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Był spokojny, 
prawie wiosenny dzień, gdy nagle świat się zatrzymał. Zale-

dwie 77 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej Rosja bezprawnie uderzyła na 
Ukrainę. Bomby zaczęły spadać w niewielkiej odległości od naszych granic. I właśnie w Polsce 
rozpoczęło się wielkie dzieło pomocy naszym sąsiadom ze wschodu. Nie inaczej było w No-
wym Dworze Mazowieckim. Nasi mieszkańcy po raz kolejny pokazali wielkie serca.  str. 2
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słoWo od BUrmistrza
Drodzy Mieszkańcy, 

sytuacja jest nadzwyczajna. To, co dzie-
je się na Ukrainie nie pozostaje bez wpływu 
na nasze miasto, dlatego temat przewodni 
tego numeru „Faktów…” może być tylko 
jeden. Już 26 lutego do Nowego Dworu 
Mazowieckiego dotarli pierwsi uchodźcy. 
Nasi mieszkańcy, firmy i organizacje po 
raz kolejny pokazali wielkie serca. O części 
działań przeczytacie Państwo na kolejnych 
stronach. Do momentu ukazania się na-
szego czasopisma może się jednak jeszcze 
wiele wydarzyć, dlatego zachęcam do śle-
dzenia mojego profilu na Facebooku. 

Nie zapominamy oczywiście o bieżą-
cym funkcjonowaniu miasta. Przygoto-
wujemy się do modernizacji miejskiego 
oświetlenia ulicznego, wspieramy straż po-
żarną i nasz szpital, organizacje pozarządo-

we. Remontujemy kolejne ulice i chodniki. 
Działamy na rzecz czystego powietrza. Jak 
zawsze publikujemy też relacje z miejskich 
wydarzeń. Zachęcam do lektury.

Mam nadzieję, że kolejne wydanie uka-
że się już w bardziej stabilnych warunkach. 
Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo ina-
czej wojna położy kres ludzkości – powie-
dział John F. Kennedy. Jedno jest pewne, 
nasza lokalna społeczność zdała już egza-
min z człowieczeństwa. Dziękuję, jestem 
dumny. 
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Wsparcie słowem i czynem
24 lutego na wniosek Burmistrza odby-

ło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miej-
skiej. Rada podjęła stanowisko potępiające 
nieuzasadnioną agresję zbrojną. kieruje-
my wyrazy współczucia i deklarację po-
mocy dla całej Ukrainy, a w szczególno-
ści do obywateli zamieszkujących nasze 
miasto. Wolna, przyjazna Ukraina po-
winna być bliska sercu każdego obywa-
tela Rzeczypospolitej Polskiej. stanow-
czo sprzeciwiamy się rosyjskiej polityce 
agresji, przemocy i zbrodni – możemy 
przeczytać w treści uchwały. 

Dzień później na symbolicznym Skwerze 
Solidarności odbył się wiec pod hasłem So-
lidarni z Ukrainą. Liczna grupa mieszkańców 
z władzami samorządowymi na czele zade-
monstrowała zaangażowanie w sytuację na 
wschodzie. Róbmy wszystko, aby dzieciom 
zapewnić spokój i pokój – emocjonalnie 
apelowała radna, Grażyna Nadrzycka. 

Podczas wiecu ruszyła zbiórka rzeczo-
wa dla uchodźców koordynowana przez 
utworzone w Ośrodku Pomocy Społecznej 
centrum wsparcia. 

Centrum wsparcia  
w OPs koordynatorem akcji

Do akcji przyłączyło się wiele podmio-

tów z całego miasta – szkoły, kluby sportowe, 
parafie, harcerze, organizacje seniorów, a co 
najważniejsze – mieszkańcy. Dzięki nim ma-
gazyn OPS już po kilkudziesięciu godzinach 
zaczął pękać w szwach. Dary przeznaczone 
są zarówno do napływających uchodźców, 
jak i wysyłane na Ukrainę. Oprócz żywności 
długoterminowej, pościeli, ubrań i wszyst-
kiego, co potrzebne by normalnie żyć orga-
nizowaliśmy transporty specjalne – z prze-
znaczeniem dla żołnierzy. 

Centrum wsparcia oferuje uchodźcom 
także pomoc prawną i psychologiczną. No-
wodworskie Centrum Medyczne zapewnia 
pomoc lekarza. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej koordynuje również akcję kwaterowa-
nia uchodźców w naszym mieście. 25 lute-
go Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał zgo-
dę Wojewody na organizowanie noclegów 
i wyżywienia uciekającym przed wojną.

Dach nad głową 
26 lutego do miasta przybyli pierwsi 

uchodźcy. Dzięki uprzejmości Grupy Kon-
kret zostali zakwaterowani w Hotelu Roy-
al na terenie Modlina Twierdzy. 68 miejsc 
w ekspresowym tempie zostało zajętych. 

27 lutego zaczęło się przygotowanie 
najlepszego odcinka koszar (cytadeli) na 
przybycie kolejnych Ukraińców. Ogłoszo-
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no społeczną mobilizację, zarówno jeśli chodzi o wyposażenie, jak 
i drobne remonty. 

Jednocześnie – wielu mieszkańców zaoferowało swoje pry-
watne nieruchomości jako dach nad głową dla naszych sąsiadów 
zza wschodniej granicy.

Młynów 
Jako że Nowy Dwór Mazowiecki już lata temu nawiązał współ-

pracę z Młynowem na Ukrainie, jedną z pierwszych rzeczy, jaką 
zrobił Burmistrz – Jacek Kowalski był telefon do tamtejszego mera. 
W dniu pisania tego artykułu (1 marca) na maszty telekomunikacyj-
ne w pobliżu miasteczka zaczęły spadać bomby. Szczęśliwie, zdą-
żyliśmy przed tym uzgodnić szczegóły transportu pomocowego. 

Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy jest nadzwyczajna, ale w tym 
miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy choćby 
w najdrobniejszym aspekcie zaangażowali się w sprawę. Nie spo-
sób wymienić tu wszystkich imiennie. Nowy Dwór Mazowiecki to 
miasto wspaniałych ludzi.

Jednocześnie informujemy, że najbardziej aktualne i sprawdzo-
ne informacje publikowane są i będą na facebookowym profilu 
Jacka Kowalskiego – Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Wysokość dofinansowania zależy od obszaru inwestycji oraz 
od limitów maksymalnych kwot na poszczególne projekty. 

Wzięliśmy pod uwagę fakt, że w pierwszym naborze większość gmin, 
w tym nasze miasto, otrzymała pieniądze, ale tylko na najmniejsze 
projekty do 5 mln zł dofinansowania. Uznaje się, że te pieniądze są 
pewniejsze, niż duże projekty za dziesiątki milionów złotych. Dlate-
go w projekcie do 5 mln zł postanowiliśmy zrealizować najpilniejsze 
potrzeby drogowe w mieście. Większy projekt, do 30 mln zł, złożo-
ny został na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Słowackiego), 
w związku ze stale rosnąca liczbą nowych mieszkań, a co za tym 
idzie wzrostem liczby dzieci. Największy projekt, który w pierwszym 
naborze złożyliśmy na budowę i modernizację dróg w mieście, 
obecnie został złożony na budowę stacji uzdatniania wody. 

Jak Państwo widzicie wszystkie trzy inwestycje są niezbędne 
w naszym mieście. Teraz jednak od rządowej komisji oceniającej 
wnioski będzie zależało, która gmina otrzyma dofinansowanie, i czy 

znajdzie się wśród nich Nowy Dwór Mazowiecki. n W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych miasto złożyło trzy kolejne 
projekty. 

trzy projekty miasta do ii edycji polskiego ładu TeksT I FOTO RED.
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Mieszkańcy tego rejonu zyskali 72 nowe miejsca parkingowe 
oraz bezpieczną drogę dla rowerów. Nowy odcinek Jarzę-

binowej zasilił zasób dróg gminnych. Inwestycja podniesie kom-
fort również mieszkańców pobliskiego osiedla.

Warto zaznaczyć, że jeszcze w tym roku okolica zyska nowe ob-
licze, dzięki zagospodarowaniu przestrzeni zielenią. 

Wizualizacje zaplanowanych prac przedstawiamy na zdjęciach. 
n

n W lutym zakończył się drugi etap prac drogowych na ul. Jarzębinowej. Nowe miejsca parkingowe oraz ścieżka rowerowa zostały 
oddane do użytku pod koniec miesiąca.

zmiany na ul. jarzębinowej TeksT I FOTO RED..

Rewitalizacja Skwerów Dobrogosta i Poniatowskiego ma na 
celu nadanie tej przestrzeni reprezentacyjnego charakteru. 

Zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków – proces zaczął się od usunięcia 8 drzew (głów-
nie ze względu na ich stan zdrowotny lub kolizję z zaprojekto-
waną infrastrukturą) i przesadzenia jednego. W zamian dokonane 
będą nasadzenia kompensacyjne głównie lipy drobnolistnej. 
Roślinność w dobrym stanie m.in. krzewy zostanie przesadzona 
w inne miejsca na terenie miasta. 

W ramach prac usystematyzowany zostanie układ alejek na 
skwerze Poniatowskiego i wymieniona nawierzchnia przy fontan-
nie na skwerze Dobrogosta. Oba zieleńce zyskają nowe, wygodne 
ławki i inne elementy małej architektury, w tym kosze i latarnie. 
Odświeżone zostaną także trawniki, które częściowo będą mia-
ły system automatycznego nawadniania. I najważniejsze – w tej 
przestrzeni pojawi się blisko 1700 bylin, głównie w kolorach 
miasta: róże, hortensje, ostróżki, jeżówki, kocimiętki, szałwie, ta-

wuły i wiele innych. Do tej pory na skwerach istniała głównie ro-
ślinność wysoka. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace 
zakończą się do 23 czerwca br. 

Rewitalizacja skwerów jest jedną z 7 lokalizacji zadania pn. 
„Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazo-
wieckim” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020. Całkowita kwota projektu wynosi  
3 731 330,00 zł, a wysokość dofinansowania to 3 150 720,50 zł.

n

n Przez cały poprzedni rok informowaliśmy Państwa o reali-
zowanym przez Miasto projekcie pn. Rozwój i modernizacja 
terenów zieleni. Zakres projektu obejmował 7 lokalizacji na 
terenie Miasta. Pod koniec lutego prace wkroczyły w osta-
teczny etap – nowy wygląd zyskają Skwery w centrum miasta  
– Dobrogosta i ks. Poniatowskiego.

ruszyły prace na skwerach w centrum miasta! TeksT RED. FOTO MATERIAŁY UM
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Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu nowodworskiego w roku 2022

Nieodpłatne poradnictwo  
obywatelskie

Doradca służy nieodpłatną poradą oby-
watelską. Zaproponuje działania dostosowa-
ne do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał 
w rozwiązaniu problemu, wskaże przysługują-
ce prawa i spoczywające na obywatelu obo-
wiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie 
z zainteresowanym plan działania i pomoże 
w jego realizacji.

Nieodpłatna pomoc prawna
Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy 

prawnej w sytuacjach sporu z pracodawcą, 
spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. 
Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzeb-
nego pisma w tych sprawach, które nie toczą 
się przed sądem, lub przygotuje projekt pisma 
o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowie-

nie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzeczni-
ka patentowego w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym, jeżeli sprawa jest już w sądzie.

Nieodpłatna mediacja
W przypadku sporu i chęci porozumienia 

się – istnieje możliwość skorzystania z nieod-
płatnej mediacji. Mediator przeprowadzi me-
diację pomiędzy stronami nieporozumienia.

kto może skorzystać z pomocy?
Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której 

nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy 
i złoży takie oświadczenie w punkcie, w któ-
rym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie lub 
nieodpłatna mediacja. Nieodpłatna pomoc 
prawna przysługuje także osobie fizycznej, 
prowadzącej jednoosobową działalność go-
spodarczą, która nie zatrudniła innych osób 
w ciągu ostatniego roku.

Usługi pomocy prawnej realizowane 
przez Powiat Nowodworski w czasie obowią-
zywania stanu epidemii odbywają się za po-
mocą środków porozumiewania na odległość 
tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach 
pracy punktów.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w starostwie Powiatowym w Nowym 

Dworze Mazowieckim:
Adwokat – poniedziałek, środa 8.00-12.00, 

piątek 12.00-14.00, tel. 601 980 935,  
e-mail: aureliamalinowska@interia.pl
Radca Prawny – wtorek, czwartek 8.00-12.00, 
piątek 14.00-16.00, tel. 504 410 640,  
e-mail: igorwladyko@gmail.com

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Urzędzie Gminy Czosnów:

Adwokat – poniedziałek 9.00-13.00,  
wtorek – piątek 8.00-12.00, tel. 733 134 189, 
e-mail: m.bajan@fundacjaepb.pl

Punkt nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego w tym mediacji 

w Urzędzie Miasta  
i Gminy Nasielsk:

Doradca obywatelski/mediator – poniedzia-
łek 13.00-17.00, wtorek, środa 12.00-16.00,  
tel. 733 134 153, e-mail: t.sowa@fundacjaepb.pl
Doradca obywatelski/mediator – czwartek 
12.00-16.00, piątek 11.00-15.00 tel. 884 800 253, 
e-mail: d.sobon@fundacjaepb.pl

Dodatkowe Informacje dostępne na stro-
nie www.bip.nowodworski.pl lub w Staro-
stwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazo-
wieckim pod nr tel. 22 765 32 37 lub 664 193 
746, e-mail: npp@nowodworski.pl

Poradniki, z zakresu prawa administracyj-
nego, cywilnego, karnego, prawa pracy, pra-
wa rodzinnego i opiekuńczego i prawa ubez-
pieczeń społecznych, umieszczone na stronie: 
www.bip.nowodworski.pl

remont pomieszczeń rehabilitacji

Pacjenci wymagający rehabilitacji 
będą korzystali z usług specja-

listów w zupełnie nowych warunkach. 
Część przychodni, w której dotychczas 
ćwiczyli i poddawani byli zabiegom zo-
stała gruntownie wyremontowana i do-
stosowana do ich potrzeb. Postęp prac, 

w towarzystwie Dyrektora oraz kierownika 
działu technicznego NCM, ocenił wicesta-
rosta nowodworski Paweł Calak. Przedsię-

wzięcie zostało dofinansowane środka-
mi powiatu nowodworskiego w kwocie  
406 505,00 zł.

n Już pod koniec marca nastąpi otwarcie 
długo wyczekiwanej inwestycji w Przy-
chodni Specjalistycznej przy ul. Paderew-
skiego 7 w Nowym Dworze Mazowieckim.

TeksT I FOTO ZESPóŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH  
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

tablice rejestracyjne – zmiana przepisów

stałe tablice rejestracyjne
Zmiana przepisów dotyczy stałych ta-

blic rejestracyjnych. To duże udogodnie-
nie dla kupujących samochód. Na wnio-
sek właściciela można zachować dotych-
czasowy numer rejestracyjny nabytego 
pojazdu, jeżeli był on zarejestrowany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trze-
ba jednak pamiętać o przerejestrowaniu 
samochodu, aby w dokumentach widniał 
nowy właściciel.

Czy każdy może zostawić  
tablice rejestracyjne?

Tablice rejestracyjne będą mogły być 
zachowane tylko wtedy, kiedy są czytelne, 
niepogniecione i nieuszkodzone. Nie moż-
na też zachować takich „blach”, które są nie-
zgodne z obowiązującym wzorem, czyli np. 
na czarnym tle oraz „białych z flagą PL”.

Czasowe wycofanie  
pojazdu z ruchu

31 stycznia 2022 r. w życie obowiązuje 
również przepis, który pozwoli na czasowe 
wycofanie z ruchu pojazdów osobowych. 
Z takiej możliwości będą mogli jednak sko-
rzystać tylko ci, których samochód wymaga 
generalnego remontu w związku z uszko-
dzeniem elementów nośnych konstrukcji.

P o j a z d 
może być wy-
cofany z ru-
chu na okres 
od 3 do 12 
miesięcy bez 
możliwości przedłużenia tego okresu jed-
nak nie wcześniej niż po upływie 3 lat od 
dnia, w którym upłynął okres czasowego 
wycofania. Przywrócenie do ruchu będzie 
wiązało się przeprowadzeniem dodatko-
wego badania technicznego pojazdu po 
naprawie. Obecnie czasowo można było 
wycofać z ruchu tylko samochody ciężaro-
we i przyczepy o dopuszczalnej masie cał-
kowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, 
pojazdy specjalne oraz autobusy.

n Ostatnio wiele dzieje się w prawie dro-
gowym. Kolejna zmiana przepisów doty-
czy tablic rejestracyjnych. Od 31 stycznia 
2022 roku będą one przypisane do kon-
kretnego auta, czyli nie trzeba będzie ich 
wymieniać po zakupie pojazdu.

TeksT WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA 
POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

n Potrzebujesz pomocy prawnika, dorad-
cy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej 
sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy 
w rozłożeniu długu na raty, w spłacie po-
życzek, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi 
ci eksmisja, masz problemy pracownicze, 
z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś 
długi, nie wiesz, do jakiego urzędu pójść 
po pomoc, masz inne problemy związane 
ze sprawami życia codziennego? Skorzy-
staj z nieodpłatnej pomocy prawnej, po-
radnictwa obywatelskiego lub mediacji.
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Nabór wniosków do programu „Czyste powietrze” jest otwar-
ty przez cały czas. Pracownik Urzędu Miejskiego udzieli Pań-

stwu pomocy przy wypełnieniu i złożeniu wszystkich niezbędnych 
dokumentów.

Punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny w godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego.

Do prawidłowego wypełnienia wniosku niezbędne są:
1) Adres e-mail (potrzebny do rejestracji w portalu beneficjenta)
2) PESEL wnioskodawcy, współmałżonka i wszystkich współwłaści-

cieli
3) Numer konta bankowego 
4) Numer księgi wieczystej
5) W zależności od sposobu rozliczania dochodu: PIT-36, PIT-36L,  

PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A (jeśli jedynym dochodem 
wnioskodawcy jest świadczenie ZUS/KRUS i wnioskodawca nie 
składa odrębnego zeznania podatkowego). 

 W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie 
właściwego organu gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa 
rolnego lub nakazu płatniczego wystawionego przez właściwy 
organ gminy, umowy/ów dzierżawy ( jeśli dotyczy).

6) Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinan-
sowania zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświad-
czenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazującego 

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego wnioskodawcy, zaświadczenie powinno być wydane 
najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (zaświad-
czenie wydawane bezpłatnie).

Wizytę można umówić poprzez kontakt telefoniczny  
(22 51 22 192) bądź mailowy (wojciech.lewandowski@nowydwor-
maz.pl). Bliższe informacje pod wskazanymi kontaktami.

n Przypominamy, że do końca tego roku należy dokonać wy-
miany pieców pozaklasowych na nowe. Od 1 stycznia 2023 roku 
zgodnie z Uchwałą Antysmogową dla województwa mazowiec-
kiego palenie w „kopciuchach” będzie zabronione.

wymień kopciucha! pomagamy z wnioskami do „czystego powietrza” TeksT I FOTO RED..

Całkowity koszt zadania to 410 000 zł. Środki na jego reali-
zację w całości pochodziły z budżetu miasta. 

Już niedługo poprawiony zostanie również stan nawierzch-
ni ulicy Sportowej. Miasto stara się by najbardziej uciążliwi użyt-
kownicy tej drogi partycypowali w kosztach doprowadzenia 
nawierzchni drogi do zadowalającego stanu.

n Zakończyły się prace remontowe chodnika przy ul. Spor-
towej. Remont obejmował odcinek od ul. Nowołęcznej do  
ul. Leśnej. Do ułożenia z kostki brukowej było 1602 m2. 

chodnik przy ul. Sportowej gotowy! TeksT I FOTO RED.

Osiem organizacji działających na terenie Nowego Dworu 
Mazowieckiego otrzyma środki finansowe na realizację 

zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczą-
cego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 100 000 złotych 
powędruje do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie pla-
cówki wsparcia dziennego. Pozostałe środki przekazane zostaną 
do 7-miu organizacji z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic 
w różnych częściach miasta. Wśród nich znalazły się: Stowarzysze-
nie „Sztangielek” (60.000 zł), Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji 
Lokalnej (35.000 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej 
Nr 1 (35.000 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki (40.000 zł), Funda-
cja Rozwoju Edukacji i Sportu FREiS (28.500 zł), Fundacja Rozwoju 
i Wsparcia Psychologicznego „Przemiana” (30.000 zł) oraz Stowarzy-
szenie „Rodzice z Klasą” (15.000 zł). 

n 10 lutego br. Miasto rozstrzygnęło konkurs ofert na realiza-
cję zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy. 
W ślad za tym 343 tys. zł. trafi do organizacji pozarządowych. 

ponad 340 tys. dla organizacji pozarządowych TeksT I FOTO RED.
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modernizacja miejskiego oświetlenia! 

Zadanie będzie realizowane na terenie całego miasta 
a obejmować będzie montaż 2500 opraw LED w tym: 

1937 opraw ulicznych, 322 oprawy parkowe i 472 oprawy ozdob-
ne. W efekcie praktycznie w całym mieście będzie jaśniej. 

Oświetlenie będzie miało system sterowania. Będzie zatem 
również ekologicznie i ekonomicznie. Miasto planuje zrealizować 
zadanie do końca tego roku (w zależności od przebiegu przetar-
gu). Wymianie podlegać będzie infrastruktura należąca do Miasta. 
Przypomnijmy, że już wcześniej doświetlone zostały newralgicz-
ne przejścia dla pieszych na drogach gminnych.

n Miasto ogłosiło przetarg na dostawę materiałów potrzeb-
nych do modernizacji oświetlenia ulicznego.

TeksT I FOTO RED. 

kolejne wsparcie dla Straży pożarnej

n Zawsze gdy tylko to możliwe Miasto Nowy Dwór Ma-
zowiecki wspiera organizacje, które działają na rzecz 
bezpieczeństwa i dobra naszych mieszkańców.

TeksT I FOTO RED. 

Tym razem 80 tys. zł trafi do Państwowej Straży Pożar-
nej w Nowym Dworze Mazowieckim. Rada Miejska 

podjęła uchwałę na mocy której środki finansowe trafią do 
strażaków. Będą one przeznaczone na na zakup nowego 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Oby druho-
wie jak najrzadziej musieli z niego korzystać.

opS wydaje żywność

Każdy potrzebujący może otrzymać pomoc. Żywność wyda-
wana jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-12:00. 

Wśród produktów znajdują się pieczywo, ciasta, drożdżówki, ale też 
zupy w puszkach czy długoterminowe dania obiadowe. 

Rocznie realizowanych jest około 13 000 tzw. wydawek. 
Pomoc możliwa jest dzięki współpracy lokalnych przedsię-

biorców. Serdecznie im za to dziękujemy. 

n W ciągu ostatnich 2 lat Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 
potrzebującym w naszym mieście ponad 6 ton żywności.

TeksT I FOTO RED. 

140 tys. dla szpitala!

n 29 grudnia ub. roku podczas Sesji Rady Miejskiej radni 
podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji celowej dla nowo-
dworskiego szpitala.

TeksT I FOTO RED. 

140 tys. zł. zostanie przeznaczone na zakup kolum-
ny do laparoskopii, co usprawni działanie od-

działu chirurgicznego i ginekologicznego. 
n
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warsztaty Stowarzyszenia cel

P ierwsze z nich – warsztaty eduka-
cyjno-aktywizujące dla seniorów 

zrealizowano w ramach programu dofi-
nansowanego ze środków Urzędu Miej-
skiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Celem projektu było zwiększenie sa-
modzielności oraz aktywności seniorów 
i przeciwdziałanie zagrożeniu marginaliza-
cją społeczną. W ramach cyklu przeprowa-
dzono 3 warsztaty – rozwojowe, naukowe 
i o zdrowym żywieniu. Kolejny projekt re-

alizowany był w ramach programu dofi-
nansowanego ze środków z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

Były to Międzypokoleniowe Warsztaty 
Historyczne. 

Celem projektu była międzypokole-
niowa stymulacja kreatywności i akty-
wizacja twórcza mieszkańców powiatu 
nowodworskiego. W ramach działań 
projektowych przeprowadzono 5 warsz-
tatów kreatywnych, które przyczyniły się 

do podniesienia poziomu kompetencji 
artystycznych, kulturowych i twórczych 
uczestników. Motywem przewodnim 
wszystkich warsztatów była historia. 
Każda grupa warsztatowa składała 
się z dzieci/młodzieży oraz seniorów. 
W warsztatach wzięło udział 54 uczest-
ników. To zadanie dofinansowane było 
ze środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego.

n Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej przeprowadziło serię warszta-
tów, których adresatem byli m.in. seniorzy. Były to Międzypokoleniowe Warsztaty 
Historyczne oraz Aktywny Senior. 

TeksT RED. FOTO STOWARZYSZENIE CEL

W arsztaty zrealizowano w ramach pro-
gramu dofinansowanego ze środ-

ków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach matematycznych, historycznych, polo-
nistycznych, astronomicznych, chemicznych, 

dot. zdrowego odżywiania, wspierających 
terapię ręki i edukację emocjonalną. Łącznie 
w 12 warsztatach udział wzięło 120 osób. 

n Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej przeprowadziło warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

profilaktyka i edukacja – program wsparcia dla dzieci i młodzieży TeksT RED. FOTO STOWARZYSZENIE CEL

noWi noWodWorzanie i noWodWorzanki TeksT I FoTo 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Pola ur. 14.09.2021 r. Czekamy na zdjęcie Twojego dzieckaIgnaś ur. 7.10.2021 r. Jaś Sajewicz ur. 5.11.2021 r.
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O bie tablice pochodzą z II połowy XIX w. i zostały w tym 
miejscu umieszczone wtórnie. Żaden z wcześniejszych 

opisów cmentarza nie wspomina o kaplicy. Po drugie tego typu 
obiekty przeznaczane były dla pochówku osób zasłużonych lub 
stanowiły miejsce spoczynku bogatych rodzin. W końcówce XIX w. 
z reguły kobiet nie zaliczano do tej pierwszej kategorii. Wymienio-
na po prawo Elżbieta Iwanow zmarła jako niezamężna i pozbawio-
na rodziny. Wilhelminę Horn też nie pochowano w okazałym gro-
bowcu rodzinnym, tylko w zwykłym grobie i to nie tylko dlatego, 
że Hornowie nie byli najbogatsi w mieście. Stojący na cmentarzu 
budynek jest najprawdopodobniej kostnicą, do której trafiały przy-
padkowo wykopane szczątki zmarłych. Być może w tym miejscu 
gdzie stanął były wcześniej nagrobki Elżbiety i Wilhelminy. Nagrob-
ki a nie nagrobek bo panie nie były ze sobą spokrewnione.

Tablica nagrobna Wilhelminy Horn jest jedyna w swoim rodzaju. 
Nie tylko ze względu na wiek, ale także dlatego jak i z czego została 
wykonana. To nie jest zwykła blacha, na której namalowano napis, 
w tym wypadku mamy najprawdopodobniej odlew z jakiegoś sto-
pu i wypukłe litery. Jeśli poznamy dzieje Wilhelminy Horn, akurat taki 
wygląd jej tablicy nagrobnej nie będzie budził zdziwienia. 

Jej ojciec Jan Traugott Blaznik zmarł w Dreźnie. Być może z tego 
miasta przyjechały do Nowego Dworu owdowiała Wiktoria Blaznik 
z córką. W 1833 r. gdy dwudziestotrzyletnia Wilhelmina wychodziła 
za mąż mieszkała w naszym mieście razem z matką i jej drugim 
mężem, niejakim Beyerem / Bajerem. Małżonkiem Wilhelminy zo-
stał Samuel Zedler sternik lat 31. Dla niej to było pierwsze małżeń-
stwo, dla niego powtórne. W 1825 r. w pruskim Landsbergu [obec-
nie Gorzów] został orzeczony rozwód między Samuelem a jego 
żoną Szarlotą Szubert. Papiery potwierdzające rozwód Samuel zło-
żył w parafii św. Michała na ręce księdza Tomaszewskiego. W tym 
miejscu była parafia panny młodej, parafia nowożeńca znajdowała 
się po drugiej stronie wielkiego rynku czyli obecnego parku. Sa-
muel Zedler był protestantem, Wilhelmina Blaznik katoliczką. Do-
starczony dokument w oczach kościoła katolickiego potwierdzał, 
że pan młody jest kawalerem, w oczach kościoła ewangelickiego, 
że jest rozwodnikiem. 

Po ślubie Wilhelmina nadal mieszkała w mieście. Samuel w nim 
bywał. Najprawdopodobniej był sternikiem berlinki należącej do 
Karola Kocha lub Frydrycha Martinke. Obaj właściciele berlinek 
zgłosili bowiem w lutym 1836 r. jego zgon. Samuel zmarł w miejscu 
pracy, jego berlinka znajdowała się na rzece na wysokości Okuni-
na. Akt zgonu wspomina żonę, nie ma w nim mowy o potomstwie, 
najprawdopodobniej Zedlerowie byli bezdzietni.

Jesienią 1837 r. Wilhelmina stanęła na ślubnym kobiercu po raz 
drugi. Ponownie jej ślub został zapisany podwójnie. Drugi wybra-
nek również był ewangelikiem. Nazywał się August Horn i pocho-
dził z Węgier. Pracował jako majster okręgowy blacharski przy arse-
nale Twierdzy. Udzielał się w swojej parafii, został nawet wybrany 
do kolegium, które nią zarządzało. Możemy powiedzieć, że był spo-
łecznikiem między innymi stał się jednym ze sponsorów utworzo-
nej w mieście straży ogniowej. Jednocześnie prawie zawsze gdy 
Horn wymieniany jest w dokumentach ma to związek z Twierdzą. 
To, że określano go jako obywatela Nowego Dworu świadczy, że 
w mieście miał dom ale nie wiadomo czy w nim mieszkał. Tym bar-
dziej, że zapisy dotyczące jego spraw osobistych zawsze opatrzo-
ne są informacją, iż rzecz działa się w Twierdzy. Całkiem możliwe, 
że Hornowie tam właśnie mieszkali a dom w mieście przeznaczali 
w całości na wynajem. 

Rozbicie między Twierdzą i miastem powodowało bałagan 
w papierach. Część wydarzeń została udokumentowana w Po-
miechowie, część w Nowym Dworze, w tym drugim przypadku 
dodatkowo w 2 parafiach. Niektóre dokumenty są pojedyncze 
inne, wprowadzano jednocześnie do akt metrykalnych po obu 

stronach Narwi i w kościołach różnych wyznań. Może przez ten 
bałagan powstają pewne zagadki. W chwili gdy Wilhelmina i Au-
gust zawierali związek małżeński on miał lat 27, ona 22 czyli mniej 
niż w chwili pierwszego małżeństwa. Nie wiadomo czy pomyłka 
była przypadkowa czy celowo zmieniono wiek panny młodej, 
prawdopodobnie taki sam jak jej narzeczonego. 

Kolejną zagadką jest córka Augusta – Antonina. Jest to chyba 
jedyny wypadek, gdy w dokumentach zapisane zostało imię i na-
zwisko ojca z komentarzem, że chodzi o dziecko ze związku natu-
ralnego czyli nigdzie nie zarejestrowanego, a urodzone jest przez 
matkę nieznaną. Antonina urodziła się w Twierdzy około 1835 r. 
a więc jeszcze przed ślubem Augusta i Wilhelminy. Jej ślub w 1852 
roku odbył się u św. Anny w Pomiechowie, w katolickiej parafii 
narzeczonej. Jej mężem został warszawski kupiec i kolejne doku-
menty metrykalne powstawały w parafii św. Krzyża. To że jej matka 
jest nieznana wpisano w dokumenty ślubne Antonimy, jednak gdy 
w Warszawie chrzczono większość jej dzieci oraz w akcie zgonu 
jako matka figuruje Wilhelmina Horn. Przynajmniej część tych do-
kumentów jako świadek podpisywał August. Trudno też sądzić by 
przy takich wydarzeniach jak chrzty wnuków przebywał u córki 
bez żony. A to świadczy, że Hornowie byli świadomi dokonanej 
zmiany. Nie ma przy tym żadnej uwagi jakoby Wilhelmina nie była 
matką biologiczną. Być może Antonina wychowywana przez nią 
od około 2 roku życia przyjęła nie tylko jej wyznanie ale również 
uznała ją za matkę. 

Nie wiemy od kiedy z Hornami zamieszkała teściowa Augusta, 
stało się to prawdopodobnie po śmierci jej męża. W 1846 r. gdy 
nasz blacharz zgłaszał zgon Wiktorii Bajer przy jej nazwisku wpi-
sano „wdowa przy dzieciach”. Ale Wiktoria mieszkała w Nowym 
Dworze, tu zmarła i tu została pochowana. W przypadku Wilhel-
miny sprawy się komplikują. Jej zgon w 1875 r. zgłoszono i u św. 
Anny, i u św. Michała w obu dokumentach podając iż mieszkała 
i zmarła w Twierdzy. Między zgłoszeniami jest drobna różnica do-
tycząca wieku zmarłej. W Nowym Dworze zgon zgłosił August 
podając wiek żony – 65 lat, w Pomiechowie zgłoszenia dokonali 
ludzie spoza rodziny, tu Wilhelmina jest o 10 lat młodsza. Zwycza-
jowo zmarłego chowano w tej parafii, w której został wpisany do 
akt zgonów. W tym wypadku, gdyby nie cmentarna tabliczka nic 
by nie było wiadome.

W chwili śmierci żony August był jeszcze czynny zawodowo. 
To najprawdopodobniej on wykonał dla niej tablicę nagrobną, 
był blacharzem, zapewne bardzo dobrym rzemieślnikiem więc 
wykonał rzecz inną niż wszystkie. August Horn zmarł jesienią 
1888 r. nie został pochowany razem z Wilhelminą, spoczął tak jak 
jej pierwszy mąż na cmentarzu ewangelickim w Nowym Dwo-
rze. O jego pogrzebie zawiadamiała „siostra i rodzeństwo”. Jedyna 
córka Augusta już wówczas nie żyła. Jego grób nie przetrwał. Nie 
zachowała się też nowodworska siedziba Hornów. Kilka tygo-
dni po śmierci Augusta w mieście wybuchł pożar, jak na nasze 
warunki nie był wielki, spłonęły 4 budynki, w tym 2 należące do 
zmarłego blacharza. Nowodworskim strażakom udało się wynieść 
część rzeczy osobistych i akta sądu grodzkiego, który znajdował 
się w jego domu. Ocalałą biżuterię, meble i materiały z warszta-
tu wystawiono w roku następnym na licytację. W 1892 r. ruszyła 
sprawa o podział jego majątku. 

n Na kaplicy katolickiego cmentarza w Nowym Dworze znajdu-
ją się 2 tablice nagrobne. Przechodzący obok sądzą najczęściej, 
że wymienione na nich panie spoczęły w tym właśnie miejscu.

Niepozorna tabliczka TeksT I FOTO  
MARIA MOŻDŻYńSKA 
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koncert Noworoczny

Znakomici artyści: Warsaw Impressione Orchestra pod batutą 
KRZESIMIRA DĘBSKIEGO, Milena LANGE – sopran, Damian 

WILMA –baryton, Warsaw Impressione Ballet: Ewa Budny-Orłowska 
i Bartłomiej Marszałek oraz prowadząca koncert Laura Łącz stworzy-
li czarujące i wyjątkowe widowisko prezentując polskie i światowe 
utwory muzyki filmowej. Zabrzmiały znane kompozycje z filmów 
„Stawka większa niż życie”, „Trędowata”, „Ogniem i mieczem”, „Ja-
nosik”, „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”, „Titanic”, „Dziewiąte 
wrota” i inne.

To była zachwycająca muzyczna i wizualna podróż po świecie 
przebojów filmowych. Orkiestra pod batutą Krzesimira Dębskiego 

urzekła nowodworską publiczność, a dyrygent i kompozytor okazał 
się wspaniałym showmanem (kto by pomyślał). Piosenki w wykonaniu 
Mileny Lange i Damiana Wilmy to ogromna przyjemność dla każdego 
słuchacza. Wyrazy podziwu należą się też Ewie Budny-Orłowskiej i Bar-
tłomiejowi Marszałkowi za pełny uroku i ekspresji taniec, szczególnie 
tango z filmu „Vabank”. Laura Łącz to już klasa najwyższej jakości, jej 
fanki do końca czekały na możliwość zrobienia selfie z artystką.

Morze oklasków i brawa na stojąco to podziękowanie od publicz-
ności za niezapomniane przeżycia artystyczne.

Dziękujemy organizatorom i realizatorom imprezy: pracownikom 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury, Nowodworskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, firmy AUDIOMIX – technika estradowa i nagłośnienie, fir-
my MD LIGHT – oświetlenie sceny.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę właścicieli firm: 
AUDIMIX, kwiaciarni Marianna Kowalska, dyrekcji S.P. nr 4 za wsparcie 
przy organizacji koncertu, oraz strażakom z Ochotniczej Straży Po-
żarnej – Ratownictwa Wodnego za troskę o nasze bezpieczeństwo 
podczas imprezy. Koncert odbył się 29.12.2021 r. w Hali Widowisko-
wo-Sportowej NOSiR.

n Życzeniami nadziei na nowy 2022 rok złożonymi przez 
Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskie-
go rozpoczął się Koncert Noworoczny pt. „Krzesimir Dębski 
i Przeboje Wielkiego Ekranu". Mimo, że już dawno się zakoń-
czył nadal pozostajemy pod wrażeniem cudownego wieczo-
ru, pełnego wspomnień, emocji, wrażeń wokalnych, muzycz-
nych i tanecznych.

TeksT I FOTO NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY 

dzień kobiet u Studentów Seniorów!

Nie zabrakło miłych gości. Panie odwiedzili Burmistrz Jacek 
Kowalski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Plac-

kowski. Tradycyjnie przynieśli ze sobą tort, który osobiście pokroił 
i podał Paniom Burmistrz. Panowie, również słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku obdarowali każdą z Pań kwiatami. 

Nie zabrakło też życzeń i uśmiechów, a całe spotkanie upłynęło 
w miłej i radosnej atmosferze. 

n 8 marca to święto wszystkich Pań! Z tej okazji słuchaczki Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Osiedla Młodych spotkały się aby 
wspólnie celebrować Dzień Kobiet.

TeksT RED. FOTO U3W
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W piątkowy wieczór 14 stycznia 2022 r. w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury publiczność miała przyjemność wy-

słuchać koncertu pt. „Pójdźmy wszyscy… Raz jeszcze”, podczas 
którego zespół śpiewaczy seniorów „Marzyciele” pod kierownic-

twem artystycznym Krzysztofa Prusika przepięknie zaprezento-
wał nowe aranżacje doskonale znanych kolęd i pastorałek. Dzięki 
temu, zgromadzeni mogli znowu poczuć magiczny nastrój Świąt 
Bożego Narodzenia. 

kolędowanie z marzycielami TeksT I FOTO NIK

w rocznicę powstania Styczniowego TeksT I FOTO RED.

O godz. 18:00 w kościele parafial-
nym p.w. św. Barbary odprawiona 

została msza św. sprawowana przez księży 
Andrzeja Redmera i Janusza Nawrockiego. 
Po niej uczestnicy udali się do Kaplicy Po-
wstańców Styczniowych. Okolicznościowe 
wystąpienie wygłosił Burmistrz Jacek Ko-

walski po czym pod tablicą upamiętniającą 
Bohaterów Styczniowych złożone zostały 
kwiaty. W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele Posła na Sejm Dariusza Ol-
szewskiego, radna Rady Miejskiej Justyna 
Paszkiewicz, przedstawiciele Zarządu Osie-
dla nr 6, Państwowej Straży Pożarnej, 6. Ma-
zowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Na zakończenie obchodów każdy 
mógł skosztować wojskowej grochówki. 
W imieniu organizatorów serdecznie 

dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w przedsięwzięcie. Księżom Proboszczom, 
Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo 
Wodne, Miejskiemu Zakładowi Oczyszcza-
nia, Zakładowi Energetyki Cieplnej, Spółce 
Twierdza Modlin, Rekonstruktorom, Harce-
rzom z Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, 
uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 4, Związkowi Oficerów Rezerwy Rzecz-
pospolitej Polskiej oraz wszystkim Miesz-
kańcom.

n 23 stycznia br. w Modlinie Twierdzy od-
były się obchody 159. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego.
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11 lutego 2022 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło 
się spotkanie z cyklu Więcej niż Kino poświęcone jedne-

mu z najważniejszych polskich reżyserów filmowych, scenarzyście, 
kierownikowi Zespołu Filmowego „Kadr”, współtwórcy nurtu zwa-
nego Polską Szkoła Filmową – Jerzemu Kawalerowiczowi.

Zebrani mieli przyjemność wysłuchać bardzo ciekawej rozmowy 
o reżyserze i nie tylko, za sprawą znakomitego gościa zaproszonego 

przez red. Stanisława Zawiślińskiego – wspaniałego aktora Jerzego 
Zelnika, znanego miedzy innymi z odtwórcy roli Ramzesa XIII w no-
minowanym do Oscara filmie „Faraon” w reż. Jerzego Kawalerowi-
cza. Podczas spotkania prezentowany był fragment filmu „Magdale-
na”, a na zakończenie jeden z najbardziej znanych obrazów reżysera 
– film „Pociąg”. Wydarzenie było upamiętnieniem przypadającej 
w tym roku 100 rocznicy urodzin i 15 rocznicy śmierci reżysera.

wieczór ku pamięci jerzego kawalerowicza – gość specjalny jerzy zelnik TeksT I FOTO NIK

zima z Nokiem – relacja TeksT I FOTO NOK

Ruszyliśmy pełna parą, nasi wyciecz-
kowicze prawie w stu procentach 

stawili się na zaplanowane wyjazdy. Byli-
śmy na filmach „Misiek: Ekipa na wakacjach” 
i „Sing 2”, obie produkcje opowiadają o przy-
godach zwierząt. Jednak to „Sing 2” oczaro-
wał młodych widzów, zachwycił muzyką 
i niespotykanymi pomysłami animacyjnymi. 
Warto obejrzeć z całą rodzina, polecamy. 

Równie dobrze nasi wycieczkowicze ba-
wili się na kręgielni i w kosmicznej sali zabaw 
AIRO, gdzie mogli bez ograniczeń oddać się 
ruchowej zabawie. Duże wrażenie na dzie-
ciach wywarła wycieczka do warszawskiego 

zoo, szczególnie warsztaty o egzotycznych 
zwierzętach zakończone głaskaniem lub 
dla odważnych trzymaniem węża zbożo-
wego. Warto dodać, że większość zrobiła to 
bez wahania. Jednak zdaniem dzieci najfaj-
niejszą wycieczką był wyjazd do Muzeum 
Iluzji, gdzie poznali tajniki iluzjonistyczne 
i sami niektóre triki mogli wykonać. Najwię-
cej emocji przyniosła druga część wyciecz-
ki, wizyta w Papugarnii. Karmienie papug, 
trzymanie ich na ramionach lub rękach, 
delikatne głaskanie, ale tylko niektórych. To 
były ekscytujące przeżycia i niezapomniane 
chwile. 

Tyle o wyjazdach, bo w NOK-u też się wie-
le działo. Zaczęliśmy spektaklem Teatru TAK 
„Nadchodzi Pipi”. Pozostałe atrakcje w naszej 
siedzibie w czasie zimowych ferii to głównie 
warsztaty różnego rodzaju. Były warsztaty 
rozwijające zdolności plastyczne: ceramiczne 

i tworzenia kul śnieżnych. Uczestnicy warsz-
tatów grafiki komputerowej zaprojektowali 
fantastyczne okładki do zeszytów. Była też 
okazja zapoznać się i w praktyce wypróbo-
wać sztukę iluzji pod okiem mistrza Pana 
Buźki. Amatorzy samochodów wyścigowych 
mogli zaś wziąć udział w prawdziwym wy-
ścigu modeli na torze zbudowanym na czas 
warsztatów modelarskich w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury. 

Był też czas na przyjemne chwile przed 
naszym dużym ekranem, a ostatniego dnia 
ferii, wszystkim, którzy zapukali do naszego 
NOK-u pokazaliśmy nasze pracownie, gdzie 
można było spotkać naszych instruktorów 
i spróbować odnaleźć zalążki swoich pasji 
plastycznych, ceramicznych, teatralnych czy 
muzycznych. Ten intensywny czas dostar-
czył uczestnikom wielu radosnych chwil, 
a to co przeżyte, zostanie w nas na zawsze.

n Tegoroczna „Zima z NOKiem” 2022 or-
ganizowana przez Nowodworski Ośrodek 
Kultury okazała się dużą atrakcją dla mło-
dych i młodszych nowodworzan przytło-
czonych covidem i zdalnym nauczaniem.
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konkurs pt. „Najpiękniejsze kolędy 
i pastorałki” w pp4

bal karnawałowy w pp4 TeksT I FOTO 
ALEKSANDRA KOWALSKA

TeksT A. DĘBEK
 FOTO M. JURKIEWICZ – ŁUKASZ 

Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe po-
stacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w sa-

lach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, księżniczki, 
motylki, rycerzy, piratów, pajacyków, policjantów, Spider-Mana, Batma-
na, nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać 
dzieci było bardzo trudno. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój 
oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy.

Przebierańcy świetnie się bawili uczestnicząc we wspólnych za-
bawach. Nie zabrakło również konkursów, w których wszyscy chętnie 
uczestniczyli. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili 
się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. 
Podczas odpoczynku Panie zachęcały do śpiewania znanych piosenek. 
Największy zachwyt wywarł na dzieciach pokaz kolorowych świateł.

Oprócz kreatywnych i kolorowych zabaw, atrakcją dla przedszkola-
ków była sesja zdjęciowa w maskowo – balonowej scenerii oraz pyszny 
poczęstunek. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu 
w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym 
wychowankom a to przecież było głównym celem tego balu. Kiedy czas 
zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały balową salę. Wspól-
na zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, spędziły 
czas w miłej, bajecznej atmosferze. To ich energia i gotowość sprawiły, 
że tegoroczny karnawał zostanie w pamięci na długo. Radość dziecka, 
jego uśmiech to dla nas najwyższa ocena i bardzo się cieszymy, że udał 
się nam bal. Szkoda, że następny dopiero za rok. Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych strojów. 

n Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bar-
dzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć 
i radości. Tak też było 27 stycznia w Publicznym Przedszko-
lu nr 4 gdzie odbył się wielki Bal Karnawałowy. Celem konkursu było rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, 

promowanie młodych talentów oraz kształtowanie umiejętno-
ści pokonywania lęku przed występami publicznym. Ideą konkursu było 
także zintegrowanie dzieci z różnych grup przedszkolnych, podtrzymy-
wanie tradycji śpiewu kolęd wśród młodego pokolenia oraz poszerze-
nie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych. 

Dzieci podczas występów na scenie zaprezentowały ulubione 
utwory muzyczne o charakterze bożonarodzeniowym. Swoje talenty 
zaprezentowało ponad dwadzieścia przedszkolaków spośród różnych 
grup wiekowych. Ponadto podczas uroczystości odbyły się nie tylko 
występy indywidualne, ale również grupowe, gdyż każda grupa wspól-
nie zaśpiewała wcześniej przygotowaną kolędę. Młodzi artyści wyko-
nywali zarówno tradycyjne kolędy m.in.: „Lulajże Jezuniu”, „Przybieżeli 
do Betlejem”, „Jezus Malusieńki”, jak i współczesne pastorałki i piosenki 
o charakterze świątecznym m.in.: „Świeć gwiazdeczko”, „Zaśpiewajmy 
kolędę Jezusowi”, „Jest taki dzień”. Przedszkolaki zaprezentowały wspa-
niałe talenty wokalne, wzbogacone gestykulacją lub choreografią. Wy-
kony zostały udoskonalone również ciekawymi strojami i rekwizytami. 
Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami! Dzięki tym elemen-
tom podczas konkursu wytworzyła się świąteczna atmosfera. Występy 
indywidualne zostały ocenione przez jury, które po naradzie wyłoniło 
zwycięzców. Członkiem jury był Przewodniczący Rady Powiatu nowo-
dworskiego Zdzisław Szmytkowski, który wyróżnił zwyzięzcę konkursu 
nagrodą specjalną. 

I. Tymoteusz Kostrubiec II. Laura Trzeciak III. Zofia Jarząbek
Na zakończenie konkursu odbyło się uroczyste wręczenie nagród 

i dyplomów dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu. 
Dziękujemy rodzicom za współpracę i przygotowanie dzieci, a przed-
szkolakom za piękne występy. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dal-
szych sukcesów!

n 10 grudnia 2021 roku w naszym przedszkolu odbył się kon-
kurs wokalny pt. „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki”. 

P
P
4
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„jasełka” w wykonaniu 
„teatru rodzica” 

wizyta Świętego mikołaja TeksT 
P. PASTERNAKIEWICZ – RUCHAŁA

FOTO W. FABEK

TeksT M. MARCINIAK
FOTO W. FABEK

W naszym przedszkolu było podobnie. Dzieci uczyły się pio-
senek, wierszy, tworzyły świąteczne dekoracje w salach, 

pragnęły, aby ten dzień był wyjątkowy. Nadszedł długo oczekiwany 
dzień – 6 grudnia 2021 r. Od samego rana w naszym przedszkolu 
panowały radość i poruszenie. W każdej grupie dominował kolor 
czerwony. Przedszkolaki w czerwonych ubrankach i mikołajowych 
czapkach z wielką niecierpliwością czekały na przybycie gościa.

Wreszcie w drzwiach naszego przedszkola, z okrzykiem „ho, ho, 
ho” pojawił się św. Mikołaj. Dzieci były zachwycone! Z uśmiechem na 
twarzach powitały go gromkimi brawami i wesołą piosenką. Miko-
łaj ze wzruszeniem podziękował przedszkolakom za tak serdeczne 
przyjęcie. Dzieci zaprosiły go do wspólnych zabaw i pląsów przy 
muzyce, pragnąc aby jak najdłużej z nimi pozostał. Wszyscy świet-
nie się bawili w rytmie świątecznych melodii. Dzieci miały również 
okazję pochwalić się swoimi zdolnościami plastycznymi. Przedszko-
laki z każdej grupy wykonały pracę zbiorową pod hasłem ,,Choinka 
bożonarodzeniowa”. Mogliśmy podziwiać drzewka wykonane z kół, 
trójkątów, z odbitych dziecięcych dłoni, wyklejone symbolami świą-
tecznymi, stemplowane farbą plakatową. Choinki zagościły w przed-
szkolnym holu, stanowiąc kolejny element dekoracyjny. Atmosfera 
tego dnia była magiczna. Uroczy gość obdarzył naszych milusiń-
skich drobnymi prezentami. Następnie niczym gwiazdor pozował 
do zdjęć, przytulając każde dziecko do swojej śnieżnobiałej brody. 
Po spotkaniu z Mikołajem na dzieci czekała słodka niespodzianka 
przygotowana na odświętnie nakrytych stołach. Był to dzień pe-
łen radości i uśmiechu, który niewątpliwie wprowadził wszystkich 
w okres oczekiwania na upragnione święta Bożego Narodzenia. Św. 
Mikołaju, dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

„Mój kochany Mikołaju
Cały rok czekałem,
Byłem bardzo, bardzo grzeczny,
Bardzo się starałem.”

n Mikołajki w przedszkolu, to jeden z najbardziej oczeki-
wanych przez dzieci dni w roku. Wszyscy z wielkim zaan-
gażowaniem przygotowują się na przybycie tak ważnego 
gościa. 

Na pięknej scenie ukazującej dawne Betlejem, przedstawiona 
została historia narodzin bożej dzieciny. Wspaniała dekoracja 

z odpowiednim oświetleniem, wyśmienita gra aktorska oraz pięk-
nie wykonane kolędy i pastorałki, sprawiły, że widownia nie mogła 
oderwać wzroku od sceny, na której rozgrywały się magiczne wyda-
rzenia. Choć nasi aktorzy to niezawodowi artyści, jednak wykazali się 
wielkim profesjonalizmem. Z wielkim zaangażowaniem wcielili się 
w swoje role, przygotowali piękne stroje i poświęcili swój cenny czas. 
Przedstawienie, ukazujące magiczną noc, wzruszyło zarówno dużych, 
jak i małych, a owacje na stojąco były dowodem na to, że widow-
nia doceniła grę aktorską i talent wokalny artystów. Wspaniali akto-
rzy otrzymali wiele ciepłych słów od burmistrza miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki pana Jacka Kowalskiego, od pani wicedyrektor Ireny Wi-
śniewskiej, która podziękowała za wspaniały występ również od dy-
rektora placówki, Zdzisława Szmytkowskiego oraz od zgromadzonej 
publiczności. Radosna atmosfera świąt Bożego Narodzenia towarzy-
szyła podczas trwania przedstawienia. Będziemy bardzo miło wspo-
minać to przedświąteczne spotkanie. Rodzicom bardzo dziękujemy 
za udział w przedstawieniu i za ich wielkie zaangażowanie. Jak dobrze 
mieć tak wspaniałe, twórcze i kreatywne osoby, na które zawsze moż-
na liczyć. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia filmu 
z tego wydarzenia.

,,Jest taki dzień
Bardzo ciepły,  
choć grudniowy
Dzień, zwykły 
dzień
W którym  
gasną  
wszelkie  
spory…”

n „Teatr Rodzica” z Publicznego Przedszkola nr 4 w Zespole Szko-
lono – Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim wraz 
ze swoimi dziećmi, przygotował bożonarodzeniowe „Jasełka”. 

P
P
4



 

17

edUkacja

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

P
P
1

Tego dnia już od rana w przedszko-
lu pojawiały się kolorowe postacie. 

Dzieci przebrane były za bohaterów znanych 
bajek, w salach przedszkolnych można było 
spotkać wróżki, królewny, księżniczki, motyl-
ki, rycerzy, piratów, pajacyków, policjantów, 
Spider-Mana, Batmana, ...nie sposób zliczyć 
i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpo-

znać dzieci było bardzo trudno. Wystrój sal 
wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał 
wszystkich do wesołej zabawy.

Nie zabrakło również konkursów, w któ-
rych wszyscy chętnie uczestniczyli. Na sali 
podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy 
bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy 
mimo chwilowego zmęczenia. Bal umożliwił 

dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu 
w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przy-
niosła wiele radości naszym wychowankom, 
to było głównym celem tego balu. Kiedy czas 
zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opusz-
czały balową salę. Szkoda, że następny bal 
dopiero za rok.

n

bal karnawałowy 

n Bal karnawałowy dla przedszkolaków 
to dzień niezwykły, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo 
lubianą przez dzieci, dostarczającą im wie-
lu przeżyć i radości. Tak też było 27 stycz-
nia w PP1 gdzie odbył się wielki Bal Karna-
wałowy.

TeksT I FOTO PP1

Mimo, że za oknem zima, mróz, jest 
to najcieplejszy dzień w roku, który 

sprawia wszystkim ogromną radość, wywo-
łuje uśmiechy na twarzach, powoduje, że 
małe serduszka dzieci biją szybciej, a Babcia 
i Dziadek ze wzruszeniem słuchają czułych 
słów, kierowanych pod ich adresem.

20-21 stycznia taka właśnie uroczystość 
odbyła się w Publicznym Przedszkolu nr 1 

„WESOŁA JEDYNECZKA”. W ten sposób dzieci 
mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziad-
kom, swoje uczucia za trud włożony w ich 
wychowanie i opiekę.

Takie spotkania pełne uśmiechów, wzru-
szeń i radości wzmacniają więzi emocjonalne 
z rodziną, uczą dzieci sposobów wyrażania 
uczuć oraz szacunku dla osób starszych.

dzień babci i dziadka 

n Dzień Babci i Dziadka na stałe wpisany 
jest w kalendarz imprez przedszkolnych 
i obchodzony jest co roku. 

TeksT I FOTO PP1

Dzieci najpierw odgadywały zagad-
ki bałwankowe. Następnie śpiewały 

piosenki zimowe. Liczyły zagubione bałwanki, 
które zawieruszyły się w sali. Przedszkolaki wy-
czarowały nawet śnieg z którego każdy próbo-
wał ulepić małego bałwanka, a którego w tym 
roku było bardzo mało. Na koniec dzieci zapre-
zentowały magiczną sztuczkę i wyczarowały 
oczywiście pięknego bałwanka. 

Światowy dzień bałwanka 

n 18 stycznia dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 1 „WESOŁA JEDYNECZKA” w No-
wym Dworze Mazowieckim obchodziły 
Dzień Bałwana.

TeksT I FOTO PP1
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Niestety, ze względu na panującą pandemię, nie mogliśmy 
zaprosić naszych Kochanych Dziadków do przedszkola. Wy-

stępy dzieci zostały nagrane i przesłane Rodzicom na wewnętrznych 
grupach portalu społecznościowego Facebook.

Te trudne lata ograniczeń związanych z pandemią, jeszcze bar-
dziej uświadomiły Nam jak ważna jest obecność w naszym życiu 
Babci i Dziadka, oraz ich bezinteresowna miłość, jaką darzą swoje 
wnuczęta.

Przedszkolaki uczciły to święto składając dziadkom życzenia, recy-
tując wiersze, śpiewając piosenki. Dzieci przygotowały również laurki 
i upominki, którymi obdarzyły swoich Dziadków.

Dzieci pamiętały, by podziękować za opiekę, cierpliwość oraz 
pyszne deserki i obiadki.
KOCHANI DZIADKOWIE – JESZCZE RAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!

dzień babci i dziadka w pp3bal karnawałowy TeksT I FOTO PP3TeksT I FOTO PP3

27 stycznia już od rana nasze przedszkole zamieniło się 
w krainę wróżek, księżniczek i super bohaterów. Koloro-

we sale, przystrojone balonami i serpentynami wprowadzały rado-
sny nastrój. Dzieci przebrane za różne postacie przekraczały próg 
swojej Sali, prezentując swoje piękne stroje. Po śniadaniu, wszystkie 
postacie ruszyły do tańca w rytm skocznej muzyki. Przedszkolaki 
próbowały swoich sił i umiejętności podczas przechodzenia pod 
liną oraz pokonywania przeszkód. Nie zabrakło również tańca na 
gazecie oraz innych konkursów, w których wszyscy chętnie uczest-
niczyli. Na sali podczas pląsów, robiło się kolorowo, wszyscy z uśmie-
chem na twarzy bawili się wesoło bo przedszkolaków łączyło jedno 
– dobra zabawa. Aby uwiecznić ten magiczny czas, każde dziecko 
miało możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. Po wspól-
nej zabawie, przyszedł czas na pyszny, słodki poczęstunek. Dzieci 
zasiadły do stolików, by wspólnie świętować ten magiczny dzień. 
Przedszkolaki już nie mogą doczekać się następnego balu. 

A ten już za rok!!!

n Karnawał to czas radości, zabaw i kolorowych strojów. 
Dlatego też tradycją stało się, że co roku w Publicznym 
Przedszkolu Nr 3 organizuje się bal karnawałowy. Jest to 
dzień długo wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Dostar-
cza dużo przeżyć i wiele radości.

n W dniach 19-21 stycznia w Przedszkolu nr 3 w każdej grupie 
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.

P
P
3

Rodzice naszych przedszkolaków prze-
syłali zdjęcia swoich pociech, inspi-

rując nas pomysłami fotografii z kolorowymi 
parasolami.

Wszystkie nadesłane pomysły zostały wy-
różnione za oryginalne i ciekawe uchwycenie 
w kadrze tego, co najważniejsze, czyli – Para-
sol i wesołe buzie naszych Przedszkolaków.

Zdjęcia utworzyły piękny, jesienny kolaż, 
który ozdobił wnętrze naszego Przedszkola.

Dla wszystkich uczestników konkursu 
czekały dyplomy i niespodzianki.

A oto i szczęśliwcy z poszczególnych 
grup:
 – Duszki – Jagoda, Szymon, Antonina, Ada
 – Jagódki – Alina, Roman, Basia
 – Malinki – Alicja
 – Biedronki – Basia
 – Papużki – Nina 
 – Misie – Karol

 – Tygryski – Bartek
 – Żabki – Krzysio, Kacper
 – Delfinki – Ala, Faustyna, Gabrysia
 – Wróbelki – Robert.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim dzie-
ciom, bo przecież ,,Czy to słońce, czy też plu-
cha liczy się pogoda ducha".

n

relacja z konkursu jesienny parasol
n Aby nieco rozweselić smutną aurę za 
oknem, w Publicznym Przedszkolu nr 5 
odbył się konkurs fotograficzny – Jesienny 
Parasol.

TeksT I FOTO A.P.P
P
5
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Tuż po przeczytaniu Listu od Świętego Mikołaja oraz zaśpiewa-
niu przez dzieci piosenki 

„To Mikołaj’’ w drzwiach naszego żłobka pojawił się długo ocze-
kiwany „prawdziwy’’ Święty Mikołaj. Gość z dalekiej Laponii wywołał 
wiele radości i uśmiechu na twarzach naszych milusińskich.

Wszyscy przywitaliśmy Świętego Mikołaja gorąco i serdecznie 
oraz zaprosili do wspólnej zabawy, podczas której wykonane zostały 
pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie wspaniałej zabawy Mikołaj ob-
darował dzieci słodkim upominkiem. Na dzieci w tym dniu czekał rów-
nież pyszny poczęstunek przygotowany przez panie kucharki. 

Drogi Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i za radość jaką 
podarowałeś naszym dzieciom. Do zobaczenia za rok.

mikołajkowe Spotkanie w żłobku 

n Mikołajki w Miejskim Żłobku nr1 to bardzo ważne wydarze-
nie dla wszystkich dzieci. Maluszki już od samego rana z nie-
cierpliwością wyczekiwały dostojnego gościa, zadając ciągle 
te same pytanie: Czy dzisiaj przyjdzie Św. Mikołaj? O której 
będzie Mikołaj? – bo przecież wczoraj padał śnieg aby Święty 
Mikołaj mógł przyjechać swoim magicznym zaprzęgiem – sa-
niami ciągniętymi przez renifery.

TeksT MARZENA BOJAR FOTO BLANKA RUTKOWSKA 
P
P
3

Wartka i obfitująca w niespodziewane wydarzenia akcja nie 
pozwoliła naszym przedszkolakom się nudzić. Główni bo-

haterowie lekarz, policjant i strażak oraz koleżanka Ania, wprowadzi-
li widzów w sytuacje, które wymagały użycia telefonu alarmowego. 
W charakterystyczny oraz żartobliwy sposób pokazali, kiedy i dlaczego 
należy dzwonić po pomoc, dzięki czemu przekaz był bardzo suge-
stywny dla najmłodszej widowni. Niesforny, ognisty chochlik sprawcą 
wszystkich sytuacji kryzysowych tj. pożar, kradzież czy też problemów 
zdrowotnych. Za sprawą jego figli, przedszkolaki interaktywnie uczest-
niczyły w przedstawieniu poprzez samodzielne wybieranie numeru 
alarmowego na dużym aparacie telefonicznym oraz odgrywanie roli 
świadka zdarzenia, który relacjonował policjantowi sytuację, w której 
nastąpiło zgłoszenie. Dodatkową atrakcją spektaklu była hip-hopowa 
piosenka, której powtarzający się refren „Wybierz numer 112” ułatwił 
jego zapamiętanie. Przedstawienie obfitowało również w wiele pio-
senek nawiązujących do sytuacji, które mogą się przydarzyć każdemu 

z nas. Efekty dźwiękowe oraz stroje aktorów stanowiły dodatkowy atut 
spektaklu, który naszym przedszkolakom przekazał wiele walorów edu-
kacyjnych dotyczących dbania o własne bezpieczeństwo. Wszystkie 
przedszkolaki zapamiętały numer 112.

„wybierz numer 112” – teatrzyk w pp4 

n 22 lutego nasze przedszkole po raz kolejny odwiedził Teatr 
Gargulec z przedstawieniem, pt. „Wybierz numer 112”. Spek-
takl pozwolił dzieciom na zapamiętanie i zrozumienie, do 
czego służy numer 112.

TeksT I FOTO K. KUCZKOWSKA
P
P
4
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Organizatorami akcji były Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy 
Dwór oraz Foczki i Morsy Nowodworskie, przy wsparciu 

Nowodworskiego WOPR, a także Nowodworskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Nowego Dworu 
Maz., a przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego.

Mimo pochmurnej aury około 200 osób zebrało się na plaży, by 
pobiec i zamorsować dla 1,5 rocznego Kubusia. Dystans biegu po 
wale wynosił 3 km, a można było go pokonać zarówno biegnąc, jak 

też idąc z kijkami. Wszystkim towarzyszyły przy tym szerokie uśmie-
chy, a po wysiłku uczestnicy mogli posilić się smaczną grochówką 
lub kiełbaską z ogniska. Następnie odbyła się uroczysta dekoracja 
zwycięzców, którym wręczono puchary i nagrody na podium usta-
wionym nad rzeką. Wśród panów najszybszy był Karol Bielec, drugi 
Jakub Lewandowski, a trzeci Sebastian Dziewulski. W damskiej ka-
tegorii zwyciężyła Paulina Pietrzak, za nią była Katarzyna Owczarek, 
a trzecie miejsce zdobyła Edyta Wiśnia. Niesamowite, pozytywne 
emocje towarzyszyły także bardzo licznemu gronu morsów, którzy 
tego dnia weszli do rzeki, aby pomóc choremu chłopcu. Były wśród 
nich także osoby debiutujące, które postanowiły zacząć swoją aktyw-
ną przygodę w szczytnym celu. Organizatorzy wdzięczni za współ-
pracę, zadowoleni z dużej frekwencji i wielkiego zaangażowania 
nowodworskiej społeczności, przekażą na leczenie Kubusia kwotę 
3622,22 zł, którą udało się uzyskać ze sprzedaży pakietów. 

n W niedzielne popołudnie 16 stycznia, nad Narwią w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyło się emocjonujące wydarzenie 
sportowe pod nazwą Zdrowy krok w nowy rok, którego celem 
było wsparcie leczenia małego nowodworzanina, zmagające-
go się z mukowiscydozą. 

zdrowy krok w Nowy rok – charytatywne bieganie i morsowanie dla kubusia TeksT I FOTO  
ROZBIEGAMY NOWY DWóR
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Fabian Rosiak – zawodnik klubu bokserskiego Nowy Dwór 
Mazowiecki został wybrany najlepszym polskim młodzikiem 

2021 roku. Serdecznie gratulujemy zawodnikowi i trenerowi. Życzy-
my wielu sukcesów na arenach sportowych. 

Najlepszy młodzik 2021!
TeksT RED. 
FOTO KLUB BOKSERSKI NDM

Rozstawiony z numerem 5. zawodnik KTS Nowy Dwór Mazo-
wiecki zajął znakomite trzecie miejsce. Warto zaznaczyć, że 

Witek podczas 2. Grand Prix również uplasował się na najniższym 
stopniu podium. Trzeci turniej i trzeci raz nie do przejścia okazał się 
Patryk Burakowski z Returnu Piaseczno, który wygrał całe zawody 
i uzyskał awans do turnieju głównego 3. Grand Prix Polski. My na-
tomiast wystartujemy w turnieju eliminacyjnym Grand Prix Polski 
w Sępólnie Krajeńskim. 

Sam turniej był dużym ładunkiem emocjonalnym dla naszych 
zawodników. Każdy z nich pokazał jednak, że walczy na 100%, 
z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Z bardzo dobrej strony za-
prezentował się również Miłosz Grabowski, który rozegrał kilka 
wartościowych pojedynków i przegrał tylko jeden o czołową „16”. 
Maja i Lena pokazują, że stać je na ciekawe pojedynki, lecz po-
trzeba jeszcze dużo treningu. W zawodach w Jabłonnie kolejny 
raz mieliśmy debiutanta, a był nim Mateusz Mederski, dla którego 
to pierwszy tak poważny start. Na pewno wyciągnie z niego dużo 
wniosków.

Gratulacje dla całego zespołu!

n 20 lutego br. w hali OSIR Jabłonna rozegrany został trzeci 
turniej Grand Prix Mazowsza Młodzików w tenisie stołowym.

witek Fronczak trzecim młodzikiem w Gp! TeksT I FOTO KTS

W ramach nagrody dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Modlinie Twierdzy Pana Zdzisława Szmytkow-

skiego za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu uzyskane po 
I półroczu, 25 lutego odbył się wyjazd do Warszawy na zajęcia na 
lodowisku Stegny. 

Opiekunami grupy byli nauczyciele WF: p. B. Siwek, p. A. Biegaj 
i pan S. Krzeczkowski. 

Dwugodzinny slot sprawił wiele przyjemności z jazdy na 
łyżwach, choć wiele osób jeździło na łyżwach po raz pierwszy 
w życiu. 

Jeździliśmy na dwóch lodowiskach w tym jednym zewnętrz-
nym. Był to tor łyżwiarski 400 m x 11 m do jazdy szybkiej, połączo-
ny gumową ścieżką z płytą centralną, gdzie uczestnicy ślizgawki 
doskonalili technikę i różne figury łyżwiarskie.

Grupa dzieci i młodzieży spisała się wyjątkowo, wszyscy ba-
wili się dobrze, dopisała pogoda, a atmosfera sprzyjała aktywnej 
formie spędzania czasu wolnego, integracji i odpoczynku od co-
dziennej nauki.

n Najlepsi uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mo-
dlinie Twierdzy za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu 
uzyskane w I półroczu otrzymali wyjątkową nagrodę.

lodowa Nagroda TeksT I FOTO B. SIWEK
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Mamy nadzieję, że chociaż 
na chwilę będą mogli ode-
rwać się od tej smutnej rze-
czywistości.

Poniżej rozpiska wszystkich grup z godzina-
mi zajęć:
 – Rocznik 2009/2010
Poniedziałek  17.30-19.00 (hala NOSiR)
Wtorek 16.30-18.00 (hala NOSiR)
Środa 16.30-18.00 (hala NOSiR)
Czwartek 18.45-20.30 ( hala Osiedle)
Piątek 16.30-18.00 (hala NOSiR)

 – Rocznik 2004/2005
Treningi Hala NOSiR
Poniedziałek 19.00-21.00
Wtorek 18.00-20.00
Środa 18.00-19.30
Czwartek 16.30-18.00
Piątek 18.00-19.30

 – Rocznik 2013/2014
Poniedziałek 19.00-20.00 (Hala osiedle)
Piątek 16.30-17.00 (hala NOSiR)
Sobota 10.00-11.00 ( hala NOSiR)

 – Chłopcy rocznik 2004-2007
Środa 17.00-18.30 ( SP1)
Sobota 13.30-15.00 (hala NOSiR)

 – Chłopcy rocznik 2008/2009
Poniedziałek 16.30-18.00 (hala NOSiR)
Wtorek 16.30-18.00 (hala Osiedle)
Piątek 16.30-18.00 (SP1)

 – Rocznik 2006-2008
Treningi Hala NOSiR:
Wtorek 17.00-18.30
Środa 17.00-18.30
Czwartek 17.00-18.30
Piątek 17.00-18.30

 – Rocznik 2011/2012
Treningi hala Osiedle
Poniedziałek 17.00-19.00
Środa 17.00-19.00
Czwartek 17.15-19.00

 – Rocznik 2014-2016
Treningi Hala Osiedle
Wtorek 18.00-19.00
Środa 19.00-20.00

Hala NOSiR – ul. Sportowa 66, Nowy Dwór 
Mazowiecki
Hala Osiedle – ul. Młodzieżowa 1, Nowy 
Dwór Mazowiecki
SP 1 – sala gimnastyczna przy szkole,  
ul. Słowackiego 2, Nowy Dwór Mazowiecki

Сподіваємося, що їм вдасться 
хоч на мить відірватися від 
цієї сумної реальності.

Нижче перелічено всі групи з годинами 
занять:
Рік: 2009/2010
Понеділок – 17.30-19.00 (зал NOSiR)
вівторок 16.30-18.00 (зал NOSiR)
Середа 16.30-18.00 (зал NOSiR)
Четвер 18.45-20.30 (зал Osiedle)
П'ятниця 16.30-18.00 (зал NOSiR)

2004/2005 р.н
Тренінг Hala NOSiR
Понеділок 19.00-21.00
вівторок 18.00-20.00
Середа 18.00-19.30
Четвер 16.30-18.00
П'ятниця 18.00-19.30

2013/2014 рік
Понеділок 19.00-20.00 (Hala Osiedle)
П'ятниця 16.30-17.00 (зал NOSiR)
субота 10.00-11.00 (зал NOSiR)

Хлопчики 2004-2007 р.н
середа 17.00-18.30 (SP1)
Субота 13.30-15.00 (зал NOSiR)

loS zapewnia bezpłatne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 
loS надає безкоштовні спортивні заходи для дітей та молоді з України

TeksT I FOTO  
MATERIAŁY  

ORGANIZATORóW
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Bardzo aktywnie spędzili czas uczestnicy półkolonii zimo-
wych pn. „Sportowa zima z NOSiR-em”.  45 uczniów mogło 

sprawdzić się w różnych dyscyplinach sportowych. Bardzo ważne 
zajęcia dla dzieci poprowadziła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
z OSP Nowy Dwór Mazowiecki, która w ciekawy sposób opowie-
działa i przedstawiła zakres pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze 
Maz. opowiedziała natomiast o bezpieczeństwie w czasie zimo-
wego szaleństwa oraz o poruszaniu się po drodze. Poprowadzo-
ne przez służby zajęcia na pewno zapadną dzieciom w pamięci 
i wpłyną na ich wiedzę i bezpieczeństwo. Profesjonalny trening 
dla młodych sportowców poprowadzili również trenerzy tenisa 
stołowego z KTS Nowy Dwór Maz. Piotr Stępiński i Filip Pawelec 
oraz Zuzanna Pawelec. 

Treningi tenisa ziemnego prowadził pan Stanisław Życieński, 
który od lat świeci sportowym przykładem dla już kilku sporto-
wych pokoleń. 

Ponadto, dzieci mogły wziąć udział w zajęciach z boksu pro-
wadzone przez Klub Bokserski Nowy Dwór Maz., nauczyć się 
strzelać z bezpiecznego łuku, poskakać na trampolinie czy brać 
udział w innych zabawach i grach zespołowych oraz umysłowych. 
Dziękujemy również Lokalnemu Ośrodkowi Sportowemu „LOS” za 
wspieranie naszych działań i inicjatyw. 

n

n W pierwszym tygodniu ferii zimowych w dniach od 31 stycz-
nia do 4 lutego br. na terenie Nowodworskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji obywały się półkolonie zimowe dla dzieci ze szkół 
podstawowych.

aktywna Sportowa zima z NoSir-em TeksT I FOTO E. GRUSZKA

Хлопчики 2008/2009 р.н
Понеділок 16.30-18.00 (зал NOSiR)
вівторок 16.30-18.00 (зал Osiedle)
П'ятниця 16.30-18.00 (SP1)

Щорічник 2006-2008
Тренінг у залі NOSiR:
вівторок 17.00-18.30
Середа 17.00-18.30
Четвер 17.00-18.30
П'ятниця 17.00-18.30

Щорічник 2011/2012
Тренувальні заняття в залі Osiedle

Понеділок 17.00-19.00
Середа 17.00-19.00
Четвер 17.15-19.00

Щорічник 2014-2016
Навчальні заняття Hala Osiedle
вівторок 18.00-19.00
середа 19.00-20.00

NOSiR Hall – вул. Спортова 66, Новий Двор 
Мазовецькі
Hala Osiedle – вул. Młodzieżowa 1, Nowy 
Dwór Mazowiecki
СП 1 – спортзал при школі, вул. Słowackiego 2, 

Nowy Dwór Mazowiecki

Усіх українських дітей, які перебувають 
у нашому місті, запрошуємо на БЕЗКО-
ШТОВНІ футбольні тренування.

Wszystkie ukraińskie dzieci, które 
uciekły przed okrucieństwem wojny 
i przebywają w naszym 
mieście, zapraszamy na 
daRmOWe treningi piłki 
nożnej.
Контакти: тел. 
+48 603 092 557
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Miesięcznik Samorządowy 

Wydarzenie rozpoczęło 
się jednak symboliczną 

minutą ciszy na znak solidarno-
ści z Ukrainą oraz oddania hołdu 
ofiarom działań wojennych.

Łącznie do rywalizacji zarów-
no w Teście Coopera, jak też w bie-
gach dla dzieci stanęło około 100 
osób. Uczestnicy Testu Coopera 
symbolicznie założyli żółte i nie-
bieskie koszulki. Cały przychód 
z wydarzenia został zebrany do 
puszki dla Mikusia, który walczy 
o powrót do zdrowia po udarze 
mózgu, a dzięki hojności biega-

czy udało się uzyskać 1370,50 zł 
oraz 3 euro i 60 centów. 

Przedstawiamy wyniki naj-
lepszych, którzy otrzymali pu-
chary i nagrody, wręczone przez 
Burmistrza Jacka Kowalskiego 
oraz Prezesa Stowarzyszenia  
– Karola Bielca:
test cOOPeRa kobiety: 
1 miejsce Paulina Pietrzak 
2 miejsce Katarzyna Owczarek
3 miejsce Katarzyna Strumnik
test cOOPeRa mężczyźni: 
1 miejsce Adam Gollnik
2 miejsce Karol Bielec 

3 miejsce Dariusz Patalan
Biegi dla dzieci:
Rocznik 2016 i młodsi:
dziewczęta
1 miejsce – Basia Dubrow
2 miejsce – Emilia Gollnik
3 miejsce – Alicja Malanka
chłopcy 
1 miejsce – Oliwier Ochal
2 miejsce – Staś Borkowski
3 miejsce – Jan Piórkowski
Roczniki 2013-2015:
dziewczęta 
1 miejsce – Zofia Choroś
2 miejsce – Iza Olszewska
3 miejsce – Małgosia Dubrow
chłopcy
1 miejsce – Alan Głowacki
2 miejsce – Robert Choroś
3 miejsce – Hubert Strumnik
Roczniki 2009-2012

dziewczęta
1 miejsce – Helena Wrzeszcz
2 miejsce – Joanna Olszewska
3 miejsce – Małgosia Jaczyńska
chłopcy 
1 miejsce – Alan Krysztofiak
2 miejsce – Bartek Kosmowski
3 miejsce – Filip Boruc

Brawa dla wszystkich, którzy 
stanęli na podium!

Sportowej zabawie towarzy-
szyły również wspaniałe atrakcje 
dodatkowe dla dzieci – dmucha-
niec, segweye i jazdy quadem. 
Wielu ludzi dobrej woli, wsparło 
również, odbywającą się pod-
czas wydarzenia, zbiórkę darów 
dla Ukraińców. 

Na zakończenie gospodarze 
ugościli wszystkich pysznym 
tortem.

n W sobotę 5 marca na bieżni stadionu NOSiR odbyły się ak-
tywne obchody 5. jubileuszu Stowarzyszenia Rozbiegamy 
Nowy Dwór. Mimo smutnego czasu, ze względu na sytuację za 
naszymi granicami, uczestnicy na chwilę oderwali się od trosk 
i oddali sportowym emocjom.

charytatywne urodziny rozbieganych! TeksT I FOTO  
ROZBIEGAMY NOWY DWóR


