Miesięcznik Samorządowy

Egzemplarz bezpłatny, wydanie 86/grudzień 2016

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty

OT WARCIE HALI
JUŻ WKRÓTCE
– STR. 4–5 –

Cyprian Kamil Norwid
Z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia składamy
Wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego
najserdeczniejsze życzenia. Niech ten magiczny czas napełni Wasze
serca spokojem i da wiele radości ze spotkań w gronie najbliższych.
Niech świętowanie przyjścia na świat Zbawiciela będzie źródłem
pozytywnej energii na cały przyszły 2017 rok.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ

Krzysztof Bisialski

Jacek Kowalski

PROGRAM
REWITALIZACJI
– PODSUMOWANIE
– STR. 8 –

PRZEJŚCIE
PODZIEMNE PKP
– STR. 9 –

RONDO
ŚW. JANA PAWŁA II
– S T R . 10 –

Polub FAKTY
nas NOWODWORSKIE
na

OD REDAKCJI

facebook’u

Od Burmistrza

Spis treści
Słowo od Burmistrza

2

2-6

TEMAT NUMERU
RESTAURA od kuchni 

2–3

Otwarcie hali na Osiedlu już niedługo

4–5

Współpraca dla bezpieczeństwa

6

WIEŚCI Z POWIATU7–8
Eksport z NDM wart grubo ponad miliard

7

Program rewitalizacji podsumowanie

8

WIEŚCI Z RATUSZA9
Przejście podziemne PKP

9

Drodzy Nowodworzanie,

Nowy samochód wraz z wyposażniem
dla OSP NDM

9

WIEŚCI Z RADY10
Rondo św. Jana Pawła II

10

Podziękowania dla członków Komitetu 

10

Z ŻYCIA ZARZĄDÓW OSIEDLI11
Zebranie Zarządu z Twierdzy

11

NASZE MIASTO11–12
Polska w bieli i czerwieni

11–12

WYDARZENIA13–14
Najpiężniejszy kotylnion – nagrody rozdane

w grudniowym wydaniu Faktów jest kilka
ważnych artykułów dotyczących życia miasta. Na początek przybliżamy Państwu projekt
RESTAURA realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi, a którego nasze miasto
jest liderem. Jakie są jego cele i jakich spodziewamy się efektów po jego zakończeniu, o tym
na stronach 2–3.
W tematach numeru zamieszczamy też galerię
zdjęć z hali sportowej na Osiedlu Młodych.
Zanim nastąpi otwarcie obiektu, możecie Państwo zapoznać się z efektem końcowym prac.
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Na stronie 8 podsumowujemy też program rewitalizacji, nad którym prace trwały w ostatnich
miesiącach. Z tego miejsca serdecznie dziękuję
wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad dokumentem. Będzie on niezbędny
przy aplikowaniu o środki zewnętrzne, m.in.
na renowację kasyna oficerskiego w Twierdzy
Modlin czy też na zagospodarowanie Placu
Solnego.
Zachęcam także do lektury pozostałych materiałów zamieszczonych w grudniowym wydaniu Faktów Nowodworskich. Wśród nich m.in.
relacja z kolejnej edycji Świątecznej Zbiórki
Żywności, informacja ze spotkania z przedstawicielami PKP nt. wprowadzenia ułatwień
dla pieszych i rowerzystów w przejściach
podziemnych, garść wiadomości z wydarzeń
w naszych placówkach oświatowych i sukcesy
sportowców.
Kończąc, w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia, życzę Państwu pełnych
ciepła i rodzinnej atmosfery spotkań z najbliższymi, a w nowym 2017 roku spełnienia marzeń,
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Do siego roku!
Burmistrz
Jacek Kowalski
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TEKST I FOTO MART YNA KORDULEWSKA

Nowy Dwór Mazowiecki przystąpił w roli partnera wiodącego
do międzynarodowego projektu RESTAURA. Dlaczego
się na to zdecydowaliśmy i jaka jest jego idea? O tym
właśnie przeczytasz w tym artykule.
3xP
RESTAURA to innymi słowy rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).
Partnerstwo to ma na celu realizację celów
lub świadczenie usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny (gminę) oparte
na podziale zadań, odpowiedzialności i ryzyka
oraz obustronnych korzyściach – proporcjonalnie do zaangażowania. Niemal wszystkie
zadania publiczne mogą być realizowane
w tej formule. W Wielkiej Brytanii na przykład
w ciągu 10 lat wybudowano 800 szkół na tej
zasadzie. W Polsce w ciągu ostatnich 7 lat podpisano w tym zakresie 110 umów. We Wrocławiu w formule PPP wybudowano parkingi,
w Warszawie wiaty przystankowe, a w Sopocie

zagospodarowano teren dworca PKP. Ciągle
jednak ten rodzaj partnerstwa nie jest w naszym
kraju popularny, a co za tym idzie wiedza z tego
zakresu jest wysoce specjalistyczna i pożądana.
Gdy skończą się fundusze
Przewiduje się, że w 2020 r. wraz z wygaszeniem
unijnych dotacji zapotrzebowanie na PPP wzrośnie. Kapitał prywatny stanie się dla obciążonych
budżetów gmin jedynym źródłem wsparcia inwestycji. Warto już teraz się do tego przygotować.
Brak funduszy przy wielości palących potrzeb
bardzo często odbija się na utrzymaniu oraz
ochronie zasobów dziedzictwa kulturowego.
Na przykład blisko połowa budżetu naszej
gminy przeznaczana jest na cele oświatowe.
Lwią część gminnej kasy pochłania również
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gospodarka komunalna – drogi, chodniki, utrzymanie czystości. Sporo
przeznacza się też na pomoc społeczną. Zgodnie z logiką w pierwszej
kolejności finansowane są sprawy, które dotyczą największej liczby
mieszkańców.
Szczególnie w Europie Środkowej, na skutek zawirowań politycznych
i terytorialnych oraz ograniczonych funduszy, wiele obszarów o wartości historycznej i kulturowej pozostaje bez należytej opieki i wsparcia.
Obiekty te często zlokalizowane są na zdegradowanych obszarach
z problemami natury ekonomicznej oraz społecznej i wymagają pilnej
interwencji. W naszym mieście jako taki obszar wskazany został Plac
Solny wraz z najbliższą okolicą i to właśnie nad nim pracować będziemy
w projekcie RESTAURA.
Rewitalizacja x 2
Warto przy okazji zaznaczyć, że także w tym roku – oprócz RESTAURY
– pracowaliśmy nad gminnym programem rewitalizacji. Problemowe
obszary wyznaczono za pomocą specjalnych naukowych wskaźników.
W toku prac wykonawca programu na nasze zlecenie prowadził też szereg
badań, ankiet, spotkań i spacery badawcze. Do końca listopada trwały
konsultacje spisanego już programu. Zadania zapisane w programie
stanowić będą kierunki dalszych działań władz miasta i starań o fundusze
na realizację (w tym z ostatniej transzy środków unijnych). Są to między innymi: adaptacja GKO na cele społeczne, adaptacja dawnych stajni
w Modlinie Twierdzy na cele społeczne, centralne ogrzewanie w blokach
carskich, ale też modernizacja szpitala. Ze szczegółami można zapoznać
się na www.rewitalizacja.nowydwormaz.pl.
Plac Solny z nabrzeżem także w tym programie został ujęty. Można więc
powiedzieć, że przygotowujemy się do jego rewitalizacji podwójnie,
biorąc pod uwagę różne możliwości finansowania tego zadania. Trzeba
uczciwie powiedzieć, że z uwagi na koszty i skomplikowaną strukturę
własnościową oraz prawną (szczególnie wału narwianego) nie będzie
to zadanie łatwe ani możliwe do wykonania natychmiast.

RESTAURA w liczbach
W projekcie biorą udział 4 kraje – Polska, Słowacja, Słowenia i Chorwacja
(komitet monitorujący znajduje się w Wiedniu). W każdym z nich zaangażowane będą instytucje publiczne i prywatne, których zadaniem
jest rozwijać i wdrażać rozwiązania dotyczące tematyki projektu oparte
na międzynarodowej wymianie doświadczeń. Budżet projektu to 2,1 mln
euro, z czego 335 tys. euro przewidziane jest na finansowanie działań realizowanych przez Nowy Dwór Mazowiecki (w tym 300 475 euro ze środków unijnych – 85% całości budżetu). Projekt ma zakończyć się w 2019 r.
W październiku tego roku odbyła się wizja lokalna w naszym mieście
z udziałem partnerów projektu.
Warto dodać, że Nowy Dwór Mazowiecki jest jedynym miastem w Polsce,
które zostało wybrane do roli wiodącej w ramach partnerstw projektów
INTERREG Europa Środkowa 2014–2020.
Efekty projektu
Produktami projektu będą strategie i plany działania, narzędzia, pilotaże
oraz szkolenia dla władz publicznych zamierzających prowadzić renowację i tchnąć nowe życie w budynki, a także obszary znajdujące się w złym
stanie przy wykorzystaniu formuły PPP.
Prace w ramach projektu, w uproszczeniu, będą obejmowały: przygotowanie zintegrowanych planów rewitalizacji oraz podręczników i instrukcji
na temat rewitalizacji i PPP, pilotażowe testowanie i ocenę, szkolenia.
Uczestnicy wyposażeni zostaną zatem w twardą wiedzę na temat tego, jak
w praktyce rewitalizować obszary w partnerstwie publiczno-prywatnym
i przygotowani będą w szczególności na okres po 2020 r. O postępach
w realizacji projektu będziemy Państwa na bieżąco informować.
Współcześnie to właśnie wiedza stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarki, stymuluje również rozwój społeczny, dlatego projekt RESTAURA
można nazwać innowacyjnym. Jesteśmy przekonani, że bycie jego częścią
przysłuży się dobru naszego miasta i wzmocni jego dynamiczny rozwój.
Na jego owoce będziemy musieli poczekać, ale wiemy, że warto!

RESTAURA
REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEZ
MECHANIZMY PARTNERSTWA PUBLICZNO–PRYWATNEGO
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg
EUROPA ŚRODKOWA
www.interreg-central.eu/restaura
2.086.281,50

Budżet projektu (EUR)

1.773.339,27

Dofinansowanie z EFRR (EUR)

06.2016 – 05.2019

www.nowydwormaz.pl

Czas trwania projektu

Kontakt
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
Bartosz Budny
Menedżer projektu
bartosz.budny@nowydwormaz.pl
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Otwarcie hali na Osiedlu już niedługo
TEKST RED. FOTO MARTYNA KORDULEWSKA

M

iasto 5 grudnia uzyskało pozwolenie na użytkowanie hali sportowej na Osiedlu Młodych.„Czekamy jeszcze na uprawomocnienie
się tej decyzji, co powinno nastąpić do końca grudnia” – mówił
podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz, Jacek Kowalski.
Aby mieszkańcy mogli korzystać z obiektu, Rada Miejska musi jeszcze
podjąć uchwałę o zasadach korzystania z niego i podać cennik usług.
Halą będzie zarządzał Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Tymczasem zapraszamy Państwa na fotograficzny spacer po naszym
najnowszym obiekcie.
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Współpraca
dla
bezpieczeństwa
TEKST I FOTO STAROSTWO POWIATOWE

W

siedzibie urzędu marszałkowskiego
29 listopada władze województwa
i władze samorządowe powiatu nowodworskiego i legionowskiego oraz gmin
Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Jabłonna,
Wieliszew podpisały list intencyjny dotyczący
współpracy w zakresie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły
na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki.
Wał o długości 18,8 km zabezpiecza przed
potencjalną powodzią około 64 tysięcy ludności. W związku z tym, że środki strony rządowej na jego modernizację nie odpowiadają
rzeczywistym potrzebom, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, samorządy zobowiązały się do współfinansowania opracowania
dokumentacji projektowej, której wartość
określono na 1,5 mln złotych. W kosztach inwestycji – ok. 90 mln złotych – uwzględniono
wykonanie budowli wałowych, 5 przepustów
i 25 przejazdów wałowych, 20 ciągów schodów skarpowych oraz 5 stanowisk dla mobilnego agregatu pompowego. Obecnie trwają
ustalenia dotyczące rozwiązań technicznych
jakie zostaną wykorzystane podczas modernizacji wału.
6
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Eksport
z Nowego Dworu
wart grubo ponad miliard

TEKST MART YNA KORDULEWSKA, WWW.UM.WARSZAWA.PL
MATERIAŁY GRAFICZNE: WWW.UM.WARSZAWA.PL

Nowodworscy przedsiębiorcy mają szansę skorzystać z eksperckiego wsparcia procesów
internacjonalizacji. Wzrost eksportu jest celem projektu „Grow with Greater Warsaw” realizowanego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W

artość produktów eksportowanych
z naszego miasta to 1842 mln złotych.
Są wśród nich przede wszystkim mydło
i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące oraz pieczywo i świeże wyroby ciastkarskie.
Produkty te trafiają głównie do Wielkiej Brytanii,
Francji i Niemiec. Nie licząc Warszawy, Nowy
Dwór Mazowiecki jest jednym z najpoważniejszych eksporterów w Warszawskim Obszarze
Funkcjonalnym. Wyniki badania przeprowadzonego przez PwC w ramach projektu „Grow with
Greater Warsaw” (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego) zaprezentowano 25 listopada w Warszawie.
Celem projektu jest wzmocnienie internacjonalizacji MŚP z Warszawy i 39 sąsiadujących gmin
– w tym Nowego Dworu Mazowieckiego. Budżet projektu wynosi 30 mln zł, dzięki którym
firmy z pięciu wiodących branż wezmą udział
w szkoleniach, targach zagranicznych, misjach
gospodarczych i wizytach studyjnych, otrzymają również profesjonalną pomoc ekspercką.
Zidentyfikowanych zostało pięć podstawowych
specjalności eksportowych:
• innowacyjne tworzywa sztuczne,
• maszyny przyszłości (przemysł 4.0),
• rozwiązania informatyczne (ICT) i elektronika,
• nowoczesna moda i projektowanie,
• zrównoważone przetwórstwo spożywcze.
To właśnie w ich w ramach prowadzone będą
działania wspierające MŚP w rozwoju eksportu.
„Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców wyzwaniem jest brak wystarczającej
wiedzy dotyczącej uwarunkowań administracyjno-prawnych w zakresie ekspansji zagranicznej oraz wiedzy dotyczącej specyfiki działania
www.nowydwormaz.pl

Główne kierunki eksportowe z Nowego Dworu Mazowieckiego
liczba podmiotów eksportujących:
18

wartość eksportu:
1 842 mln PLN (2,6% wartości eksportu
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego)

1. Wielka Brytania

17,4 % (w eksporcie gminy)

2. Francja

11,9 %

3. Niemcy

11,6 %

Główne rodzaje produktów eksportowanych z Nowego Dworu Mazowieckiego
1. Mydło i detergenty, środki piorące,
czyszczące i polerujące

90,0 % (w eksporcie gminy)

2. Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie

2,8 %

3. Pozostałe podstawowe chemikalia
nieorganiczne

2,1 %

na innych rynkach. Są to potrzeby, którym
chcemy wyjść naprzeciw podczas planowania
programu wsparcia dla przedsiębiorców” – mówił w stolicy Dionizy Smoleń, Dyrektor Zespołu
ds. Sektora Publicznego w PwC.
Przedsiębiorcy oczekują wsparcia przy poszukiwaniu oraz doborze kontrahentów na rynkach
zagranicznych i uczestnictwa w spotkaniach
B2B. Możliwość udziału w targach oraz konferencjach postrzegany jest przez firmy jako szansa na poszerzenie wiedzy, nawiązanie nowych
kontaktów handlowych oraz promocję swoich
towarów i usług. Innymi oczekiwanymi formami
wsparcia są również szkolenia dotyczące działalności eksportowej, doradztwo w zakresie przygotowania strategii eksportu firmy i strategii
finansowania internacjonalizacji firmy.
Działania promocyjne dla sektora MŚP z aglomeracji warszawskiej (targi, konferencje, spotkania B2B i networkingowe etc.) ujęte w strategii

obejmującej pięciu programów wsparcia, w ramach pięciu specjalności eksportowych wskazanych w diagnozie pomogą spełnić te
oczekiwania. Rekomendowane w części diagnostycznej rynki zagraniczne staną się faktycznym miejscem działań promocyjnych i gospodarczych dla firm z regionu warszawskiego,
które realizowane będą w latach 2017–2022.
Szczegółowy program wsparcia eksportu,
zostanie opracowany w ramach współpracy
z PwC Polska, a kompleksową ofertę poznamy
w lutym 2017 roku.
Realizowane pod nazwą „Grow with Greater
Warsaw” działania, w ramach projektu „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”, są współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
7
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Program rewitalizacji – podsumowanie
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

30 listopada zakończono realizację projektu „Opracowanie Programu rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”,
w ramach którego powstał dokument pt.: „Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016–2023”.

I

dea jaka towarzyszyła pracom nad projektem na etapie aplikowania
o dotację, a także w trakcie opracowywania samego dokutemu wiązała
się z szeroko rozumianą partycypacją społeczną. Dokument, który
powstał, jest dla mieszkańców i w dużej mierze stworzony przez mieszkańców. Nowodworzanie wskazywali problemy z jakimi boryka się miasto,
określali obszar, który powinien zostać objęty działaniami rewitalizacyjnymi i co najważniejsze są autorami projektów rewitalizacyjnych, które
zawiera powstały dokument. Jego przyjęcie – przez Radę Miejską, a także
Urząd Marszałkowski – będzie podstawą do tego, aby m.in. ubiegać się
o dofinansowanie na przedsięwzięcia w nim opisane.
Podsumowując, kilka miesięcy prac nad tym projektem, nie sposób
nie odnieść się do postawy mieszkańców, którzy aktywnie brali udział
w pracach nad dokumentem. Około 60 osób aktywnie partycypowało
w pracach nad „Programem (…)” poprzez udział w spacerach, debatach
i warsztatach. W tym miejscu na uwagę zasługuje spacer i debata na terenie osiedli Okunin i Centrum. W trakcie tych spotkań mieszkańcy bardzo
zaangażowali się w dyskusję nad problemami tych osiedli. W szczegółach
opisywali, jaki w ich opinii jest najsłabszy punkt wspomnianych wyżej
obszarów naszego miasta. Już wtedy pojawiły się propozycje naprawcze,
które ostatecznie zostały wpisane do„Programu rewitalizacji (…)”, np. „Plac
Solny jako miejsce integracji społecznej”.
Zaangażowanym nowodworzanom niestraszna była pogoda, która
bywała kapryśna w okresie letnim. I tak podczas spaceru w Modlinie

8

Twierdzy, przy niewielkiej frekwencji oraz opadach deszczu, udało się
ustalić, iż budynki po dawnych stajniach dla koni pomiędzy ulicami
Malewicza Poniatowskiego oraz ul. Kadetów powinny zostać objęte
działaniami rewitalizacyjnymi. W tym miejscu przesyłamy pozdrowienia
dla małego Sebastiana, któremu niestraszna była żadna, nawet największa kałuża.
Ponadto 23 sierpnia odbyło się spotkanie konsultacyjne w formie warsztatu, podczas którego mieszkańcy podzieleni na zespoły wskazywali
atuty Nowego Dworu, które można wykorzystać przy opracowywaniu
programów naprawczych.
Łącznie nowodworzanie mieli możliwość uczestnictwa w 6 spotkaniach,
organizowanych w godzinach popołudniowych na terenie naszego miasta bądź w siedzibie Urzędu Miejskiego. Do dyspozycji mieli także dostęp
do platformy internetowej www.cyfrowademokracja.pl, która dawała
możliwość partycypowania w projekcie. Dodatkowo został ogłoszony
nabór do Zespołu ds. Rewitalizacji, do którego mógł zgłosić się każdy
dorosły nowodworzanin.
Aktualnie powstały dokument znajduje się w ocenie przez zespół ekspertów Urzędu Marszałkowskiego. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu
pozostaje czekać na konkursy, w ramach których będzie można powalczyć
o środki finansowe na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu www.rewitalizacja.nowydwormaz.pl.

www.nowydwormaz.pl
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Przejście podziemne PKP

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

10 listopada Burmistrz, Jacek Kowalski, spotkał się z przedstawicielami PKP ws.
wprowadzenia zmian usprawniających ruch na przejściach podziemnych.

S

potkanie odbyło się w związku z licznymi
zgłoszeniami jakie docierają do Urzędu
Miejskiego od mieszkańców miasta, którzy skarżą się na znaczące trudności w pokonywaniu schodów w przejściu podziemnym przy
stacji PKP w Nowym Dworze Mazowieckim.
Sprawa zamontowania urządzeń ułatwiających
poruszanie się w przejściu podziemnym toczy się
od czasu wybudowania wiaduktów nad torami
kolejowymi PKP. Od tamtej pory jedyne przejście
dla pieszych, łączące dwie części miasta Osiedle Młodych i Centrum, jest we wspomnianym
przejściu podziemnym. Ruch pieszy na wiadukcie przy ul. Morawicza/Paderewskiego jest
zabroniony. Miasto kilkukrotnie na przestrzeni
ostatnich lat monitowało, aby zamontować
na schodach urządzenia ułatwiające poruszanie
się, zwłaszcza rowerom i wózkom.

Wielokrotnie sygnalizowało, że zamontowana
w przejściu platforma pasażerska nie spełnia
swojej roli: często ulega awariom, nie mieszczą się do niej wózki i rowery. W związku z tym,
mieszkańcy udający się z Osiedla Młodych
do Centrum Miasta i odwrotnie, zmuszeni
są korzystać ze schodów. Z kolei na schodach
nie ma zamontowanych żadnych szyn czy
prowadnic dla kół, co powoduje konieczność
dźwigania zarówno wózków dziecięcych, jak
i rowerów. Ogromnym utrudnieniem jest to także dla osób niepełnosprawnych poruszających
się na wózkach, a także dla pasażerów kolei, którzy niejednokrotnie muszą pokonywać schody
z bagażem.
Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele PKP
mogli naocznie przekonać się, jakie trudności
dla mieszkańców stanowią obecne rozwiązania.

W ciągu niespełna godziny kilkanaście osób
pokonywało schody dźwigając rowery, wiele
z nich włączało się do dyskusji, potwierdzając
ich uciążliwość.
Podczas spotkania uzgodniono, że bieżąca komunikacja dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a także dla matek
z wózkami i rowerzystów zostanie usprawniona
poprzez wymianę istniejącej platformy pasażerskiej na windę o większych gabarytach. Dodatkowo Miasto zobowiązało się do zaproponowania rozwiązań technicznych ułatwiających
poruszanie się po schodach (ruchoma platforma, pochylnia itp.). Zaproponowane przez
miasto rozwiązania będą musiały być zgodne
z obowiązującymi przepisami technicznymi
dot. budowy takich urządzeń. Dodatkowo PKP
zapewniło, że (podobnie jak na stacji w Modlinie
Starym) istniejąca dotychczas platforma będzie
wymieniona na windę o większych gabarytach,
tak aby zmieściły się w niej wózki i rowery. Konkretne rozwiązania techniczne dotyczące ułatwień na schodach będą omówione w trakcie
spotkań roboczych między przedstawicielami
miasta i kolei.
Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przekazać więcej szczegółów w tej sprawie.

Nowy samochód
wraz z wyposażeniem
dla OSP Nowy Dwór
Mazowiecki
TEKST I FOTO
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

K

ońcówka roku przyniosła bardzo dobre wieści dla strażaków ochotników
w Nowym Dworze Mazowieckim. Poza
otrzymaniem dofinansowania z Województwa
Mazowieckiego (100 000,00 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (190 000,00 zł) oraz

www.nowydwormaz.pl

pozyskaniem przez OSP 150 000,00 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych poinformowała, iż wniosek o dofinansowanie złożony przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki został pozytywnie zweryfikowany pod
względem merytorycznym i rekomendowany

do dofinansowania. Oznacza to tyle, że poza
wspomnianym wyżej dofinansowaniami miasto
otrzyma dodatkowo 448 560,00 zł na refundację
części wydatków poniesionych na zakup samochodu strażackiego oraz zakup specjalistycznego sprzętu – wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, w tym zapór przeciwpowodziowych.

9
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Rondo
św. Jana
Pawła II
TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Podczas sesji, która odbyła się
6 grudnia, radni podjęli uchwałę
w sprawie nadania nazwy
rondu przy skrzyżowaniu ulic
Gen. Thommee i Warszawskiej
(wjazd do miasta).

P

ropozycje nazwy były trzy. Dwie z nich,
tj. „Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK Grupy Kampinos” lub „Rondo im.
Doliniaków”, zaproponowało Stowarzyszenie
na Rzecz Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej
Kampinoskiej oraz Związek Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednakże Zarząd
Osiedla nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
po konsultacjach z mieszkańcami, ocenił przedmiotowy wniosek negatywnie, proponując jednocześnie nazwanie ronda imieniem „św. Jana
Pawła II”.
Podczas posiedzenia radni zadecydowali
o zdjęciu z porządku obraz dwóch pierwszych
propozycji i przychylili się do wniosku Zarządu
Osiedla. W głosowaniu zadecydowali, że rondo
będzie nosić imię św. Jana Pawła II.

Podziękowania dla członków Komitetu
TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Nowodworski Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zakończył swoją działalność. Podczas sesji 6 grudnia Burmistrz,
Jacek Kowalski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Bisialski, podziękowali członkom Komitetu za współpracę.

N

owodworski Komitet Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa uległ rozwiązaniu
w związku ze zmianami w ustawie o IPN.
Jak powiedział burmistrz, w sposób automatyczny kończy się kadencja Komitetu. Zapewnił
jednak, że planuje powołanie nowego ciała, które będzie opiniowało i wspierało działania miasta w zakresie historii. Burmistrz podsumował
też wspólne prace z Komitetem i podziękował
za 4 lata wytężonej pracy dla upamiętnienia
historii miasta.
„Praca w Komitecie to była przyjemność, zapraszamy do dalszej współpracy” powiedział Tadeusz Sosiński i dodał „nie nam oceniać naszą
pracę, ale mam poczucie dobrze spełnionego
obowiązku”.
W skład Komitetu wchodzili: Barbara Malewska,
Roman Kaczorowski, Maria Możdzyńska, Alfred
Kabata, Tadeusz Sosiński, Jan Wiśniewski, Renata Jastrzębska, Tomasz Witkowski.
10
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Z ŻYCIA ZARZĄDÓW OSIEDLI
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Zebranie Zarządu Twierdzy
TEKST JACEK TOPCZEWSKI FOTO MAREK KARPOWICZ

W

czytelni Zespołu Szkół w Modlinie, 8 listopada, w Twierdzy odbyło się spotkanie Zarządu Osiedla
nr 6. Zebranie składało się z dwóch części:
pierwsza została przeznaczona do rozmowy

z przedstawicielami służb w naszym mieście oraz sprawom różnym dotyczącym problematyki naszego osiedla, a część druga
zostało poświęcona na wykład historyczny.
Mieszkańcy naszego osiedla zakomunikowali

dzielnicowemu oraz straży miejskiej problemy
, którym trzeba się dokładnie przyjrzeć oraz
przewodniczący Jacek Borkowski zaprosił
wszystkie panie na Nowodworskie Forum
Kobiet. Pan Maciej Kostrzewskim z panem
Jodełką przygotowali dla naszych mieszkańców wykład historyczny, za który bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na następne
spotkania .

NASZE MIASTO

FAKTY NOWODWORSKIE

Polska w bieli i czerwieni

TEKST I FOTO NOK

24 listopada 2016 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury ogłoszono wyniki konkursu plastycznego
pt. „Polska w bieli i czerwieni” oraz wręczono nagrody jego laureatom. Konkurs ten był adresowany
do uczniów nowodworskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do Ośrodka Kultury
w wyznaczonym terminie wpłynęły 204 prace, z czego niezmiernie się cieszymy.

R

egulamin konkursu przewidywał użycie w pracy co najwyżej trzech kolorów:
dwóch obowiązkowych – bieli i czerwieni
oraz jednego dodatkowego koloru, którego wybór zależał od uczestników. Technika wykonania
prac była tym razem dowolna. Mogliśmy więc
podziwiać prace stworzone m.in.: pastelami,
ołówkiem, farbami czy techniką kolażu. Młodzi
twórcy popisali się wielką wyobraźnią i zdolnościami, nieraz zaskakując sposobem wykonania.
Jury w składzie: Małgorzata Omelańczuk-Pawluk (artystka malarka, koordynatorka konkursu
i instruktorka plastyki w Ośrodku), Anna Bogusz-Gazda (artystka malarka, mgr sztuki Wydziału
Konserwacji Malarstwa Sztalugowego warszawskiej ASP) oraz Robert Sztuka (artysta i architekt
wnętrz) stanęło przed trudnym zadaniem oceny
prac i wyłonienia tych najlepszych. Jury brało pod
uwagę zgodność z tematem, ogólne wrażenie artystyczne, staranność i samodzielność wykonania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
za wzięcie udziału w naszym konkursie, a nauczycielom i opiekunom za pomoc w przygotowaniu prac. Cieszymy się, że temat konkursu
zainspirował młodych nowodworzan do zastanowienia się nad ojczyzną i patriotyzmem.
W ten sposób powstała interesująca wystawa
poruszająca tematykę niezwykle aktualną
w świadomości społecznej.
www.nowydwormaz.pl
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LAUREACI
KONKURSU:
w kategorii szkół podstawowych kl. I–III
I miejsce – Piotr Andrzejczak 
SP nr 5
II miejsce – Nadia Śniady
SP nr 7
III miejsce – Oliwia Oliwa
SP nr 5
wyróżnienia:
Monika Kozicka 
Piotr Spodek 

SP nr 7
SP nr 5

w kategorii szkół podstawowych kl. IV–VI
I miejsce – Gabriela Duda 
SP nr 5
II miejsce – Wiktoria Drążkiewicz  SP nr 4
III miejsce – Marta Witek 
SP nr 7
wyróżnienia:
Ewelina Szczepankowska 
Julia Mitak 

SP nr 4
SP nr 5

w kategorii szkół gimnazjalnych kl. I–III
I miejsce – Milena Fajdek 
PG nr 4
II miejsce – Julia Rak 
PG nr 4
III miejsce – Oliwia Pałdyna 
PG nr 4
wyróżnienia:
Marta Moskwa 
Maja Skrzek 
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Najpiękniejszy
kotylion –
nagrody rozdane!
TEKST I FOTO MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI

Burmistrz Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki ogłosił konkurs
na „Najpiękniejszy Kotylion
Niepodległościowy 2016”.
Do udziału w nim zgłosiły się
wszystkie miejskie przedszkola.

Z

adaniem uczestników konkursu było wykonanie jak najpiękniejszych kotylionów,
które następnie zostały rozdane mieszkańcom miasta podczas obchodów 98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
w dniach 10 i 11 listopada 2016 roku.
Powołana komisja konkursowa postanowiła
nagrodzić następujące grupy:
– Grupę Motylki z Publicznego Przedszkola Nr 4
z Modlina Twierdzy,
– Grupę Biedronki z Publicznego Przedszkola
Nr 3 „Słoneczna Kraina”,
– Grupę Myszki z Publicznego Przedszkola Nr 2
z Modlina Starego,
– Oddział Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej
Nr 3 im. Józefa Wybickiego.

17 listopada 2016 roku Burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego Pan Jacek Kowalski
odwiedził wyróżnione grupy i wręczył im

Dodaliśmy Świętom smaku
TEKST MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI FOTO MAŁY SEKTOR DUZYCH RZECZY

W ostatni weekend listopada
odbyła się Świąteczna Zbiórka
Żywności. Akcja przeprowadzona
została w 9 nowodworskich
marketach, przy jej organizacji
pomagało pomad
100 wolontariuszy,
którzy zebrali ponad
4 300 kg żywności! Jeszcze
przed Bożym Narodzeniem,
do potrzebujących
mieszkańców naszego miasta
trafiło ponad 500 paczek

www.nowydwormaz.pl

O

d 25 do 27 listopada 2016 roku w całej
Polsce zorganizowana została 20. akcja Banku Żywości SOS pn. „Świąteczna
Zbiórka Żywności”, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Dodaj Świętom Smaku”. Podobnie jak w latach ubiegłych, organizatorem
przedsięwzięcia na terenie Nowego Dworu
Mazowieckiego był Urząd Miejski. W tym
roku udało nam się zaprosić do współpracy
9 marketów, należących do sieci: Biedronka,
Mila, Top Market, Kaufland, Lidl oraz Carrefour
Express. Dzięki nauczycielom i młodzieży z Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu

nagrody, jakimi były bilety na dwugodzinny
pobyt w sali zabaw „Bajbalandia” w Nowym
Dworze Mazowieckim.

Szkół Nr 3, Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy,
Zespołu Placówek Edukacyjnych, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne, Nowodworskiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Roty
Strzelczej Prywatnego Zaciągu Imć Franciszka oraz harcerzom z Hufca ZHP Nowy Dwór
Mazowiecki cała akcja wypadła niezwykle
sprawie. W nowodworskiej edycji akcji wzięło udział ponad 100 wolontariuszy. Wspólnie
zebraliśmy 4 332 kg żywności. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej i udostępnieniu świetlicy
remizy, w której zorganizowany był magazyn
akcji, w niedzielny wieczór mieliśmy gotowych
ponad 500 paczek. Bardzo dziękujemy firmie
Reckitt Benckiser za przekazanie kartonów,
które usprawniły segregację żywności, słowa
wdzięczności kierujemy w stronę firmy Ecowipes Sp. z o.o. za podarowanie środków higiencznych, które trafiły do paczek. Pragniemy
podziękować Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania, który pomógł zorganizować transport
żywności oraz potrzebnych produktów. Dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej za dystrybucję talonów na paczki i powiadomienie
osób potrzebujących. Największe podziękowania składamy na ręce wszystkich darczyńców
wspierających akcję. Dziękujemy za każdy produkt, który trafił do zbiórkowego kosza.
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(Nie)straszne cmentarne opowieści

W

środę 9 listopada 2016 r. Nowodworski Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców miasta i okolic na wirtualny
spacer po nowodworskich nekropoliach. Przewodnikiem tej wycieczki była Maria Możdżynska, rodowita nowodworzanka, nauczyciel,
historyk, przede wszystkim popularyzator dziejów naszego miasta. Trzeba przyznać, że na ten
spacer wybrała się tylko nieliczna grupa zainteresowanych. Jednak niech żałują ci, co nie byli,
bo tyle zaskakujących i ciekawych informacji
zaprezentowała nam pani Maria w barwnej
i bardzo przyswajalnej formie. Dowiedzieliśmy
się, gdzie pochowani są „ojcowie” – założyciele naszego miasta. Jakie były losy cmentarza

katolickiego, żydowskiego, ewangelickiego
oraz cmentarza fortecznego w Modlinie Twierdzy, na którym najwięcej pochowanych jest
Niemców. Ciekawostką była opowieść o„cmentarzu” dla zwierząt i cmentarzach „cholerycznych” związanych z epidemiami cholery w naszym mieście. Oddzielną opowieścią i bardzo
nam bliską była historia grobów pojedynczych
lub zbiorowych z II wojny światowej. Tego powinien wysłuchać każdy mieszkaniec naszego
miasta, być może w przyszłym roku. Dlatego
olbrzymimi brawami i podziękowaniami nagrodziliśmy panią Marię Możdzyńską za wyjątkowe,
edukacyjne i fascynujące spotkanie z historią
Nowego Dworu Mazowieckiego.

III Tęczowe Rymowanki
TEKST I FOTO NOK

W piątek 25 listopada 2016 roku Nowodworski Ośrodek Kultury
oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze
Mazowieckim po raz trzeci zorganizowały Konkurs Recytatorski
dla przedszkolaków „Tęczowe rymowanki”.
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TEKST I FOTO NOK

C

elem konkursu jest propagowanie poezji dla dzieci oraz kultury mowy wśród
najmłodszych mieszkańców naszego
miasta. W dzień finału do naszego ośrodka
zgłosiło się 22 recytatorów i prawie setka
przedszkolaków, którzy swoją obecnością
przyszli wspierać występy kolegów i koleżanek. Kto występował na scenie wie, ile emocji
niesie taki publiczny występ. I tym razem tremy lub zawstydzenia nie dało się uniknąć, ale
dzięki pozytywnej energii od sympatycznej
publiczności dało się te emocje pokonać. Tylko jeden trzylatek nie odnalazł w sobie „siły”
na prezentację, ale tak samo jak koledzy został nagrodzony brawami. Komisja w składzie:
Ewa Mróz, Lidia Godlewska i Ewa Borkowska wnikliwie wysłuchała wszystkich recytacji
i udając się na ustalenie wyników zaprosiła
wszystkich obecnych do obejrzenia wspaniałego spektaklu pt. „Smok Wawelski” w wykonaniu Teatru Domowego Chmielna. Werdykt
został podjęty szybko i jednomyślnie, a jurorzy
zwabieni śmiechem dzieci zdążyli obejrzeć finał przedstawienia i wspólnie z całą widownią
nagrodzili aktorów gromkimi brawami. Teatr
Domowy w szybkim tempie rozmontował dekoracje i na scenie pojawiły się cenne książki
i gry planszowe, nagrody ufundowane przez
organizatorów. Emocje i ciekawość uczestników sięgnęła zenitu, więc komisja w „przyspieszeniu” przeczytała protokół. W kategorii
3–4 latków: I miejsce – Helena Kierzkowska
z Przedszkola „Nutka”, II miejsce – Michalina Tometczak z Przedszkola nr 2, III miejsce Wiktoria
Małecka z Przedszkola nr 5. W kategorii 5–6 latków: I miejsce – Julia Przekora z Przedszkola
nr 4, II miejsce – Lena Boczkowska z Przedszkola nr 3, III miejsce – Aleksander Marjański
z Przedszkola nr 3 . Dodatkowo wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani książkami
i imiennymi dyplomami. Na zakończenie cała
grupa najmłodszych recytatorów ustawiła się
do pamiątkowego zdjęcia, które uwieczniło zakończenie Konkursu Recytatorskiego „Tęczowe
Rymowanki” w roku 2016.
www.nowydwormaz.pl
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PODZIĘKOWANIA ZA OFIARNOŚĆ!
Komitet Społeczny na rzecz pozyskiwania środków pieniężnych dla
małoletnich nieuleczalnie chorych dzieci z terenu miasta Nowy Dwór
Mazowiecki serdecznie dziękuje sponsorom, partnerom i wszystkim ludziom
dobrej woli za pomoc w zorganizowaniu wspaniałego III Charytatywnego
Balu Otwartych serc dedykowanego czteroletniej Alicji Modzelewskiej.
Dzięki Wam udało się do chwili obecnej uzbierać 44 976,30 zł.
Środki te wesprą leczenie i rehabilitację Alicji. Kwota rośnie cały czas!
Zachęcamy Wszystkich o dobrym sercu do aktywnego włączenia się w akcję
pomocy dla Alicji. Wpłaty można przekazać na konto:

Komitet Społeczny
ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
nr konta 19 8009 1062 0014 0520 5007 0001
Bank MBS Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
z dopiskiem
wpłata dla Alicji.
Zachęcamy również do wzięcia udziału w licytacji, która jest prowadzona
na facebook’u Pomóż Alicji.

W POMOC ALICJI WŁĄCZYLI SIĘ:
• Dwór Złotopolska Dolina,
• Inter Cars,
• Lukullus,
• Cukiernia Szarow,
• Sieć Sklepów Spożywczo Monopolowych 24h,
• Mila Spółka Market – Detal,
• Krysiak Polska,
• Bank MBS,
• Carl Villa,
• Ultramedica w Legionowie,

• Domex2 Polskie Składy Budowlane,
• Grupa DSF,
• Aga-Met,
• Gabinet Zdrowia i Urody Wojnicz,
• Zuzanna Weronika Rusin Fotografia,
• Salon Fryzjerski „Gwiazdeczka”,
• Studio Format,
• Zarząd Budynków Komunalnych,
• Zakład Wodociągów I Kanalizacji,
• Zakład Energetyki Cieplnej,
• Deweloppol,

• Piekarnia Cukiernia Kołacz,
• Hotel Sokołowska,
• DTP Service,
• Quartz,
• La Lorraine Bakery Group,
• Taxi Modlin,
• Master Cars,
• Matrix,
• Vital Medica,
• Dariusz Żurek.
Serdecznie dziękujemy!

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania
do przedsiębiorców – wpisanych do CEIDG – odpłatnych
ofert kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach
zbliżonych do „CEIDG” przypominam, że:
wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju –
są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru
przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić
ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

www.nowydwormaz.pl

owni Państwo,
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Harmonogram mobilnego odbioru odpadów
na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w 2017 r.

Zielone – liście

Odpady zielone – liście będą odbierane w każdą ostatnią sobotę miesiąca od kwietnia do listopada. Worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godziny 7:30. Poniżej dni odbioru:

Kwiecień

29

Sierpień

26

Maj

27

Wrzesień

30

Czerwiec

24

Październik

28

Lipiec

29

Listopad

25

UWAGA! Odbiór choinek
Modlin Górka i Modlin Twierdza,
od godz. 7:30

11, 25 stycznia

„dzielnice” miasta między Narwią a Wisłą,
od godz. 7:30

18 stycznia i 1 lutego

Popiół – Modlin Górka i Nowodworzanka

Odbiór samego popiołu z powyższych dzielnic miasta będzie odbywał się od września do kwietnia 2 razy w miesiącu w terminach:

Styczeń

12, 26

Wrzesień

7, 21

Luty

9, 23

Październik

5, 19

Marzec

9, 23

Listopad

16, 30

Kwiecień

6, 20

Grudzień

14, 28

Czysty popiół, bez domieszki odpadów komunalnych, należy wystawić przed posesję do godziny 7:30 w workach
lub pojemnikach.
Prosimy mieszkańców pozostałej części miasta o telefoniczne zgłoszenie potrzeby odbioru popiołu pod numerem
22 51 22 198.

Wielkogabaryty + Elektrośmieci

Dwa razy do roku zorganizowana zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru tzn.:

16

Modlin Górka i Modlin Twierdza,
od godz. 7:30 do 14:00

27 maja – sobota
21 października – sobota

„dzielnice” miasta między Narwią a Wisłą,
od godz. 7:30 do 14:00.

20 maja – sobota
14 października – sobota

www.nowydwormaz.pl
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Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej w 2017 r.
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w workach lub pojemnikach.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) PONIEDZIAŁEK – co dwa tygodnie.
ULICE:
SŁOWACKIEGO,
SUKIENNA,
TARGOWA.

Styczeń

9, 23

Maj

2, 15, 29

Wrzesień

4, 18

Luty

6, 20

Czerwiec

12, 26

Październik

2, 16, 30

Marzec

6, 20

Lipiec

10, 24

Listopad

13, 27

Kwiecień

3, 18

Sierpień

7, 21

Grudzień

11, 22

ULICE:

DASZYŃSKIEGO,
MAGISTRACKA,
MAZOWIECKA,

PARTYZANTÓW,
PIASKOWA,
PRZEJAZD,

SOBIESKIEGO,
WARSZAWSKA,
ZAKROCZYMSKA.

Styczeń

2, 16, 30

Maj

8, 22

Wrzesień

11, 25

Luty

13, 27

Czerwiec

5, 19

Październik

9, 23

Marzec

13, 27

Lipiec

3, 17, 31

Listopad

6, 20

Kwiecień

10, 24

Sierpień

14, 28

Grudzień

4, 18

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK – co dwa tygodnie.
ULICE:
CHEMIKÓW,
PADEREWSKIEGO,
GÓRSKA,
SADOWA,
JASNA,
SEGMENTOWA,
KALINOWA,
SKŁODOWSKIEJ,
ŁĘCZNA,
SOSNOWA,
MATURZYSTÓW,
SPORTOWA,
MODRZEWIOWA,
ŚNIADECKICH,

WILLOWA,
WIOSENNA,
WIŚLANA,
WRZOSOWA,
WSPÓLNA,
ZIEMOWITA.

Styczeń

10, 24

Maj

2, 16, 30

Wrzesień

5, 19

Luty

7, 21

Czerwiec

13, 27

Październik

3, 17, 31

Marzec

7, 21

Lipiec

11, 25

Listopad

14, 28

Kwiecień

4, 18

Sierpień

8, 22

Grudzień

12, 23

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK – co dwa tygodnie.
ULICE:
AKACJOWA,
KILIŃSKIEGO,
BOHATERÓW MODLINA,
KOŚCIUSZKI,
DŁUGA,
LOTNIKÓW,
FOCHA,
MIODOWA NADWIŚLAŃSKA,
JAŚMINOWA,
PCK,
KĘPA NOWODWORSKA,
SIENKIEWICZA,

SPACEROWA,
WIERZBOWA,
WIŚNIOWA,
WYBICKIEGO,
ZDOBYWCÓW KOSMOSU,
ŻEROMSKIEGO.

Styczeń

4, 18

Maj

10, 24

Wrzesień

13, 27

Luty

1, 15

Czerwiec

7, 21

Październik

11, 25

Marzec

1, 15, 29

Lipiec

5, 19

Listopad

8, 22

Kwiecień

12, 26

Sierpień

2, 16, 30

Grudzień

6, 20

www.nowydwormaz.pl
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Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA – co dwa tygodnie.
ULICE:
LEGIONÓW,
MODLIŃSKA,
NAŁĘCZA,
SEMPOŁOWSKIEJ.

Styczeń

4, 18

Maj

10, 24

Wrzesień

13, 27

Luty

1, 15

Czerwiec

7, 21

Październik

11, 25

Marzec

1, 15, 29

Lipiec

5, 19

Listopad

8, 22

Kwiecień

12, 26

Sierpień

2, 16, 30

Grudzień

6, 20

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) CZWARTEK – co dwa tygodnie.
ULICE:
BAŚNIOWA,
LEŚNA,
RUBINOWA,
DIAMENTOWA,
MAŁA,
SPOKOJNA,
DOBRA,
MIŁA,
STRAŻACKA,
DĘBOWA,
NA SKRAJU,
WOJSKA POLSKIEGO,
GEN. BERLINGA,
NOWODWORSKA,
ZACISZE,
GOSPODARCZA,
NOWOŁĘCZNA,
ZŁOTA.
KORALOWA,
OKUNIN,

Styczeń

4, 18

Maj

10, 24

Wrzesień

13, 27

Luty

1, 15

Czerwiec

7, 21

Październik

11, 25

Marzec

1, 15, 29

Lipiec

5, 19

Listopad

8, 22

Kwiecień

12, 26

Sierpień

2, 16, 30

Grudzień

6, 20

Dzień odbioru odpadów posegregowanych w workach ŚRODA – co dwa tygodnie.

Styczeń

4, 18

Maj

10, 24

Luty

1, 15

Czerwiec

7, 21

Marzec

1, 15, 29

Lipiec

5, 19

Kwiecień

12, 26

Sierpień

2, 16, 30

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

13, 27
11, 25
8, 22
6, 20

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej w 2017 r.
Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w workach lub pojemnikach.

MODLIN GÓRKA, MODLIN TWIERDZA
Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) WTOREK – co dwa tygodnie.
ULICE:
DWORCOWA,
KOSSAKA,
PRUSA,
GEN. THOMMEE (bez 11, 13),
KRZYWA,
STASZICA,
KOLEJOWA,
MATEJKI,
SZKOLNA,
KOPERNIKA NR: 42, 54, 64, 66, ORZESZKOWEJ,
ŚRODKOWA NR 30
KOŁŁĄTAJA,
PIEKARSKA NR: 15, 17,
i od 32 do 49,
		
19, 20, 22, 24,
ŹRÓDLANA.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

18

3, 17, 31
14, 28
14, 28
11, 25

Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

9, 23
6, 20
4, 18
1, 16, 29

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

12, 26
10, 24
7, 21
5, 19

www.nowydwormaz.pl
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ULICE:

3 MAJA,
ALEJA RÓŻ,
GEN. THOMMEE 13,
KONOPNICKIEJ,
KOPERNIKA NR: 15, 55, 57,
63A, 65, 71A,

KRÓTKA,
KWIATOWA,
LIPOWA,
PIEKARSKA (bez 15, 17,
19, 20, 22, 24),
POLNA,

PRZESKOK,
SAMORZĄDOWA,
SŁONECZNA,
WSPÓŁCZESNA,
ŚRODKOWA NR: 1–29 i 31,
ŻWIROWA.

Styczeń

10, 24

Maj

2, 16, 30

Wrzesień

5, 19

Luty

7, 21

Czerwiec

13, 27

Październik

3, 17, 31

Marzec

7, 21

Lipiec

11, 25

Listopad

14, 28

Kwiecień

14, 18

Sierpień

8, 22

Grudzień

12, 23

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) ŚRODA – co dwa tygodnie.
ULICE:
CHAŁUBIŃSKIEGO,
FORTECZNA,
CHŁODNIA,
NA SKARPIE.

Styczeń

11, 52

Maj

4, 17, 31

Wrzesień

6, 20

Luty

8, 22

Czerwiec

14, 28

Październik

4, 18

Marzec

8, 22

Lipiec

12, 26

Listopad

2, 15, 29

Kwiecień

5, 19

Sierpień

9, 23

Grudzień

13, 27

Dzień odbioru nieczystości stałych (zmieszane) CZWARTEK – co dwa tygodnie.
ULICE:
BRZOZOWA,
KOŚCIELNA,
REYMONTA,
CZARNIECKIEGO,
KRÓTKA,
SPORNA,
JANA PAWŁA II,
MALINOWA,
TOPOLOWA,
KOLBE,
OGRODOWA,
ŻOŁNIERZY WRZEŚNIA
KOPERNIKA (bez 15, 42, 54, 		
(bez 1, 1A, 5, 22, 22A)
55, 57, 63A, 64, 65, 66, 71A),

Styczeń

5, 19

Maj

11, 25

Wrzesień

14, 28

Luty

2, 16

Czerwiec

8, 22

Październik

12, 26

Marzec

2, 16, 30

Lipiec

6, 20

Listopad

9, 23

Kwiecień

13, 27

Sierpień

3, 17, 31

Grudzień

7, 21

ULICE:

MIESZKA I,
THOMMEE 11,

ŻOŁNIERZY
WRZEŚNIA NR: 1, 1A, 5, 22, 22A.

Styczeń

12, 26

Maj

4, 18

Wrzesień

7, 21

Luty

9, 23

Czerwiec

1, 16, 29

Październik

5, 19

Marzec

9, 23

Lipiec

13, 27

Listopad

2, 16, 30

Kwiecień

6, 20

Sierpień

10, 24

Grudzień

14, 28

Dzień odbioru odpadów posegregowanych w workach ŚRODA – co dwa tygodnie.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień

www.nowydwormaz.pl

11, 25
8, 22
8, 22
5, 19

Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień

4, 17, 31
14, 28
12, 26
9, 23

Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

6, 20
4, 18
2, 15, 29
13, 27
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Składamy serdeczne podziękowania firmie

ASKIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH
WYROBÓW LAKIEROWANYCH SP. Z. O.O.
za przekazanie na rzecz Zespołu Szkół w Nowym Dworze
Mazowieckim – Modlin Twierdza
farby tablicowej.
Otrzymany podarunek posłużył nam do przygotowania
„ściany dydaktycznej” w jednej z sal terapii.
Ścianę wykorzystują do pracy i zabawy w trakcie zajęć
z pedagogiem lub psychologiem szkolnym
uczniowie oddziału przedszkolnego
oraz klas I–III Szkoły Podstawowej.
Dyrektor, pedagog, psycholog i uczniowie
Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim
– Modlin Twierdza

20
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Z dala od wyznaczonych szlaków

U zbiegu ulic Obwodowej i Dąbrowskiego
znajduje się jeden z takich obiektów położonych z dala od wyznaczonych turystycznych
szlaków, a wartych zobaczenia – brama ppłk.
Szulca.

Do samej bramy dochodzimy, przechodząc
przez poternę w obwałowaniu obwodu
wewnętrznego. Obiekt jest mocno zdewastowany. Właściwie można powiedzieć takich zapomnianych, zniszczonych obiektów
w Twierdzy są dziesiątki. Brama wyróżnia się
tym, że ma wyjątkowego, nawet jak na Twierdzę, patrona.
Augustus Szulc urodził się w Płocku w 1798 roku.
Do wojska wstąpił w roku 1820, uczestniczył
w budowie Kanału Augustowskiego, kierował
budową śluzy Przewięź. Brał udział w powstaniu
listopadowym, kierując robotami przy fortyfikacji Modlina, gdzie został awansowany do stopnia podpułkownika i odznaczony Orderem Virtuti Militari Po powstaniu udał się na emigrację
do Francji. Losy rzuciły go do Egiptu, gdzie zaciągnął się do tamtejszej armii i od 1835 roku, jako
Jussuf Aga, dowodził wojskami inżynieryjnymi
armii egipskiej, odnosząc duże sukcesy. Na polecenie Ibrahima Paszy prowadził poszukiwania węgla w Libanie, za co został odznaczony
przez swojego zwierzchnika, a także zajmował
się fortyfikacją Akki i budował linie fortyfikacyjne. Kiedy w 1840 roku wojska egipskie zostały
zmuszone do wycofania się z Syrii, Szulc, będący
komendantem Akki, został zmuszony do kapitulacji. Jego fortyfikacje były tak dobre, że jeszcze
w czasie I wojny światowej przysłużyły się walczącym tam wojskom. Od 1852 roku mieszkał
w Kairze, gdzie zmarł rok później. Swój majątek
zapisał Bibliotece Polskiej w Paryżu, gdzie jego
imieniem nazwano jedną z sal.

zdolnych podkomisarzy: Marek Brodecki (Maciej Zakościelny) i Basia Storosz (Magdalena
Schejbal). Serial powstawał w latach 2004–2008,
był emitowany w TVN, w tym roku można było
obejrzeć wszystkie 10 sezonów w stacji TVN
Fabuła.
Co na pewno kręcono w Nowym Dworze Mazowieckim?
Odcinek 32 „Temat z Norwida”– dramatyczne
finałowe sceny powstały w Spichlerzu.
Odcinek 68 „Uczta bogów” – większość scen
powstała na obiektach NOSiR-u. W odcinku
policjanci rozwiązują zagadkę śmierci jednego

z piłkarzy. Gwiazda lokalnej piłki umiera na boisku – dlaczego?
Odcinek ??„…………………….” – trzeci plener
wykorzystany w serialu to brama Napoleona,
do której wjeżdża rozpędzony samochód, zawala się rusztowanie, ….. . Te znaki zapytania
i kropki to nie pomyłka, to nasze konkursowe
pytania.
Na pierwszą osobę, która nadeśle poprawną
odpowiedź (tytuł lub numer odcinka) na adres 3rzeki@3rzeki.pl czeka drobny upominek.
Przypominamy, że odcinków serialu jest tylko
101. Miłego oglądania.

Brama ppłk. Szulca
TEKST I FOTO TPTM PRZY WSPÓŁPRACY LOT TRZECH RZEK

Większość turystów odwiedzających Twierdzę Modlin dociera do: Wieży
Czerwonej, Bramy ks. Poniatowskiego, Reduty Napoleona, Kasyna Oficerskiego,
Koszarowca i jeszcze kilku miejsc spiętych siecią szlaków turystycznych.
Nie są to wszystkie miejsca, które warto tu zobaczyć, zwiedzić.

N

a planie Modlina Twierdzy aż się roi
od znanych historycznych nazwisk. Ks.
Poniatowski, generałowie Chrzanowski,
Bem Ledóchowski, Prądzyński, Dąbrowski, płk
Malewicz mają tu swoje ulice lub bramy.

Trzy rzeki
na filmowo –
seriali ciąg dalszy
TEKST I FOTO BIURO LOT TRZECH RZEK

Producenci różnych seriali często
korzystają z nowodworskich
plenerów. Scenerią tych
produkcji jest nie tylko Twierdza.
Nowodworski stadion i jego
okolica zagrały na przykład
w jednym z odcinków serialu
„Kryminalni”. W odcinkach
tej produkcji różne miejsca
w naszym mieście pojawiały
się co najmniej trzykrotnie.

S

erial „Kryminalni” to klasyczny kryminał.
Oglądamy śledztwo pełne poszlak, fałszywych śladów i zaskakujących zwrotów
akcji. Każdy odcinek serialu to zamkniętą całość,
policjanci w każdym rozwiązują inną kryminalną zagadkę. Serial opowiada o pracy zespołu
komisarza Adama Zawady (Marek Włodarczyk)
z Wydziału Kryminalnego Stołecznej Policji.
Prócz szefa w zespole pracuje dwójka młodych
www.nowydwormaz.pl

21

BLIŻEJ HISTORII

FAKTY NOWODWORSKIE

Grudzień 1811

TEKST MARIA MOŻDZYŃSKA

13 grudnia 1811 r. w kościele św. Michała stanął katafalk z obitą kirem
trumną. Wokół płonęły świece. Dzwony wzywały mieszkańców Nowego
Dworu i okolicznych wsi na smutną uroczystość. Żegnano Ludwika
Gutakowskiego właściciela naszego miasta i klucza górskiego.

W

nabożeństwie wzięło udział duchowieństwo z pobliskich parafii
oraz oficerowie i żołnierze 12 pułku
piechoty. Szczególnym uczestnikiem uroczystości był generał Michał Grabowski, nie tylko
komendant placu w budowanej wówczas
Twierdzy Modlin, ale również krewny zmarłego. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra
wojskowa, a okolicznościową przemowę
wygłosił proboszcz parafii św. Michała, ksiądz
Stanisław Nadolski. Nowodworskie nabożeństwo nie było jednak pogrzebem zmarłego
właściciela tych ziem. Hrabia Ludwik zmarł
w Warszawie 1 grudnia i cztery dni później
został pochowany w tamtejszym kościele Św.
Krzyża, uroczystość nowodworska miała być
modlitwą za duszę zmarłego i oddaniem należnej mu czci.
Mówiąc współczesnym nam językiem w warszawskich uroczystościach brały udział „osoby
z pierwszych stron gazet”. Mszę pogrzebową odprawiał książę arcybiskup gnieźnieński Ignacy Raczyński, homilię wygłosił ksiądz
Adam Prażmowski biskup płocki, administrator biskupstwa warszawskiego. Ponadto
mszę św. koncelebrowali kolejni dwaj biskupi. W obrzędach pogrzebowych uczestniczyli „senatorowie, ministrowie krajowi,
JW. minister saski baron Senfft von Pilsach,
JW. Baron Serra minister pełnomocny N. Cesarza Francuzów przy dworze saskim. „JW. Baron
Bignon rezydent tegoż Cesarza w Warszawie,
radcy stanu, posłowie i deputowani na sejm,
członkowie wszystkich władz narodowych,
familia i przyjaciele.” Oprócz tego kondukt
pogrzebowy i samą uroczystość uświetniały
liczne oddziały różnych formacji wojska.
Jak zwykle podczas tego typu uroczystości nie
zabrakło oficjalnych i mniej oficjalnych wypowiedzi na temat zmarłego. Ksiądz Nadolski nie
omieszkał w swojej przemowie przedstawić
Gutakowskiego w samych superlatywach. Nie
był w tym odosobniony. Zapewne najgłośniej
wychwalała ojca Gabryela Zabiełłowa. Kilka
miesięcy przed śmiercią hrabia Ludwik uratował życie córki, narażając przy tym własne.
Przyczyny wypadku, w jakim brali udział, były
jak na tamte czasy banalne. Nawet w bogatych domach i pałacach nie było centralnego
ogrzewania i aby uzyskać nieco ciepła rozpalano w kominkach. Czy to na skutek nieostrożnego ruchu, czy też od spadającej iskry
zajęła się suknia Zabiełłowej. Gasząc ubranie
jedynaczki, Ludwik Gutakowski doznał rozległych oparzeń. Długotrwały ból, powolne
gojenie się ran i niesprawność poparzonych
22

rąk znosił ku zdziwieniu otoczenia z pokorą
i pogodą ducha.
W podobnym tonie wypowiadał się uczestnik
warszawskiego pogrzebu, dyplomata, francuski baron, Edward Bignon – „straciliśmy nieszczęściem męża wielbionego powszechnie”
i dalej „był jednym z tych Polaków, co umieli
pozyskać szacunek nawet samych ciemiężców”. Bignon współpracował z Gutakowskim
jako przedstawiciel dworu cesarskiego oraz
jako członek francuskiej loży masońskiej.
Z ramienia tej ostatniej wygłosił na pogrzebie
mowę, w której w swym rodzinnym języku
chwalił czyny zmarłego. Twierdził przy tym,
że język ten najbardziej odpowiadał hrabiemu
spodziewającemu się zupełnego oswobodzenia Polski przez armię napoleońską. Gutakowski w chwili śmierci miał 73 lata, w tamtym
czasie był to wiek bardzo zaawansowany.
Mimo to nadal był osobą nad wyraz czynną.
Kilka lat przed śmiercią został wybrany prezesem, czyli przewodniczącym senatu, Wielkim
Mistrzem loży masońskiej Wielkiego Wschodu Narodowego oraz prezesem Królewskiego
Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego. Jego
zgon określono jako „prawie nagły” i podejrzewano, że przyczyniły się doń wydarzenia
polityczne. Twierdzenie Bignon’a o wielkim
przywiązaniu Gutakowskiego do cesarz Francuzów było mocno przesadzone, ogół uważał, że przyczyną śmierci hrabiego był stres
wywołany nieporozumieniami z Napoleonem
i stosunkiem cesarza do Polski.
Z oficjalną, wspaniałą mową wystąpił ówczesny luminarz – Julian Ursyn Niemcewicz.
Przypomniał przebieg kariery politycznej
zmarłego i jego wytrwałą pracę dla dobra
ojczyzny. I on wspominał o niespodziewanej
śmierci, mówił: „W dzień poprzedzający zgon
ten żałosny widzieliśmy go pracującego,
przez blisko 5 godzin w senacie, z tą przytomnością i gorliwością, które go nie odstępowały nigdy”.
Podczas pogrzebu i podczas uroczystości
nowodworskich udzielały się osoby nieprzypadkowe. Ksiądz Nadolski został prawdopodobnie na swoim stanowisku zatrudniony
przez hrabiego Gutakowskiego, gdy ten stał
się kolatorem parafii najpierw w Okuninie,
a następnie w Nowym Dworze. Panowie znali
się co najmniej 20 lat. Julian Ursyn Niemcewicz w różnych dziedzinach nauki i polityki
współpracował ze zmarłym przez ponad 30 lat.
Obaj biskupi, gnieźnieński i płocki, byli członkami tych samych stowarzyszeń, do których
należał zmarły.

Baron Edward Bignon przedstawiciel Napoleona wygłosił mowę na pogrzebie L. Gutakowskiego. http://www2.assemblee-nationale.fr/

Julian Ursyn Niemcewicz wychwalał zmarłego
http://www.wilanow-palac.pl/

Hrabia Ludwik Gutakowski
https://pl.wikipedia
www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

HOLLY WINS
Już po raz trzeci w Zespole Szkół
nr 3 odbył się Bal Wszystkich
Świętych. Tym razem zabawa
miała charakter konkursowy.
TEKST MONIKA ZAKRZEWSKA-WALCZAK

Z

magania intelektualne dotyczyły znajomości najbardziej popularnych świętych
Kościoła Katolickiego. Rozpoznawaliśmy
ich wizerunki, atrybuty i znamienne fakty z życia. Z pomocą wychowawców rozwiązywaliśmy
najbardziej zawiłe zagadki: który święty marzył
o karierze aktorskiej; dla którego nauka była
utrapieniem; która święta jest laureatką Nagrody Nobla; kto się poróżnił z ojcem w kwestii pieniędzy; który z polskich świętych był wynalazcą
z podwójnym doktoratem? Te i inne pytania
sprzyjały jeszcze głębszemu poznaniu świętych, u których niezwykłość łączyła się z bardzo
zwyczajnymi problemami. Mogliśmy ponownie
zachwycić się życiem: Franciszka z Asyżu, Ojca
Pio, Maksymiliana Kolbego, Stanisława Kostki,
Matki Teresy z Kalkuty, ks. Jerzego Popiełuszki,
czy Jana Pawła II.
Najwięcej o ich drodze do świętości wiedzieli
uczniowie klasy Va i IIa gimnazjum. Laureaci zostali nagrodzeni tygodniowym immunitetem
na niepytanie i kartkówki oraz solidną porcją
słodyczy i anielskimi zakładkami.

Przerwy między konkurencjami umilały nam
tańce prowadzone przez Młodzieżową Grupę Teatralną „Damy radę”. Świętość to nie jest
przywilej dla wybranych. To rzeczywistość,
do której wszyscy jesteśmy powołani. Przecież święci Piotr czy Paweł też nie byli idealni.
Świętymi zachwycali się wraz z nami:
– ks. Marcin Niesłuchowski,
– p. Dorota Tendera,
– p. Małgorzata Widz,
– p. Marta Lewandowska,
– p. Monika Zakrzewska-Walczak.

Jesteśmy Polką i Polakiem…

TEKST KAROLINA OSTAPOWSKA FOTO KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Pod takim hasłem upłynął przedszkolakom dzień poprzedzający Święto Niepodległości.
Wszystkie dzieci 10 listopada, odświętnie ubrane w barwy narodowe, spotkały się
na uroczystym apelu, aby uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości.

P

rzedszkolaki wraz ze swoimi paniami
śpiewały piosenki i recytowały wiersze patriotyczne, poznawały znaczenie
symboli narodowych, a także obejrzały krótki
film, dzięki któremu poznały legendę o Polsce.
Nawet najmłodsze dzieci z Bajkowego Świata
wiedzą już, czemu to właśnie orzeł jest naszym
godłem i dlaczego Gniezno było pierwszą stolicą naszego kraju. Wcześniej każdy nauczyciel
starał się jak najlepiej przybliżyć maluchom
historię Święta Niepodległości, ale także rozbudzić u dzieci miłość do małej i wielkiej Ojczyzny. W salach i na korytarzach przedszkola
pojawiły się kąciki patriotyczne, dzięki którym
nasze przedszkolaki poznają lepiej swój piękny
kraj i miasto, w którym mieszkają.
Kształtowanie miłości do Ojczyzny u najmłodszych dzieci jest bardzo trudnym zadaniem nauczyciela, ale jednocześnie jest też zadaniem
najważniejszym dla całego społeczeństwa. Należy jak najlepiej przygotować młode pokolenie
Polaków, które w przyszłości ujmie w swe ręce
losy Ojczyzny, bo „Takie będą Rzeczypospolite,
jak jej młodzieży chowanie”.
www.nowydwormaz.pl
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Andrzejkowy zawrót głowy
TEKST I FOTO KATARZYNA DOBRUK

23 listopada Siódemeczkę ogarnęły wesołe, taneczne nastroje. W tym dniu bowiem odbywały się w szkole
Andrzejki. Do południa bawili się uczniowie klas młodszych, wieczorem zaś swoją imprezę miały klasy IV–VI.

Z

abawę dla klas 0–III w dwóch turach
poprowadziła pani Izabella Ryńska-Pieluchowska przy współpracy wychowawców świetlicy oraz p. Kasi Dobruk – opiekunki
samorządu uczniowskiego. Przed rozpoczęciem zabawy p. Rafał Płocharczyk w formie prezentacji multimedialnej zapoznał dzieci z osobą
świętego Andrzeja, a także wyjaśnił znaczenie
i genezę wróżb andrzejkowych. Po wystąpieniu pedagoga rozpoczął się wspaniały bal pod
kierunkiem p. Izy. Wszyscy uczestnicy zabawy
zostali zaproszeni do tańca.
Obok tanecznych klimatów był czas na konkursy oraz tradycyjne, andrzejkowe wróżby.
Wszystkim uczestnikom bal bardzo się podobał i każdy wracał do swojej sali z uśmiechem
na twarzy. Wieczorem zarząd samorządu
uczniowskiego wraz z opiekunami poprowadził
imprezę andrzejkową dla starszych uczniów.
Pani Kasia krótko zapoznała wychowanków
z postacią św. Andrzeja po czym rozpoczęła się
dyskoteka. Uczniowie sami dobrali repertuar
muzyczny, a w trakcie zabawy mogli zamawiać
ulubioną piosenkę. Chętnie brali udział w przygotowanych konkursach i prowadzili tradycyjne
andrzejkowe wróżby. W czasie dyskoteki znalazł
się czas na taniec z nauczycielem. Nasi pedagodzy świetnie bawili się z uczniami. Tegoroczne
Andrzejki uważamy za udane i cieszymy się bardzo, że w ich organizację oraz przebieg oprócz
nauczycieli, rodziców bardzo czynnie zaangażowali się uczniowie – a to jest najcenniejsze.
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Nowi przedszkolacy w Bajecznej Krainie
TEKST KINGA KUCZKOWSKA FOTO EWELINA SZCZYGIEŁ

Dzień 18 października 2016 r. był dla nowych przedszkolaków nie lada wyzwaniem.
Tego dnia mieli otrzymać zaszczytny tytuł „Prawdziwego Przedszkolaka”.

O

godzinie 10:00 wszystkie dzieci zebrały
się w hali gimnastycznej, gdzie odbyła
się uroczystość „Pasowanie na Przedszkolaka”. Jednak aby wejść w poczet przedszkolaków PP4 nasi milusińscy musieli wykazać
się zdolnościami wokalnymi oraz tanecznymi.
Jak się później okazało dzieci nie miały z tym
zadaniem większych problemów, bowiem
każda grupa zaprezentowała się w jednym
z tańców. Zanim rozpoczęliśmy nasze występy,
dzieci z grupy Żabki i Pszczółki zaprezentowały
konkursowe „Jesienne kapelusze”, które wykonały przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami.
Był to doskonały moment do przedstawienia
zdolności plastyczno-technicznych i kreatywności naszych podopiecznych i ich opiekunów.
Część artystyczną rozpoczęliśmy od powitania
zaproszonych gości piosenką w wykonaniu
dzieci z grupy Delfinki. Wśród gości obecni
byli Burmistrz, Jacek Kowalski, Elżbieta Tokarska z Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego,
Dyrektor Zespołu Szkół, Zdzisław Szmytkowski
oraz rodzice i dziadkowie naszych pupili. Po występie Delfinków zaprezentowały się kolejne
grupy.
Tygryski wystąpiły w ludowej przyśpiewce„Grozik”, czym zachwyciły zgromadzoną widownię.
Tańczące pary wirowały na „parkiecie”, prezentując tym samym czerwono-białe stroje, które
ozdabiały gustowne muchy u chłopców i korale u dziewczynek. Następnie wystąpiły Motylki
w kowbojskich rytmach, które spontanicznie
oklaskiwała publiczność, zaś muzyka sama zachęcała do tańczenia. Po skocznych figurach
www.nowydwormaz.pl

tanecznych zaprezentowała się grupa Żabek
w„Jesiennym kujawiaku”. Dziewczynki z pięknymi jesiennymi wiankami na głowach oraz eleganccy chłopcy zaprezentowali zgromadzonej
publiczności efektowne figury polskiego tańca
ludowego. Zachwytu i podziwu nie było końca. Jednak na tym nie skończyły się występy
naszych podopiecznych. Dzieci z grupy Delfinki zatańczyły skoczną polkę, która wymagała
od nich nie lada sprawności fizycznej. Klamrą
zamykającą część artystyczną był przepiękny
polonez w wykonaniu dzieci z grupy Pszczółki
do muzyki z filmu „Pan Tadeusz”. Po nim nasze
przedszkolaki odśpiewały piosenkę o pasowaniu, która była wstępem do oficjalnego stania
się prawdziwym przedszkolakiem. Jednak
wcześniej przypomnieliśmy sobie kilka zasad
postępowania, które każdy przedszkolak powinien znać, m.in. nie hałasować, przezywać
czy.... Gdy wszystkie warunki zostały spełnione,
a przyszłe przedszkolaki chóralnie i uroczyście
przyrzekły przestrzegać powyższych zasad,
nastąpił najważniejszy punkt programu – pasowanie na Przedszkolaka.
Starsze przedszkolaki zaprosiły pana Dyrektora
do bardzo ważnego zadania jakim jest PASOWANIE. Z dumą i radością na twarzy przedszkolaki w czerwonych biretach, stawały przed
Dyrektorem, który za pomocą magicznej kredki
dokonał ceremonii pasowania.
Po ceremonii włączenia nowych przedszkolaków w poczet Przedszkolaków „Bajeczna Kraina”
głos zabrał pan Burmistrz, Jacek Kowalski, który
nie krył podziwu dla naszych przedszkolaków

za piękne występy i w ramach podziękowania
każda grupa otrzymała prezent.
To jednak nie koniec atrakcji tego dnia.
Na dzieci czekał poczęstunek oraz drobne
upominki i dyplomy z życzeniami samych
wspaniałych chwil spędzonych w przedszkolu. Czas spędzony na wspólnej zabawie wśród
kolegów i koleżanek upłynął przyjemnie i niestety szybko.
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Pasowanie w PP2
TEKST I FOTO M.CH.

16 listopada 2016 r. w Publicznym
Przedszkolu nr 2 odbyło
się uroczyste Pasowanie
na Przedszkolaka. To pierwsza
tak ważna uroczystość w życiu
,,Jeżyków”. Tego dnia dzieci
złożyły uroczystą przysięgę
i zostały włączone do grona
przedszkolaków.

M

oment pasowania był wyjątkowo doniosły. Dyrektor Mariola Zielińska dotykając wielkim, kolorowym ołówkiem
pasowała dzieci na pełnoprawnych członków
społeczności PP2. Na pamiątkę tego wspaniałego wydarzenia maluszki otrzymały dyplomy
oraz pamiątkowe albumy ze zdjęciami. Małe
,,Jeżyki” dały również popis swoich umiejętności

wokalnych, tanecznych i językowych. Licznie
przybyła publiczność była zachwycona. Rodzice
z dumą obserwowali swoje pociechy.
Po części oficjalnej rodzice zaprosili wszystkich
zgromadzonych do stołu zastawionego smakołykami, które wcześniej przygotowały mamy.
Był to niezapomniany dzień, pełen pozytywnych
emocji i wrażeń zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Ślubowanie i pasowanie w SP7
TEKST I FOTO KATARZYNA TOMASZEWSKA

W

październiku odbyła się w Szkole
Podstawowej nr 7 uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas
pierwszych.
W tym roku były to trzy klasy: Ia, której wychowawczynią jest p. Dorota Przygoda, Ib,
której wychowawczyniami są p. Katarzyna
Tomaszewska i p. Joanna Łuszczewska oraz Ic
z wychowawczyniami p. Małgorzatą Kuleszą
i p. Sylwią Mariańską.
Uroczystość miała nieco baśniowy charakter.
Dzieci zaklęte przez złą czarownicę w leśne
skrzaty, na tle baśniowo-jesiennej dekoracji, wędrowały przez las, poszukując drogi
do swojej szkoły. Dzięki pomocy pani Jesieni
odzyskały utraconą wiedzę, zrzuciły z siebie

zły czar i szczęśliwie dotarły na miejsce. Musiały wykazać się różnorodnymi talentami:
tańczyły, śpiewały, pakowały plecaki, konstruowały figury geometryczne, odgadywały zagadki, chwaliły się znajomością symboli
narodowych oraz znajomością przepisów
drogowych.
Po uroczystym ślubowaniu uczniów na sztandar szkoły, pani Dyrektor dokonała pasowania każdego pierwszaka czarodziejskim
ołówkiem. Potem były życzenia od zaproszonych gości i samorządu szkolnego oraz
pamiątkowe zdjęcia. Rodzice zafundowali
dzieciom niespodziankę w postaci słodkiego
poczęstunku.
To była piękna i wzruszająca uroczystość.

„Smerfów świat”
pasowanie
w PP3
TEKST I FOTO AGNIESZKA MARSZAŁEK

P

od koniec października w Publicznym
Przedszkolu nr 3 odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka dzieci
3- i 4-letnich z grupy Smerfy. Małe przedszkolaki
zabrały rodziców w „Smerfny świat”, recytując
ślicznie wierszyki i odśpiewując pięknie wszystkie piosenki. Całe przedstawienie było bardzo
emocjonujące zarówno dla dzieci, jak i dla przybyłych gości. Na zakończenie występu każde
dziecko zostało pasowane na przedszkolaka
wielką kredką przez Dyrektor Elżbietę Kołodziejską. Nagrodą za piękny występ przedszkolaków
była inscenizacja „Rzepki”, którą przygotowały
panie wychowawczynie wraz z rodzicami. Dzieci się tego nie spodziewały i były zachwycone
występem rodziców, a rodzice sami zobaczyli,
ile kosztuje taki występ przed publicznością.
Ta pierwsza uroczystość na zawsze zostanie
w pamięci dzieci i ich rodziców.
26

www.nowydwormaz.pl

EDUKACJA

FAKTY NOWODWORSKIE

Teraz jest ważniejsza nauka niż zabawa…
TEKST I FOTO MONIKA ZAKRZEWSKA-WALCZAK

28 października br. uczniowie klasy Ia złożyli uroczyste ślubowanie i zostali włączeni w poczet społeczności
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W

śród zaproszonych gości znaleźli się:
p. Anna Sykus – Wicedyrektor modlińskiego przedszkola, p. Mariusz Ziółkowski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego oraz dumni
rodzice i dziadkowie. Pierwszoklasiści zaprezentowali uroczy program artystyczny. I choć Franio,
w imieniu koleżanek i kolegów, prosił o wyrozumiałość „gdyby coś nie wyszło” – występ okazał
się pełnym sukcesem. Zebrani nie szczędzili braw,
dając wyraz uznania. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne
a nawet aktorskie. Wszyscy zgodnie zapewniali
o swojej gotowości do podjęcia poważnych zobowiązań uczniowskich. Emilka wraz z Michaliną
śpiewająco stwierdziły „ole, ole, ola – szkołę lubić
się da”. Najważniejszym momentem uroczystości
było ślubowanie na Sztandar Szkoły oraz pasowanie na ucznia, dokonane przez p. Dyrektor Mariolę
Zielińską. Na pamiątkę tego szczególnego wydarzenia uczniowie otrzymali Dyplomy Pasowania.
Uroczystość przygotowała wychowawczyni
klasy Ia – p. Małgorzata Krupka.

Pan misio był chory – spotkanie z lekarzem w PP4
TEKST MGR KINGA KUCZKOWSKA FOTO MGR EWELINA SZCZYGIEŁ, MGR IRENA WIŚNIEWSKA

24 października odwiedziła nasze przedszkole pani Dorota Tarnopolska, która jest lekarzem pediatrą. Podczas wizyty
przybliżyła dzieciom zawód lekarza, omówiła ten zawód, powiedziała, na czym polega i jak należy zachować się w czasie
badania podczas wizyty w przychodni. My, chociaż jeszcze mali, wiemy, że do lekarza przychodzą chorzy pacjenci.

T

ym razem do pani Dorotki trafił niezwykły pacjent – chory miś Jacka
i Romka. Swoją wizytę lekarska pani
doktor rozpoczęła od krótkiego wywiadu,
z którego dowiedzieliśmy się, że misia boli
ucho. Specjalnym przyrządem pluszak miał
sprawdzony bolący narząd słuchu, a dzięki
specjalnym zdjęciom mogliśmy bliżej przyjrzeć się, jak on wygląda. Dowiedzieliśmy się
również, że zbyt duży hałas niekorzystnie
wpływa na nasz słuch, a nawet może spowodować trwałe jego uszkodzenia. Wcześniej jednak nasz pacjent miał przebadane
również gardło oraz sprawdzony prawidłowy
oddech stetoskopem. Po licznych badaniach
pani doktor przepisała na receptę leki, które
musi zażyć misio, aby wyzdrowieć. Pacjent
otrzymał nagrodę za dzielną postawę w gabinecie. Po prezentacji pracy lekarza nasi
podopieczni mieli okazję posłuchać bicia
swojego serduszka za pomocą stetoskopu,
sprawdzić stan gardła koledze lub koleżance
pod nadzorem pani Dorotki oraz wypisania recepty chorym kolegom. Dzieci miały
również możliwość zabawić się w lekarza
i opatrzyć skaleczoną rękę kolegi lub swoją.
www.nowydwormaz.pl

Na zakończenie interesującego spotkania,
pani Dorota przybliżyła naszym przedszkolakom, czym jest astma na podstawie książeczki o chorym uczniu. Bardzo dziękujemy
za wizytę i przybliżenie przedszkolakom bardzo odpowiedzialnej pracy lekarza. Mamy
nadzieję, że nasi milusińscy nie będą odczuwać lęku przed wizytą lekarską, a wręcz
przeciwnie, będzie kojarzyć się im z miłymi
doznaniami.
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Jesienny koncert z Bel Canto w PP4
TEKST I FOTO K. KUCZKOWSKA

Jednym z ważniejszych czynników wspierających i wzbogacających prawidłowy rozwój dziecka jest jego kontakt
z muzyką, tańcem i śpiewem. Dlatego 14 listopada Przedszkole nr 4 po raz kolejny odwiedzili Gucio i Duduś z zespołu
Bel Canto, odkryli oni przed przedszkolakami tajemnice muzyki i wspólnej zabawy przy jej radosnych dźwiękach.

D

zięki rytmicznym melodiom wygrywanym na gitarze naszych milusińskich nie
odstępował dobry humor, a zaangażowanie i twórczość artystów sprawiła, że nie mieliśmy czasu na nudę. Na zajęciach było mnóstwo
śmiechu, bo oto dwóch „poważnych” muzyków
oczarowało najmłodszą widownię tańcząc i śpiewając razem z maluchami jakby byli ich rówieśnikami. Pan Duduś i pan Gucio to osoby pełne
pasji i miłości do muzyki, dzięki czemu dzieci
słuchają, śpiewają, tańczą oraz obcują z instrumentami, ale przede wszystkim świetnie się
bawią. Podczas krótkiego spotkania mieliśmy

okazję usłyszeć opowieść o odzyskaniu niepodległości przez Polskę przystępną dla najmłodszej
widowni oraz posłuchać muzyki wygrywanej
na zwykłych deseczkach. Jednak nasi artyści nie
byliby sobą, gdyby nie zaangażowali do swoich
działań dzieci. W ten sposób mogły stworzyć
drewniane „cymbałki” układając poszczególne
elementy od największego do najmniejszego.
Nie zabrakło oczywiście muzyki, muzyki i jeszcze
raz muzyki, która jest nieodłącznym elementem
spotkań z Dudusiem i Guciem. Z niecierpliwością
czekamy na następną wizytę z nowymi instrumentami i pomysłami.

U fotografa
TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

11 Listopada w ZS3
TEKST I FOTO E. KORNATOWSKA

9 listopada w Zespole Szkół nr 3 w uroczystej i podniosłej
atmosferze odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości.

A

kademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem
czterech zwrotek hymnu narodowego.
Potem nastąpiła część poetycko-muzyczna
z prezentacją multimedialną. Z dumą i radością
mogliśmy wysłuchać poezji oraz pieśni patriotycznych śpiewanych przy akompaniamencie
pianina, skrzypiec i harmonijki ustnej.
W wydarzenia roku 1918 przeniosła uczniów
prezentacja multimedialna pokazująca początki polskiej państwowości po latach niewoli oraz przybycie do kraju marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Entuzjazm i radość społeczeństwa świętującego odzyskanie wolnej ojczyzny uświadomiły
nam, jak wielkim szczęściem jest mieszkać
w wolnym kraju.
Pięknym zakończeniem akademii był taniec
z szarfami w barwach narodowych przy muzyce Fryderyka Chopina. To była doskonała
lekcja historii.
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M

amy ich w domu dziesiątki, a nawet
setki. Fotografie, kolorowa historia naszego życia. Zatrzymany czas, utrwalone postacie i sytuacje. Jak wygląda współczesny zakład fotograficzny i jak powstaje zdjęcie
miały możliwość zobaczyć dzieci z grupy Wesoła Gromada Publicznego Przedszkola nr 1.
Przedszkolaki zwiedziły zakład fotograficzny
p. Jolanty Wacławek. Dzieci zobaczyły jak wygląda profesjonalne studio fotograficzne. Wiele reflektorów o różnym przeznaczeniu, zmieniające
się tło zdjęcia w zależności od życzenia klienta.
Błysk lampy, dyskretny ruch migawki i już mamy
portret, zmiana tła i piękne zdjęcie zrobione
dziadkowi i jego wnukom. Jak wykonać zdjęcie ślubne, a jak legitymacyjne, zaciekawionym
przedszkolakom opowiadała p. Jolanta. Można powiedzieć, że przedszkolaki przeszły krótki
kurs fotografowania. Na pamiątkę pan fotograf
wykonał całej grupie pamiątkowe zdjęcie. Następnie dzieci prześledziły, jak przebiega droga
ich zdjęcia od chwili wykonania go, poprzez
obróbkę komputerową aż do wyjścia z maszyny, w której zostało wywołane. Dzieci zobaczyły
również w jak piękne albumy i ramki można
oprawić wykonane fotografie. Miłą pamiątką
z wizyty w zakładzie fotograficznym jest zdjęcie
grupowe, które otrzymało każde dziecko.
www.nowydwormaz.pl
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Roman Kaczorowski w ZS2
TEKST ANDRZEJ KRAJEWSKI FOTO WOJCIECH MAŃKA

29 listopada 2016 r. Roman Kaczorowski – 92-letni kombatant, honorowy
obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego, członek Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej już po raz kolejny uczestniczył w lekcji
historyczno-kulturowej przygotowanej przez Zespół Szkół nr 2 we współpracy
ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej dla uczniów klas I.

P

oza Romanem Kaczorowskim w składzie
delegacji ZOR RP byli również: st. kpr.
w st. spocz. Adam Janas, Piotr Romaniuk oraz Jadwiga Kaczorowska.
Lekcja rozpoczęła się od prezentacji Marii
Możdżyńskiej, popularyzatorki lokalnych dziejów i nauczycielki ZS nr 2, która przedstawiła
wielokulturową przeszłość Nowego Dworu
Mazowieckiego – od początków powstania
Nowego Dworu Mazowieckiego do II wojny
światowej.
Następnie Roman Kaczorowski – świadek nowodworskiej historii, niezwykle sugestywnie
i ze swadą opowiedział o swoich niesamowitych przeżyciach z okresu II wojny światowej,
które mogłyby stanowić scenariusz filmu fabularnego. Mówił m.in. o swoim udziale w kampanii wrześniowej jako ochotnik w 32 pułku
piechoty, o działalności w nowodworskiej grupie konspiracyjnej kierowanej przez Edwarda

Burakowskiego, wykonaniu podkopu i umożliwieniu ucieczki E. Burakowskiemu z terenu gestapo, przeprowadzaniu akcji sabotażu, m.in.
o niszczeniu zbiorników z paliwem, demontażu instalacji elektrycznej w Stoczni Modlińskiej,
próbie wykolejenia pociągu, uwolnieniu 4 Polaków zamurowanych w budynku gestapo, pomocy Żydom zamkniętym w nowodworskim
getcie, o uczestnictwie pod ps. „Ryf” w grupie
konspiracyjnej działającej w Gdańsku, przekazywaniu AK informacji o remontowanych
niemieckich okrętach podwodnych, próbie
wysadzenia niemieckiego okrętu podwodnego remontowanego w Stoczni Gdańskiej,
ucieczce z robót w Gdańsku, aresztowaniu
przez żandarmerię niemiecką i osadzeniu
w areszcie.
Była to żywa lekcji historii stanowiąca znakomite uzupełnienie wiedzy książkowej.

Delegacja ZOR RP. Od prawej: Adam Janas, Jadwiga Kaczorowska, Roman Kaczorowski, Piotr
Romiuk
www.nowydwormaz.pl
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Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
w ZS2
TEKST B. MYŚLIWIEC FOTO KONRAD ZALEWSKI

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości od kilku lat jest wpisany w kalendarz działań Zespołu Szkół
nr 2. Organizuje go Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości dla każdego typu szkół.

D

la szkół ponadgimnazjalnych to projekt pt. „Otwarta firma”. Jego ideą jest
przybliżenie młodzieży pracy lokalnych
firm, zasad ich funkcjonowania oraz rekrutacji
na stanowiska pracy. W tym roku patronat nad
projektem objęło Ministerstwo Rozwoju.
Nasze zaproszenie w dniach 14–18 listopada
przyjęły następujące instytucje: Hotel Best Western Airport Modlin, który reprezentowała pani
Barbara Stawiarska i Pollena Aroma reprezentowana przez Dyrektora Zarządzającego i Rozwoju, panią Aleksandrę Zdebik oraz Dyrektora
ds. Produkcji, pana Andrzeja Lewandowskiego.
Udział w tych spotkaniach wzięli uczniowie
z klas IIIb, IVb, kształcący się w zawodzie technik
obsługi turystycznej i młodzież z klas Ib, IIc, IIIc
kształcąca się w zawodach technik mechatronik
i technik informatyk .
W czytelny i przejrzysty sposób uczniowie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem hoteli, pracą na poszczególnych stanowiskach, wymaganiami stawianymi kandydatom do pracy, a także
specyfiką pracy hotelu. Mechatronicy i informatycy dowiedzieli się, jak przebiega proces
produkcyjny, na jakich stanowiskach mogą pracować po ukończeniu szkoły i czy praca ta odpowiada ich wyobrażeniom. W ramach ŚTP odbyło się również spotkanie z przedstawicielami
30

ZUS, dotyczące ubezpieczeń społecznych i ich
rozliczania przeznaczone dla uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista
i technik handlowiec.
Firmom dziękujemy za bardzo ciekawe i pouczające prezentacje, które pokazały młodym

ludziom, jak wygląda praca w ich przyszłych
zawodach.
Spotkania z pracodawcami w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowała pani Bogumiła Myśliwiec – kierownik
szkolenia praktycznego.

www.nowydwormaz.pl
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Sukces Nowodworzan
na Mistrzostwach Europy Karate
TEKST SENSEI DARIUSZ KOWALSKI 2 DAN FOTO AHMED JADOU

W dniach 26–27 listopada 2016 r., w Wałbrzychu odbyły się Otwarte
Mistrzostwa Europy Karate Kyokushinkai Tezuka Group.

W

zawodach startowało blisko 500 osób z 13
krajów, reprezentujący style: KYOKUSHIN
I OYAMA. Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowali:
Hasan Jadou,
Bilal Jadou,
Ibrahim Jadou,
Michał Traczyk,
Daniel Maciejko.
Start w zawodach poprzedził okres specjalistycznego treningu. Nasz Klub reprezentowało
dziewięcioro zawodników. W pierwszym dniu
zawodów trzecie miejsce w Kata Kobudo zdobyła Dominika Ziółek i IV miejsce w Kata.
Drugiego dnia zawodów po bardzo trudnych
walkach zdobyliśmy jeden złoty oraz dwa brązowe medale.

www.nowydwormaz.pl

Kumite:
I miejsce
– Julia Pawlak
III miejsce
– Bilal Jadou
III miejsce
– Mikołaj Olender
IV miejsce
– Hasan Jadou
IV miejsce
– Ibrahim Jadou
Kata Kobudo:
III miejsce
– Dominika Ziółek
Kata:
IV miejsce
– Dominika Ziółek
Wszystkim zawodnikom gratulujemy zwycięstw w tak prestiżowych zawodach i życzymy
kolejnych sukcesów.
OSU!!!
Zapraszamy na treningi Oyama Karate w Nowym Dworze Mazowieckim. Informacje na stronie www.m-c-k.pl

Młode
Amazonki
w Twierdzy
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI, MICHAŁ
TRACZYK, DANIEL MACIEJKO.

16 listopada w Zespole
Szkół w Modlinie Twierdzy,
Uczniowski Klub Sportowy
„Reduta” zorganizował wielobój
sprawnościowo-zwinnościowy dla
dziewcząt nazwany „Amazonka”
na cześć mitycznych wojowniczek.

T

o już cykliczne zawody rozgrywane
od wielu lat. Pierwsze zawody w naszej
szkole zostały rozegrane w 2003 roku.
Do obecnej rywalizacji przystąpiła duża
grupa dziewcząt, bo aż 16. Rywalizowały
w pięciu konkurencjach, w których trzeba
było wykazać się szybkością, zwinnością,
a przede wszystkim siłą woli. Zmagania
trwały do ostatniej konkurencji. A oto wyniki
klasyfikacji końcowej:
I miejsce – Justyna Klonowska – 24 pkt.
II miejsce – Milena Kruszewska – 17 pkt.
III miejsce – Amelia Borkowska – 12 pkt.
Na zakończenie zawodów tryumfatorkom
wręczono nagrody ufundowane przez UKS
„Reduta”. Nie zabrakło też róż dla wszystkich
uczestniczek zawodów.
UKS „Reduta” dziękuje nauczycielkom wychowania fizycznego, p. Agnieszce Wójcik
i p. Agnieszce Biegaj za pomoc w przeprowadzeniu tej wspaniałej, sportowej imprezy.
Dziękujemy!!!
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Występy w Egipskim Sharm
El Sheikh tak przypadły
do gustu polskim tenisistom,
że prawie cała czołówka
polskich seniorów walczyła
w dwóch turniejach rangi Futures
o kolejne punkty do zawodowej
klasyfikacji ATP. Wśród nich
nie zabrakło również naszego
reprezentanta – Kacpra Żuka
z doświadczonymi, rozstawionymi z „2” Polakami Walków/Gajewski. Kacper i Piotrek natchnieni jednak zwycięstwem półfinałowym nie bez
problemów pokonali starszych kolegów 3/6,
6/2, 10/7 i mogli się cieszyć z trzeciego zawodowego tytułu w karierze!!!

Kolejny
zawodowy tytuł
Kacpra Żuka!!!
TEKST I FOTO NA PODST. NOWYDWORMAZ.PL

W

pierwszym turnieju Egipt Futures 33,
w grze singlowej Kacper w 1 rundzie
uporał się z groźnym Włochem Giovannim Narcisi 6/2, 63, a w drugiej wygrał 6/0 i 1/0 (krecz)
z partnerem deblowym Piotrem Matuszewskim,
a w ćwierćfinale los sprawił, że musiał walczyć
z kolejnym rodakiem – Kamilem Gajewskim,
którego Kacper pokonał w stosunku 7/6(2),
6/3, awansując tym samym do najlepszej 4-ki
turnieju. W półfinale nie bez walki musiał uznać
wyższość rozstawionego z nr 1 Ukraińca Vladislava Manafova 6/7(3), 3/6. Nie mniej docierając
do półfinału, Kacper dołożył do zawodowego
singlowego rankingu ATP 6 pkt.
W drugim turnieju Egipt Futures 34 Kacper wylosował w I rundzie również rodaka,

doświadczonego Grzegorza Panfila. Tym razem starszy kolega okazał więcej zimnej krwi
i pokonał Kacpra w stosunku 2/6, 6/7(2). Równolegle Kacper występował w deblu. Tam
jego partnerem był, jak w większości turniejów, również jeszcze junior Piotr Matuszewski.
W pierwszej rundzie Polacy wygrali z inną
polską parą Kozielski/Panfil 6/1, 6/2, w ćwierćfinale wyeliminowali ukraińską parę Dzhavakian/Orlov 6/0, 6/1, a półfinale trafili
na rozstawioną z nr 1 gruzińsko-ukraińską
parę Tsivadze/Manafov. Tutaj emocji już było
zdecydowanie więcej i Polacy wygrali dopiero
po rozegraniu super teabreka 2/6, 6/1, 10/6.
Nasza juniorska para nie była również faworytem starcia o tytuł turnieju w Sharm El Sheikh

Przypomnijmy, pierwszy tytuł „nasza” para
wywalczyła w czerwcu podczas turnieju tej
samej rangi, rozgrywanego w Sopocie, a drugi w październiku w Egipcie. Nasz zawodnik
jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki. W sprzęt wyposaża go firma Babolat, w odzież sportową firma Adidas.
Jest członkiem zawodowej grupy tenisowej
Warsaw Sports Group.
Wyniki Kacpra w grze podwójnej w Egipcie
F-34:
I runda Żuk/Matuszewski [POL] (4) vs. Kozielski/Panfil [POL] 6/1, 6/2.
Ćwierćfinał Żuk/Matuszewski [POL](4) vs.
Dzhavakian/Orlov [UKR] 6/0, 6:1.
Półfinał Żuk/Matuszewski [POL] (4) vs. Tsivadze/Manafov (1) [GEO/UKR] 2/6, 6/1,
10/68.
Finał Żuk/Matuszewski [POL] (4) vs. Walków/Gajewski (2) [POL] 3/6, 6/2, 10/7.

CITY TRAIL po raz drugi
TEKST I FOTO EMKA

W pierwszą niedzielę listopada w Parku Leśnym na Młocinach
po raz drugi w nowej edycji 2016/17 ogólnopolskiego cyklu biegów
przełajowych CITY TRAIL wystartowała rekordowa liczba prawie
tysiąca uczestników dzieci, młodzieży i dorosłych.

B

ardzo dobra organizacja zawodów i bardzo
udany patronat Nationale-Nederlanden
nad imprezą ściąga wielu wspaniałych zawodników i zawodniczek z całego kraju. W tym doborowym towarzystwie wystartowała „piętnastka”
biegaczy nowodworskiego JOGGERA. Dzielnie
spisują się najmłodsi, którzy uczestnicząc w CITY
TRAIL JUNIOR, z powodzeniem walczą z koalicją
biegaczy warszawskich.
Najlepiej wypadł Robert Kuczyński, który w kat.
D-4/2000 km/ zajął 2 miejsce z czasem 6:51,1.
W czołówce dobiegli do mety pozostali, a oto
ich wyniki: Michał Rynkun – 7:09,2 /6 m-sc/,
Michał Wodyński – 7:15,6 /7 m-sc/ i Sławomir
Rynkun – 7:45,2 /11 m-sc/.
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Najmłodsza w drużynie 12-letnia Agnieszka
Kuczyńska w D-3 /1000 m/ była szósta z czasem 4:09,5.
W biegu głównym na 5 kilometrów najlepiej
z naszej ekipy wypadł Piotr Ochman z czasem
19:01.
Pozostali uzyskali następujące rezultaty: Karol
Bielec – 19:15, Piotr Wodyński – 21:09 /4 m-sc
w M-16/, Daria Mirowska – 21:56 /rekord życiowy/, Marek Dobrowolski – 22:10, Ludomir
Rynkun – 22:40, Anna Świstak – 23:45, Andrzej
Piekut – 24:18 i Rafał Witkowski – 26:03.
Kolejna trzecia runda już 4 grudnia, życzymy
udanego biegu.
www.nowydwormaz.pl

