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Od Burmistrza
Z

Nowym Rokiem przychodzi czas nie tylko na
postanowienia ale także na podsumowanie
minionych 12 miesięcy. Wymienię tylko kilka spraw,
które przyniosły nam satysfakcję.
Najważniejsza to otrzymane dofinansowanie na
remont zabytkowego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy
Modlin. Dzięki pozyskaniu prawie 11 mln zł mogliśmy
we wrześniu rozpocząć prace modernizacyjne tego budynku. Mam nadzieję, że pod koniec tego roku będziecie
Państwo mogli podziwiać efekt końcowy prac.
Grudzień przyniósł nam kolejne dobre wiadomości.
Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizację projektu Park&Ride. Inwestycja będzie
prowadzona w tym roku przy obu stacjach kolejowych
w mieście tj. przy ul. Morawicza i w Modlinie Starym.
Pracujemy też nad poprawą jakości powietrza.
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało nam
się wymienić 30 starych piecy na nowoczesne, ekologiczne kotły. Na początku roku ruszyły kolejne nabory
i mam nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie na
dalszą wymianę starych źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych.
W grudniu zakończyliśmy także prace nad „Strategią Rozwoju Miasta na lata 2018-2030”. Dokument
końcowy i wnioski wypracowane w czasie prawie dwuletniego procesu powstawania tego materiału zaprezentujemy w lutym.

Również w ubiegłym roku został uchwalony plan
zagospodarowania Placu Solnego z nabrzeżem. Plan
bardzo ambitny – mam nadzieję, że znajdzie się partner, dzięki któremu ta wizja stanie się rzeczywistością.
Ubiegły rok to także trudny czas dla nowodworskiej oświaty, związany z wprowadzeniem od września
reformy sytemu. Niemniej udało nam się te zmiany
przejść bez większych trudności z czego ogromnie się
cieszę.
W kilku zdaniach słowa wstępnego nie sposób wymienić wszystkich zadań jakie zrealizowaliśmy w ubiegłym roku. Jednak nasze wysiłki po raz kolejny były doceniane w rankingach. Otrzymaliśmy m.in. wyróżnienie
w rankingu zrównoważonego rozwoju, zajęliśmy dobre
22 m-ce w rankingu SGH Gmina na Piątkę a także zostaliśmy docenieni za aktywne poszukiwanie funduszy
zewnętrznych w plebiscycie Lider Zmian.
Mam nadzieję, że rok 2018 będzie dla Miasta równie udany. Dobrego roku życzę też Państwu!

temat numeru

Konkurs fotograficzny #nowydworMAX

Szukamy gwiazdy miasta, która żyje na maksa!
TeksT Martyna Kordulewska

n Z impetem wchodzimy w 2018 rok. Chcemy poznać mieszkańców, którzy żyją
aktywnie. Jeśli pasuje do Ciebie ten opis, pokaż nam na zdjęciu swoją sportową
pasję, talent artystyczny, ciekawe hobby, działalność społeczną lub nietypowe
spojrzenie na miasto. Bądź inspiracją dla innych! Nagrody czekają.

Z

djęcia przyjmujemy do końca października. Do tego czasu trzy razy nagradzać
będziemy bohaterów najlepszych fotografii
bonami zakupowymi do największej i najlepiej
rozpoznawalnej sieci dystrybucji dóbr kultury, wiedzy i rozrywki na polskim rynku. Jedną
z nagród o wartości 300 zł przyznawać będzie
powołane przez organizatora jury, biorąc pod
uwagę walory estetyczne i przekaz zdjęcia.
Drugą – bon o wartości 100 zł – publiczność
w głosowaniu na miejskim Facebooku. Wszystkie zdjęcia mają szanse ukazać się w miejskich
publikacjach. Kto wie, może to właśnie Ty pojawisz się na okładce kolejnych „Faktów Nowodworskich”?!
Regulamin oraz kartę zgłoszenia znajdziesz na www.nowydwormaz.pl w Strefie
Mieszkańca. Jeśli jesteś niepełnoletni, potrzebujesz zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Musisz pamiętać, aby zdjęcie było odpowiedniej jakości. Na fotografie czekamy pod
adresem konkurs@nowydwormaz.pl
Wierzymy, że największym bogactwem
miasta są jego mieszkańcy. Zależy nam, aby
promować godne naśladowania postawy i zarażać nimi innych. Wielu nowodworzan prowadzi życie pełne pasji i aktywności. Warto by
więcej osób się o tym dowiedziało.

Partnerem konkursu jest firma
ABFOTO – dobrze znana pasjonatom fotografii ogólnopolska sieć kilkudziesięciu
profesjonalnych salonów fotograficznych
i GSM zlokalizowanych w prestiżowych galeriach handlowych, oferujących Klientom
szeroką gamę nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się usług. Dzięki firmie
ABFOTO każdy uczestnik konkursu otrzyma 50% kupon rabatowy na AB Fotoksiążkę – wyjątkowy, personalizowany album ze
zdjęciami, zwycięzcy (zarówno w kategorii
jury jak i publiczności) będą mogli wykonać sobie 42-stronicową AB Fotoksiążkę
zupełnie za darmo, a najmłodszy i najstarszy uczestnik otrzymają dodatkowo zestaw
upominków: selfiestick i etui na smartfon.
Więcej informacji o firmie ABFOTO i AB Fotoksiążce na www.abfoto.pl.

www.nowydwormaz.pl
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Regulamin konkursu fotograficznego #nowydwormax

www.nowydwormaz.pl

..........................................................................................
(czytelny własnoręczny podpis)
Nowy Dwór Mazowiecki, dn. ......................................................................................... (data)

.........................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu
#nowydwormax i akceptuję go.

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Uczestnik przenosi prawa autorskie na organizatora konkursu na zasadzie wyłączności
bezterminowe, majątkowe prawo autorskie do
dzieła z prawem przeniesienia majątkowego
prawa autorskiego na osoby trzecie oraz z prawem do przeróbek dzieła, na następujących
polach eksploatacji:
a. utrwalenie,
b. zwielokrotnienie,
c. wprowadzenie do obrotu poprzez użyczenie
d. wprowadzenie do pamięci komputera,
e. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,
f. wystawienie,
g. wyświetlenie,
h. nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację
naziemną,
i. nadanie za pośrednictwem satelity.
Przeniesienie praw o których mowa powyżej nastąpi bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych a w szczególności na polach eksploatacji umożliwiających prowadzenie kampanii promocyjnej bez ograniczeń.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Wszelkie dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie do celów konkursowych. Administratorem danych jest organizator konkursu. Dane osobowe uczestników
konkursu będą chronione zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016
poz. 922 z późn. zm.). Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich
danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich
brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zdjęć, które nie
spełniają kryteriów podanych w niniejszym
regulaminie.
.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Opis zdjęcia:.............................................................................................................................................

Adres e-mail:............................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego:..................................................................................................

Miejsce zamieszkania:.........................................................................................................................

Data urodzenia:.......................................................................................................................................

Nazwisko:...................................................................................................................................................

Imię/imiona uczestnika:....................................................................................................................

Załącznik nr 2 do regulaminu
Karta zgłoszenia w konkursie #nowydwormax

serwis Facebook ani z nim związany. Każdy
uczestnik w pełni zwalnia serwis Facebook
z odpowiedzialności.
Nagroda jury i publiczności może być
przyznana tej samej osobie.
Nagrody przyznawane są:
a. za okres styczeń-marzec w pierwszej połowie kwietnia;
b. za okres kwiecień-czerwiec w pierwszej
połowie lipca;
c. za okres lipiec-październik w pierwszej połowie listopada.
Wyniki podawane będą do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Nagrody nie podlegają wymianie na inne
nagrody bądź ekwiwalent pieniężny.
Nagrody zwolnione są z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. 2016 poz. 2032).
Sposób przekazania nagrody każdorazowo będzie ustalany indywidualnie.
Zadanie konkursowe polega na:
a. zrobieniu zdjęcia ilustrującego aktywność
sportową, artystyczną, hobbystyczną bądź
społeczną uczestnika (tzw. selfie bądź za
pomocą samowyzwalacza) na terenie
miasta i/lub krajobrazu miasta przy czym
zdjęcia muszą być zapisane w formacie
JPG, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć
nie mniej niż 2400 pixeli, a zdjęcie nie
może przekroczyć 10 MB;
b. przesłaniu zdjęcia na adres konkurs@nowydwormaz.pl wraz z wypełnioną kartą
uczestnictwa stanowiącą załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu i zgodą rodzica/opiekuna stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, jeśli taka jest konieczna.
W czasie trwania konkursu uczestnik może
zgłosić maksymalnie 4 zdjęcia.
Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą
naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich,
a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

.............................................................................................
(czytelny własnoręczny podpis opiekuna)
Nowy Dwór Mazowiecki, dn. ......................................................................................... (data)

nem prawnym.

w tymże konkursie. Oświadczam jednocześnie, że jestem jej/jego opieku-

..................................................................................................................... (imię i nazwisko)

fotograficznego #nowydwormax, akceptuję go i wyrażam zgodę na udział

(imię i nazwisko) oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu

Ja, niżej podpisany ........................................................................................................................

Załącznik nr 1 do regulaminu
Zgoda na udział w konkursie #nowydwormax osoby niepełnoletniej

Organizatorem konkursu jest Miasto Nowy
Dwór Mazowiecki z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Zakroczymskiej 30.
Organizator oświadcza, że konkurs nie
jest grą losową, zakładem wzajemnym, loterią
fantową lub loterią promocyjną, której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2016 poz.
471 z późn. zm.).
Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 31
października 2018 r. Konkurs zostanie ogłoszony w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na
stronie internetowej organizatora.
Celem konkursu jest promocja aktywności
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, jak i samego miasta.
Uczestnikiem konkursu może być każdy
pełnoletni mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego.
Udział w konkursie osób niepełnoletnich
odbywa się za pisemną zgodą rodzica bądź
opiekuna prawnego. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Nagrodami w konkursie są:
a. nagroda jury: bon zakupowy do sieci Empik o wartości 300 zł;
b. nagroda publiczności: bon zakupowy do
sieci Empik o wartości 100 zł;
c. publikacja w wydawnictwach Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki.
Jury powoła organizator spośród pracowników Urzędu Miejskiego.
Jury będzie oceniać zdjęcia subiektywnie
poprzez głosowanie, biorąc pod uwagę walory
estetyczne oraz przekaz zdjęcia (dynamika, humor, spontaniczność, pozytywne skojarzenia,
prezentowana aktywność, ukazanie walorów
miasta etc.). Decyzje Jury są ostateczne.
Publiczność będzie oceniać zdjęcia za
pośrednictwem miejskiej strony w portalu
społecznościowym Facebook poprzez liczbę
reakcji „lubię to” na poszczególne zdjęcia.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
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Nowy Dwór Mazowiecki doceniony za aktywne
poszukiwanie funduszy zewnętrznych

TeksT red.
FOTO www.funduszedlamazowsza.eu

n Nasze miasto najbardziej aktywnie
w subregionie warszawskim wschodnim aplikuje o środki unijne (złożyliśmy najwięcej wniosków).

T

o środki, dzięki którym Nowy
Dwór Mazowiecki zmienia się
dla jego mieszkańców.

Burmistrz, Jacek Kowalski odebrał tytuł Lidera Zmian przyznawany
przez władze marszałkowskie i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
W subregionie warszawskim
wschodnim do programu złożono
311 projektów o łączne dofinanso-

wanie 605,3 mln zł. Zawarto 1143
umowy. Efektywność lokalnych beneficjentów kształtowała się na poziomie 50,8%.
W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymały Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki i Gmina Radzymin.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Uchwała antysmogowa na Mazowszu. Stopniowe zmiany dla lepszego powietrza.
24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Głównym jej
celem jest obniżenie poziomu stężenia pyłów PM10 i PM 2,5 oraz benzoapirenu. W 2015 r. liczba zgonów spowodowanych złą jakością powietrza
na Mazowszu wyniosła ok. 4 000, a szacowane roczne koszty związane ze
śmiertelnością powodowaną przez zanieczyszczenia powietrza wynoszą tu
4,2-8,5 mld euro.

l posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na
takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała wprowadza konieczność wymiany nieekologicznych źródeł
ciepła oraz zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw. Zmiany wprowadzane będą stopniowo. Oto najważniejsze z nich:

Poszukując dofinansowania do wymiany źródeł ciepła można zwrócić
się również do doradcy energetycznego działającego przy Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła może odbyć się również ze środków:

l od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy
emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści
rozporządzenia Komisji UE*);
l od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
l węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem;
l węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
l paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej
20% (np. mokrego drewna);
l od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno
nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN
303-5:2012;
l od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno
klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012;
l użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli
z nich korzystać do końca ich żywotności;
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W marcu i październiku 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 przewidziano
ogłoszenie dwóch naborów na wymianę urządzeń grzewczych, do których
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki będzie z całą pewnością aplikować.

l Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
l Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020,
l Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
l Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
l Funduszu Termomodernizacyjnego,
l Kredytów i pożyczek bankowych.
Szczegółowe informacje na temat uchwały można znaleźć na
www.mazovia.pl w zakładce „uchwała antysmogowa”. 14 lutego 2018 r.
w Warszawie planowane jest również spotkanie informacyjne na ten temat.
*Wymagania ekoprojektu zostały jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne normy emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Założeniem
ekoprojektu jest zmniejszenie zużycia paliwa i redukcja zanieczyszczeń emitowanych przez ww. urządzenia. Odpowiednie dyrektywy można znaleźć na
www.mazovia.pl.

www.nowydwormaz.pl
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Nowy Dwór Mazowiecki w Europejskim
Roku Dziedzictwa Kulturowego
TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n Nowodworski projekt „RESTAURA”
realizowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa stał się częścią Europejskiego Roku Dziedzictwa
Kulturowego. Wydarzenie przebiega
pod hasłem – „Nasze dziedzictwo:
gdzie przeszłość spotyka przyszłość”.

R

ok 2018 to Rok Europejskiego
Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage – EYCH). Dla
partnerów realizujących na terenie całej
Unii Europejskiej ambitne projekty łączące dziedzictwo kulturowe z przyszłością
jest to szansa na szersze zaprezentowanie
swoich pomysłów, wysiłków i osiągnięć
oraz na lepsze wykorzystanie dostępnych
zasobów kulturowych.
W trakcie trwania Europejskiego Roku
Dziedzictwa Kulturowego podjęty będzie
szereg działań zmierzających do lepszego
wyeksponowania projektów zaklasyfikowanych do EYCH i realizowanych na terenie Unii Europejskiej, których adresatem są
lokalne społeczności, samorządy i potencjalni inwestorzy. Jednocześnie w działania promocyjne włączy się Komisja Europejska.
Przykładem ambitnego łączenia
dziedzictwa kulturowego z przyszłością
jest nowodworski projekt „Rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego poprzez me-

chanizmy partnerstwa
publiczno-prywatnego
RESTAURA”.
Zgodnie
z założeniami tego projektu planowane jest
zrealizowanie w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego)
rewitalizacji historycznego Placu Solnego,
rewitalizacja nabrzeża
Narwi na wysokości
miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową,
utworzenie mariny przy tym osiedlu i bazy
okołoturystycznej na obszarze objętym
opracowaniem.
Realizacja projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom korzyści nie tylko
na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. „RESTAURA” ma
także spełnić określone cele społeczne,
gospodarcze, przestrzenne i techniczne,
a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących areałów.
Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA” jest
współfinansowany w ramach programu
Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Lokalnego.

#EuropeForCulture, #restaura
#nowydwormaz
OGŁOSZENIA I INFORMACJE

Kalendarium statystycznych
badań ankietowych w 2018 roku
Urząd Statystyczny w Warszawie
realizuje prowadzone przez Główny
Urząd Statystyczny badania ankietowe.
Mają one charakter reprezentacyjny, co
oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne.
Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.
Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich
realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są
istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny
udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in.
umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces
monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie
regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do
pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.
Więcej na warszawa.stat.gov.pl

www.nowydwormaz.pl

INFORMACJA
Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki informuje,
że zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U.2018.121 ze zm.)
wniosek o udzielenie 50 %
bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku,
za który opłata jest wnoszona.
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Nowy aparat RTG
TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

n Mieszkańcy powiatu nowodworskiego mogą już korzystać z nowego
aparatu RTG. W dniu 19 grudnia 2017 r.
w przychodni przy ul. Paderewskiego 7
w Nowym Dworze Mazowieckim oficjalnie odebrano sprzęt.

W

spółczesne technologie pozwalają na niezwykle szerokie spojrzenia na zagadnienie obrazowania ludzkiego ciała w zakresie
medycznym. Zapis cyfrowy to przede
wszystkim przechowywanie wykona-

nych badań w nienaruszonym stanie,
czego nie gwarantowały starzejące się
błony rentgenowskie. Możliwość szybkiego dostępu do badań wykonanych,
kopiowania, wysyłania w celu konsultacji, a od strony technicznej to sprawny proces pozyskiwania obrazów
w porównaniu z kłopotliwą obróbką
chemiczną jaka miała miejsce wcześniej. Cyfrowy format obrazowania jest
szybszy i bardziej elastyczny, a także
poszerza możliwości skutecznego posługiwania się nim w medycynie, co
skutkuje skróceniem czasu realizacji
procedur.
Nowy aparat RTG jest pierwszym
etapem projektu pn. „Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim
Centrum Medycznym”, na który NCM
otrzymało dofinansowanie w kwocie
5 805 600 zł. Wkład własny wynosi
1 451 400 zł i zostanie sfinansowany ze
środków Powiatu Nowodworskiego.

26. Finał WOŚP w powiecie nowodworskim
TeksT Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim Foto WOŚP Pomiechówek

n Choć termometr wskazywał temperaturę poniżej zera, to dzień
14 stycznia 2018 roku był najcieplejszym dniem tej zimy.

T

o wszystko dzięki pozytywnym
emocjom, które niósł ze sobą
26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W powiecie nowodworskim
nie brakowało ludzi o dobrych sercach.
Sztab z czterech gmin, zorganizował
dla mieszkańców ogrom atrakcji i licytacji. W Finale WOŚP w Pomiechówku
oraz Nowym Dworze Mazowieckim –
uczestniczył Wicestarosta Paweł Calak.
Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć
do tego wydarzenia swoją cegiełkę.
Gadżety powiatu nowodworskiego
z osobistym podpisem Wicestarosty
przekazane dla sztabu WOŚP Pomiechówek zostały wylicytowane za kwotę 220 zł.

Zmiana siedziby PCPR
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Mazowieckim zmieniło swoją
siedzibę.
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TeksT Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Od 16 stycznia 2018 r. zapraszamy na
I piętro wyremontowanego budynku
przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Aktualny numer telefonu do sekretariatu:
(22) 365-01-20. Numery do poszczególnych działów zostaną zamieszczone na
stronie www.pcpr.nowodworski.pl w zakładce „kontakt”.

www.nowydwormaz.pl
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Ponad 6 mln na parkingi P&R! Do 2019 r.
powstaną przy Kolejowej i Morawicza
TeksT red.

n Na podstawie dokumentacji aplikacyjnej nasze miasto otrzyma ponad
6 mln. zł dotacji na budowę parkingów „Parkuj i jedź” przy Kolejowej
i Morawicza.

P

ierwszy, zaplanowany do realizacji w 2018 r., jest parking
przy ul. Kolejowej (mamy już projekt

i pozwolenie na budowę), drugi przy
stacji kolejowej Nowy Dwór Mazowiecki zostanie oddany do użytku
w 2019 r. Parkingi przewidziane są
na łączną liczbę prawie 400 miejsc
dla samochodów, a także dodatkowe
80 miejsc dla rowerów. Dodatkowo
jako infrastruktura towarzysząca powstanie przy stacji Nowy Dwór Mazo-

Stwórzmy wspólnie
kalendarium wydarzeń
w NDM!
Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty organizujące niekomercyjne, otwarte dla mieszkańców
wydarzenia do wspólnego tworzenia kalendarium na
www.nowydwormaz.pl!
Jeśli chcesz, aby Twoje wydarzenie znalazło się na miejskiej stronie internetowej prześlij na adres imprezy@nowydwormaz.pl nazwę wydarzenia, datę, program i plakat. Tylko w ciągu ostatnich 7 dni naszą stronę odwiedziło ponad
2 tysiące użytkowników, więc możesz być pewien, że się
o Tobie dowiedzą. Wspólnie stwórzmy najlepszy, najbardziej aktualny i kompletny informator o tym, co, gdzie i kiedy dzieje się w Nowym Dworze Mazowieckim.
Czekamy na maile. Zgłoszenia zostaną opublikowane
po zweryfikowaniu przez pracowników Urzędu Miejskiego.

www.nowydwormaz.pl

wiecki m.in. punkt obsługi pasażerów
oraz miejsce do ładowania rowerów
elektrycznych. Całkowity koszt inwestycji to 7,8 mln. zł (dotacja 80%).
Warto zaznaczyć, że tylko 5 wniosków otrzymało dofinansowanie.
Tym razem Nowy Dwór Mazowiecki
został najwyżej oceniony wraz z Gminą Michałowice.

Roznoszenie decyzji
wymiarowych
na podatek
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim informuje,
że w m-cu lutym 2018 r. będą roznoszone decyzje
wymiarowe na podatek od nieruchomości, rolny,
leśny osób fizycznych na rok 2018.
Dostarczaniem decyzji mieszkańcom będą się zajmowali
pracownicy Urzędu Miejskiego.
Wszelkich informacji dotyczących wymiaru ww. podatków
od osób fizycznych na rok 2018 można uzyskać
pod nr telefonu:
(22) 51 22 127, (22) 51 22 128, (22) 51 22 125.
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10-ta Miejska Wigilia

TeksT Mariusz Ziółkowski Foto Urząd Miejski

n W niedzielę 17 grudnia 2017 roku w hali NOSiR odbyło
się X Nowodworskie Spotkanie Wigilijne. Życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia złożyli zebranym księża nowodworscy oraz władze miasta.

P

odczas organizowanego corocznie Nowodworskiego Spotkania
Wigilijnego kilkuset mieszkańców miasta
obejrzało jasełka pt. „Dzielmy się chlebem
miłości”, przygotowane przez uczniów
klas integracyjnych Szkoły Podstawowej
Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego. Inscenizacja została wyreżyserowana przez zespół
nauczycieli uczących w klasach integracyjnych. Przedstawienie przyniosło dzieciom i dorosłym wiele radości i pomogło
wspólnie odkrywać tajemnicę Bożego
Narodzenia. Młodzi artyści przekazali bożonarodzeniowe orędzie oraz wprowadzili wszystkich w niezwykły, świąteczny
nastrój.
Następnie zebrani wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu młodych artystów

8

z Nowodworskiego Ośrodka Kultury, kształcących się
pod kierunkiem
Pani Alicji Kabacińskiej. Najmłodsi
mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego wzięli
udział w warsztatach przygotowywania ozdób
świątecznych, prowadzonych przez
Panie z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Nie zabrakło również życzeń, dzielenia się opłatkiem, wizyty św. Mikołaja,

a także wigilijnego poczęstunku przygotowanego przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowym Dworze
Mazowieckim.

www.nowydwormaz.pl
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Noworoczny koncert z uśmiechem

TeksT I Foto NOK

n Z uśmiechem nowodworzanie pożegnali stary 2017 rok i wraz z życzeniami od włodarza naszego miasta
- Burmistrza Jacka Kowalskiego weszli
w nowy 2018.

A

to za sprawą bydgoskich filharmoników , którzy 28 grudnia 2017 r.
zawitali w nasze skromne progi i przywieźli ze sobą „Koncert z uśmiechem”.
Program wprawił publiczność w świetny
nastrój, a to dzięki przepięknym ariom
wykonanym z humorem przez Marcelę Wierzbicką-Opalińską i Dominika
Opalińskiego ,oczywiście przy akompaniamencie całej wspaniałej Orkiestry
im. Johanna Straussa, a także dzięki
prowadzącej Emilii Czekale. Publiczność
szybko podchwyciła „oklaski owacyjne”
i odróżniła je od oklasków „oficjalnych”,
dyrygent Łukasz Hermanowicz pokazywał, w którym miejscu należy zatiktakać,
zaklaskać czy poderwać się z miejsca,
Emilia Czekała bez ustanku bawiła słuchaczy nie tylko dowcipami, ale i przeróżnymi, kolorowymi rekwizytami. Wdzięk,
bezpretensjonalność i znakomity nastrój
towarzyszyły zarówno publiczności jak
i muzykom, wszyscy byli zaangażowani
w realizację koncertu i bawili się przy tym
doskonale.
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Nowi nowodworzanie i nowodworzanki

TeksT red. Foto Szczęśliwi Rodzice

n Z dumą i radością prezentujemy
najmłodszych (i najsłodszych) mieszkańców naszego miasta. Od początku
stycznia tego roku każdy, kto zamelduje nowonarodzone dziecko w Nowym Dworze Mazowieckim otrzyma
pamiątkowe body.

P

ierwszą zarejestrowaną w USC
nowodworzanką jest Laura
Tuszyńska. Dziewczynka urodziła się
26.12.2017 r. Została zarejestrowana
2 stycznia br. a pamiątkowe body wrę-

LAURA TUSZYŃSKA, UR. 26.12.2017

ZOSIA ZALEWSKA, UR. 29.12.2017

czył osobiście jej mamie Burmistrz Jacek Kowalski.
Kolejny maluszek w naszym gronie
to Zosia Zalewska, urodzona 29 grudnia 2017 roku. Zosia w chwili urodze-

nia ważyła 3.950 g i mierzyła 57 cm.
Za zgodą rodziców publikujemy zdjęcia pociech.
Im i ich najbliższym życzymy
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO DWORU!

Witamy na świecie nowego nowodworzanina!

Zachęcamy do nadsyłania zdjęć swoich pociech w body z logo miasta. Co miesiąc
będziemy je publikować w „Faktach Nowodworskich” i na Facebooku. Jeśli chcesz
sprawić dziecku pamiątkę, wyślij fotografię na adres: fakty@nowydworma.pl
wraz z jedo imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia.
Nadsyłając zdjęcie oświadczasz, że przysługują ci wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Fotografie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Przesnosisz też na Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na zasadzie wyłączności bezterminowe, majątkowe prawo autorskie do dzieła określonego umową z prawem przeniesienia majątkowego prawa autorskiego na osoby trzecie oraz z prawem do przeróbek
dzieła, na następujących polach eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie
do obrotu poprzez użyczenie, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie
albo publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacj naziemną, nadanie za pośrednictwem
satelity. Przeniesienie praw o których mowa powyżej nastąpi bez żadnych ograniczeń terytorialnych bądź czasowych na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności na
polach eksploatacji umożliwiających prowadzenie kampanii promocyjnej bez ograniczeń.

facebook.com/miastonowywormazowiecki

„NoviFoto” Nowodworska Grupa Fotograficzna
TeksT red. Foto Szczęśliwi Rodzice

n Wraz z nowym rokiem powstają
w naszym mieście nowe społeczne
inicjatywy. Grupa osób, których pasją
jest fotografia zaprasza wszystkich
zainteresowanych do przyłączenia się
do „NoviFoto”.

G

rupa będzie inicjować wydarzenia
i zachęcać wszystkich mieszkańców Nowego Dworu do aktywnego fotografowania w plenerach naszych pięknych
okolic. Spotkania Grupy będą odbywały się
cyklicznie ale i spontanicznie w zależności
od pogody i warunków do fotografowania.
Nieważne czy posiadasz aparat czy telefon, każdy może uczestniczyć w spotkaniach
Grupy i wspólnie uczyć się jak robić lepsze

www.nowydwormaz.pl

zdjęcia. Celem Grupy jest edukacja
i wymiana doświadczeń między
uczestnikami. Hasło, które przyświeca założycielom to „Wszyscy fotografujemy” niezależnie od umiejętności
i posiadanego sprzętu. W czasach
telefonów z aparatami, każdy robi
zdjęcia i każdy może robić je lepiej,
uważniej, z większą świadomością.
Nowy Dwór Mazowiecki i jego
położenie jest naturalnie pięknym
miejscem z klimatem, który zachęca do wyjścia w plener. Do uwiecznienia
wschodów lub zachodów słońca nad rzekami, historycznych zabytków Twierdzy
Modlin lub poszukiwania miejsc nieoczywistych ale urokliwych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia profilu Grupy na FB:
NoviFoto Nowodworska Grupa Fotograficzna i włączenia się do wspólnej zabawy
z fotografią.
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Spotkanie Wigilijne mieszkańców Pólka
TeksT red. foto wirtualnynowydwor.pl

n W piątek (15.12) mieszkańcy oś.
Pólko spotkali się w stołówce Szkoły Podstawowej nr 5 na tradycyjnym
spotkaniu wigilijnym. Organizatorem
wieczerzy był Zarząd Osiedla nr 4.

L

icznie zgromadzonych mieszkańców osiedla odwiedzili Burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, Wiceprzewodniczący Rady Roman Biliński,
członek zarządu Powiatu Nowodworskiego Dariusz Tabęcki, Ewa Tabęcka –
reprezentująca Miejski Zakład Oczyszczania oraz przedstawiciele Straży
Miejskiej.
Wszystkich zebranych serdecznie powitała Przewodnicząca Zarządu
Osiedla nr 5 Krystyna Nasiadka i złoży-

ła jednocześnie serdeczne życzenia na
nadchodzące święta. Potem głos zabrali
zaproszeni goście. Wszyscy przełamali
się opłatkiem i zasiedli do wigilijnego
stołu, na którym królowały tradycyjne
wigilijne potrawy m.in. kapusta z grzybami, śledzie, smażony karp, czerwony
barszcz, pierogi i jajka.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom
i darczyńcom, dzięki którym możliwe
było zorganizowanie tego spotkania tj.
firmom Kaufland, Darex, Piekarni Łukasik z Leoncina oraz panu Krzysztofowi
Turczyńskiemu.

Wigilia mieszkańców Modlina Twierdzy
TeksT red. foto wirtualnynowydwor.pl

n 14 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie mieszkańców Modlina Twierdzy. Współorganizowali je
Zarząd Osiedla nr 6, Parafia pw. św.
Barbary oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny.

T

radycyjnie spotkanie odbyło się
w hali sportowej przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Modlinie
Twierdzy. Przybyło na nie liczne grono
mieszkańców. Na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli też Burmistrz
Jacek Kowalski oraz Przewodniczący
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Rady Miejskiej Krzysztof
Bisialski, którzy złożyli
zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne.
Wszyscy mieli też
okazję obejrzeć przepiękne jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej. Następnie przyszedł czas na
wzajemne życzenia i wspólne łamanie się opłatkiem, pobłogosławionym
przez ks. kanonika Janusza Nawrockie-

go, proboszcza parafii pw. św. Barbary.
Nie zabrakło też tradycyjnego, wigilijnego poczęstunku.

www.nowydwormaz.pl
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Wigilia Kręgu Seniorów ,,Nałęcz’’
TeksT I Foto Julia Pigoń, Krzysztof Grudziński

n 2 grudnia 2017 roku odbyło się
spotkanie wigilijne Kręgu Seniorów
„Nałęcz”’ przy Hufcu ZHP w Nowym
Dworze Mazowieckim. Spotkanie połączono z 20. rocznicą powstania Kręgu.

K

rąg Seniorów ZHP „Nałęcz”’ został założony 5 grudnia 1997
roku. Jego założycielem był harcmistrz
Stefan Jasiński, natomiast zastępcą
harcmistrz Zenon Jendor.
Harcmistrz Z. Jendor od kilku lat
pełni funkcję komendanta Kręgu.
Podczas spotkania opłatkowego
harcerze seniorzy złożyli sobie ciepłe
i serdeczne życzenia.
Czas ten spędzili przy stole zastawionym potrawami wigilijnymi oraz
wspaniałym ciastem.
Na koniec spotkania druh Komendant Zenon Jendor podziękował
wszystkim za przybycie.
Z harcerskim Czuwaj.

Opłatek w Klubie Seniora
TeksT I Foto NOK

n 12 grudnia 2017 r. w kawiarni „Cafe
Nowa”, mieszczącej się w Nowodworskim Ośrodku Kultury, odbyło się
uroczyste spotkanie wigilijne Klubu
Seniora.

B

ył opłatek, wspólne śpiewanie
kolęd, pyszne jedzenie i znakomici goście m.in.: ks. Dziekan dr Krzysztof Czyżyk, Burmistrz Miasta Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Nadrzycka.

www.nowydwormaz.pl
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Spotkanie opłatkowe Związku Oficerów Rezerwy RP
TeksT Andrzej Krajewski foto M. Łada, Z. Jurkowski, K. Malinowski

n 9 grudnia 2017 r., w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym w Czosnowie przez Związek Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.

W

spotkaniu, które było również
podsumowaniem 2017 r. honorowymi gośćmi byli rodzice chrzestni
sztandaru Związku Oficerów Rezerwy
RP – Anna Maria Anders – senator
i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów oraz mjr w st. spocz.
prof. dr hab. Leszek Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
(...) Obecni byli również kombatanci:
103 – letni kpt. w st. spocz. Andrzej
Rak – najstarszy członek ZOR RP oraz 93
– letni Roman Kaczorowski – honoro-

wy obywatel Nowego Dworu
Mazowieckiego.
(...) Przybyłych na spotkanie gości i członków Związku powitał płk rez. Alfred
Kabata – prezes ZG ZOR RP.
Podsumował również działalność ZOR RP w 2017 r.
W części ceremonialnej
spotkania płk rez. Alfred
Kabata – wręczył statuetki
upamiętniające obchody 95
– lecia Związku Oficerów Rezerwy RP minister Annie Marii Anders,
mjr. prof. dr. hab. Leszkowi Żukowskiemu – prezesowi ŚZŻAK staroście Powiatu Nowodworskiego – Magdalenie
Biernackiej, wójtowi Gminy Czosnów –
Antoniemu Kręźlewiczowi.
Następnie wręczono medale Za
Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy,
Za Zasługi Dla Światowego Związku
Żołnierzy AK, medal Dziedzictwo Kresów Wschodnich, medal św. Floriana
Mazovia i ryngrafy. Prezes Warszawskiej
Rodziny Katyńskiej Marek Krystyniak
uhonorował medalem okolicznościowym – „Guzikiem Katyńskim” Marcina
Ładę oraz wręczył medale „Prawda
i Pamięć”.
W poczet Związku Oficerów Rezerwy RP przyjęto siedem nowych osób.
Płk rez. Alfred Kabata i Zbigniew
Kuleta – prezes Okręgu Łódzkiego

przekazali minister Annie Marii Anders
koszulkę, w której od 8 do 18 maja
2018 r. pobiegną biegacze sztafety non
stop z Łodzi do Monte Cassino. Organizatorem biegu jest Straż Miejska w Łodzi i ZOR RP, a patronat honorowy nad
biegiem objęła minister Anna Maria
Anders.
Jadwiga i Roman Kaczorowscy przekazali dla ZOR RP, na ręce płk. rez. Alfreda
Kabaty, obraz z wizerunkiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego wyhaftowany przez
panią Jadwigę.
Po części ceremonialnej ks. prałat
Tadeusz Jaworski, odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił opłatki.
Łamiąc się nimi zebrani złożyli sobie
świąteczno – noworoczne życzenia.
Spotkaniu towarzyszył występ Chóru „Czosnowianie”, który zaśpiewał kilka
kolęd.

Wcale mi nie zależy – kolejna premiera Miry Białkowskiej
TeksT I foto RED.

n Premiera powieści „Wcale mi nie
zależy” odbyła się w restauracji hotelu „Mazovia” 26 listopada 2017 r.

W

śród licznie przybyłych gości była ilustratorka Anna
Skórczyńska (zamieszkała w Australii),
Agnieszka i Zbigniew Kazała z Wydawnictwa Literackiego Białe Pióro, które
powieść wydało, Anna Kasiuk – pisarka,
oraz przyjaciele i miłośnicy twórczości
Miry Białkowskiej z bliższych i dalszych
okolic. Publiczność miała okazję bliżej
poznać Autorkę, wysłuchać zabawnych
fragmentów humorystycznej powie-

14

ści oraz piosenek w profesjonalnym
wykonaniu Joanny Berdyn, Janiny Klimiuk-Popielak i Jakuba Kamińskiego.
Sponsorzy zostali obdarowani książkami w niebanalnym opakowaniu, a Autorka opaską na włosy z liści laurowych
i tortem z okładką książki. Wszyscy mieli
powód do zadowolenia i dobrze się bawili. Powieść „Wcale mi nie zależy” już
cieszy się uznaniem recenzentów i czytelników. Jest dostępna w księgarniach
internetowych i, na zamówienie, w księgarniach stacjonarnych i empiku.
Niebawem ukaże się kolejna powieść
Miry Białkowskiej „O co ci chodzi?”

Mirosława Białkowska
autorka: „Fraszkowa Uczta” (sierpień 2016), „Instrumenty dęte,
szarpane… fraszkami przyodziane”
(maj 2017), „Kwiatki znane i nieznane fraszkami przyodziane” (sierpień
2017), „Wcale mi nie zależy” (listopad 2017).

www.nowydwormaz.pl
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Po raz piąty konkursowo kolędowali!
TeksT I Foto ORGANIZATORZY

n Już po raz piąty sala kinowa Nasielskiego Ośrodka Kultury wypełniła się
po brzegi młodymi artystami, którzy
mieli możliwość zaprezentowania
swych wokalnych talentów podczas
V Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną…”.

F

estiwal, którego organizatorem
jest Dowódca 2. Mazowieckiego
Pułku Saperów oraz Dyrektor NOK w Nasielsku z roku na rok przykuwa uwagę
większej ilości placówek oświatowych
z terenu powiatu nowodworskiego oraz
warszawskiego zachodniego:
„Jak widzimy festiwal cieszy się co raz
większym uznaniem wśród dzieci i młodzieży z naszego subregionu. Świadczy
o tym nieustannie zwiększająca się liczba uczestników. W 2013 roku mieliśmy
dwadzieścia pięć zgłoszeń a w obecnym
ponad osiemdziesiąt.” – mówi Kierownik
Klubu Wojskowego 2psap p. Michał Dudek, dodając przy tym: „Cieszy Nas to, że
działalność kulturalna realizowana przez
klub jest ogniwem łączącym środowisko
wojskowe z cywilnym. Prócz propagowania ducha Świąt Bożonarodzeniowych,
festiwal jest doskonałą okazją to promocji
2. Mazowieckiego Pułku Saperów.”
Znane, lubiane oraz czasem zapomniane kolędy i pastorałki, jak i również
nowe piosenki o tematyce bożonarodzeniowej przez cały dzień płynęły ze
sceny w kierunku widzów i członków komisji konkursowej, którą po kilkugodzinnych przesłuchaniach musiała podjąć
niełatwą decyzję o wyłonieniu laureatów
festiwalu. Po dość burzliwych obradach
komisja w składzie Daniel Taraszkiewicz,
Jerzy Worobiej i Wojciech Gęsicki podała
do publicznej wiadomości listę zwycięzców i wyróżnionych trzech kategorii wiekowych V Festiwalu Kolęd i Pastorałek:
Kategoria klas I-III
szkół podstawowych:
� I miejsce – Małgorzata Odrzywolska
(SP Nr 7 w Nowym Dworze Maz.)
zz II miejsce – Amelia Musielak
(SP w Małocicach)
zz III miejsce – Zuzanna Józefowicz
(SP w Starych Pieścirogach)
zz Wyróżnienie – Oliwia Wiśniewska
(SP Nr 7 w Nowym Dworze Maz.)
zz Wyróżnienie – Gabriel Lipiec
(SP Nr 5 w Nowym Dworze Maz.)
Kategoria klas IV-VI
szkół podstawowych:
zz I miejsce – Wiktoria Łoginow
(SP w Zakroczymiu)
zz II miejsce – Jakub Domała
(SP Nr 2 w Nasielsku)
www.nowydwormaz.pl

zz III miejsce – Iza Von-Lońska
(Niepubliczna SP PRELUDIUM)
zz Wyróżnienie – Kamil Bentyn
(Niepubliczna SP PRELUDIUM)
zz Wyróżnienie – Dawid Bombalicki
(SP w Starych Pieścirogach)
Kategoria klasy VII
szkoły podstawowej i klas II-III klas
szkół gimnazjalnej:
� I miejsce – Aleksandra Zakrzewska
(Niepubliczna SP PRELUDIUM)
� II miejsce – Kinga Kolasa z Zespołem
(SP Nr 1 w Nasielsku)
� III miejsce – Laura Ziemińska z Zespołem (SP Nr 1 w Nasielsku)
�	Wyróżnienie – Weronika Wapniewska
(Gimnazjum przy LO w Nasielsku)
Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Wszystkim uczestnikom należy się podziw za niezwykle
wysoki poziom artystyczny zaprezentowany tego dnia w Nasielsku. Jesteśmy
przekonani, że w kolejnych latach festiwal będzie cieszył się jeszcze większym
uznaniem a swoim obszarem obejmie
całe Mazowsze.
Szczególne podziękowania należą
się patronom V Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…”.
Dziękujemy:
zz Burmistrzowi Błonia
zz Burmistrzowi Nasielska
zz Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego
zz Staroście Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
zz Wójtowi Gminy Czosnów
zz Prezesowi Lokalnej Grupy Działania
„Między Wisłą a Kampinosem”
zz oraz organizatorowi festiwalu Dyrektorowi Nasielskiego Ośrodka
Kultury
Do zobaczenia za rok na VI Festiwalu
Kolęd i Pastorałek!!!
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Rok 1917 podsumowanie
TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Podobno z perspektywy widać lepiej dlatego w okresie gdy wszyscy
podsumowują miniony rok my spojrzymy na to co się działo w Nowym
Dworze sto lat wcześniej.

R

ok 1917 był kolejnym rokiem tzw.
Wielkiej Wojny. W mieście mieszkało około 7.500 mieszkańców głównie
żydowskiego i polskiego pochodzenie,
oraz garstka ewangelików.
Władze niemieckie po wkroczeniu
na tereny polskie w części miejscowości
odgórnie przywróciły ich polskie nazwy.
Przypomnijmy, że Rosjanie zmienili nazwy wielu miejscowości Królestwa Polskiego, Twierdza Modlin została przemianowana na Nowogieorgiewską. W 1917
r. prasa wypominała Polakom przywiązanie do rosyjskich nazw, uważano, że
utrzymują się one z przyzwyczajenia
i lenistwa władz lokalnych. O dziwo Modlin podawano jako jedno z nielicznych
miejsc gdzie rusycyzm nie jest używany
przez mieszkańców. Nie upatrywano
w tym jednak szczególnego patriotyzmu
modlinian czy nowodworzan lecz względów czysto praktycznych. Polska nazwa
była krótsza i łatwiejsza do wymówienia.
Pomimo okupacji niemieckiej, sprzyjającej protestantom, nowodworska parafia ewangelicka przeżywała problemy.
Kościół został uszkodzony w czasie działań zbrojnych i nie było pieniędzy na jego
odbudowę. Rosjanie po wybuchu wojny
zarządzili deportację osób pochodzenia
niemieckiego. Nie wiemy ile takich osób
pozostało na naszym terenie. Skoro jednak liczbę ewangelickich dzieci w mieście szacowano na około 20, a w Modlinie na 8-10 to rodzin tego wyznania nie
mogło być w Nowym Dworze i okolicy

W 1917 r. brakowało pieniędzy na naprawy
w kościele ewangelickim.
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zbyt dużo. Korzystając z przychylności
władz przeprowadzono nowy podział
ewangelickich okręgów szkolnych.
Szkoła luterańska przy Placu Kościelnym
zyskała nowego powiatowego inspektora, pana Mialkiego. W mieście działała
ogólnodostępna ochronka przyjmująca
prawdopodobnie dzieci wszystkich wyznań, być może wykorzystywała wolne
pomieszczenia w budynku szkoły.
Część obywateli naszego miasta walczyła na froncie, niektórzy znaleźli się
w niewoli tak jak ślusarz Dawid Giejczot.
Były też przypadki, iż w miarę przesuwania się frontu na zajmowanych przez Prusy terenach zgłaszały się do odpowiednich władz osoby pochodzące z naszych
terenów z prośbą o pozwolenie na powrót w rodzinne strony. Tak zrobił Roman
Grabowski, kaflarz z Modlina.
W listopadzie na Mazowszu odbywały się lustracje koni. Zgodnie z rozporządzeniem przeglądy odbywały się
według harmonogramu. W naszej okolicy były to kolejno dla Zakroczymia 15,
dla Nowego Dworu 19 a dla Góry 20 listopada. W komisji oceniającej zasiadali
przedstawiciele władzy, w przypadku
naszego miasta burmistrz. Zwiększony
przepływ ludności niósł za sobą częstsze
pojawianie się przestępstw pospolitych,
kradzieży i rozbojów. Pod koniec marca
miasto żyło sprawą napadu na rodzinę
Nowodworskich. Nocą bandyci wyłamali
drzwi do mieszkania po czym obrabowało i zamordowało 2 starsze osoby. Łup
stanowiło 400 rubli. Były to ostatnie tygodnie obowiązywania tej waluty gdyż
od końca kwietnia na terenie Generalnego Gubernatorstwa jedynym środkiem
płatniczym stawały się marki polskie. Być
może dzięki chęci wymiany „niechodliwej” waluty sprawcy morderstwa zostali szybko ujęci. Ich domniemaną winę
potwierdzać miały ślady krwi wykryte
na ubraniu jednego z 6 zatrzymanych.
Na początku roku policja poszukiwała
w naszym mieście zbiegłego z więzienia
w Siedlcach Andrzeja Lichwiarskiego, robotnika oskarżonego o kradzież.
W kraju obowiązywał stan wojenny,
każda osoba powyżej 15 roku życia została zobowiązana do posiadania niemieckiego paszportu. Dla nowodworzan
oznaczało to powstanie przy moście cesarza Wilhelma i na stacji modlińskiej posterunków kontrolujących dokumenty
podróżnych. Skoro do odbycia jakiejkolwiek podróży niezbędny był paszport to
zdarzały się kradzieże tych dokumentów.
W 1917 r. zaginęły paszporty: Felicji Paprockiej, Jospy Feldensteina, Rosy Nowo-

Pastor Oskar Ernst był jednym z niewielu ewangelików
mieszkających w 1917 r. w Nowym Dworze

dworskiej, Icka Seidenberga. Ustanowiona na naszych rzekach granica demarkacyjna powodowała pewne ograniczenia
w korzystaniu z wodnych środków transportu. Właściciele wszelkiego rodzaju
łodzi i tratew służących do komunikacji
i rybołówstwa musieli zarejestrować je
w modlińskiej komendanturze.
Rok 1917 był początkiem wzrostu
śmiertelności mieszkańców, w następnych latach liczba zgonów rosła, prawdopodobnie dotarła do nas epidemia grypy
hiszpanki szalejąca w Europie podczas
I wojny. Być może jedną z jej ofiar była
sześćdziesięciodziewięcioletnia wdowa
Chana Blatt. Zmarła w maju, ale dopiero
pod koniec roku rozpoczęło się postępowanie spadkowe. Uprawnionymi do
dziedziczenia było jej pięcioro dzieci: Natan, Chaia, Chaim, Rachel i Dora. Zmarła
była właścicielką kilku nieruchomości
w Nowym Dworze. Znajdowały się one
pod nr 6, 77,78 i 118. Jedną z nich był istniejący po dziś dzień budynek pomiędzy
ulicami Warszawską, Kościuszki i Zakroczymską.
Stan wojenny i epidemia prowadziły
do zaostrzenia przepisów dotyczących
przemieszczania się osób cywilnych.
Około połowy roku jako odpowiedź na zarządzenie naczelnika powiatu warszawskiego
w mieście otwarto schronisko dla żebraków.
Ze względu na stan wojenny zabraniano tzw.
osobom „przechodnim” oferowania noclegów
w domach zajezdnych, prywatnych lokalach
i synagogach. Zakazem przyjmowania na nocleg objęte były osoby bez stałego meldunku:
wędrowni rzemieślnicy, żebracy itp.
www.nowydwormaz.pl
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W wydaniu 97/2017 grudzień w artykule pt. Powiatowe Byli to Dawid Mingoć i Jakub Zychowicz.
zawody w koszykówkę (str 38), nie z winy redakcji, błęd- Za pomyłkę autora artykułu serdecznie przepraszamy.
nie podane zostały nazwiska dwóch zawodników repre- Redakcja
zentujących PG2.
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Dziewiąty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZS2
TeksT Myśliwiec Foto ZS2

n W dniach 13-19 listopada 2017 roku,
po raz dziewiąty w Polsce, zorganizowany został Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Dzień ten obchodzony
jest jednocześnie w 168 krajach.

P

omysłodawcami Światowego
Tygodnia
Przedsiębiorczości
są premier Wielkiej Brytanii, Gordon
Brown, brytyjska rządowo-biznesowa
organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem jest
stworzenie środowiska społecznego,
które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, organizator ŚTP, zaprosiła uczniów,
nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”.
Dla przedsiębiorców była to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku
lokalnym. Szkoła otrzymała możliwość
wzbogacenia swojej oferty edukacyj-

www.nowydwormaz.pl

nej o ciekawe zajęcia przygotowujące
uczniów do wejścia na rynek pracy. Realizacja projektu to szansa na pełniejsze, niż w warunkach szkolnych przygotowanie ucznia do podejmowania
decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Szkoła, realizując projekt, stworzyła uczniom okazję do uczestniczenia
w ogólnoświatowych działaniach
wspierających i promujących przedsiębiorcze postawy.
Zespół Szkół nr 2 wziął udział
w ŚTP w projekcie „Otwarta firma”
w module „Biznes przy tablicy”. Do
szkoły przybyli lokalni przedsiębiorcy,
którzy wyrazili zgodę na udział w projekcie. Zaproszenia przyjęli: Bank Millenium, reprezentowany przez p.
Paulinę Traczyk, absolwentkę naszej
szkoły, Firma ASO DUCH w osobie
prezesa p. Andrzeja Ducha oraz Lokalna Organizacja Turystyczna
Trzech Rzek reprezentowana przez jej
prezesa p. Sebastiana Sosińskiego.
Spotkania z młodzieżą były bardzo interesujące. Przedsiębiorcy podzielili się
z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakładaniu firmy, pozyskiwaniu
środków finansowych na prowadzenie

działalności gospodarczej, utrzymaniu się na rynku, opłacalności swoich
przedsiębiorstw. Dzięki tym spotkaniom młodzież mogła porównać teorię
z praktyką oraz zweryfikować swoje
wyobrażenia na temat prowadzenia
działalności gospodarczej. W projekcie wzięła udział większość młodzieży
szkoły.
Każdy z przedsiębiorców otrzymał
dyplom udziału w ŚTP. Szkoła składa
serdeczne podziękowania właścicielom
firm za zaangażowanie w ten projekt
i poświęcenie czasu dla, miejmy nadzieję, przyszłych przedsiębiorców.
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Dzień Świętego Mikołaja w SP7
TeksT I foto koordynator Mistrzostw Małgorzata Kulesza

n Jak co roku 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 7 korytarze były gwarne,
kolorowe i wesołe.

U

czniowie klas I – III ruszyli w mikołajkowym korowodzie. Pląsały
Śnieżynki, brykały Renifery, dostojnie sunęli
Mikołajowie. W trakcie przedstawienia niespodzianki przybył Święty Mikołaj. Z wielką

22

radością rozdał na ręce gospodarzy klas
słodkie upominki. W podziękowaniu dzieci
zaprezentowały dla niego taniec ze śniegowymi kulami. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas pierwszych c i e oraz
II c wraz z wychowawcami.
W ciągu dnia odbywały się XII Mistrzostwa Polski w Kręceniu Bączkiem Matematycznym Piruet – Mistrzostwa SP7.

Zawodnicy kręcili bączkiem i nakładali na
niego pierścienie. Spośród 6 prób wybierano najlepszy wynik. Oto Mistrzowie SP7:
Wiktoria Stateczna, Szymon Karczewski,
Gabriela Żebrowska, Szymon Rosiak, Nadia
Nowakowska, Bartosz Drobotowski, Marta
Zalewska, Jakub Tomaniak, Milena Markowska, rodzina Piotrowskich: Agnieszka,
Antoni, Stanisław z tatą Jackiem.

www.nowydwormaz.pl
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Bajkowy konkurs dla przedszkolaków
TeksT P. Pasternakiewicz – Ruchała foto K. Kuczkowska

n „Jaka to bajka” – pod takim tytułem
23 listopada odbył się w przedszkolu
w Modlinie Twierdzy konkurs przygotowany przez uczniów klas czwartych
z koła językowego „Wieża Babel”. Kołem kieruje Bożena Nalewajk.

Z

adaniem przedszkolaków było
odgadnięcie z jakiej bajki pochodzi dana postać. Uczniowie wcielili
się w takich bohaterów jak: Czerwony
Kapturek, Kot w butach, Elza, Kubuś
Puchatek, Jaś i Małgosia, Kopciuszek,
Trzy świnki, itp. Zaskoczeniem oraz
utrudnieniem dla dzieci było to że
scenki były mówione w czterech różnych językach: polskim, niemieckim,
rosyjskim, angielskim. Pomimo tych
utrudnień dzieci bez problemu odgadły wszystkie tytuły bajek i zostały za to
nagrodzone upominkami własnoręcznie zrobionymi przez artystów. Po zakończonym konkursie uczniowie mieli
możliwość zwiedzenia przedszkola
i przypomnienia sobie czasów kiedy
sami byli przedszkolakami.

Zimowy Narodowy – lekcje WF
TeksT I foto B. Siwek

n W grudniu ub. roku tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w ramach
akcji „STOP zwolnieniom z WF” oraz
propagowania sportów zimowych
odbyły się wyjazdowe lekcje WF na
Zimowy Narodowy.

Mimo zimna, wszystkim uczestnikom nie zabrakło sportowych emocji
i dobrej zabawy.

I

tak 19 grudnia zajęcia miała grupa
starsza tj. klasy 7 SP i 2-3 PG , zaś
21 grudnia klasy 4-6. Obie grupy oprócz
zajęć na ogromnym lodowisku, korzystały z „Bumber carsów” – wirujących
samochodzików oraz zjeżdżały z 11 metrowej górki lodowej na pontonach.

www.nowydwormaz.pl
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W krainie tanecznych marzeń w Karolinie
TeksT I foto Emilia Napiórkowska

n 13 grudnia ub. r. klasy czwarte wybrały się na wycieczkę do
Karolina, gdzie odbył się koncert edukacyjny. W trakcie występu dzieci miały możliwość przypomnieć sobie, jak i poznać
wszystkie polskie tańce narodowe.
krainie ma- marzenia o sztuce. Oczami wyobraźni
rzeń wszyst- widzą siebie w rolach tancerzy, muzyko jest możliwe... Gru- ków. Poznają pracę artysty i scenę od
pa dzieci, odwiedza- kuchni.
jąc siedzibę zespołu
Ta niecodzienna lekcja muzyki za„Mazowsze” – miejsce, chwyciła małych melomanów. Bogacgdzie przed laty swo- two polskiego folkloru pokazana w tej
je marzenia realizo- atrakcyjnej formie, ubarwiona opowiewali pierwsi artyści ściami dziewczynki – tancerki „Mazowzespołu oraz założy- sza” to z pewnością udana lekcja muzyciele – zaczyna snuć ki i historii naszego kraju.

W

„A Christmas stocking”
TeksT I foto Magdalena Grzechnik-Siewierska

n Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania dla młodych artystów. Tak
w skrócie wyglądało uroczyste podsumowanie konkursu „A Christmas stocking”, które odbyło się 22 grudnia po
zakończeniu jasełek szkolnych w SP7.

C

elem konkursu było zachęcenie
uczniów do poznania tradycji
świątecznych w innych państwach. Prace zostały ocenione przez jury w składzie: p. Marta Kifonidis, p. Katarzyna
Tomaszewska, p. Magdalena Grzechnik

24

– Siewierska oraz p. Agnieszka Czapla.
Ocenie podlegała oryginalność i pomysłowość pracy oraz samodzielność wykonania.
W konkursie wzięło udział 60
uczniów, z których wyłoniono 8 zwycięzców oraz przyznano 5 wyróżnień.
Nagrody otrzymali:
I miejsce:
 Wiktor Socha – klasa 1c
 Natalia Moskwa – klasa 3f
II miejsce:
 Maria Sieklucka – klasa 3d

 Robert Kubiak – klasa 2b
 Amelia Gumowska – klasa 2b
III miejsce:
 Hanna Cegiełka – klasa 2a
 Łucja Biernacka – klasa 2b
 Tomasz Kownacki – klasa 3h
Wyróżnienia:
 Mikołaj Szeskaz – klasa 1 c
 Stanisław Ostaniewicz – klasa 2a
 Julia Dębowczyk – klasa 2b
 Olaf Wieczorek – klasa 2c
 Agnieszka Piotrowska – klasa 1c
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

www.nowydwormaz.pl
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Świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Kartka Świąteczna”
TeksT I foto Magdalena Grzechnik-Siewierska

n W dniach 4–20 grudnia 2017 r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7
panie Anna Maj i Magdalena GrzechnikSiewierska zorganizowały konkurs plastyczny na Kartkę Świąteczną.

D

zieci bardzo chętnie wzięły udział,
o czym świadczy ilość nadesłanych prac – ponad 50. Głównym celem
konkursu była popularyzacja polskich tra-

W królewskim
ogrodzie
światła

TeksT I foto Emilia Napiórkowska

dycji świątecznych oraz rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.
Ocenie podlegała oryginalność i pomysłowość pracy oraz samodzielność wykonywania pracy.
Prace zostały ocenione przez jury powołane przez organizatora w składzie: Magdalena Gruchacz, Bożena Wodyńsa, Marta
Kifonidis. Po obejrzeniu prac komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Kuba Pietrak – klasa 1e,
II miejsce – Krzysztof Michalak – klasa 3a,
III miejsce – Ada Modzelewska – klasa 1a.
Wyróżnienie:
Natalia Moskwa – klasa 3f,
Olek Kręcisz – 3c,
Magdalena Łukasiak – 1 a.
Wszystkim dzieciom dziękujemy za
zaangażowanie i wspaniałe prace.

n 9 grudnia klasa 4a i 4c ze Szkoły
Podstawowej w Modlinie Twierdzy
wybrała się wraz ze swoimi wychowawczyniami, tj. panią Emilią Napiórkowską i Magdaleną Łuszczyńską na
niecodzienny pokaz – mapping – „Bajka o królewskiej wydrze”.

M

apping to trójwymiarowy
pokaz łączący światło, obraz
i dźwięk, pod wpływem których poszczególne elementy dekoracji ożywają. Miliony diod, ułożonych w finezyjny
sposób, zrobiły ogromne wrażenie nie
tylko na czwartoklasistach, ale i na ich
opiekunkach. Zewsząd słychać było
„wow, jak ślicznie”.
Wycieczka po wilanowskim parku,
tuż po zmroku, była przepięknym wstępem do Świąt Bożego Narodzenia. Polecamy wszystkim!

www.nowydwormaz.pl
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Sukces w „Tęczowych Rymowankach”
TeksT K.Kuczkowska foto N.Belka

n 22 listopada w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbył się finał IV Konkursu Recytatorskiego Przedszkolaków pt „Tęczowe rymowanki”. Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Miejska
i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprosiły nowodworskie przedszkolaki
do zaprezentowania swoich recytatorskich umiejętności.
spólnie z maluchami przybyli kibice z każdego przedszkola w postaci grupy przedszkolnej
ze swoimi paniami oraz rodzice naszych recytatorów. Sala widowiskowa została wypełniona po brzegi,
a publiczność z wypiekami na twarzy czekała na występy swoich kolegów. Na scenę zaczęły wkraczać osy,
żaby, kwoki i inni bohaterowie prezentując utwory Jana Brzechwy czy
Juliana Tuwima. Nie zabrakło także
wierszy Hanny Niewiadomskiej, która
była gościem honorowym konkursu
i członkiem jury. Dzieci z uśmiechem,
z zawstydzeniem, tremą lub na pełnym luzie recytowały utwory i nie
ważne jak im poszło, bo wszystkie

W
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nagradzane były jednakowo mocnymi i ciepłymi brawami. Po przesłuchaniu 22 wykonawców jury udało
się na obrady. Wybór zwycięzców był
bardzo trudny.
W trakcie obrad jury najmłodszą
publiczność porwała w świat iluzji
pani Marta Jasińska. Jej magiczne
sztuczki nie tyle wprawiały w zdumienie i osłupienie maluchy jak i dorosłych co wywołały salwy śmiechu. Na
sali widowiskowej zrobiło się gwarno
i radośnie za sprawą prostych rekwizytów takich jak drewniany zając co
zmienia kolory, czy niesforna różdżka odmawiająca posłuszeństwa. Gra
słów, mimika twarzy, gesty i ruchy
sceniczne pani Marty wywołały na
twarzach naszych milusińskich beztroski uśmiech. Entuzjastyczne brawa
i słowa podziwu to efekt magicznego
i prześmiesznego show jaki sprezentowała widowni przesympatyczna
pani Marta. Na pewno występ iluzjonistki pozostanie w pamięci naszych
przedszkolaków.
Jury po długich i zapewne ciężkich obradach wyłoniło zwycięzców,

którymi okazały się być przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4
w Modlinie Twierdzy. W kategorii
3-4 – latki I miejsce zdobył Staś
Szelągowski z gr. „Motylki”, który
zaprezentował się wierszu „Kwoka”
Jana Brzechwy. Zaś w kategorii 5-6
latki najlepsza zdobywając również I miejsce, okazała się Lena
Bończyk z gr. „Delfinki” w wierszu „Zosia Samosia” Juliana Tuwima.
Nasze przedszkole reprezentowali
w konkursie także Mikołaj Trybuch –
Bakinowski w kategorii dzieci młodszych i Martynka Golian w kategorii
dzieci starszych. Laureaci otrzymali
wspaniałe książki i edukacyjne gry
planszowe ufundowane przez organizatorów. Nie zapomniano też
o pozostałych adeptach sztuki mówienia, których również uhonorowano książeczkami i dyplomami. Mamy
nadzieję, że działania w celu popularyzacji literatury dziecięcej i edukacji
artystycznej dzieci przyniosą efekty,
a najmłodsi z równą energią i zapałem przystąpią do przyszłorocznego
konkursu.

www.nowydwormaz.pl
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Jasełka w Wesołej Jedyneczce
TeksT I foto PP1

n Okres świąt Bożego Narodzenia to
czas pełen radości, piękna, magii i czarów. Czas spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości.

T

o w te dni, kiedy iskrzą się lampki
choinkowe odkrywamy sens życia.
Ze świętami związane są tradycje, a jedną
z nich jest wspólne kolędowanie. Dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 1 „Wesoła Je-

dyneczka” w dniach 19-21 grudnia 2017 r.
zaprosiły swoich najbliższych na „Jasełka”.
Na scenie nie zabrakło aniołów, pasterzy
i czarnych małych diabełków, a do Pana
Jezusa przybyli Trzej Królowie. Występy
w wykonaniu najmłodszych wprawiły
zaproszonych gości w prawdziwie świąteczny nastrój i uświadomiły, dlaczego co
roku, z niecierpliwością czekamy właśnie
na te święta. Uroku inscenizacji dodały

kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy
magię zbliżających się świąt.
Oprócz społeczności przedszkolnej i rodziców Jasełka obejrzała przedstawicielka
Urzędu Miejskiego p. Alina Ochtyra.
Po części artystycznej głos zabrała
Dyrektor Katarzyna Stradza, która złożyła
wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku.

Jasełka w PP2
TeksT I foto Marta Nowak – Szmigiel

n „Szła kolęda w noc grudniową, pukała do drzwi...” – to słowa pięknej
pastorałki, która wywołała najwięcej
wzruszeń i emocji podczas całego
występu.

T

egoroczne „Jasełka” wystawiały dzieci z grupy integracyjnej
„Misie” z Publicznego Przedszkola nr 2
pod opieką pani Marysi, Bożenki, Marty
i opracowaniu muzycznym pani Moniki. Dzieci wypadły znakomicie!
Zaproszeni ważni goście nie mogli wprost uwierzyć, że aktorami były
(w przeważającej liczbie) pięciolatki.
Przy dużej współpracy i zaangażowaniu
rodziców elementy scenografii i piękne

www.nowydwormaz.pl

stroje dopełniły cały efekt. Dzieci pięknie opowiedziały historię narodzenia
dzieciątka Jezus i zaśpiewały kolędy
i pastorałki. Były również solowe „popisy” wokalne. Wywołały one duże emocje
i podziw wśród dorosłej publiczności.
Na koniec dzieci zaprezentowały taniec
do pieśni „Raduje się dusza ma”. Układ
choreograficzny był ćwiczony długo,
ale warto było. Oczywiście nie obyło
się bez wspólnego śpiewania kolęd, co
tylko wzmocniło wrażenia. Udało nam
się stworzyć klimat tego wyjątkowego
czasu jakim są Święta Bożego Narodzenia i można powiedzieć, że dzieci spisały się na medal. Mikołaj na pewno to
docenił. ;-)
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Spotkania Wigilijne i wspólne kolędowanie
w ZSP w Modlinie Twierdzy
TeksT I foto b. siwek

n 22 grudnia 2017 roku, czyli ostatniego dnia przed przerwą świąteczną
w naszej szkole odbyły się uroczyste,
spotkania świąteczne w klasach, dzielenie się opłatkiem, składanie sobie
życzeń, wspólne śpiewanie kolęd.

D

ziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc w organizacji
naszych uroczystości.
Podczas wspólnego spotkania, wyłoniono także zwycięzców w różnych
konkursach przedmiotowych oraz ogłoszono wyniki konkursu na „najładniej
udekorowany T-shirt świąteczny dowolną techniką”. Oto wyniki tego konkursu
w poszczególnych kategoriach:

Wigilia w PP2
TeksT I foto M.Ch.

W

tym wyjątkowym dniu rozmawialiśmy o obyczajach i tradycjach świątecznych, o tym jak będziemy
spędzać Boże Narodzenie wśród najbliższych, w domach. Podniosłym momentem każdego spotkania było dzielenie
się opłatkiem, wszyscy życzyli sobie
nawzajem wszelkiej pomyślności i Wesołych Świąt. Oczywiście na wigilijnym
stole nie mogło zabraknąć tradycyjnych
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zz Kat. – Przedszkole i kl. O
I miejsce – gr. „DELFINKI”
Wyróżnienie – gr. „0b”
zz Kat. – klasy 1-3
I miejsce – kl. 1b
Wyróżnienie – kl. 1a
zz Kat. – klasy 4-6
I miejsce – kl. 4b
Wyróżnienie – kl. 4c
zz Kat. – klasy 7 SP i 2-3 PG
I miejsce – kl. 3b
Wyróżnienie – kl. 7a
Warto dodać iż, zwycięzcy konkursu
w nagrodę będą mieli sponsorowaną
przez Pana Dyrektora wizytę w Cukierni Szarow, zaś wyróżnieni otrzymali już

słodkości ufundowane przez Samorząd
Uczniowski, który był organizatorem
tego konkursu.
Koszulki zaś, będą wkrótce wystawione na licytację podczas imprezy
charytatywnej, która odbędzie się
w dniu 3.02.2018 r. Uzyskane fundusze
zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację jednego z uczniów naszej
szkoły.
Cieszymy się, że dzięki takiej akcji pokażemy nasze wielkie serca i jak
wspomniał podczas wspólnego kolędowania – Pan Dyrektor Z. Szmytkowski
„będziemy w ten sposób uczyli się, dzielenia z innymi.”
Pamiętajmy, warto pomagać !!!

n Świąteczny klimat zapanował
w Przedszkolu nr 2. 20 grudnia
ub. r. dzieci wraz z paniami spotkały się na wigiliach grupowych.
potraw. Dzieci smakowały barszcz,
pierogi z kapustą i grzybami, kapustę z grochem, rybę po grecku. Dodatkowo każde spotkanie
wzbogaciło wspólne śpiewanie
kolęd. Takie szczególne momenty
utrwalają wiedzę na temat tradycji
oraz zwyczajów świątecznych, ale
również wzmacniają wzajemne
relacje pomiędzy dziećmi.

www.nowydwormaz.pl
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ZBIÓRK A DARÓW DLA KOTÓW
Zbiórka będzie trwała od 5 do 23 lutego br. Dary można składać w specjalnych koszach znajdujących się w:
- Urzędzie Miejskim, pok. 324,
- Przychodni Weterynaryjnej MASTIF,
Ewa Dunal, ul. Paderewskiego 26,
- Centrum Zdrowia Zwierząt, ul. Leopolda Okulickiego 9,

www.nowydwormaz.pl

- Przychodni Weterynaryjnej, MEDI-VET ul. Nałęcza 37,
- Gabinecie weterynaryjnym - lek.wet Tadeusz Ziomek,
ul. Warszawska 27,
- Nowodworskim Ośrodku Kultury, ul. Paderewskiego 1A,
- Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
i w Przedszkolu Nr. 1 ul. Mazowiecka 12.
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Ósmy Noworoczny Turniej Piłkarski
TeksT Adam Szabłowski foto Michał Kulesza notosport.pl

n W piątek 5 stycznia 2018 roku po raz
8. odbył się Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Nowego Dworu Mazowieckiego. Jak
co roku w towarzystwie gwiazd sportu zbierano datki na rzecz nowodworskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

J

uż po raz ósmy Świt Nowy Dwór
Mazowiecki, Nowodworski Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki zorganizowały Noworoczny
Turniej Halowej Piłki Nożnej, podczas którego zbierano pieniądze na rzecz TPD. Tym
razem w imprezie wzięli udział m.in. Michał
Kucharczyk – pomocnik Legii Warszawa,
Mariusz Fyrstenberg – reprezentant Polski
na Olimpiadzie w Atenach (2004) w tenisie
ziemnym, Dariusz Banaszek – prezes Polskiego Związku Kolarskiego, a także dziennikarze sportowi w asyście burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacka Kowalskiego, aktualni i byli zawodnicy Świtu
Nowy Dwór Mazowiecki oraz trener „BiałoZielonych” – Rafał Kleniewski.
Turniej drugi raz odbył się w nowej hali
sportowej NOSiR-u przy ul. Młodzieżowej
1 w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Wyniki poszczególnych meczy:
Kucharczyk Team – Samorządowcy       0:2
Trenerzy Świtu – Kolarze                           4:1
Tenisiści – Ols Boys Legia                          1:2
Dziennikarze – Kucharczyk Team               0:3
Samorządowcy – Trenerzy Świtu               1:1
Kolarze – Tenisiści                                     2:2
Old Boys Legia – Dziennikarze                  3:1
Kucharczyk Team – Trenerzy Świtu           1:0
Samorządowcy – Kolarze                           5:1
Tenisiści – Dziennikarze                             3:0

Old Boys Legia – Kucharczyk Team           0:5
Trenerzy Świtu – Tenisiści                          1:0
Samorządowcy – Dziennikarze                   2:0
Kolarze – Old Boys Legia                           0:7
Kucharczyk Team – Tenisiści                      4:1
Trenerzy Świt – Dziennikarze                      0:0
Samorządowcy – Old Boys Legia               3:1
Kucharczyk Team – Kolarze                        8:2
Samorządowcy – Tenisiści                          7:1
Trenerzy Świtu – Old Boys Legia
0:1
Kolarze – Dziennikarze                               1:1

Tabela:
Samorządowcy 16 pkt. 20:4
Kucharczyk Team 15 pkt. 21:5
Legia Old Boys 12 pkt. 14:10
Trenerzy Świtu 8 pkt.     6:4
Tenisiści 4 pkt.     8:16
Dziennikarze 2 pkt.     2:12
Kolarze 2 pkt.     7:27
Najlepszy strzelec:
Radosław Dziak (Samorządowcy) – 9 bramek
Najlepszy bramkarz:
Michał Bigajski (Old Boys Legia)
Najlepszy zawodnik turnieju:
Michał Kucharczyk (Kucharczyk Team)
Składy poszczególnych zespołów:
Samorządowcy: Michał Chapuła – Bartosz
Grzelak, Jan Cios, Radosław Dziak, Patryk Drewnowski, Mariusz Miecznikowski, Bartosz Kujawski,
Damian Piotrowski, Dariusz Sawicki, Robert Grzelak,
Andrzej Drewnowski
Kucharczyk Team: Daniel Kołosowski – Michał Kucharczyk, Paweł Dąbrosz, Dawid Barciński,

Dariusz Zjawiński, Karol Drwęcki, Marek Lendzion,
Krystian Pomorski
Old Boys Legia: Michał Bigajski – Robert Jadczak, Przemysław Szabat, Michał Rulkowski, Ariel
Jakubowski, Marcin Korkuć, Daniel Rosiński
Trenerzy Świtu: Przemysław Kulesza – Grzegorz Zmitrowicz, Mateusz Kosiński, Wojciech Stecyna,
Michał Drewnowski, Rafał Kleniewski, Robert Sotowicz, Tomasz Reginis, Adrian Zaremba
Tenisiści: Karol Kruszewski – Kacper Żuk, Mariusz Fyrstenberg, Marcel Smardzewski, Mateusz
Pietroń, Paweł Maliński, Jakub Słowiński, Andrzej
Rusek
Dziennikarze: Włodzimierz Lisiewicz, Marcin
Skorupski – Paweł Sikora, Piotr Przybysz, Michał
Szustak, Mariusz Jankowski, Cezary Olbrycht, Marek
Skalski, Radosław Pyffel, Jacek Kowalski, Artur Trzaska, Grzegorz Wysocki
Kolarze: Kamil Dąbski – Adrian Banaszek, Michał
Podlaski, Piotr Stecyna, Norbert Banaszek, Bartosz
Romanowski, Stanisław Aniołkowski, Cezary Wochal,
Robert Radosz, Adam Trojak, Dariusz Banaszek
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Strzeleckie ferie w Twierdzy

SPORT

TeksT I foto Sławomir Krzeczkowski

n W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Modlinie
Twierdzy rozpoczęliśmy ferie na sportowo.

S

ekcja strzelecka UKS „Reduta” prowadzona przez Czesława
Stępińskiego zorganizowała mistrzostwa szkoły w strzelaniu z broni pneumatycznej. Zawody były rozgrywane w kategorii open więc do rywalizacji przystąpiły dziewczęta i chłopcy.
Zabawy było co nie miara, niektórzy zawodnicy trzymali w ręku
wiatrówkę po raz pierwszy.
A oto wyniki:
I miejsce – Milewski Max
– 52 pkt.
II miejsce – Górecka Małgorzata 		
– 41 pkt.
III miejsce – Żeleźnicka Nikola
– 39 pkt.
Na zakończenie zawodów wręczono nagrody przygotowane
przez UKS „Reduta” dla zawodników a słodycze ufundował dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Zdzisław Szmytkowski.

Rajdowi Mistrzowie Pomorza
TeksT red. foto Clipper Motorsport

n W sobotę (20.01.2018) w Hotelu Łeba&SPA odbył się Bal Mistrzów Sportu Motorowego okręgu gdańskiego, który definitywnie zakończył sezon sportowy
2017. Na balu bawiło się ponad 160 osób: działacze, zawodnicy i przyjaciele.
a początku zostały wręczone morza. Na koncie Clippera są tez inne
odznaczenia PZM, wyróżnienia sukcesy m.in. wicemistrzostwo klasyfidotyczyły osób i działaczy, którzy pręż- kacji przedniej osi w cyklu Rajdowych
nie przyczyniają się do popularyzacji Samochodowych Mistrzostw Pomorza
i rozwoju sportu w okręgu.
oraz taki sam tytuł w Pucharze Warmii
Wśród nagrodzonych była zało- i Mazur w K3.
ga Clipper Motorsport, w której jeździ
Jak mówi Damian Pawlik następne
mieszkaniec naszego powiatu – Da- sezony załoga planuje pojechać na Dolmian Pawlik. Załoga wywalczyła tytuł nym Śląsku, ponieważ tam odcinki są
Mistrzów klasy trzeciej w cyklu Rajdo- najbardziej wymagające.
wych Samochodowych Mistrzostw PoŻyczymy kolejnych sukcesów.

N
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Zawody pływackie
TeksT I foto Tomasz Wichowski

n 3 grudnia 2017 r. na pływalni w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły
się zawody o puchar Prezesa Stowarzyszenia „Sport-Plus”.

S

zkoła „Sport-Plus” wspólnie z Nowodworskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji już po raz V zorganizowała zawody pływackie dla dzieci, które z roku na
rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wraz z dziećmi na zawody licznie
przybyli rodzice, dziadkowie i opiekunowie, którzy wspaniale dopingowali swoje
pociechy, dzięki czemu tworzyli wspaniałą atmosferę i wzbudzali w zawodnikach
ducha walki.
Również kadra „Sport-Plus” wykazała
się pełnym profesjonalizmem w organizacji i przeprowadzeniu zawodów. Dzieci
miały zapewnioną profesjonalną opiekę,
wsparcie instruktorów szkoły.
Każde dziecko biorące udział w zawodach otrzymało medal, a Ci którzy zajęli
zaszczytne miejsca na podium otrzymali
puchary. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali
drobne upominki.
W zawodach wzięło udział 128 uczestników w 13 kategoriach wiekowych, podzielonych na dziewczynki i chłopców.
Każdy zawodnik miał do przepłynięcia
25m. Poniżej lista zwycięzców w danej
kategorii.
1. Kategoria wiekowa
2011 r. – dziewczynki
 l miejsce: ALICJA GIZIŃSKA
 ll miejsce :DARIA KRAWCZYK
 lll miejsce: BLANKA GRZYBOWSKA
2. Kategoria wiekowa
2011 r. – chłopcy
 l miejsce: BRUNO MOZER
 ll miejsce: WIKTOR ALECHNO
 lll miejsce TOMASZ AMBROZIEWICZ
3. Kategoria wiekowa
2010 r. – dziewczynki
 l miejsce: ANNA BIJOŚ
 ll miejsce: AMELIA MUSIELAK
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 ll miejsce: ADRIANA FIJAŁKOWSKA
4. Kategoria wiekowa
2010 r. – chłopcy
 l miejsce: GABRIEL LIPIEC
 ll miejsce: MICHAŁ WILCZEK
 lll miejsce: MATEUSZ PETRYKOWSKI
5. Kategoria wiekowa
2009 r. – dziewczynki
 l miejsce: TAMARA KARUK
 ll miejsce: MICHALINA GRYMUZA
 lll miejsce: HANNA URBAN
6. Kategoria wiekowa
2009 r. – chłopcy
 l miejsce: FRANCISZEK MACHOWICZ
 ll miejsce: PIOTR AMBROZIAK
 lll miejsce: ANTONI MACHOWICZ
7. Kategoria wiekowa
2008 r. – dziewczynki
 l miejsce: WIKTORIA WESTFAL
 ll miejsce: MAJA TARNOWSKA
 lll miejsce: KINGA SPRAWKA
8. Kategoria wiekowa
2008 r. – chłopcy
 l miejsce: JAN MICHAŁOWSKI
 ll miejsce: OLIWIER CEGIEŁKA
 lll miejsce: ADRIAN DĘBSKI
9. Kategoria
2007 r. – dziewczynki
 l miejsce: JULIA GRZYBOWSKA
 ll miejsce: KALINA BIAŁOWĄS
 lll miejsce: SYLWIA SAC
10. Kategoria wiekowa
2007 r. – chłopcy
 l miejsce: IGOR BUŁKIN
 ll miejsce: JULIAN MALIŃSKI
 lll miejsce: PWAEŁ MIENKUS
11. Kategoria wiekowa
2006 r. – dziewczynki
 l miejsce: OLGA SUJETA
 ll miejsce: NICOLA ZALEWSKA
 lll miejsce: ZOFIA ROMAŃSKA

12. Kategoria wiekowa
2006 r. – chłopcy
 l miejsce: MIŁOSZ ROMAŃSKI
 ll miejsce: DAWID KONIEC
 lll miejsce:
13. Kategoria wiekowa
2004-2005 r. – dziewczynki
 l miejsce: MICHALINA GRZEGORZEWSKA
 ll miejsce: WIKTORIA OSIŃSKA
 lll miejsce: IZABELA IWAŃCZUK
14. Kategoria wiekowa
2004-2005 r. – chłopcy
 l miejsce: SZYMON ZAJĄC
 ll miejsce: FILIP ALECHNO
 lll miejsce: ANTONI SZCZEPANOWSKI
W imieniu Prezesa Stowarzyszenia
,,Sport-Plus” Pana Tomasza Wichowskiego
chcielibyśmy podziękować dzieciom za
wzięcie działu w konkurencjach, bliskim
którzy tak licznie przybyli i tworzyli niesamowitą atmosferę podczas tegorocznych
zawodów oraz całemu zespołowi SportPlus i NOSiR-owi za zaangażowanie i profesjonalizm. Dziękujemy.
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