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Słowo od BuRmiStRza
Drodzy Mieszkańcy, 

Mimo trudnych czasów, nie przestaje-
my inwestować. Szeroko sięgamy po środ-
ki zewnętrzne i stawiamy na zieleń. W tym 
numerze przeczytają Państwo o kolejnych 
zadaniach, których efektem będzie zwięk-
szenie i zagospodarowanie zielonych prze-
strzeni w mieście czyli o zielonych przy-
stankach, rewitalizacji skwerów przy ul. Za-
kroczymskiej, Lasu Dębinka, Placu Solnego 
oraz skweru niedaleko poczty w Modlinie 
Twierdzy. Nie mniej ważnym przedsięwzię-
ciem jest budowa nowej Stacji Uzdatniania 
Wody, systematyczne remonty dróg gmin-
nych, pumptruck dla dzieci i młodzieży czy 
muzeum dziejów miasta. Wszystko po ty, by 
Nowy Dwór Mazowiecki stawał się jeszcze 
bardziej przyjaznym, odpowiadającym na 
potrzeby swoich mieszkańców miastem.

Waszych spraw, tych nieinwestycyj-
nych także nie może zabraknąć – święta 
miejscowych strażaków, polsko-ukraiński 
piknik „Poznajmy się”, osiedlowe imprezy 
z okazji Dnia Dziecka oraz złote gody na-
szych najdłuższych stażem małżeństw to 
tylko niektóre z wydarzeń zapisanych na 
stronach nowodworskiego wydawnictwa. 
Do tego garść informacji ze szkół, świata 
sportu, informacji urzędowych.

Przyjemnej lektury! 

temat numeRu

Budujemy nowy sUw! TeksT AnetA PielAch – PierścieniAk FOTO kB

Zakład Wodociągów i kanalizacji  
Sp. z o.o. w nowym Dworze Mazo-

wieckim ogłosił przetarg na budowę nowej 
stacji uzdatniania wody dla miasta. Składa-
nie ofert do końca czerwca. 

nowy SUW będzie zlokalizowany 
u zbiegu ulic leśnej i Małej. 

Budowa stanowi inwestycję celu pu-
blicznego i służyć będzie zaspakajaniu 
potrzeb bytowych mieszkańców poprzez 
niezawodne dostarczenie wody pitnej do 
gospodarstw domowych, a także dla po-
trzeb usług i przemysłu. 

Projekt zakłada budowę jednokondy-
gnacyjnego budynku o powierzchni za-
budowy ponad 1000 m2, w którym – poza 
częścią technologiczną – znajdować się 
będą pomieszczenia socjalno-gospodarcze 
oraz zbiornik wody surowej (dwie żelbeto-
we komory o pojemności 250m3 każda). 
nad zbiornikiem znajdować się będzie po-
mieszczenie napowietrzalni. 

Stacja będzie 
w pełni zautomaty-
zowana i bezobsłu-
gowa. 

Ponadto pro-
jektuje się wykona-
nie naziemnego, 
dwukomorowego, 
żelbetowego zbior-
nika naziemnego 
wody uzdatnio-
nej o pojemności  
Vuż = 2 x 1000 m3. 

nowym rozwią-
zaniem (nie stoso-
wanym w eksplo-
atowanych obecnie 
SUW-ach) będzie 
nanofiltracja, która 
powinna w znacz-

nym stopniu poprawić jakość wody po-
przez eliminację substancji odpowiedzial-
nych za jej barwę. 

Woda surowa czerpana będzie z 2-ch 
studni głębinowych. Studnia nr 1 ma głę-
bokość 97 m, studnia nr 2 – 92 m. 

Wydajność ujęcia określono na 400 
m3/h (dla studni nr 1 Qe = 220 m3/h, dla 
studni nr 2 Qe = 180 m3/h.)

nowa stacja uzdatniania wody będzie 
służyć nie tylko nowym odbiorcom. Jak tyl-
ko zostanie uruchomiona możliwe będzie 
do niej także tych obiektów, które teraz 
otrzymały warunków podłączenia do sieci. 

Po uruchomieniu SUW przy lesnej i Ma-
łej na terenie Miasta będą funkcjonować  
2 stacje (przy ul. Warszawskiej i ta nowobu-
dowana). 

liczymy na sprawny przebieg przetar-
gu, szybkie rozpoczęcie prac i rzetelną ich 
realizację. 

FAKTY NOWODWORSKIE
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Całe zadanie realizowane było w ramach projektu pn. Rozwój 
i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowiec-

kim. Miasto pozyskało na nie dofinansowanie z Programu Opera-
cyjnego infrastruktura i środowisko 2014-2020. całkowita kwota 
projektu wynosi 3 731 330,00 zł, a wysokość dofinansowania to  
3 150 720,50 zł. 

Projekt realizowany był w formule zaprojektuj i wybuduj i obej-
mował 7 lokalizacji na terenie Miasta. Prace realizowane były sys-
tematycznie, w zależności od akceptacji przez zamawiającego 
dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych decyzji kon-
serwatorskich w okresie trwania umowy. Ostatni etap którego 

pełne efekty już niedługo zobaczymy to modernizacja skwerów 
znajdujących się w centrum miasta – ks. Poniatowskiego i abp. 
Dobrogosta. 

W ramach prac teren został dostosowany do nowych nasa-
dzeń dla drzew i krzewów. Wykonano nowy układ alejek (zmia-
na ich struktury umożliwiająca zapewnienie spójnej koncepcji 
w nawiązaniu do klasycystycznego układu parku), przebudowano 
istniejące przystanki autobusowe na perony autobusowe na od-
cinku ulicy Sawy bezpośrednio sąsiadującej ze skwerem ks. Ponia-
towskiego, zakupiono i ustawiono nowe ławki i kosze na śmieci, 
a także zrewitalizowano istniejące oświetlenie. na części skweru 
abp. Dobrogosta wykonano system nawodnienia zieleni. 

Wykonawcą wszystkich prac była firma kępka Architektura kra-
jobrazu z Warszawy. 

n Do końca czerwca skwery ks. Poniatowskiego i Dobrogosta 
w centrum miasta pokażą się mieszkańcom w pełnej krasie. 
To ostatni etap realizacji projektu, którego celem była moder-
nizacja terenów zielonych w siedmiu lokalizacjach na terenie 
miasta. Wcześniej zakończono prace przy ul. Kolejowej, Nad-
rzecznej, Wojska Polskiego, Mieszka I, Młodzieżowej i w Parku 
Trzech Kultur.

skwery z nowym obliczem! TeksT AnetA PielAch – PierścieniAk  
FOTO ADAM SZABłOWSki, MArtynA OleśkieWicZ
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W tym roku, tak jak w ubiegłym, po-
zyskaliśmy środki finansowe bę-

dące w dyspozycji naszego województwa. 
W ramach trzech programów „Mazowsze 
dla klimatu 2022”, „Mazowsze dla powietrza 
2022” oraz „Mazowsze dla sportu 2022”Mia-
sto pozyskało łącznie pond 566 000 zł. 

Środki te pozwolą na 
 zakup zamiatarki elektrycznej, która służyć 

będzie bardziej efektywnemu sprzątaniu 
ulic w mieście 

 wykonaniu nowych nasadzeń, łąk kwiet-
nych oraz zielonych przystanków i zielo-
nego dachu na szalecie miejskim – czyli 

powiększeniu terenów zieleni, 
 modernizacji sali gimnastycznej w Zespo-

le szkolno – przedszkolnym nr 3 w Modli-
nie Starym. 

Wszystkie powyższe zadania są zadania-
mi jednorocznymi, dlatego efekty z ich reali-
zacji będziemy widzieć do końca 2022 roku.

samorząd województwa mazowieckiego dla nowego Dworu mazowieckiego! TeksT I FOTO reD..

W ramach projektu w mieście 
przybędzie ponad 3000 nasa-

dzeń i wiele elementów małej architektu-
ry i rekreacji. 

na Placu Solnym stanie tężnia solanko-
wa, wykonane zostaną nowe nasadzenia 
i meble miejskie. Zaplanowano również 
modernizację nawierzchni i minimum 80 
miejsc parkingowych 

W lesie Dębinka prace obejmą stworze-
nie naturalnej strefy rekreacyjnej i leśnego 
toru rowerowego. 

na skwerze w Modlinie twierdzy zo-
stanie wyremontowana lub wymieniona 

fontanna. Urzędnicy zaplanowali tu pod-
świetlenie strumienia wody. Dodatkowo 
na terenie zostanie ustawiona mała archi-
tektura, a całość przestrzeni wzbogaci się 
o nowe nasadzenia. Wkrótce Miasto ogłosi 
plebiscyt na patrona tego miejsca. 

Oferty w postępowaniu przetargowym 
przyjmowane są do 10 czerwca. Mamy na-
dzieję, że uda się je rozstrzygnąć z dobrą 
ceną i rzetelnym wykonawcą. 

*** Warto nadmienić, że Miasto cały 
czas inwestuje w zieleń – nie tylko dzięki 
środkom zewnętrznym. Z miejskiej kasy 
zakupiono ponad 1000 sadzonek roślin, 

które już niedługo pojawią się w przestrze-
ni publicznej. Będą to m.in. trawy ostnica, 
petunie, nemezje, jeżówki i inne. rośliny 
zostaną posadzone w donicach na tere-
nie miasta (ul. Zakroczymska, Warszawska, 
przy Pomniku Obrońców Modlina i przy 
pętli autobusowej w Modlinie twierdzy). 
Dodatkowo przy ul. Bohaterów Modlina 
zaaranżowana zostanie łąka kwietna. 

 Wszystkie wizualizacje użyte w artykule są 
przykładowe. 

n Miasto ogłosiło przetarg na zieloną rewitalizację kolejnych przestrzeni publicz-
nych. Tym razem – w ramach dofinansowania z rządowego programu Polski Ład 
prace obejmą Las Dębinka, Plac Solny i Skwer w Modlinie Twierdzy przy skrzyżowa-
niu ul. 29 Listopada i Bema.

kolejne miejskie przestrzenie zostaną zrewitalizowane! TeksT I FOTO reD. 
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O poprawę stanu nawierzchni tej ulicy 
zabiegali zarówno mieszkańcy jak  

i radna rady Miejskiej z Modlina twierdzy 
Justyna Paszkiewicz i społecznik Andrzej świ-
der. Ulica na całej długości zostanie utwar-
dzona destruktem. Prace obejmą też ścieżki 
między budynkami. 

Po realizacji zadania znacząco poprawi 
się komfort jazdy po tej ulicy. co istotne, 
zlikwidowane zostaną także zastoiny wody, 
które teraz będą odprowadzane do przy-
drożnego rowu. 

n 26 maja rozpoczęły się prace drogowe 
na ul. Kadetów w Modlinie Twierdzy.

Utwardzamy ul. kadetów! TeksT I FOTO reD. 

25 maja efekty prac oglądali bur-
mistrz Jacek kowalski oraz prze-

wodniczący Osiedla nr 8 (Okunin) – tade-
usz Sosiński. 

teren budowy został już porządkowa-
ny i uzupełniony o oznakowanie poziome 
i pionowe ulicy.

n Zakończyły się prace drogowe na ul. 
Strażackiej. Wykonano m.in. instalacje 
gazowo-wodno-kanalizacyjne oraz zo-
stał położny asfalt.

koniec prac na ul. strażackiej! TeksT I FOTO reD.

Wystawa dziejów miasta powsta-
nie na bazie pomieszczeń miej-

skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. 
tworzona tam ekspozycja dziejów nowego 
Dworu Mazowieckiego będzie muzeum 
żywym. Warto zaznaczyć, że projekt od 
samego początku gromadzi wokół siebie 
prawdziwych pasjonatów. „cieszę się, że 
wielowiekowa, bogata historia naszego 
miasta zostanie upamiętniona w godny, 
a zarazem ciekawy, multimedialny sposób” 
mówi o projekcie burmistrz nowego Dworu 
Mazowieckiego Jacek kowalski.

inwestycja pod nazwą „Modernizacja 
i adaptacja historycznego obiektu Miej-
skiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na 
potrzeby Wystawy Dziejów Miasta nowy 
Dwór Mazowiecki”, dofinansowana jest 
z regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 
program: 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ 
projektów: Wzrost regionalnego potencjału 
turystycznego poprzez ochronę obiektów 
zabytkowych. kwota dofinansowania z Unii 
europejskiej: 801 995,39 zł.

n

n 5 maja br. w Miejskiej i Powiatowej 
Bibliotece Publicznej została podpisana 
umowa na remont pomieszczeń i zor-
ganizowanie Wystawy Dziejów Miasta. 
Prace już się rozpoczęły i potrwają do 
końca roku.

wystawa Dziejów miasta coraz bliżej! TeksT reD. FOTO MiPBP
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W pierwszych dniach kwietnia pra-
cownicy MZO wykonywali kolejne 

dozowanie do wód preparatu zwalczające-
go larwy tych uciążliwych owadów. Warto 
zaznaczyć, że w naszym mieście używamy 

do tego celu środków biologicznych, które 
działają selektywnie – tylko na larwy koma-
rów i meszek pozostając obojętnymi dla in-
nych organizmów wodnych. tym sposobem 
zwalczamy larwy przed osiągnięciem postaci 
dorosłej owada.

to pierwszy etap akcji odkomarzania 
miasta. kolejne będą realizowane w następ-
nych tygodniach i w miarę potrzeb. 

n

n Mimo, że do lata zostało jeszcze kil-
ka tygodni Miejski Zakład Oczyszczania 
już w kwietniu rozpoczął akcję walki 
z komarami.

akcja komar trwa! TeksT I FOTO reD. 

Stawki ekwiwalentu za udział w ak-
cjach zostały zwiększone od 1 maja. 

rada Miejska w nowym Dworze Mazo-
wieckim na posiedzeniu, które odbyło się 
26 kwietnia podjęła stosowną uchwałę.  
Za każdą rozpoczętą godzinę uczest-
nictwa działaniu ratowniczym lub akcji 

ratowniczej strażacy otrzymają 25 zł. 
Wcześniej było to 21 zł. 

Z kolei za każdą rozpoczętą godzinę 
uczestnictwa w szkoleniu lub ćwiczeniu 
stawka ekwiwalentu wyniesie 15 zł. Do-
tychczas wynosiła ona 12 zł. 

n

n Nowodworscy strażacy otrzymują wyższe stawki za udział w akcjach ratowniczych 
oraz w szkoleniach i ćwiczeniach. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni miejscy.

zwiększony ekwiwalent dla strażaków TeksT I FOTO reD.

nasZe miastO Miesięcznik Samorządowy 

zebranie sprawozdawcze osP! 

W 2021 roku OSP 196 razy zostało 
zadysponowane do różnego ro-

dzaju zdarzeń. 
W szeregach jednostki są łącznie  

54 osoby, z czego 36 posiada wszelkie 
kwalifikacje i badania dopuszczające do 
udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Ponadto z strukturach OSP działa Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza składająca się 
z 30 członków.

W ub. roku do najważniejszych realiza-
cji jednostki należało: 
 – zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-ga-

śniczego w kwocie 280 tys. zł (dofinan-
sowania: Mazowiecki Urząd Marszałkow-
ski, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, 
środki własne),

 – zakup motopompy szlamowej wysokiej 
wydajności (z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony środowiska i Gospodarki 
Wodnej),

 – zakup 2 profesjonalnych mundurów bo-
jowych dla MDP (z programu cOViD-19 
kG PSP),

 – montaż nowoczesnego systemu alar-
mowego OSP oraz syreny,

 – montaż bezkluczowego systemu otwiera-
nia drzwi w remizie – kontrola dostępu (ze 
środków Urzędu Miejskiego i własnych),

 – organizacja Dnia Dziecka,
 – organizacja obozu wypoczynkowo-

szkoleniowego dla Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej (ze środków Starostwa 
Powiatowego i Urzędu Miejskiego),

 – remont posadzki garażowej oraz po-
mieszczeń i garażu remizy (ze środków 
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskie-
go i środków własnych),

 – otwarcie izby tradycji.

n 24 kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu OSP Nowy Dwór Mazowiecki. Wśród gości obecni byli przedsta-
wiciele Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, KP PSP NDM, kościoła, sponsorzy oraz przyjaciele jednostki. Na zebraniu 
podsumowano cały poprzedni rok oraz przedstawiono plany na kolejny. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.

TeksT reD. FOTO OSP
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Pumptrack już otwarty! 

W sobotę, 7 maja zarówno ci młodsi, 
jak i starsi miłośnicy jednośladów 

mogli sprawdzić swoje umiejętności i zmie-
rzyć się w jeździe na czas na nowo otwar-
tym pumptracku. Ponad to, pod czujnym 
okiem profesjonalnych instruktorów każdy 

mógł doskonalić swoje umiejętności jazdy 
po torze na swojej hulajnodze czy rowerze. 
nawet jeśli ktoś nie posiadał swojego rowe-
ru czy kasku, to mógł go tego dnia bezpłat-
nie wypożyczyć. Dodatkowo, na łasuchów 
czekał fruit bike, czyli specjalny rower, za po-
mocą którego każdy mógł wykręcić ulubio-
ny, owocowy koktajl. Z pumptracka można 
korzystać bezpłatnie codziennie w godzi-
nach otwarcia nOSir. 

n W rytm skocznej muzyki nastąpiło 
otwarcie toru rowerowego pumptrack 
przy pływalni NOSiR.

TeksT nOSir FOTO UrZąD MieJSki

W szystkie Pary przeżyły razem 50 lat! 
Z tej okazji w piątek 6 maja w nowo-

dworskim Urzędzie Stanu cywilnego odbyła 
się uroczystość wręczenia medali za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie. 

W imieniu Prezydenta rP przekazał je bur-
mistrz Jacek kowalski. 

W ślad za burmistrzem życzymy Jubilatom 
kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości. 

n Cztery Pary: Państwo Teresa i Zygmunt 
Böttcher, Krystyna i Henryk Hilmantel, Te-
resa i Grzegorz Sokołowscy oraz Halina 
i Henryk Stromeccy obchodzą w tym roku 
jubileusz Złotych Godów.

złote Gody czterech par! TeksT reD. FOTO ADAM SZABłOWSki
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święto ziemi w modlinie twierdzy 

Zapominamy o ziemi i związanych z nią ekosystemach, 
dzięki którym oddychamy, nawadniamy się, zapominamy 

o ziemi dzięki której możemy istnieć. 
W wyniku destrukcyjnych działań przemysłu, a w szczególno-

ści dużych, nastawionych na zysk korporacji i obojętności ludzkiej, 
bardzo ważna jest dbałość o naszą Planetę. 

natura wysyła do nas coraz częściej sygnały ostrzegawcze któ-
rej ludzkość nie zauważa, a czasami nie chce zauważać. Odpowie-
dzią stają się anomalia pogodowe wywołujące powodzie, susze, 
huragany, a co najgorsze efekt globalnego ocieplenia, który może 
spowodować w przyszłości drastyczne skutki dla całej ludzkości. 

Faktem jest że nie każdy ma wpływ na kreowanie działań w za-
kresie ochrony środowiska w skali globalnej, ale zawsze możemy 
dbać o środowisko w miejscu, w którym mieszkamy, spędzamy 
czas wolny tam gdzie w danej chwili przebywamy.

Dla mieszkańców Modlina twierdzy takim miejscem uwagi 
i wypoczynku stał się min. Park trzech kultur. 

23 kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia „Wiarygodność nieza-
leżność Dialog” została zorganizowana akcja sprzątania parku, w ra-
mach której zgrabiano liście, zbierano śmieci w części parku od stro-
ny ul. Gen. ledóchowskiego oraz w okolicach ogródka sportowego. 
Akcja odbyła się przy wsparciu Burmistrza Miasta Jacka kowalskie-
go, oraz Miejskiego Zakładu Oczyszczania, który przygotował pysz-
ną grochówkę, a jego pracownicy brali udział w pracach. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie mieszkań-
com uczestniczącym w akcji a w szczególności: dzieciom, rodzi-
com, nauczycielom i dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
nr 4 w Modlinie twierdzy oraz Zarządowi Osiedla nr 4. 

na szczególną uwagę zasługuje postawa rodziców, którzy 

wspólnie z własnymi dziećmi wzięli udział w akcji, dając dobry 
przykład: integracji ze środowiskiem społecznym, szkołą i uczest-
nictwa w procesie wychowania. 

Warto wspomnieć, że tego samego dnia członkowie stowa-
rzyszenia WnD przy wsparciu mieszkańców, radnych WnD, dru-
hów z OSP nowy Dwór Mazowiecki i Ochotniczej Straży Pożarnej 
– ratownictwo Wodne oraz pracowników MZO sprzątali również 
brzegi narwi w centrum miasta. 

Z tego miejsca apelujemy – dbajmy o naszą małą ojczyznę. 
korzystajmy z koszy na śmieci.

n W pogoni życia codziennego, zaabsorbowani pracą, pro-
blemami osobistymi, często ignorujemy znaczenie środowi-
ska naturalnego.

TeksT AnDrZeJ śWiDer, StOWArZySZenie WnD 
FOTO reD. 
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Dzień strażaka w osP

W ramach obchodów o godz. 10:00 odprawiona została 
Msza święta w intencji Strażaków w kościele p.w św. Mi-

chała Archanioła w nowym Dworze Mazowieckim. 
następnie odbyło się uroczyste ślubowanie członków Mło-

dzieżowej Drużyny Pożarniczej i nadano imię dla Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Od teraz jej pełna nazwa to: „Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza im. Druha edwarda Witolda kuty” – wielolet-
niego i honorowego naczelnika OSP nowy Dwór Mazowiecki. 
Młodzi druhowie otrzymali również pamiątkowy proporzec. 

Wśród zaproszonych gości obecny był m.in. Burmistrz nowe-
go Dworu Mazowieckiego Jacek kowalski. 

Podczas uroczystości odznaczeni zostali zasłużeni Druhowie 
z OSP nowy Dwór Mazowiecki. 

na szczególną pochwałę i wyróżnienie zasłużył Druh edward 
Dąbrowski, który został odznaczony złotym znakiem Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych rzeczypospolitej Polskiej w uzna-
niu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku, a także 
odznaką „Wysługa lat – 75 lat„ wysługi w Ochotniczej Straży Po-
żarnej w nowym Dworze Mazowieckim. 

Wyróżnieni druhowie to: 
ZŁOtY Znak ZWiĄZku: Ochotniczych Straży Pożarnych rP: Dh 
edward Dąbrowski.
medaL HOnOROWY im. BOLesŁaWa cHOmicZa: Dh Andrzej 
Bogdański, Dh Jacek Jeszke.
ZŁOtY medaL Za ZasŁuGi dLa POŻaRnictWa: Dh Piotr ko-
rzeniewski, Dh Daniel Jeszke.
BRĄZOWY medaL Za ZasŁuGi dLa POŻaRnictWa: Dh to-
masz roszczyński, Dh Jacek Gągolewski, Dh krystian kręźlewicz. 
OdZnaka WZOROWY stRaŻak:
Dh ksiądz łukasz krupa, Dh Michał Alfut, Dh tomasz chodakow-
ski, Dh Monika Jeszke, Dh Michał Gałązka, Dh kacper Jeziorkowski, 
Dh emil Jeziorkowski, Dh Piotr kręźlewicz, Dh Sebastian Majorkie-
wicz, Dh Mariusz Młodziński, Dh Patryk Olszewski, Dh katarzyna 
Szymańska, Dh Maciej Zieliński, Dh Paweł Zieliński, Dh łukasz Gą-
golewski, Dh karol kruszewski. 
OdZnaka Za WYsŁuGĘ Lat: Dh edward Dąbrowski (75 lAt), 
Dh Andrzej Pieniący (55 lAt), Dh Jacek Jeszke (50 lAt), Dh An-
drzej Bogdański (50 lAt), Dh Jacek Gągolewski (40 lAt), Dh Daniel 
Jeszke (30 lAt), Dh Piotr korzeniewski(25lAt), Dh tomasz rosz-
czyński (25 lAt).
OdZnakĘ Za WYsŁuGĘ Lat (10): Dh ksiądz łukasz krupa, Dh 
Monika Jeszke, Dh kacper Jeziorkowski, Dh emil Jeziorkowski, Dh 
Piotr kręźlewicz, Dh krystian kręźlewicz, Dh Maciej Mioduszewski, 
Dh Patryk Olszewski, Dh Maciej Zieliński, Dh łukasz Gągolewski, 
Dh karol kruszewski. 

Gratulujemy!

n 7 maja Druhowie i Druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej 
uroczyście obchodzili Dzień Strażaka. W tym roku szczegól-
nie, gdyż mijają właśnie 142 lata od powstania jednostki.

TeksT reD. FOTO OSP
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sztandar na 10-lecie jednostki

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy 
świętej odprawionej w kościele św. 

Michała Archanioła. Podczas nabożeństwa 
poświęcony został sztandar ufundowany 
przez społeczność i przedsiębiorców z po-
wiatu nowodworskiego.

Po Mszy poczty sztandarowe oraz 
pododdział strażaków przeszli do parku 
im. Wybickiego, gdzie odbyła się główna 
uroczystość zgodna z ceremoniałem stra-
żackim. Meldunek o gotowości do uroczy-
stości druh Piotr Bierza złożył członkowi za-
rządu głównego Związku OSP rP druhowi 
Zbigniewowi kaliszykowi. następnie doko-
nano przeglądu pocztów sztandarowych 
i pododdziałów. Uroczyście wciągnięto na 
maszt flagę rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes Mariusz torbus przywitał zebra-
nych gości i przedstawił 10-letnią historię 
jednostki. Akt fundacji sztandaru odczytał 
przewodniczący komitetu fundacyjnego 
druh Jacek kowalski, burmistrz nowego 
Dworu Mazowieckiego.

W skład komitetu weszli:
 Jacek kowalski – Burmistrz nowego 
Dworu Mazowieckiego
 Dariusz tabęcki – Zakład energetyki cieplnej
 Anna rutkowska – Zarząd Budynków ko-
munalnych
 Janusz Dąbrowski – Zakład Wodociągów 
i kanalizacji
 Anna ibekwe – energetyka nowy Dwór 
Mazowiecki
 Anna Jurkowska – Urząd Miejski w no-
wym Dworze Mazowieckim
 St. bryg. Stanisław Brzozowski – komen-
dant Powiatowy PSP
 Piotr rogiński – Straż Miejska w nowym 
Dworze Mazowieckim
 Sebastian Sosiński – Modlin spółka z o.o.

Wszyscy fundatorzy sztandaru wbili 
gwoździe do drzewca, następnie dokonu-

jąc wpisu w księdze pamiątkowej.
sztandar ufundowali:

– Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik

– Starosta nowodworski – krzysztof kapusta
– Wicestarosta nowodworski – Paweł calak
– Burmistrz nowego Dworu Mazowieckiego – 

Jacek kowalski
– Prezes ZOP ZOSP rP w nowym Dworze Ma-

zowieckim – druh Andrzej hiszpański
– komisariat rzeczny Policji w Warszawie – mł. 

insp. Marek Gago
– Zarząd Oddziałowy nSZZ funkcjonariuszy 

Straży Granicznej – druh robert lis
– WOPr Włocławek – Sławomir Mularski
– Grupa konkret Wiesław Prusiecki
– la lorraine Polska Sp. z.o.o. – Maciej  

Włodarczyk
– radny Powiatu nowodworskiego Mariusz 

Ziółkowski
– radna rady Miejskiej Grażyna nadrzycka
– radny rady Miejskiej Sławomir Michałowski
– OSP trębki nowe
– OSP Wojszczyce
– OSP Zakroczym
– OSP Wilków Polski
– OSP czosnów
– Agnieszka Wysocka-Mendalka
– Druhna iwona, laura i Druh norbert Wysoccy
– Druh Marek karpowicz
– Druh krzysztof Gapiński
– Druhna iwona i Druh Grzegorz tomaszewscy
– Beata i rafał roszyk
– Beata i Andrzej rusek
– Druhna Daria Pietrzak
– Anna i Andrzej rutkowscy
– Druh Andrzej Owocki
– Druh Damian kołtun
– Druh tomasz kołodziński

Po wbiciu gwoździ, sztandar przez 
przewodniczącego komitetu Fundacyj-
nego został przekazany sekretarzowi za-
rządu wojewódzkiego Związku OSP rP 
a następnie prezesowie OSP ratownictwo 
Wodne. Prezes Mariusz torbus przekazał 
sztandar pocztowi sztandarowemu, pole-
cając strzeżenie go jak źrenicy oka. W skład 
pocztu sztandarowego weszli druhowie 
Michał Socha, Adrian Mendel i robert cu-
gier. Poczet sztandarowy zaprezentował 
zebranym przekazany sztandar.

Po prezentacji nadszedł moment wrę-
czenia odznaczeń.
ZŁOtY Znak ZWiĄZku otrzymał druh 
Andrzej hiszpański
ZŁOtY medaL „Za ZasŁuGi dLa PO-
ŻaRnictWa” otrzymał druh norbert Wy-
socki

sReBRnY medaL „Za ZasŁuGi  
dLa POŻaRnictWa” otrzymali

– Druh Piotr łapeta
– Druh Dariusz rusin
– Druh robert lis

BRĄZOWY medaL „Za ZasŁuGi  
dLa POŻaRnictWa”

– Druh radosław rybak
– Druh Damian kołtun
– Druh Mateusz Pietrzak
– Asp. sztab. Piotr Filiński

OdZnakĘ „stRaŻak WZOROWY” 
otrzymali:

– Druh tomasz rusztejko
– Druhna Anna kułakowska
– Druhna Paulina kamińska
– Druh Paweł Jabłoński
– Druhna emilia Malicka
– Druh kamil Malicki
– Druh Bartłomiej ners
– Druh emil kozłowski

OdZnakĘ „Za WYsŁuGĘ Lat”  
otrzymali druhowie”

XXX lat
– Druh Mariusz torbus
– Druh norbert Wysocki
– Druh krzysztof Gapiński

XXV lat
– Druh Marcin czyrka

X lat
– Druhna Małgorzata Barańska
– Druh Bernard kowalski
– Druh Bartłomiej ners
– Druh radosław rybak
– Druh Marcin torbus
– Druh Damian kołtun
– Druh Dariusz rusin
– Druh Piotr łapeta
– Druh robert lis
– Druh robert Goszczyński

Po uroczystości uczestniczy oraz miesz-
kańcy skosztowali strażackiej grochówki 
oraz mogli obejrzeć pokazy psów ratow-
niczych.

TeksT WirtUAlnynOWyDWOr.Pl  
FOTO kAncelAriA BUrMiStrZA 

n W sobotę 21 maja w Nowym Dworze 
Mazowieckim świętowaliśmy 10-lecie 
Ochotniczej Straży Pożarnej Ratow-
nictwo Wodne połączone z wręcze-
niem sztandaru. Uroczystości odbyły 
się pod patronatem honorowym Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego  
Adama Struzika.
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Uroczyście świętowali Dzień inwalidy

Obchody rozpoczęła przewodnicząca oddziału Zerii p. kry-
styna kocan. Powitała serdecznie wszystkich zebranych, 

wśród których byli m.in. Burmistrz Jacek kowalski, starosta krzysz-
tof kapusta, wicestarosta Paweł calak, radni rady miejskiej, prezesi 
spółek miejskich, dyrektorzy instytucji, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów na co dzień współpracu-
jących i wspierających Związek. 

W krótkim wystąpieniu p. kocan przybliżyła ideę ustanowienia 
Dnia inwalidy oraz zwróciła uwagę na aktualną sytuację tej grupy 
społecznej. Zebranym na sali członkom Związku życzenia przeka-
zali zaproszeni goście. „cieszę się, że mogliśmy spotkać się w tak 

zacnym gronie, bez ograniczeń związanych z koronawirusem. 
Jeszcze raz życzę wszystkim Państwu, byście codziennie postrze-
gani byli przez pryzmat Waszych możliwości, a nie ograniczeń 
i byście czuli, że żyjecie w przyjaznym, otwartym świecie, wypeł-
nionym wsparciem i życzliwością” powiedział do uczestników Ja-
cek kowalski, burmistrz nowego Dworu Mazowieckiego. 

n 28 kwietnia odbyły się uroczyste obchody Światowego 
Dnia Inwalidy. Ich organizatorem tradycyjnie był nowodwor-
ski oddział Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Miej-
scem spotkania był Klub Technik.

TeksT I FOTO reD.

Wśród zaproszonych z tej okazji gości był burmistrz ja-
cek kowalski. W tym wyjątkowym dniu skierował słowa 

uznania dla całej nowodworskiej kadry pedagogicznej pracującej 

z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach. „Wykonujecie na-
prawdę dobrą robotę” powiedział burmistrz. 

jacek kowalski wspólnie z podopiecznymi placówki uczest-
niczył w specjalnie ne te okazję przygotowanych warsztatach. 

Warto pamiętać, że autyzm to nie choroba, lecz inny sposób 
myślenia. 

n

n Co roku, 2 kwietnia przypada Dzień Świadomości Autyzmu. 
Zespół Placówek Edukacyjnych zorganizował w związku z tym 
obchody pod hasłem „Jesteśmy różni lecz równie ważni”.

jesteśmy różni lecz równie ważni – Dzień świadomości autyzmu TeksT reD. FOTO UrZąD MieJSki
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medal dla alfreda kabaty

Prezydent nadał płk. rez. Alfredowi kabacie odznaczenie za 
aktywną działalność społeczną i przyczynianie się do bu-

dowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości 
narodowej. W uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych, 
która odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w War-
szawie uczestniczyła Wiesława karczmarczyk – wiceprezes koła 
Związku Oficerów rezerwy rzeczypospolitej Polskiej w nowym 
Dworze Mazowieckim. 

Zabierając głos, Wicewojewoda Artur Standowicz, złożył gra-
tulacje odznaczonym i podkreślił, że pomimo reprezentowania 
różnych środowisk i profesji łączy ich praca dla dobra wspólnego 
i oddanie dla rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość zakończyło wykonanie wspólnej fotografii wszyst-
kich odznaczonych, z Wicewojewodą.

n 20 maja 2022 r., 
płk rez. Alfred Kaba-
ta – prezes Zarządu 
Głównego Związku 
Oficerów Rezerwy Rze-
czypospolitej Polskiej, 
otrzymał z rąk Artura 
Standowicza – Wice-
wojewody Mazowiec-
kiego, Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepod-
ległości, nadany przez 
Prezydenta RP.

TeksT (k)
FOTO WieSłAWA kArcZMArcZyk

Podpisanie porozumienia poprzedził występ okolicznościowy 
uczniów z okazji obchodów narodowego święta 3 Maja.

Porozumienie podpisali płk rez. Alfred kabata – prezes ZG Związ-
ku Oficerów rezerwy rzeczypospolitej Polskiej i Justyna Paszkiewicz 
– dyrektor Zespołu Placówek edukacyjnych. Podpisanie porozumie-
nia o współpracy wieńczy prawie 10-letni okres współpracy pomię-
dzy ZOr rP a Zespołem Placówek edukacyjnych.

W akcie podpisania porozumienia uczestniczyli ppłk w st. spocz. 
Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego ZOr rP (jed-
nocześnie członek ZG), teresa Stroińska-Macińska – wiceprezes 

Okręgu Mazowieckiego ZOr rP (jednocześnie członek ZG), Wiesła-
wa karczmarczyk – wiceprezes koła ZOr rP w nowym Dworze Ma-
zowieckim oraz Paweł calak – Wicestarosta nowodworski. 

W podpisanym porozumieniu Związek Oficerów rezerwy rze-
czypospolitej Polskiej oraz Zespół Placówek edukacyjnych zobowią-
zali się, że będą współpracować ze sobą w celu:
1) popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających 

do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obron-
nej młodzieży szkolnej;

2) wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowa-
nie młodzieży w szacunku do ideałów ojczystej historii;

3) podejmowania działań zmierzających do upowszechniania 
wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;

4) integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży 
szkolnej. 

n 4 maja 2022 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, podpisano 
porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a Zespołem Placówek Edu-
kacyjnych.

Porozumienie o współpracy pomiędzy zor rP a zespołem Placówek  
edukacyjnych w nowym Dworze mazowieckim

TeksT (k)
FOTO WieSłAWA kArcZMArcZyk
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TeksT I FoTo 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Wiktoria Koc ur. 17 lutego 2022 r.

Czekamy 
na zdjęcie
 Twojego 
dziecka

nowi nowodwoRzanie i nowodwoRzanki

obchody imienin marszałka j. Piłsudskiego w nowym Dworze mazowieckim

W uroczystości wziął udział burmistrz nowego Dworu 
Mazowieckiego – jacek kowalski, radna rady Miejskiej 

w nowym Dworze Mazowieckim – justyna Paszkiewicz, 
członkowie Związku Oficerów rezerwy rzeczypospolitej Polskiej, 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1, liceum Ogólnokształcącego, Zespołu 
Placówek edukacyjnych, Warsztatów terapii Zajęciowej, harcerze 
z hufca ZhP w nowym Dworze Mazowieckim, przedstawiciele 
Straży Miejskiej, kombatanci i mieszkańcy miasta. 

Związek Oficerów rezerwy rP reprezentowali: płk rez. alfred 
kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. janusz Zajączkowski 
– prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, ppłk rez. jerzy 
Białoskórski – sekretarz ZG ZOr rP, teresa stroińska – macińska – 
wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk 
– wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, kazimierz 
szczerbatko – członek ZG, Roman kaczorowski – 98-letni 
kombatant – honorowy Obywatel nowego Dworu Mazowieckiego, 
i Wiesława karczmarczyk. 

Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2 Mazowiecki pułk 
saperów, a poczty sztandarowe Szkoła Podstawowa nr 1, liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 oraz hufiec ZhP. 

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowe-
go, po czym płk rez. alfred kabata – prezes Zarządu Głównego 
ZOr rP powitał uczestników uroczystości oraz wygłosił wystąpienie 
okolicznościowe, w którym stwierdził m.in.: 19 marca w II Rzeczy-
pospolitej, cały naród obchodził imieniny ukochanego Marszał-
ka. To dzień, który był pretekstem do złożenia hołdu i dowodów 
wdzięczności Józefowi Piłsudskiemu – wskrzesicielowi niepodległej 
Polski. (…)Śmierć Marszałka nie przerwała tradycji uroczystego 
obchodzenia Jego imienin. Nadal odbywały się uroczystości, aka-
demie, apele. Szczególnie świętowano 19 marca w armii. (…) Po  
II wojnie światowej, pod rządami komunistów o Marszałku wspomi-
nano już tylko w podziemiu. Działalność piłsudczyków w kraju po-

legała głównie na krzewieniu idei niepodległościowej i podtrzymy-
waniu pamięci o Józefie Piłsudskim. Upadek komunizmu umożliwił 
powrót do pięknej tradycji świętowania imienin Marszałka.

następnie pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Zabierając głos burmistrz miasta Jacek kowalski powiedział m.in.: 
Pamięć historyczna i kultywowanie tradycji jest szczególnie ważne 
w momencie, gdy za naszą wschodnią granicą brać Ukraińska 
walczy o swoją niepodległość z bronią w ręku.

Dziękuję Związkowi Oficerów Rezerwy RP, który był organizato-
rem uroczystości, 2 Mazowieckiemu Pułkowi Saperów za honorowy 
posterunek pod pomnikiem, nowodworskim szkołom oraz Hufcowi 
ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim za wystawienie pocztów 
sztandarowych, a także młodzieży, kombatantom, Straży Miejskiej 
i mieszkańcom za obecność na uroczystości.

Uroczystość zakończyło odegranie pieśni: My, Pierwsza 
Brygada. 

n 18 marca 2022 r., w przeddzień imienin Józefa, Związek 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zorganizował 
obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

TeksT (k) FOTO  
WieSłAWA kArcZMArcZyk
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TeksT reD. FOTO U3W

Pogoda dopisała, frekwencja rów-
nież. Uczestnicy pikniku mieli okazję 

skosztować tradycyjnych ukraińskich po-
traw, wysłuchać koncertu pieśni ukraińskich, 

obejrzeć występy akrobatyczne i wystawę 
prac plastycznych. kilka znanych polskich 
przebojów zaśpiewała Arleta lemańska, 
dzieci z grup tanecznych przedstawiły swo-
je umiejętności, a pierwszy pokaz zapre-
zentowały Baśki cheerleaders z MkS świt 
nowy Dwór Mazowiecki. Stoiska z atrakcja-
mi zapewniły: Stowarzyszenie Sztangielek, 
towarzystwo Przyjaciół Dzieci, klub Senior+, 
Zbrojownia Modlin. Organizatorzy zapewnili 
również skakańce-dmuchańce, wodną wio-
skę Smerfów, watę cukrową, popcorn, wodę 
z saturatora. 

Uczestnicy pikniku mogli z nich korzy-
stać bezpłatnie. W ramach pikniku odbył 
się również mecz piłki nożnej reprezentacja 
dziennikarzy vs społeczność ukraińska. 

Podczas wydarzenia odbyła się również 
licytacja prac plastycznych, z której dochód 
przeznaczony był na pomoc Ukrainie. 

Prowadzono również zbiórkę datków do 
puszek – zebrana kwota to 8571,38. Jednak 
to nie koniec – zbiórka trwa nadal. 

Organizatorami i partnerami  
wydarzenia byli:

•	 Nowy	Dwór	Mazowiecki
•	 Ośrodek	Pomocy	Społecznej	 

w nowym Dworze Mazowieckim
•	 Klub	Senior	+
•	 OSP	Nowy	Dwór	Mazowiecki
•	 Ochotnicza	Straż	Pożarna	–	 

 ratownictwo Wodne
•	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	nr	4	 

w nowym Dworze Mazowieckim
•	 Zbrojownia	Modlin

•	 Studio	wokalu	rozrywkowego	MALWA
•	 DL	Events
•	 MKS	Świt	Nowy	Dwór	Mazowiecki
•	 Baśki	Cheerleaders	 

 – MkS świt nowy Dwór Mazowiecki
•	 Hufiec	ZHP	Nowy	Dwór	Mazowiecki
•	 Nowodworskie	Towarzystwo	 

Przyjaciół Dzieci
•	 MZO
•	 Straż	Miejska	w	Nowym	Dworze	 

Mazowieckim
•	 Stowarzyszenie	Sztangielek
•	 ZWiK	w	Nowym	Dworze	Mazowieckim
•	 KAPKA	zabaw	i	animacji

Wsparcia udzielili również:

•	 Arleta	Lemańska,	
•	 Mariusz	Ziółkowski
•	 Grzegorz	Sorbian	
•	 Lucyna	Pomianowska
•	 Szkoła	podstawowa	nr	1	im.	Jana	Pawła	II
•	 Piekarnia	La	Lorraine	Polska	
•	 Sklep	mięsny	Plackowscy	
•	 Malowanie	toreb	 

 – wolontariuszka Mariana 
•	 Malowanie	figurek	gipsowych	–	 

 wolontariuszka tanya 
•	 Robienie	warkoczyków	 

 – wolontariuszka iryna 
Dziękujemy również wszystkim wolon-

tariuszkom z Ukrainy, które pomagały przy 
wykonywaniu ukraińskich potraw.

Patronami medialnymi wydarzenia byli: 
tygodnik nowodworski, Gazeta nowodwor-
ska, wirtualnynowydwor.pl

„Poznaliśmy się” TeksT AnetA PielAch – PierścieniAk  
FOTO ADAM SZABłOWSki

n W sobotę, 7 maja w Parku Miejskim od-
był się piknik pod hasłem „Poznajmy się”. 
Po agresji Rosji na Ukrainę w naszym mie-
ście schronienie znalazło wielu uchodź-
ców. W związku z tym władze miasta, 
Ośrodek Pomocy Społecznej i przedsta-
wiciele społeczności ukraińskiej zorgani-
zowali piknik, którego ideą była integracja 
obu narodów.



WYdaRZenia

 

17www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE



WYdaRZenia

www.nowydwormaz.pl18

 

Miesięcznik Samorządowy 

Organizatorami wydarzenia byli: Jacek topczewski z Zarządu 
Osiedla Modlin twierdza, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 

4 w nowym Dworze Mazowieckim, radna rady Miejskiej Justyna 
Paszkiewicz, Przewodniczący rady Powiatu Zdzisław Szmytkowski 

oraz Andrzej świder. licznie zgromadzonej publiczności, w głównej 
mierze damskiej, okolicznościowe życzenia złożył Burmistrz Jacek 
kowalski. Przy okazji koncertu prowadzona była zbiórka darów dla 
uchodźców z Ukrainy. 

Serdecznie dziękuję za kolejne wsparcie okazane naszym sąsiadom 
zza wschodniej granicy w tym jakże trudnym dla nich czasie – powie-
dział do zebranych burmistrz kowalski. 

koncert dla Pań w modlinie twierdzy TeksT I FOTO OrGAniZAtOrZy kOncertU

obchody 82. rocznicy zbrodni katyńskiej TeksT (k)
FOTO MAriOlA BiAłOSkórSkA, WieSłAWA kArcZMArcZyk 

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Ar-
chanioła, gdzie mszę św. odprawił i okolicznościową homi-

lię wygłosił ks. kan. Andrzej kwiatkowski – proboszcz parafii. Po 
zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali 
okolicznościowy program artystyczny pod kierunkiem renaty Ja-
strzębskiej i Marii Możdżyńskiej. 

Druga część uroczystości odbyła się w Parku Miejskim, naprze-
ciwko kościoła. 

Po odegraniu hymnu państwowego, prowadzący uroczy-
stość ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, poprosił o zabra-
nie głosu płk rez. Alfred kabatę – prezesa Zarządu Głównego 
Związku Oficerów rezerwy rzeczypospolitej Polskiej, który po-
witał zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in. Jacek kowal-
ski – burmistrz nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak 
– wicestarosta nowodworski, gen. bryg. kazimierz Dyński – re-
prezentujący Dowódcę Generalnego rodzajów sił Zbrojnych, 
sławomir Frątczak – kierownik Muzeum katyńskiego w War-
szawie. Płk rez. Alfred kabata wygłosił również przemówienie oko-
licznościowe, w którym powiedział m.in.: Historia naszego kraju 
ma wiele kart. Niestety, wiele z nich to karty niezwykle tragiczne,  
o których trzeba pamiętać. Jedną z najtragiczniejszych kart wspomi-
namy dzisiaj.

listy okolicznościowe do uczestników uroczystości skiero-
wali poseł rP Bożena Żelazowska oraz Adam Struzik – Marsza-

łek Województwa Mazowieckiego, które odczytali Piotr rataj-
czyk – dyrektor Biura Poselskiego poseł Bożeny Żelazowskiej  
i Magdalena Biernacka – z-ca Dyrektora Departamentu kultury, Pro-
mocji i turystyki w Urzędzie Marszałkowskim. 

następnie przystąpiono do ceremonii upamiętnienia „katyń-
skim Dębem Pamięci” por. sap. rez. Wacława Mariana Michała Prze-
włockiego, oficera Batalionu elektrotechnicznego zamordowanego 
w katyniu. 

Zabierając głos ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 
2, która m.in. podkreśliła, że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadze-
niu „Dębów Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „katyń... 
ocalić od zapomnienia” i wymieniła nazwiska upamiętnionych do tej 
pory, dwunastu oficerów Batalionu elektrotechnicznego. 

Po odczytaniu przez ucznia Zespołu Szkół nr 2 życiorysu por. 
sap. rez. Wacława Mariana Michała Przewłockiego, przystąpiono do 
posadzenia „Dębu Pamięci”. Aktu tego dokonali organizatorzy oraz 
poproszeni przez nich zaproszeni goście. 

Po odsłonięciu tabliczki katyńskiej, pod „katyńskim Dębem Pa-
mięci” złożono białe róże.

Uroczystość zakończyło podziękowanie burmistrza nowego 
Dworu Mazowieckiego Jacka kowalskiego.

Do tej pory w całym kraju posadzono 26 „Dębów Pamięci”  
poświęconych oficerom Batalionu elektrotechnicznego, w tym  
13 w nowym Dworze Mazowieckim.

członkowie ZOr rP i współpracujących z nim stowarzyszeń zło-
żyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi przy 
ul. Paderewskiego upamiętniającymi żołnierzy Batalionu elektro-
technicznego z lat 1919-1939 oraz oficerów – lekarzy tego Batalionu, 
ofiary zbrodni katyńskiej. 

n 3 kwietnia 2022 r. odbyły się uroczystości Katyńskie, współor-
ganizowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej, władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego 
i Zespół Szkół nr 2.

n 28 lutego w Modlinie Twierdzy odbył się koncert z okazji Dnia 
Kobiet. Ucztę dla serca i ducha wszystkich zgromadzonych za-
pewnił Dariusz Kordek.
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Organizatorami obchodów rocznicowych uchwalenia kon-
stytucji 3 Maja jak zawsze byli tadeusz Sosiński i renata 

Jastrzębska. to oni, od 18 lat zajmują się upamiętnieniem tej rocz-
nicy. W tegorocznych obchodach licznie uczestniczyli mieszkańcy, 
władze miasta w tym burmistrz Jacek kowalski, radni rady Miejskiej: 

Wioletta Dylewska, roman Biliński i Marek ciesielski. nie zabrakło 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, środowisk kombatanc-
kich i uczniów. ci ostatni, reprezentujący Szkołę Podstawową nr 5 
zaprezentowali krótki program artystyczny utrzymany w duchu pa-
triotycznym. Wiwat Maj, trzeci Maj....

tradycyjne obchody konstytucji 3 maja na okuninie! TeksT reD. 
FOTO WirtUAlnynOWyDWOr.Pl

i szachowe mistrzostwa w modlinie! TeksT reD.
FOTO OrGAniZAtOrZy 

Organizatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Modlin Jest Mi Bliski, 

a partnerami: Miasto nowy Dwór Mazo-
wiecki, Ośrodek Pomocy Społecznej, Parafia 
św Maksymiliana kolbego Modlin Stary oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3.

Mistrzostwa Szachowe to kolejne wyda-
rzenie zorganizowane przez niedawno po-
wstałe Stowarzyszenie Modlin Jest Mi Bliski, 

zaś głównym organizatorem i pomysłodaw-
cą turnieju był rafał Semeniuk.

Zawodników dopingowali zaproszeni 
goście – Burmistrz Jacek kowalski, honoro-
wy patron wydarzenia i radny rady Powiatu 
Mariusz Ziółkowski (jednocześnie wicepre-
zes stowarzyszenia MJMB). 

Sędzią turnieju był Pan leszek Bałda  
– sędzia klasy państwowej.

A oto zwyciężcy w poszczególnych kate-
goriach:
kat. 12 – 18 lat 
i miejsce łukasz rylski, 
ii miejsce – Piotr Oleńczak, 

iii miejsce – Pavel kvartiuk,
kat. do lat 12 
i miejsce – Jan leśniewski, 
ii miejsce – Alan Głowacki, 
iii miejsce – ignacy kaczmarek,
kat. powyżej 18 lat 
i miejsce tadeusz runowiecki, 
ii miejsce – Włodzimierz kania, 
iii miejsce – hubert rusek.

najmłodszą uczestniczką turnieju była  
8-letnia – Michalina Grzelak. 

Jak zapowiadają organizatorzy to pierw-
sze, ale z pewnością nie ostatnie wydarzenie 
szachowe w Modlinie!

n W sobotę 2 kwietnia w Modlinie Starym 
odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Szacho-
we Nowego Dworu Mazowieckiego. Przy 
stolikach zasiadło prawie 40 zawodników.

n W tym roku minęło 231 lat od czasu uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Co roku, pod pomnikiem na Okuninie odbywają się uroczysto-
ści upamiętniające tamto wydarzenie. Tegoroczne, po przerwie spowodowanej pandemią, miały szczególnie uroczysty charakter. 
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TeksT reD. FOTO U3WCałe miasto świętowało Dzień Dziecka! TeksT reD. 
FOTO OrGAniZAtOrZy 

Świętowanie Dnia Dziecka trwało w naszym mieście przez 
okrągły tydzień. najpierw odbył się piknik na Osiedlu Mło-

dych, zorganizowany przez radnych WnD Jerzego Plackowskiego 
i Adriana Zarembę. na uczestników czekały animacje z „kapką ani-
macji”, zawody sportowe, skakaniec, słodkości i kiełbaski z grilla. 

Dzieciaki z Osiedla nr 9 dostawały darmowe lody, które ufundo-
wał radny tomasz reginis. 

Podczas pikniku w Parku Miejskim (28.05) zorganizowanego przez 
nowodworski Ośrodek kultury dzieci mogły skorzystać z dmuchane-
go placu zabaw oraz obejrzeć występy przygotowane przez teatr 
Pod Orzełkiem, tajemniczego Pana Bańkę oraz kosmokwaki. Stoisko 
słodkości przygotowały Zarządy Osiedli nr 1, 3 i 4 oraz radni krysty-
na nasiadka, Wioletta Dylewska, Grażyna nadrzycka i roman Biliński, 
a także Przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 3 – Jadwiga rytel. 

Gry i zabawy dla swoich podopiecznych przygotował również 
Ośrodek Pomocy Społecznej, przy wielkim udziale członków klubu 
Senior+ z nowego Dworu Mazowieckiego. Dzieciaki świętowały 
dzień wcześniej, 31 maja, a czekały na nich gry i zabawy oraz po-
częstunek. 

Dzień Dziecka zorganizował również klub Sportowy świt. Do-
kładnie w dniu święta najmłodszych, 1 czerwca (tego dnia w ra-

mach 35. kolejki iii ligi świt nowy Dwór Mazowiecki grał z Mamrami 
Giżycko).
Z tej okazji na najmłodszych czekały: 
 – dmuchaniec
 – darmowe lody dla dzieci od mikeloangelo_pizza 
 – darmowy popcorn dla dzieci od ka jak kawiarnia 
 – animacje sportowe z trenerami Akademi Piłkarskiej  

świt nowy Dwór Mazowiecki
 – strefa kolorowanek 
 – darmowe słodkości od maskotki – Baśki
 – występ Baśki cheerleaders – MkS świt nowy Dwór Mazowiecki
 – w przerwie meczu konkurs rzutów karnych dla dzieci  

z nagrodami
 – grill

4 czerwca w okolicach Wieży czerwonej rodzinny piknik z oka-
zji Dnia Dziecka zorganizowali: Jacek topczewski – przewodniczą-
cy zarządu osiedla Modlin twierdza, radna z tego terenu Justyna 
Paszkiewicz, działacz lokalny Andrzej świder, Zdzisław Szmytkow-
ski – radny powiatu nowodworskiego i Dyrektor Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Modlinie twierdzy. Wsparcia udzielili im  
Dl events oraz właściciel obiektu twierdza Modlin. 

Z kolei w Modlinie Starym podczas pikniku, który odbył się  
5 czerwca atrakcje dla najmłodszych zapewnili: 

Zarząd osiedla nr 7 i radni z Modlina Starego: krzysztof Bisialski 
– przewodniczący rady Miejskiej, Marek ciesielski radny rady Miej-
skiej, radny powiatowy Mariusz Ziółkowski, członkowie stowarzysze-
nia „Modlin jest mi bliski”, Parafia św Maksymiliana kolbego w Mo-
dlinie Starym, Starostwo Powiatowe, rada rodziców SP3. Były m.in. 
gry i konkursy dla dzieci, występy artystyczne, stoiska z rękodziełem, 
kiełbaski z grilla, wata cukrowa, dmuchańce, animacje, pokazy ta-
neczne, występy wokalne. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim instytucjom i organizacjom, 
które włączyły się w organizację imprez na poszczególnych osie-
dlach, a były to:

Zakład Wodociągów i kanalizacji, nowodworski Ośrodek kultury, 
nowodworski Ośrodek Sportu i rekreacji, Ochotnicza Straż Pożarna 
– ratownictwo Wodne, OSP nowy Dwór Mazowiecki, Uniwersytet 
trzeciego Wieku, Miejski Zakład Oczyszczania oraz sponsorzy. 

n Za nami cykl imprez z okazji Dnia Dziecka! Świętowało całe 
Miasto. Na każdym osiedlu na najmłodszych czekało sporo 
atrakcji. Do akcji przyłączyły się również MKS Świt oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej i Klub Seniora.

Mks śWIT
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MoDLIN sTARY

MoDLIN TWIeRDZA

Nok, osIeDLA
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oPs, kLUB seNIoRA  osIeDLe MŁoDYCH 
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O dpowiednie uchwały podjęto na szczeblu państwo-
wym w 1901 r., realizacja miała rozpocząć się w roku 

następnym. nie wiadomo jednak czy nastąpiła. Dwie dobu-
dówki do budynku ratusza pochodzą z czasów późniejszych. 
nie ma ich na zdjęciu z września/października 1939 r. ta, która 
stoi do dziś przy Warszawskiej została zbudowana na potrze-
by administracji hitlerowskiej w pierwszej połowie okupacji. na 
pewno areszt znajdował się w piwnicach, gdzie jeszcze tego 
nie wiadomo. Znane są natomiast dane personalne niektórych 
pensjonariuszy tego miejsca. Ponieważ rODO nie istniało nikt 
nie przejmował się rozgłosem jaki zdobywali aresztowani. O ile 
przestępców wykryto.

1883 r. nocą do domu zamożnego kupca Mojżesza W. do-
stali się włamywacze. Weszli niezauważeni przez okno mimo, że 
gospodarz był w domu. Grożąc bronią zażądali by W. oddał im 
pieniądze i kosztowności. napad byłby się udał gdyby nie to, że 
w domu oprócz gospodarza była też służba. Słysząc głosy w są-
siednim pokoju włamywacze uciekli. Zawiadomiona o incydencie 
straż ziemska już następnego dnia aresztowała icka c. i Zelmana 
r. czyli dwóch nowodworskich złodziei zawodowych.

1888 r. nieznani sprawcy w oryginalny sposób włamali się 
do domu Mendla kaftala. Wyłamali część dachu i dostali się na 
strych, z którego wynieśli wszystko co się dało wynieść.

1889 r. Służący przy nowodworskim areszcie kuznienko 
prawdopodobnie sam trafił za kratki. Gdy jego żonę zaczepiali pi-
jani przechodnie sługa miejski przywołał ich do porządku nożem. 
W przypadku jednego nieco przesadził, rannego Madeja odwie-
ziono do szpitala w twierdzy. 
 kilka miesięcy później w tym samym roku doszło do na-

padu. W biały dzień pan Szlak został przez 3 napastników napad-
nięty na ulicy, zaniesiony do sieni sąsiedniego domu i pozbawio-
ny 100 rubli oraz srebrnego zegarka. Złodzieje nie przewidzieli 
jednak, że ich ofiara nie odpuści. Gdy Szlak nieco ochłonął zaczął 
gonić rabusiów i to tak skutecznie, że jednego z nich schwytał. 
Doprowadzony do aresztu Władysław Dąbrowski wskazał swoich 
wspólników: Mariana czypelewskiego i Marcina Szteltza.

1900 r. W styczniu tego roku hersz Midler wyprawiał wesele. 
Jak to wówczas w nowym Dworze bywało na zabawie spotkało 
się towarzystwo mieszane, Żydzi i chrześcijanie. Wśród zaproszo-
nych byli między innymi emil Pross i Matys Wolanowski. Pierwszy 
lat 16, drugi o rok młodszy. Obaj chłopcy wypili co nieco. nie wia-
domo z jakiej przyczyny zaczęli się kłócić, ale dość szybko prze-
szli do czynów. rozgorzała bójka, w której Matys użył noża. cios 
w pierś okazał się tragiczny. Pross nie przeżył, Wolanowski trafił 
do aresztu.

1901 r. nocą do sklepu zegarmistrza henocha rubinsztej-
na włamali się nieznani sprawcy. Wnieśli towar na kwotę ponad 
1.000 rubli, w tym 18 zegarków srebrnych, 14 czarnych ema-
liowanych, 7 budzików, pudło złotej biżuterii z pierścieniami, 
łańcuszkami itd. Ponadto 130 starych monet. Sprawców nie wy-
kryto. * Bez większego trudu ujęto natomiast burmistrza miasta, 
pana Pluszcza, który kilkukrotnie acz niecelnie strzelał do żony. 
W tym wypadku przestępca zmienił miejsce zamieszkania zale-
dwie o kondygnację mieszkał bowiem w budynku ratusza, czyli 
w tym samym, w którym znajdował się areszt. 

1904 r. 9/14 stycznia około 17 do straż-
nika Dymitra Szczerbaka przyszedł z noworocznymi życzeniami 
karol tauber. Panowie znali się dobrze, Szczerbak był lokatorem 
taubera. Podczas wspólnej biesiady doszło do sprzeczki a na-
stępnie do bójki. W ferworze „dyskusji” Szczerbak chwycił szablę. 
Ugodził swego gospodarza w rękę i brzuch. na skutek ran tauber 
zakończył życie, miał wówczas 43 lata, zostawił żonę elżbietę.

1905 r. Początek roku przyniósł kuriozalną sprawę. na ulicy 
w nowym Dworze policjant zaczepił dziesięciolatka twierdząc, że 
ma on zbyt długie pejsy. W mieście było wówczas wielu wyznaw-
ców chasydyzmu i widok Żyda z pejsami był czymś normalnym. 
Zaczepiony chłopak zaczął wzywać pomocy. Udzielili jej pano-
wie Wein, Bakman, Michałowski i Joskiewicz. Do policjanta, który 
rozpoczął awanturę dołączył drugi i wspólnie odprowadzili „prze-
stępcę” i obrońców do aresztu. nie wiemy jak przebiegała obrona, 
ale czterej dorośli postawieni przed sądem okręgowym dostali 
miesiąc odsiadki.

1908 r. Wyjątkowo niefartownym miejscem stał się areszt dla 
Walentego Bałdyckiego. ten 43-latek, został, w stanie wskazują-
cym na użycie alkoholu, doprowadzony do nowodworskiego 
aresztu i tu zmarł. Zostawił żonę i nieletnie dzieci.

1909 r. W jednej z nowodworskich traktierni czyli restauracji 
średniej klasy usiedli przy stoliku Juliusz lange z żoną. W pewnej 
chwili do kolonistów podszedł nieznany im człowiek, zażądał po-
częstunku i 2 rubli. lange odmówił a nieznajomy wyszedł. nie-
miłe spotkanie miało jednak swoje konsekwencje. Gdy langowie 
opuścili restaurację okazało się, że nieznajomy czeka za drzwiami. 
czekał z nożem w ręku. Małżonkowie odnieśli rany. W napastniku 
rozpoznano mieszkańca miasta Mikołaja kuźmina. Został pojma-
ny i osadzony w areszcie. rannych opatrzył doktor Brodowski.

1913 r. rok zaczął się od niewielkiego napadu. czterej ban-
dyci wtargnęli do sklepu Perlmutera, pobili właściciela i zrabowali  
5 rubli. napastników aresztowano. 
 Wiosną, w środku nocy złodzieje wyjęli okno w kasie bile-

towej stacji kolejowej. Ukradli kasetkę, w której było kilka biletów 
i 4 ruble. W pomieszczeniu pozostało 112 rubli i 74 kopiejki. Pie-
niądze były w innej kasetce, której złodzieje nie zabrali spłoszeni 
krokami nadchodzącego stróża.

1917 r. nocą z 22 na 23 marca do mieszkania Blumy i Men-
dla nowodworskich wtargnęli włamywacze. Starsi państwo spali. 
Zbrodniarze nie tylko skradli im 400 rubli ale również pozbawili 
życia. Dwa dni później policja aresztowała 6 podejrzanych. co 
prawda nikt nie przyznał się do włamania i zbrodni, ale rękaw 
jednego z zatrzymanych był ubrudzony krwią. Zapowiadał się 
proces poszlakowy.

n Wokół dawnego Magistratu nowodworskiego trwają prace 
budowlane. Budynek będący obecnie hotelem przez wiele lat 
był siedzibą lokalnych władz, mieszkaniem burmistrza, kasą 
miejską i … aresztem. Na przełomie XIX i XX w. ten ostatni był 
tak licznie „odwiedzany”, że postanowiono go rozbudować.

w nowodworskim areszcie cz. 1 TeksT I FOTO  
MAriA MOŻDŻyńSkA 

1939 r. obok Ratusza  
nie ma dobudówek
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Dzień na opakDzień kolorowej skarpety w PP5 TeksT I FOTO  
MAGDA nerS

TeksT I FOTO  
liDiA BUDZOWSkA

Słoneczko świeciło, uśmiechy na twarzach były wszystkie 
dzieci tego dnia dobrze się bawiły.

lecz dzieci z Przedszkola Publicznego nr 5 obchodzą tego dnia 
też coś innego. 21 marca to również Dzień kolorowej skarpety. Wie 
to duży, wie to mały. światowy Dzień Zespołu Downa, więc różne 
skarpety tego dnia zakładamy. Bawimy się wesoło, tolerancji uczy-
my i kolorowe skarpety na wystawę robimy. Uczymy się bawiąc, 
świat poznajemy i lepszymi ludźmi się stajemy.

n 21 marca to dzień bardzo radosny. Obchodzimy wtedy 
pierwszy dzień wiosny. Na pochód wiosenny wszyscy się 
udaliśmy wiosny oznak poszukiwaliśmy.

Uczniowie ,,zapomnieli” jak się prawidłowo ubrać, wychowaw-
czynie klas dopadł ten sam wirus co dzieci. Dwie różne skar-

petki albo dwa różne buty. Bluzki i spodnie na lewej stronie albo/i tył 
na przód, piżamy zamiast spodni i bluzki. chodzenie tyłem i jedzenie 
inną ręką niż zwykle. A do tego „dzień dobry” na pożegnanie. cóż to 
był za dzień! Dzień na opak oczywiście.

Myślę, że wszystkim taki dzień się podobał i nie wiadomo czy jesz-
cze kiedyś nie wróci do nas wirus, przez który zapominamy o prawi-
dłowych strojach do szkoły.

n W piątek 1 kwietnia klasy 1-3 obchodziły DZIEŃ NA OPAK. 
Wszystko było wywrócone ,,do góry nogami”.

P
P
5

Dzieciaczki przygotowały piękne 
przedstawienie – wiersze, piosenki 

i taniec dla swoich rodziców oraz wręczyły 
im własnoręcznie wykonane prezenty. to był 
piękny i wzruszający dzień. 

Wszystkim rodzicom pragniemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia i życzyć szczęścia 
oraz pociechy ze swoich dzieci. 

Dzień mamy i taty w klasie 0 a
n Uczniowie z klasy 0 A ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 obchodziły wyjątkowe święto 
– Dzień Mamy i Taty.

TeksT I FOTO WychOWAWcZyni klASy 0 A – nAtAliA PęDZichS
P
1

SP1
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Tym razem nasze przedszkole odwie-
dził teatr Gargulec z przedstawieniem 

pt. ,,nowe przygody Smoka Wawelskiego – 
czyli Wisłą przez Polskę”. Bardzo wesoły spek-
takl, pozwolił przedszkolakom zapoznać się 
z historią i charakterem ważniejszych miast, 

leżących nad najdłuższą rzeką w Polsce, czy-
li Wisłą.celem nadrzędnym przedstawienia 
było w obrazowy sposób przybliżenie dzie-
ciom polskich, znanych legend. Główny bo-
hater, którym okazał się sympatyczny i miły 
Smok Wawelski udał się w podroż z krakowa 
do Gdańska odwiedzając po drodze Puła-
wy, Sandomierz oraz Warszawę. Dzieci z za-
ciekawieniem oglądały przygody naszego 
bohatera, który spotkał na swojej drodze 
rycerza – Zawiszę czarnego, warszawską Sy-
renkę oraz ducha ze starego zamku. W całej 
tej barwnej historii nie zabrakło oczywiście 

ponadczasowej muzyki, która wprowadziła 
widownię w fantastyczny nastrój. Spektakl 
okazał się doskonałą interaktywną zabawą, 
w której aktywnie uczestniczyła najmłodsza 
widownia. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejne przedstawienie.

smok wawelski w PP4 

n Nie od dziś wiadomo, że bajki i bajeczki 
są nieodłącznym elementem dziecięcego 
świata. Jak cudownie jest słuchać opowia-
dać płynących z kolorowych książeczek, 
a jeszcze ciekawiej oglądać je na scenie.

TeksT M. JUrkieWicZ – łUkASZ FOTO k. kUcZkOWSkA

Wiosna to pora roku, kiedy wszystko 
budzi się do życia. Z dalekich kra-

jów wracają ptaki, a w powietrzu czuć woń 
kwiatów. Po długich mroźnych dniach przy-
chodzą słoneczne cieplejsze poranki, a na 
drzewach rozkwitają pąki. Wszystko to spra-
wia, że jesteśmy bardziej radośni i weseli, dla-
tego 21 marca jest datą bardzo wyczekiwaną 
przez przedszkolaki. W naszym przedszkolu 
tradycją jest, że tego dnia uroczyście że-
gnamy Zimę i jednocześnie witamy Wiosnę. 
każda dziewczynka i każdy chłopiec na znak 
solidarności i radości z przybycia kolorowej 
pory roku, ubrany jest na zielono. Ale za co 
tak naprawdę dzieci lubią zieloną Panią? tego 
mogliśmy się dowiedzieć z przedstawienia 

w wykonaniu przedszkolaków, podczas któ-
rego królująca do tej pory Zima została zastą-
piona przez radosną i kolorową Wiosnę. Jej 
magiczne zdolności oraz ogromna pracowi-
tość sprawiły, że kwiatki rozkwitły pokazując 
swoje piękne płatki, słoneczko zaczęło moc-
nej grzać, a miś obudził się ze snu. 

Poczuliśmy klimat nadchodzącej Wiosny, 
także za sprawą magicznego tańca kwiatów, 
ciepłych promienni słońca, pięknej dekora-
cji obrazującej starcie dwóch przeciwnych 
pór roku oraz wesołych piosenek i melodii. 
Aby przypieczętować moment odejścia ka-
pryśnej i krnąbrnej Zimy na przedszkolnym 
placu spaliliśmy Marzanny – kolorowe ku-

kły wykonane wspólnie w przedszkolnych 
salach. Podczas symbolicznego pożegna-
nia mroźnej zimy towarzyszyły nam weso-
łe, wiosenne piosenki odśpiewane przez 
przedszkolaków. Ponad to każda grupa wy-
czarowała również różnymi technikami pla-
stycznymi podobiznę Pani Wiosny. Przyjście 
nowej pory roku – wiosny, jest doskonałą 
okazją do tego by uzmysłowić dzieciom jak 
wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca 
się do życia przyroda. niech wesołe śpiewy 
ptaków, brzęczenie owadów oraz rozkwita-
jące intensywnymi kolorami kwiaty, staną 
się inspiracją, zarówno dla tych małych jak 
i dużych. Witaj Wiosno!

„witali wiosnę” 

n „Maszeruje Wiosna w ręku trzyma 
kwiat, gdy go w górę wznosi zielenieje 
świat” – przedszkolaki z Twierdzy Modlin 
witają Wiosnę. 

TeksT k. kUcZkOWSkA FOTO M. JUrkieWicZ – łUkASZ

Nie zabrakło również zaproszonych 
gości. Przybył burmistrz miasta Pan 

Jacek kowalski, dyrektor Pan Zdzisław Szmyt-
kowski oraz seniorzy z Uniwersytetu trzecie-
go Wieku.

celem imprezy było zachęcanie rodziców 
do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, do 
aktywnego spędzania wolnego czasu, a tak-
że dostarczenie uczestnikom pikniku wielu 
okazji do radości, śmiechu i dobrego nastro-
ju. W ciągu dnia pogoda wyjątkowo nam 
sprzyjała, a słońca i prawdziwie wiosennego 
wiatru nam nie zabrakło. Przez chwilę deszcz 
dość obficie skropił wszystkim głowy, ale nie 
przeszkodził w dalszej zabawie.

Zaplanowano na ten dzień wiele atrakcji. 
Dzień rodziny, to również doskonała okazja , 
aby uczcić Dzień Mamy i zbliżający się Dzień 
taty. to dla nich dzieci zaśpiewały wzru-

szające piosenki, wyrażając wielką miłość 
i wdzięczność.

Dzieci świetnie bawiły się w rytmie mu-
zyki na placu zabaw, korzystając ze sprzętu 
terenowego, puszczając tęczowe bańki my-
dlane, czy prezentując swoje umiejętności 
akrobatyczne na trampolinie.

rodzice wraz ze swoimi pociechami 
z niecierpliwością oczekiwali w kolejce do 
fotobudki, aby utrwalić na fotografii swój 
udział w tak fantastycznej uroczystości. 
Zadbano również o apetyt uczestników ser-
wując kiełbaski z grilla, ciasta własnego wy-
pieku, watę cukrową, popcorn, owoce oraz 

wiele innych smakołyków. DrODZy rODZi-
ce! Dziękujemy za Waszą obecność i wspa-
niałą zabawę.

święto rodziny w PP4 

n W czwartek, 26 maja teren wokół Pu-
blicznego Przedszkola nr 4 w Modlinie 
Twierdzy tętnił życiem. Już po raz kolej-
ny zorganizowano tu piknik rodzinny dla 
dzieci i ich rodzin.

TeksT M. MArciniAk FOTO M. JUrkieWicZ – łUkASZ
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Jasnoniebieskie niebo pełne jest ptaków wracających do domu 
po srogiej zimie. Wśród białych chmur znaleźć można wiele 

bocianów. Biało – czarne ptaki z czerwonymi nogami są zwiastunem 
nadejścia wiosny.

Spragnione ciepła i zieleni dzieci z Publicznego Publicznego  
nr 1 „Wesoła Jedyneczka” w nowym Dworze Mazowieckim dużo 
wcześniej rozpoczęły przygotowania do nadejścia wiosny.

Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak i zwiastunów wiosny 
podczas spacerów. Wykonały prace plastyczne o tematyce wiosen-
nej, a także poznały wiersze i piosenki o wiośnie.

Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany dzień 21 marca, wyszystkie 
dzieci przybyły do przedszkola w dobrych nastrojach i przebrane 
w wiosenne stroje oraz z emblematami, aby zaakcentować nadcho-
dzącą porę roku. Uroczystości powitania Wiosny rozpoczęły się od 
konkursów, gier i zabaw. Dzieci miały okazję wykazać się znajomością 
i wiedzą o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki i wyko-
nywały zadania dotyczące wiosny. Witały wiosnę piosenkami, które 
wcześniej przygotowały w swoich grupach, a także bawiły się tańcząc 
przy wesołej muzyce. Głośnym śpiewem przedszkolaki przywoływały 
upragnioną wiosnę. 

Pożegnaliśmy Zimę, wysyłając ją do Dalekiej Arktyki!
to był bardzo wesoły dzień!

Pierwszy Dzień wiosny w PP1 Pomarańczowy dzień w PP1 TeksT I FOTO PP1TeksT I FOTO PP1

Dzieci mogły się dowie-
dzieć wiele ciekawych 

rzeczy: jak bardzo jest zdrowa, 
zawiera wiele cennych witamin 
i składników odżywczych, korzyst-
nie wpływa na skórę, włosy oraz 
wzrok. Warto pić także sok z mar-
chwi, bo to witaminowa „bomba”. 
ten dzień wypełniony był zabawa-
mi przy piosenkach o marchew-
ce, pracami plastycznymi, chru-
paniem surowych marchewek, 
próbowaniem marchewkowego 
soku a także degustacją marchew-

kowego ciasta. na koniec odbyła się super marchewkowa sesja 
zdjęciowa! Z marchewką w roli głównej! Dzięki takim działaniom 
prowadzonym już od najmłodszych lat, rozbudzamy u dzieci zainte-
resowanie własnym zdrowiem, potrzebę prawidłowego odżywiania 
się i rozróżniania produktów warunkujących zdrowie.

n 4 kwietnia w Publicznym Przedszkolu nr 1 „Wesoła Jedy-
neczka” – był dniem wyjątkowo – pomarańczowym, mar-
chewkowym, zdrowym i witaminowym. W tym dniu przed-
szkolaki poznały zalety i walory marchewki. 

n Wiosna to niezwykła pora roku. Podczas niej przyroda zaczyna 
żyć na nowo. Trawa staje się zielona i pachnąca. Na łąkach oraz 
polanach kwitną pierwsze kwiaty. Pojawiają się białe przebiśnie-
gi, fioletowe krokusy. To dzięki nim wiosna to czas kolorów.

P
P
1
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Dzieci z najstarszej grupy wprowadziły flagę do sali, rozpoczy-
nając całą uroczystość. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn na-

rodowy – Mazurka Dąbrowskiego, w postawie wyrażającej szacunek, 
z zachowaniem powagi i spokoju. Dzieci wysłuchały informacji o Dniu 

Flagi oraz konstytucji 3 maja. każde dziecko otrzymało flagę polski, 
aby następnie zaśpiewać piosenkę pt.: „Barwy ojczyste” (sł. czesław 
Janczarski). Starszaki wyrecytowały wiersz o fladze. Dzieci z grupy  
V wyprowadziły flagę z sali, kończąc jednocześnie uroczystość. 

taka uroczystość to swoista lekcja patriotyzmu dla wszystkich 
przedszkolaków.

n

Dzień Flagi w PP2
n Społeczność przedszkolna PP2, 4 maja br., ubrana w biało- 
-czerwone stroje włączyła się w uroczyste obchody Dnia Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej.

P
P
2

Na wychowanków czekały wszelakie atrakcje nie zabrakło za-
baw sensorycznych stymulujących zmysły. W grupie iii odby-

wały się gry sportowe. W grupie V wychowankowie musieli wykazać się 
zwinnością, skocznością oraz celnością w czasie pokonywania torów 
przeszkód. Grupa Vi zorganizowała zabawy sportowe przy muzyce,. 
każde dziecko znalazło tego dnia coś miłego, atrakcyjnego, ekscytują-
cego dla siebie. Jednocześnie wychowankowie poprzez udział w tych 
różnorodnych zadaniach kształtowali świadomość własnego ciała, 
orientację w przestrzeni, szybkość, gibkość oraz pomysłowość.

Dzień sportu
n Tegoroczny Dzień Sportu w Publicznym Przedszkolu nr 1 
„WESOŁA JEDYNECZKA” był okazją do zdrowej aktywności, 
rozwijania zainteresowań sportowych oraz przypomnienia 
nazw dyscyplin letnich i zimowych.

TeksT I FOTO PP1

Przedszkolaki w praktyczny sposób mogły wykorzystać swoją 
wiedzę na temat segregacji śmieci wrzucając je do odpowied-

nich pojemników. Dzieci również dowiedziały się jak sadzić i przesadzać 
rośliny zielone i kwiaty. część z naszych dzielnych przedszkolaków wy-
ruszyła w okolice przedszkola by sprzątać Ziemię.

światowy Dzień Ziemi to największe i najbardziej popularne święto 
ekologiczne na świecie. celem święta jest promowanie proekologicz-
nych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowie-
dzialności za Ziemię.

Dzień ziemi

n Z okazji Dnia Ziemi, 22 kwietnia w Publicznym Przedszkolu 
nr 1 królował kolor zielony. Nie brakowało rozmów na temat 
losów zielonej planety. Podczas zajęć dydaktycznych dzieci 
uczyły się, jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę.

TeksT I FOTO PP1

TeksT I FOTO PP2
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Klasy Vii a i Vii b ze Szkoły Podstawowej nr 3 wyruszyły na 
wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu by eks-

plorować urokliwe chaty tamtejszego skansenu. Uczniowie gościli 
w skromnym obejściu rodziny parobka, w domu szewca i krawca, 
w zabudowaniach gospodarskich. Mieli okazję pogłaskać kozią rodzi-
nę i lekko wystraszyć się na widok niezbyt gościnnego gąsiora.

Zwiedzili także inne obiekty charakterystyczne dla mazowiec-
kiej wsi: młyn, urokliwy drewniany kościół, wiejską szkołę, a przede 

wszystkim okazałe szlacheckie dworki. Spośród 15 tysięcy większych 
i mniejszych muzealiów ruchomych uwagę uczniów przykuły szkolne 
kałamarze, myśliwskie trofea, zabawki wiejskich dzieci czy papierowe 
firanki i kolorowe ozdoby pod sufitem, zwane pajączkami.

Ponadto obejrzeli bogatą kolekcję w galerii rzeźby ludowej z róż-
nych okresów. Szczególnym punktem programu był przejazd bryczką 
po rozległym terenie skansenu i warsztaty obróbki lnu.

Atrakcją dla ciała i ducha był staropolski posiłek w zabytkowym 
wnętrzu karczmy „Pohulanka.

W podróż w przeszłość zabrały uczniów: p. e. Grusiewicz, p. A. Ja-
kubowska, p. M. Zakrzewska – Walczak. 

n

„wsi spokojna, wsi wesoła...” – uczniowie sP3 na wycieczce w sierpcu
n Piękny majowy dzień najlepiej spędzić na łonie natury. Jeśli 
do tego będzie to XIX – wieczna polska wieś, to relaks powi-
nien być wyjątkowo udany.

W tym kontekście warto wspomnieć 
polskich Bohaterów walki o wol-

ność, którzy po zakończeniu ii wojny świato-
wej, nie porzucili broni, lecz zdecydowanie 
sprzeciwili się władzom komunistycznym 
i odrzucili okupację sowiecką.

 W Szkole Podstawowej nr 3 została za-
prezentowana wystawa poświęcona Żołnie-
rzom Wyklętym. Jej Bohaterami byli między 
innymi: Danuta Siedzikówna „inka”, czy Feliks 

Selmanowicz „Zagończyk”. Przedstawione zo-
stały materiały instytutu Pamięci narodowej. 
Ponadto wyeksponowano pamiątki z czasów 
ii wojny światowej i okresu komunizmu. 

W ramach wystawy, w czasie przerw 
między lekcjami, odbywały się projekcje 
fragmentów filmów o Żołnierzach nie-
złomnych.

 Autorami wystawy byli nasi nauczyciele: 
p. edyta Grusiewicz i p. iwona Jeziorska.

wystawa poświęcona Bohaterom w PP3

n Na naszych oczach rozgrywa się dra-
matyczna walka o wolność narodu ukra-
ińskiego. Z całą mocą pokazuje światu 
swoją twarz terror i bestialstwo agre-
sora. Jednocześnie, na naszych oczach, 
wyłaniają się postawy bohaterskie – pre-
zydenta Ukrainy, włodarzy miast, żołnie-
rzy i cywilów.

TeksT MOnikA ZAkrZeWSkA – WAlcZAk  
FOTO DytA GrUSieWicZ.

Zwiedziliśmy najstarszą część pałacu. W dawnej rezydencji 
władcy natrafiliśmy na liczne jego portrety, przedmioty z nim 

związane oraz malowidła sławiące jego mężne czyny. historia w nich 
ukryta tworzy barwną opowieść o losach tego walecznego monarchy. 
czego uczył się król, jakie książki gromadził, czym się interesował – tego 
dowiedzieliśmy się, rozwiązując karty zadań i przypatrując się malowi-
dłom w dawnej bibliotece królewskiej. W sypialni króla zobaczyliśmy, 
w co ubierał się Jan iii Sobieski i sami się przekonaliśmy, ile czasu zaj-
mowało mu przepasanie się pasem kontuszowym. nasz kolega, Fra-
nek Błoński z klasy 4a, chętnie ubrał się w żupan, kontusz z wylotami, 
futrzaną czapkę i pas kontuszowy. Wyglądał jak prawdziwy szlachcic. 
W królewskich komnatach dowiedzieliśmy się, dlaczego król i królowa 

przyjmowali gości w swoich własnych sypialniach oraz, gdzie posłowie 
oczekiwali na audiencję. Barwne anegdoty z życia Jana iii Sobieskie-
go i jego rodziny pozwoliły nam poznać nie tylko wilanowski pałac, ale 
przede wszystkim króla zwanego przez turków lwem lechistanu. na 
ciekawą lekcję historii zabrały nas panie: Dorota tendera, Aleksandra 
Gorczyca i edyta Grusiewicz.

lekcja w muzeum w wilanowie
n Po omówieniu bitwy pod Wiedniem, postanowiliśmy od-
wiedzić siedzibę pogromcy Turków spod Wiednia i Chocimia. 
Po przywitaniu z panią przewodnik, udaliśmy się na spacer po 
apartamentach królewskich.

TeksT eDytA GrUSieWicZ 
FOTO AlekSAnDrA GOrcZycA, 

TeksT I FOTO PP3
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Powitanie wiosny w PP3 P
P
3

Powitanie nowej pory roku to dla każdego przedszkolaka wycze-
kiwane wydarzenie. Dzieci już dużo wcześniej rozpoczęły przy-

gotowania do ,,Dnia Wiosny”. na zajęciach poznawały symbole wiosny, 
pierwsze kwiaty, ptaki przylatujące z ciepłych krajów. Podczas pobytu 
na powietrzu przedszkolaki szukały oznak nowej pory roku. kiedy nad-
szedł pierwszy dzień wiosny, wszyscy ubrani w wiosenne kolory, zgro-
madzili się na placu zabaw by wspólnie przywitać Panią Wiosnę. 

każda grupa z wiosennym emblematem w ręku, wyśpiewywała 

piosenkę o maszerującej wiośnie. najstarsza grupa w przedszkolu 
uroczyście zatańczyła ,,taniec drzew”. najbardziej oczekiwaną przez 
dzieci atrakcją był spacer po najbliższej okolicy. Maluszki z kolorowym 
gaikiem maszerowały po placu zabaw, zapraszając wiosnę do przed-
szkola. natomiast starsze grupy barwnym korowodem trzymając 
w rękach Marzannę, wyruszyły na spacer nad rzekę narew. W ten spo-
sób chciały wyrazić swoją radość i zadowolenie z nadejścia wiosny. 

Dzieci głośnym okrzykiem pożegnały zimę ,,Marzanno, marzanno 
ty zimowa panno , my ciebie żegnamy i wiosnę witamy”. Zostawi-
ły słomianą kukiełkę nad rzeką i wiosennym radosnym pochodem 
wszyscy wrócili do przedszkola. Jesteśmy przekonani, że wiosna za-
gości u nas na dobre. 

n Jak co roku, w dniu 21 marca wszystkie dzieci z Przedszko-
la nr 3 wzięły udział w tradycyjnych obchodach ,,Pożegnania 
zimy – Powitania Wiosny”.

TeksT I FOTO MAłGOrZAtA ZAWADZkA

edukacyjnie w Dolinie wkry! TeksT I FOTO SP1

Na początku dzieci obejrzały w tamtejszym kinie bajkę „igrzyska 
zwierząt”. następnie wyruszyliśmy na ścieżkę edukacyjną Do-

liną Wkry. Dzieci zaznajomiły się z naturalnym krajobrazem lasów po-
miechowskich, dzięki gotowym planszom podziwiały bogactwo fau-
ny i flory. Dużym zainteresowaniem cieszyła się łąka motyli, strumień 
wody z pompą i śrubą Archimedesa, wiklinowe modele zwierząt oraz 
plac zabaw z tyrolką.

n 27 maja klasy 2 A i 2 B ze Szkoły Podstawowej nr 1 wybrały 
się na wycieczkę do Pomiechówka.

S
P
1
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INsTYTUT FesTIVAL 2022
17 – 19 czerwca 2022
Twierdza Modlin

Przed nami trzecia edycja instytut Fe-
stival, godziny tańca, nieskończona liczba 
uśmiechów, uścisków i ogromna dawka 
miłości i pozytywnej energii. Unikatowa 
lokalizacja, którą pokochaliście od pierw-
szego przekroczenia bram twierdzy Mo-
dlin. Dotychczas gościliśmy ponad 200 
artystów wizualnych i muzycznych, któ-
rzy dostarczali nam unikatowych wrażeń 
i nieziemskich doświadczeń.

tegoroczny line up jest kolejnym wy-
zwaniem stworzenia różnorodnych do-
znań i zaprezentowania szerokiego spek-
trum muzyki elektronicznej. Jak co roku 
chcemy promować najciekawsze brzmie-
nia elektroniczne nie tylko ze świata ale 
także z naszego rodzimego podwórka. 
Oprócz doskonale znanej fanom muzy-
ki elektronicznej energetycznej bomby 
– Amelie lens, na festiwalu zaprezentują 
się wyjątkowi polscy i zagraniczni artyści, 
którzy zyskali już wielki respekt w muzycz-
nym świecie elektroniki.

48h muzyki non stop 
na trzech scenach:

OPen staGe – scena na świeżym 
powietrzu ulokowana w sercu twierdzy 
Modlin.

Amelie lens | Antigone | DUSS | Ju-
rek Przeździecki live | Milena Głowacka 
live | narciss | nastia | Peter Van hoesen | 

Schwefelgelb live | ShDW & Obscure Sha-
pe | truant.

RaVe staGe – zadaszona scena dla 
fanów mocnych brzmień i prawdziwego 
szaleństwa.

Abstract Division | Daria kolosova | 
Freddy k | Marcel Fengler | Michał Jabłoń-
ski b2b Szmer | MrD | Othk live | rødhåd 
| Scalameriya | Sept b2b Pawel | tommy 
Four Seven | Under Black helmet

PanORama staGe – nowa zja-
wiskowa scena na tarasie widokowym 
twierdzy Modlin gdzie będziemy witali 
wschody słońca każdego dnia festivalu

Aetha | Aksamit | Anna Borsuk | earth 
trax | etapp kyle | Forest Drive West | Gla-
skin | iVy | Jacek Sienkiewicz | MAnOiD | 
Marboc | rayndu | Szymon Weiss live | the 
Black Dog live

++++++++++

W trakcie wydarzenia odbędzie się ko-
lejna, wyjątkowa edycja BOiler rOOM x 
inStytUt FeStiVAl 

Do dyspozycji uczestników będzie 
miasteczko festiwalowe z wieloma atrak-
cjami, strefa gastronomiczna otwarta 24 
godziny oraz obszerne pole namiotowe.

++++++++++

Twierdza Modlin to unikat na skalę 
światową – najdłuższy budynek w europie 
i drugi pod względem długości na świecie. 

Spektakularna forteca położona jest w sa-
mym sercu Polski, u zbiegu dwóch rzek: 
Wisły i narwi i bezpośrednim sąsiedztwie 
malowniczych piaszczystych plaż skrytych 
pośród lasów oraz zjawiskowych ruin za-
bytkowego spichlerza. twierzda Modlin to 
także ponad 200 lat burzliwej historii. O tę 
perłę napoleona i cara Mikołaja i walczyli 
Polacy, Francuzi, rosjanie oraz niemcy. Po 
latach spokoju, w czerwcu 2022 twierdza 
przeżyje kolejne oblężenie, tym razem mi-
łośników elektryzujących brzmień.

Instytut Festival nie jest kolejnym 
letnim festiwalem muzycznym. chcemy 
stworzyć unikatowe przeżycia, święto 
wszystkich miłośników muzyki elektro-
nicznej, mozaikę osobowości i doświad-
czeń. Podczas organizacji wydarzeń za-
wsze stawiamy na energię i atmosferę, 
jaką buduje nasza publiczność i bezgra-
niczną miłość do muzyki. Podczas instytut 
Festival staramy się przełożyć te wartości 
na skalę światową.

Link do wydarzenia: 
https ://www.facebook .com/event-
s/513253252546389

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/technoinstytut

https://www.instagram.com/instytut.techno

https://soundcloud.com/instytuttechno

https://www.youtube.com/instytut
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ObOWIąZkI 
WłAŚCICIeLI 

PsóW!
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą 
nr XXIX/297/08 rady Miejskiej w nowym 
Dworze Mazowieckim z dnia 16 grudnia 
2008 roku, w 2022 r opłata od posia-
dania psa wynosi 40 zł. 

Opłata od posiadania psów płatna 
jest bez wezwania do dnia 31 maja 
roku podatkowego, a w przypadku 
powstania obowiązku jej uiszczenia po 
tej dacie w terminie 14 dni od dnia po-
wstania tego obowiązku. W przypadku 
powstania lub wygaśnięcia obowiązku 
uiszczenia opłaty w ciągu roku podatko-
wego stawkę roczną zmniejsza się pro-
porcjonalnie do liczby miesięcy, w któ-
rych istniał obowiązek jej zapłaty.

Należną opłatę od posiadania psów 
należy uiszczać na konto Urzędu Miej-
skiego w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Zakroczymska 30

nr konta 

35 8009 1062 0016 4119 2007 0001.

W/w Uchwała została ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i stanowi akt prawa 
miejscowego, którego zapisów należy 
przestrzegać na terenie jego obowiązy-
wania. 

Opłaty od posiadania psów nie pobie-
ra się od:

członków personelu przedstawi-1) 
cielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych oraz innych osób 
zrównanych z nimi na podstawie 
ustaw, umów lub zwyczajów mię-
dzynarodowych, jeżeli nie są oby-
watelami polskimi i nie mają miej-
sca stałego pobytu na terytorium 
rzeczypospolitej Polskiej – pod wa-
runkiem wzajemności;

Osób zaliczonych do znacznego 2) 
stopnia niepełnosprawności w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nieniu osób niepełnosprawnych  
– z tytułu posiadania jednego psa;

Osób niepełnosprawnych 3) w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnie-
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2008r nr 14, poz. 92, z póź. zm.) – 
z tytułu posiadania psa asystującego;

Osób 4) w wieku powyżej 65 lat pro-
wadzących samodzielnie gospodar-
stwo domowe – z tytułu posiadania 
jednego psa;

Podatników podatku rolnego od go-5) 
spodarstw rolnych – z tytułu posia-
dania nie więcej niż dwóch psów;

Zwalnia się 6) z opłaty posiadanie jed-
nego psa utrzymywanego w celu 
pilnowania zabudowań domków 
jednorodzinnych wolnostojących 
i domów jednorodzinnych w zabu-
dowie szeregowej.

Dodatkowych informacji można uzyskać 
pod nr Tel. 22/ 51 22 142 – Wydział Go-
spodarki Komunalnej

Ponadto informujemy, że zgodnie z re-
gulaminem czystości i porządku na te-
renie miasta nowy Dwór Mazowiecki do 
obowiązków właścicieli utrzymujących 

zwierzęta domowe należy:

 – wyposażenie psa w obrożę, a w przy-
padku ras uznawanych za agresywne 
również w kaganiec,

 – na terenie gminy każdego psa należy 
prowadzić na uwięzi, a psa rasy uzna-
wanej za agresywną lub w inny sposób 
zagrażającego otoczeniu w nałożonym 
kagańcu,

 – natychmiastowe usuwanie przez wła-
ścicieli zanieczyszczeń pozostawionych 
przez zwierzęta domowe w obiektach 
i na innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego, a w szczególno-
ści na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych itp. nie-
czystości te umieszczone w szczelnych, 
nie ulegających szybkiemu rozkładowi 
torbach, mogą być deponowane w ko-
munalnych urządzeniach do zbierania 
odpadów.
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Po niezwykle zaciętych i wyczerpujących pojedynkach z me-
dalami na szyjach wyjechali: Anna Węgrzyn, która w grze po-

jedynczej pokonała w finale swoją siostrę katarzynę (obie kU AZS 
eU Wrocław) 4:3, oraz Artur Grela (lOttO Polski cukier Gwiazda Byd-
goszcz), który w finale pokonał faworyta Samuela kulczyckiego (kS 
Dekorglass Działdowo) 4:1. 

Ponadto, nagrody przyznane zostały również w kategoriach gry 
mieszanej oraz debli. Medale najlepszym zawodnikom wręczali Ma-
rek Zalewski – Prezes Mazowieckiego Związku tenisa Stołowego oraz 
Dariusz Wąsiewski – Dyrektor nowodworskiego Ośrodka Sportu i re-
kreacji. 

kobiety gra pojedyncza 
1. Anna Węgrzyn (kU AZS Ue Wrocław) 
2. katarzyna Węgrzyn (kU AZS Ue Wrocław) 
3-4. Zuzanna Błażejewicz (kS Gotyk toruń), Agata Zakrzewska  

(ktS enea Siarkopol tarnobrzeg) 

mężczyźni gra pojedyncza 
1.  Artur Grela (lOttO Polski cukier Gwiazda Bydgoszcz) 
2. Samuel kulczycki (kS DekOrGlASS Działdowo) 
3-4. łukasz Wachowiak (ZkS Palmiarnia Zielona Góra), Jan Zandecki 

(AStS Olimpia-Unia Grudziądz) 

Gra mieszana: 
1. Aleksandra Michalak (ktS tarnobrzeg)/Artur Grela  

(kS Gwiazda Bydgoszcz) 
2. katarzyna Węgrzyn (kU AZS Ue Wrocław)/łukasz Wachowiak  

(ZkS Zielona Góra) 
3-4. Anna Węgrzyn (kU AZS Ue Wrocław)/Przemysław Walaszek 

(energa Manekin toruń), Agata Zakrzewska (ktS tarnobrzeg)/
kacper Petaś (energa-Morliny Ostróda) 

Gra podwójna kobiet 
1.  Agata Zakrzewska (ktS tarnobrzeg)/Martyna lis (kS Bogoria 

Grodzisk Mazowiecki) 
2. katarzyna Węgrzyn/Anna Węgrzyn (obie kU AZS Ue Wrocław) 
3-4. Julia Więckowska/katarzyna trochimiuk (obie Bogoria Grodzisk 

Maz.), Zuzanna Błażejewicz (kS Gotyk toruń)/Aleksandra  
Michalak (ktS tarnobrzeg) 

Gra podwójna mężczyzn 
1. Przemysław Walaszek (energa ktS toruń)/kacper Petaś  

(Ostródzianka Ostróda) 
2. łukasz Wachowiak (Ostródzianka Ostróda)/Piotr chłodnicki 

(GMkS Strzelec Frysztak) 
3-4. Jan Zandecki (Olimpia Unia Grudziądz)/Artur Grela (kS Gwiazda 

Bydgoszcz), Samuel kulczycki (Dekorglass Działdowo)/Adam 
Dudzicz (AZS AWFiS Gdańsk – sekcja tenisa stołowego).

n

n Zakończyły się 34. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie 
stołowym, które w dniach 26-29.05.2022 r. odbywały się w hali 
NOSiR przy ul. Młodzieżowej.

młodzieżowe mistrzostwa Polski w tenisie stołowym TeksT I FOTO nOSir
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Dopiero teraz, kiedy pandemia odpuściła, dziewczęta mo-
gły przystąpić do rywalizacji. Było wesoło, sympatycznie 

i sportowo. chęć bycia najlepszą i doping kibiców sprawił, że pro-
wadzenie zmieniało się prawie po każdej konkurencji. Dziewczę-
ta dały z siebie wszystko. Przygotowane konkurencje wymagały 
szybkości, zwinności oraz zastosowania elementów taktyki. Do 
zdobycia korony potrzebna była wola walki, spryt oraz intuicja by 
w każdej konkurencji zdobyć jak największą ilość punktów.

Zawody pokazały nam, że rywalizacja młodzieży może przy-
nieść dużo dobrej zabawy i może być doskonałą formą spędza-
nia czasu wolnego. A oto wyniki zawodów.

 i miejsce – Swatek łucja
ii miejsce – łepkowska nikola
iii miejsce – śmielińska Anna

nagrody , ufundowane przez UkS ”reduta ”, najlepszym wręczał 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Zdzisław Szmyt-
kowski który pogratulował wszystkim wspaniałej walki, a zwycięz-
com tytułów. Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

n Pandemia sprawiła , że w ubiegłym roku, w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 4, nie mógł się odbyć wielobój sprawnościo-
wo-zwinnościowy dziewcząt „Amazonka” klas IV, V, i VI.

tak walczyły amazonki w twierdzy TeksT I FOTO SłAWOMir krZecZkOWSki

Mikołaj był naszym gościem specjalnym, który za wolę wal-
ki o swoje zdrowie został uhonorowany złotym medalem 

Sport Plusowych zawodów.
celem zawodów było propagowanie pływania jako bezpiecz-

nego sportu doskonale wpływającego na zdrowie fizyczne jak 
i psychiczne wśród dzieci. Pandemia odciska coraz większe piętno 
na kondycji oraz zdrowiu psychicznym naszych dzieci, dlatego tak 
ważny jest powrót do sportu. Pływanie to najlepsza forma ruchu 
oczyszczająca zarówno umysł jak i ciało.

Szkoła Sport – Plus zorganizowała zawody pływackie dla wszyst-
kich dzieci w nowym Dworze Maz i okolicy. W raz z dziećmi na 
zawody licznie przybyli rodzice, dziadkowie, opiekunowie którzy 
wspaniale dopingowali swoje pociechy, dzięki temu tworzyli cu-
downą atmosferę i wzbudzali w zawodnikach ducha walki. również 
kadra Szkoły Pływania Sport-Plus wykazała się pełnym profesjonali-

zmem w organizacji i przeprowadzeniu zawodów. Dzieci miały za-
pewnioną opiekę i wsparcie instruktorów szkoły. 

każde dziecko biorące udział w zawodach otrzymało medal, 
a ci którzy zajęli zaszczytne miejsca na podium otrzymali pucha-
ry i drobne upominki. W zawodach wzięło udział 80 uczestników  
w 9 kategoriach wiekowych, podzielonych na dziewczynki i chłop-
ców. każdy zawodnik miał do przepłynięcia 25m stylem dowolnym. 
nasi najmniejsi zawodnicy mieli 6 lat, najstarsi 15lat i wszyscy spisali 
się na medal.

W imieniu Szkoły Pływania Sport Plus chcielibyśmy podzię-
kować dzieciom za wzięcie działu w zawodach, bliskim którzy tak 
licznie przybyli i tworzyli niesamowitą atmosferę podczas tegorocz-
nych zawodów oraz całemu zespołowi Sport-Plus. Dziękujemy rów-
nież Mikołajowi i jego tacie za przybycie na zawody i dopingowanie 
dzieci. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za dobre serce i wsparcie 
finansowe na rzecz Mikołaja. Obserwujcie nasze sportowe poczyna-
nia, wszystkich chętnych którzy chcieliby nauczyć się pływać zapra-
szamy do Szkoły pływania Sport Plus, a tych którzy jeszcze nie mają 
pomysłu na wakacje swoich dzieci do skorzystania z naszej oferty 
obozowej www.sport-plus.com.pl 

Dziękujemy!

n 24 kwietnia o godz. 11.00 na pływalni w Nowym Dworze Ma-
zowieckim po dłuższej przerwie odbyły się wiosenne zawody 
Szkoły Pływania Sport-Plus. Dzieci naszej szkoły płynęły dla 
Mikołaja Kamińskiego, małego mieszkańca naszego miasta, 
który po udarze mózgu wymaga ciągłej rehabilitacji.

Płyniemy dla mikołaja! wiosenne zawody szkoły Pływania sport Plus TeksT I FOTO SPOrt PlUS
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Dzięki pięknej pogodzie warunki do bicia rekordów biego-
wych były idealne. Po profesjonalnej rozgrzewce pierwsze 

na start udały się dzieci i młodzież, które pobiegły charytatyw-
nie, wspierając leczenie małego nowodworzanina, Sebastiana. 
na mecie każdy otrzymał medal pamiątkowy. W oczekiwaniu na 
wyniki uczestnicy obejrzeli pokaz kaskadersko – sportowy w wy-
konaniu Matthew Magic Show. Po dekoracji najmłodszych, której 
dokonali Pani Anna Brzezińska-radna Sejmiku Mazowieckiego, 
Pan radosław rybicki-Dyrektor Departamentu rolnictwa i roz-
woju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim oraz karol Bielec – Pre-
zes Stowarzyszenia rozbiegamy nowy Dwór i Stowarzyszenia 
Aktywni dla Mazowsza, rozpoczęła się rywalizacja na dystansie  
5 km.  najszybsza kobieta – Martyna konarzewska uzyskała wynik 
17 min. 55 sekund i zdobyła również swój nowy rekord życiowy na 

trasie z atestem PZlA. Wśród Panów natomiast pierwszy był Adrian 
Przybyła z czasem 15 min. 34 sekundy. Brawa dla zwycięzców, jak 
też wszystkich biegaczy, którzy wzięli udział w imprezie. 

n W sobotę 23 kwietnia na Torze Modlin królowały biegowe 
endorfiny. III edycja Najszybszego Biegu w Polsce dostarczyła 
uczestnikom mnóstwa sportowych wrażeń.

trzeci najszybszy Bieg TeksT I FOTO 
StOWArZySZenie rOZBieGAMy nOWy DWór 

Zawody swoim patronatem objął bur-
mistrz miasta Jacek kowalski.  Dru-

żyny dopisały  , wystartowało sześć drużyn 
które rozegrały zawody systemem „ każdy 
z każdym”. tradycją już w twierdzy jest , że 
zmagania stoją na bardzo wysokim pozio-
mie. na boisku toczyła się zacięta walka ale 
fair. Zawody ,  rzetelnie i profesjonalnie po-
prowadził Artur radziszewski. A oto wyniki 
spotkań:
Saper kazuń – Bezlitośni   2:0
legioniści – Dream team   1:2
Delta – Wisła Zakroczym   0:4
Saper kazuń – Dream team   1:3
Bezlitośni – Wisła Zakroczym           1:3

legioniści – Delta        1:0
Saper kazuń – Wisła Zakroczym                3:1
Dream team – Delta                                   0:0
Bezlitośni – legioniści                                 0:0
Saper kazuń – Delta   3:2
Wisła Zakroczym – legioniści          2:1
Dream team – Bezlitośni                  2:0
Saper kazuń – legioniści                  2:2
Delta – Bezlitośni                               2:2
Wisła Zakroczym – Dream team      0:2

klasyfikacja końcowa

i miejsce – Dream team          13 pkt.
ii miejsce – Saper kazuń         10 pkt.
iii miejsce – Wisła Zakroczym 9 pkt.

tryumfatorzy turnieju wystąpi-
li w składzie: Jan Baczyński /Gk/, łu-
kasz Pepel, Daniel Wierzbicki, krzysztof 
krawczyk, Marceli Smardzewski, Szymon 

trojnacki, robert Graff, łukasz Zalewski.
najlepszym bramkarzem turnieju został 
Jan Baczyński a królem strzelców turnie-
ju został Marceli Smardzewski zdobywca  
5 bramek, wszyscy z drużyny Dream team. 
na zakończenie zawodów najlepszym wrę-
czono nagrody ufundowane przez Burmi-
strza miasta Jacka kowalskiego.

n

n Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”, 
działający przy Zespole Szkolno-Przedsz-
kolnym nr 4, 29 kwietnia zorganizował, 
turniej piłkarski dla amatorskich drużyn 
z Nowego Dworu Mazowieckiego.

turniej piłkarski amatorów o puchar Burmistrza miasta TeksT I FOTO SłAWOMir krZecZkOWSki
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Pierwszy sezon działalności klubu okazał się niezwykle udany. 
Po drugim miejscu w przedsezonowym turnieju siatkówki 

plażowej, ćwierćfinale Pucharu Polski zespół z nowego Dworu Ma-
zowieckiego zakończył rozgrywki z brązowymi medalami i ligi siat-
kówki kobiet. 

nowodworzanki mają za sobą świetny sezon. W zmaganiach 
ligowych wygrały 19 z 26 meczów sezonu zasadniczego i jako jedy-
ne zdołały pokonać najlepszą drużynę całych rozgrywek – roleski 
Azoty PWSZ tarnów. W fazie play-off wygrały rywalizację do dwóch 
zwycięstw z Płomieniem Sosnowiec i minimalnie przegrały z wicemi-
strzem rozgrywek – Stalą Mielec. W meczu o brąz lOS okazał się zdecy-
dowanie lepszy od częstochowianki częstochowa i mógł cieszyć się 
wspaniałym sukcesem. Poza sukcesem w rozgrywkach ligowych uda-
ło klubowi udało się dojść do ćwierćfinału Pucharu Polski. nowodwo-
rzanki odprawiły z kwitkiem ekstraklasowy MkS kalisz, a w ćwierćfinale 
musiały uznać wyższość radomki radom, która przed sezonem była 
jednym z kandydatów do medalu Mistrzostw Polski. 

Wspaniały okres dla nowodworskiej siatkówki podsumował je-
den z architektów tego sukcesu. Wieloletni szkoleniowiec naszej dru-
żyny bartosz kujawski. – To był cudowny sezon, który od początku 
zapowiadał się bardzo dobrze. Zajęliśmy 2. miejsce w PreZero Grand 
Prix na plaży. Dodało nam to skrzydeł. Na pewno nie spodziewaliśmy 
się, że skończymy aż tak dobrze, jednak gdzieś tam marzyłem o me-
dalu. Z każdym dniem ta drużyna rozwijała skrzydła. Zachowania, 
zaangażowanie, serce, które dziewczyny wkładały w grę i treningi, 

przekonywały mnie że możemy zrobić wielkie rzeczy. Rzeczywiście 
tak było. Cieszę się że tylko w jednym meczu nie zdobyliśmy punktu, 
obrazuje to jak bardzo waleczna to była drużyna w 25 na 26 spotkań 
punktowaliśmy. Najważniejsze, że zostawiliśmy serce na boisku, 
a ostatnie mecze pokazały jak ciężka praca zaowocowała na koniec 
i pokazaliśmy świetna jakość. Ekipa na medal w każdym znaczeniu 
tego słowa – powiedział szkoleniowiec lOS-u. 

Wszystko to nie odbyłoby się bez wsparcia sponsorów i part-
nerów, którzy w minionym sezonie wspierali zespół lOS-u w walce 
o medal i ligi siatkówki kobiet. W gronie firm i instytucji wspierają-
cych klub znaleźli się:

kadra zespołu w sezonie 2021/2022:
rozgrywające: Izabela Jaworska, Aleksandra stan, libero: Domi-
nika balcerowicz, Joanna kujawska, atakujące: Marta Duda, 
Agnieszka Wołoszyn, środkowe: łucja Laskowska, Izabela Fili-
pek, Aneta Duda, przyjmujące: katarzyna Jędrzejewska, sandra 
Świętoń, Aleksandra Deptuch, Julia Grzelak. trener: bartosz 
kujawski, asystent: Marcin Figoń. Prezes klubu: Dominik stan. 

n Od minionego już sezonu zespół nowo-
dworskich siatkarek występuje pod ban-
derą LOS-u, czyli Lokalnego Ośrodka Spor-
towego, który od 2015 roku pracuje nad 
rozwojem siatkówki w naszym mieście.

los nam sprzyja! nowodworskie siatkarki z brązowym medalem i ligi TeksT I FOTO MichAł kUleSZA, 
lOS nOWy DWór MAZOWiecki
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Świetny występ odnotowali w kwietniowym wyścigu Belgrad 
– Banja luka Uci kat. 2.1.

nasi kolarze wygrali 3 etapy, klasyfikację generalną oraz klasyfi-
kację punktową. 

na ostateczny sukces złożyła się praca całej drużyny w składzie: 
Adrian Banaszek, Alan Banaszek, norbert Banaszek, Marceli Bogu-
sławski, Marcin Budziński, Jakub kaczmarek, tobiasz Pawlak. 

W dn. 30.04 – 01.05 odbyły się na Mazowszu dwa wyścigi kate-
gorii Uci. Marceli Bogusławski w Serocku zwyciężył, a w Wyszkowie 
finiszował na drugiej pozycji. 

7 maja Daniel Staniszewski wygrał Grand Prix tel Aviv, będące 
częścią kalendarza Miedzynarodowej Unii kolarskiej. tryumfował 
w scratchu i w omnium. 

7 i 8 maja to również dobre starty Marka kapeli, który wygrał Pu-
char Polski na czas i ze startu wspólnego. 

23 maja podczas Mistrzostw Polski w olimpijskiej dyscyplinie 
Omnium w kategorii "Orlik" do 23 lat brązowy medal Filip Prokopy-
szyn, a wśród juniorów 3. miejsce zajął Marek kapela. 

Serdecznie gratulujemy i liczymy na kolejne sukcesy!

n Wielu powodów do radości dostarczają nam w ostatnich 
tygodniach nasi kolarze z grupy HRE Mazowsze serce Polski. 
Odnoszą sukcesy nie tylko na arenie krajowej ale również mię-
dzynarodowej.

sukcesy kolarzy TeksT reD. 
FOTO MilAn BOJić, hre MAZOWSZe Serce POlSki cyclinG teAM






