Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 102 / Wrzesień 2018

Wakacje w mieście:
Letni wypoczynek:
 prawie 200 tys. złotych przekazało Miasto
na organizację akcji letniej,
 skorzystało z niej 4855 osób,
 wsparliśmy m.in. wyjazdy wakacyjne organizowane
przez stowarzyszenia i instytucje,
 zorganizowaliśmy atrakcje przygotowane w ramach akcji
„Lato w Mieście” przez NOK, NOSiR i Miejską Bibliotekę Publiczną,
 w weekendy zapewniliśmy atrakcje na miejskich plażach kolejny
raz zapraszając do współpracy Waterlandię - plac zabaw na wodzie
i inne atrakcje na plaży,
 zorganizowaliśmy gry i zabawy dla najmłodszych w Parku
Miejskim w ramach Wesołych Niedziel.
Pozyskano środki zewnętrzne na:
 remont budynków komunalnych – ponad 5 mln zł,
 200 tys. zł na budowę boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 5,
 prawie 30 tys. zł na zakup sprzętu dla OSP i OSP RW.
Rozpoczęliśmy budowę:
 ścieżek rowerowych,
 parkingów Parkuj i Jedź.

Przyjazny
Nowy Dwór
inwestuje
w oświatę!
– STR. 3 –

NOWY wygląd
wnętrz Kasyna
Oficerskiego
w Twierdzy
Modlin
– STR. 8 –

Doposażyliśmy place zabaw:
 ul. Sempołowska
 ul. Spacerowa
 Os. Dębowy Park
 w Modlinie Starym
 wkrótce wykonamy strefę aktywności na Dębowym Parku
i plac zabaw na Nowodworzance.
Wyremontowaliśmy
ulice i parkingi (m.in. Wiosenna, Lotników, Długa)
oraz zatoki autobusowe.
Modernizujemy:
 ulicę Mazowiecką,
 skwer Dobrogosta,
 wkrótce Nałęcza.
Wsparliśmy organizację:
 Półmaratonu Trzech Rzek,
 Piąteczki dla Każdego,
 Pikniku Historycznego Mali Odkrywcy Twierdzy Szyfrów,
 Pikniku Parafialnego na Osiedlu Młodych,
 Pikniku integracyjnego dla podopiecznych Koła Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo
oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD,
 Turnieju piłkarskiego UKS Reduta.
Gościliśmy:
 żeńską i męską reprezentację Polski w siatkówce
 uczestników rejsu tratwy Pielgrzym
Uczciliśmy rocznice:
 Powstania Warszawskiego,
 Cudu Nad Wisłą,
 powstania Solidarności,
 wybuchu II Wojny Światowej.
W najbliższych tygodniach organizujemy:
 Pożegnanie Lata w Modlinie Starym (08.09)
 Rekonstrukcja „Obrona Modlina” (15.09).

NARODOWE
CZYTANIE
W NDM
– STR. 17 –

Kolejne
mistrzowskie
tytuły Doroty
Borowskiej!
– STR. 20 –
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trzymacie w rękach pierwsze powakacyjne
wydanie Faktów Nowodworskich. Zebraliśmy
w nich informacje nt. tego co wydarzyło się w naszym mieście w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Nie był to dla nas czas błogiego odpoczynku
– mimo urlopów zrealizowaliśmy wiele zadań.
M.in. zakończyła się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego. Złożone przez mieszkańców wnioski omawiamy na str. 2 w temacie numeru. W tym
samym dziale zamieszczamy informacje nt. wakacyjnych remontów w szkołach i przedszkolach.
Cały czas realizowane są inwestycje i remonty,
a na kolejne pozyskujemy środki zewnętrzne.
200 tys. złotych pozyskaliśmy na budowę boiska
przy Szkole Podstawowej nr 5, a na doposażenie
naszych jednostek pożarniczo – ratowniczych
(OSP i OSP RW) otrzymaliśmy prawie 30 tys.
z Funduszu Sprawiedliwości. Realizowane są
również zadania wybrane w ramach ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego m.in.
renowację przechodzi fontanna na Skwerze Dobrogosta, a pod koniec czerwca otwarta została
strefa relaksu dla mieszkańców przy ul. Sempołowskiej. Na początku października powinna

zakończyć się modernizacja ulicy Mazowieckiej,
a na początku grudnia oddamy do użytku Parking P&R w Modlinie Starym. Na te zadania podpisaliśmy umowy z wykonawcami.
Kończąc nie mogę pominąć sukcesów naszych
sportowców. Przede wszystkim moc gratulacji
przekazuję naszej kanadyjkarce Dorocie Borowskiej, która ciężko pracowała przez całe wakacje
na swoje sukcesy. W dziale sport piszemy o medalach jakie zdobyła na Mistrzostwach Europy
w Belgradzie i Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy we Włoszech. W ostatnich dniach dostarczyła nam wspaniałych emocji, bowiem z Mistrzostw Świata Seniorów rozgrywanych w Portugalii przywiozła kolejne medale – brązowy
(C1 200m) i srebrny (C2 200m).
Jeszcze raz serdecznie gratuluję osiągnięć.
Jacek Kowalski
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w Publicznym Przedszkolu Nr 1

18

Zakończenie roku w PP5

18

Zakończenie Roku Przedszkolnego w PP2
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n Publikujemy wykaz wniosków zgłoszonych w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Z ich opisami można zapoznać się w zakładce w Strefie Mieszkańca
na www.nowydwormaz.pl.
eryfikacja formalna potrwa do rzanki, Modlina Twierdzy, Modlina Sta14 września. Głosowanie na- rego i Dębowego Parku. Zachęcamy do
stąpi w przedostatni tydzień września. śledzenia przebiegu BO na stronie interWybierać będą mieszkańcy Nowodwo- netowej.

Piknik Rodzinny w PP2

19

Wykaz wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego (realizacja w 2019 roku)

OGŁOSZENIA

16-17

EDUKACJA

Pożegnanie Starszaków

SPORT

Kolejne mistrzowskie tytuły Doroty Borowskiej!

20
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Osiedle nr 1(Centrum)
Kwota przypadająca na Osiedle: 75 000 zł
Nazwa zadania
Koszt zadania
Przystanek Przyjazny Podróżnym. Zakup i montaż altany przystankowej przy ul. Warszawskiej.
23 500 zł
Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki i komfortu wypoczynku.
51 500 zł
Suma:
75 000 zł
Osiedle nr 2 (Osiedle Młodych)
Kwota przypadająca na Osiedle: 115 000 zł
BRAK WNIOSKÓW
Suma:
0 zł
Osiedle nr 3 (Pólko)
Kwota przypadająca na Osiedle: 35 000 zł
Zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego przy ul. Spacerowej
35 0000 zł
Suma:
35 0000 zł
Osiedle nr 4 (Pólko)
Kwota przypadająca na Osiedle: 70 000 zł
Zagospodarowanie Osiedla nr 4 Pólko 1
70 000 zł
Suma:
70 000 zł
Osiedle nr 5 (Nowodworzanka)
Kwota przypadająca na Osiedle: 25 000 zł
Aktywizacja seniorów Osiedla Nowodworzanka poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę
18 300 zł
Modernizacja chodnika przy ul. Długiej
25 000 zł
Suma:
43 300 zł
Osiedle nr 6 (Modlin Twierdza)
Kwota przypadająca na Osiedle: 95 000 zł
Modernizacja chodnika przy ul. Moniuszki
30 000 zł
Modernizacja chodnika przy ul. Obwodowej
27 500 zł
Street workout park w Modlinie Twierdzy
30 000 zł
Zakup książek i komputerów do nowopowstałej filii bibliotecznej w Modlinie Twierdzy
24 000 zł
Modernizacja ogrodzenia przy Orliku
66 000 zł
Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina Twierdzy
7 500 zł
Suma:
185 000 zł
Osiedle nr 7 (Modlin Stary)
Kwota przypadająca na Osiedle: 50 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa oraz doposażenie placu zabaw w Modlinie Starym
50 000 zł
Zamienimy starą budę przystankową na nowoczesny bustop w Modlinie
11 111 zł
Suma:
61 111 zł
Osiedle nr 8 (Okunin)
Kwota przypadająca na Osiedle: 10 000 zł
Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla nr 8 Okunin
10 000 zł
Suma:
10 000 zł
Osiedle nr 9 (Dębowy Park)
Kwota przypadająca na Osiedle: 25 000 zł
Zadrzewiona Dębowa
20 500 zł
Poczuj się bezpiecznie – kurs samoobrony dla kobiet
15 200 zł
Aranżacja zieleni – parking duży – Dębowy Park
18 500 zł
Suma:
54 200 zł

www.nowydwormaz.pl
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Przyjazny Nowy Dwór inwestuje w oświatę!
n Okres wakacji to jak zawsze czas remontów w placówkach oświatowych.
W tym roku Miasto przeznaczyło na ten
cel prawie 600 tys. zł.
Zakończyły się wakacyjne remonty
w szkołach i przedszkolach. Prace realizowane były we wszystkich prowadzonych
przez Miasto placówkach. Łączny koszt
wszystkich prac to prawie 600 tys. zł.
W Zespole Szklono – Przedszkolnym
na Osiedlu Młodych 1 wykonano remont 2 sal przedszkolnych i remont łącznika. Piaskownica na placu zabaw zyskała
zadaszenie. Wszystkie prace kosztowały
70 tys. złotych.
1

TeksT Aneta Pielach - Pierścieniak
Foto Arch. UM
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Modlinie Starym 3 na remonty otrzymał
67 tys. zł. Z tych środków odnowiona została nawierzchnia na placu zabaw oraz
wykonano remont placówki opiekuńczo
wychowawczej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

W Szkole Podstawowej nr 5 5 na remonty przeznaczono prawie 91 tys. zł. Wyremontowano salę gimnastyczną wraz
z zapleczem, sale lekcyjne i sekretariat.
5
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Ponad 58 tys zł. kosztowały prace zrealizowane w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Długiej 2 . Wykonano Remont korytarza górnego, naprawiono wewnętrzne hydranty,
przeciekający dach i zalany korytarz.
2

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlinie Twierdzy 4 na cele remontowe
wykorzystał prawie 78 tys. zł. Wykonano
m.in. remont dachu na łączniku z małą
szkołą (36 000), zmodernizowano ogrodzenie boiska piłkarskiego „Orlik” w Modlinie Tw. w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. (23.976,29), wyremontowano instalację centralnego ogrzewania
(5.000), roboty remontowe ogrodzenia
boiska sportowego (4.994,78) remont kotary na hali sportowej (2.752), remont monitoringu wizyjnego (5.250).
4

2

www.nowydwormaz.pl

Za kwotę ponad 79 tys. zł. wykonano remont boiska, sali dydaktycznej, sali lekcyjnej, powiększenie sali dla klasy „0”, naprawiono awarię w sali chemicznej, wymieniono instalację elektryczną w stołówce
szkolnej, remont sali lekcyjnej w Szkole
Podstawowej nr 1 6 .
6
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60 tys. zł kosztowało wykonanie instalacji
oddymiającej oraz wewnętrznej sieci hydrantowej w Przedszkolu nr 1 przy ul.
Mazowieckiej.
W Przedszkolu nr 3 7 na remonty przekazano prawie 90 tys. zł. Z tych środków
wyremontowano dwie sale dydaktyczne
ze schowkami na pościel, instalację elektryczną oraz naprawiono ogrodzenie w filii przy ul. Długiej.
7

Miasto corocznie przeznacza pokaźną
kwotę na wakacyjne remonty w szkołach
i przedszkolach. W latach 2015 – 2018 na
ten cel wydatkowano środki w wysokości
ponad 2,7 mln. zł.
W roku 2015 było to prawie 600 tys. zł,
w 2016 ponad 935 tys. zł, a w 2017 prawie
580 tys.
Największe inwestycje oświatowe jakie
w tym czasie zrealizowano to m.in.
– rok 2015: wykonanie placu zabaw
w Publicznym Przedszkolu nr 5 (94.700),
remont łazienek i przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szkół nr 2 (63465,23), place
zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 za kwotę prawie 100 tys. zł, remont łazienek i sal lekcyjnych 8 w Szkole
Podstawowej nr 5 za łączną kwotę ponad
136 tys. zł.
8

8

8

– rok 2016: częściowa wymiana i naprawa ogrodzenia terenu, wykonanie nawierzchni syntetycznej pod urządzenia
zabawowe oraz nowej nawierzchni trawiastej, zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenie „Farmy zwierząt”,
przeniesienie i zainstalowanie części istniejących urządzeń zabawowych 9 za
kwotę 245.497,05 zł oraz remont dachu
budynku 227 za kwotę 38.481,77 zł w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Modlinie Twierdzy.

salę gimnastyczną na salę szermierczą
(99.979,17 zł). W Szkole Podstawowej nr 5
za prawie 134 tys. zł. przystosowano pomieszczenia na świetlice i oddziały przedszkolne. Szkoła Podstawowa nr 1 przeszła
remonty i modernizacje pomieszczeń
w celu dostosowania do reformy oświatowej. Wykonano prace dostosowawcze za
łączną kwotę 153.625,18 zł oraz wykonano
placu zabaw za 31.500 zł.
W powyższym zestawieniu nie można pominąć dużych inwestycji jak choćby hala
sportowa przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 na Osiedlu Młodych 11, budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr
5 czy utworzenie pierwszego miejskiego
żłobka 12.
11

12

9

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 5 częściowo zmodernizowano ciągi pieszojezdniowe za 190.035 zł, wyremontowano 4 łazienki, sale lekcyjne i szatnie za
130518,90 zł. W tym samym roku w Publicznym Przedszkolu nr 1 za 144.278,14
wykonano placu zabaw (boisko o wymiarach 8x10 m; nawierzchnia pod zestawem
zabawowym, zakup urządzeń na teren
zabaw). Remont przeszły także pomieszczenia w piwnicy. Plac zabaw wykonany
został również w Publicznym Przedszkolu
nr 3. Jego koszt to 99.803,65 zł.
– rok 2017: W PP5 wykonano plac zabaw
za 50 tys. zł 10, w Zespole Szkół w Modlinie
Starym wyremontowano korytarz (30.000
zł), a w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Modlinie Twierdzy przystosowano małą

Sama budowa hali sportowej to prawie
20 mln zł. Budowa powstała dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW (dotacja w wysokości 95 480,00 zł i częściowo umarzalna
pożyczka w wysokości 4 411 330,00 zł)
oraz 2 mln zł łącznej dotacji z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Na utworzenie żłobka
miasto pozyskało środki w wysokości 232
tys. zł, a na budowę boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej nr 5 pozyskano
200 tys. zł.

wyremontowanE salE w pp3
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W skrócie...

TeksT Red.
Fotoarch. UM

Prawie 200 tys. zł. na organizację
Lata w Mieście

Wakacje dobiegły końca. Miasto corocznie przekazuje środki na realizację
akcji „Lato w Mieście”. W tym roku było to
prawie 200 tys. złotych w ramach programu Przyjazny Nowy Dwór Mazowiecki.
Z różnych form spędzania wolnego
czasu skorzystało łącznie 4855 osób zarówno dorosłych jak i dzieci. Były to m.in.
wyjazdy wakacyjne organizowane przez
Stowarzyszenia i instytucje, atrakcje przygotowane w ramach akcji "Lato w Mieście" przez Nowodworski Ośrodek Kultury
w tym Kino pod Gwiazdami, warsztaty
i wyjazdy, Nowodworski Ośrodek Sportu
i Rekreacji oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Trzeci rok z rzędu Miasto zapewniło
atrakcje na miejskich plażach. W weekendy chętni mogli korzystać z wodnego
placu zabaw i animacji dzięki Waterlandii.
Z kolei w wolne od handlu niedziele w Parku Miejskim im. J. Wybickiego najmłodsi
mogli korzystać z gier i zabaw z animatorami w ramach Wesołych Niedziel.

jących w sferze pożarnictwa i ratownictwa wodnego na terenie miasta.
29 sierpnia Burmistrz Jacek Kowalski
i Skarbnik Anna Palczowska podpisali
w Ministerstwie Sprawiedliwości umowę
na dofinansowanie zakupu wyposażenia
i urządzeń ratowniczych dla Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej - Ratownictwo Wodne. Środki
w kwocie 27 254,70 złotych będą pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości. Zakupiony sprzęt posłuży zabezpieczeniu
czynności życiowych osób poszkodowanych w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. Zakupione zostaną m.in.: wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne, butle i osprzęt do zasilania poduszek
pneumatycznych, piły ratownicze, osłony
zabezpieczające poszkodowanego oraz
sprzęt do oznakowania i oświetlenia terenu akcji. Dofinansowane wyposażenie
pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa
zarówno na terenie miasta jak i powiatu,
gdyż będzie wykorzystywane na szeroką
skalę i przyczyni się do podniesienia profesjonalizmu w funkcjonowaniu jednostek OSP.

Uczciliśmy powstanie
Solidarności
31 sierpnia przypada rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. To
Dzień Solidarności i Wolności. Warto
przypominać o wydarzeniach z sierpnia
1980 r., szczególnie w stulecie odzyskania niepodległości.
W rocznicę powstania NSZZ Solidarność na Skwerze Solidarności zostały złożone kwiaty. Obecni na uroczystościach
Burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, przedstawiciele Powiatu Nowodworskiego, radni
miejscy, związkowcy NSZZ Solidarność
oraz mieszkańcy miasta oddali hołd bohaterom tamtych dni.
Odbywająca się tego dnia Sesja rady
Miejskiej rozpoczęła się także minutą ciszy
dla uczczenia wszystkich, którzy w tamtych
trudnych czasach stanęli po stronie wolności i solidarności.
O godz. 18:00 w kościele pw. Św. Michała Archanioła została odprawiona uroczysta msza święta.

Kredki ogrodziły Dębowy Park
Na terenie Osiedla Dębowy Park powstało nowe 20-metrowe niekonwencjonalne ogrodzenie placu zabaw w formie
kolorowych, drewnianych kredek. Inwestycję wykonała firma RUSZTOWANIA
NDM BARTOSZ JANKOWSKI. Koszt inwestycji to 8000 zł.

Prawie 30 tys. zł na sprzęt
do ratowania życia!
Prawie 30 tys. złotych pozyskało Miasto Nowy Dwór Mazowiecki na sprzęt
ratowniczy. Środki będą przeznaczone
na zakup sprzętu dla jednostek działaciąg dalszy na str. 7
www.nowydwormaz.pl
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Partnerstwo Lokalne w Powiecie Nowodworskim
TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

n 6 czerwca 2018 roku z inicjatywy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Nowym Dworze Mazowieckim Marzenny Boczek odbyła się konferencja inaugurująca cykl spotkań mających na celu utworzenie i rozwój PARTNERSTWA
LOKALNEGO w powiecie nowodworskim, którą patronatem objęła Starosta Nowodworski Magdalena Biernacka.

6

C

zerwcowa konferencja dotyczyła diagnozy składników
środowiska społeczno-gospodarczego powiatu nowodworskiego. W spotkaniu wzięło udział 200 osób, w tym
przedstawiciele biznesu, organizacji
pozarządowych, ekonomii społecznej,
samorządowcy i inni partnerzy aktywnie związani z nowodworskim rynkiem
pracy. Podczas spotkania zebrani mieli
możliwość zapoznania się z założeniami tworzenia Partnerstwa Lokalnego
przedstawionymi przez Starostę Nowodworskiego Magdalenę Biernacką,
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie Tomasza Sieradza
oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Marzennę Boczek. Część warsztatową poprowadziła doświadczona
trener Jadwiga Olszowska-Urban,
dzięki której spotkanie było niezwykle
budujące i motywujące do działania.
Spotkanie stało się również okazją do
poznania się i nawiązania kontaktów
ludzi z różnych środowisk.
Tak znaczący odzew na zaproszenie do udziału w tworzeniu partnerstwa, zaangażowanie i wkład pracy
w trakcie odbywających się na konferencji warsztatów tematycznych
wskazuje na duże zrozumienie wagi
przedsięwzięcia.

www.nowydwormaz.pl
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W skrócie cd.

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak Foto Martyna Kordulewska

Ponad 6 mln. zł na remont
budynków komunalnych

200 tys. na boisko przy Piątce!
1 sierpnia br. Miasto oficjalnie otrzymało 200 tys. zł dofinansowania na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią
przy Szkole Podstawowej nr 5. Umowę
podpisał Burmistrz, Jacek Kowalski. Środki
pochodzą z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 – nowego programu, który jest odpowiedzią na potrzeby gmin w zakresie modernizacji bądź stworzenia obiektów sportowych. Wniosek Nowego Dworu
Mazowieckiego jako jeden z 69 został rozpatrzony pozytywnie. Zakres prac przy SP5
obejmuje: przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni sztucznej boiska MINI FOOTBALL o wymiarach 24x26 m wraz z odwodnieniem, oświetlenie boiska na słupach
o wysokości 12 metrów, wyposażenie stałe w bramki i piłko-chwyty oraz stojaki rowerowe na minimum 30 jednośladów.

21 sierpnia br. Burmistrz Jacek Kowalski
wraz ze Skarbnik Miasta p. Anną Palczowską podpisał umowę na dofinansowanie
rewitalizacji budynków komunalnych.
Dzięki pozyskanym środkom w kwocie ponad 5 mln zł remont przejdzie
20 budynków komunalnych.
Wykonane będą m.in. instalacje wodno–kanalizacyjne i ciepłownicze, remonty
dachów i elewacji. Zostaną także wymienione okna i drzwi w częściach wspólnych.
Fot. ze strony www.facebook.com/rzecznik.prasowy.UMWM

Mazowiecka do remontu
Zakończyło się postepowanie przetargowe na wykonanie zadania: „Modernizacja
ulicy Mazowieckiej w Nowym Dworze Mazowieckim”. 9 sierpnia 2018 roku zawarto
umowę na kwotę 424 108,54 złotych z wykonawcą. Prace będzie realizowała firma
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Umowny
termin wykonania zadania to 2 miesiące od podpisania umowy tak więc prace budowlane powinny zakończyć się na początku października.

Rewitalizacja obejmie obiekty przy ulicach: Daszyńskiego 5, ul. Jana Nałęcza 28,
ul. Jana Nałęcza 33, ul. Jana Nałęcza 35,
ul. Kościuszki 3, ul. Kościuszki 1, ul. Modlińska 11, ul. Sukienna 72, ul. Warszawska 12, ul. Legionów 18, ul. Prądzyńskiego 165, ul. Szpitalna 86, ul. Moniuszki
88, ul. Kadetów 91, ul. Kadetów 92,
ul. Malewicza 118, ul. Malewicza 119,
ul. Poniatowskiego 121, ul. Poniatowskiego 122, ul. Poniatowskiego 123.
Projekt realizowany będzie w formule
„Zaprojektuj i wybuduj”, a pierwszym krokiem będzie przeprowadzenie procedury
o udzielenie zamówienia publicznego.
O terminach realizacji poszczególnych
etapów projektu miasto informowało będzie mieszkańców na bieżąco.
Całość zadania to ponad 6 mln zł.
Foto Fundusze dla Mazowsza
www.nowydwormaz.pl

P&R w Modlinie Starym w grudniu
14 sierpnia miasto podpisało umowę na realizację zadania „Budowa naziemnego
parkingu typu Parkuj i Jedź w obszarze ul. Kolejowej i Dworcowej”. Kwota umowy to
3 046 661,55 złotych. Wykonawca inwestycji jest Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Drogowe Marek Cieśliński z Wymysłów. Termin wykonania prac uzgodniono na
10 grudnia 2018 roku.
Odnowiony Skwer Dobrogosta

Skwer Dobrogosta przechodzi modernizację. Obejmuje ona renowację fontanny
oraz ustawienie nowych ławeczek i koszy na śmieci
Fontanna zyska nowy blask i to dosłownie, bo będzie podświetlona. Całość zostanie obłożona granitem . Na Skwerze stanie też 11 nowych ławek i 6 koszy na śmieci.
Koszt zadania to 70 tys. zł. Jest ono finansowane z Budżetu Obywatelskiego. Prace
powinny zakończyć się do połowy września. Niewątpliwie przyczynią się do poprawy estetyki tej części Nowego Dworu Mazowieckiego, a na skwerze będzie przyjemniej. Realizacja zadania jest poprzedzona uzyskaniem pozytywnej opinii konserwatora zabytków.
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Wiemy jak będą wyglądać wnętrza Kasyna Oficerskiego
w Twierdzy Modlin
TeksT Wydział Projektów Infrastrukturalnych Foto UM

n Miasto Nowy Dwór Mazowiecki realizuje trzy projekty
unijne, w ramach których prowadzone są prace rewitalizacyjne dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

J

ednym z założeń projektów było przeprowadzenie konkursu
architektonicznego na aranżację pomieszczeń, które w największym stopniu będą użytkowane przez mieszkańców i turystów.
Kasyno Oficerskie, któremu przywrócony zostanie pierwotny
wygląd z czasów carskich, stanowiło wyzwanie dla architektów,
mających zaprojektować pomieszczenia w taki sposób, aby zachować charakter z początku XX wieku.
Spośród trzech części konkursu nikt nie zdecydował się zaprojektować Centrum Informacji Turystycznej i strefy edukacyjno-zabawowej. W przypadku dwóch pozostałych części, na postawie
przesłanych prac, wyłoniono zwycięzców konkursu:
Część dotycząca aranżacji wnętrz i wyposażenia restauracji i kawiarni - I Nagrodę otrzymała praca nr 654126, uczestnika konkursu:
MBA ARCHITEKCI, Plac Przymierza 5 m 6, 03-944 Warszawa.
Część dotycząca koncepcji wyposażenia technicznego oraz
aranżacji wnętrz i wyposażenia sali teatralno-kinowej - I Nagrodę
otrzymała praca nr 810802 uczestnika konkursu: KRAFTMANN Cezary Czerny, ul. Kabrioletu 4, 03-117 Warszawa.
Nagrody pieniężne w konkursie są dofinansowane ze środków
unijnych w ramach realizowanych projektów.
Kolejnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej,
będącej szczegółowym opracowaniem prac konkursowych. Pozwoli to zweryfikować przyjęte rozwiązania pod kątem właściwego funkcjonowania pomieszczeń.
Części graficzne wszystkich czterech złożonych w konkursie
prac zamieszczamy poniżej w galeriach.
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Spotkanie partnerów RESTAURY w Bratysławie

TeksT I Foto
Wydział Projektów
Infrastrukturalnych

n Miasto Nowy Dwór Mazowiecki wchodzi w kluczową fazę projektu RESTAURA, który równolegle realizowany jest w Polsce, Chorwacji, Słowacji i na Słowenii. W dniach 5 i 6 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, którego celem
było podsumowanie dotychczasowych prac, oraz wytyczenie celów do realizacji w najciekawszej i najważniejszej fazie projektu. Uczestniczyli w nim pracownicy Wydziału Projektów Infrastrukturalnych biorący udział w realizacji projektu.

J

ako, że większość zaangażowanych
partnerów ma już opracowane Zintegrowane Plany Rewitalizacji Elementów
Dziedzictwa kulturowego, czerwcowe
spotkanie w stolicy Słowacji skoncentrowane zostało na przygotowaniu kluczowych materiałów, będących docelowym
efektem realizacji projektu – analiz prawnych, finansowych oraz dokumentacji
technicznej niezbędnej do uruchomienia
prac projektowych. Sporo miejsca poświęcono również kwestii komunikacji korzyści
płynących z realizacji projektów rewitalizacji infrastruktury przy wykorzystaniu formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
W trakcie szkolenia prowadzonego
przez słowackiego partnera projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie partnerzy projektu mogli zapoznać się ze słowackimi doświadczeniami i wyzwaniami
w wykorzystaniu formuły PPP w realizacji
dużych projektów infrastrukturalnych. Po
części teoretycznej uczestnicy szkolenia
mieli możliwość zapoznać się z obiektami
dziedzictwa narodowego na terenie miasta
i praktycznego zastosowania formuły PPP

w ich rewitalizacji.
Nowodworski
projekt „Rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa
publiczno-prywatnego RESTAURA”
to przedsięwzięcie o charakterze
pionierskim w skali całego kraju. Zgodnie
z założeniami tego projektu planowane
jest zrealizowanie w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) historycznego Placu Solnego, modernizacja nabrzeża
Narwi na wysokości miasta oraz zagospodarowanie terenów zielonych na osiedle
mieszkaniowe z częścią usługowo-handlową. Projekt zakłada też utworzenie mariny
przy tym osiedlu i bazy okołoturystycznej
na obszarze objętym opracowaniem. Więcej informacji o projekcie znajduje się na
stronie Nowego Dworu Mazowieckiego.
Realizacja projektu przynieść ma miastu i jego mieszkańcom korzyści nie tylko

na polu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. „RESTAURA ma
także spełnić określone cele społeczne,
gospodarcze, przestrzenne i techniczne,
a także podnieść atrakcyjność sąsiadujących areałów.
Projekt „Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy partnerstwa publiczno-prywatnego RESTAURA”
jest współfinansowany w ramach programu Interreg Europa Środkowa ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Interreg, #PPP, #RESTAURA,
#nowydwormaz,

Nowi nowodworzanie i nowodworzanki
C

TeksT RED. Foto Szczęśliwi Rodzice

ały czas trwa akcja przekazywania pamiątkowych bodziaków dla nowo zameldowanych dzieci
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Podczas meldunku pracownicy
Urzędu Stanu Cywilnego wręczają
szczęśliwym rodzicom drobny upominek dla pociechy, którym jest body
z nadrukiem SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO DWORU!
Za zgodą rodziców publikujemy
kolejne zdjęcia pociech.

Wiktoria Albert ur. 11.05

www.nowydwormaz.pl

Nikodem Draganiak ur. 08.06
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Coraz piękniej przy Sempołowskiej!
n Plac zabaw przy ul. Sempołowskiej
jest coraz piękniejszy. W czerwcu został
doposażony o nowe zabawki i urządzenia do street workoutu. Uroczyste
otwarcie odbyło się 29 czerwca br.

N

a mini piknik połączony z otwarciem
placu zabaw przybyła liczna grupa
mieszkańców, dorosłych i dzieci. Obecny
był również burmistrz Jacek Kowalski.
Na wszystkich czekały kiełbaski, skrzydełka z grilla i napoje, a o pieczywo zadbała
piekarnia Łukasik.
Dzieci nie kryły radości z nowych zabawek i od razu zaczęły je testować. Chętnie korzystały z pozostałych atrakcji jakie
dla nich przygotowano m.in. możliwości

10

puszczania baniek mydlanych.
Na placu zabaw stanęły urządzenia do
street workoutu, urządzenia fitness, nowe
zabawki dla dzieci oraz ławeczki do odpoczynku. Całość dopełnia ogrodzenie i murale na ścianach garaży.
Zadanie zrealizowane zostało w ramach
budżetu obywatelskiego. Koszt doposażenia placu to ponad 59 tys zł.
Głowna organizatorka pikniku, Krystyna
Nasiadka, zebrała moc podziękowań i gratulacji od wszystkich obecnych na imprezie. Sama również nie kryje zadowolenia
i mówi: pracy było dużo ale warto było.
Dziękuję burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu oraz Naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Komunalnej Dariuszowi Tabęckiemu za po-

TeksT red. Foto Gazeta Nowodworska

moc w realizacji zadania. Dziękuję również
wszystkim, którzy poparli nasz wniosek do
budżetu obywatelskiego dzięki czemu dziś
mamy fajne miejsce na spędzanie wolnego
czasu na świeżym powietrzu – dodaje.

www.nowydwormaz.pl
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Nowe urządzenia
zabawowe na Pólku

Pielgrzym przypłynął
do Modlina

TeksT I Foto Aneta Pielach – Pierścieniak

TeksT RED. Foto Mariusz Ziółkowski

n Na Osiedlu Pólko, dokładnie w okolicach boiska przy ulicy
Spacerowej stanęły nowe urządzenia zabawowe.

n W czwartek 16 sierpnia na plażę w Modlinie przypłynęła
tratwa Pielgrzym. Rejs realizowany był z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Załogę powitał Burmistrz Jacek Kowalski.

W

piątek 3 sierpnia symbolicznego otwarcia placu zabaw
dokonały przedstawicielki Zarządu Osiedla Nr 3: Jadwiga
Rytel – przewodnicząca Zarządu oraz Wioletta Dylewska i Mirosława Mariańska.
Na razie na placu stanęły dwa urządzenia, ale jak zapewnia
Zarząd i przedstawiciele Urzędu Miejskiego, w najbliższym czasie
urządzeń powinno być więcej, a plac zostanie ogrodzony.
Nowe zabawki od razu zainteresowały przechodzące dzieciaki
i zachęciły je do zabawy.
Koszt ustawienia nowych zabawek to 17230,46 zł.

www.nowydwormaz.pl

R

ejs tratwy Pielgrzym organizował Klub Żeglarski „Spnaker”. Trasa wiodła z Wyszkowa do Gdańska. Całe przedsięwzięcie objęła honorowym patronatem Stowarzyszenie Liga
Morska i Rzeczna, które w tym roku również świętuje swoje
100-lecie.
Na pokładzie tratwy płynęli przedstawiciele różnych środowisk, zawodów i zainteresowań, młodzież i dorośli. Uczestnicy
rejsu odwiedzili wiele miejscowości leżących nad brzegami
Bugu, Narwi i Wisły - Królowej Polskich Rzek niosąc przesłanie
o ich znaczeniu i naturalnym oraz historyczno-kulturowym,
dziedzictwie. Na trasie spływu znalazł się także Nowy Dwór Mazowiecki i plaża w Modlinie, do której tratwa przybiła w czwartek, 16 sierpnia w godzinach popołudniowych. Uczestników
rejsu powitał Burmistrz Jacek Kowalski. Wpisał się do książki
pamiątkowej, a także przekazał flagę miasta, która zawisła na
maszcie tratwy.
Rejs zakończył się 1 września na Westerplatte.
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Nowe władze u Emerytów

TeksT RED.
Foto ZERiI

n 27 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Funkcję Przewodniczącej Oddziału nadal pełnić będzie Krystyna Kocan.

W

alne Zebranie SprawozdawczoWyborcze członków Oddziału
Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się w Domu Bankietowym RELAX. Otworzyła je dotychczasowa Przewodnicząca Oddziału Krystyna
Kocan. W spotkaniu uczestniczyli m.in.
Danuta Błaszczak - Sekretarz Zarządu
Okręgowego PZERiI w Warszawie, Jacek
Kowalski - Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki oraz Krystyna Nasiadka –
Radna Rady Miejskiej.
Na przewodniczącą zebrania wybrana została Eugenia Podwiązka. Po
wybraniu składu poszczególnych komisji przystąpiono do ustalenia ilości
i składu nowo wybranego Zarządu.
Przewodnicząca stwierdziła iż zgodnie
ze statutem Związku skład Zarządu
przewiduje od 7 do 25 osób, proponując skład 17-to osobowy, jak było praktykowane w poprzednich kadencjach.
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Członkowie zebrania przyjęli proponowaną liczbę.
Po wybraniu członków Zarządu
ukonstytuowało się Prezydium, którego
Przewodniczącą została wybrana Krystyna Kocan. W składzie tego gremium znalazły się także Eugenia Podwiązka i Genowefa Hetman – Zastępcy Przewodniczącej, Krystyna Abramowicz – Skarbnik,
Apolonia Szymańska – Sekretarz.
Przewodnicząca Krystyna Kocan podziękowała za zaufanie i wybór na kolejną kadencję, zobowiązując się do jeszcze
lepszej i wydajniejszej pracy na rzecz
Związku przy pomocy całego Zarządu.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski, składając gratulacje nowo wybranym władzom życząc
dobrej i owocnej pracy.
Podczas zebrania ustalono również
plan działań Związku na przyszłość. Zdecydowano, że:

1. Osoby pracujące społecznie przy organizowaniu wycieczek, imprez, wyjazdów do teatru, na turnusy rehabilitacyjne itp. Powinny być nagradzane
nagrodami pieniężnymi, pisemnymi
podziękowaniami, odznaczeniami.
2. Zarząd powinien pozyskiwać fundusze w celu dopłat do turnusów rehabilitacyjnych.
3. Należy kontynuować wyjazdy do
teatrów, muzeów, na zwiedzanie
zabytków i obiektów w Warszawie
i w województwie.
4. Konieczna jest kontynuacja spotkań
czwartkowych o charakterze integracyjnym, a raz w miesiącu należy zapraszać ciekawych ludzi z pogadankami, informacjami, pokazami np.
kosmetyczki, lekarzy, aptekarzy itp.
6. Zarząd powinien zwrócić się do
władz miasta o przydzielenie większego lokalu lub dodatkowego pomieszczenia w celu spotkań, rozmów
indywidualnych członków Związku.
7. Konieczne jest podjęcie działań
w sprawie zorganizowania Domu
Dziennego Pobytu dla Seniorów
z minimum jednym posiłkiem, z zapewnieniem osoby kompetentnej do
prowadzenia takiego Domu.
8. Należy kontynuować pomoc finansową i rzeczową dla najuboższych
członków Związku.
9. Zobowiązuje się Zarząd do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach
i imprezach organizowanych dla
członków Związku.
10. Trzeba ustalić stałe miejsca do wywieszania ogłoszeń i informacji o planowanych wyjazdach, imprezach,
spotkaniach.

www.nowydwormaz.pl
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Obchody 98 rocznicy Bitwy Warszawskiej
i Święta Wojska Polskiego

TeksT red. (k) Foto L. Tomasiak, J. Kaczorowska, Urząd Miejski

n 5 sierpnia 2018 r., władze samorządowe Nowego Dworu
Mazowieckiego wraz z 2 Mazowieckim Pułkiem Saperów
i Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
były organizatorem obchodów 98 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska.

U

roczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała
Archanioła, w którym mszę św. celebrował i homilię
wygłosił proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kwiatkowski. Po
zakończonej mszy św. uczestniczy uroczystości udali się pod
pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta część uroczystości
rozpoczęła się hymnem państwowym.
Burmistrz miasta Jacek Kowalski powitał uczestników
uroczystości, wśród których byli m.in.: Krzysztof Bisialski –
przewodniczący Rady Miejskiej, płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
ppłk Tomasz Dudek – reprezentujący dowódcę Garnizonu
Kazuń, kombatanci: 104 – letni – kpt. w st. spocz. Andrzej
Rak oraz 94 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego oraz harcerze.
W wygłoszonym wystąpieniu okolicznościowym burmistrz podkreślił znaczenie Bitwy Warszawskiej dla zachowania niepodległości przez Polskę i przekreślenia planów rozprzestrzenienia się komunizmu na Europę Zachodnią.
Głos zabrał również płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG
Związku Oficerów Rezerwy RP, który podkreślił, że Bitwa Warszawska określana jako bitwa na przedpolach Warszawy jest
ściśle związana z Nowym Dworem Mazowieckim, Modlinem,
Borkowem i Nasielskiem. To właśnie 12 sierpnia 1920 r., w godzinach popołudniowych, na stanowisko dowodzenia 5. Armii
dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego, a znajdujące
się Nowym Dworze Mazowieckim, przybył Szef Sztabu Generalnego WP gen. Tadeusz Rozwadowski, który po zapoznaniu się
z sytuacją nakazał dowódcy 5. Armii skupić główny wysiłek
na obronie linii rzeki Wkry, zatrzymać przeciwnika nacierającego na Warszawę od północy, a następnie przeprowadzić
zwrot zaczepny, w celu odrzucenia przeciwnika za Narew.
W konsekwencji tego, 14 sierpnia 1920 r. rozpoczęły się trwające 5 dni walki nad Wkrą, które m. in. przyniosły zwycięstwo
w bitwie pod Borkowem i Nasielskiem. Jak podkreślił płk rez.
Alfred Kabata, cechujące się wysokim ryzykiem działania zaczepne polskiej 5. Armii, miały duże znaczenie dla całego przebiegu Bitwy Warszawskiej.
Piotr Wojciechowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez senatora RP Jana Żaryna.
Następnie, delegacje kombatantów, władz samorządowych, organizacji społecznych i mieszkańcy miasta złowww.nowydwormaz.pl

żyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni „Legiony”, do
której akompaniował na skrzypcach st. sierż. w st. spocz. p.
Hilary Jechowicz oraz podziękowanie burmistrza Jacka Kowalskiego.
Posterunek honorowy wystawił 2 Mazowiecki Pułk Saperów.
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Wydział śledczy czyli pod paragrafem
n Podobno miastem o największym
odsetku przestępczości jest w Polsce
Sandomierz. Tak przynajmniej wynika z popularnego serialu. W czasach
przedtelewizyjnych, jeśli ktoś śledził
ówczesną prasę to samo mógłby powiedzieć o naszym mieście.

nie zgłosił napaści. W 1932 r. nastąpiła
eskalacja przemocy; w lutym kobieta
oblała kochanka kwasem siarczanym,
w lipcu zraniła butelką. Pod wpływem
alkoholu ofiara groziła odejściem, co
jeszcze zwiększało agresję szynkarki.
Niedługo przed zabójstwem ofiara
szukała pomocy na policji, na próżno. Śmierć C. stanowiła sensację więc
na jego pogrzebie stawiło się kilkaset
osób, w tym prawdopodobnie wielu
ciekawskich. Pochowano go w asyście
orkiestry zborowej na nowodworskim
cmentarzu ewangelickim. Panią R. sąd
skazał na 5 lat więzienia i mimo apelacji wyrok utrzymał.

*
W grudniu 1932 r. do nowodworskiego szpitala przywieziono rannego
w klatkę piersiową Czesława C. właściciela piwiarni przy ul. Kościuszki 11.
Mimo wysiłków lekarzy ranny zmarł.
Wszczęto śledztwo. Przesłuchano
Marię R. konkubinę ofiary, wdowę po
dwóch mężach. Kobieta
zeznała, że C.
został napadnięty w pobliżu miejsca
zamieszkania
przez nieznanych osobników.
Ranny
nożem zdołał
dobiec
do
domu,
zawołał o ratunek i upadł
na podłogę.
Komendant
posterunku przodownik
Luter i protokolant posterunkowy
Malasiewicz
słuchający
zeznań
podejrzewali,
Być może jakiś numizmatyk ma w swoich zbiorach „dzieło” nowodworzanina.
że
kobieta
nie mówi prawdy. Po 4 dniach śledz*
twa ustalono, że mężczyzna został
Rzecz miała miejsce w 1933 r. VI-ta
ugodzony nożem rzeźniczym tzw. brygada obyczajowa urzędu śledczetrybowcem, a cios przeciął aortę go od dłuższego czasu otrzymywała
i złamał 3 żebra. Na ciele denata zna- anonimy dotyczące pani Sz. zamieszleziono też ślady po wcześniejszych kałej w Warszawie na ul. Mostowej. Koobrażeniach. Zgromadzone poszlaki bieta była znana policji, miała kartotewskazywały na Marię R. jako na mor- kę. Donosy przedstawiały ją jako szefa
derczynię. Policji udało się ustalić, że przestępczej organizacji. Wszczęte doMaria B. wdowa, przyjaciółka pani R. chodzenie potwierdziło oskarżenia. Sz.
miała na jej prośbę zmyć krew z pod- szefowała kilku osobom. Oprócz grupy
łogi i wyrzucić nóż. Narzędzie zbrodni silnych „ochroniarzy” były to „agentki”,
znaleziono po drugiej stronie parku które między innymi w Nowym Dwona Mickiewicza 11, na posesji Józe- rze i okolicy szukały młodych kobiet
fa Ładzińskiego w ogólnodostępnej do dobrze płatnej pracy. Gdy naiwne
ubikacji. Obie kobiety aresztowano. dziewczyny przybywały do Warszawy
Śledztwo trwało. Mundurowi wy- były przez Sz. oddawane pod „opiekę”
kryli, że w ciągu 10 lat wspólnego zatrudnianych przez nią sutenerów
życia pani R. wielokrotnie atakowała i umieszczane w domu publicznym.
kochanka. W 1926 r. ranny nożem C. Od Szefowej nie było ucieczki, oporne
14
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bito, torturowano i oskarżano o kradzież. Sz. aresztowano. Dziewczęta
odzyskały wolność. Czy któraś wróciła
do Nowego Dworu? Nie wiadomo.
*
Jan P. według dokumentów miejskich był kotlarzem, według międzywojennej prasy ślusarzem – co jest
prawdopodobne, lub kuśnierzem –
co jest raczej nieprawdą. Był też i to
bez wątpienia, fałszerzem pieniędzy.
Nie wiadomo dokładnie kiedy rozpoczął dodatkową działalność. Gdy
w 1938 r. wybuchła afera nasz fałszerz
miał około czterdziestki i żył w Nowym Dworze już od wielu lat. Poślubił wdowę po
miejscowym
p o d o f i c e r ze
i zamieszkał
na ulicy Szerokołęcznej
[obecnie Mazowiecka].
Prawdopodobnie policja
nie zwróciłaby uwagi na
spokojnego
rzemieślnik a
gdyby nie to,
że jego żona
i
teściowa
wprowadzały
w obieg na
targach, w pobliżu Nowego
Dworu, fałszywe pieniądze.
Po c z ą t k o wo
były to monety o niższym
nominale –
5, 20 i 50 groszowe. I gdyby pan P.
poprzestał na podrabianiu bilonu
prawdopodobnie nie zostałby wykryty. Większość osób nie zwracała
większej uwagi na drobne pieniądze.
Powodzenie „przedsiębiorstwa” spowodowało jednak, że poszedł krok
dalej i zaczął podrabiać już nie grosze, a złotówki. Gdy grudniową nocą
do mieszkania P. wkroczyła policja
pod podłogą znaleziono… I w tym
miejscu relacje się różnią. Część
z nich mówiła, że skrytka zwierała
warsztat do bicia monet, co jest bardziej prawdopodobne. Część, że były
tam klisze, papier i farby do produkcji
banknotów. Tak czy inaczej znalezisko
potwierdzało policyjne podejrzenia.
Państwo P. oraz pani J. trafili za kratki,
a ich mieszkanie opieczętowano.
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Nieobecności w pracy. Ich rodzaje, sposób rozliczania i usprawiedliwiania
TeksT opracowała Katarzyna Roszkowska

W trakcie zatrudnienia pracownik oprócz
świadczenia pracy potrzebuje czasami skorzystać z czasu wolnego w godzinach jego pracy.
Przyczyny takiej nieobecności mogą być różne.
Po pierwsze mogą leżeć po stronie zarówno
pracownika jak i pracodawcy. Po drugie, nie zawsze nieobecność w pracy może być wcześniej
zaplanowana.

Nieobecności z przyczyn leżących
po stronie pracownika
Urlopy okolicznościowe
Urlopy okolicznościowe to dni wolne,
które przysługują pracownikom jedynie
w wyjątkowych okolicznościach. Ile dni
i z jakiego powodu przysługuje urlop okolicznościowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja
1996 roku w sprawie usprawiedliwiania
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Sytuacje uprawniające do urlopu okolicznościowego to: ślub pracownika lub
jego dziecka, narodziny dziecka, pogrzeb
(małżonka, dziecka, rodzica, rodzeństwa,
dziadków, teściów).
Urlop okolicznościowy na pogrzeb zostanie również udzielony pracownikowi
w przypadku śmierci osoby będącej na jego
utrzymaniu lub pozostającej przed śmiercią
pod jego opieką.
Ilość dni urlopu okolicznościowego:
- ślub pracownika – 2 dni, ślub dziecka
pracownika – 1 dzień
- narodziny dziecka – 2 dni
- pogrzeb (małżonka, dziecka, rodzica, rodzeństwa, dziadków, teściów) – 1 dzień.
W przypadku pogrzebu osoby będącej
na naszym utrzymaniu lub pod nasza
opieką – również 1 dzień.
Zasady udzielania urlopów okolicznościowych:
Urlopu okolicznościowego udziela się
na wniosek pracownika w terminie przez
niego wskazanym. Pracodawca nie może
odmówić jego udzielenia, ale pracownik
musi pamiętać, że jest to urlop udzielany na
okoliczność zdarzenia i termin urlopu musi
mieć związek z wydarzeniem. Jeśli chodzi
o dokumentowanie urlopów okolicznościowych ustawodawca nie określił sposobu
w jaki pracownik ma to zrobić. Pracodawcy
często wymagają od pracownika dostarczenia aktu np. zgonu, ślubu czy urodzenia się
dziecka. Robią sobie kserokopię i zachowują razem z wnioskiem o udzielenie urlopu.
Nie mają jednak podstaw prawnych, żeby
takie ksero przechowywać w dokumentach. Wymienione dokumenty pracownik
powinien pracodawcy jedynie okazać do
wglądu. Moim zdaniem, należy mieć na
uwadze zasadę minimalizacji danych, która jest jedną z podstawowych zasad RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich
www.nowydwormaz.pl

danych). Nic więc nie stoi na przeszkodzie,
aby odbywało się to na podstawie oświadczenia pracownika i ewentualnego wglądu
w akt urodzenia lub inny akt.
Krwiodawstwo
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja
1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania
pracownikom zwolnień od pracy w par.
12 napisane jest, że pracodawca ma obowiązek zwolnić od pracy pracownika na
czas oznaczony przez stację krwiodawstwa
w celu oddania krwi. Znaczy to, że krwiodawcy przysługuje czas wolny a nie dzień
wolny na oddanie krwi. W praktyce stacje
krwiodawstwa stosują zapis, że w dniu oddawania krwi stan zdrowia Pracownika nie
pozwala na wykonywanie pracy. Pracownik
dostarcza takie zaświadczenie Pracodawcy
i na jego podstawie oczekuje usprawiedliwienia dnia pracy. Należy jednak pamiętać,
że zgodnie z art. 9. Ust. 1 pkt 1 ust. z dnia
22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi,
przysługujące krwiodawcy zwolnienie obowiązuje do końca dnia kalendarzowego,
czyli do godziny 24.00. Tak więc, jeśli krew
oddaje pracownik zmianowy, który zgodnie
z grafikiem powinien przyjść do pracy na
godzinę 18.00 w dniu pobrania i pracować
do godziny 6.00 następnego dnia, to o godzinie 0.00 powinien stawić się do pracy
i pracować do godziny 6.00 rano.
Badania lekarskie kobiet w ciąży i osób
niepełnosprawnych
Pracodawca ma obowiązek objąć szczególną ochroną kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne.
Jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne
i sposób rozliczania takich badań w ramach
czasu pracy ma tu zastosowanie ustawa
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
art. 185 k.p. w przypadku kobiet w ciąży.
W świetle art. 20 ust. 1 pkt 2 wspomnianej ustawy, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia w celu wykonania
badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu
uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub
jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą
być wykonane poza godzinami pracy.
Taka sama zasada, jeśli chodzi o czas pracy, dotyczy badań lekarskich kobiet w ciąży
zleconych przez lekarza prowadzącego. Tu
tez pracodawca ma obowiązek udzielić czasu
wolnego na wykonanie tych badań, ale tylko
wtedy gdy nie było możliwe wykonanie ich
poza godzinami pracy.
W związku z brakiem powszechnej regulacji odnośnie sposobu weryfikacji faktu odbywania tych badań, to pracodawca
określa zasady udzielania tych zwolnień.
Może to być np. oświadczenie pracownika,
na którym będzie musiał wskazać godzinę
wykonywanych badań i adres placówki
w której je wykonywał.

Nieobecności z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
Badania profilaktyczne
– medycyna pracy
Realizując art. 15 k.p. pracodawca ma
obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Rozwinięciem tej zasady jest art. 229 k.p., który
w par. 3 wyjaśnia, że badania profilaktyczne
takie jak badania okresowe i kontrolne powinny być wykonywane w miarę możliwości
w godzinach pracy. Znaczy to, że pracownik
przede wszystkim powinien starać się wykonywać badania lekarskie w godzinach pracy, a dopiero w sytuacji kiedy nie ma takiej
możliwości (dotyczy najczęściej pracowników pracujących w godzinach zamknięcia
placówek medycznych) wykonać badania
poza godzinami pracy. W opisanej sytuacji
na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia
pracownikowi czasu wolnego na wykonanie
badań profilaktycznych. Pamiętajmy, że czas
na wykonanie badań to nie jest dzień wolny
na wykonanie badań, bo z takimi interpretacjami również się spotkałam. Jeśli pracownik
ma wyznaczone wizyty lekarskie na godzinę
10.00 i godzinę 12.00 to zakładając, że pracuje on tego dnia do godziny 16.00, po badaniach lekarskich i otrzymaniu zaświadczenia dopuszczającego go do pracy, wraca do
zakładu pracy i pracuje do godziny 16.00.
Szkolenia
Nieobecność w pracy i nieświadczenie
jej w związku z przebywaniem pracownika
na szkoleniu nie zawsze zobowiązuje pracodawcę do udzielania dnia wolnego z tego
tytułu. Kodeks pracy reguluje tylko temat
szkoleń BHP i mówi, że szkolenia te maja być
wliczane do czasu pracy. Pracownik w trakcie zatrudnienia przechodzi jednak szereg
innych szkoleń, gdzie kodeks pracy nie reguluje sposobu ich rozliczania. Uprawniony jest
pogląd, że do czasu pracy wliczamy te szkolenia, które są dla pracownika obowiązkowe,
czyli takie, bez których nie powinien wykonywać swoich obowiązków, i na które został
skierowany przez pracodawcę, czyli takie,
których odbycie traktować należy w ramach
polecenia służbowego. Co w sytuacji, kiedy
pracownik sam wyjdzie z inicjatywą odbycia
jakiegoś szkolenia? Jeśli nie jest to szkolenie obowiązkowe, a jedynie podwyższające
kwalifikacje i doskonalące umiejętności pracownika, pracodawca może wyrazić zgodę
na odbywanie takiego szkolenia, może je nawet sfinansować, nie musi jednak zaliczać go
do czasu pracy. Pracownik szkoli się wtedy
np. w dni wolne od pracy i pracodawcy nie
obowiązuje żadnego rodzaju rekompensata
za czas tego szkolenia.
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
15 maja 1996 roku w sprawie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy,
- Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o publicznej służbie krwi,
- Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
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W Z N O W I E N I E O D B I O R U P O P I O ŁU

Przypominamy, że wznowienie odbioru popiołu z Modlina Starego i Nowodworzanki rozpocznie się od września br.
Czysty popiół bez domieszki odpadów komunalnych należy wystawić przed posesję do godzinach 7:30 w workach lub
pojemnikach co dwa tygodnie w terminach:

Wrzesień 6, 20		
Październik 4, 18
Listopad 15, 29		
Grudzień 13, 29.
Prosimy mieszkańców pozostałej części miasta o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru popiołu pod numerem
22 51 22 198.

Da rmowe por a d y w pun kcie konsu ltac yj n y m !

Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do Punktu,
w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień oraz rozwiazywania problemów.
Terapeuci
Agnieszka Sejda – rodziny, młodzież
Grupa wsparcia
Bartłomiej Pierożek
Środa
14:00 – 20:00
dla kobiet współuzależnionych,
– dorośli, rodziny osób uzależnionych
Zapisy: tel. 795 621 255
poszerzona o problem przemocy w rodzinie
Poniedziałki 08:30 - 13:30
co druga sobota 12:00 – 13:00
Wanda Uszok – kobiety współuzależnione, osoby
Piątki
14:00 – 17:00
Porady Prawne dla mieszkańców
doświadczające przemocy domowej
Zapisy: tel. 795 621 255
Nowego Dworu Mazowieckiego
Czwartek 13:00 – 16:00
w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej.
Grupa wsparcia dla rodzin osób uzależnionych
Psycholog
Iwona Tomaszewska
i doznających przemocy
– dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Środa
16:00 – 20:00
(DDA, współuzależnienie, ofiary przemocy)
Piątki
13:00 – 16:00
Piątek
8:00 – 12:00
Piątek
17: 00 (3 do 4 godzin)
Zapisy: tel. 795 621 255
Zapisy
:
tel.
22 51 22 163
Zapisy pod nr tel. 795 621 255

* Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7, Nowy Dwór Mazowiecki (budynek, w którym mieści się stołówka)
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Pożegnanie Starszaków w Publicznym Przedszkolu Nr 1

TEKST I FOTO PP1

„Przedszkola czas już minął i jest tak jakoś smutno, a nasza pani w kącie łka, bo rozstać nam się trudno”.
n Dni 19-21.06. 2018r. to dla jednych
zwykłe dni, ale dla nas były one wyjątkowe, uroczyste, radosne, dni zadumy
i niekłamanych wzruszeń, bowiem
w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w grupie VI „MALI ODKRYWCY”, w grupie
V „WESOŁA GROMADA” i w grupie IV
„SMERFY” odbyła się wyjątkowa uroczystość – „Pożegnanie starszaków”.
Trzy wspólnie spędzone lata szybko
minęły.
ył to czas niezwykły i niezapomniany, zarówno dla dzieci, rodziców,
jak i pań nauczycielek. Skończył się bowiem 3– letni okres przyjaźni, wspólnych
zabaw i spotkań, wspólnej pracy. Dzieci,
z maluszków, zagubionych i nieśmiałych,

B

stały się samodzielnymi, odważnymi starszakami, pełnymi pomysłów, ciekawymi
świata, chętnymi do podejmowania nowych, coraz trudniejszych zadań. Skończył się beztroski okres i nadszedł czas na
przyjęcie innych obowiązków. Przedszkolaki pod kierunkiem swoich nauczycielek
przygotowały specjalnie na tę okazję występy artystyczne. Był Polonez, wiersze,
tańce i piosenki. Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki i zdjęcia. Były także życzenia
i podziękowania ze strony Pani Dyrektor
oraz Rodziców, nie zabrakło również łez
wzruszenia. Ale tak to już jest, coś musi
się skończyć, aby móc wejść w kolejny,
nowy etap życia. Dziękujemy rodzicom za
wspólnie spędzony czas, pomoc i wspar-

Zakończenie roku w PP5

cie, dzieciom natomiast życzymy udanych wakacji, samych sukcesów w szkole,
uśmiechu na co dzień oraz nowych przyjaźni. Później jeszcze „sto lat", pyszny tort,
wspólny poczęstunek, i grillowanie.

TEKST I FOTO PP5

n Uroczyste zakończenie roku w Publicznym Przedszkolu
nr 5 odbyło się w dniach 14, 19 oraz 21 czerwca.

Z

tej uroczystej okazji przedszkolaki zaprezentowały
przygotowany program artystyczny. Występy dzieci
podziwiała najbliższa rodzinna przedszkolaków, dyrekcja,
oraz burmistrz Nowego Dworu Maz. Śpiewy piosenek, recytacja wierszy na temat kończącego się pobytu w przedszkolu i wspólnej zabawy a także zbliżających się wakacji były
prezentacja umiejętności zdobytych w przedszkolu.
Po części artystycznej nadszedł czas na wręczenie dyplomów i podziękowań. Każdy absolwent otrzymał dyplom
ukończenia przedszkole i upominek. Wychowawcy grup
podziękowali rodzicom za współpracę oraz zaangażowanie
w pracę przedszkola.
Drogie sześciolatki wspaniałych wakacji oraz POWODZENIA W SZKOLE!
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Zakończenie Roku Przedszkolnego w PP2

TEKST I FOTO M.CH.

n 20 czerwca 2018r. w Publicznym Przedszkolu nr 2 odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.
Z tej okazji dzieci z poszczególnych grup przygotowały programy artystyczne.

T

ego dnia gościliśmy w naszym przedszkolu rodziców, którzy
licznie przybyli by podziwiać swoje pociechy na scenie.
Programy przygotowane pod kierunkiem pań były bardzo różnorodne. Wszystkie przedstawienia wzbudziły wiele pozytywnych
emocji i wrażeń ze strony dzieci jak i przybyłych gości.
Na koniec przyszedł czas podziękowań dla rodziców. Pani Dyrektor
Mariola Zielińska
wręczyła im pamiątkowe dyplomy
za pracę na rzecz
naszej placówki.

Piknik Rodzinny w PP2
n 7 czerwca w Przedszkolu nr 2 w Modlinie Starym odbył się coroczny Piknik
Rodzinny. Brały w nim udział dzieci ze
wszystkich grup naszego przedszkola
wraz z najbliższymi.

U

roczystość na stałe zapisała się
w kalendarzu imprez organizowanych przez placówkę. Celem spotkania
było zachęcenie rodziców do wspólnych
zabaw ze swoimi dziećmi oraz dostarczenie wszystkim zgromadzonym wielu okazji
do uśmiechu, radości i dobrego nastroju.
Pogoda sprzyjała, atmosfera była wspaniała. Na przedszkolaki czekało wiele atrakcji.
Imprezę uświetniła „Agencja Artystyczna Prima”. Prowadzący Pan Jarek, porwał
do zabawy i tańca nie tylko dzieci, ale
i rodziców, którzy bawili się fantastycznie.
Następnie „pod okiem” wujka Łukasza

www.nowydwormaz.pl

TEKST I FOTO J.O.

przedszkolaki ze wszystkich grup zaprezentowały rodzicom swoje umiejętności
taneczne, jakie nabyły na zajęciach.
Niespodziankę przygotowali rodzice dzieci z gr. IV. Wiersz J. Brzechwy „Pali
się” przedstawili w małej formie teatralnej
z nutką humoru. Rozgrzali widzów i dosłownie gasili wodą jak profesjonalni strażacy. Oj działo się!
Po radosnej, wspólnej zabawie można
było się posilić kiełbaskami z grilla oraz smakołykami przygotowanymi przez rodziców.
Dziękujemy Rodzicom za przybycie
i wspólną zabawę!
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Kolejne mistrzowskie tytuły Doroty Borowskiej!
n Zawodnicza sekcji kajakowej NOSiR Dorota Borowska po
zdobyciu tytułu Wicemistrzyni Europy Seniorów w Belgradzie sięga po kolejne najwyższe laury. W Młodzieżowych
Mistrzostwach Europy rozgrywanych we włoskim Auronzo
została Mistrzynią Europy w osadzie C2-200 m, a w Mistrzostwach Świata U-23 w bułgarskim Plovdiv sięgnęła po tytuł
Wicemistrzyni Świata.

W

młodzieżowych mistrzostwach Europy rozgrywanych we włoskim Auronzo w dniach
28.06-01.07.2018 r., po pięknym
i emocjonującym wyścigu Dorota
została Mistrzynią Europy w osadzie
C2-200 m. z Sylwią Szczerbińską.
Dziewczyny od startu pewnie wyszły na prowadzenie nie dając szans
rywalkom, zdecydowanie zwyciężając i zostając Mistrzyniami Europy.
Po eliminacjach w konkurencji
C1-200 m. Dorota była zdecydowaną faworytką osiągając najlepszy czas wszystkich eliminacji. Podczas biegu finałowego
rozgrywanego ostatniego dnia zawodów na torze Auronzo
wiał bardzo silny wiatr, który podniósł na wodzie bardzo
dużą falę. Nasza zawodniczka od startu uzyskała znaczną
przewagę i wydawało się, że żadna zawodniczka nie jest
w stanie jej zagrozić. Niestety na ostatnich metrach potężna fala zalała łódkę Doroty nalewając do środka dużo wody.
Duża ilość wody w łodzi spowodowała wyhamowanie szyb-
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TEKST red. Mariusz Szałkowski
FOTO Mariusz Szałkowski

kości łodzi i na ostatnich dwudziestu metrach zawodniczka
z Białorusi wyprzedziła Dorotę o setne sekundy. Po ciężkiej
walce z pogodą Dorota została Wicemistrzynią Europy U-23
w C-1 200 m.
W weekend (14-15.07) odbyły się Mistrzostwa Polski
Seniorów, połączone z eliminacjami do startu w Mistrzostwach Świata Seniorów. Dorota Borowska zwyciężyła
w dwóch konkurencjach C1-200 i C1-500 m. zdobywając
kolejne dwa tytuły Mistrzyni Polski i zapewniając sobie prawo startu w jedynce na Mistrzostwach Świata Seniorów.
W dniach 26-29.07.2018 w Plovdiv w Bułgarii odbywały
się Mistrzostwa Świata U-23. Także tu Dorota zdobyła tytuł
Wicemistrzyni Świata w C-1 200 m. oraz brązowy medal
w konkurencji C-2 500 m.
Dorota startowała w olimpijskiej konkurencji jedynek kanadyjek na dystansie 200 m. był to bardzo emocjonujący wyścig, od samego początku stawka była bardzo wyrównana,
a dziewczyny toczyły ze sobą walkę o wszystko. Ostatecznie
naszej zawodniczce do najwyższego podium zabrakło 0,037
s. Dorota zwyciężyła z reprezentantkami najmocniejszych
ekip świata takich jak Białoruś, Węgry czy Rosja.
To nie jedyny sukces naszej kanadyjkarki. Dorota wraz
z koleżanką z kadry zdobyła brązowy medal w wyścigu dwójek kanadyjek na dystansie olimpijskim 500 m. Dziewczyny
bardzo dobrze wyszły ze startu i pewnie prowadziły przez
większą część dystansu, jednak bardziej wytrzymałe od naszej osady okazały się reprezentantki z Białorusi i Kazachstanu
wygrywając z niewielką przewagą.
Gratulujemy tych sukcesów i życzymy kolejnych o czym
na pewno będziemy pisać na naszych łamach.
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Kacper Żuk
z zawodowym tytułem
Toyota Koszalin Open
2018!!!

Turniej piłkarski
w Twierdzy

TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

n Tradycyjnie co roku, Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”
organizuje, z okazji święta Wojska Polskiego turniej piłkarski.

TeksT I Foto na podst. nowydwormaz.pl

n W dniach 6-12 sierpnia nasz reprezentant wziął udział w zawodowym tenisowym turnieju rangi Futures z pulą nagród
15.000 $ - TOYOTA Koszalin Open 2018.

W

grze pojedynczej Kacper dotarł do ćwierćfinału,
gdzie po dwóch zwycięstwach nad Polakiem Michałem Dembkiem w 1 rundzie 7/5, 1/6, 7/6(7) i nad Ukraińcem Georgiim Kravczenko w 2 rundzie (7/5, 6/2), musiał
uznać wyższość ćwierćfinałowego rywala, Argentyńczyka
Matiasa Descotte (3/6, 3/6).
W grze podwójnej Kacper wystąpił z Janem Zielińskim.
Od pierwszego spotkania widać było, że para jest w znakomitej formie. W pierwszej rundzie nasi wygrali z inną
polską parą Galus/Szmyrgała 6/2, 4/6, 10/6. W ćwierćfinale
Kacper i Janek wyeliminowali 6/4, 6/1, parę rozstawioną z nr
1 Bednarek(176ATP)/Drzewiecki(380ATP). W fazie półfinałowej nasi reprezentanci zmierzyli się z kolejną polska parą
Gajewski(1527ATP)/Walków(192ATP). Kacper z Jankiem pokonali bardziej doświadczonych kolegów 6/2, 1.6, 10/5. Nasza para nie była również faworytem starcia o tytuł turnieju
Toyota Koszalin Open 2018, gdzie przyszło im się zmierzyć
z kolejną para polską Ciaś(440ATP)/Dembek(477ATP). Nasi
debliści natchnieni jednak zwycięstwem półfinałowym,
pewnie pokonali przeciwników 6/2, 6/2 i mogli się cieszyć
z kolejnego zawodowego tytułu w karierze!!!
Nasz zawodnik jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki.
W sprzęt wyposaża go firma Babolat, w odzież sportową
firma Adidas. Jest członkiem zawodowej grupy tenisowej
Warsaw Sports Group.

T

egoroczne zawody swoim patronatem objął burmistrz
miasta Jacek Kowalski. Bardzo atrakcyjnym był fakt, że
burmistrz naszego miasta był także czynnym zawodnikiem jednej z drużyn. Na zakończenie zawodów stwierdził, że może na
murawie nie odniósł wielkich sukcesów, ale to tylko na boisku.
Zawody rozgrywano systemem „każdy z każdym”. W zawodach
było dużo walki i poświęcenia, ale wszystko fair. Do ostatnich
meczów ważyła się szala zwycięstwa. A oto wyniki spotkań:
Delta – Sparta
1:3
Pólko – Reduta
1:3
Bezlitośni – Sparta 1:3
Delta – Pólko
0:0
Bezlitośni – Reduta 1:1
Pólko – Sparta
0:3
Delta – Reduta 0:5
Bezlitośni – Pólko 3:0
Reduta – Sparta 1:2
Bezlitośni – Delta
0:1
Klasyfikacja końcowa
I miejsce - Sparta		
II miejsce - Reduta
III miejsce - Bezlitośni
IV miejsce - Delta		
V miejsce - Pólko

- 12 pkt
- 7 pkt
- 4 pkt
- 4 pkt
- 1 pkt

bramki 11:3
bramki 10:3
bramki 5:5
bramki 2:8
bramki 1:9

Zwycięska drużyna Sparty wystąpiła w składzie: Dominik
Kube / G /, Michał Rutkowski, Kamil Grynko, Patryk Suligowski,
Krystian Olejniczak, Michał Klimkiewicz, Maciej Wiśniewski, Tomasz Borzym, Michał Turek, Jakub Fachmański.
Najlepszym bramkarzem turnieju został Jacek
Topczewski z drużyny Reduty a królem strzelców
Tomasz Borzym, zdobywca 5 bramek, z drużyny
Sparty.
Na zakończenie zawodów nagrody najlepszym
wręczył burmistrz miasta Jacek Kowalski, który
pogratulował wszystkim
wysiłku i zaangażowania
oraz wspaniałej, sportowej zabawy.
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Półmaraton Trzech Rzek już za nami!
n Ogromnie się cieszymy, że wiele tygodni zaangażowania
i przygotowań przyniosło realizację pierwszej tak dużej imprezy biegowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Jesteśmy
usatysfakcjonowani, że tak liczne grono biegaczy przybyło,
by pokonać naszą, może niełatwą, ale za to piękną krajobrazowo i widokowo trasę.
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TEKST RozbiegaMy Nowy Dwór
FOTO Novi Foto

B

yło nam również bardzo miło gościć najmłodszych rozbieganych zawodników oraz wspaniałą rzeszę kibiców. Widząc
moc Waszych uśmiechów na zdjęciach, możemy chyba przypuszczać, że dostarczyliśmy Wam odpowiednią dawkę endorfin.
Mamy nadzieję, że dzięki naszym staraniom, wszyscy dobrze
się bawili. Dzięki Waszej ofiarności udało się nam również pomóc
małemu Sebastianowi, na leczenie którego przekażemy 1040,00
zł (jest to całkowita kwota, uzyskana za pakiety dziecięce). Wsparliśmy także wspólnie Joannę, która marzy o nowoczesnej protezie
i uzbierała 490,00 zł, a także 480 litrów nakrętek. Nie udałoby się to
jednak bez współpracy i wsparcia, które otrzymaliśmy od naszych
licznych patronów, partnerów, sponsorów, a także służb ratowniczych i medycznych oraz rzeszy wolontariuszy. W tym miejscu zatem chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszego przedsięwzięcia.
Dziękujemy patronom honorowym Półmaratonu Trzech
Rzek: Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Staroście Powiatu Nowodworskiego Pani Magdalenie Biernackiej, Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Panu Jackowi Kowalskiemu Jacek Kowalski oraz Burmistrzowi
Zakroczymia Panu Arturowi Ciecierskiemu.
Dziękujemy Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech za
wspólny pomysł i jego współorganizację oraz Garnizonowi Modlin za udostępnienie terenu.
Dziękujemy partnerom wydarzenia: Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki, działającemu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym
Dworze Maz., Stowarzyszeniu Rodzice z klasą, Nowodworskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Fundacji „Nikt nie zostaje” zajmującej się pomocą żołnierzom Wojska Polskiego poszkodowanym,
w misjach wojskowych poza granicami kraju, a także ich rodzinom oraz MS WELLNESS Klub Zdrowego Stylu Życia Małgorzata
Sempławska.
Dziękujemy naszym sponsorom – sponsorowi głównemu firmie PRL Transport PRL Transport oraz firmom: La Lorraine, Reckitt
Benckiser Production Sp. z o. o., Pemes Produkcja, Agencji Ubezpieczeniowej Michał Sempławski, a także sponsorom biegów dla
dzieci i młodzieży: Best School Centrum Nauki Języków Obcych
oraz Biuro Podróży Viva Go.
Za zapewnienie bezpieczeństwa dziękujemy służbom Policji,
Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Dwór Maz. OSP
Nowy Dwór Mazowiecki, OSP Ratownictwo Wodne Ochotnicza
Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne, OSP Wojszczyce OSP Wojszczyce-Zaręby oraz Nowodworskiemu Centrum Medycznemu.
Za ogromną liczbę pięknych zdjęć dziękujemy Nowodworskiej Grupie Fotograficznej Novi Foto.
Dziękujemy Rajdos Ekipos za pomoc przy zabezpieczeniu
trasy i pilotowanie biegów.
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Rozbiegani w Ultramaratonie Powstańca

TEKST Anna Jaworek
FOTO RozbiegaMy Nowy Dwór!

n W niedzielę (05.08) biegacze z Rozbiegamy Nowy Dwór
spróbowali swoich sił w Ultramaratonie Powstańca, który organizowany jest co roku w gminie Wieliszew dla uczczenia 63
dni Powstania Warszawskiego

S

ześciu nowodworskich zawodników dokonało nie lada wyczynu. Mimo upału i ogromnego wysiłku pokonali łącznie 378
km, a każdy z nich po 63 km. Nie zawiedli również kibice z Rozbiegamy Nowy Dwór, którzy nie tylko wspierali i dopingowali naszych
biegaczy na trasie oraz mecie, ale także przygotowali dla wszystkich
zawodników strefę relaksu Rozbiegamy Nowy Dwór, gdzie w cieniu namiotu można było odpocząć na leżakach. Impreza odbyła się
w szczytnym celu, a organizatorzy zadbali o wspaniałą atmosferę
i komfort biegaczy, realizując wszystko na najwyższym poziomie.
Ultramaratończykami zostali:
Karol Bielec		
Sebastian Strumnik
Piotr Kamiński		
Dariusz Patalan
Dariusz Kurpiewski		
Krzysztof Olejnik
Gratulujemy !

Sukcesy młodych biegaczy Joggera w biegach
Półmaratonu Trzech Rzek
TEKST I FOTO emka

n W niedzielę 1 lipca w Twierdzy Modlin rozegrane zostały biegi dla najmłodszych w ramach Półmaratonu
Trzech Rzek zorganizowanego przez
stowarzyszenie RozbiegamMy Nowy
Dwór. p naszego przedszkola wraz
z najbliższymi.
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G

rupa najmłodszych biegaczy
nowodworskiego JOGGERA spisała się znakomicie. z ósemki startujących aż sześcioro wywalczyło miejsca
na podium. A oto ich osiągnięcia: klasy
I-III /400m/ – Julia Leszczyńska – II m-ce,
klasy IV-VI/400m/ – Julia Palmowska –

I m-ce, Dominik Salwin – II m-ce, gimnazja/800m/ – Wiktoria Kuczyńska i Robert
Kuczyński – I miejsca, Michał Rynkun –
II m-ce. Medale, statuetki i upominki rzeczowe od organizatorów wręczał Burmistrz
Miasta Nowy Dwór – Jacek Kowalski.
Gratulujemy.
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