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zlokalizowanych przy stanicy WOPR
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Kiedy tylko aura na to pozwalała,
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WOPR. Oprócz wodnych atrakcji,
dzieci mogły także brać udział
w zabawach prowadzonych
przez animatora. Zadanie
finansowane było przez Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki w ramach
Miejskiego Programu Profilaktyki
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Alkoholowych.
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W sierpniowym wydaniu Faktów znajdziecie
Państwo szereg informacji o wydarzeniach jakie miały miejsce w czasie wakacji w mieście.
Nowy Dwór Mazowiecki został doceniony przez
dziennik „Rzeczpospolita” i w rankingu „Samorządy u progu nowych wyzwań” uplasował się
na pierwszym miejscu w kraju wśród gmin. Jakie zadania zostały w nim docenione – o tym
na str. 7. Piszemy także o pracach nad programem rewitalizacji miasta, w których aktywnie
uczestniczą mieszkańcy. Serdecznie dziękuję
wszystkim za zaangażowanie i cenne uwagi.
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Pracownia dziejów miasta już działa
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Jacek Topczewski rozmawia …
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Pielgrzymi w NDM!
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Udział ZOR RP w obchodach 72 rocznicy
Powstania Warszawskiego
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WYDARZENIA
Jubileusz 10-lecia Naszej Przychodni
Sierpniowe święta w NDM
Dni Miasta – relacja
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TURYSTYKA

Drodzy Czytelnicy,
w sierpniowym wydaniu Faktów Nowodworskich prezentujemy wnioski złożone w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Przypomnę, że zmieniły się w tym roku zasady
głosowania. Każdy z Państwa będzie mógł
oddać dwa głosy, na projekt „duży” i „mały”.
Wszelkie szczegóły dotyczące procedury głosowania opisujemy wewnątrz numeru. Gorąco
liczę na waszą aktywność w głosowaniu, które
startuje 12 września.
Zachęcam także do udziału w konsultacjach
społecznych i w pracach nad strategią rozwoju
miasta na lata 2017–2030. Kolejna tura konsultacji, tym razem w formule spotkań osiedlowych,
rozpoczyna się 6 września w Modlinie Starym,
a 27 września w Twierdzy Modlin.

Miesiące letnie to także czas sukcesów naszych
sportowców. W ostatnich dniach przyszły do nas
kolejne dobre wiadomości z torów kajakarskich.
Nasze zawodniczki, Dorota Borowska i Zuzanna Sztuka, zostały Mistrzyniami Polski! Dorota
zdobyła złoto Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w C-1 200 m, a Zuzanna złoto w C-1 2000 m
Młodziczek. Serdecznie gratuluję dziewczynom
zwycięstw, a o sukcesach innych naszych sportowców piszemy na ostatnich stronach Faktów.
Nadchodzący wielkimi krokami wrzesień to dla
uczniów czas powrotu do szkoły. Wszystkim
życzę powodzenia w nauce i wielu sukcesów
w nowym roku szkolnym.
Burmistrz
Jacek Kowalski

LOT Trzech Rzek rozpoczyna współpracę
z Kampinoskim Parkiem Narodowym

16
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Budżet obywatelski 2017
– prezentacja projektów
zatwierdzonych przez komisję
OPRACOWANIE RED.

K

omisja weryfikująca wnioski do budżetu
obywatelskiego na 2017 rok zakończyła
prace. Spośród zgłoszonych przez mieszkańców projektów pozytywnie zaopiniowano
6 małych wniosków i 4 duże.
Głosowanie odbędzie we wrześniu. Prawo
do głosowania mają osoby, które: 1. najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 16 rok życia
i są zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim. 2. Każdy uprawniony do głosowania może oddać jeden głos na „mały projekt”
i jeden głos na „duży projekt”. 3. Głosowanie
ma charakter jawny i powszechny.
Tak jak w poprzedniej edycji będzie można
oddać swój głos internetowo poprzez stronę
bo.nowydwormaz.pl. Linki dostępne będą też
na www.nowydwormaz.pl/obywatelski oraz
facebook.com/obywatelskindm.

W wyniku głosowania powstaną dwie „Listy
zadań” (lista odpowiadająca „małym” i „dużym”
projektom) uporządkowane według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów. Do projektu
budżetu na 2017 r. wpisane będą te „małe projekty”, których suma ogółem – licząc od pierwszego nie przekroczy kwoty 100 000 zł i te
„duże projekty”, których suma ogółem – licząc
od pierwszego nie przekroczy kwoty 400 000 zł.
Jeśli kilka projektów będzie miało taką samą
liczbę głosów, kolejność ustali komisja w drodze
głosowania.
Głosowanie odbędzie się pomiędzy 12
a 18 września, zaś ogłoszenie wyników przewidziano między 19 a 30 września.
Na stronie 3 prezentujemy zatwierdzone przez
komisję wnioski.
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Małe projekty
1. Ławki, drzewka, krzewy – plac przy Sempołowskiej
Lokalizacja: plac przy ul. Sempołowskiej
Koszt: 20 000 zł
Opis zadania: Dostawienie ławek oraz posadzenie drzewek i krzewów
na placu przy ul. Sempołowskiej za 20 000 zł. Drzewka pozwolą na zacienienie niektórych miejsc, co da schronienie przed słońcem dzieciom
i starszym. Ławki pozwolą na wypoczynek.
2. 	Poznajmy się lepiej – majówka 2017. Piknik rodzinny
mieszkańców osiedla nr 1
Lokalizacja: Park Wybickiego
Koszt: 20 000 zł
Opis zadania: Organizacja pikniku rodzinnego integrującego mieszkańców osiedla nr 1 „Centrum Miasta”. W programie imprezy przewiduje się:
koncert zespołu muzycznego, potańcówkę, bezpłatne stoiska gastronomiczne (potrawy z grilla, grochówka, wata cukrowa), stoisko dietetyczne
z bezpłatnymi poradami i degustacją produktów dietetycznych, pokaz
udzielania pierwszej pomocy, urządzenia zabawowe dla dzieci (m.in.
zamek dmuchany i inne), konkursy rodzinne, wyprzedaż drobiazgów
za symboliczną złotówkę – mały ryneczek rzeczy używanych, niepotrzebnych, a w dobrym stanie (zabawki, ubrania, rolki itp.). Celem organizacji
pikniku jest integracja mieszkańców Osiedla poprzez wspólne, aktywne
spędzenie czasu wolnego, w towarzystwie rodziny i znajomych, w atmosferze miłej muzyki i dobrej zabawy. Realizacja projektu przyczyni się
do nawiązania nowych znajomości oraz pogłębienia dotychczasowych
relacji i więzi międzysąsiedzkich, aby znać się nie tylko z widzenia. Projekt
dedykowany mieszkańcom Osiedla Nr 1 – wstęp wolny dla zainteresowanych mieszkańców pozostałych osiedli. Zadanie przewidziane do realizacji
w sobotę 13 maja 2017 r., bez statusu imprezy masowej.
3. Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę
Lokalizacja: Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy
Koszt: 19 500 zł
Opis zadania: Cykliczne (raz w miesiącu), otwarte spotkania z lekarzami różnych specjalizacji z myślą o mieszkańcach w wieku 50+ (geriatra,
diabetolog, kardiolog, neurolog, pulmonolog, psycholog i dietetyk) oraz
grupowe zajęcia fizyczne z rehabilitantem i trenerem fitness. Projekt
realizowany będzie w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy.
4. Program szczepień profilaktycznych GRYPA STOP
Lokalizacja: będzie wyłoniona w drodze konkursu ofert
Koszt: 19 500 zł
Opis zadania: Program dedykowany jest mieszkańcom Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, którzy ukończyli 18 rok życia i zgłoszą się do poradni lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, wyłonionego w drodze konkursu ofert,
wyrażą zgodę na szczepienie i nie będą mieli przeciwwskazań medycznych do jego przyjęcia. Ze względu na koszt szczepionki oraz kwalifikacji do szczepienia i jego wykonanie przewiduje się przeprowadzenie
szczepienia w grupie 300 osób, które w drodze pierwszeństwa zgłoszą
się do wyłonionego w drodze konkursu ofert ośrodka.
5. Kącik seniora na Pólku
	Lokalizacja: na pasie zieleni przy boisku osiedlowym na Pólku od strony budynku mieszkalnego przy ul. Lotników 7
Koszt: 16 000 zł
www.nowydwormaz.pl

Opis zadania: Zainstalowanie profesjonalnych trzech stołów betonowych
wraz z siedziskami do gry w warcaby i piłkarzyki przy boisku osiedlowym
na Pólku. Realizacja powyższego zadania pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu względem osób starszych. Ponadto usytuowanie
tych stołów w pobliżu boiska wpłynie na integrację wielopokoleniową
pomiędzy osobami starszymi a najmłodszym pokoleniem mieszkańców
osiedla, wzmocni też więzi lokalnej społeczności.
5. Minirampa
Lokalizacja: teren NOSiR, ul. Sportowa 66
Koszt: 15 000 zł
Opis zadania: Zakup oraz umieszczenie na terenie NOSiR profesjonalnej
minirampy umożliwiającej uprawianie jednej z odmian sportów związanych z deskorolką, rolkami itp. Obiekt przyczyniający się do propagowania
aktywnego trybu życia, dający młodzieży alternatywę do spędzania czasu
oraz do uprawiania innych sportów.

Duże projekty
1. Strefa relaksu na placu przy Sempołowskiej
Lokalizacja: Plac przy ul. Sempołowskiej
Koszt: 200 000 zł
Opis zadania: Wymiana nawierzchni asfaltowej na miękką, pozwalającą
dzieciom na grę w piłkę. Powierzchnia do kwoty 200 000 zł.
2. Zagospodarowanie placu przy Sempołowskiej
Lokalizacja: Plac przy ul. Sempołowskiej
Koszt: 200 000 zł
Opis zadania: Ustawienie urządzeń do street workoutu oraz urządzeń
do ćwiczeń (biegacz, wyciskanie siedząc, prasa nożna, narciarz, wioślarz,
motyl, rower...) na niewybetonowanej części placu.
3. Sala szermiercza w Twierdzy
	Lokalizacja: Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy (mała sala gimnastyczna)
Koszt: 199 500 zł
Opis zadania: Adaptacja małej sali gimnastycznej na salę szermierczą
– wymiana parkietu i drabinek, malowanie ścian, zakup dwóch plansz
i czterech aparatów do pomiaru walki. Wymiana parkietu pozwoli na wykorzystywanie sali także do innych zajęć sportowych i kulturalnych.
4. 	Park Wybickiego – nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko,
street workout, modernizacja siłowni plenerowej)
Lokalizacja: Park Wybickiego
Koszt: 199 850 zł
Opis zadania: Budowa miniboiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę,
o wymiarach 16,5 m dł. i 10,5 m szer., z syntetyczną nawierzchnią, piłkochwytami i ogrodzeniem wraz z ustawieniem 2 ławek. Wykonanie dojścia
do boiska z kostki brukowej. Projekt przewiduje zakup zestawu drążków,
drabinek i poręczy do street workout wraz ze żwirową nawierzchnią
oraz doposażenie siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia: ławka plus
prostownik grzbietu na jednym pylonie oraz stepper plus orbitrek lub narciarz na jednym pylonie wraz z utwardzeniem terenu kostką brukową
i ustawieniem dwóch ławek. Realizacja zadnia wymaga uzgodnień z konserwatorem zabytków.
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GŁOSOWANIE
Jak będzie wyglądać głosowanie przez Internet?
Po wejściu na stronę głosowania dostępny będzie formularz:
Następnie należy zaznaczyć pole Nie jestem robotem, które znajduje się
na samym dole formularza:

Rys. 3. Pole wyboru Nie jestem robotem

Ostatnim krokiem jest kliknięcie przycisku Głosuję!

Rys. 4. Przycisk do głosowania

Rys. 1. Formularz do głosowania na stronie www

Pola PESEL oraz Nazwisko są obligatoryjne. Nazwisko należy wpisać
w takiej formie, w jakiej zapisane jest w dowodzie osobistym, pamiętając
o używaniu polskich znaków diakrytycznych. Nie należy wpisywać w tym
polu imienia. Wpisanie czegokolwiek poza nazwiskiem będzie skutkowało
tym, że głos nie zostanie uznany za ważny.
Pole E-mail nie jest obowiązkowe, ale jeśli zostanie uzupełnione poprawnym adresem e-mail, to po przetworzeniu głosu zostanie przesłany
odpowiedni komunikat:

Kliknięcie tego przycisku oznacza również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procedury Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
Jeśli wpisane dane spełnią wymogi pól formularza (jedenastocyfrowy
numer pesel oraz wypełnione pole nazwisko), to zostanie wyświetlony
następujący komunikat:

1. W przypadku poprawnie oddanego głosu:
Dziękujemy za oddanie głosu.
2. W przypadku gdy PESEL głosującego nie znajduje się w bazie zameldowanych mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego bądź głosujący
nie ukończył 16 roku życia:
Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu – głosować mogą tylko zameldowani mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, którzy najpóźniej
w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.
Rys. 5. Komunikat po oddaniu głosu

3. W przypadku oddania głosu powtórnie:
Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu – głosować można tylko raz.
Dziękujemy za zainteresowanie.
4. W przypadku gdy podany PESEL znajduje się w bazie zameldowanych
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego, ukończony jest 16 rok
życia, ale podane nazwisko nie odpowiada wpisanemu numerowi PESEL:
Niestety, nie możemy zliczyć Twojego głosu – nazwisko podane podczas
głosowania: ‘nazwisko’ nie odpowiada podanemu numerowi pesel.
Po uzupełnieniu danych należy zaznaczyć wybrany projekt bądź projekty – głos można oddać na jeden projekt z grupy Dużych projektów
oraz na jeden projekt z grupy Małych projektów. Na formularzu zostanie
to wyróżnione przez znacznik z lewej strony projektu:

Rys. 2. Znacznik wyróżniający wybrany projekt
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Oddany głos zostanie sprawdzony w następujących krokach:
1. Czy podany PESEL znajduje się w bazie zameldowanych mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego?
2. Czy Głosujący w chwili głosowania ma ukończony 16 rok życia?
3. Czy nazwisko odpowiada podanemu numerowi PESEL?
4. Czy głos nie był już wcześniej oddany?
Jeśli głos przejdzie pozytywnie powyższą weryfikację, zostanie on dopisany do bazy oddanych głosów. Na podstawie bazy oddanych głosów
o każdej pełnej godzinie będą zliczane ważne głosy i w formie tabeli oraz
wykresu kołowego prezentowane na stronie.
UWAGA! To Ty decydujesz, czy głosujesz na dwa rodzaje projektów
(mały i duży), czy tylko na jeden z nich. Jeśli decydujesz się oddać
głos tylko na jeden rodzaj projektu, zagłosowanie na drugi w póżniejszym terminie nie będzie możliwe. Podobnie – jeśli chcesz zagłosować
na dwa rodzaje projektów musisz to zrobić za jednym razem. Raz zapisany w bazie głosujących numer PESEL (głosowanie na jeden rodzaj
projektu) uniemożliwi oddanie głosu później na drugi rodzaj projektu.
www.nowydwormaz.pl

Spotkanie
dla mieszkańców
dzielnicy Modlin Stary
Zespół Szkół nr 3
Godz: 18:00

Spotkanie
dla mieszkańców
dzielnicy Modlin Twierdza
Zespół Szkół Modlin
Twierdza Godz: 18:00

WIEŚCI Z POWIATU

Sukces Sadu na Zapieckach
TEKST ZESPÓŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH STAROST WA POWIATOWEGO W NDM

W

dniu 28 czerwca 2016 r. w Pałacu Belweder w Warszawie odbyła się uroczystość
finałowa XVI edycji konkursu „Sposób na Sukces”. Rada Programowa wybrała laureatów
i wyróżnionych za najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.
Miło nam poinformować, że jednym z laureatów została Usługowa Tłocznia Soków Sad
na Zapieckach (gm. Pomiechówek). Oprócz
nagród Prezydenta, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyrazy uznania przekazali również
Starosta nowodworski Magdalena Biernacka
oraz Wicestarosta Paweł Calak.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Więcej na www.nowodworski.pl i fb Powiat Nowodworski-Starostwo Powiatowe w Nowym
Dworze Mazowieckim

Boisko przy LO
TEKST I FOTO: ZESPÓŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH STAROST WA POWIATOWEGO W NDM

T

o prawie półmetek prac przy Liceum
Ogólnokształcącym im. Wojska Polskiego
w Nowym Dworze Mazowieckim. Zakończono
wycinkę drzew i usunięto starą nawierzchnię
boiska. Wyznaczono miejsca parkingowe. Położono kostkę na rolkowisko, a także krawężniki
pod siłownię i częściowo wokół boiska. Obecnie
trwają prace związane z wymianą ogrodzenia
wokół obiektu. Wkrótce otoczenie LO zmieni
się nie do poznania. Zachęcamy do obejrzenia
zdjęć.
Więcej na www.nowodworski.pl i fb Powiat Nowodworski-Starostwo Powiatowe w Nowym
Dworze Mazowieckim
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Aktywny
samorząd
TEKST PCPR NDM

P

owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w związku z realizacją finansowanego
ze środków PFRON pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd” osoby niepełnosprawne
mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów w ramach:
Modułu I:
1. Likwidacja bariery transportowej:
a) zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
b) uzyskanie prawa jazdy kategorii B.
2. Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
a) zakup sprzętu elektronicznego lub jego
elementów oraz oprogramowania,
b) szkolenie w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
3. Likwidacja barier w poruszaniu się:
a) utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym,
b) zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
c) utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne.
Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej
poprzez dofinansowanie bądź refundację opieki nad osobą zależną (opłaty za pobyt dziecka
w żłobku, przedszkolu albo innych kosztów
zapewnienia opieki).
Modułu II – dofinansowania kosztów kształcenia na poziomie wyższym.
Osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie mogą zapoznać się z informacjami
dotyczącymi zasad realizacji programu (w tym
warunkami uczestnictwa) dostępnymi pod
adresem: www.pfron.org.pl oraz www.pcpr.
nowodworski.pl. Dla mieszkańców powiatu nowodworskiego miejscem składania wniosków
o dofinansowanie jest siedziba PCPR:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Paderewskiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./faks: 22 765-94-90
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl
Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
pokój nr 311 (3 piętro) tel. 22 765-94-99
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Nowy Dwór
Mazowiecki
numerem
jeden!
OPRAC. RED.

W

tegorocznym rankingu samorządów
dziennika „Rzeczpospolita”: Samorządy u progu nowych wyzwań nasze miasto znalazło się na pierwszym miejscu
wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Z rąk
Jerzego Buzka nagrodę odebrał Burmistrz,
Jacek Kowalski. Kapituła konkursu doceniała
szczególnie sprawność miasta w wykorzystywaniu funduszy europejskich. Poniżej przedstawiamy wykaz zadań, za które przyznano
naszemu miastu wyróżnienie.
Umowy o dofinansowanie podpisane
w 2015 roku przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki:
1. 
„Przebudowa ul. Warszawskiej oraz
budowa i przebudowa ul. Modlińskiej
w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego” (3.1 RPO WM
2007–2013):

– umowa podpisana 15 września 2015 roku,
–
w a r to ś ć
c a ł k ow i t a
p ro j e k t u :
23 706 128,94 PLN,
– koszty kwalifikowane: 23 626 534,45 PLN,
–
w artość dofinansowania (85%):
20 082 554,28 PLN.
2. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie „Parku
Trzech Kultur” w Twierdzy Modlin” (6.2
RPO WM 2007–2013):
– umowa podpisana 11 lutego 2015 roku,
– wartość całkowita projektu: 1 102 532,63 PLN,
– koszty kwalifikowane: 748 515,00 PLN,
–
w artość dofinansowania (75%):
561 386,25 PLN.
3. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów „Parku Trzech Kultur” oraz ekspozycji plenerowej” (6.1 RPO
WM 2007–2013):
– umowa podpisana 11 lutego 2015 roku,

– wartość całkowita projektu: 830 937,55 PLN,
– koszty kwalifikowane: 557 130,00 PLN,
–
w artość dofinansowania (85%):
561 386,25 PLN.
4. Przedłużenie realizacji projektu „Równe
szanse dla osób niepełnosprawnych oraz
w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej
– eInclusion” (8.3 POIG 2007–2013), Instytucją Pośredniczącą II stopnia była Władza
Wdrażająca Programy Europejskie – aktualnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
umowa główna została podpisana 26 marca
2013 roku, natomiast w 2015 roku tj.: 3 grudnia 2015 roku podpisano aneks na podstawie
którego wydłużono okres realizacji projektu
oraz zwiększono jego wartość:
– wartość całkowita projektu: 3 671 881,74 PLN,
– koszty kwalifikowane: 3 592 193,88 PLN,
– wartość dofinansowania (100% – 85% EFRR,
a 15% Budżet Państwa): 3 592 193,88 PLN.

Nie ma zgody na rozszerzenie siedlisk nietoperzy!
TEKST I FOTO RED.

13 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Przewodniczył
jej Przewodniczący Krzysztof Bisialski. Głównym powodem zwołania posiedzenia była konieczność
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia negatywnej opinii co do propozycji zmiany granic specjalnego
obszaru siedlisk nietoperzy, wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W

dyskusji poprzedzającej głosowanie,
Burmistrz Jacek Kowalski wyjaśniał,
że w projekcie uchwały sugeruje się
opinię negatywną, ponieważ teren objęty Naturą 2000 okazał się nie do końca siedliskiem
nietoperzy. Jak mówił, nietoperze nie mają siedlisk w Fortach tylko w starym tunelu carskim
pod drogą nr 62. Według opinii specjalistów
należy ten obszar rozszerzyć na południe
od lotniska. W pierwszej wersji uzasadnienia
sugerowano tylko, że należałoby zdjąć rygor
www.nowydwormaz.pl

Natury 2000 z obszarów znajdujących się
na lotnisku, zainwestowanych, położonych
pomiędzy dwoma dużymi hangarami, jak również drogami kołowania i drogą krajową. Nie
ma tam sprzyjających warunków do rozwoju
siedlisk nietoperzy. Burmistrz podkreślił też,
że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
nie jest temu przeciwna, będzie więc wszczęta
procedura wyłączenia tych obszarów z Natury
2000. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Europejska.

Dodatkowo Burmistrz uzasadniał, że opinia
Rady powinna być negatywna, ponieważ teren na południe od drogi jest przewidziany pod
inwestycje okołolotniskowe. „Nietoperze modlińskie żerują w promieniu 15 km od miejsca,
gdzie nocują i zimują, więc zaznaczanie małego obszaru i wprowadzanie mu rygoru Natury 2000 spowoduje, że potencjalny inwestor
będzie miał problemy z zagospodarowaniem
terenu. Stąd to uzupełnienie w uzasadnieniu
do projektu uchwały” zakończył wyjaśnienia
Burmistrz Jacek Kowalski.
W głosowaniu radni przyjęli argumentację
Burmistrza i nie zgodzili się na przekazany
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projekt zmiany granic specjalnego
obszaru ochrony siedlisk – Forty Modlińskie
(PLH140020) – Luneta Gen. Sowińskiego.
Szczegółowe informacje na ten temat zawarte
są w uzasadnieniu do uchwały, którą w całości
publikujemy na bip.nowydwormaz.pl.
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Spotkania ws. programu rewitalizacji
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Od 5 lipca mieszkańcy naszego miasta mogą brać udział w spotkaniach dotyczących opracowania dokumentu
o nazwie „Program Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016–2023”. Spotkania odbywają się
w takiej formie, aby jak najbardziej zaangażować mieszkańców w tworzenie wskazanego dokumentu.

S

potkania przybierają formę „debaty podwórkowej” czy „spaceru badawczego”.
Podczas spotkań tych, każdy uczestnik
może określić, w której części naszego miasta
znajdują się tereny najbardziej zaniedbane, najbardziej niebezpieczne, ale też takie, o które
dbają sami mieszkańcy bądź takie, które można
polecić przyjezdnym czy turystom.
Spotkania te są bardzo ważnym elementem,
niezbędnym do prawidłowego oraz rzetelnego opracowania dokumentu, ponieważ ma on
służyć mieszkańcom i odpowiadać na ich potrzeby.
Informacje uzyskane od mieszkańców podczas
wspomnianych spotkań, wyniki ankiet oraz
twarde dane wskaźnikowe wskażą miejsca
na terenie naszego miasta, które najbardziej
wymagają interwencji.
W dokumencie zostaną również wskazane formy wyprowadzenie z degradacji wskazanych
części miasta, tak aby nie pogłębiały się na ich
obszarze problemy społeczne – szeroko rozumiana rewitalizacja służyć ma właśnie rozwiązywaniu problemów społecznych.
Opracowanie „Program Rewitalizacji Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016–2023”
umożliwi w przyszłości miastu Nowy Dwór
Mazowiecki ubieganie się o zewnętrzne fundusze, które będą przeznaczane na przedsięwzięcia rewitalizacyjne wskazane w dokumencie.

Należy nadmienić, że całe przedsięwzięcie
odbywa się dzięki pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Opracowanie Programy Rewitalizacji Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki” realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, finansowanego z Funduszu
Spójności. Całkowita wartość projektu wynosi 128 700,00 PLN, wartość dofinansowania
(90%) – 115 830,00 PLN.

Kolejne wnioski
na dofinansowanie
remontu GKO złożone!
TEKST RED,

M

iasto złożyło w tym roku łącznie
już cztery wnioski o dofinansowanie – na dokumentację, prace
remontowe i konserwatorskie dawnego Kasyna Oficerskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 oraz do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków:
• pierwszy wniosek złożony do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
8

dotyczył wykonania dokumentacji projektowej obiektu na kwotę dofinansowania
169 000 zł. Wniosek został złożony 26.02.2016;
• drugi wniosek złożony został na termomodernizację obiektu w ramach Działania 4.2
Efektywność energetyczna – typ projektów –
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na kwotę 1 320 412 zł (dofinansowanie UE). Wniosek złożony 13 maja br.;
• trzeci wniosek dotyczył kwestii turystycznych i obejmował remont dachu i elewacji

oraz części powierzchni wewnątrz budynku
na kwotę 3 343 226,34 zł (dofinansowanie
UE). Wniosek złożony 30 czerwca br.;
• czwarty wniosek dotyczył działalności kulturalnej i prac konserwatorskich w reprezentacyjnych wnętrzach obiektu na kwotę
3 438 087,68 zł (dofinansowanie UE). Wniosek
złożony 30 czerwca br.
Procedury weryfikacji wniosków trwają. Na bieżąco będziemy informować o ich efektach.
www.nowydwormaz.pl
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BUDŻET OBYWATELSKI 2016
Projekt „RADOSNY MALUCH” zrealizowany!
TEKST I FOTO ROMAN BILIŃSKI

W piątek 12 sierpnia 2016 r. oddano do użytku nową część placu zabaw
w ramach projektu budżetu obywatelskiego „Radosny Maluch”.

R

ozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim
im. J. Wybickiego. W skład nowego placu
zabaw weszły następujące urządzenia:
huśtawka podwójna wraz z bocianim gniazdem, dwie piaskownice, tradycyjna, sześciokątna oraz w formie statku pirackiego, a także
tablica podwójna do rysowania kredą. Dodatkowo na placu zamontowano cztery ławeczki.
Powierzchnia placu zabaw wyłożona została
bezpieczną nawierzchnią – sztuczną trawą.
Symbolicznego otwarcia placu zabaw dokonali najmłodsi użytkownicy w towarzystwie
p. Dariusza Tabęckiego – Naczelnika Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego.
Serdeczne wyrazy podziękowania kieruję
do państwa Jolanty i Dariusza Ozga – właścicieli sklepu „Oleńka”, za ufundowanie baloników, fajerwerków w postaci fontanny
tortowej oraz kredy do rysowania. Wszystkim
użytkownikom placu zabaw życzę wspaniałej
i radosnej zabawy – koordynator projektu,
Roman Biliński.
FAKTY NOWODWORSKIE

Z ŻYCIA ZARZĄDÓW OSIEDLI

Spotkanie
Zarządu
Osiedla nr 6
TEKST JACEK TOPCZEWSKI
FOTO WIRTUALNYNOWYDWOR.PL

14

czerwca w czytelni Zespołu Szkół
odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla nr 6 z mieszkańcami. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta
pan Jacek Kowalski , Prezes OSP RW pan Mariusz
Torbus oraz Straż Miejska. Spotkanie rozpoczęło
się od rozmowy z panem Mariuszem Torbusem
odnośnie funkcjonowanie Ochotniczej Straży
Pożarnej Ratownictwo Wodne. Następnie
mieszkańcy zadali pytania Burmistrzowi Miasta
odnośnie Budżetu Obywatelskiego, budowy
placu zabaw oraz estetyki w Parku Trzech Kultur, remontu GKO oraz przyszłych inwestycji
w mieście. Kolejnym, a zarazem ostatnim, punktem spotkania była rozmowa ze Strażą Miejską.
Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze
oraz zgromadziła sporą grupę mieszkańców.
www.nowydwormaz.pl
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Pracownia Dziejów Miasta już działa!
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim rozpoczęła swoją działalność
Pracownia Dziejów Miasta. Na stronie internetowej Biblioteki uruchomiono katalog „o regionie”.
TEKST I FOTO MIPBP

W

katalogu można przeglądać opisy
zgromadzonych przez Bibliotekę
materiałów dokumentujących region nowodworski. Do opisów, tam gdzie
jest to prawnie możliwe, dołączono skany tych
dokumentów. W katalogu zaprezentowano

Pomóż Alicji!
Rusza III Edycja Pikników
Charytatywnych w naszym
mieście. Ich celem jest pomoc
nieuleczalnie chorym dzieciom.
Tym razem pomagamy Alicji!
OPRAC. RED.

P

iknik charytatywny „Eko-strażnicy charytatywnie dla Alicji” odbędzie się 23 września w Parku Miejskim. W organizację
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wersję cyfrową ciekawej kolekcji fotografii
niemieckiej Twierdzy Modlin z lat II wojny światowej. Biblioteka zaprasza do współtworzenia
Pracowni Dziejów Miasta, dzielenia się swoimi
rodzinnymi pamiątkami i wiedzą historyczną.
Materiały można przekazywać w formie daru

lub wypożyczenia w celu utrwalenia w wersji
cyfrowej.
Serdecznie zapraszamy do przeglądania strony
internetowej Biblioteki www.biblioteka.nowydwormaz.pl i komentowania prezentowanych
dokumentów.

imprezy włączyła się nowodworska Straż Miejska, która podczas pikniku będzie świętować
swoje 25-cio lecie.
Na scenie wystąpią: Jacek Pieniążek jako Chuck
Norris, Mariusz Confiszer sobowtór Sylwestra
Stallone, Roberto Zuccaro, Mirek Elimer i zespół Inspiracja „Czerwone Gitary”, Patryk Janas
Deep Dance, Isabella, Piotr Wiśniewski InVox,
Artez Artur Patanowski.
Wszyscy artyści wystąpią charytatywnie. Podczas pikniku odbędą się aukcje, konkursy, loteria „szczęśliwy los”, z których dochód w całości
zasili konto Alicji. Warto wziąć w nich udział

– organizatorzy zapowiadają cenne nagrody
m.in. przejażdżkę katamaranem połączoną
z kolacją, którą ufundował nowodworski WOPR.
Podczas pikniku odbędzie się również pokaz
mody ekologicznej. Przewidziane też są spotkania z gwiazdami, podczas których można
będzie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie czy
uzyskać autograf.
Już dziś w imieniu organizatorów dziękujemy
wszystkim za pomoc w organizacji imprezy,
a zwłaszcza firmie Robert Krysiak Studio Grupa,
która zapewnia bezpłatnie scenę nagłośnienie
i oświetlenie.

www.nowydwormaz.pl
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Jacek Topczewski rozmawia...
TEKST I FOTO NOK

Wywiad z panią Zofią Krzyżanowską, wieloletnią już
mieszkanką Modlina Twierdzy, która opowie nam o swoim życiu,
o odznaczeniu medalem „Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata” oraz o książce Rity Ross „Trzy imiona” .

Jacek: Witam panią bardzo serdecznie. Może
na początek przedstawi się pani krótko naszym
czytelnikom.
Zofia: Nazywam się Zofia Krzyżanowska.
Urodziłam się w 1935 roku w Bydgoszczy.
Mieszkałam tam trzy lata, a następnie przeprowadziłam się wraz z rodzicami do Pruszkowa. Moi rodzice chcieli przeprowadzić się
do Warszawy, lecz wybuch wojny zniweczył
te plany. W Modlinie Twierdzy mieszkam wraz
z mężem od 1967 roku.
Jacek: Jak wspomina pani wybuch wojny oraz
lata okupacji?
Zofia: Lata okupacji spędziłam w Pruszkowie.
Mieszkałam wraz z rodziną w mieszkaniu składającym się zaledwie z pokoju z kuchnią. Podczas wojny uczęszczałam na tajne komplety.
Mój tata był kierownikiem robót elektrycznych
w nastawniach kolejowych i znał bardzo dobrze niemiecki. Dzięki temu wiedział, że Niemcy
niedługo będą likwidować getto, więc postanowił pomóc jednej żydowskiej rodzinie i zaprowadził ją do naszego domu. Początkowo
nie wiedzieliśmy kim są ci ludzie, przedstawili
nam ich jako ciocia i wujek. Nie pokazywali się
oni innym lokatorom z wiadomego powodu,
lecz z początku oni i ich mała córeczka Reginka
wychodzili na spacery. Później jednak przestali
wychodzić, ponieważ gospodyni powiedziała,
że musi zgłosić na Gestapo, że osoby niezameldowane mieszkają w naszym mieszkaniu. Niedługo potem mój tata przyprowadził kolejną
żydowską rodziną, która tym razem ukrywała się
w lesie. Łącznie mieszkało nas w domu w tym
jednym pokokoju z kuchnią 11 osób.
Jacek: Aż 11 osób w takim małym domu?
To wręcz nieprawdopodobne! A więc, jak wyglądało wasze życie codzienne i czy nachodziło
was Gestapo?
Zofia: Wszyscy ukrywali się w naszym domu
aż do 1945 roku. Nie zapomnę tego momentu jak pierwszy raz od tylu lat opuścili nasze
mieszkania i wyszli przywitać Armię Czerwoną.
www.nowydwormaz.pl

Gestapo nawiedziło nas trzy razy. Pierwszy raz
uratowała nas dobra znajomość języka niemieckiego przez moich rodziców oraz dobry
system, ponieważ podczas wizyty gestapo zaczęli się kłócić po niemiecku, dzięki czemu gestapowcy zrobili w tył zwrot. Jeśli chodzi o ten
dobry system, to mój tata w miejscu wejścia
do ubikacji ustawił szafę i przepiłował wejście,
dzięki czemu wszyscy mogli się tam ukrywać.
Kolejnym domowym sposobem był zamontowany dzwonek za framugą, którego używali
tylko moi rodzice, gdy chcieli wejść do domu.
Gdy moi rodzice wchodzili z kimś do domu,
wtedy pukali, a wszystkie rodziny żydowskie
chowały się do ubikacji. Jednak nie zapomnę
jak Gestapo przyszło i chciało zabrać mojego
ojca do Oświęcimia pod pozorem naprawy
elektryki w obozie Auschwitz-Birkenau. Ukrył
się wtedy wraz z żydowskimi rodzinami za szafą
w ubikacji, a moja mama powiedziała im wtedy, że ojciec wyjechał za pracą i nie wie, gdzie
jest. Ojca i innych Żydów nie znaleźli, lecz mnie,
jeszcze wtedy małą dziewczynkę, uderzyli parę
razy. A jeśli chodzi o formę spędzania wolnego czasu, to wszyscy grali w karty, a dokładnie
w popularnego wtedy „tysiąca”.
Jacek: Bardzo interesujące. Czy może mi pani
teraz opowiedzieć o odznaczeniu medalem
„Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”?
Zofia: W 1991 roku odbyła się uroczystość w Sali Kongresowej w Warszawie. Została zaproszona cała moja
rodzina do odebrania odznaczenia.
Był to na pewno jeden z najważniejszych momentów w moim życiu i nie
zapomnę go do końca swojego życia.
Posiadam do dzisiaj dyplom upamiętniający to odznaczenie.
Jacek: Czy mimo upływu tylu lat, dalej
utrzymuje pani kontakt z tymi żydowskimi rodzinami?
Zofia: Rodziny Jadzi i Reginy wyjechały z Polski od razu po wojnie
w 1945 roku. Wszyscy zostali skierowani do Łodzi do punktu zbiorczego
i dostali bilet w jedną stronę. Dzisiaj
Regina mieszka w Izraelu, a Jadwiga
w Australii. Utrzymujemy stały kontakt telefoniczny, a nawet kiedyś odwiedziły nas parę razy.
Jacek: Czy to prawda, że pani historia
została wspominania w książce Rity
Ross „Trzy imiona”?
Zofia: Tak, to prawda. Prezentacja
książki odbyła się w maju tego roku
w Pruszkowie. Nie spodziewałam się

takiej frekwencji oraz takiego zainteresowania
tą książką. Książka była pisana 2 lata i znajdują się
w niej także fotografie z naszym udziałem. Dzięki niej możemy jeszcze łatwiej i cieplej wspominać tamten czas. Jestem także upamiętniona
w ogrodach instytutu Yad Vashem, gdzie wyryte są moje dane na marmurowych tablicach,
„Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”.
Jacek: Pani życie to kopalnia wiedzy i ciekawych
doświadczeń. Czy przekazuje pani te wszystkie
wiadomości swoim wnukom? Czy są oni zainteresowani pani historią?
Zofia: Razem z moim mężem Czesławem mamy
2 synów, 5 wnuków i 7 prawnucząt. Nasze dzieci bardzo interesują się nami i naszą historią
i zawsze wyrażały zainteresowanie tą sprawą.
Cieszymy się, że mamy takich cudownych potomków.
Jacek: Gratuluje 60. rocznicy ślubu. Słyszałem,
że wasi bliscy sprawili wam miłą niespodziankę.
Może pani o tym opowiedzieć?
Zofia: Nasze dzieci zorganizowały nam piękną
uroczystość w lokalu Relax w Nowym Dworze
Mazowieckim. Byliśmy ogromnie zaskoczeni
tym wszystkim oraz zaproszonymi gośćmi, ponieważ pojawił się Burmistrz Jacek Kowalski oraz
Kierownik Stanu Cywilnego. Dla takich chwil
naprawdę warto żyć.
Jacek: Dziękuje za rozmowę.
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Pielgrzymi
w NDM!
TEKST I FOTO RED. JACEK TOPCZEWSKI

W dniach 1–4 sierpnia szkoła
w Twierdzy Modlin gościła
ponad stuosobową grupę
pielgrzymów z Armenii. Goście
odwiedzili nasze miasto w podróży
powrotnej ze Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.

M

łodzież ormiańska mieszkała i spożywała posiłki na terenie szkoły oraz hali
sportowej. Nasi goście zostali powitani

przez wolontariuszy oraz mieszkańców osiedla
ciepło i z pełną życzliwością. Przez cały pobyt
pielgrzymi spędzali czas bardzo różnie m.in.
na zwiedzaniu Twierdzy Modlin, uczestnictwie
w mszach świętych oraz na uprawianiu sportów.
Zorganizowano zawody m.in. w piłkę nożną czy

siatkówkę. Z każdym dniem pielgrzymów było
coraz mniej, ponieważ grupy w różnym czasie
wracały do swoich krajów. W czwartek ostatni
pielgrzymi opuścili nasze miasto.
Dziękujemy wszystkim organizatorom oraz wolontariuszom za okazaną pomoc.

Udział Związku Oficerów Rezerwy RP w obchodach
72 rocznicy Powstania Warszawskiego
TEKST MARCIN ŁADA FOTO KAROLINA GWAREK

1 sierpnia 2016 r., w 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, delegacja Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

W

składzie delegacji byli: płk rez. Alfred
Kabata – prezes ZG, Marcin Łada –
wiceprezes ZG, mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG.
Obchody rocznicowe Powstania Warszawskiego zorganizowano 1 sierpnia 2016 r. w wielu
miejscach Warszawy. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana
posterunku honorowego. Grób Nieznanego
Żołnierza jest jednak dla naszej organizacji
miejscem szczególnym. Członkowie ZOR RP
w latach przedwojennych obecni byli w tym
miejscu na wszystkich uroczystościach patriotycznych.
Tradycja zobowiązuje. Wieniec złożony w tym
roku wykonaliśmy według przedwojennej tradycji naszej organizacji. Jego dominującym elementem był biały krzyż z rozetą przedstawiającą
odznakę ZOR RP. Wieniec budził duże zainteresowanie Warszawiaków. Godnie oddaliśmy hołd
bohaterom Powstania Warszawskiego.
Po ceremonii złożenia wieńców prezes ZG
ZOR RP, płk rez. Alfred Kabata, wpisał do księgi
pamiątkowej okolicznościową dedykację. Był
także czas na rozmowy z kombatantami AK
i przedstawicielami władz państwowych. Zawsze pamiętamy o ofierze polskiej krwi przelanej dla wolności Ojczyzny.
W uroczystości uczestniczyli powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwowych,
posłowie i senatorowie. Obecna była matka
chrzestna sztandaru ZG Związku Oficerów Rezerwy RP senator Anna Maria Anders – sekretarz
12

stanu i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds.
Dialogu Międzynarodowego, ojciec chrzestny
sztandaru, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – mjr w st. spocz. prof. Leszek
Żukowski, a także I zastępca Szefa Sztabu Generalnego – gen. dyw. Michał Sikora.

By uczcić rocznicę wybuchu powstania,
odczytano odezwę wzywającą do udziału
w upamiętnianiu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz oddano salwę
honorową. Uroczystość zakończyła defilada
pododdziałów.

www.nowydwormaz.pl
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Jubileusz 10-lecia „Naszej Przychodni”
i otwarcie nowej poradni
TEKST AK FOTO RAFAŁ AFFEK

6 sierpnia 2016 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nasza Przychodnia”
w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzony przez dwoje lekarzy: Alicję
Nojszewską-Rydlińską i Piotra Uliasza, obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności.

J

ubileusz połączono z otwarciem nowej poradni dla dzieci w odrestaurowanym budynku przedwojennej izby chorych Batalionu
Elektrotechnicznego, znajdującym się w kompleksie przy ul. Paderewskiego (naprzeciwko
NOK-u). Budynek ten nowi właściciele nabyli
od władz miasta. Symboliczne otwarcie nowej
poradni dziecięcej rozpoczęło się od przecięcia
wstęgi, przed wejściem do budynku, przez Alicję
Nojszewską-Rydlińską i Piotra Uliasza.
– Otwarcie przychodni dla dzieci jest spełnieniem
mojego kolejnego marzenia – powiedziała Alicja
Nojszewska-Rydlińska. Pierwszym było utworzenie „Naszej Przychodni”, która zapewnia profesjonalną opiekę medyczną od noworodka do złotego wieku. Aby pacjenci mieli bezpłatną opiekę
medyczną „Nasza Przychodnia” ma podpisaną
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Gratulacje z okazji jubileuszu i otwarcia poradni
złożył właścicielom i pracownikom „Naszej Przychodni” Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego.
Zaproszony na uroczystość płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej i historyk, przedstawił
krótko historię Batalionu Elektrotechnicznego
z lat 1921–1939 oraz dzieje budynku, który
po wielu latach ponownie pełnić będzie funkcję
obiektu związanego ze służbą zdrowia. Płk. Alfredowi Kabacie towarzyszył 92-letni kombatant
Roman Kaczorowski, który pamięta funkcjonowanie izby chorych i pracujących w nim lekarzy
w okresie przedwojennym. Szczególnie utkwił
mu w pamięci dr. Aleksander Ciechanowski,
który, po zakończeniu służby wojskowej, został
w 1934 r. zastępcą burmistrza Nowego Dworu.

Sierpniowe święto w NDM

Wszystkim przybyłym na obchody jubileuszu
podziękowała Alicja Nojszewska-Rrydlińska.
Szczególne słowa podziękowania skierowała
do kierownictwa nowodworskiego Banku Spółdzielczego, które udzieliło kredytu umożliwiającego rewitalizację obiektu i utworzenie poradni
pediatrycznej.

TEKST RED. (K), SKRÓT Y POCHODZĄ OD REDAKCJI FOTO MARCIN ŁADA

15 sierpnia władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
i 2 Mazowiecki Pułk Saperów byli współorganizatorami obchodów 96. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

O

rganizatorzy reprezentowani byli przez
m.in. Krzysztofa Bisialskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej , Janusza
Mikuszewskiego – Zastępcę burmistrza miasta, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Grażynę Nadrzycką, Radnego Rady Miejskiej Tadeusza
Sosińskiego, płk. rez. Alfreda Kabatę – Prezesa
ZG Związku Oficerów Rezerwy RP.
Posterunek honorowy przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego wystawili: 2 Mazowiecki
Pułk Saperów oraz hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im Korpusu Kadetów nr 2.
Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw.
św. Michała Archanioła, w którym odprawiona została koncelebrowana msza św.,
www.nowydwormaz.pl

przewodniczył jej proboszcz parafii ks. kan.
Andrzej Kwiatkowski. Wzruszającą homilię
nawiązującą do Bitwy Warszawskiej 1920 r.
wygłosił dziekan zakroczymski, ks. kan. Andrzej Redmer.
Po mszy wszyscy udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta część uroczystości
rozpoczęła się hymnem państwowym.
W okolicznościowym wystąpieniu płk rez.
Alfred Kabata – Prezes ZG ZOR RP, zapoznał
zebranych z rysem historycznym dotyczącym
znaczenia Bitwy Warszawskiej oraz obchodami
rocznicy tej bitwy i Święta Żołnierza Polskiego
w Nowym Dworze w okresie międzywojennym. Podkreślił, że organizatorem obchodów

był Batalion Elektrotechniczny stacjonujący
w mieście w latach 1921–1939.
Następnie delegacja kombatantów i jednocześnie najstarszych członków ZOR RP zapaliła znicz pamięci pod pomnikiem. Delegację
stanowili: 102-letni kpt. w st. spocz. Andrzej
Rak, 92-letni Roman Kaczorowski i 88-letni
st. sierż. w st. spocz. Hilary Jechowicz.
Następnie delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych i mieszkańców miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem.
Wysłuchano również wiązanki pieśni legionowych. Przybyłym na uroczystość podziękował Krzysztof Bisialski – Przewodniczący
Rady Miejskiej.
13
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TEKST I FOTO NOK

W tym roku obchodzimy 642 rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Jak co roku
z tej okazji odbyło się szereg imprez, a ich zwieńczeniem był koncert w Parku Miejski.

XVII

Dni Nowego Dworu Mazowieckiego rozpoczęliśmy już 8 czerwca 2016 r.
cyklem bogato ilustrowanych wykładów „Poznaj dzieje Naszego Miasta” adresowanych
do uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych.
W ich trakcie pani Maria Możdżyńska opowiadała młodzieży o genezie powstania i dziejach
naszego miasta na przestrzeni wieków. Była
to niezwykle interesująca opowieść, albowiem
dzieje Nowego Dworu Mazowieckiego są niezwykle bogate i barwne.
W sobotni poranek 25 czerwca br. grupa chętnych nowodworzan udała się na spacer ulicami
najstarszej części Nowego Dworu. W jego trakcie informacje historyczne ubarwione zostały
opowieściami o podłożu kryminalnym, które
faktycznie miały miejsce w naszym mieście
w okresie międzywojennym. Opowieści były
tak ekscytujące, że uczestnicy spotkania wyrazili
chęć do uczestniczenia w kolejnych spacerach.
Wieczorem w amfiteatrze miejskim odbył się
koncert, podczas którego w pierwszej kolejności wystąpił zespół AVA, który zagrał w składzie: Maciej Tarapacz – perkusja, Bartłomiej
Zbroszczyk – gitara, Jaś Drzewiecki – gitara,
Bartek Kazimieruk – gitara oraz Marek Molak– wokal. Muzycy zaprezentowali utwory
ze swojej pierwszej płyty „Po drugiej stronie”
– była duża energia i bardzo dobre granie.
Marek Molak nawiązał sympatyczny kontakt
z publicznością, a kompozycje zespołu przypadły nowodworskiej publiczności do gustu.
Z każdym utworem rozgrzewał się zespół i coraz
lepiej bawiła się publiczność.
O godzinie 21.00 rozpoczęła swój koncert
DODA. W oczekiwaniu na artystkę przed sceną
zebrały się tłumy widzów. DODA nie zawiodła.
W nowodworskim amfiteatrze zaprezentowała największe obecnie, mobilne, widowisko
estradowe RIOTKA TOUR. Artystka przez ponad godzinę nie schodziła ze sceny, wykonując, na żywo, niezwykle dynamiczny, barwny
spektakl, który obfitował w barwne stroje, niezwykle atrakcyjną oprawą świetlną z efektami
pirotechnicznymi i adekwatnymi, do poszczególnych piosenek, wizualizacjami i układami
choreograficznymi w wykonaniu niezwykle
sprawnych tancerzy. W programie znalazły się
m.in. bardzo znane utwory: Dżaga, Riotka, Nie
daj się, Znak Pokoju i te publiczność śpiewała
razem z wokalistką.
Nowodworska publiczność nie chciała wypuścić artystki bez bisu. Po zejściu ze sceny DODA
udała się bezpośrednio do oczekujących fanów,
aby złożyć im autografy, pogadać. Nie obeszło
się również bez selfie.
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LOT Trzech Rzek rozpoczyna współpracę
z Kampinoskim Parkiem Narodowym

TEKST I FOTO ZESPÓŁ LOT TRZECH RZEK

Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek i Kampinoski Park Narodowy podpisali porozumienie
o współpracy. Skorzystają na tym mieszkańcy i turyści, odwiedzający region.

P

orozumienie zostało podpisane
12 sierpnia w siedzibie Kampinoskiego
Parku Narodowego w Izabelinie. Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek
reprezentowali prezes, Sebastian Sosiński,
oraz Marek Kozłowski, KPN natomiast jego
dyrektor, Mirosław Markowski.
– Kampinoski Park Narodowy, obok Twierdzy
Modlin i Jeziora Zegrzyńskiego, jest jedną z największych atrakcji naszego regionu i niezmiennie
przyciąga rzesze turystów. Uznaliśmy, że sformalizowanie współpracy między naszymi instytucjami jest konieczne, by tworzyć spójną ofertę
turystyczną – mówi Sebastian Sosiński, prezes
LOT Trzech Rzek.
Kampinoski Park Narodowy działa na rzecz
ochrony przyrody – w tym najlepiej w Europie
zachowanych zespołów wydm śródlądowych,
naturalnych zbiorowisk bagiennych i leśnych
oraz bogatej fauny, jak również wielu pamiątek polskiej historii i kultury. Rozwój turystyki
na jego obszarze, do którego dążyć będzie
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Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek,
może więc odbywać się jedynie w poszanowaniu obowiązujących tam zasad. To nie koniec działań LOT Trzech Rzek. Już wkrótce

zostanie oddana do użytku nowa baza
informacji turystycznych. Oczywiście, nie
zabraknie w niej również wiadomości z terenu Kampinoskiego Parku Narodowego.

www.nowydwormaz.pl
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Trzy rzeki na filmowo – Jarosław Dąbrowski
TEKST I FOTO ZESPÓŁ LOT TRZECH RZEK

Kolejna produkcja filmowa pojawiająca się w odpowiedziach nadsyłanych przez uczestników organizowanego
przez LOT Trzech Rzek konkursu „Trzy rzeki na filmowo” to film Bogdana Poręby „Jarosław Dąbrowski”.

T

o biografia polskiego generała, jednego
z wodzów Komuny Paryskiej. Film opowiada o życiu Jarosława Dąbrowskiego
od roku 1862. Sztabskapitan armii carskiej
w Warszawie działa w tajnym Komitecie Oficerów Rosyjskich. Zamach Andrieja Potiebni
na generała Ludersa, carskiego namiestnika
Królestwa Polskiego. Aresztowanie Dąbrowskiego, wielomiesięczne śledztwo. Branka i wybuch
powstania styczniowego. Więzienny ślub z Pelagią. Skazany na 15 lat katorgi, ucieka dzięki
pomocy demokratów rosyjskich i wyjeżdża
wraz z żoną do Francji. Wiosna 1871 – Komuna
Paryska. Jarosław Dąbrowski został mianowany

Głównodowodzącym Wojsk Komuny. Ginie
na barykadzie 23 maja 1871 roku. W obsadzie
filmu między innymi Zygmunt Malanowicz jako
Jarosław Dąbrowski i Małgorzata Potocka jako
Pelagia Dąbrowska żona generała.

BLIŻEJ HISTORII
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Orzeł Biały!

A nasze plenery? I podobnie, jak to miało miejsce w przypadku filmu Pułkownik Kwiatkowski,
na stronach internetowych www.filmpolski.pl
i www.filmweb.pl nie znajdziemy Twierdzy
Modlin, jako miejsca realizacji filmu Jarosław
Dąbrowski. Jednak oglądając film, bez trudu
rozpoznajemy Bramę Napoleona, Kojec Meciszewskiego, Spichlerz, Redutę Napoleona.
Na zakończenie pytanie. Czy na którymś
z obiektów w Twierdzy Modlin do dziś zachowały się ślady po tej produkcji? Dla pierwszej
osoby, która nadeśle poprawną odpowiedź
na adres it@3rzeki.pl, mamy drobny upominek.

TEKST M. MOŻDŻYŃSKA

W 1989 r. przywrócono w naszym kraju listopadowe obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Uchwalono je jeszcze przed
wybuchem II wojny światowej, by upamiętnić odzyskanie przez Polskę
wolności. 11 listopada został wybrany nieprzypadkowo – tego dnia
formalnie zakończył się 123-letni czas rozbiorów. II Rzeczypospolita
po raz pierwszy świętowała Dzień Niepodległości w 1937 r. Polska
świętowała po raz pierwszy, ale Nowy Dwór robił to po raz drugi.

P

ierwszy raz Dzień Niepodległości
obchodziliśmy ponad 100 lat wcześniej – 5 lipca 1807 r. Przygotowania
zaczęły się kilka dni wcześniej. 30 czerwca
do Nowego Dworu przybył Hipolit Psarski
Konsyliarz, czyli urzędnik Izby Wykonawczej
do Miast Powiatu Warszawskiego. Delegat
sprawdził rachunki miejskie i zarządził wybory nowej Rady Miejskiej oraz wyraził zgodę na uroczyste umieszczenie w budynku
magistratu wizerunku Orła Białego. Obraz
został ufundowany przez byłego Burmistrza
Nowego Dworu – Józefa Szypowskiego,
a namalował go malarz Klemens Łabarzeski.
Święto, które odbyć się miało w najbliższą
niedzielę, nazwano Wprowadzeniem Orła.
Było to uczczenie powrotu Nowego Dworu
do Rzeczypospolitej po 11 latach przynależności do Prus.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11
w kościele św. Michała. Obraz ustawiono
wewnątrz świątyni na odświętnie przybranym tronie. Pod „Orłem” umieszczono napis:
„Napoleon nas zbawia po Pruskim zaborze
Oto się Orzeł Polski wznosi w Nowym Dworze, Od Warty aż za Niemen czarne uleciały.
A w swe gniazdo Ojczyste wraca Orzeł biały”.
Zgromadzona wokół świątyni Miejska Gwardia Narodowa, bardzo liczna bo osiemdziesięcioosobowa, oddała salwę z moździerzy
www.nowydwormaz.pl

i broni ręcznej. Zabrzmiały dzwony, odezwały
się kotły, a potem muzyka.
Uroczystą mszę św. celebrował ksiądz Stanisław Długołęski proboszcz pomiechowski,
kazanie głosił ksiądz Stanisław Nadolski proboszcz parafii św. Michała. Nie wiemy, kto
dokonał poświęcenia obrazu. Być może dokonał tego włodarz parafii św. Anny, bo właśnie Pomiechowo i Pomiechówek poniosły
znaczne straty podczas wcześniejszych walk
między wojskami rosyjskimi i Armią Napoleona. To z tego powodu ksiądz Długołęski był
poproszony o przewodniczenie mszy.
Po poświęceniu należało obraz Orła Białego
przenieść do budynku magistratu. Droga nie
była daleka, gdyż ratusz znajdował się naprzeciw kościoła św. Michała, w miejscu gdzie dziś
mamy amfiteatr. Trasę procesji poprzez Plac
Kościelny [obecnie park Wybickiego] wyznaczały dwa szpalery odświętnie ubranych
mieszkańców Nowego Dworu i sąsiednich
miejscowości. „Orła” niosło czterech wybranych, młodych ludzi. Przed nimi szło czternaście najstaranniej ubranych panien. Każda
miała koszyk, z którego rzucała kwiaty pod
nogi dźwigających obraz. Za młodzieńcami
podążała miejska elita i zaproszeni goście.
Pochodowi przewodzili obaj proboszczowie.
Za nimi podążali: wspomniany wyżej Hipolit Psarski z Izby Wykonawczej, oficerowie

budujący Twierdzę Modlińską wraz ze swoim przełożonym – komisarzem Stanisławem
Dzwonkowskim, urzędnicy Nowodworskiej
Komory Celnej, zarządcy majątku Ludwika
Gutakowskiego – właściciela Nowego Dworu.
Przy budynku ratusza ponownie zabrał głos
ksiądz Nadolski. Przemowę zakończyły okrzyki zgromadzonych wysławiające cesarza Napoleona I. Obdarzony najwyższą godnością
Referendarz Stanu – Stanisław Dzwonkowski
wraz z wybranymi osobami umieścił„Orła Białego” na wskazanym miejscu. Nie wiadomo
jednak, czy obraz znalazł się wewnątrz czy
na zewnątrz ratusza. Można wywnioskować
jedynie to, iż powieszono go na pewnej wysokości, gdyż posłużono się przy tym drabiną.
Procesja powróciła do kościoła, by zakończyć
nabożeństwo odśpiewaniem Te Deum i modlitwą w intencji Napoleona.
Po części oficjalnej nastąpiła ta mniej formalna. Goście i miejscowi decydenci udali
się na zasłużony posiłek na plebanię, a pozostali mieszkańcy przy muzyce świętowali
w budynku magistratu. Tańce trwały długo.
Czczenie pierwszego w Nowy Dworze święta
odzyskania niepodległości przeciągnęło się
do późnych godzin nocnych.
Ilustracja: Obraz zawieszony w Magistracie najprawdopodobniej przedstawiał Orla z czasów
Księstwa Warszawskiego.
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Sierpówka, czyli gołąb – najeźdźca
TEKST JERZY WYSOKIŃSKI FOTO LESŁAW URBANEK

M

a charakterystyczną gołębią sylwetkę. Jest jednak ptakiem mniejszym
i smuklejszym od gołębia miejskiego.
Wyróżnia się ponadto dość długim ogonem.
Upierzenie ma pastelowe: beżowopopielate,
pierś i brzuch płowożółty z różowawym nalotem. Na spodzie ogona występuje szeroki,
biały końcowy prążek, a nad nim połowę stanowią czarne sterówki. Boki ciała są niebieskoszare. Nogi i tęczówki oczu są czerwone,
dziób czarny. Na szyi widnieje czarna plama
w kształcie sierpa otoczonego białym obramowaniem. Od niej pochodzi polska nazwa
tego ptaka – sierpówka. Współcześni mieszkańcy Polski dobrze znają tego gołębia, bo ten
inwazyjny gatunek bardzo dobrze czuje się
w Polsce. Ma około 28 – 33 cm długości, a rozpiętość skrzydeł wynosi ok. 60 cm. Sierpówki
spotykamy obecnie dość często, szczególnie
w miastach, wśród zadrzewionych osiedli
i ogrodów. Głos samca składa się rytmicznych pohukiwań, przypominających dźwięki
„gu…guu…gu…”, a nadlatujące samce często
odzywają się „kuh…kuh…kuh”, co niektórzy
próbują określać słowami„duko okto”. Zdaniem
słynnego polskiego ornitologa, Jana Sokołowskiego, stało się to nawet powodem do nadania naukowej łacińskiej nazwy „decaocto”
(Streptopelia decaocto). Inna polska nazwa tego
ptaka to synogarlica turecka. Wzięła się stąd,
że prawdopodobnie do południowo-wschodniej części Europy zawłóczyli ją Turcy osmańscy. Pierwotnie gatunek ten zamieszkiwał Indie
oraz Cejlon. Po raz pierwszy naturalną migrację
stwierdzono w 1835 r. na terenie bułgarskiego
miasta Plowdiw. Do lat trzydziestych ubiegłego wieku synogarlica trzymała się Półwyspu
Bałkańskiego. W 1936 r. zauważono pierwsze
sierpówki w Budapeszcie oraz Czechosłowacji,

w 1939 r. w Zagrzebiu, w roku 1949 w wielu
miejscowościach Niemiec itd. W Polsce odnotowano odnalezienie pierwszego gniazda
synogarlicy tureckiej w maju 1940 na Śląsku,
w okolicach Oleśnicy. W roku 1943 gnieździła
się już w Lublinie oraz Tarnowie. Od roku 1950
rozpoczęła lęgi w Krakowie. W 1952 rozprzestrzeniła się do wybrzeży Bałtyku, a nawet
do południowej Szwecji. Migracyjny pęd ptaka był tak wielki, że 2005 roku nie było jej już
jedynie w północnej części Skandynawii oraz
w Rosji. Ptak zasiedlił już większość Półwyspu
Iberyjskiego (występuje tu w rozproszeniu),
Turcję, Irak, Izrael, a na przełomie XX i XXI wieku
również wyspowo zasiedlił Maroko. Wcześniej
rozpowszechnił się w Chinach, Korei oraz został sztucznie wprowadzony do Japonii. Można więc śmiało stwierdzić, że jest to gatunek
inwazyjny i można powtórzyć za pewnym ornitologicznym opracowaniem, że nie znamy
ani jednego faktu tak szybkiego rozprzestrzenienia się jakiegokolwiek ptaka, jak to miało
miejsce w przypadku tego gatunku.
Z pewnością opanowywanie nowych terenów
ułatwia sierpówce jej ogromna rozrodczość.
Sierpówki są w stanie wyprowadzić w ciągu
roku nawet do sześciu lęgów. Najwcześniejsze zniesionie jaj można nastąpić już w marcu,
a młode ostatniego lęgu opuszczają gniazdo
we wrześniu. Oczywiście, zachodzi to tylko
w sprzyjających warunkach. Gniazdo jest
bardzo prosto zbudowane, bo składa się zaledwie z kilkunastu gałązek, skrzyżowanych
ze sobą. Spotykamy je zarówno na drzewach
czy wnękach domów, jak i w nieoczekiwanych
miejscach – np. na metalowej konstrukcji balkonu, na parapecie okna, na sygnalizatorze
świetlnym itp. Samica składa zwykle od 2
do 3 jaj, których wysiadywanie trwa zaledwie

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

* MIGAM * MIGAM *

W Urzędzie Miejskim
można porozumieć się
w języku migowym
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Sierpówka jest w Polsce gatunkiem chronionym.
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S YS T E M G O S P O DA R K I O D PA DA M I KO M U N A L N Y M I
Przypominamy, że wznowienie odbioru popiołu z Modlina Górki i Nowodworzanki
rozpocznie się od września br.
Czysty popiół bez domieszki odpadów komunalnych należy wystawić przed posesję do godziny 7:30 w workach lub pojemnikach co dwa
tygodnie w terminach:

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

* MIGAM * MIGAM *

ok. 2 tygodni, pisklęta dorastają po trzech
tygodniach. Przez pierwsze dni pisklęta karmione są wydzieliną wola rodziców, czyli
tzw. ptasim mlekiem. Jak z tego wynika rozmnażanie i wychów piskląt trwają względnie
krótko, co pozwala na wyprowadzanie dużej
ilości potomstwa. Osobniki z pierwszych lęgów mogą przystępować do gniazdowania
jeszcze w tym samym roku. Mimo zagrożeń aż
80% młodych opuszcza gniazda, co oznacza,
że straty w legach są niewielkie. Szacuje się,
że w Polsce gnieździ się dzisiaj 200–400 tysięcy
par synogarlic, a cała jej światowa populacja
może sięgać nawet 11 milionów.
Pokarm stanowią nasiona licznych gatunków
roślin, w tym traw i pospolitych chwastów. Ptaki chętnie korzystają z resztek pokarmu wyrzucanego przez ludzi. W wielu przypadkach ludzie dokarmiają sierpówki. Wtedy zjadają one
ziarna słoneczników, kaszę gryczaną. W okresie
ostrych i śnieżnych zim pary sierpówek zbliżają
się do siedzib człowieka w miastach i w poszukiwaniu pokarmu wchodzą na balkony.
Są wtedy mało płochliwe. Opisany sposób
odżywiania zapewnia łatwy dostęp do pokarmu i zapewne jest również jedną z przyczyn
sukcesu rozrodczego gatunku.

8, 22
6, 20
3, 17
1, 15, 29

Prosimy mieszkańców pozostałej części miasta
o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru popiołu pod numerem 22 51 22 198.

www.nowydwormaz.pl

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

FAKTY NOWODWORSKIE

Turniej piłkarski „Razem dla Maćka”
Serdeczne Podziękowania
dla pana Jacka Kowalskiego
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
za objęcie honorowym patronatem charytatywnego turnieju piłkarskiego „Razem dla Maćka”,
który odbył się w Modlinie Twierdzy dnia 11 czerwca 2016 r.
Ponadto ogromne podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie:
Firma GEOCOM, Nowy Dwór Mazowiecki
Kwiaciarnia Marianna Kowalska, Nowy Dwór Mazowiecki
Sklep Mięsno-Wędliniarski – Halina Plackowska, Nowy Dwór Mazowiecki
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Stanisław Wosiński, Leoncin
Sklep Przemysłowy Krzysztof Kaczmarek, Chotomów
pan Krzysztof Bisialski, Przewodniczący Rady Miejskiej Nowy Dwór Mazowiecki
pan Zdzisław Szmytkowski, Wiceprzewodniczący Radny Powiatu Nowodworskiego
pan Janusz Dąbrowski, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Nowy Dwór Mazowiecki
Zarząd Osiedla nr 6 w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin Twierdza
Uczniowski Klub Sportowy REDUTA w Modlinie Twierdzy
Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe SUBSIDIUM

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

DZIĘKUJEMY!

Dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych WRZESIEŃ 2016
Grażyna Kiljan
• 12.09.2016 r. – w godz. 10:00–12:00
• 22.09.2016 r. – kontrola punktu
sprzedaży napojów alkoholowych
• 28.09.2016 r. – w godz. 10:00–12:00
Elżbieta Kobuszewska
• 05.09.2016 r. – w godz. 16:00–18:00
• 21.09.2016 r. – w godz. 16:00–17:00
• 22.09.2016 r. – kontrola punktu
sprzedaży napojów alkoholowych

Krystyna Nasiadka
• 12.09.2016 r. – w godz. 15:00–17:00
• 22.09.2016 r. – kontrola punktu
sprzedaży napojów alkoholowych
• 26.09.2016 r. – w godz. 15:00–16:00
Jadwiga Świderska
• 22.09.2016 r. – kontrola punktu
sprzedaży napojów alkoholowych
• 28.09.2016 r. – w godz. 14:00–15:00
• 29.09.2016 r. – w godz. 16:00–18:00

Jolanta Wiśniewska-Tarlaga
• 07.09.2016 r. – w godz. 16:15–17:15
• 19.09.2016r. – w godz. 16:15–18:15
• 22.09.2016 r. – kontrola punktu
sprzedaży napojów alkoholowych
Posiedzenia MKRPA odbędą się 13 i 27.09.2016 r.
– o godz. 16:00.
Tego dnia w godzinach 16:00–17:00
są dostępni wszyscy członkowie komisji
dla potrzebujących kontaktu klientów.

Usuwanie azbestu!
Dnia 5.04.2016 r. Uchwałą NR 425/16 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
zgodnie z umową nr 0130/16/OZ/D z dnia
07.06.2016 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
otrzymało dotację w wysokości 2358,00 zł
na realizację projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa
mazowieckiego wynosi do 85% kosztu kwalifikowanego brutto.
Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 2774,52 zł. Obecny projekt jest

www.nowydwormaz.pl

kontynuacją działań rozpoczętych w 2011 r.
W roku 2015 r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2016 r. zadeklarowało 5 właścicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi znajdujących się na terenie Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki. Zgodnie z umową
zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Piotr, ul. Warszawska 38B, 05-084 Leszno w dniach od 1 czerwca 2016 r. do 1 lipca
2016 r. zostanie zdemontowanych i zutylizowanych 140 m2 wyrobów azbestowych oraz
odebranych i zutylizowanych 474 m2 wyrobów
azbestowych. Łącznie na składowisko odpadów
niebezpiecznych trafi 9818 MG azbestu.
Jednocześnie informuję, że nadal trawa zbieranie wniosków osób deklarujących pozbycie

się wyrobów azbestowych z terenu własnych
nieruchomości w 2017 roku.

„Demontaż i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Nowy
Dwór Mazowiecki” dofinansowano przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
dotacji w kwocie 2358,00 zł.
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Słonecznie, wesoło i sportowo w SP3
TEKST I FOTO MONIKA ZAKRZREWSKA-WALCZAK

1 czerwca to ważna data dla każdego dziecka: tego mniejszego
i tego troszeczkę starszego. To dzień, w którym na chwilę
zapominamy o obowiązkach, nauce, ocenach i ... rzucamy się w wir
beztroskiej zabawy – to przecież nasze święto!

Z

anim stanęliśmy do rywalizacji między klasami, pani Dyrektor Mariola Zielińska złożyła
nam życzenia z okazji tego pięknego święta.
I rozpoczęła się zabawaaaaaaa!
Najmłodsi zmagali się z 5 konkurencjami,
m.in.: strzał do bramki kijem hokejowym,
budowanie z klocków, bieg z przeszkodami,
segregowanie figur. Ponadto klasy z powodzeniem odgadywały zagadki. W ten sposób
najmłodsi zdobywali naklejki, które później
potwierdziły ich mistrzowską formę. Wszyscy
uczniowie klas 0–III mogli liczyć na ochłodę;
po gorączce zmagań konkursowych przewidziane były lody.
Starsi (kl. IV–VI) stanęli do walki sportowo-intelektualnej. Należało wykazać się m.in. sprytem
(przelewanie wody z butelki do butelki wężem
ogrodowym), zręcznością (przerzucanie piłki
na kocach), cierpliwością (budowanie wieży

ze słomek), roztropnością (rozbijanie i składanie namiotu), wiedzą (m.in. segregowanie
odpadów, zagadki przyrodnicze itp.). To tylko
niektóre zadania, z którymi należało się zmierzyć, by móc walczyć o nagrodę główną: zaproszenie na pizzę dla całej klasy. Najlepsi okazali się uczniowie kl. VIb, którzy przyjęli werdykt
z niedowierzaniem. Aby ostudzić nieco emocje,
każdy uczeń otrzymał kartonik z sokiem.
Ale to jeszcze nie wszystkie atrakcje tego dnia.
Najmłodsi tłumnie oczekiwali na malowanie
buzi, wielbiciele słodyczy szturmowali stoisko
z watą cukrową, a plastycznie uzdolnieni malowali odlewy gipsowe o różnych kształtach.
Dopełnieniem zabawy były wspólne tańce i mecz piłki siatkowej: nauczyciele kontra uczniowie. Jego wyniku nie ujawniamy,
bo przecież liczy się przede wszystkim dobra
zabawa.

Kolejny Dzień Dziecka już za rok!
Koordynatorami obchodów Dnia Dziecka byli:
– p. Agnieszka Ostrowska,
– p. Małgorzata Krupka,
– p. Brygida Małkiewicz,
– p. Bartosz Ciecierski.

Wycieczka „małych pytalskich” do banku
Uczniowie klasy Ic Szkoły Podstawowej nr 4 udali się z wizytą do placówki
Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Maz. – oddział w Modlinie Twierdzy.

P

ierwszaki z wielkim zainteresowaniem
zwiedzały pomieszczenia bankowe, oglądały sprzęt komputerowy oraz słuchały pracowników ciekawie opowiadających o pracy
w banku. Niekwestionowanym hitem okazała
się dla dzieci możliwość przetestowania działania maszynki do sprawdzania autentyczności
banknotów oraz maszyny do liczenia bilonu.
Mali gości zapoznali się również z zasadami
działania bankomatu. Dodatkową atrakcją były
quizy i zagadki matematyczne, które przygotowała pani oprowadzająca uczniów po placówce

Dzień Mamy
i Taty w PP2
TEKST I FOTO M.CH.

„Witajcie nam goście, witajcie nam mili.
Bardzo się cieszymy, żeście tu przybyli.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Mamy i Taty.
Będą pocałunki, życzenia i kwiaty”.

J

ak co roku w PP2 świętowaliśmy Dzień Mamy
i Taty. 25 maja br. gościliśmy naszych kochanych rodziców. Każda z grup zaprezentowała
20

TEKST I FOTO WYCHOWAWCZYNI KLASY IC

banku. Na zakończenie wizyty dzieci dostały
prezenty z logo Banku Spółdzielczego – kubki,
smycze do kluczy i długopisy.
Wycieczkę należy zaliczyć do udanych, gdyż
w pełni spełniła zarówno cele integracyjne, jak
i edukacyjne. A najważniejsze, że „mali pytalscy” byli zadowoleni i mogli zaspokoić swoją
ciekawość dotyczącą funkcjonowania banku
w praktyce. Wychowawczyni i uczniowie serdecznie dziękują Prezesowi Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Maz. za możliwość
odwiedzenia banku.

z tej wyjątkowej okazji program artystyczny.
Przedszkolaki słowem, piosenką, tańcem wyraziły swoją miłość i wdzięczność rodzicom.
Wszyscy goście z wielkim zainteresowaniem
i przejęciem podziwiali małych artystów. Rodzice nie kryli wzruszenia, nie jednej mamie
zakręciła się łezka w oku. Po części oficjalnej
nadszedł czas na wręczanie własnoręcznie wykonanych upominków oraz na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Spotkania
w poszczególnych grupach upłynęły w miłej
i pogodnej atmosferze.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom
za przybycie.
www.nowydwormaz.pl
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Humor, czary i miłość w SP3
TEKST M. ZAKRZEWSKA-WALCZAK FOTO P. DOROTA TENDERA

„Once upon a time there was
a very nice old man. He had
a beautiful daughter…” – tak
rozpoczęła się niecodzienna lekcja
angielskiego w modlińskiej szkole.

M

łodzi aktorzy zaprosili nas do swojego
świata. Któż z nas nie zna baśni o Kopciuszku? Tym razem mieliśmy okazję obejrzeć
przedstawienie w nieco innej formie: aktorzy
posługiwali się językiem angielskim, a wysoki
poziom humoru budził żywą relację publiczności.
Ponownie mogliśmy przyjrzeć się losowi Cinderellii, poniewieranej przez macochę i jej córki,
o dość kontrowersyjnej urodzie, która za sprawą
Dobrej Wróżki spotyka Pięknego Księcia.
W przedstawieniu nie mogło zabraknąć takich
scen, jak spektakularna przemiana poniżanej
Cinderellii w prawdziwą piękność (czyżby
to były naprawdę czary Dobrej Wróżki?).
Zachwyt widzów wzbudziła też scena królewskiego balu, na którym goście zatańczyli menueta. Oczywiście, wybiła godzina 12.00, Cinderella wybiegając, zgubiła pantofelek… a później
książę szukał wśród publiczności tej jedynej,
na którą będzie pasował porzucony bucik.
Baśń musiała zakończyć się happy endem –
książę odnalazł Cinderellę, wzięli ślub…. and
they lived happily ever after.
Do krainy baśni zabrali nas:
Nadia Ciuchta, Wiktoria Krawczyk, Marcin Baran,
Karolina Ostrowska, Ola Moczulska, Ola Wasiak,
Patryk Rama, Natalia Strzeszewska, Norbert Popławski, Ola Jarosławska, Jaś Ciszewski, Filip Filipiak, Justyna Krężlewicz, Emilia Walczak.
W zaczarowaniu baśniowego świata pomogli:
p. Dorota Tendera, p. Małgorzata Widz, p. Iwona Ruszkiewicz-Bąk, p. Aleksandra Lisiakiewicz,
p. Dariusz Kłosowski, p. Monika ZakrzewskaWalczak.

www.nowydwormaz.pl
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TEKST I FOTO M.CH.

1 czerwca w Publicznym Przedszkolu nr 2 odbył się coroczny Piknik Rodzinny. Brały w nim
udział dzieci uczęszczające do 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. Pomimo braku
słońca, atmosfera była wspaniała. Na przedszkolaki czekało wiele atrakcji.
Na powitanie zgromadzeni goście obejrzeli spektakl w wykonaniu dzieci z gr. III, IV
i V. Przedszkolaki zaprezentowały się w przedstawieniu, w którym leśne ekoludki pomagały księżniczce Śmieszce wygnać złą Macochę i Smog. Dziewczynki zatańczyły „Taniec
Kropelek”, który symbolizował czystą wodę.
Własnoręcznie wykonane kostiumy oraz interesująca gra naszych małych aktorów spotkała
się z uznaniem przybyłej publiczności.
Następnie ,,pod okiem” pana Łukasza przedszkolaki ze wszystkich grup zaprezentowały
rodzicom swoje umiejętności taneczne.
Fantastyczną zabawę zapewnił Teatr „Gargulec” pod przewodnictwem pana Biedronki.
Dzieciom zaoferowano mnóstwo konkursów
ruchowych, w których każdy uczestnik otrzymał
słodki upominek. Nie zbrakło również zabaw
tanecznych. „Stonoga”, „Krasnoludek”, „Turbo
Kaczuszki” to tylko niektóre propozycje, które
zachęciły dzieci do spontanicznego, wesołego
tańca i śpiewu.
Po radosnej, wspólnej zabawie można było się
posilić m.in. kiełbaskami z grilla oraz smakołykami przygotowanymi przez rodziców.
Dziękujemy Rodzicom za przybycie i wspólną zabawę!
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Spotkanie z policjantami
TEKST I FOTO WYCHOWAWCZYNIE

Tuż przed wakacjami dzieci z klas I Szkoły Podstawowej nr 4
uczestniczyły w spotkaniu z przedstawicielami Policji.

G

łównym celem tego spotkania było
uświadomienie uczniom, jak ważne jest
zachowanie bezpieczeństwa w czasie
wakacji. Przybyli goście opowiedzieli dzieciom,
jakich zasad należy przestrzegać i jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. Dodatkowo na milusińskich czekała niespodzianka

przygotowana przez zaproszonych gości, czyli
pies przewodnik Ares, który zaprezentował swoje umiejętności przed pierwszakami.
Uczniowie i wychowawczynie serdecznie dziękują przybyłym gościom za przygotowanie
zajęć dotyczących bezpieczeństwa podczas
wakacji.

Suksces Weroniki z PG3!

TEKST I FOTO HANNA KRAMARSKA

Weronika Świerczewska, uczennica
klasy III A, Publicznego Gimnazjum
nr 3, odniosła wielki sukces. Zdobyła
główną nagrodę w KONKURSIE NA
ESEJ O TOLERANCJI I DIALOGU.

W

tym roku odbyła się V edycja tego
konkursu. Brali w nim udział uczniowie szkół średnich i gimnazjów,
m.in. z Nowego Dworu Maz., Pomiechówka,
Nasielska, Legionowa.
Do konkursu zgłoszono aż 62 prace. Uczniowie musieli napisać esej o tolerancji i dialogu. To nie było łatwe zadanie, bo esej jest
jedną z trudniejszych form wypowiedzi. Ale
Weronika dała radę! Jej praca okazała się najlepsza! Pokonała 61 konkurentów i wygrała
ten konkurs!
Sukces Weroniki jest tym większy, że pokonała
nie tylko swoich kolegów z gimnazjów, ale
również ze szkół średnich! Galę wręczania nagród poprzedziły uroczystości na cmentarzu
żydowskim, upamiętniające przedwojenną
społeczność żydowską w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół
nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Patronat honorowy nad konkursem sprawują
i fundatorami nagród są: Nowy Dwór Jewish
Memorial Foundation oraz Burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego.
W skład komisji oceniającej nadesłane prace wchodzą nauczyciele ze szkół uczestniczących w Konkursie. Każdy członek komisji
czytał wszystkie prace i przyznawał punkty
od 1 do 6. Prace były zakodowane i nikt nie
wiedział, czyj esej czyta. Największą liczbę
punktów komisja przyznała pracy Weroniki
Świerczewskiej! Brawo Weroniko!
Opiekę merytoryczną nad pracą Weroniki
sprawowała pani Hanna Kramarska. Członkiem komisji konkursowej z ramienia naszego
gimnazjum była pani Magdalena Tokarska.
Gratulujemy i dziękujemy!
www.nowydwormaz.pl
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Maj i czerwiec w PP5

TEKST I FOTO BEATA CYRANKOWSKA

Poniżej krótka relacja z wydarzeń jakie miały miejsce w PP5 w maju i czerwcu.

10

maja w Publicznym Przedszkolu
nr 4 w Twierdzy Modlin odbył
się konkurs „Bezpieczeństwo
to podstawa”. Nasze przedszkole było reprezentowane przez zespół muzyczny „Bajecznie
bezpieczni”, w którego skład wchodzą: Lena
(Motylki), Ada (Motylki), Helena (Jagódki), Miłosz (Kaczuszki) i Alan (Biedroneczki). Mali artyści zaprezentowali na scenie piosenkę „Bezpieczeństwo na co dzień”. Za swój występ zostali
uhonorowani zdobyciem III miejsca. Jesteśmy
z Was bardzo dumni i dziękujemy za tak wspaniałe reprezentowanie naszego przedszkola!

kucyka, nakarmić kozła, pobawić się na placu zabaw. Animatorzy zaskakiwali je coraz to nowymi
propozycjami zabaw – począwszy od wspólnych zabaw integracyjnych, po rzucanie dyskiem, strzelanie do tarczy, szukanie skarbów
ukrytych w dziwacznych konstrukcjach stworzonych z opon, a skończywszy na przechodzeniu po linie, skokach na trampolinie, czy
jeździe na deskach terenowych sterowanych
pilotem. Radość przedszkolaków z przeżywania
tak ekscytujących przygód była wręcz wyczuwalna w powietrzu!
Po wyczerpujących, ale jakże fantastycznych
lepszego poznania się, rozmowy z nauczycielkami, po prostu integracji. Atmosfera tych spotkań była naprawdę wyjątkowa i wszyscy goście
opuszczali przedszkole w radosnym nastroju.
Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie celebrować Dzień Rodziny!

W czerwcowej odsłonie

Tydzień od 16 do 20 maja obfitował z kolei
w wiele rodzinnych spotkań, ponieważ całe
przedszkole hucznie obchodziło Dzień Rodziny. Tradycyjnie, jak co roku, każda z grup
przygotowywała specjalne upominki dla swoich rodziców, a czasami także krótkie występy
artystyczne. Rodzice zostali ugoszczeni przez
swoje dzieci w salach oraz na zewnątrz, w ogrodzie przedszkolnym.
Poza własnoręcznie wykonanymi prezentami, a także życzeniami od swoich pociech,
na wszystkich czekały fantastyczne zabawy
integracyjne, które nie raz nie dwa powodowały salwy śmiechu i sprawiały, że zgromadzeni
goście dobrze czuli się w swoim towarzystwie
i świetnie się wspólnie bawili.
Podczas Dnia Rodziny każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Dzieci oddawały się hulankom i swawolom, a rodzice w tym czasie mieli możliwość

Dzień Dziecka
Czerwiec zaczął się najważniejszym świętem
dla każdego przedszkolaka, czyli Dniem Dziecka. Bardzo chcieliśmy, aby dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczciły ten dzień
w sposób szczególny i wyjątkowy, żeby na długo zapisał się on w ich pamięci i pozostawił
po sobie piękne wspomnienia.

Wszystkie grupy przedszkolne wybrały się
więc na wycieczkę na Farmę Krzyczki Szumne
znajdującą się koło Nasielska. Jest to miejsce
ze wszech miar urokliwe, zapewniające wiele
atrakcji najmłodszym gościom.
Zamówiliśmy sobie dobrą pogodę i nie zawiedliśmy się. Wszyscy wzięli ze sobą także dobre
humory i dużo, dużo siły do zmagania się z kolejnymi ciekawymi zadaniami, które czekały
na najmłodszych na farmie.
Dzieci miały możliwość zobaczenia zwierzątek
mieszkających na farmie, mogły pogłaskać
24

wyzwaniach, wszyscy usiedliśmy do wspólnego
posiłku. I tutaj kolejna niespodzianka! Po sali
chodził pan na szczudłach, który każdemu
dziecku wręczał małe arcydzieło wymodelowane z balonów. Swoimi umiejętnościami wzbudzał duże zainteresowanie i podziw, zarówno
wśród dzieci, jak i dorosłych.
To był naprawdę wyjątkowy dzień i o to chodziło, aby w sposób niezwykły go świętować,
ponieważ „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat” (J. Korczak).
Igrzyska Przedszkoli
4 czerwca 2016 roku w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyły się Igrzyska Przedszkoli. Publiczne Przedszkole nr 5 było jednym
z pięciu przedszkoli biorących udział w Igrzyskach.
Nasze przedszkole reprezentowało 42 dzieci,
które brały udział w programie sportowym
oraz artystycznym. W konkurencjach sportowych uczestniczyło 23 dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych: Delfinków, Pszczółek oraz
Smerfów. W skład grupy artystycznej wchodziło
natomiast 18 przedszkolaków ze Skarbów, Wiewiórek oraz Delfinków.
Igrzyska cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród lokalnej społeczności. Zgromadzeni
goście tłumnie przybyli, aby móc brać udział
w tym szczególnym wydarzeniu. Występujące
dzieci były gorąco dopingowane brawami, a publiczność wykazywała się dużą kreatywnością
www.nowydwormaz.pl
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w okazywaniu uznania najmłodszym – nie
zabrakło wspierających okrzyków, wspólnego
skandowania haseł czy kolorowych, pięknie
przystrojonych transparentów. (…)
W przerwach między konkurencjami był czas
na występy artystyczne każdego z przedszkoli. Publiczne Przedszkole nr 5 wystąpiło jako
piąte z kolei. Zaprezentowany przez naszych
przedszkolaków program artystyczny spotkał
się z dużym uznaniem zgromadzonych gości,
którzy nie szczędzili braw i aplauzów. Po każdym występie artystycznym, Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki, pan Jacek Kowalski,
osobiście gratulował tancerzom oraz wręczał
im medale.
Ostatnim punktem programu, po zakończeniu
wszystkich konkurencji oraz występów artystycznych, było uroczyste ogłoszenie wyników.
Publiczne Przedszkole nr 5 zajęło wspaniałe II
miejsce! Radości nie było końca – cieszyli się
wszyscy – zawodnicy, nauczyciele, zgromadzona publiczność. Wszystkie przedszkolaki biorące udział w Igrzyskach otrzymały medale oraz
dyplomy uczestnictwa. Publiczność nagrodziła
dzieci gromkimi brawami. Na podium stanęły
w sumie trzy zwycięskie przedszkola – Publiczne

Samolotem do Wrocławia
TEKST I FOTO UCZNIOWIE KLASY 6A

6 czerwca klasa VIa ze szkoły w Modlinie Twierdzy wraz z opiekunami p. Anną
Kamińską i p. Małgorzatą Lech wyruszyła na długo oczekiwaną wycieczkę
do Wrocławia. Z samego rana wszyscy stawili się na lotnisku w Modlinie.
Wielu uczniów było bardzo podekscytowanych, mieli bowiem odbyć swój
pierwszy lot samolotem. Nie trwał on zbyt długo, jedynie 40 minut.

W

Przedszkole nr 4 (I miejsce), Publiczne Przedszkole nr 5 (II miejsce) oraz Publiczne Przedszkole nr 2
z Modlina Górki (III miejsce), które zostały dodatkowo uhonorowane i nagrodzone pucharami.
Atmosfera podczas Igrzysk była niezapomniana,
wszyscy świetnie się bawili, spędzając to sobotnie przedpołudnie wśród najbliższych. Nasze
przedszkolaki były doskonale przygotowane
i świetnie poradziły sobie ze stojącymi przed
nimi wyzwaniami. Zdecydowanie jest to zasługa ich rodziców, którzy krzewią w nich miłość
do aktywności fizycznej i artystycznej oraz
wspierają je w ich dążeniach do rozwijania
talentów sportowych i tanecznych. W tym
miejscu szczególne podziękowania i gratulacje
należą się także nauczycielkom odpowiedzialnym za opracowanie programu sportowego
oraz artystycznego, jak również za trud włożony
w przygotowanie dzieci do występów. To właśnie dzięki takim postawom rodziców i nauczycieli dzieci mogą rozwijać swoje talenty, czerpać ze swoich pasji radość i satysfakcję! Jeszcze
raz bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom i ich najbliższym!
www.nowydwormaz.pl

rocław powitał nas piękną, słoneczną
pogodą. Komunikacją miejską udaliśmy się do centrum. Po rozlokowaniu
się w hostelu rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta. Atrakcyjnie, bo poruszaliśmy się meleksami,
z których podziwialiśmy okazałe wrocławskie
kamienice, liczne kościoły i stare mosty na Odrze. Kolejnym punktem zwiedzania było ZOO
i słynne Afrykarium. Każdy był zauroczony fauną
i florą sawanny, lasu tropikalnego i podwodnych głębin. Żywe okazy ryb, morskich ssaków
zrobiły na nas ogromne wrażenie. Wszyscy
robili zdjęcia sympatycznym pawianom, leniwym lwom, dostojnym żyrafom. Po emocjonujących godzinach spędzonych w ogrodzie
zoologicznym udaliśmy się do Hali Stulecia. Tam
odpoczęliśmy, wsłuchując się w szum fontann
i dźwięki muzyki klasycznej.
Wieczorny spacer urokliwymi uliczkami Starówki pozwolił nam poczuć niesamowity klimat
tego miasta.
Zwiedzając Wrocław, nie można ominąć „Panoramy Racławickiej”. Nam udało się zobaczyć
stworzony w XIX wieku obraz. Na wszystkich
zrobił niesamowite wrażenie.

Wspaniałym miejscem, godnym polecenia
każdemu turyście, jest powstałe niedawno
Hydropolis – Muzeum Wody. Nowoczesne, interaktywne muzeum pozwoliło nam prześledzić
„wędrówkę” kropli wody w przyrodzie, poznać
głębiny morskie, „zejść” na dno Rowu Mariańskiego w batyskafie czy przeżyć burzę. To tylko
nieliczne atrakcje Hydropolis. Czas nie pozwolił
nam jednak zostać tyle, ile byśmy chcieli.
Droga powrotna samolotem i powitanie
z najbliższymi uświadomiło nam, że wycieczka dobiegła końca. Pozostały niezapomniane
wrażenia wspólnie spędzonych chwil i dziesiątki zdjęć. Wyjazd do Wrocławia był pięknym
zwieńczeniem trzech wspólnie przeżytych lat
w szkole podstawowej.
Pozostała jeszcze jedna ważna rzecz – podziękowania: pani Anny Turczyńskiej, która zorganizowała całą wycieczkę – mimo wielu przeszkód wszystko perfekcyjnie się udało. Kolejne
dla pani Anny Buciak, która również pilotowała
nasz wyjazd i była troskliwym opiekunem oraz
dla panów Łukasza Buciaka i Tomasza Turczyńskiego, którzy dbali o nasze bezpieczeństwo
i służyli wszelką pomocą.
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Festiwal Nauki w Modlinie Twierdzy!
TEKST I FOTO JULKA GRZYBOWSKA Z KLASY VIB

18 maja w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin odbył się pierwszy w historii szkoły Festiwal Nauki. Przygotowania
do tego przedsięwzięcia trwały dość długo. Cały trud się opłacił, bo wszystko wyszło znakomicie.

M

łodzież z podstawówki oraz gimnazjum
zorganizowała 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. Jednym z ciekawszych eksperymentów było obliczanie pH, odkrywanie skrobi
ziemniaczanej w produktach spożywczych, ale
również sprawdzanie współpracy zmysłu węchu

i smaku. Eksperymenty polegały na obserwowaniu przeróżnych reakcji, słuchaniu osoby,
która tłumaczyła doświadczenie. Na festiwalu
nie mogło zabraknąć gier logicznych. Przeznaczone były dla dużego przedziału wiekowego.
Gry rozwijają logiczne myślenie, co bardzo ułatwia dalszą edukację, 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. Dzięki
nim żaden uczestnik festiwalu nie wyszedł bez
drobnego upominku. Pomysł na całe spotkanie
był naprawdę świetny, wszystkim się podobał.
Mamy nadzieję, że podobny festyn będzie
w przyszłym roku.

Wakacje czas zacząć…
TEKST I FOTO HANNA KRAMARSKA

W Publicznym Gimnazjum nr 3, jak w każdej polskiej szkole, zakończono
rok szkolny 2015/2016. Było bardzo uroczyście, a chwilami wzruszająco.

N

a tle przepięknej dekoracji wykonanej
przez uczniów klasy IIIA, pani Dyrektor,
Mariola Zielińska oficjalnie zakończyła
rok szkolny i ogłosiła nadejście… WAKACJI!
Wcześniej jednak nagrodzono uczniów, którzy
osiągnęli najwyższe wyniki w nauce, zasłużyli
na wzorowe lub bardzo dobre oceny zachowania, godnie reprezentowali szkołę w konkursach
czy zawodach sportowych.
Nagrody Burmistrza, pięknie ilustrowane albumy, otrzymali uczniowie z najwyższą średnią
(ponad 5,0):
1. Karolina Rasińska z klasy IIIA
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2. Justyna Krężlewicz z klasy IIA
3. Maksymilian Kornatowski z klasy IA
Uczniowie ci otrzymali też świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody przyznane przez
Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę
Rodziców. Do tego grona dołączyli również:
1. Paweł Kornatowski z klasy IA
2. Weronika Ziarkowska z klasy IB
3. Wojciech Semeniuk z klasy IIIA
Nagrodzeni zostali też ci, którzy nie opuścili ani
jednego dnia nauki i mogli się poszczycić 100%
frekwencją:
1 Weronika Betlińska z klasy IB

2. Weronika Gromadka z klasy IA
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy
takich samych sukcesów w przyszłym roku
szkolnym.
Po oficjalnych uroczystościach uczniowie udali się do klas, gdzie wychowawcy wręczyli im
upragnione świadectwa i ogłosili początek
WAKACJI! Aż chciało się zaśpiewać:
To już jest koniec, nie ma już nic.
Jesteśmy wolni, możemy iść!
No i poszli… Życzymy wszystkim miłych, słonecznych, udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu.
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Na wakacje!

„zaczytani.
org” w SP7

TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA

TEKST I FOTO DAGMARA KILIŚ KL. VID
– PRZEWODNICZĄCA SU

O

j wiele się działo w tym roku szkolnym
w grupie Wesoła Gromada Publicznego
Przedszkola nr 1. Wycieczki, warsztaty
plastyczne, uroczystości z okazji świąt, występy
dla dziadków i rodziców, zajęcia programowe,
spotkania z ciekawymi ludźmi, a także język
angielski, rytmika, można by było jeszcze wiele wyliczać. Nareszcie przyszły wakacje. Każdy
przedszkolak ma wiele planów na ten letni czas,
choć szkoda rozstawać się z koleżankami i kolegami. By radośnie pożegnać mijający rok szkolny, dzieci z Wesołej Gromady przygotowały pełen piosenek i wierszyków program artystyczny
„By zdrowym być”, na który zaprosili swoich najbliższych. Wiele w tym roku szkolnym mówiono, co dzieci powinny jeść, układano specjalne

www.nowydwormaz.pl

jadłospisy – wszystko dla zdrowia dzieci. Wyszło
z tą żywieniową rewolucją tak jak wszyscy wiemy, a to dla tego, że nikt nie zapytał o zdanie
dzieci. Dlatego przedszkolaki na wesoło pokazały „jak gotować, by chciało smakować”. Wiele
warzyw i owoców, dużo radości i uśmiechu, dodać do tego zabawę i sport, a wtedy i słodkości
nie zaszkodzą. Ten tajemniczy przepis zobaczyli
wszyscy zaproszeni na uroczystość. Na zakończenie rodzice serdecznie podziękowali wychowawczynią grupy za opiekę i pracę włożoną
w naukę i wychowanie ich dzieci. Pani Dyrektor
podziękowała dzieciom i wychowawczyniom
za wysiłek jaki włożyli w osiągnięcie tak dobrych
wyników, a rodzicom za współpracę. Wszyscy
życzyli sobie nawzajem udanych wakacji.

O

d 9 maja do 14 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 7 trwała akcja: „zaczytani.org”. Celem tego szlachetnego
przedsięwzięcia była zbiórka książek dla dzieci
i młodzieży – pacjentów szpitali. Akcja miała
charakter ogólnopolski, zaś z ramienia naszej
placówki odpowiedzialni za jej przebieg i finał
byli: nauczyciel bibliotekarz – p. Wanda Kępska i Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami:
p. Katarzyną Dobruk i p. Wojciechem Stecyną.
Uczniowie z klas 0 – VI przynosili książki do specjalnie przygotowanych i opisanych kartonów,
które czekały w bibliotece.
15 czerwca 2016 w bibliotece szkolnej odbyło
się podsumowanie akcji, przeliczenie uzbieranych książek i przygotowanie ich do transportu.
W sumie uzbieraliśmy 138 książek dla dzieci,
które przekazaliśmy najmłodszym pacjentom
Nowodworskiego Centrum Medycznego –
Szpitala Powiatowego.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy włączyć się
w tą wspaniałą akcję!
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TEKST I FOTO B. SIWEK

Grupa 50 uczniów z Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin uczestniczyła w czterodniowej zielonej szkole. Trasa
wycieczki przebiegała przez Wigierski Park Narodowy, uznawany za jeden z największych parków narodowych
w Polsce, oraz obejmowała tereny poza granicami naszego kraju – ziemie litewskie, Wilno, Druskienniki.
Opiekunami były panie Marzena Gereluk, Elżbieta Kutra, Agnieszka Arent, Kamila Czekajło i Barbara Siwek.

W

Augustowie byliśmy nad Jeziorem
Niecko, spacerowaliśmy bulwarami
do wyciągu nart wodnych. Odbyliśmy
krótką wizytę w Studziennicznej, gdzie znajduje
się sanktuarium, w którym gościł papież Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki na Suwalszczyznę. W Paniewie poznawaliśmy tajniki działania
śluzy dwukomorowej Kanału Augustowskiego.
Na półwyspie nad jeziorem Wigry zwiedzaliśmy
Pokamedulski Zespół Klasztorny, słynący z Kamedułów – zakonników kontemplacyjnych, podziwialiśmy widoki z wieży zegarowej.
Dotarliśmy także do Starego Folwarku, miejscowości w której mieści się Muzeum Wigierskiego
Parku Narodowego. Nowoczesny obiekt edukacyjny sprawił, że nasza wycieczka przeniosła się
w czasie i w przestrzeni. Wędrując po muzeum,
oglądając liczne filmy, prezentacje multimedialne, słuchając nagrań, dotykając eksponatów poznaliśmy na wskroś jezioro Wigry i park na terenie
którego się ono znajduje.
Nasze dalsze wojaże przeniosły się poza granice
kraju, tj. 160 km od granicy z Polską. Odbyliśmy
całodniową wycieczkę do Wilna, podziwialiśmy
panoramę miasta z Góry Trzykrzyskiej, skąd dobrze widoczne było rozległe Stare Miasto cenny
zespół obiektów zabytkowych wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Ponadto
oglądaliśmy barokowy Kościół Św. Piotra i Pawła na Antokolu, którego wnętrze zdobi ponad 2
tysiące rzeźb stiukowych o tematyce biblijnej,
mitologicznej i historycznej. Byliśmy w jednym
z najstarszych, najbardziej znanych i najcenniejszych miejsc Wilna na Cmentarzu na Rossie,
gdzie m.in. pochowana jest matka Józefa Piłsudskiego wraz z sercem swojego syna.
Spacerując uliczkami Wilna, dotarliśmy do słynnej Ostrej Bramy – pięknego kościoła pod gołym
niebem, gdzie schodami kościoła św. Teresy dotarliśmy przed obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej
czczonej w Wilnie i w Polsce – Matka Boska Częstochowska. Widzieliśmy także Cerkiew Św. Ducha,
a potem Pałac Prezydencki. W końcu nasze zwiedzanie zakończyliśmy przed Katedrą Wileńską.
Droga jaką pokonaliśmy uświadomiła nam, iż
Wilno to miasto wielokulturowe i wielonarodowościowe. Obok kościoła katolickiego mieści
się kościół prawosławny, a jeszcze obok synagoga.
Litwa zapadnie w naszej pamięci, także dzięki
uzdrowiskowej miejscowości Druskienniki, gdzie
byliśmy w jednym z największych Aquaparków
w Europie wschodniej, obfitującym w różnego
rodzaju atrakcje, a szczególnie niesamowite zjeżdżalnie wodne. Czas spędzony podczas zielonej
szkoły umilał nam pobyt w Gościńcu Kukle nad
Jeziorem Pomorze, gdzie wesoło spędzaliśmy
czas, spożywając pyszne posiłki.
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Zielone szkoły na Mazurach
TEKST I FOTO REDAKCJA GAZETKI KLEKSOMANIAKA Z KLASY IIIA, DOROTA PRZYGODA

Maj i czerwiec to miesiące, w których zazwyczaj odbywają się wyjazdy uczniów w ramach tzw. zielonych szkół. Nie
inaczej było w przypadku trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 7. Uczniowie odpoczywali na Mazurach.

W

dniach 30 maja – 3 czerwca klasy
IIIa i IIIe spędziły czas nad Jeziorem
Bartężek we wsi Tarda. Zielona szkoła
w Campie Chrisa obfitowała w wiele niesamowitych wrażeń, aktywności, badań, doświadczeń i wspaniałą zabawę.
Na zajęciach przyrodniczych poznawaliśmy
życie w ekosystemach – lesie i wodzie. Obserwowaliśmy rośliny oraz zwierzęta, tropiliśmy je,
zdobyliśmy informacje o ich zwyczajach i zachowaniu. Poszerzyliśmy swoją wiedzę przyrodniczą, którą wykorzystamy w przyszłości.
Ciekawą formą spędzania czasu były gry terenowe i zespołowe wymagające współpracy
w zespole, spostrzegawczości, operatywności
w działaniu, przestrzegania obowiązujących
reguł i zasad.
Nauczyliśmy się pływać kajakiem turystycznym, właściwie posługując się wiosłem. Zajęcia w parku linowym pomagały przełamać
strach i pozwoliły uwierzyć w siebie. Wspinaliśmy się po siatce, zjeżdżaliśmy na tyrolce,
przechodziliśmy, utrzymując równowagę pomiędzy elementami na wysokości. Podczas
strzelania z łuku niezbędna była koncentracja
i precyzja. Wielu z nas nie raz trafiło do tarczy.
Podczas zajęć laboratoryjnych wykonywaliśmy,
pod kierunkiem instruktorów, różne ciekawe
doświadczenia. Mieszaliśmy substancje, badaliśmy zachowanie przedmiotów w cieczy
i działanie ciśnienia.
Zajęcia artystyczne dały nam wiele radości i satysfakcji. Wykonywaliśmy z piankowych rurek
i drewienek piękne kwiaty. Wydrapywaliśmy
gwoździem rysunki. Efekty pracy pozytywnie nas
zaskoczyły. Zabraliśmy powstałe dzieła ze sobą.
Bardzo podobało nam się na zielonej szkole. Codziennie uczestniczyliśmy w bardzo
ciekawych zajęciach, czekało na nas mnóstwo atrakcji i nowych doświadczeń. Bardzo
wesoło spędziliśmy czas i mamy wspaniałe
wspomnienia.
Z kolei w dniach 6–10 czerwca klasy IIIb i IIId
wybrały się na zieloną szkołę do ośrodka „Kulka” k. Szczytna. W ciągu 5 dni dzieci uczestniczyły w różnych zajęciach. Pierwszego dnia
odbyły się „Kulkowe podchody”. Uczniowie
poznali podstawowe znaki patrolowe oraz
sposoby wyznaczania kierunków świata bez
użycia mapy i kompasu. Wieczorem bawiły się
na dyskotece w nowoczesnym klubie. Drugiego dnia miały survival, poznawały okolice,
a wieczorem brały udział w grze nocnej „Świetliki”. Trzeci dzień również obfitował w różne
atrakcje. Dużym wyzwaniem było wspinanie
się po ściance wysokiej na 6 metrów. Oczywiście, każdy mógł sobie wybrać stopień trudności ścianki od 1 do 4.
www.nowydwormaz.pl

Po południu czekała dzieci świetna zabawa
w wielkiej, dmuchanej kuli dryfującej po wodzie, a wieczorem jazda na bijącym rekordy
popularności w Ameryce, dwuśladowym pojeździe elektrycznym – segwayu. Czwartego
dnia dzieci integrowały się, walcząc jak gladiatorzy, bawiły się w mega gry – twistera, jengę
i tańczyły na macie tanecznej. Wieczorem piekły
kiełbaski w ognisku i bawiły się w różnorodne
zabawy pod kierunkiem animatora. Ostatniego
dnia przed wyjazdem każdy zrobił dla kogoś
bliskiego biżuterię z koralików.
Pogoda dopisała i wszyscy uznali, że to był
naprawdę udany wyjazd. Pozwolił uczniom
na naukę samodzielności i jeszcze bliższe poznanie się, co na pewno im się przyda podczas
dalszych lat nauki.
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„ZŁOTOPIÓREK” w SP7

M

aj i czerwiec obfitowały w SP7 w wiele konkursów. Jak każdego roku
uczniowie z klas II i II, dla których
ortografia nie ma tajemnic, stanęli do konkursu o tytuł Mistrza Ortografii. Drużyny klasowe
Wyniki konkursu

Mistrz Ortografii
„Złotopiórek”

TEKST I FOTO SP7

liczyły po 5 uczniów, zgłoszonych przez wychowawców. Dzieci musiały wykazać się nie
lada czujnością ortograficzną, aby sprostać
wymogom konkursu. Zaprezentowali bardzo
wysoki poziom i dlatego komisja konkursowa
I miejsce

II miejsce

uczniów klas II podjęła decyzję o zorganizowaniu II etapu. Organizatorzy byli w dobrych
humorach, bo mogli nagrodzić liczne grono
laureatów. Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczono na spotkaniu „Sami o Sobie” podsumowującym
konkursy zorganizowane w roku szkolnym
2015/2016.
III miejsce

klasa II

Piotr Niewiadomski
Franciszek Kowalik

Jakub Mączewski
Magdalena Łazarska
Leon Mańkowski

Franciszek Kowalik
Gabriela Smolińska
Wiktoria Pietruszko
Patrycja Piasecka
Karolina Kozioł

Eryk Boczkowski
Szymon Boliński
Gabriela Wacińska
Kinga Sprawka

klasa III

Amelia Zagulska

Gabriela Jaroszczyk

Kamil Milewski
Natalia Małecka

Paulina Przychodzka

5 lat Klubu Fizycznego

Wyróżnienie

Zuzanna Kowalska

TEKST I FOTO ANETA ROZMARYNOWSKA

Klub Fizyczny w PG2 pracuje pod hasłem „Pomyśl, a zrozumiesz. Zrozumiesz, a polubisz coś, co wydaje się
trudne”. Działa od września 2011 roku. Program klubu skierowany jest do uczniów klas II i III, a założeniem
jego jest pogłębianie wiedzy z fizyki, pomoc w przygotowaniach do konkursów szkolnych („Pomoce
dydaktyczne z fizyki”), ogólnopolskich (Olimpus, Eureka) i konkursu kuratoryjnego z fizyki.

P

ragnę zainteresować uczniów fizyką poprzez doświadczenia, przygotowywanie
i prezentację przyrządów dydaktycznych,
które biorą udział w konkursie szkolnym. W miarę możliwości organizuję wyjazdy do Muzeum
Techniki, by uczniowie mogli pogłębić wiedzę
i zdobyć „Certyfikat Młodego Odkrywcy” – już
ponad 120 uczniów może pochwalić się tym
dyplomem. Organizuję również wyjazdy do pracowni komputerowej, gdzie uczniowie analizuję wyniki doświadczeń indywidulnie i dochodzą
do ciekawych wniosków, wychodzących poza
podstawę programową z fizyki.
Co robimy?
– Wymieniamy się wiedzą.
– Rozwiązujemy wspólnie problemy.
– Poznajemy nowe prawa, zasady.
Co znaczy wspólnie?
Wspólnie to znaczy zespołowo. Zespołowo tzn.
niekoniecznie z pomocą nauczyciela, bowiem
sama wymiana myśli jest motorem do rozwiązywania trudnych zadań.
30

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim mogą pochwalić
się dużymi osiągnięciami w konkursach ogólnopolskich. W ogólnopolskim konkursie OLIMPUS
z fizyki laureatami zostali:
– 2012/2013: Anna IIIa, Bartosz IIIa, Anna IIIb,
– 2014/2015: Nina IIc, Wiktoria IIIc,
– 2015/2016: Michał IIIa, Nina IIIc
W ogólnopolskim konkursie z fizyki „EUREKA”
wyróżnienia zdobyli:
– 2011/2012 – 6 uczniów: Mateusz z IIIb, Anna
IIa, Bartosz IIa, Anna IIb, Mateusz IIIc, Berenika
IIa,
– 2012/2013 – 8 uczniów: Anna IIIa, Anna IIIb,
Bartosz IIIb, Berenika IIIa, Piotr IIIa, Urszula IIId,
Klaudia IIb, Marlena IIIc,
– 2013/2014 – 3 uczniów: Nina IId, Aleksandra
IIIb, Michał IIc,
– 2014/2015 – 15 uczniów: Adam IIIa, Przemysław IIIb, Nina IIId, Julia IId, Krzysztof IIId, Wiktoria Zaremba IIIb, Wiktoria Ogonowska IIIc,
Karolina Kuczera IIIb, Nina IIc, Jan IIId, Ewelina

Suchodolska IIIa, Natalia IIc, Zofia IIIb, Dominika IIIc, Jan IIIb.
– 2015/2016 – I miejsce Michał IId (jest tylko
jeden taki uczeń w Polsce) oraz 20 wyróżnień:
Jan IIa, Nina IIIc, Adam IIb, Michał IIIa, Jan IIIc,
Jakub IIc, Zuzanna IIc, Julia IIc, Julia IId, Karol
IIIa, Kacper IIIb, Natalia IIIc, Bartosz IIIb, Urszula
IIIb, Kacper IIc, Kacper IIc, Sebastian IIIa, Jakub
IId, Maria IIb, Jan IIIa.
Łącznie w dorobku klubu znajduje się 8 tytułów
laureata z konkursu „Olimpus” (Michał ma podwójny, ponieważ zdobył w tym roku tytuł
laureata w sesji zimowej i wiosennej) i aż 56
wyróżnień w konkursie „Eureka”, z czego jedno
jest wyróżnieniem 2 stopnia, co odpowiada
piątemu miejscu – Mateusz IIIb. W dorobku
mamy też pierwsze miejsce w ogólnopolskim
konkursie z fizyki „Eureka” – Michał IId.
Wszystkim uczniom bardzo gratuluję.
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Kacper Żuk Mistrzem Europy Juniorów
w grze podwójnej!!!

TEKST I FOTO NA PODSTAWIE NOWYDWORMAZ.PL

W dniach 16–24 lipca nasz reprezentant Kacper Żuk udał się na najważniejszą, prócz Wielkich Szlemów,
tenisową imprezę w sezonie letnim – Mistrzostwa Europy Juniorów. Zawody odbyły się w przepięknie położonej
miejscowości w sKlosters, w szwajcarskich Alpach, 1200 m n.p.m.

D

o reprezentacji Polski zostało, podobnie jak z innych krajów, powołanych 4
zawodników – 2 chłopców i 2 dziewczynki. Kacper w turnieju gry pojedynczej był
rozstawiony z nr 9, natomiast w turnieju gry
podwójnej w parze z wieloletnim partnerem
Piotrem Matuszewskim z nr 2. Ostatnie sukcesy
naszej juniorskiej pary eksportowej, w szczególności niedawne zwycięstwo w zawodowym
turnieju mężczyzn w Sopocie, kazały upatrywać naszego debla w gronie faworytów.
Polacy nie zawiedli i pewnie sięgnęli po tytuł
Mistrzów Europy U-18 w grze podwójnej, w finale pokonując 18-latków z Rosji w stosunku
6/3, 6/2.
Kacper może być zadowolony również z występu
w grze pojedynczej, dotarł w niej do 4 rundy, gdzie
walkę o ćwierćfinał przegrał z niezwykle utalentowanym i skutecznym leworęcznym francuzem
Corentinem Moutettem. Dodajmy, że jako jedyny
Polak reprezentował nasz kraj w grze pojedynczej na tak zaawansowanym etapie turnieju. Dwie
dziewczynki i Piotrek odpadli z turnieju wcześniej.
(…)
Naszemu mieszkańcowi gratulujemy kolejnego
sukcesu.
Kacper 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.
Wyniki Kacpra na Mistrzostwach Europy
Juniorów:
Gra pojedyncza:
I runda – Kacper Żuk [POL] vs. Bye
II runda – Kacper Żuk [POL] vs. Michael Vrbensky
[CZE] – 6/2, 6/4
III runda – Kacper Żuk [POL] vs. Alexandr
Liaolienka [BLR] – 6/3, 6/2
IV runda – Kacper Żuk [POL] vs. Corentin
Moutett [FRA] – 2/6, 1/6
Gra podwójna:
I runda Żuk/Matuszewski [POL] – bye
II runda Żuk/Matuszewski [POL] vs. Currlin/Osmakcic [SUI] – RET
III runda Żuk/Matuszewski [POL] vs. Tybar/Liaolienka [BLR] – 6/4, 6/7(5), 10/6
Ćwierćfinał Żuk/Matuszewski [POL] vs. Nijboyer/Stevens [NED] – 6/4, 6/2
Półfinał Żuk/Matuszewski [POL] vs. Bergs/Cuypers [BEL] – 7/6(5), 6/1
Finał Żuk/Matuszewski [POL] vs. Kotov/Dubryvnyi [RUS] – 6/3, 6/2

Matti Manninen wygrał „Dookoła Mazowsza”!
TEKST I FOTO NA PODSTAWIE NOWYDWORMAZ.PL

Ostatni etap padł łupem Tomasza Kiendysia (CCC Sprandi Polkowice). W klasyfikacji generalnej, głównie dzięki
ucieczce, zwyciężył Matti Manninen, a tuż za Finem znalazł się Adrian Banaszek (VERVA Activejet).

S

obota 30 lipca była dniem, w którym kolarze wyjechali na decydujący, trzeci etap
Wyścigu Dookoła Mazowsza. Do pokonania było 187 km po okolicach Nowego Dworu
Mazowieckiego, a dokładniej Twierdzy Modlin.
Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był przed
etapem Adrian Banaszek (VERVA Activejet) doskonale znający te tereny.
Niezbyt przyjazna pogoda (lekki deszcz) nie
przeszkodziły w rozwinięciu wysokiego tempa
od początku wyścigu. Pierwszy poważny odjazd pojawił się dopiero po ponad 50 km jazdy,
a w jego składzie znaleźli się Piotr Skarżyński
(Krismar Big Silvant), Niki Mihaylov (CCC Sprandi
Polkowice), Anton Muzychkin (Minsk), Konrad
Kott (Hurom De Rosa Rybnik) oraz Lubos Malovec (Slovakia).
Na lotnych premiach bonifikaty zbierał Adrian
Banaszek (VERVA Activejet), który dzięki temu
www.nowydwormaz.pl

zbliżał się do wygranej w wyścigu. Praca kolarzy Dariusza Banaszka sprawiła, że ucieczki nie
znajdowały się na czele zbyt długo. Swoich sił
spróbowali Mateusz Nowaczek (Krismar Big Silvant) i Dominik Oborski (Domin Sport), z którymi
z przodu był jeszcze Bartłomiej Matysiak (CCC
Sprandi Polkowice) i jeden z kolarzy Kolss-BDC.
Około 20 km przed metą peleton został zatrzymany przez zamknięty przejazd kolejowy i przewaga ucieczki wzrosła do 4 minut, ale główna
grupa dopięła swego i 3 kilometry przed metą
skasowali ucieczkę. W samej końcówce zaatakował Tomasz Kiendyś (CCC Sprandi Polkowice)
i wygrał ostatni etap. Drugie miejsce zajął Gert
– Jan Bosman (Jo Piels), a trzeci był lider Manninen i zapewnił sobie zwycięstwo w generalce.
Drugie miejsce w końcowej klasyfikacji, ze stratą
zaledwie sekundy, zajął Adrian Banaszek (VERVA
Activejet).
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Trzy zwycięstwa City Trail On Tour

TEKST I FOTO EMKA

We wtorek 26 lipca na terenie warszawskiego Parku Leśnego na Młocinach rozegrana
została tegoroczna edycja letniego biegu CITY TRAIL on TOUR 2016.

T

a ogólnopolska impreza rozpoczęła się
w poniedziałek w Lublinie. Warszawa
była kolejnym etapem tej pięknej imprezy, a w kolejnych dniach starty odbywały się
w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Szczecinie,
Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi.
W warszawskich zawodach wzięła udział
piętnastka biegaczy nowodworskiego JOGGERA. Wspaniale spisali się najmłodsi startujący w grupie JUNIOR. W kategorii D3 na dystansie 1000 m najlepszym okazał się Michał
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Wodyński, a młodziutka Agnieszka Kuczyńska
zajęła 4 miejsce.
Jeszcze lepiej było w kat. D4/2 kilometry/, w obu
grupach najlepsze okazało się rodzeństwo Kuczyńskich – Wiktoria i Robert, a 4 lokatę zajął
Michał Rynkun. W biegu seniorów najlepiej
z naszych biegaczy wypadł Stefan Piotrowski,
który uplasował się w ścisłej czołówce z czasem
18.38. Pozostali uzyskali następujące wyniki:
Szymon Drabczyk 18.46, Piotr Ochman 19.11,
Hubert Liberadzki 20.29, Piotr Wodyński 20.35,

Ludomir Rynkun 23.15, Andrzej Piekut 23.28,
Rafał Witkowski 23.35, trener zespołu Marian Kościelniak 27.42 i Sandra Ordońska 30.03. Organizatorzy zadbali o należytą oprawę zawodów,
każdy uczestnik otrzymywał na mecie stylizowany drewniany medal oraz mógł skorzystać
z bufetu z napojami izotonicznymi i owocami.
Najlepsze „trójki” otrzymały na podium statuetki
i upominki rzeczowe. Liczna grupa biegaczy
zaproszona została na nową edycję CITY TRAIL
2016–2017, która rozpocznie się w październiku.

www.nowydwormaz.pl

