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Słowo od burmistrza
n Pogoda sprzyja. W mieście trwa
sezon imprez plenerowych. Wewnątrz
tego wydania Faktów znajdziecie
Państwo zaproszenie na XVIII Dni
Miasta a także relacje z kilku imprez
które odbyły się w ostatnich
tygodniach. Zachęcam do śledzenia
kalendarium imprez
na nowydwormaz.pl oraz strony miasta
na facebooku. Tam na bieżąco
informujemy o wydarzeniach.
Uczniowie kończą rok szkolny. Jak co roku
ofertę zajęć w ramach akcji Lato w Mieście
przygotował Nowodworski Ośrodek Kultury.
Program otwartych imprez stacjonarnych publikujemy na stronie 19.
Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. W tym roku zgodnie z sugestiami
mieszkańców i zarządów osiedli wprowadziliśmy zmiany w regulaminie BO. Środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały
podzielone na poszczególne osiedla. Zachęcam do zgłaszania projektów. Szczegóły zamieszczamy w temacie numeru na str 2–3.
Cały czas trwają prace nad strategią dla
miasta na lata 2017–2030. Informacje z kolejnych warsztatów tematycznych publikujemy
na str. 8. Co miesiąc będziemy relacjonować
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kolejne spotkania z mieszkańcami i ekspertami a Państwa przy okazji zachęcam do zgłaszania swoich uwag i propozycji poprzez
formularz kontaktowy na strategiandm.pl.
Wewnątrz czerwcowego wydania Faktów
Nowodworskich znajdziecie także Państwo informacje nt. partnerów Nowodworskiej Karty
Familijnej, środkach pozyskanych na remont
GKO, zmianach w zasadach segregowania
śmieci, wydarzeń w placówkach oświatowych i występach naszych sportowców.
Życzę przyjemnej lektury!

TEMAT NUMERU

Kolejne pół miliona do wydania.
Tym razem na projekty osiedlowe
Tekst: Martyna Kordulewska

n Ruszyła 3. edycja nowodworskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty można
zgłaszać do końca sierpnia.
Jeśli masz pomysł, jak uatrakcyjnić swoje
osiedle – nie zwlekaj, zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego. Pula środków została podzielona wprost proporcjonalnie do liczby
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
Tym sposobem w budżecie znalazło się:
• 70 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 1;
• 120 000 zł na realizację zadań
wybranych przez mieszkańców Osiedla
nr 2;
• 35 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 3;
• 70 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 4;
• 35 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 5;
• 90 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 6;

• 50 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 7;
• 10 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 8;
• 20 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 9.
Projekty, jak zawsze, muszą być zgodne
z ustawowymi zadaniami gminy i zostać zrewww.nowydwormaz.pl
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alizowane na terenie należącym do miasta
(z wyjątkiem osiedla Okunin, gdzie za zgodą
tamtejszej wspólnoty projekt może być zrealizowany na jej terenie). Pomoc w ustaleniu
własności gruntu i wycenie projektu uzyskasz
bezpośrednio w Urzędzie Miejskim lub pisząc
na: bo@nowydwormaz.pl. Pod wnioskiem należy zebrać 15 głosów poparcia i – jeśli sytuacja tego wymaga – dołączyć pozytywną
opinię konserwatora zabytków lub innych służb wyższego rzędu. Wnioski pod względem
formalnym, prawnym i kosztowym oceni komisja złożona z urzędników i przedstawicieli zarządów osiedli.
Głosowanie, tradycyjnie, odbędzie się we
wrześniu – przez Internet. Będą mogli wziąć
w nim udział zameldowani mieszkańcy, którzy
skończyli co najmniej 16. rok życia. Projekty,
które uzyskają największe poparcie, zostaną
wpisane do projektu budżetu miasta na 2018
rok i wtedy też będą realizowane.
Regulamin, dostępny na www.nowydwormaz.pl/obywatelski, powstał w odpowiedzi
na zgłaszane sugestie oraz występujące
do tej pory niejasności. Dla ułatwienia, wymieniamy najważniejsze zasady.

Co się nie zmieniło?
• Aby zgłosić wniosek i głosować, należy
być zameldowanym w Nowym Dworze
Mazowieckim (tym razem – na osiedlu,
którego dotyczy projekt) i mieć
skończone przynajmniej 16 lat.
www.nowydwormaz.pl
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• Koszt realizacji zadania nie może
przekroczyć podanych w regulaminie
kwot.
• Projekt musi podlegać zadaniom gminy
wymienionym w ustawie o samorządzie
gminnym i/lub ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
• Zadanie musi zostać zrealizowane
do końca przyszłego roku
kalendarzowego na terenie
stanowiącym własność miasta (oprócz
Okunina).
• Zadanie musi być zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania.
• Zadanie w całości musi być
zrealizowane ze środków pochodzących
z Budżetu Obywatelskiego.
• Zadanie musi być zgłoszone
w wyznaczonym terminie,
na odpowiednim wniosku.
• Głosowanie odbędzie się we wrześniu
– przez Internet. Weryfikacja odbędzie
się po numerze PESEL i należy głosować
bez pośredników.
• Zadania będą weryfikowane
pod względem formalnym, prawnym
i kosztowym przez powołaną komisję.
• Zadanie może zgłosić osoba fizyczna
lub grupa osób fizycznych.
• Do wydania jest 500 000,00 zł.
• Zostaną zrealizowane zadania, które
uzyskają największe poparcie
głosujących.

• Pomoc w przygotowaniu wniosku
uzyskasz w Urzędzie Miejskim lub pisząc
na bo@nowydwormaz.pl.

Co się zmieniło?
• Pula środków została podzielona
na osiedla – wprost proporcjonalnie
do liczby mieszkańców osiedli
uprawnionych do głosowania. W ten
sposób osiedla, na które przypada ich
najwięcej, dostaną najwięcej pieniędzy.
• Pod wnioskiem trzeba zebrać 15 głosów
poparcia.
• Zadań nie mogą zgłaszać organizacje
pozarządowe, a ich przedstawiciele nie
zasiądą w komisji. Zastąpią ich
przedstawiciele osiedli (radni lub
członkowie zarządów) wyznaczeni przez
przewodniczących zarządów osiedla.
• Do wniosku należy dołączyć pisemną
zgodę właściciela lub zarządcy terenu
oraz w uzasadnionych, prawem
wymaganych przypadkach pisemną
pozytywną opinię organów wyższego
szczebla. Zapis ten ma skierować środki
na zadania, co do których można mieć
pewność, że uda się je zrealizować.
• Żeby wykluczyć możliwość dublowania
się wniosków, komisji przysługuje prawo
modyfikowania wniosków
w porozumieniu z wnioskodawcą, a jej
decyzje są ostateczne.
Czekamy na Państwa pomysły!
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Nasza przyjaciółka turystyka (odc. 3)
Tekst: opracowała Martyna Kordulewska na podstawie informacji z ZS 2, Foto: ZS 2

n Turystyka a edukacja, czyli co ma piernik do wiatraka

Walory turystyczne miasta były jednym
z głównych powodów utworzenia technikum
obsługi turystycznej w Zespole Szkół nr 2
przy ul. Długiej.
Naukę w zawodzie technik obsługi turystycznej rozpoczęliśmy w Zespole Szkół nr 2
w roku szkolnym 2009/1010, pierwsi absolwenci opuścili szkołę w roku 2013. Do roku 2017 zawód technik obsługi turystycznej zdobyło 55
uczniów. Z roku na rok zainteresowanie tym
zawodem rośnie. Obecnie corocznie przyjmujemy ok. 25 uczniów (1 klasa) – informuje Dyrektor ZS nr 2, Ewa Malasiewicz.
Głównymi powodami do uruchomienia nauki w tym zawodzie były: walory geograficznokrajobrazowe wynikające z położenia Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic w widłach
trzech rzek; dziedzictwo historyczno-kulturowe
powiatu nowodworskiego; plany rozwoju infrastruktury turystycznej Nowego Dworu i powiatu nowodworskiego; wzrost znaczenia
turystyki jako sektora gospodarki, co przekłada się na wzrost zatrudnienia w usługach
na rzecz uczestników ruchu turystycznego
– dane statystyczne pokazują dominującą pozycję usług w tworzeniu PKB, w tym
dynamiczny rozwój turystyki – kontynuuje Dyrektor.
Jak wygląda nauka w tej szkole? Lekcje
z języka angielskiego i geografii odbywają się
na poziomie rozszerzonym. Uczniowie, podejmując naukę w zawodzie, nabywają wiedzę
i umiejętności dotyczące: organizacji działalności turystycznej (przygotowanie, sprzedaż,
realizacja i rozliczenie imprez i usług turystycznych); obsługi klientów korzystających z usług
turystycznych (np. przewodnictwo, pilotaż,
usługi konferencyjne, noclegowe); prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją imprez i usług turystycznych i obsługi klientów;
4

prowadzenia działań marketingowych
na rzecz turystyki.
Jak widać – zakres programu jest szeroki.
Pozwala to absolwentowi ubiegać się o pracę nie tylko w biurach podróży, ale również
w jednostkach obsługi ruchu turystycznego,
placówkach informacji turystycznej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów
kongresów i konferencji. Niewątpliwie zaletą
nauki tego zawodu są trzy czterotygodniowe
praktyki zawodowe (w klasie I, II, III), pozwalające młodzieży zastosować wiedzę zdobytą
w szkole w praktyce u pracodawcy. Dzięki temu uczniowie szybko stają się aktywni zawodowo. Już w trakcie nauki w szkole pracują
w weekendy i wakacje w hotelach, przedsiębiorstwach turystycznych, których na terenie
Nowego Dworu Mazowieckiego i w okolicy
stale przybywa.
Uczniowie ZS nr 2 zdobywają wiedzę i umiejętności na organizowanych w szkole kursach,
np. animatorów czasu wolnego, organizato-

rów wycieczek i wychowawców kolonijnych,
co dodatkowo zwiększa ich szanse na rynku
pracy.
A co mówią o nauce w technikum obsługi
ruchu turystycznego i planach na przyszłość
jego uczniowie? Jakub – tegoroczny absolwent – opowiada: Jestem w trakcie zdawania
egzaminów maturalnych. Swoje dalsze plany
zawodowe również wiążę z branżą turystyczną. Zamierzam studiować turystykę. Na egzaminie maturalnym zdaję rozszerzony język
angielski i geografię. Zamierzam łączyć pracę zawodową ze studiami. Zdobyte dwie kwalifikacje, tytuł technika obsługi turystycznej
i – nie ukrywam – dobra znajomość języka angielskiego, pozwolą mi dobrze rozpocząć moją karierę zawodową. Planuję, że
po zakończeniu studiów, za około 5 lat będę
pracownikiem z doświadczeniem zawodowym, z wyrobioną pozycją na rynku pracy.
Uczeń drugiej klasy mówi z kolei: Swoją przyszłość wiążę z własną działalnością agroturystyczną położoną nad brzegiem rzeki Wkry.
Myślę, że nauka w tym zawodzie pozwoli mi
zdobyć wiedzę o tym, jak zorganizować taką
działalność, jak dotrzeć do klientów i ich zdobyć. Szanse na dalszy rozwój bazy noclegowej w okolicy zatem ciągle rosną!
Zespół Szkół nr 2 to przykład placówki
oświatowej, której oferta jest odpowiedzią
na oczekiwania lokalnego rynku pracy. Trzeba mieć świadomość, że gospodarka i edukacja są jak połączone naczynia
– powstające przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanej kadry, a młodzi ludzie pracy.
Rozwój turystyki wszystkim się opłaca. Drodzy
Gimnazjaliści, jeśli chcecie zdobyć ciekawy
zawód i pracować w branży turystycznej Długa 10 to właściwy adres.

www.nowydwormaz.pl
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PUP spotkanie z pracodawcami
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim
20 kwietnia 2017 r. odbyło się Forum Partnerów Nowodworskiego Rynku Pracy. Temat
przewodni to: „Stare/nowe oblicze nowodworskiego rynku pracy – wpływ i znaczenie wykorzystania krajowego funduszu szkoleniowego”.
Jego głównym celem było budowanie atmosfery współpracy między przedstawicielami różnych środowisk w powiecie nowodworskim
oraz określenie wspólnego stanowiska dotyczącego kierunku i kształtu przyszłej współpracy i jej efektów. Organizatorami spotkania byli
Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka
oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim Marzenna
Boczek.
Szczegóły na stronie: http://www.nowodworski.pl/367,aktualnosci?tresc=7591

Remont w Szpitalu Powiatowym
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

n Trwa długo wyczekiwany remont części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Nowodworskim Centrum Medycznym.
Już wkrótce pacjentki placówki będą mogły korzystać z całkiem nowych pomieszczeń dostosowanych do ich potrzeb.

Zakres wykonywanych prac to m.in.: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana posadzki,
oświetlenia, drzwi z ościeżnicami, rozebranie i wykonanie nowych ścian działowych, wykonanie
gładzi gipsowych oraz malowanie pomieszczeń.
Postęp prac remontowych w Nowodworskim Szpitalu osobiście zweryfikowali Starosta
Nowodworski Magdalena Biernacka wraz
z Wicestarostą Pawłem Calakiem.
6
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Pozyskano środki na remont GKO
Tekst: red., Foto: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

n 23 maja, po pozytywnej i wysokiej ocenie wniosku o dofinansowanie na zabytkowe Kasyno Oficerskie, doszło w Urzędzie
Marszałkowskim do podpisania umowy. To pierwsza z dwóch umów, które pozwolą otrzymać dofinansowanie na łączną
kwotę niemal 7 mln zł.
Podpisana między Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a mną umowa gwarantuje stworzenie funkcji kulturowych, w tym
edukacyjnych w obiekcie.
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
• prace konserwatorskie i restauratorskie
sali balowej i teatralno-kinowej, m.in.
roboty posadzkowe, roboty sztukatorskie
i malarskie, renowacja drzwi;
• zakup trwałego wyposażenia do
prowadzenia działalności kinowej
i teatralnej;
• prace elektryczne oraz
budowlano-montażowe (obejmą większą
część pierwszego piętra, w tym m.in.
zaplecze sali teatralno-kinowej, garderoby
z toaletami i natryskiem, zabytkową małą
klatkę schodową, sale warsztatowe oraz
toalety ogólnodostępne);

• usuwanie barier dla osób
niepełnosprawnych – zamontowanie
windy w obiekcie;
• digitalizacja z powszechnym
udostępnieniem zasobów dziedzictwa
kultury, tj. cyfrowa inwentaryzacja
obiektu (działania, które były
promowane w ramach tego konkursu).

Tytuł projektu:
Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim
w Twierdzy Modlin
Beneficjent: Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Całkowita wartość projektu: 5 630 441,46 zł
Kwota dofinansowania: 3 438 087,68 zł
Działanie: 5.3 Dziedzictwo kulturowe

Umowa podpisana
Rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie zintegrowanego planu rewitalizacji elementu dziedzictwa kulturowego na obszarze
pilotażowym projektu „Restaura”. Wykonawcą

została Utila Sp. z o.o. i EU-CONSULT Sp. z o.o.
(w formie konsorcjum). Niebawem odbywać
się będą spotkania konsultacyjne. O szczegółach będziemy informować na www.nowydwormaz.pl/restaura.

komunikację elektroniczną w języku polskim i
angielskim, realizowaną na zasadzie
„tajemniczy klient”. Pośród 59 jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce, którym

przyznano tytuł „Gminy na piątkę!”, nasze
miasto znalazło się na 22 miejscu. Raport z
badania dostępny jest na stronach
internetowych SGH.

Restaura:
co słychać?
Tekst: Martyna Kordulewska,
Foto: Restaura

n Trwa międzynarodowa współpraca
W dniach 10–11 maja pracownicy Urzędu
Miejskiego szkolili się na Słowacji. Podczas
spotkania partnerów projektu w mieście
Veľké Teriakovce odbyły się warsztaty z praktycznego przygotowania do realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Znowu dostaliśmy
piątkę od SGH
Tekst i Foto: red.

n Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
ponownie „Gminą na piątkę!”. Szkoła
Główna Handlowa wysoko oceniła
obsługę potencjalnego inwestora
w naszej gminie.
Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod
opieką prof. dr hab. Hanny GodlewskiejMajkowskiej i dr Joanny Żukowskiej poddało
ocenie naszą stronę internetową pod kątem
informacji przydatnych inwestorom oraz
www.nowydwormaz.pl
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Dobra jakość życia i zadowolenie
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
Tekst i Foto: red.

n Trwają prace nad Strategią Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018–2030. Podczas cyklicznych warsztatów
z różnymi grupami mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego omawiane są najważniejsze aspekty funkcjonowania miasta, co przyczyni się do wypracowania całego dokumentu. Ostatnie ze spotkań odbyło się 26 kwietnia i dotyczyło warunków
życia w naszym mieście. W warsztatach wzięło udział kilkunastu mieszkańców.

Omówiono kilka obszarów związanych z życiem w Nowym Dworze: warunki życia, ochrona
zdrowia, opieka i pomoc, kultura, sport, rekreacja oraz wypoczynek. Uczestnicy mieli za zadanie wskazać mocne i słabe strony miasta
oraz szanse i zagrożenia w odniesieniu do wymienionych obszarów. Taki proces nazywany
jest analizą SWOT i jest kluczowy dla tworzenia
takich dokumentów jak strategia rozwoju.
Najwięcej informacji udało się uzyskać
w trakcie omawiania ogólnych warunków życia w mieście. Do głównych problemów
w tym obszarze zaliczono niechęć pracodawców do zatrudniania w pełnym wymiarze etatu i na podstawie umowy o pracę; zamiast
tego preferowane są umowy cywilno-prawne,
które nie gwarantują pracownikom bezpieczeństwa. Innym problemem jest sytuacja
mieszkaniowa w Nowym Dworze Mazowieckim. Brakuje nowych mieszkań komunalnych,
istnieje jedynie oferta deweloperska. Wskazano również, że problemem miasta jest jego
usytuowanie w okolicy rzeki, co sprawia, że
znajduje się ono na terenie zalewowym.
Do mocnych stron miasta zaliczono niski i ciągle spadający poziom bezrobocia. Szansą
miasta jest położenie blisko Warszawy. Fakt
8

ten jednak może nieść ze sobą również zagrożenia w postaci tego, że Warszawa jest atrakcyjniejszym miejscem do pracy i również tam
wielu mieszkańców wydaje pieniądze,
na czym Nowy Dwór Mazowiecki traci.
W wypadku obszaru ochrony zdrowia i życia zidentyfikowano kilka najważniejszych problemów. Pierwszym z nich jest alkoholizm
sporej grupy mieszkańców i negatywne konsekwencje uzależnienia. Problemem jest także
bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych.
W mieście istnieje niewystarczająca infrastruktura ścieżek rowerowych, a niektórzy użytkownicy ruchu nie znają jego zasad, przez co
powstają niebezpieczne sytuacje na drogach
i chodnikach.
Kolejnym obszarem omówionym podczas
warsztatów była opieka i pomoc. Jakość pomocy społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim oceniono bardzo dobrze. Wskazano
szczególnie na zaangażowanie pracowników
socjalnych. Miasto przekazuje wystarczające
środki do OPS, który jeszcze dodatkowo pozyskuje fundusze z Unii Europejskiej. Mieszkańcy
zauważyli jednak kilka problemów związanych z tym obszarem. Po pierwsze, wysokość
zasiłków jest za niska, by pomóc potrzebują-

cym. Zwrócono również uwagę na wyuczoną
bezradność klientów OPS, którzy korzystają
z pomocy przez długi czas. Istotnym aspektem
wymagającym poprawy jest też liczba żłobków publicznych. W tym momencie funkcjonuje tylko jeden w dzielnicy Twierdza Modlin,
przez co rodzice z pozostałych części miasta
zmuszeni są do korzystania z prywatnych placówek, w których opłaty są bardzo wysokie.
Ostatnim z zagadnień była kultura, sport, rekreacja i wypoczynek. Pozytywnie oceniono
ofertę i infrastrukturę sportową miasta. Uznano,
że jest wystarczająco bogata, istnieją boiska,
basen i siłownie. Uczestnicy zauważyli jednak,
że oferta rekreacyjna dla dzieci i młodzieży jest
niewielka. Ponadto grupą, do której miasto nie
kieruje żadnych działań, są osoby w średnim
wieku, które nie są zintegrowane.
Warsztaty są jednym z etapów tworzenia
Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018–2030. Dokument powstanie w listopadzie tego roku i wyznaczy kierunki
rozwoju miasta na kolejne lata. Wszystkich
mieszkańców serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w procesie tworzenia Strategii. Więcej informacji można uzyskać
na stronie http://strategiandm.pl/.
www.nowydwormaz.pl
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Konkurs Straży Miejskiej rozstrzygnięty!
Tekst: Małgorzata Wójcik, Foto: Aneta Pielach-Pierścieniak

n Straż Miejska pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta zorganizowała VIII edycję
konkursu plastycznego dla uczniów w wieku od 5 do 16 lat ze szkół z terenu Miasta. W tym roku temat konkursu to:
„Żyj zdrowo, ekologicznie, radośnie, odblaskowo i bezpiecznie”.

W ramach konkursu nadesłano 28 ciekawych i barwnych prac plastycznych. Jury składające się z nauczycieli plastyki, bardzo
wnikliwie i rzetelnie oceniło pracę biorąc
pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie, pomysłowość oraz zgodność z tematyką,
która według oceniających nie była łatwa.
Jak zawsze bardzo trudno było wybrać laure-

atów, gdyż wszystkie prace i techniki ich wykonania były bardzo ciekawe i różnorodne.
Spośród nadesłanych prac wybrano 13
prac zwycięskich i wyróżniono 2 prace. 29 maja w Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim odbyło
się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.
Tegorocznymi Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych konkursu zostali:

Grupa IV
Miejsce I – Marcel Skrobich kl. II SP nr 5
Miejsce II – Emilia Tomaszewska kl. III SP nr 5
Miejsce III – Michał Jedliński kl. III ZS nr 1

Grupa I
Miejsce I – Majka Bienias kl. III SP nr 5
ex aequo Miejsce I – Sylwia Sac kl. III SP nr 5
Miejsce II – Maja Kręcicka kl. III SP nr 5
Miejsce III – JULIA Zuzanna Mystkowska
kl. III SP nr 5

Grupa II
Miejsce I – Małgorzata Górecka
kl. IV Twierdza
Miejsce II – Amelia Mizerska kl. IV Twierdza
Miejsce III – Łukasz Chrustowski kl. IV ZS nr 1
Wyróżnienie od Burmistrza Miasta – Majka
Bienias kl. III SP nr 5
Wyróżnienie od Przewodniczącego Rady
Miejskiej – Sylwia Sac kl. III SP nr 5
Wyróżnienie od Wydziału Gospodarki Komunalnej – Olaf Wieczorek kl. I ZS nr 1
Wyróżnienie od Wydziału Spraw Społecznych – Dawid Strześniewski ZS nr 1
Wyróżnienie od Wydziału Promocji Miasta
– Jakub Krzepicki kl. III ZS nr 1
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
za wzięcie udziału w konkursie szczególne podziękowania kierujemy do dyrekcji i nauczycieli szkół za pomoc i współpracę w realizacji
konkursu.
www.nowydwormaz.pl
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Nowy Sprzęt dla OSP Nowy Dwór Mazowiecki
Tekst i Foto: Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim ma już nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zakupiony zostały
sprzęt z zakresu wyposażenia indywidualnego i środków ochrony indywidualnej, pompy strażackie, agregaty, jak
i specjalistyczny sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa technicznego,
grup poszukiwawczo-ratowniczych, sprzęt ratownictwa medycznego.

Nowy sprzęt zastąpi już ten wysłużony będący na wyposażeniu Jednostki oraz uzupełni
wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego w zeszłym roku.
Zakupiony w ramach projektu samochód posiada tylko standardowe wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego w ilości
minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej
funkcjonalności, jako średniego samochodu pożarniczego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych podczas
prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych.
Zarówno sprzęt jak i samochód zostały zakupione w ramach realizowanego projektu
pn. „Wzrost bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego poprzez zakup
samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz
z wyposażeniem dodatkowym dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim”, finansowanego
ze środków unijnych, w ramach programu
RPO WM 2014–2020., Działanie 5.1.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 207 354,33 w tym kwota dofinansowania
to 444 699,89 zł.
Uroczystość przekazania wozu odbyła się
w ramach Powiatowego Dnia Strażaka. Osobiście dokonał tego Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, władze Powiatu
Nowodworskiego oraz Burmistrz Jacek Kowalski.
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Aktualna realizacja inwestycji drogowych
Tekst i Foto: red.

n Miasto systematycznie realizuje inwestycje drogowe. W maju zakończyły się prace w Modlinie Starym, które obejmowały
ulice: Malinową, Topolową, Słoneczną i Sporną.

Zakres prac w ulicach Malinowej, Topolowej i Spornej w Modlinie Starym obejmował:
• utwardzenie 2333 m2 jezdni wraz
z wjazdami bramowymi betonową kostką
brukową na podbudowie z kruszywa
łamanego w krawężnikach betonowych,

• wykonanie 667 m2 chodników
z betonowej kostki brukowej ułożonej
na podsypce cementowo-piaskowej,
• montaż 14 szt. słupów oświetlenia
ulicznego zasilanych kablem ziemnym
o długości 276 m.

Fakty Nowodworskie

Koszt budowy tego zadania wyniósł 477 037 zł, z gwarancją wykonanych robót na okres 60 miesięcy. Wykonawcą prac
była firma P & K Jaczewscy z Korytnicy.
Przebudowany został też odcinek ulicy Słonecznej.
Tu prace obejmowały:
• utwardzenie 494 m2 jezdni
wraz z wjazdami bramowymi
betonową kostką brukową
na podbudowie z kruszywa
łamanego w krawężnikach
betonowych,
• montaż 2 szt. słupów oświetlenia
ulicznego zasilanych kablem ziemnym
o długości 49 m.
Koszty zadania wynosiły 104 023 zł, z gwarancją wykonanych robót na okres 60 miesięcy. Wykonawcą również była firma P & K
Jaczewscy z Korytnicy.

NASZE MIASTO

Rozmawiali o bezpieczeństwie
Tekst i Foto: na podst. http://kppnowydwor.policja.waw.pl

n 24 maja o godz. 17.00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyła się debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono samorządowców, przedstawicieli instytucji współpracujących na co dzień z Policją i przede wszystkim lokalną społeczność.

W debacie wzięli udział: Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka, Burmistrz Nowego Dworu Jacek Kowalski, Komendant
Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski, przedstawiciele służb mundurowych oraz
nowodworskiego samorządu.
Podczas debaty poruszono trzy główne
kwestie: bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
www.nowydwormaz.pl

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
oraz program „Dzielnicowy bliżej nas”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi liczby
zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie
miasta. Omówiono także zagrożenia związane z najbardziej uciążliwymi społecznie przestępstwami.

Następnie zaprezentowano założenia oraz
sposób funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przestawione zostały
zagrożenia, które od czasu funkcjonowania
tego narzędzia wprowadzili mieszkańcy Nowego Dworu. Omówiono też, jakie działania
podejmuje Policja po uzyskaniu w ten sposób
informacji.
Uczestnicy debaty zostali także poinformowani o aplikacji „Moja Komenda”, za pośrednictwem której w bardzo szybki i łatwy sposób
mogą pozyskać informacje potrzebne im
do kontaktu z dzielnicowym.
Po wprowadzeniu między uczestnikami
debaty wywiązała się dyskusja i pojawiły się
pytania do prowadzących. Rozmawiano
m.in. o złej organizacji ruchu, zakłócaniu
spoczynku nocnego, gromadzeniu się młodzieży na placu zabaw, małej liczbie patroli
na osiedlach w porach wieczorowo-nocnych.
Wszystkie wnioski i uwagi mieszkańców zostały zapisane i będą uwzględniane w toku
codziennej służby. Kolejna taka debata planowana jest w Zakroczymiu.
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Z życia OSP RW
Tekst i Foto: OSP RW

W nocy z wtorku na środę (9/10 maja) nieznani sprawcy
włamali się do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej
Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy. Po wyłamaniu
kłódek z garażu, skradziono pompę szlamową
a z samochodu marki Iveco ukradziono agregat
prądotwórczy. Z łodzi ratowniczej marki Sorba skradziono
silnik Evinrude E115 o mocy 115 koni mechanicznych.
Skradziony sprzęt:
• Silnik do łodzi FunYack E115DSLAFG 05442992
• Agregat Prądotwórczy KRAFT WELE i3500 numer seryjny
APA/666/2014
• Pompa Szlamowa Honda WT30X
i Żeglugi Śródlądowej „Studium wykonalności dla dolnej Wisły” i zaprojektowania oraz budowy nowoczesnej, płaskodennej jednostki pływającej po Wiśle, przystosowanej do przewożenia kontenerów,
Wydarzenie odbędzie się w ramach międzynarodowego projektu EMMA, który ma zwiększyć możliwości przewozu towarów i rozwinąć logistykę w państwach nadbałtyckich.

W sobotę (13.05) nasi druhowie brali udział na terenie
Szkoły Podstawowej nr 5 w konkursie „Bezpiecznie
na rowerze” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Piątki i Szkołę Podstawową.

Druhowie apelują o pomoc w ustaleniu sprawców zdarzenia.
W chwili obecnej nie mogą nieść pomocy potrzebującym na wodzie
w takim stopniu jak zakładali rozpoczynając sezon.
Mimo włamania strażacy działają dalej. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji wykonują swoje czynności a w tym czasie strażacy szkolą młodzież z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom
wypadków.

Celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa
wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego poprzez popularyzację przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
Pokazanie, że bardzo dobra znajomość zasad bezpieczeństwa ruchu
drogowego i umiejętność udzielenia pierwszej pomocy ma ogromy
wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale także na zdrowie i życie innych
uczestników ruchu. Większa wiedza i świadomość niewątpliwie wpłynie również na zmniejszenie się liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci (pieszych i rowerzystów).
Dla najmłodszych przygotowaliśmy płonącą „wioskę smerfów” oraz
pokazy z pierwszej pomocy. Wspólnie z funkcjonariuszami z JRG Nowy
Dwór Mazowiecki zaprezentowaliśmy metody wydostania z pojazdu,
poszkodowanej w wypadku osoby.

W środę 26 kwietnia nasza łódź ratunkowa wspólnie
z ratownikami z WOPR Włocławek, zabezpieczała transport
kontenerów na barce po rzece Wiśle od granicy powiatu
do przystani w Modlinie.
Rejs promocyjny ma upowszechnić wiedzę społeczeństwa na temat
gospodarczego wykorzystania rzek i śródlądowych portów. Jeden
z nich – największy na szlaku z Gdańska do Warszawy – ma powstać
w zakolu Wisły między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim i pełnić rolę
platformy multimodalnej, czyli połączonych węzłów przeładunkowych:
wodnego, kolejowego i samochodowego.
Wyprawa w górę rzeki ma również aspekt badawczy – załoga reprezentowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
(Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych) i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej w Toruniu) zdobędzie dane, które posłużą do sporządzenia studium lokalizacyjnego
platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego, jak
również przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej
12
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Nasi uczniowie laureatami konkursu o Marszałku Piłsudskim
Tekst i Foto: (ak)

n 26 maja 2017 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży
szkolnej „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150. rocznicę urodzin”, zorganizowanego przez
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród laureatów konkursu byli uczniowie z nowodworskich szkół.
II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobył Bartłomiej Składanek – Zespół
Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, który otrzymał nagrodę, dyplom
i puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary wręczono również uczniom, którzy otrzymali wyróżnienia specjalne. Michał Kujawa z Zespołu
Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze
Mazowieckim otrzymał puchar Starosty Powiatu Nowodworskiego, a Jakub Cichocki z tej samej szkoły – puchar Prezesa ZG Związku
Oficerów Rezerwy RP. Julita Kryśkiewicz z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymała puchar Burmistrza Nowego
Dworu Mazowieckiego. Ponadto uczniowie
nowodworskich szkół biorący udział w konkursie otrzymali upominki od Burmistrza Nowego
Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego
i Starosty Powiatu Nowodworskiego Magdaleny Biernackiej.
Gościem honorowym gali konkursowej była minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która
jest matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W gali finałowej konkursu udział wzięło blisko 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście.
Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy
odebrało ok. 100 nagrodzonych uczniów.
Wręczali je: minister Anna Maria Anders, poseł Barbara Dziuk, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy obecni na gali.
Nagrody w konkursie ufundowali m.in. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-

W 82. rocznicę śmierci Marszałka
Tekst: (k), Foto: Bolesław Morawski

n 12 maja 2017 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
zorganizował w Nowym Dworze Mazowieckim obchody 82. rocznicy śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu
Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości uczestniczyła młodzież szkolna, harcerze,
kombatanci, organizacje społeczne, mieszkańcy miasta. Władze Nowego Dworu Mazowieckiego reprezentował wiceburmistrz
Janusz Mikuszewski.
www.nowydwormaz.pl

Po odegraniu hymnu państwowego zapalono znicz pamięci. Aktu tego dokonali kombatanci – najstarsi członkowie Związku Oficerów
Rezerwy RP: 103-letni kpt. w st. spocz. Andrzej
Rak i 93-letni Roman Kaczorowski – honorowy
obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.
W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata, nawiązując do pogrzebu Marszałka Piłsudskiego w 1935 r. oraz

nych, Ministerstwo Obrony Narodowej, wojewodowie, samorządy wojewódzkie i gminne,
firmy oraz Związek Oficerów Rezerwy RP.
Podczas gali z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił
Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.
Partnerami Związku Oficerów Rezerwy RP
przy organizowaniu gali konkursowej były firmy z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim: Sinevia sp. z o.o. i Artixen.net sp. z o.o.
Patronat nad galą finałową konkursu objęli: TVP Historia, Magazyn Historyczny „Mówią
Wieki” oraz portal internetowy Super.historia
Tygodnika „Do Rzeczy”.

zorganizowanej w tym dniu ceremonii żałobnej w Nowym Dworze Mazowieckim, mówił:
Pogrzeb Marszałka Piłsudskiego w Warszawie
odbył się 17 maja 1935 roku. W rozkazie dziennym Batalionu Elektrotechnicznego dowódca
jednostki ppłk Marceli Rewieński nakazywał,
aby wszyscy żołnierze i pracownicy cywilni
wraz z rodzinami wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych w Warszawie. Dzień
ten był dniem wolnym od zajęć służbowych.
W dniu pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego, 17 maja 1935 roku, Zarząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim zamówił
w kościele parafialnym nabożeństwo żałobne,
po którym urządzono pochód do pomnika
marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującego
się przy koszarach Batalionu Elektrotechnicznego. Pod pomnikiem, wybudowanym w 1935
roku złożono wieńce od władz miasta i organizacji społecznych. W uroczystościach licznie
uczestniczyli mieszkańcy miasta.
Po wystąpieniu okolicznościowym kwiaty
pod pomnikiem (popiersiem) Marszałka Józefa
Piłsudskiego złożono kwiaty i zapalono znicze.
Na zakończenie uroczystości odśpiewano
kilka pieśni legionowych.
Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2 Mazowiecki Pułk Saperów.
13
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Sukces Nowego Dworu Mazowieckiego
Tekst Ewa Parol-Bartnicka,
Foto Sebastian Bańbura

n XVII Nowodworski Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych
Już po raz siedemnasty Nowy Dwór Mazowiecki gościł 30 zaproszonych najstarszych
i najpiękniejszych pojazdów zabytkowych
z Polski, Niemiec, Litwy, Czech i Słowacji.
Wszystkie wyprodukowane przed 1945 rokiem.
Wszystkie pięknie odrestaurowane i chętnie
przyjeżdżające do naszego miasta.
Do tej pory rajdy odbywały się pod auspicjami Automobilklubu Polski. W tym roku organizatorem rajdu był po raz pierwszy
Nowodworski Klub Automobilowy, aczkolwiek
była to ta sama ekipa, która organizuje rajdy
od początku bytności pojazdów Nowym Dworze Mazowieckim.
15 października 2016 r. w naszym mieście
powstał Klub Automobilowy, zrzeszający miłośników starej motoryzacji. Jego prezesem jest
Ewa Parol-Bartnicka (była wiceprezes Automobilklubu Polski i przez 16 lat członek jego zarządu). Członkami zarządu naszego Klubu są
także: Apolinary Bartnicki – wiceprezes i Maria Irek – skarbnik.
Każdy rajd jest na swój sposób wyjątkowy.
Część jego uczestników to stali bywalcy, część
przyjeżdża po raz pierwszy. Rajd cieszy się
wielką popularnością zarówno u nas, jak
i w innych krajach, dlatego musimy ograniczać liczbę zawodników do 30, ze względu
na ograniczone finanse.
W trakcie imprezy rozgrywane są różne konkurencje: jazda wg itenerera strzałkowego,
jazda na regularność, jazda na orientację,
tzw. „Róża Wiatrów”, próby samochodowe,
próby zręcznościowe, testy BRD, turystyczne,
a także konkursy z historii motoryzacji i inne.
Najbardziej widowiskowy jest Konkurs Elegancji rozgrywany w Parku Miejskim im. Józefa
Wybickiego.

gląd samochodu, a także dobrany do epoki
strój załogi.

Najbardziej prestiżową nagrodą jest Puchar Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zdobyli go: Włodzimierz Sadowski
na Nashu 1924 r.,

Stanislavus i Marie Bartkievicius z Kowna
na Mercedesie 1935 r.,

Tomasz i Barbara Skrzelińscy na Brushu
1911 r.,

Adam i Renata Kamińscy na NSU-Fiat 1937 r.

Marek i Halina Sankowscy na Rumblerze 1903 r.,

Rajd odbywa się pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta. Burmistrz Jacek Kowalski jest też przewodniczącym jury Konkursu
Elegancji, podczas którego oceniany jest wy14

Ireneusz i Beata Magnuszewscy na Citroenie 1925 r.,

Podczas konkursu publiczność wybiera
również samochód, który najbardziej się jej
podoba. Laureat otrzymuje Puchar Publiczności. W tym roku zdobył go Arunas Adomaitis
z Wilna.
www.nowydwormaz.pl

Fakty Nowodworskie

WYDARZENIA

Załogi zagraniczne:
I miejsce – Marian i Iveta Koma
ek-Škoda, Popular 1938 r., Słowacja

Najstarszym pojazdem rajdu był Rumbler
z 1903 r. Marka Sankowskiego.
W zlocie gwiaździstym najdalej, bo
aż 720 km, miał do nas Marian Koma
Najlepszy w próbach sportowych był Michał Ratyński.

II miejsce – Śarunas i Auśra Żitkievicius,
Hrysler 1931 r., Litwa
Wielką atrakcją dla nowodworskich dzieci
są przejażdżki starymi automobilami. Na tegoroczny rajd specjalnie w tym celu zaprosiliśmy
autobusik Mercedes Simplex 1903 r. Tomasza
i Majki Siudzińskich.

III miejsce – Hubertus i Karin Weber,
Opel 1935 r., Niemcy

Po podsumowaniu wszystkich wyników
ocenia się zawodników w klasyfikacji generalnej.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim przyjaciołom, dzięki którym
rajd mógł się odbyć i popularyzować nasze
miasto:
– Władzom samorządowym, partnerowi organizacyjnemu imprezy,
– oraz sponsorom: Starostwu Powiatowemu,
firmie TOTAL Polska, firmie ZEC Sp. z o.o., Carl
Villa Sp. z o.o., Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu, stacji benzynowej Petro-Venta, firmie
Szczodry,
firmie
ASO
Duch,
Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, dyrekcji Hotelu Royal, firmie ZWiK Sp.z o.o.
Szczególne podziękowania należą się Komendzie Powiatowej Policji – za niezwykle
sprawne przeprowadzenie kolumny pojazdów, oraz Straży Miejskiej – za pomoc w Parku Miejskim, a także Wydziałowi Promocji
i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.
Dziękujemy również członkom Historycznego Towarzystwa Sportowego – państwu Karczewskim, konferansjerowi p. Życieńskiemu
oraz Zespołowi Szkół nr 2.
Do zobaczenia za rok!

Załogi polskie:
I miejsce – Andrzej i Teresa Rutkowscy,
Oakland 1917 r.

II miejsce – Tomasz i Barbara Skrzelińscy,
Brush 1911 r. (jw.)
II miejsce – Michał i Paweł Ratyńscy,
Wanderer 1938 r. (jw. )
www.nowydwormaz.pl
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Piknik Rodzinny – Majówka 2017 – zrealizowany!
Tekst: Roman Biliński, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1,
Foto: Urząd Miejski

n W niedzielę 14 maja 2017 r. w Amfiteatrze w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego odbył się Piknik Rodzinny
– Majówka 2017, zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Dla przypomnienia: przedmiotowy projekt
zajął drugie miejsce wśród Małych Projektów, uzyskując 697 głosów mieszkańców.

Od południa do amfiteatru zaczęli przychodzić pierwsi mieszkańcy, zachęceni mnóstwem różnorodnych i kolorowych urządzeń

16

zabawowych oraz wspaniałą słoneczną aurą. Tak bogata oprawa pikniku była możliwa
dzięki dodatkowym środkom pozyskanym

od sponsorów. Dla dzieci przygotowano następujące bezpłatne atrakcje: zjeżdżalnia
dmuchana, basen z piłkami, eurobunggy, sy-

www.nowydwormaz.pl
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mulator rodeo, segwaye koszykówka, bramka
celnościowa, namiot z animacjami z malowaniem buziek i ogromnymi bańkami mydlanymi, jeepy akumulatorowe, a także wata
cukrowa i popcorn. Dla nich także przeprowadzono wiele zabaw i konkursów z nagrodami.
Dorośli próbowali swoich sił w turnieju darta
i młota siłomierza, w których najlepsi, oprócz
dyplomów i pucharów, otrzymali cenne nagrody od sponsora strategicznego – w postaci eleganckich toreb na laptopy, piór
wiecznych kulkowych czy pendrive'ów w skórzanej oprawie.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły
się loterie fantowe dla dzieci i dorosłych,
w których każdy los wygrywał, a nagrodami
były gadżety promocyjne Urzędu Miejskiego
oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. oraz słodycze i napoje. Losy w liczbie 200
sztuk, po 100 dla dzieci i dla dorosłych rozeszły
się niczym przysłowiowe świeże bułeczki,
wzbudzając zauważalny dreszczyk emocji.
Dla odwiedzających piknik przygotowano
bezpłatną degustację produktów zdrowej
żywności wraz z bezpłatnymi poradami dietetycznymi i pomiarem tkanki tłuszczowej, można też było uczestniczyć w warsztatach
udzielania pierwszej pomocy, jak też w dodatkowych atrakcjach przygotowanych przez
Ochotniczą Straż Pożarną – Ratownictwo
Wodne i Ochotniczą Straż Pożarną, w tym
w prezentacji nowego samochodu pożarniczego. W stoisku gastronomicznym na uczestników pikniku czekała bezpłatna pula
kiełbasek z grilla i drożdżówki.
Muzyczną oprawę imprezy zapewnił i atmosferę uprzyjemnił występ zespołu Drinking
Stones oraz muzyka z płytoteki.
Mając na uwadze ogromną frekwencję
na pikniku, zadowolenie dzieci i dorosłych, zrealizowane założenia projektu, w tym aktywne
spędzenie czasu wolnego w towarzystwie rodziny i znajomych, integrację mieszkańców
w atmosferze dobrej zabawy, imprezę można
uznać za bardzo udaną.
www.nowydwormaz.pl
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Władze Samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Zarząd Osiedla nr 1
serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, instytucjom i ludziom dobrej woli za
bezinteresowną pomoc i dodatkowe wsparcie realizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2017 projektu pn. „Poznajmy się lepiej. Majówka 2017. Piknik Rodzinny”,
zorganizowanego 14 maja w Amfiteatrze w Parku im. Józefa Wybickiego.
Szczególne wyrazy podziękowania składamy partnerowi strategicznemu w osobie Pana
Janusza Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. za
ufundowanie pakietu urządzeń zabawowych dla dzieci i dorosłych oraz przekazanie wielu
cennych nagród i upominków dla uczestników pikniku. Słowa podziękowania kierujemy do:
Państwa Elżbiety i Wojciecha Szymańskich, właścicieli firmy „Lukullus”, za nieodpłatne
przekazanie produktów spożywczych, Pana Ireneusza Jankowskiego, właściciela piekarni
„Kołacz”, za przekazanie pieczywa i drożdżówek, Pana Zdzisława Szmytkowskiego, dyrektora
Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy, za użyczenie urządzeń do popcornu i waty cukrowej,
właścicieli restauracji „TACHI SUSHI”, za wspaniale przygotowany catering, Pani Anny
Rutkowskiej, Prezes Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o. o., Pana Dariusza Żułtaka,
właściciela PSB Mrówka Nowy Dwór Maz., Pana Marka Wrzesińskiego, Prezesa Zakładu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Pana Roberta Kanigowskiego, Państwa Danuty i Szczepana
Chmiel, właścicieli firmy Apeks, Pani Aleksandry Jaźwiec, właścicielki Wellness Store, Pani
Małgorzaty Sempławskiej, właścicielki Klubu Zdrowego Stylu Życia, właściciela hurtowni
zabawek Lobi, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
– Ratownictwo Wodne.
Państwa wkład finansowy czy rzeczowy, własna praca i poświęcony czas niezwykle
uatrakcyjniły piknik, czego wyrazem było zadowolenie i mile spędzony czas przez
mieszkańców – uczestników imprezy.
Dziękujemy za informacje i relacje z imprezy patronom medialnym: Tygodnikowi
Nowodworskiemu i Faktom Nowodworskim.
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XXII Konkurs „Co w puszczy piszczy”
Tekst i Foto: NOK

n 18 i 19 maja 2017 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się finał regionalny XXII edycji konkursu ekologicznego „Co
w Puszczy Piszczy”. Wzorem lat ubiegłych konkurs składał się z dwóch form: konkursu wiedzy oraz konkursu plastycznego.
Tegoroczny konkurs plastyczny odbywał się
pod hasłem „W pradolinie Wisły – Puszcza
Kampinoska”. Uczniowie ze szkół znajdujących się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz z Nowego Dworu
Mazowieckiego zmierzyli się z wiedzą na temat ekologii, przyrody, a także historii Puszczy
Kampinoskiej. Poznaliśmy również laureatów
konkursu plastycznego.
W czwartek 18 maja zmagały się drużyny
z pięciu gimnazjów. Na początku każda z drużyn przedstawiła hasło łączące Puszczę Kampinoską i Wisłę. Wiedzę finalistów sprawdzały
kolejne różnorodne konkurencje. Było „koło fortuny” – uczestnicy, kręcąc kołem, losowali kategorię, z której odpowiadali (samodzielnie lub
drużynowo): rośliny, zwierzęta, gospodarka leśna, ochrona przyrody, zadania praktyczne
oraz niewiadoma. Inne konkurencje polegały
m.in. na rozpoznaniu odgłosów zwierząt oraz
przyporządkowaniu nazw roślin i grzybów.
Najlepsi okazali się uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Lasocinie.
Koleje miejsca zajęły:
• ZS w Głusku Gimnazjum z siedzibą
w Nowych Grochalach,
• Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym,
• Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi
w Kampinosie,
• Gimnazjum w Leoncinie.
W piątek 19 maja rywalizowali uczniowie 11
szkół podstawowych. Zadania były podobne
do tych, z którymi zmierzyli się gimnazjaliści,
lecz odpowiednio dostosowane do wieku
uczestników. Tego dnia nie obeszło się bez dogrywki, gdyż trzy drużyny zdobyły jednakową
liczbę punktów. Ostatecznie na poszczególnych miejscach uplasowały się:
• I miejsce: Publiczne Gimnazjum
w Lasocinie
• II miejsce: Gimnazjum z Zespołu Szkół
w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach
• III miejsce: Gimnazjum nr 2
w Dziekanowie Leśnym
• IV miejsce: Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach
• V miejsce: Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach
Na konkurs plastyczny wpłynęło 56 prac. Jury, po naradzie, wybrało następujących laureatów:
W kategorii szkoły gimnazjalne:
I miejsce: Żaneta Kurek Gimnazjum
w Kampinosie
18

II miejsce: Pola Melonowska Gimnazjum nr 2
w Dziekanowie Leśnym
III miejsce: Szymon Cwen Gimnazjum
w Kampinosie
Wyróżnienia:
W kategorii szkół podstawowych, klasy I–III:
I miejsce: Oliwia Pawłowska S.P. nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim
II miejsce: Bianka Kosmalska Szkoła
Podstawowa w Brochowie
III miejsce: Ada Bystrek S.P. nr 7 w Nowym
Dworze Mazowieckim
Wyróżnienia:
W kategorii szkół podstawowych, klasy IV–VI:
I miejsce: Aleksandra Łempicka S.P. nr 7
w Nowym Dworze Mazowieckim
II miejsce: Marianna Łuczak Szkoła
Podstawowa w Izabelinie
III miejsce: Pola Skrzek S.P. nr 3 w Nowym
Dworze Mazowieckim
Wyróżnienia: Gabriela Duda S.P. nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim, Julia Oszczyk
Szkoła Podstawowa w Kaliszkach.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Konkurs nie odbyłby się, gdyby nie hojność
sponsorów, którzy ufundowali fantastyczne
nagrody dla zwycięskich drużyn: tablety, elektryczne deskorolki, Waveboardy, głośniki bezprzewodowe, tablety graficzne, słuchawki,
sprzęt sportowy i inne.
Organizatorzy konkursu: Nowodworski Ośrodek Kultury i Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Kampinoskiego Parku Narodowego im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy serdecznie dziękują wszystkim władzom i instytucjom

samorządowym, a także związkom i stowarzyszeniom oraz firmom prywatnym, które wsparły konkurs finansowo i materialnie, a należą
do nich:
• Starostwo Powiatu Warszawskiego
Zachodniego
• Starostwo Powiatu Nowodworskiego
• Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
• Urząd Gminy Leoncin
• Urząd Gminy Izabelin
• Urząd Gminy Stare Babice
• Urząd Gminy Czosnów
• Urząd Gminy Kampinos
• Fundacja Kampinoskiego Parku
Narodowego
• Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego
Parku Narodowego
• Zawiązek Międzygminny „Kampinos”
• Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy
• Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
• Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą
a Kampinosem”
Słodki poczęstunek dla uczestników ufundowali:
Piekarnia Cukiernia „Kołacz” i Cukiernia
„Duet”.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom: p.
Izabeli Bielak i p. Stanisławowi Bielakowi, którzy od lat wspierają konkurs „Co w puszczy
piszczy”, a także p. Emilii Zadwornej i p. Robertowi Sztuce za udział w obradach jury.
Dziękujemy wszystkim nauczycielom za poświęcony czas i przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursów: plastycznego i wiedzy
ekologicznej.
www.nowydwormaz.pl

Fakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl

OGŁOSZENIA

19

Fakty Nowodworskie

OGŁOSZENIA

Zmiany w zasadach segregowania śmieci
Od lipca 2017 r. w Polsce zaczną obowiązywać nowe zasady segregowania odpadów. Jednolite zasady
zostały ustalone w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Ministerstwo Środowiska daje gminom czas na dostosowanie swoich systemów
i oznakowanie pojemników do czasu zakończenia obowiązującej umowy na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych, a na wymianę pojemników nawet 5 lat.
Informujemy, że już od 1 lipca 2017 r. gmina Nowy Dwór Mazowiecki oznaczy pojemniki przy budynkach
wielorodzinnych oraz będzie dostarczać do domów jednorodzinnych worki z nowym oznakowaniem (po wyczerpaniu zapasu worków ze starym oznaczeniem)
Pierwsze zmiany będą dotyczyły sposobu segregacji następujących odpadów:
Papier i tektura – worek/pojemnik niebieski (tak jak dawniej) z napisem „Papier”
Szkło – worek/pojemnik zielony (tak jak dawniej) z napisem „Szkło”
Tworzywa sztuczne, wielomateriałowe i metal – worek/pojemnik żółty (zniknie worek czerwony) z napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”
Oto zmienione zasady segregacji tych frakcji odpadów:

Papier
Co zbieramy

C
C
C
C
C
C

gazety, książki i zeszyty w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,
katalogi, prospekty, książki telefoniczne,
tekturę, kartony, pudełka,
torby i torebki papierowe,
papier pakowy,
papier xero, papier do pisania.

Czego nie zbieramy

I
I
I
I
I
I
I
I
I

opakowań z jakąkolwiek zawartością,
brudnego i zatłuszczonego papieru (jeśli jest zanieczyszczony tylko fragment, wystarczy go oderwać),
lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,
tapet, kalki i papierów przebitkowych,
papieru termicznego,
artykułów higienicznych (chusteczki, pieluszki itp.),
worków po cemencie i wapnie,
toreb po środkach ochrony roślin,
kartoników po napojach, sokach, mleku itp.

Ważne! Papier nie może być mokry. Papier nie może być zanieczyszczony: mechanicznie (np. metale,
szkło, tekstylia, piasek), chemicznie (np. kleje, farby) czy mikrobiologicznie (pleśń czy grzyby).

Szkło
Co zbieramy

C
C
C

szklane butelki i słoiki po napojach, sokach itp.,
szklane opakowania po kosmetykach,
stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych,

Czego nie zbieramy

I
I
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opakowań szklanych z jakąkolwiek zawartością,
szkła płaskiego (tzn. szyby okienne i samochodowe, lustra),
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szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,
ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu arco, miski, talerze, doniczki),
szkła okularowego,
szkła zbrojeniowego,
żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp neonowych i halogenowych,
termometrów rtęciowych,
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Ważne! Z opakowań szklanych należy usunąć zawartość. Z opakowań szklanych usuń zakrętki,
przykrywki, kapsle, korki i postępować jak z tworzywem sztucznym lub metalem. Nie musisz zdejmować
z nich etykiet.

Metale i tworzywa sztuczne
Co zbieramy

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

opakowania stalowe i aluminiowe po napojach i konserwach,
drobny złom metali kolorowych i żelazny, aluminium,
kapsle, przykrywki, zakrętki metalowe i plastikowe,
opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP – oznaczenia te znajdziemy na spodzie butelki),
puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, szamponach),
czyste kanistry plastikowe,
plastikowe opakowania po żywności (np. po serkach, kefirach, margarynach, jogurtach itp.),
plastikowe koszyczki po owocach,
folie, torebki, worki i reklamówki z tworzyw sztucznych,
tworzywa twarde typu skrzynki, rurki, krzesła ogrodowe,
opakowania wielomateriałowe, tzn. kartoniki po napojach, sokach, mleku itp.

Czego nie zbieramy

I
I
I
I
I
I
I
I

opakowań z metalu, aluminium i tworzyw sztucznych z jakąkolwiek zawartością,
opakowań po medykamentach,
puszek i butelek po olejach, smarach (silnikowych, spożywczych), farbach, klejach,
rozpuszczalnikach, opakowań po aerozolach,
opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
tworzyw piankowych, styropianu, gumy,
produktów wykonanych z połączenia metalu z innymi materiałami,
zabawek, pieluch,
zużytych baterii,
Ważne! Z opakowań z tworzyw sztucznych i metali należy usunąć zawartość. Z butelek z tworzyw
sztucznych usuń zakrętki. Zgnieść butelkę lub puszkę aluminiową – zajmie mniej miejsca.

Kolejne zmiany będą wprowadzane w okresie przejściowym i będą Państwo o nich informowani na bieżąco
w Faktach Nowodworskich i na głównej stronie internetowej miasta www.nowydwormaz.pl po lewej stronie
na dole w banerze:
System
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
www.nowydwormaz.pl
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BLIŻEJ HISTORII

Czesław Przedwiecki – człowiek, który podzielił miasto
Tekst: Maria Możdżyńska

n W połowie lat trzydziestych XX wieku burmistrzem Nowego Dworu został Czesław Przedwiecki. Miasto nie było dlań obce,
tu się urodził, mieszkał, tu się ożenił, od lat uczestniczył w jego życiu, najpierw jako nauczyciel, później kierownik Szkoły Powszechnej nr 2. Już wówczas musiał cieszyć się zaufaniem społecznym w specyficznym, wielonarodowościowym mieście.
W 1920 roku był członkiem delegacji, która usiłowała złagodzić warunki rozkazu o wysiedleniu z terenów wokół Twierdzy
obywateli pochodzenia żydowskiego i niemieckiego.
Od odzyskania przez Polskę niepodległości
należał do nowodworskiego Ogniska Związku
Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych,
był jego członkiem jeszcze w 1935 roku, gdy
pełnił już obowiązki burmistrza. Znamienne, że
i tam darzono go zaufaniem. Miał 23 lata, gdy
podczas Powiatowego Zjazdu Nauczycieli wybrany został członkiem zarządu tej organizacji.
Musiał być mocno zaangażowany w swoją
pracę zawodową, chociaż już wówczas gdy
został kierownikiem szkoły, dzielił społeczeństwo
na swoich sympatyków i oponentów. Poważano go i chwalono za inicjatywę budowy nowej
szkoły. Prawdopodobnie oponenci nie omieszkali jednak przypomnieć Panu Kierownikowi, że
z dotychczasową siedzibą „powszechniaka”
były problemy właśnie z jego powodu. Między
właścicielką budynku Aleksandrą Zdanowiczową a Przedwieckim doszło do awantury o szkolne balkony. Sprawa zakończyła się w sądzie
i być może ten fakt był bezpośrednią przyczyną dążenia kierownika do budowy nowej, własnej siedziby dla nowodworskiej „dwójki”.
To dzielenie społeczności miejskiej zaznaczyło się jeszcze mocniej, gdy Czesław Przedwiecki skończył swe rządy w szkole, a rozpoczął je
w mieście. Władze państwowe go doceniały,
dwukrotnie został odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi. Lubili go zwolennicy sportu, bo miejscowym klubom przekazał teren pod budowę
profesjonalnego boiska. „Był to człowiek młody…
światły i gruntownie porządny”. Taką opinie
o włodarzu Nowego Dworu miał proboszcz parafii św. Michała, ksiądz Henryk Jóźwik. Zanotował on w swoich wspomnieniach, że Nowy
Dwór zawdzięczał Przedwieckiemu ułożenie

chodników i uporządkowanie otoczenia parku
oraz przeprowadzenie wodociągu z Twierdzy
do miasta. „Wszystko to było dziełem burmistrza
Przedwieckiego, który z brudnej żydowskiej mieściny zrobił dość porządne miasteczko” – pisał
ks. Jóźwik. To za jego kadencji zaczęto przyznawać tytuły honorowych obywateli Nowego
Dworu, podnosząc prestiż miasta. Wśród uhonorowanych znaleźli się generał Felicjan Sławoj
Składkowski oraz marszałek Edward Śmigły-Rydz. Podczas jego rządów kasa miejska w Nowym Dworze notowała dodatni bilans, co
w naszym mieście było dość rzadkie.
Jedni chwalili działania Przedwieckiego jako
zbawienne dla miasta, inni wytykali, że kładąc
bruk bez zgody właścicieli, rozbierał ogrodzenia i zajmował fragmenty podwórek. Nie było
to zgodne z prawem, ale pewnym usprawiedliwieniem był chaos budowlany, jaki powstał
w mieście w wyniku wielokrotnych pożarów.
Bardzo silna w Nowym Dworze komunizująca
klasa robotnicza twierdziła, że „cała uwaga
Magistratu skierowana jest na rozbudowę
dwóch głównych ulic: Al. Paderewskiego i Warszawskiej, na pozostałych ulicach zaś, zamieszkałych przez najbiedniejszą ludność, nic się nie
robi, aby brukować ulice i zakładać chodniki”.
W 1937 roku w mieście wybuchła afera łapówkowa. Oponenci zarzucali Przedwieckiemu,
że faworyzuje kupców i przedsiębiorców pochodzenia żydowskiego i „robi majątek” dzięki otrzymywanym od nich łapówkom. Sprawa była
poważna, bo dotyczyła nie tylko spraw ściśle nowodworskich, ale również wojskowych. Burmistrz
był oskarżany o przekazanie dostaw żywności
do Twierdzy firmie żydowskiej. Zarzuty komuni-

stycznej prasy okazały się fałszywe i te same pisma, które je nagłaśniały, musiały zamieścić dementi. Im bliżej kolejnych wyborów, tym częściej
odzywali się przeciwnicy. Gdy na ul. Warszawskiej ustawiono świąteczne choinki, oponenci
pytali, dlaczego pojawiły się tylko w centrum
miasta. Gdy przydzielano zapomogi, komunistyczna prasa zarzucała, że otrzymują je jedynie
wybrani, chociaż w tym wypadku Magistrat postępował zgodnie z przepisami.
Ostatnia przedwojenna informacja o Czesławie Przedwieckim mówi, że w końcu sierpnia 1939 roku mobilizował nowodworzan
do kopania rowów przeciwlotniczych. Nie jest
wymieniany w składzie zarządu miasta, powołanym podczas kampanii wrześniowej. Prawdopodobnie na rozkaz opuścił miasto wraz
z większością urzędników. W pierwszej połowie października 1939 roku były burmistrz
na rozkaz okupantów zamiatał nowodworskie
ulice. Osoby, które pamiętają tamten czas,
wspominają o aresztowaniu Przedwieckiego.
Jeśli tak się stało, to uwięzienie nie było zbyt
długie. W listopadzie 1939 roku mieszkał już
w Otwocku i 25 tego miesiąca został wójtem
tamtejszej gminy. W marcu 1940 rou w zarządzie gminy nastąpiły aresztowania, uwięziono
między innymi wójta. Ostatecznie Przedwiecki został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen. 1 kwietnia 1941
roku w warszawskiej „gadzinówce” ukazało
się zawiadomienie o mszy św. w jego intencji.
Było to jednocześnie zawiadomienie o zgonie
byłego burmistrza. Czesław Przedwiecki zmarł
lub zginął w Gusen 13 listopada 1940 roku,
miał wówczas 45 lat.

Członkowie OSP w Nowym Dworze. Czesław Przedwiecki siedzi siódmy od lewej [Strażacy ziemi nowodworskiej]
www.nowydwormaz.pl
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Trzy rzeki na filmowo – „Dzwony wojny”
Tekst i Foto: Zespół LOT Trzech Rzek

n Plenery modlińskiej twierdzy są wykorzystywane nie tylko przez polskie ekipy filmowe. Co najmniej trzykrotnie w Twierdzy swoje
produkcje realizowała brytyjska BBC. Były to: w 1999 roku miniserial „Anna Karenina” według powieści Lwa Tołstoja, w 2012 roku
miniserial „Szpiedzy w Warszawi” i w 2014 – żeby tradycji stało się zadość – miniserial zatytułowany „Dzwony wojny”.

Fabuła tej produkcji to losy dwóch młodych
żołnierzy oraz ich rodzin. Bohaterowie mogli-

by być przyjaciółmi. Jednak staje się inaczej:
jeden jest Brytyjczykiem, drugi Niemcem. Łą-

Rekordowy maj
Tekst: i Foto: Zespół LOT Trzech Rzek

n Tradycyjnie majówka rozpoczęła tegoroczny sezon turystyczny w Twierdzy
Modlin. Przedłużony weekend zaczął się w sobotę 29 kwietnia i trwał do środy
3 maja. W tym czasie Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło przeszło 1370
turystów indywidualnych. W całym maju zaś gościliśmy aż 2400 osób.

Na turystów czekały w Centrum plany, foldery i mapki Twierdzy Modlin, Nowego Dworu
Mazowieckiego, najbliższej okolicy, a także
24

całego Mazowsza. W naszym punkcie można
się też zapoznać z skomercjalizowaną ofertą
szlaków tematycznych Dziedzictwo Mazow-

czy ich wiele. Obaj wchodzą właśnie w dorosłość, mają kochających rodziców, są zakochani. Obaj chcą walczyć za swój kraj. I tak
stają po dwóch stronach konfliktu I wojny
światowej i walczą przeciwko sobie. Dwie gorące nastoletnie głowy, niemal chłopcy, zaciągają się do armii i po raz pierwszy
opuszczają rodzinne domy i bliskich. Warto
obejrzeć ten film, jest on dostępny między innymi na cda.pl.
W tym serialu zagrało kilkoro polskich aktorów, między innymi Bartosz Bielenin, Erika Karkuszewska, Maciej Robakiewicz.
Sceny do filmu kręcono właściwie w całej
Twierdzy. Koszary, dziedziniec Koszar, okolice
Wieży Białej i Wieży Czerwonej, filary mostu też
zdjęcia zimowe, charakteryzując scenerię
na zimową (patrz zdjęcie filarów mostu
przy Bramie Dąbrowskiego).
Nasze zadanie konkursowe brzmi: Prosimy
podać imiona głównych bohaterów serialu.
Na pierwszą osobę, która nadeśle poprawną odpowiedź na 3rzeki@3rzeki.pl, czeka
drobny upominek, do odebrania w Centrum
Informacji Turystycznej przy Baśki Murmańskiej 164.

sza. Wśród bardzo wielu ofert znajdują się
dwie z terenu Twierdzy Modlin – obie związane ze szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920: Szyfry
Armii Podziemi – Twierdza Modlin oraz wycieczka „Kadeci w Bitwie Warszawskiej”. Oba
produkty cieszą się dużym zainteresowaniem
turystów odwiedzających CIT.
Spora część naszych gości przy okazji wizyty w Centrum Informacji Turystycznej odwiedzała nową ekspozycję w Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Wśród odwiedzających muzeum furorę robił schron, w którym można było przeżyć symulację nalotu.
Skąd tytuł rekordowy maj? W maju 2016 roku odwiedziło nas tylko 1700 osób. Duży wzrost
liczby gości CIT cieszy szczególnie, bo zwiększa się ruch w dni powszednie – od poniedziałku do piątku.
Liczby, które podaliśmy dotyczą turystów indywidualnych, oprócz nich Twierdzę odwiedza sporo grup zorganizowanych, wycieczki
szkolne, uniwersytety trzeciego wieku i inne
grupy.
Centrum Informacji Turystycznej, Nowy
Dwór Mazowiecki, ul. Baśki Murmańskiej 164
Czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00–17.00
Serdecznie zapraszamy!
www.nowydwormaz.pl
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Akcja charytatywna na rzecz
schroniska dla zwierząt
Tekst: Aleksandra Rębecka, Foto: Aleksandra Rębecka i Klaudia Kozieł

n 11 kwietnia w Niepublicznym przedszkolu „Akademia Malucha” w Nowym
Dworze Mazowieckim odbył się wielkanocny kiermasz. Dzieci wraz ze swoimi paniami wykonały różnego rodzaju ozdoby świąteczne, m.in. pisanki, stroiki, baranki
świąteczne, kurczaczki, króliczki i kartki wielkanocne.
Kolorowe, ręcznie robione ozdoby cieszyły
się dużym powodzeniem wśród rodziców.
W zamian za piękne, niepowtarzalne prace
rodzice przynosili karmę, koce, poduszki oraz
różnego rodzaju smakołyki dla zwierząt ze
schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim.
Los zwierząt w schronisku jest ogromnie
smutny, to miejsce, gdzie znajdują dach

nad głową, ale nadal pozostają porzucone,
oczekują na dobre serce każdego z nas. Akcja miała na celu uświadomienie dzieciom,
jak ważne w naszym życiu jest pomaganie innym, nie tylko sobie nawzajem, ale również innym istotom żyjącym, w tym wypadku
zwierzętom. Dowiedziały się, że o zwierzęta
trzeba dbać, szanować je i opiekować się ni-

Apel z okazji świąt majowych
w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy
Tekst: Maja Witt, klasa 2d, Foto: Zespół Szkół

n 28 kwietnia w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin odbył się uroczysty apel z okazji
świąt majowych.

mi. Wszystkie zebrane podczas kiermaszu rzeczy zostały przewiezione do schroniska przez
przedszkolaków i ich panie. Sama radość
i chęć pomocy oraz samodzielne przekazanie zebranych darów zrobiły na dzieciach
ogromne wrażenie. Jesteśmy dumni z naszych
podopiecznych i ich rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom
za zaangażowanie i zbiórkę.

Na początku głos zabrał Pan Dyrektor Zdzisław Szmytkowski, by powitać zgromadzonych gości i uczniów.Następnie odbyła się
część artystyczna, przygotowana przez
uczniów oraz panie Małgorzatę Lech i Beatę
Kielar z klas 4a i 2d Szkoły Podstawowej nr 4.
Uczniowie w strojach z tamtej epoki przedstawili najważniejsze wydarzenia związane
z uchwaleniem Konstytucji 3 maja. Przypomnieli nam także o przyłączeniu Polski do Unii
Europejskiej, Święcie Flagi Państwowej oraz
Święcie Pracy. Nie zabrakło związanych z tymi wydarzeniami wierszy, piosenek i występów
tanecznych.
Świetna inscenizacja apelu sprawiła, że
wszyscy oglądali go z wielkim zaciekawieniem. W nagrodę za piękne przedstawienia
Pan Dyrektor obiecał zaprosić artystów na lody. Bardzo się z tego cieszę, bo ja też występowałam. Mniam…

Wielki sukces
ucznia ze Szkoły
Podstawowej nr 7
Tekst i Foto: Katarzyna Tomaszewska

n Uczniowie klasy I b – Marysia Cur
i Aleksander Lech wzięli w tym roku
udział w konkursie recytatorskim
„Warszawska Syrenka”.
Wygrali etap szkolny i recytowali swoje wiersze w II etapie w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Tam oboje zostali zauważeni. Jurorem
była aktorka Joanna Kulig. Bardzo podobał jej
się zarówno występ Marysi, jak i Olka. Jednak
szansę udziału w kolejnym etapie w Warszawie dostał Olek. Jurorami tym razem byli aktorzy: Magdalena Warzecha i Marek
Bartosiewicz. Po udanym występie w Mazowww.nowydwormaz.pl

wieckim Instytucie Kultury nasz reprezentant
zdobył II miejsce. Na przestrzeni wielu lat nikt
w naszej szkole nie odniósł takiego sukcesu

w „Warszawskiej Syrence”. Gratulujemy uzdolnionemu sześciolatkowi i życzymy mu dalszych sukcesów w tej dziedzinie.
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Festiwal Nauki w Modlinie Twierdzy
Zaobserwowała i opisała Gabriela Paszkiewicz z klasy IIIb PG

n 10 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza odbył się drugi Festiwal Nauki.

Przygotowania do tego przedsięwzięcia
trwały dość długo. Cały trud się opłacił, bo
wszystko wyszło znakomicie. Młodzież z podstawówki oraz gimnazjum organizowała różne
eksperymenty oraz gry związane z nauką. Stanowiska były bardzo różnorodne: związane
z chemią, fizyką, matematyką, biologią, przyrodą, informatyką, logicznym myśleniem i różnymi ciekawymi tematami. Koordynatorem

festiwalu była pani mgr Justyna Paszkiewicz.
W festiwal zaangażowali się nauczyciele zespołów
matematyczno-informatycznego
i przyrodniczego: mgr Wioletta Rosiak, mgr Katarzyna Jandy, mgr Artur Kielar, mgr Arkadiusz
Adamowicz, mgr Dariusz Adamowicz, mgr
Małgorzata Lech, mgr Elżbieta Wiloch, mgr
Renata Sawick-Turek. Do wspólnej zabawy
dołączyły także mgr Agnieszka Arent i mgr Ka-

tarzyna Prusinowska. Zabawa polegała
na obserwowaniu przeróżnych reakcji, doświadczeń, słuchaniu osoby, która tłumaczyła
doświadczenie, braniu udziału w grach i zabawach dydaktycznych. Na festiwalu nie mogło zabraknąć gier logicznych. Przeznaczone
one były dla dużego przedziału wiekowego.
Gry rozwijają logiczne myślenie, co bardzo
ułatwia dalszą edukacje, ale również zabija
nudę. Na całe wydarzenie przybyło bardzo
dużo osób.
Serdecznie dziękujemy sponsorom:
Panu Dyrektorowi naszej szkoły, Panu Burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego, Prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z.o.o., Prezesowi Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim, Prezesowi Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa
Modlin Sp. z.o.o., Prezesowi Alpla NDM Sp.
z o.o., Prezesowi Fabryka Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o., Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.
Dzięki nim żaden uczestnik festiwalu nie wyszedł bez drobnego upominku. Pomysł na całe spotkanie był naprawdę świetny, wszystkim
się podobał. Mam nadzieję, że podobny festyn odbędzie się w przyszłym roku.

Stawiamy na edukację na wycieczkach
Tekst i Foto: Tomasz Wichowski

n 11 maja cała klasa IVb z Zespołu Szkół nr 3 razem ze swoim wychowawcą p. Tomaszem Wichowskim i psychologiem
p. Justyną Kowalczyk pojechała na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.

Uczniowie aktywnie brali udział w doświadczeniach naukowych oraz wystawach: „Płyń
lub giń”, „Nowy Świat w Ruchu”, „Człowiek
i środowisko”, „Korzenie cywilizacji”, „Strefa
światła”, „Majsterni”, „Teatr Wysokich Napięć”,
„Pokazy naukowe”.
26

Ogromne wrażenie na uczestnikach tej wycieczki zrobił pokaz w najnowocześniejszym
planetarium w Polsce o tematyce „Halo Ziemia”. Sam jego trailer jeszcze przed premierą
został wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Full Dome w Jenie, sam film

zaś był nominowany w kategorii: Film roku 2017 i otrzymał nagrodę JANUS Directors
Award.
Składamy serdeczne podziękowania
p. Krzysztofowi Puszkarskiemu za pomoc w organizacji wyjazdu.
www.nowydwormaz.pl
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Gala Tańca w PP 2

chu, intelektu i emocji. Choć nie zawsze nam
wychodzi, to jednak nie ma to znaczenia – li-

czy się nasze samopoczucie. W tańcu każda
dziewczynka staje się księżniczką na balu,
a każdy chłopiec przeistacza się w swojego
muzycznego idola. Taniec sprawia, że bajki
stają się rzeczywistością. W przedszkolu wszyscy starannie przygotowywali się na ten dzień
– panie wybierały muzykę i układały choreografie, dzieci ćwiczyły układy taneczne, a rodzice pomogli zorganizować stroje. Na gali
dzieci tańczyły do utworów dawnych i współczesnych. Zaprezentowały tańce tradycyjne,
ludowe i dyskotekowe. Tańczono do piosenek
Bee Gees, Shakiry, był taniec zorba, zbójnicki
i barokowy.
Specjalny pokaz taneczny dały też gimnazjalistki Ola i Wiktoria. Wszyscy w tańcu bawili
się doskonale, a trud został zwieńczony nagrodami rzeczowymi i wspaniałymi wrażeniami.
Być może ktoś z naszych przedszkolaków
w przyszłości zostanie słynnym tancerzem. Uroczystość zorganizowały panie nauczycielki Bożena Kowalska i Magda Chojnacka.

którzy dbali o swoje roślinki w ogrodzie. Mali
aktorzy swoją prezentację rozpoczęli od inscenizacji w ulu, gdzie królowa pszczół wysłała
swoje robotnice na łąkę i do ogrodu po nektar na miód. Problem okazał się niewymagający, gdyż na pracowitych pszczółkach
można zawsze polegać. Swoje starania dołożyli również gospodarze tytułowego ogródka.
Dzięki dokładnym czynnościom, takim jak kopanie, grabienie i podlewanie, sprawili, że
kwiaty i warzywa wyglądały pięknie, a owady
były zadowolone z wykonanej pracy. Nie zapomnijmy również o pomocy ze strony deszczyku i słonka, bez których ogród nie stałby się
magicznym miejscem, w którym pasiaste

owady znajdą wiele złocistego nektaru.
Po pracowitym dniu naszym bohaterom należała się solidna dawka odpoczynku, którą wykorzystali, prezentując wesoły taniec. W ten
sposób mali aktorzy zakończyli swój debiut aktorski, za który otrzymali wielkie brawa ze strony publiczności, słowa pochwały od pani
dyrektor i całusy od rodziców i dziadków. Kolorowa sceneria pasieki i ogrodu oraz bogata aranżacja muzyczna sprawiła, że nasi
artyści mogli poczuć się prawdziwymi aktorami. Wiosna to wspaniała pora roku, która pokazuje przedszkolakom wiele walorów.
Jednym z nich jest pożyteczna praca w ogrodzie.

Tekst i Foto: B.K.

n 24 kwietnia w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
zorganizowano pokazy taneczne przedszkolaków.

Od dawna twierdzi się, że w tańcu dochodzi do idealnego połączenia muzyki, rytmu, ru-

W ogrodzie
Tekst: K. Kuczkowska,
Foto: E. Szczygieł

n 25 kwietnia najmłodsze
przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola nr 4 w Modlinie Twierdzy
zaprosiły swoich rodziców
na przedstawienie pt. „W ogrodzie”.
Jak pożyteczna i potrzebna jest praca
pszczółek, pokazali mali aktorzy.
Wśród wiosennej scenerii można było podziwiać czynności ogrodniczki i ogrodnika,

www.nowydwormaz.pl
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Siódma polsko-niemiecka
wymiana Jessen–Modlin
Tekst i Foto: Emilia Napiórkowska

n W dniach 14–19 maja grupa 12 uczniów z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy
przebywała pod opieką nauczycielek języka niemieckiego pani Emilii Napiórkowskiej i pani Bożeny Nalewajk na wymianie w Niemczech, w Jessen.

Program związany był ze zwierzętami – „Tierisch beste Freunde”. W poniedziałek po przywitaniu przez Dyrektora Sekundarschule
– Nord Jessen wymieniliśmy prezenty. Polscy
uczniowie dostali worki na buty i książki o Berlinie, a niemieccy uczniowie śmieszne kapcie
– emotikonki. Wszyscy mieli dużo radości
przy wspólnych zdjęciach, prezentując swoje
zabawne obuwie. Po uczestnictwie w niemieckich lekcjach przyszedł czas na pracę
nad projektem. Uczniowie wykonywali pamiątkowe albumy ozdobione własnoręcznie
zrobionymi stemplami-zwierzątkami. Zostaliśmy również zaproszeni do Burmistrza Miasta
Jessen, który opowiedział nam o mieście – jego historii, położeniu, przemyśle oraz rolnictwie. Uczniowie w nietypowy sposób zwiedzili
centrum miasteczka – byłą to gra terenowa.
Odpowiedzi na pytania dotyczące miasta
mogli poszukać w mieście bądź zapytać
mieszkańców. Za swoją pracę uczniowie
otrzymali punkty, które zdecydowały o zwycięstwie – pierwsze miejsce zajęli Karol Żurek i jego gospodarz Filip. Dyrektor szkoły ufundował
pamiątkowe dyplomy i nagrody.
We wtorek uczniowie kontynuowali prace
nad projektem. Przed południem odbyła się
ciekawa lekcja w szkole psów. Uczniowie dostali zadania do wykonania. Zwiedzili szkołę
psów, obserwowali tresurę zwierząt oraz sami
mogli spróbować szkolić swojego podopiecznego. Po południu odbył się trening na krę28

gielni. Właściciel kręgielni ufundował puchary. Największa suma zdobytych punktów przez
parę (uczeń polski i jego niemiecki kolega) zadecydowała o zwycięstwie – pierwsze miejsce
zdobyły Jagoda Jandy i jej koleżanka Anabel.
W środę pojechaliśmy na całodniową wycieczkę do Berlina. Podróż statkiem rzeką
Sprewą okazała się świetnym pomysłem
na zwiedzanie Berlina. Po wspólnym obiedzie
udaliśmy się na zwiedzanie tego miasta – wieża telewizyjna Berliner Fernsehturm, Alexanderplatz, Tiergarten. Na szczęście pogoda

dopisała. Zmęczeni, ale zadowoleni późnym
wieczorem wróciliśmy do Jessen.
Czwartek spędziliśmy w gospodarstwie
w Arnsdorf. Uczniowie zostali podzieleni na klika grup – obieranie owoców i warzyw
na obiad, nauka słówek polskich i ich niemieckich odpowiedników, zdobienie toreb filcowych, zwiedzenie zagrody dla zwierząt
i ogrodu oraz wykonanie jeleni z drewna.
Po obiedzie odbyło się rozdanie nagród, dyplomów oraz prezentacja projektu.
W piątek zostaliśmy zaproszeni na uroczystość zakończenia dziesiątych klas. Było
śmiesznie, wesoło i kolorowo. Uczniowie ostatnich klas zrobili bardzo dużo pozytywnego hałasu! Niestety przyszedł czas pożegnań. Nikt
nie miał ochoty wsiąść do autobusu. Polały się
łzy, które są prawdziwym dowodem nawiązania wspaniałych przyjaźni. Uczniowie zaprosili
swoich gospodarzy do Modlina. Następna wymiana odbędzie się w kwietniu 2018 roku, a tematem jej będzie Kopernik – polski astronom.
Już teraz wszyscy czekamy na następną, już
ósmą, wymianę polsko-niemiecką.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi
Jackowi Kowalskiemu za wsparcie finansowe,
bez którego nie mogłaby odbyć się ta wspaniała przygoda dla uczniów, Panu Dyrektorowi Zdzisławowi Szmytkowskiemu za ogromną
pomoc i poświęcony czas, rodzicom za wsparcie finansowe i organizacyjne. Nasza wymiana została również wsparta finansowo przez
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

www.nowydwormaz.pl
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Zielona Szkoła
Tekst i Foto PG1

n W dniach 10–12 maja grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1
przebywała na Zielonej Szkole na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Podczas
trzydniowego pobytu uczniowie pogłębiali wiedzę na temat Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, a także mieli wiele atrakcji rekreacyjnych
i krajoznawczych.

Jura Krakowsko-Częstochowska rozciąga
się w Polsce południowej od Częstochowy
przez Ogrodzieniec po Kraków. Jest to przepiękna kraina o urozmaiconym krajobrazie,
z charakterystycznymi białymi ostańcami. Jura znana jest przede wszystkim z majestatycznych, wznoszących się na szczytach skał,
średniowiecznych zamków, tworzących słynny Szlak Orlich Gniazd.

www.nowydwormaz.pl

Pierwszego dnia młodzież podziwiała romantyczne ruiny XIV-wiecznego zamku w Mirowie oraz odbudowany średniowieczny
zamek w Bobolicach.
Największą atrakcją była wspinaczka skałkowa pod kierunkiem nauczyciela geografii
p. Dariusza Swatka oraz instruktora Polskiego
Związku Alpinistycznego p. Krzysztofa Rękosiewicza. Młodzież chętnie próbowała swoich sił

i możliwości na wyznaczonej trasie wspinaczkowej.
Wieczorem uczniowie wysłuchali prelekcji
i obejrzeli prezentację multimedialną polskiego alpinisty, grotołaza, przewodnika górskiego
i działacza harcerskiego pana Ignacego Walentego Nendzy. Opowiadał on o jednym z najlepszych himalaistów świata Jerzym Kukuczce.
Drugi dzień wycieczki obfitował w wiele
atrakcji. Najpierw odbyły się gry terenowe
w Dolinie Będkowskiej. Młodzież została podzielona na 4 drużyny i pod kierunkiem opiekunów
wykonywała zlecone zadania. Poruszając się
z mapą, uczniowie poszukiwali obiektów, które
wyglądem odpowiadały skalnym formom przyrodniczym w krajobrazie krasowym. Po wykonaniu zadań cała grupa udała się
do Ogrodzieńca, aby podziwiać okazałe ruiny
najpopularniejszej warowni na Jurze z XIV w.,
leżącej w samym jej sercu, na Górze Janowskiego. Obok zamku w Parku Miniatur uczniowie obejrzeli rekonstrukcje 17 zamków
Jurajskich z okresu ich największej świetności,
pomniejszonych 25 razy w stosunku do oryginałów. Po południu odbył się mecz piłki nożnej
pomiędzy kadrą a uczniami. Nie zabrakło humoru i dobrej zabawy. Na zakończenie udanego dnia odbyło się wspólne ognisko
z kiełbaskami, podczas którego 4 drużyny prezentowały zadania wykonane w ciągu dnia.
Ostatni dzień pobytu na Wyżynie to zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego,
a w nim: Groty Łokietka, zamku w Ojcowie,
Maczugi Herkulesa i Zamku Pieskowa Skała.
Walory krajobrazowe pięknego polskiego
terenu i zdobyte umiejętności wspinaczkowe
na długo pozostaną w pamięci uczestników
Zielonej Szkoły.
Wyjazd został dofinansowany z funduszu
Rady Rodziców, za co serdecznie dziękujemy!
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RozbiegaMy Nowy Dwór – kolejne medale!
Tekst i Foto: Rozbiegamy Nowy Dwór

n Nowodworscy biegacze nie ustają w staraniach o coraz lepsze wyniki i w pełni korzystają z trwającego w najlepsze
sezonu biegowego. Kolejne starty zaprocentowały przywiezieniem do Nowego Dworu Mazowieckiego nowych medali.
jęła utytułowana reprezentantka Polski Pani
Irena Szewińska. W imprezie wystartowało ponad 300 osób, a do Nowego Dworu kolejny
medal przywiózł Dariusz Bagnicki, osiągając
czas 54 min 24 sek.
Rozbiegani nowodworzanie z powodzeniem podejmują również wyzwania ekstremalne. 27 maja w Warszawie biegacze
sprawdzali swoją siłę i charakter w Runmageddonie. Z sukcesem pokonali kilometry pełne przeszkód, wymagających wspinania się,
czołgania w błocie, a także zmagania z wodą i ogniem. Wśród kilku tysięcy śmiałków mieliśmy swoich reprezentantów zarówno
w biegu Classic z 50 przeszkodami na dystansie 12 km, jak również w biegu Nocny Rekrut,
gdzie na dystansie 6 km było do pokonania 30 przeszkód. Classic-Dariusz Bagnicki
czas 03:32:11, Dorota Krzyżanowska 03:10:15.

Rozbiegamy Nowy Dwór na Runmageddonie
14 maja 2017 r. w Lasach Chotomowskich
odbył się po raz czwarty Bieg po Złote Jabłko.
Nasze zawodniczki pokonały niełatwą, miejscami piaszczystą trasę, na której znalazły się
podbiegi i przeszkody w postaci powalonych
drzew. W biegu na dystansie 10 km uzyskały
następujące wyniki: Małgorzata Olejnik 1
godz. 2 min, Joanna Trojanowska 1 godz. 4
min, Małgorzata Sawicka 1 godz. 13 min, Katarzyna Hyczko Sprawka 1 godz. 17 min.
Również 14 maja odbył się 5. PKO Białystok
Półmaraton. Jest to największa biegowa impreza wschodniej Polski, zaliczana do Korony

Półmaratonów Polskich. W biegu na dystansie 21,0975 km wzięło udział ok. 3000 osób z 15
krajów. Nasze miasto i RozbiegaMy Nowy
Dwór reprezentował Dariusz Bagnicki, uzyskując czas 1 godz. 59 min.
Nowodworzanie startują także w imprezach biegowych na dłuższych dystansach. 13
maja odbył się II Ultramaraton Kampinoski,
który wiedzie szlakami Parku Narodowego.
Krzysztof Olejnik pokonał wymagającą trasę
na dystansie 49 km w czasie 5 godz. 17 min.
28 maja na dystansie 10 km odbył
się III Bieg Łomianek, nad którym patronat ob-

Nocny Rekrut
Karol Bielec

01:39:26

Giulio Pawłowski

01:39:28

Mariola Granuszewska

02:13:05

Natalia Turkowska

02:14:05

Marcin Folman

02:16:51

Magdalena Ziemiecka

02:16:52

Emilia Witkowska

02:16:58

Kamil Łuszczyński

02:17:10

Darek Bagnicki z Ireną Szewińską na biegu Łomianek
30

www.nowydwormaz.pl

Fakty Nowodworskie

SPORT

RozbiegaMy Nowy Dwór – akcja
charytatywna nad Zalewem Zegrzyńskim
Tekst i Foto: Rozbiegamy Nowy Dwór

n W sobotę 27 maja nowodworscy biegacze wzięli udział w I Półmaratonie Zegrzyńskim. Rozbiegamy Nowy Dwór – jako
najliczniejsza grupa biegowa – aktywnie zaangażował się w akcję charytatywną „biegnę dla Olusia”, zorganizowaną przez
Fundację PKO Banku Polskiego.
Olek Gratunik to trzyletni mieszkaniec naszego miasta, który choruje
na złośliwy nowotwór mózgu i wymaga pilnej operacji w Niemczech.
Pomimo niełatwych warunków, palącego słońca i podbiegów wszyscy nowodworzanie, także debiutanci, pokonali wyczerpujące 21,095 km trasy i dotarli do mety. Był to trudny półmaraton, ale dzięki
determinacji uczestników udało się osiągnąć najważniejszy cel – zdobyć 20 000 zł na leczenie chłopca. Dla nowodworskich biegaczy sport
jest zatem nie tylko sposobem na zdrowszy styl życia i pokonywanie
własnych słabości, lecz także doskonałym narzędziem do pomocy osobom potrzebującym i inspiracją do zmiany ich życia na lepsze.

Pobiegli dla Olka zdjęcie karteczek

Basia i Ania w półmaratonie Zegrzyńskim

Mistrzostwa Polski
Radom 2017
Tekst: Sensei Dariusz Kowalski 2 dan,
Foto: Ahmed Jadou

n 23 kwietnia w Radomiu odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Polski Wschodniej
Oyama PFK w konkurencjach Kumite.
W zawodach wystartowało ponad 250
zawodników z klubów Oyama karate
z całej Polski.
Zawodnicy z naszego Klubu zdobyli 5 medali: dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy.
To wielki sukces, zwłaszcza że zawody stały
na wysokim poziomie, a niektórzy z naszych
zawodników startowali po raz pierwszy w Mistrzostwach Polski.
I miejsce – Julia Pawlak
I miejsce – Ibrahim Jadou
II miejsce – Hasan Jadou
II miejsce – Aleksander Skłucki
III miejsce – Jakub Przyborski
Gabriel Jarosiński, Oskar Stanisławski, Bartłomiej Stanisławski – udział w zawodach
Gratulujemy kolejnych sukcesów OSU!
www.nowydwormaz.pl
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