały 
dzieci z krasnala. Najstarsza grupa – Żabki, przywitała wszystkich 
wierszem i piosenką. Następnie dzieci miały do wykonania specjal-
ne zadania, które potwierdzały, że są prawdziwymi przedszkolaka-
mi. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące życia przedszkolne-
go. Wykonały wspólnie z grupą obrazek z różnych materiałów, tj.: 
kasztany, woreczki gimnastyczne, kamyki, klocki, pompony. 

Nie zabrakło również tańca, śpiewu i małego poczęstunku. 
Było dużo śmiechu, skakania i wygibasów przy znanych dzieciom 
utworach muzycznych. 

Obchody Dnia Przedszkolaka dostarczyły dzieciom wielu mi-
łych wrażeń. To święto na stałe zagości w harmonogramie imprez 
przedszkolnych. Kolejne już za rok! 

n

dzień przedszkolaka w miejskich przedszkolach TeksT I FoTo RED. NA PODST. MATERIAŁóW  
ALDONy GRZELAK, ANITy PODLASKIEJ, MARZENy MILEJ 

n 20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków 
w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten 
dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało 
ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w roz-
woju i edukacji dzieci.  A jak obchodzone je w naszych miejskich 
przedszkolach? 
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W ramach warsztatów uczniowie 
uzyskali informacje i pracowa-

li w grupach w obszarze takich tematów 
jak: diagnoza zachowań ryzykownych, 
przyczyny sięgania przez młodych ludzi 
po narkotyki oraz skutki zdrowotne, spo-
łeczne, prawne i finansowe zażywania tych 
środków. Rozwijali zdolności współdziała-
nia w grupie oraz umiejętności nazywania 
uczuć i emocji. Ćwiczyli umiejętność odno-

szenia przeżywania uczuć do określonych sytuacji lub osób, a także 
umiejętność odmawiania. Uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę 
dotyczącą pozytywnego wymiaru zdrowego życia oraz alternatyw-

nych sposobów spędzania czasu wolnego. W trakcie warsztatów 
wykorzystano zestawy pomocowe – narkogogle oraz walizkę z atra-
pami narkotyków.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Szkoła dobrych wybo-
rów” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podsta-
wowej nr 1.

szkoła dobrych wyborów
n Uczniowie klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział 
w warsztatach profilaktycznych na temat uzależnień oraz zrów-
noważonego rozwoju sfery fizycznej i psychicznej. 

TeksT I FoTo SP1 

W trakcie wycieczek uczniowie zostali zapoznani z Kampinoskim 
Parkiem Narodowym, żyjącymi w nim zwierzętami i rosnącą 

roślinnością. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony 
przyrody i poznanie różnych form ochrony oraz wpływu działań ochro-
niarskich na życie ludzi zwłaszcza tych mieszkających w pobliżu tere-
nów cennych przyrodniczo. Ważnym celem zajęć było uświadomienie 

zagrożeń środowiska przyrodniczego i ukazanie zależności stanu środo-
wiska od działalności człowieka. W ramach zajęć uczniowie brali udział 
w grach terenowych utrwalając wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji 
ekologicznej i leśnej. Udział w zajęciach pozytywnie wpłynął na postawę 
uczniów, uwrażliwił ich na piękno i walory przyrody oraz wzbudził ich 
odpowiedzialność za stan otaczającego nas świa-
ta. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyro-
dą dostarczyło również wielu pozytywnych emocji 
i wrażeń, które z pewnością pozostaną na długo 
w pamięci uczestników.

edukacja przyrodniczo-leśna uczniów jedynki
n Uczniowie z klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim odwiedzili w październiku Kampinoski Park 
Narodowy w ramach projektu „Edukacja przyrodniczo-leśna 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim” realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej nr 1, dofinansowanego ze środków budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

TeksT I FoTo SP1
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„nie dajmy zginąć poległym”wycieczka do palmir TeksT I FoTo ZSP3TeksT I FoTo ZS3

Pod okiem pani przewodnik zapoznaliśmy się z historią nie 
tylko samych Palmir, ale i okolicznych miejscowości, gdzie 

dochodziło do masowych egzekucji. Po zwiedzeniu wystawy uda-
liśmy się na pobliski Cmentarz Wojenny, gdzie zapaliliśmy znicze na 
grobach wybitnych Polaków, ale też na nieznanych mogiłach.

Po zakończonej lekcji historii udaliśmy się na spacer ścieżką edu-
kacyjną po Kampinowskim Parku Narodowym. Odbyliśmy spacer 
po lesie podczas, którego obserwowaliśmy przyrodę. Niestety nie 
udało nam się zobaczyć żadnego „większego” zwierzęcia, ponieważ 
byliśmy zbyt głośni :(

n W ramach realizacji głównych kierunków polityki oświa-
towej – wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej 
dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowa-
nych naprawdę w dniu 8 listopada 2022 roku klasy 6a i 6b 
wybrały się do Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, upa-
miętniającego ofiary masowych egzekucji przeprowadzo-
nych przez Niemców w czasie II wojny światowej na terenie 
Puszczy Kampinoskiej. 

Założony w czasach napoleońskich służył przez wieki Polakom 
i ich zaborcom, którzy grzebali tam zmarłych i poległych, 

cywilów oraz żołnierzy. Spoczywają tam szczątki Bohaterów walk 
wyzwoleńczych z 1918 roku, ale też i tych, którzy stanęli w obronie 
wolnej Ojczyzny w 1920 i 1939 roku. Po wojnie cmentarz zdawał się 
być zapomniany. Dziś przywraca się mu należne miejsce w historii 
lokalnej.

We współpracy z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim 
i Szkolnym Kołem Wolontariatu uczniowie przeprowadzili zbiórkę 
zniczy dla bezimiennych Bohaterów. Imponująca liczba światełek pa-
mięci zapłonęła na grobach Żołnierzy w kwaterach Bohaterów wojny 
polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Uczniowie klas ósmych 
w imieniu całej społeczności szkolnej nawiedzili cmentarz także po to, 
by oddać hołd i pomodlić się za tych, którzy wywalczyli nam wolność.

Należy kultywować pamięć o Bohaterach, ponieważ jest to ważny 
element kształtowania naszej tożsamości narodowej.

n Cmentarz forteczny w Modlinie Twierdzy to widzialny znak nie-
przemijającej sztafety pokoleń. 

Podczas zajęć dzieci do-
wiedziały się, jak bardzo 

są to pracowite owady i jak waż-
ne jest ich znaczenie w przyro-
dzie. Poznały też bliżej świat tych 
niesamowitych owadów. 

Uczniowie obejrzeli strój pszczelarza i po-
znali zasady bezpiecznego kontaktu z owa-
dami. Dzieci dowiedziały się także jak wybiera 
się miód z ula i do czego służą takie tajemni-
cze sprzęty jak podkurzacz. 

Uczestnicy zajęć byli bardzo aktywni 
i chętnie na krótką chwilę zamienili się w pra-
cowite pszczółki. Zespoły dzieci-pszczółek, 

niczym w ulu, odpo-
wiedzialne były za 
konkretne zadania: 
budowę pszczelej 
ramki, sprzątanie, 
karmienie młodych larw, wentylację ula, wy-
loty po pyłki kwiatów, pilnowanie ula przez 
strażników. Zabawę zakończyła degustacja 
miodu. 

Zajęcia nie tylko przybliżyły najmłodszym 
świat pszczół i pokazały, jak ogromną rolę 
pełnią w środowisku naturalnym, ale uczyły 
wrażliwości i poszanowania dla tych poży-
tecznych owadów.

Na zakończenie warsztatów każdy 

z uczestników otrzymał słoiczek miodu oraz 
dyplom "Przyjaciela Pszczół".

Warsztaty przeprowadzono w ramach 
projektu dofinansowanego ze środków bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego „Pszczo-
ły niezbędnym ogniwem zachowania życia 
na Ziemi – edukacja uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” 
realizowanego przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły Podstawowej nr 1.

przyjaciele pszczół są wśród nas!
n Jak wygląda podział ról i organizacja ży-
cia w pszczelej rodzinie? Jak pszczoły zbie-
rają pyłek, czym się żywią, co produkują? 
– tego wszystkiego o pożytecznym życiu 
pszczół dowiedzieli się uczniowie klas 0-II, 
którzy uczestniczyli w warsztatach pszcze-
larskich, prowadzonych przez Pana Marka 
Dudka – właściciela pasieki, prezesa Sto-
warzyszenia Sympatyków Pszczelarstwa 
„NASZE PSZCZOŁY”.

TeksT I FoTo SPSP1
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dzień pluszowego  Misia w Żłobku turniej warcabowy z pck TeksT MARZENA BOJAR  
FoTo BLANKA RUTKOWSKA 

TeksT I FoTo ZSP3

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze 
Mazowieckim przez kilkanaście dni trwały zacięte partie 

warcabów pod okiem pani Agnieszki Ostrowskiej i Bartosza Ciecier-
skiego. Uczniowie trenowali w czasie przerw i pewnie w domach 
z rodzicami. Najlepszymi z Naszej szkoły okazali się Facenda Julian, 
Popławski Franciszek, Skwarek Miłosz, Błoński Wiktor, Cienkowski 
Aleksander. Finał turnieju odbył się 15 listopada 2022 roku w sali kon-
ferencyjnej Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Do finału 
przystąpiło 49 uczestników z kilku szkół powiatu nowodworskiego. 
Po zaciętych partiach zostali wyłonieni finaliści w poszczególnych 
grupach wiekowych. Najwyższe III miejsce z naszej szkoły zajął Wik-
tor Błoński – gratulujemy. W parze finałowej zagrał nasz absolwent 
Tomasz Makowski, który wygrał cały turniej zajmując I miejsce.

n Coroczny konkurs organizowany przez PCK w Nowym 
Dworze Mazowieckim przyciągnął rzeszę chętnych do 
wzięcia udziału. 

Chyba nie ma domu w którym nie pojawia się ten towarzysz 
zabaw, radości, smutków oraz jako przytulanka. Takie pluszaki 

uczą odpowiedzialności i troski, pomagają przełamać lęki u dziecka, 
pobudzają wyobraźnię. Przytulanie misiów działa także uspokajają-
co i wspiera budowanie relacji międzyludzkich. W dniu Pluszowego 
Misia nasi milusińscy mieli możliwość zabrania swoich ulubionych 
misiów do żłobka. W tym dniu z wielkim misiem bawiła się z dziećmi 
Pani Dyrektor Emilia Napiórkowska. Dzieci otrzymały, z rąk Pani Dyrek-
tor wielkiego misia. Podczas zajęć dzieci opowiadały dlaczego lubią 
swojego pluszaka, jak się z nim bawią oraz wykonały pracę plastyczną 
na Dzień Plusowego Misia. Żłobkowicze zostali zaproszeni do wspól-
nej zabawy w misiowej krainie. Były misiowe tańce oraz fotobudka 
w której każde dziecko mogło zrobić sobie pamiątkową fotografię. 
Ten dzień w żłobku pełen był uśmiechu, radości oraz wspólnej zaba-
wy. Mamy nadzieję, że to wielkie Misiowe przyjęcie zostanie w na-
szych wspomnieniach na długi czas. 

n 25 listopada obchodziliśmy w miejskim żłobku Dzień Pluszo-
wego Misia. Pluszowy Miś jest ulubioną maskotką dzieci na całym 
świecie. 

W obecności Pocztu Sztandarowego uczniowie i nauczyciele 
o godzinie 11:11 przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Szkoła 

do Hymnu”.
Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” uczniowie zaprezento-

wali spektakl ukazujący nasze trudne momenty dziejowe. Trzy kruki, 
symbolizujące zaborców, rozdarły mapę Polski na długie 123 lata. Po-
święcenie, cierpienie i odwaga pokoleń Polaków zaowocowały pięk-
nym dniem 11 listopada 1918 roku.

Akademię ubogacił występ chóru klasy Va, który zaprezentował 
sztandarowe pieśni z patriotycznego śpiewnika: „Pierwsza Brygada” 
czy „Rozkwitały pąki biały róż”.

szkolne obchody narodowego dnia niepodległości
n Jak co roku, w przededniu największego narodowego 
święta, szkoła w Modlinie uczciła 104. rocznicę odzyskania  
niepodległości. 

TeksT I FoTo ZSP3
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„dzień kredki”dzień edukacji narodowej TeksT I FoTo  
ALDONA GRZELAK

TeksT I FoTo  
ALDONA GRZELAK

W tym roku oglądaliśmy wspaniałą akademię, którą przygo-
towała Pani Jonna Socha i Pani Alina Kaszyńska z dziećmi 

z grupy VI „MALI ODKRyWCy”. Dzieci zaprezentowały swoje umie-
jętności śpiewając i recytując wiersze. Były piękne życzenia oraz 
własnoręcznie wykonane przez starszaków upominki. Za część arty-
styczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami. 

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Stra-
dza, która skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników 
administracji i obsługi wiele ciepłych słów. Życzenia złożone przez 
Panią Dyrektor dodały wszystkim pracownikom dużo otuchy i sił do 
podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z dziećmi. 

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

Dzieci przekonały się, iż 
nasza bohaterka nie słu-

ży jedynie do kolorowania, czy 
też rysowania – kredki to przede 
wszystkim świetna zabawa! Na 
wstępie dzieci poznały i segre-
gowały różne rodzaje kredek, 
wymyślały ich „nowoczesne” 
zastosowanie, rozwiązywały za-
gadki matematyczne. Przedszko-
laki układały rytmicznie powta-
rzające się sekwencje, tworzyły 
własne sekwencje przez rysowa-
nie, mieszały kolory. To był niesa-
mowity dzień.

n To święto w szczególny sposób związane jest z dziećmi. Dlate-
go też w tym dniu kredka znajdowała się w centrum oddziaływań 
przedszkolaków. 

Na dzieci czekało w tym dniu wiele za-
baw, do których „biletem wstępu” był 

uśmiech od ucha do ucha. Przez cały dzień 
obowiązywała zasada – obojętnie co by nie 
było uśmiech nie schodzi z naszych ust, jeste-
śmy mili i uprzejmi dla innych, zwracamy się 
do wszystkich z należytym szacunkiem. Był 
to naprawdę radosny i uśmiechnięty dzień 
i oby jak najczęściej uśmiech gościł na twa-
rzach naszych podopiecznych, nauczycieli,  
a także rodziców.

„Mały czy duży
niech zawsze pamięta,

aby jego buzia była
zawsze uśmiechnięta!”:)

dzień Uśmiechu 
n Piątek, 7 października był baaaardzo ra-
dosny i wesoły w Publicznym Przedszkolu 
nr 1. A to za sprawą wyjątkowego święta 
– Światowego Dnia Uśmiechu, który przy-
padał właśnie tego dnia.

TeksT I FoTo ALDONA GRZELAK 
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„pani jesień wiele darów w koszu niesie” – wycieczka na działkę

dzień pierwszej pomocy  w pp3

TeksT I FoTo PP3

TeksT I FoTo PP3

Dzieci powtarzały numer alarmowy 112 i uczyły się prawidło-
wego sposobu powiadamiania służb o wypadku lub zda-

rzeniu.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w grupie ,,Motylków”,w związ-

ku z Dniem Pierwszej Pomocy, były odwiedziny Strażaków z OSP 
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim – Pani Kasi, Pana Mariusza 
( taty Nastii), Pana Karola ( taty 
Frania). Dzieci poznały specyfi-
kę pracy strażaka, wymieniały 
sytuacje, w których niezbędna 
jest pomoc strażaków, utrwalały 
numery alarmowe, przymierza-
ły strój strażaka. Wiele emocji 
wzbudził pokaz czynności z za-
kresu resuscytacji wykonany na 

fantomie. Dzieci miały okazję samodzielnie wykazać się praktyczną 
znajomością udzielania pierwszej pomocy. Była to doskonałe za-
jęcia połączenia zabawy z przekazywaniem tak ważnej wiedzy. Na 
pewno ziarenko tej wiedzy zostanie w głowie każdego dziecka na 
zawsze. Dziękujemy Naszym Wspaniałym Strażakom, na których za-
wsze możemy liczyć.

n W ramach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy dzieci 
z grupy ,,Motylki” uczyły się jak radzić sobie w sytuacjach 
zagrażających zdrowiu i życiu, jaką postawę trzeba przy-
jąć kiedy chcemy obronić się przed psem, co trzeba zrobić 
kiedy leci nam krew z nosa, poparzymy się lub czymś się 
zadławimy.

Mama Weroniki zorganizowała wycieczkę w czasie której 
dzieci poznawały smaki owoców rosnących na krzewach 

i drzewach. Za pomocą zmysłu smaku odgadywały jaki to owoc. 

Miały okazję obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie wcze-
sną jesienią. Na specjalnie przygotowanym stole leżały warzywa. 
Dzieci utrwaliły nazwy i zapoznały się z ich wyglądem.

Nie zabrakło wspólnych zabaw i jedzenia z grilla. Był to nie-
zwykły czas jesiennej zabawy. Na szczęście dopisała nam piękna 
pogoda. 

n Starszaki z grupy „Tygryski” wybrały się na działkę w celu po-
znania smaków „jesieni”.

Wychowanie patriotyczne jest w pełni 
realizowane w naszym przedszkolu 

poprzez poznanie historii rodziny, naszego 
miasta oraz poznanie historii powstania pań-
stwa polskiego, symboli narodowych, historii 
Święta Niepodległości Polski oraz prawidło-
wych zachowań w trakcie słuchania hymnu 
Polski, pozytywne ocenianie i naśladowanie 
uznanych tradycją zachowań podczas uro-
czystości przedszkolnych i państwowych. 
Poznanie legend, piękna polskich tradycji, 
obyczajów, krajobrazów. 

Przedszkolaki uczą się patriotycznych 
piosenek i wierszy, wykonują prace plastycz-
ne tj. kotyliony, flagi. Celem tych zajęć jest 
kształtowanie szacunku dla własnego pań-

stwa, kształtowanie tożsamości narodowej 
i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tra-
dycji. 11 listopada przedszkolaki odśpiewa-

ły Hymn Polski, a dzieci z grupy „Słoneczka” 
i „Żabki” przygotowały piękne patriotyczne 
przedstawienie. 

Święto niepodległości w pp3
n Wychowanie patriotów jest proce-
sem długotrwałym i zaczyna się już od 
najmłodszych lat. Rodzina, przedszkole 
i szkoła są odpowiedzialne za ducha pa-
triotyzmu u dzieci. 

TeksT I FoTo PP3
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To pierwsze takie wydarzenie dla Pro-
myczków i Misiów. Od tego dnia stały 

się oficjalnie przedszkolakami. Na początku 
dzieci zaprezentowały kilka piosenek, wierszy-
ków oraz zabawy ruchowe. Następnie złożyły 
ślubowanie i obiecały zgodnie bawić się z in-
nymi, dbać o zabawki, z uśmiechem przycho-
dzić do przedszkola oraz kochać swoje Panie. 
Pani Dyrektor dokonała symbolicznego paso-
wania naszych 3 – latków. Zarówno Promycz-

ki, jak i Misie otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki. Radości i śmiechu nie było 
końca podczas wspólnego świętowania.

Wszystkim dzieciom życzymy wielu suk-
cesów, nowych przyjaźni i samych radosnych 
chwil spędzonych w przedszkolu!

pełnoprawne przedszkolaki z pp5
n 21 października 2022 roku w Przedszko-
lu Publicznym nr 5 miała miejsce bardzo 
ważna uroczystość – Pasowanie na Przed-
szkolaka. 

TeksT I FoTo DOROTA BANACH

„dzień pluszowego Misia” w pp4 TeksT E. BOCZEK
 FoTo K. KUCZKOWSKA

Można go przytulić, a nawet powiedzieć mu o czymś bardzo 
ważnym. 25 listopada przedszkolaki z naszego przedszkola 

uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każ-
de dziecko przyszło do przedszkola ze swoim „milutkim przyjacielem”. 
Można było zobaczyć misie małe, średnie, duże, brązowe, różowe, 
białe, niebieskie itd. Wszystkie były śliczne i wyjątkowe. W tym weso-
łym dniu przedszkolaki czekało wiele atrakcji. Zostały zaproszone do 

wspólnej zabawy ze swoimi misiami, poznały historię ich święta, oglą-
dały o nich bajki. Bawiły się przy piosenkach: ,,Pluszowy Miś’’, „Jadą, 
jadą misie", ,,Misiowi Przyjaciele’’ , brały udział w zabawach ruchowych, 
zgadywankach. Dzień Pluszowego Misia w naszym przedszkolu był 
pełen uśmiechu i świetnej zabawy. Dzieci były szczęśliwe, iż mogły 
spędzić tyle czasu ze swoimi pluszowymi ulubieńcami oraz pokazać 
ich swoim koleżankom i kolegom z grupy.

n Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha, ukochana maskotka na dobre i złe chwile.
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„Mamo, tato jestem przedszkolakiem” - pasowanie na przedszkolaka TeksT K. KUCZKOWSKA
FoTo K.CZEKAJŁO, D.RUSIN

Był to szczególny dzień dla dzieci, które we wrześniu po raz 
pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Uroczystość rozpo-

częła się krótkim programem artystycznym, w czasie, którego przed-
szkolaki zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, recytatorskie 
oraz wokalne. Był to pierwszy debiut artystyczny, do którego pode-
szły z wielkim entuzjazmem. Zgromadzona widownia mogła podzi-
wiać dzieci w różnych tanecznych krokach zaczynając od ludowego 
„Grozika” i „Kukułeczki” w wykonaniu najmłodszych przedszkolaków, 
poprzez walc i taniec współczesny w wykonaniu dzieci z grup naj-
starszych. Oprócz starannie wyćwiczonych kroków nie zabrakło od-
powiednich rekwizytów oraz barwnych i dostojnych strojów, które 
wzbogaciły każdy występ.  Po części artystycznej dzieci złożyły uro-
czyste ślubowanie i obiecały być dzielnymi przedszkolakami. Pani 
Dyrektor Emilia Napiórkowska kładąc na ramieniu każdego dziecka 
„czarodziejską kredkę” dokonała uroczystego pasowania, nadając im 

miano Przedszkolaka. Podczas pasowania odbył się również pokaz 
eko strojów wykonanych przez uczestników konkursu. Dzieci pre-
zentowały stroje, które wykonały wspólnie z rodzicami w domu. 
Kreatywność rodziców i dzieci pozytywnie zaskoczyła wszystkich 
zgromadzonych na hali. Stroje powstały z różnorodnych materia-
łów przeznaczonych do recyklingu np. kartony, worki, gazety, bu-
telki plastikowe, folia spożywcza itp. Małe ekomodelki i ekomodele 
prezentowali na wybiegu swoje „ekokreacje”. Dzieci świetnie się przy 
tym bawiły, a co najważniejsze nauczyły się, że już z niepotrzebnych 
nam przeróżnych rzeczy, które byśmy wyrzucili można stworzyć coś 
nowego co może nam się przydać. Każde dziecko, które wykonało 
strój zostało nagrodzone. Jury wyłoniło zwycięzców konkursu. Swo-
je słowa podziękowania za zaproszenie i uznania dla wspaniałego 
występu naszych podopiecznych przekazały Pani Dyrektor Emila 
Napiórkowska, Wicedyrektor Pani Irena Wiśniewska, Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Pan Zdzisław Szmytkowski, Radna Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki Pani Justyna Paszkiewicz oraz Pani Maria Bardoni, 
przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku. Był to pamiętny dzień, pe-
łen miłych wrażeń. Niezapomniane emocje będą mogły powrócić 
dzięki pamiątkowym fotografiom, robionym podczas uroczystości.  
Na pamiątkę Pasowania każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz 
drobny upominek. Także słodkie przekąski przekazane przez zapro-
szonych gości trafiły do każdego małego artysty, za co serdecznie 
dziękujemy. Mali artyści spisali się na medal. Na koniec uroczystości, 
przeszli do swoich sal, w których na co dzień spędzają swój czas. 
Tam czekała na nich niespodzianka – słodki poczęstunek.

n 27 października w  Przedszkolu w Modlinie Twierdzy odbyła się ważna uroczystość: Pasowanie na Przedszkolaka.
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i nagroda w ogólnopolskim konkursie dla uczniów zespołu szkół nr 2 TeksT M. MOŻDŻyńSKA 
FoTo K. KOSIEWICZ, POLSKA ZBROJNA

Zarówno tematyka, jak i formuła wypowiedzi konkursowej nie 
należały do najłatwiejszych, mimo to przystąpiła do niego 

młodzież z kilkudziesięciu miejsc w naszym kraju. Konkurs polegał 
na stworzeniu notacji filmowej, krótkiego filmu dokumentalnego 
dotyczącego konkretnej ofiary tzw. mordu katyńskiego i „strażni-
ków pamięci” przechowujących jego historię. Ocenie poddawano 
zarówno umiejętności techniczne twórców, zgodność filmu z wy-
mogami stawianymi przez organizatorów, takimi jak czas czy tech-
nologia zapisu. Filmy, które przeszły przez ocenę formalną, trafiły do 
drugiego etapu, w którym punktowano formę i scenariusz notacji. 
Konkurs dotyczył dwóch kategorii wiekowych. Podczas gali można 
było zobaczyć w sumie 6 nagrodzonych filmów. Część z nich opo-
wiadała o losach osób należących do rodziny twórców danej no-
tacji. W przypadku uczniów Zespołu Szkół nr 2 było nieco inaczej. 
Krystian Kosiewicz, Oskar Pyrzeński i Kacper Ścibisz z klasy 2c przed-
stawili w swoim filmie postać doktora Aleksandra ciechanow-
skiego. W wywiadzie udzielonym miesięcznikowi „Polska Zbrojna” 
Oskar stwierdził, że inspiracją do stworzenia filmu był Dąb Pamięci 
posadzony przez Zespół Szkół nr 2 w 2009 r. Notacja filmowa zaczy-
nała się od podobnego stwierdzenia „Zaciekawiło nas, czy pa-
mięć o bohaterze, któremu poświęcono drzewo, gdy mieliśmy 
zaledwie 3 lata, nadal żyje.”

Doktor Ciechanowski mieszkał w Nowym Dworze przez kil-
kanaście lat. Nie tylko leczył mieszkańców, ale udzielał się spo-

łecznie, był 
c z ł o n k i e m 
kilku miej-
scowych sto-
w a r z y s z e ń , 
p i a s t o w a ł 
funkcję na-
czelnika OSP 
i wiceburmi-
strza miasta. 
Autorzy filmu 
zaprosili wi-
dzów na spa-
cer do tych 
miejsc, z któ-
rymi doktor 
C iechanow-
ski był zwią-
zany. Dzięki 
w y w i a d o m 
p r z e p ro w a -
dzonym z pp. 
dyrektor zespołu szkół nr 2 w nowym dworze ewą Mala-
siewicz, doktor Alicją nojszewską Rydlińską, prezesem 
zarządu Głównego zoR RP płk. rez. Alfredem kabatą oraz 
absolwentem naszej szkoły Pawłem kabatą udało się poka-
zać, że pamięć o nowodworskim bohaterze katyńskim wciąż żyje. 
Na pytanie o największą trudność, z jaką zmierzyli się młodzi 
twórcy, wszyscy zgodnie odpowiadali, iż był to zbyt krótki czas 
wypowiedzi.

Nagrodzony film będzie można zobaczyć już wkrótce na stronie 
https://katyn-pamietam.pl a pełniejszą wersję na stronie naszej 
szkoły www.zs2.nowydwormaz.pl.

n 25 listopada 2022 r. w pamięci trzech uczniów naszej 
szkoły: Krystiana Kosiewicza, Oskara Pyrzeńskiego i Kacpra 
Ścibisza zapisze się na długo. Tego dnia podczas uroczystej 
gali otrzymali nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w 3. 
OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE HISTORYCZNYM DLA MŁO-
DZIEŻY „KATYŃ 2022. Notacje filmowe”. Konkurs został zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie Parafiada pod honoro-
wym patronatem prezydenta RP.

Miejsce naszego pobytu, Pafos, 
a konkretnie Hotel Pafos Gardens 

przywitał nas słońcem i bujną roślinnością, 
o jakiej w Polsce o tej porze roku, można 
tylko pomarzyć. Przez pierwsze dwa dni 
uczniowie zwiedzali Pafos, korzystali ze sło-
necznej pogody i morskich kąpieli. To przy-
tulne, kameralne miasteczko leżące na połu-
dniowo-zachodnim wybrzeżu Cypru, niemal 
od 40 lat jest wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO. Znajdują się 
tu zabytki każdego okresu istnienia miasta; 
antycznego, bizantyjskiego, weneckiego 
i tureckiego. Położenie nad brzegiem morza 
zachęca do podziwiania zachodów słońca. 
Kolejne dni upłynęły na zwiedzaniu Limas-
sol, drugiego co do wielkości miasto Cypru, 
kompleksu archeologiczny kurion, skały 

afrodyty, części półwyspu akamas, Blue 
Lagon, plantacji bananów. Zaznaczmy, że 
uczniowie cały czas porozumiewali się w ję-
zyku angielskim, zarówno z obsługą hote-
lu, przewodnikami, spotkanymi turystami 
i miejscową ludnością, co znacznie wpłynęło 
na doskonalenie umiejętności językowych. 
Nasza cypryjska wyprawa była nie tylko 
„naładowaniem akumulatorów” na polskie 
zimowe dni, ale też czasem doświadczania 

podróży, poznawania nowych miejsc, ludzi, 
smaków, tego, czego nikt nam nie odbierze.

cypryjskie klimaty
n W dniach od 15-19.11.2022r. uczniowie 
zespołu szkół nr 2 wraz z nauczycielka-
mi eweliną wasiak, Renatą Jastrzębską 
i katarzyną kacprzak uczestniczyli w wy-
cieczce zagranicznej na Cypr. Wyspa Cypr, 
we wschodniej części Morza Śródziemne-
go, znana jest z mitologicznych narodzin 
bogini piękna, Afrodyty, oraz co najmniej 
300 słonecznych dni w roku.

TeksT I FoTo R. JASTRZęBSKA FoTo R. JASTRZęBSKA, E. WASIAK
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Na parkiecie hali NOSIR zebrani kibice mogli zobaczyć w akcji 
wielu siatkarskich reprezentantów Polski oraz USA i Holan-

dii. Projekt Warszawa reprezentowali m.in. Andrzej Wrona, Piotr No-
wakowski, Artur Szalpuk czy Damian Wojtaszek, natomiast drużynę 
z Olsztyna reprezentowali m.in. Mateusz Poręba, Bartłomiej Lipiński, 
Taylor Averill, Joshua Tuaniga czy Robbert Andringa. 

Ostatecznie po 2 dniach rywalizacji złote medale zdobyła dru-
żyna AZS-u, pokonując w finale 3:0 siatkarzy z Suwalszczyzny. Brą-
zowe medale zgarnęli zawodnicy Projektu Warszawa, którzy poko-
nali LUK Lublin. 

n W dniach 24-25 września w hali NOSIR przy ul. Sportowej od-
był się II Nowodworski Turniej Siatkówki w którym udział wzię-
ły czołowe drużyny PlusLigi: Projekt Warszawa, AZS Indykpol 
Olsztyn, LUK Lublin i Ślepsk Malow Suwałki, który wygrał całą 
rywalizację.

ii nowodworski turniej siatkówki TeksT I FoTo EWA GRUSZKA, NOSIR

19 listopada mimo mroźnej pogody dopisali zarówno zawod-
nicy, jak też kibice, którzy z zapałem zagrzewali uczest-

ników biegów młodzieżowych oraz biegu głównego na dystansie  

10 km. Przed startem uczczono pamięć bohaterów, składając wią-
zankę pod Pomnikiem Obrońców Modlina oraz wykonując wspól-
nie hymn Polski. Malownicza trasa, wśród zabytkowych fortyfikacji 
Modlina Twierdzy nie należała do najłatwiejszych, ale tym większa 
była satysfakcja wbiegających na metę. Łącznie wystartowało ponad  
400 osób, a centrum wydarzenia znajdowało się w Muzeum Kam-
panii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Po biegu można było rozgrzać 
się przy ognisku i posilić gorącą grochówką, a także posłuchać pięk-
nego koncertu lubelskiego barda – Pana Jana Kondraka. Uczestnicy 
brali także udział w konkursie historycznym z nagrodami i zwiedzali 
muzeum. Podczas dekoracji zwycięzców odczytano list od Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego. Po zsumowaniu dochodu z pakie-
tów startowych w biegach młodzieżowych oraz funduszy zebranych 
podczas wydarzenia przez Fundację Akuku udało się zdobyć kwotę 
aż 2308,91 zł na leczenie małej Lenki. Impreza odbyła się pod patro-
natem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sta-
rosty Nowodworskiego, Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki oraz Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
a partnerem wydarzenia było Mazowsze Serce Polski.

n Tegoroczna edycja biegu organizowanego przez Stowarzy-
szenie Rozbiegamy Nowy Dwór spotkała się z tak dużym zainte-
resowaniem, że chętnych było więcej niż pakietów startowych. 

V Bieg obrońców Modlina - pobiegli w hołdzie żołnierzom 
poległym w obronie Modlina w 1939 r.

TeksT I FoTo 
STOWARZySZENIE 

ROZBIEGAMy NOWy DWóR 
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Deszczowa aura nie odstraszyła amatorów biegania i z gorą-
cym zapałem zawodnicy pojawili się na starcie. Na bieżni 

w swoich kategoriach rocznikowych zmierzyły się przedszkolaki, 
dzieci ze szkół podstawowych oraz dorośli.

W biegu OPEN na dystansie 5km najlepsze z kobiet okazały się:
    1. Klaudia Krajewska
    2. Joanna Bieniek-Ugniewska
    3. Katarzyna Owczarek

Wśród panów na tym samym dystansie triumfowali:
    1. Tomasz Mikulski
    2. Dariusz Kiełbasa
    3. Marcin Radomski
Dodatkowo podczas imprezy każdy mógł sprawdzić się w biegu 

na orientację. Kolejną edycję biegu pn. „Polska Biega z mapą” zorga-
nizował Klub Orientacji Sportowej „Azymut”.

Współorganizatorami wydarzenia, którym dziękujemy za pomoc 
przy organizacji oraz udział w zawodach byli: KOS „Azymut” oraz Sto-
warzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór.

n

n W sobotę, 22 października odbyła się kolejna edycja biegu 
na stadionie „Polska Biega” oraz „Polska Biega z mapą”.

polska Biega na stadionie TeksT I FoTo EWA GRUSZKA, NOSIR

Na starcie tego kultowego biegu zjawiło się 105 zawodników 
i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych, począw-

szy od rocznik 2016 i młodszych, a skończywszy na kategorii OPEN, 
w której każdy mógł się zmierzyć. Panie na 5 km, natomiast panowie 
na 7 km. 

W kat. OPEN wśród kobiet najszybciej do mety dobiegły:
    1. Iwona Wicha
    2. Agnieszka Przybyła
    3. Klaudia Krajewska

Natomiast wśród mężczyzn w kat. OPEN triumfowali:
    1. Adrian Przybyła
    2. Sylwester Kuśmierz
    3. Tomasz Michulski
Impreza była transmitowana na żywo przez lokalną Telewizję 

NSK, a wydarzenie odbyło się przy dużym wsparciu Stowarzyszenia 
Rozbiegamy Nowy Dwór oraz KOS Azymut Nowy Dwór Mazowiecki. 
Uczestnikom biegów serdecznie gratulujemy i dziękujemy za przy-
bycie oraz zapraszamy za rok!

n

n W sobotę, 12 listopada w Lesie Dębinka odbył się – tradycyjny 
już – organizowany przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji bieg pn. Cross Złotych Liści. 

cross złotych liści 2022 TeksT I FoTo EWA GRUSZKA, NOSIR
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Do zawodów zgłosiła się duża grupa uczniów (ponad  
30 osób). Rozegrano dwie rundy  systemem pucharowym, 

finał  przeprowadzono systemem „każdy i każdym”. Rywalizacja była 
bardzo zacięta, w wielu pojedynkach dochodziło do niespodzianek. 

A oto wyniki finału:
I miejsce – Fedorów Antoni
II miejsce – Kilian Maria
III miejsce – Mosór Krzysztof.

Na zakończenie zawodów nagrody dla najlepszych wręczyła dy-
rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Emilia Napiórkowska.

n

n W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, UKS „Reduta” i szkol-
ne koło szachowe zorganizowały turniej warcabowy.

a w twierdzy – warcaby TeksT I FoTo SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

Wbiegach startowały chłopcy i dziewczynki z klas 5-6 oraz 7-8. 
Najlepsi okazali się młodzi biegacze z ZSP1 w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego, którzy zdo-
minowali całe zawody i awansowali do zawodów powiatowych. 

30 września na tej samej bieżni, w zawodach powiatowych zmie-
rzyli się ze sobą reprezentanci szkół z całego powiatu nowodwor-
skiego. Młodzi sportowcy pokazali swój charakter oraz wolę walki. 
Każdy z zawodników dał z siebie 100%. W rocznikach 2010/2011 oraz 
2008/2009 w kategorii dziewcząt oraz w roczniku 2008/2009 w kate-
gorii chłopców, zwyciężyła szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Bia-
łego. W roczniku 2010/2011 w kategorii chłopców, zwyciężyła szkoła 
SP Pomiechówek. Zwycięzcy awansowali  do zawodów rejonowych. 

Natomiast 22 września na terenie Twierdzy Modlin odbyły się 
biegi przełajowe szkół podstawowych z gminy Nowy Dwór Mazo-
wiecki. Najlepsi uczniowie awansowali do etapu powiatowego, który 
odbył się kilka dni później, również w scenerii Twierdzy.

n Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią, szkolne zawo-
dy sportowe wróciły na bieżnię i boiska. 20 września na bieżni 
wokół stadionu miejskiego, przeprowadzone zostały zawody 
szkolne szkół podstawowych gminy Nowy Dwór Mazowiecki 
w biegach sztafetowych na dystansie 800 m.

Biegi sztafetowe i przełajowe szkół podstawowych TeksT I FoTo EWA GRUSZKA, NOSIR
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Zawody swoim patronatem objął  burmistrz miasta Jacek 
Kowalski. Dopisała pogoda, dopisały drużyny i na Orliku w 

Twierdzy obejrzeliśmy kawał dobrego futbolu. Mecze były bardzo 
zacięte, ale grano fair ,walka trwała do ostatnich minut meczu. Nad 
wszystkim czuwał jak zwykle znakomicie sędzia zawodów Michał 
Szymański. A oto wyniki pojedynków:
Twierdza Świata – Wisła  1:1
Jeziorak – Delta   4:0
JD Sport – Lekkospoceni  0:0
Twierdza Świata – Delta  2:1
Lekkospoceni – Wisła  1:5
Jeziorak – JD Sport   2:1
Twierdza Świata – Lekkospoceni 2:0
JD Sport - Delta   3:0

                                           Jeziorak – Wisła       0:3  
Twierdza Świata – JD Sport  3:1         

Jeziorak – Lekkospoceni  1:0
Delta – Wisła   0:4 
Twierdza Świata – Jeziorak   0:1
JD Sport – Wisła   0:5
Lekkospoceni – Delta  0:3

Klasyfikacja końcowa

I miejsce – Wisła                    – 13 pkt.
II miejsce – Jeziorak                  – 12 pkt.   
III miejsce – Twierdza Świata  – 10 pkt.

Tryumfatorzy turnieju, drużyna Wisły wystąpiła w składzie: Oskar 
Dąbrowski/GK/, Paweł Bocheński, Marcin Bocheński, Bartosz Roma-
nowski, Jakub Szczepaniak, Mateusz Rydz, Mateusz Biniek, Daniel 
Mąka.

Najlepszym bramkarzem zawodów został Paweł Jankowski z dru-
żyny Twierdza Świata a królem strzelców Jakub Szczepaniak z zespo-
łu Wisły. 

Trzy najlepsze drużyny zostały wyróżnione pucharami ufundo-
wanymi przez Burmistrza miasta Jacka Kowalskiego.

n Jak co roku, Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” , działa-
jący przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 zorganizował  
9 października, na zakończenie letniego sezonu, turniej piłkar-
ski amatorów.

turniej piłkarski „pożegnanie lata” w twierdzy TeksT I FoTo SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

Tym razem w sportowej rywalizacji wystartowali chłopcy z klas 
VII, VIII . Konkurencje zostały tak dobrane aby każdy startujący 

mógł się wykazać szybkością, orientacją i siłą. Rywalizacja trwała do 

ostatniej konkurencji. A oto wyniki zawodów.
I miejsce – Kozłowski Igor
II miejsce – Napiórkowski Wiktor
III miejsce – Godlewski Patryk.

Na zakończenie zawodów nagrody, ufundowane przez UKS ”Re-
duta ”, wręczyła dyrektor Emilia Napiórkowska która pogratulowała 
wszystkim wspaniałej rywalizacji a zwycięzcom wyników.

n W  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 odbyła się druga run-
da wieloboju sprawnościowo-zwinnościowego chłopców „Gla-
diator 2022”.

gladiatorzy walczyli w twierdzy TeksT I FoTo SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI
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W rywalizacji, która odbył się na sztucznym boisko przy  
ul. Sportowej, w dniu 26 września startowali chłopcy oraz 

dziewczynki z klas 7-8. Najsilniejszą drużyną wśród chłopców okazali 
się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orła Białego, a w kategorii 
dziewczynek, uczennice z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4, któ-
rzy wywalczyli sobie prawo do udziału w turnieju powiatowym, który 
odbył się tydzień później. 

W zawodach powiatowych startowały drużyny ze szkół: Szkoła 
Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu, Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoła Podstawowa 
im. gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku, Szkoła Podstawowa nr 
5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie,  Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Orła Białego. Jednak najlepszy jest tylko jeden! W kategorii chłop-
ców rocznik zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Leon-
cinie, a w kategorii dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Po-
mnik Wdzięczności w Zakroczymiu.  Zawody stały na bardzo wysokim 
poziomie, a zwycięscy zakwalifikowali się do etapu rejonowego.

n We wrześniu i październiku na obiektach NOSiR odbywa-
ły się zawody piłki nożnej szkół podstawowych gminy Nowy 
Dwór Mazowiecki oraz powiatu nowodworskiego. 

gminne zawody szkolne w piłkę nożną TeksT I FoTo EWA GRUSZKA, NOSIR

W zawodach, 17 września wystarto-
wało sześćdziesięciu uczniów, naj-

większa grupa startujących była z klas I-III. 
Zmagania na trasie były bardzo zacięte, walka 
trwała do ostatniego metra. Kibicowała swo-
im pociechom duża grupa rodziców co bar-
dzo cieszy. A oto wyniki w poszczególnych 
kategoriach:
Klasy I-III – dziewczęta
I miejsce – Liliana Sala
II miejsce – Lena Rojek

III miejsce – Zofia Szmigiel
Klasy I-III – chłopcy
I miejsce – Natan Kraśniewski
II miejsce – Stanisław Grzybowski
III miejsce – Adrian Czyżyk

Klasy IV-VI – dziewczęta
I miejsce – Emilia Marchlewska
II miejsce – Hanna Grądzka
III miejsce – Maria Kilian

Klasy IV-VI – chłopcy
I miejsce – Piotr Adamski

           II miejsce – Franciszek Jaźwiecki        
III miejsce -  Rostyslaw Hlibko
Klasy VII-VIII – dziewczęta

I miejsce – Agata  Krzeczkowska
II miejsce – Nikola  Łepkowska
Klasy VII-VIII – chłopcy
I miejsce – Igor Kozłowski
II miejsce – Arkadiusz Majewski
III miejsce – Jan Czarnecki

Na zakończenie zawodów zwycięzcom 
wręczono nagrody ufundowane przez UKS 
„Reduta”, radnego powiatu Zdzisława Szmyt-
kowskiego i Samorząd Uczniowski szkoły. 

Gorące słowa podziękowania należą się 
nauczycielkom WF Janinie Wilde i Agniesz-
ce Biegaj które swoim zaangażowaniem 
sprawiły, że zawody przebiegały w sposób 
wzorowy. Do zobaczenia za rok!!!

n W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
4 w Modlinie Twierdzy rozpoczęliśmy ry-
walizację sportową. Na pierwszy ogień 
poszły hulajnogi.

hulajnogi ścigały się w twierdzy TeksT I FoTo SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI
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FAKTY NOWODWORSKIE

Zawody cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem zarówno dzieci, jak i do-

rosłych, bowiem na starcie zjawiło się ponad 
100 osób. Rodzinne Zawody w pływaniu to 
przede wszystkim możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności, niezależnie od wieku 
i doświadczenia, a także spędzenia wolnego 
w rywalizacyjnej zabawie z rodziną. Kolejny 
etapy planowane są w lutym, maju, wrześniu 
oraz finał w grudniu 2023 r. na które już teraz 
serdecznie zapraszamy!

Wyniki I etapu:

Kategoria I – Dziewczęta 
1. Hania Lazurek  - 36”81
2. Lena Kowalska – 42”72
3. Adrianna Kalinowska – 52”65

Kategoria I – Chłopcy
1. Jan Leszko – 34”52
2. Michał Sasin – 35”19

Kategoria II – Dziewczęta 
1. Zofia Majewska – 27”88
2. Elena Górka – 28”03
3. Julia Rutkowska – 30”44

Kategoria II – Chłopcy
1. Dominik Bułkin  - 21”50
2. Antoni Leszko – 27”09

3. Szymon Kowalski – 27”91

 Kategoria III – Dziewczęta 
1. Alina Kalinowska – 39”97
2. Wiktoria Majewska – 41”40
3. Zofia Choroś – 43”00

Kategoria III – Chłopcy
1. Antoni Lazurek – 35”10
2. Roman Jagusiak – 45”60
3. Jakub Pętkowski – 48”28

Kategoria IV – Dziewczęta
1. Iga Zielińska - 37"41
2. Anna Zając - 37"45
3. Daria Krawczyk - 41"03

Kategoria IV – Chłopcy
1. Simon Przybytniak – 32”97
2. Wojciech Bieńkowski – 49”35
3. Julian Kijkowski – 50”55

Kategoria V – Dziewczęta
1. Michalina Grzesiak - 33"06
2. Julia Śliwińska - 36"53
3. Helena Wrzeszcz - 39"00

Kategoria V – Chłopcy
1. Bartosz Białobrowko – 31”35
2. Szymon Jakubowski – 32”18
3. Adam Jakubowski – 36”06

Kategoria VI – Kobiety
1. Magdalena Budkiewicz – 32”88
2. Jolanta Hetmańska Wrzeszcz – 42”84
3. Magdalena Klimek Majewska – 51”84

Kategoria VI – Mężczyźni
1. Marcin Banaszkiewicz – 35”22
2. Igor Kiliś – 35”66
3. Adam Gollnik – 36”60

Kategoria VII – Mężczyźni
1. Tomasz Grzelak – 46”44
2. Henryk Paź – 1’11’22

Kategoria VII – Kobiety
    1. Grażyna Bydołek – 1”24”09

Sztafeta Open Indywidualna – Grupa I
1. Adam Cholewiński, Szymon Tomaszewski 
- 43"19
2. Jan Sapiecha, Igor Kiliś – 48”31
3. Błażej Cegiełka, Oskar Cegiełka – 50”41

Sztafeta Open Indywidualna – Grupa II
1. Marcin  Banaszkiewicz, Kamil Kwiatkowski 
– 33”28
2. Gustaw Kijkowski, Tomasz Kazanecki – 
35’94
3. Łukasz Majewski, Magdalena Klimek-Ma-
jewska – 40”59

Sztafeta Rodzinna – Grupa I
1. Krystian i Julia Śliwińska – 34”67
2. Tomasz i Łukasz Grzelak – 37”47
3. Helena Wrzeszcz i Jolanta  
Hetmańska-Wrzeszcz – 37,48

Sztafeta Rodzinna – Grupa II
1. Szymon i Anna Zając – 30”60
2. Antoni i Bartosz Lazurek – 30”75
3. Wiktoria i Łukasz Majewscy – 37”25

n W niedzielę, 20 listopada po odbył się 
I etap IX Rodzinnych Zawodów w pływa-
niu o Puchar Burmistrza Nowego Dworu 
Mazowieckiego. 

wystartowały iX rodzinne zawody w pływaniu! TeksT I FoTo EWA GRUSZKA, NOSIR




