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Z okazji Świąt Wielkanocnych
składamy wszystkim mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego

najlepsze życzenia.
Niech Wielkanoc umocni Waszą wiarę, podniesie na duchu i przepełni

radością z przebywania z bliskimi.
Życzymy smacznego jajka i obfitości na świątecznym stole,
mokrego dyngusa oraz wspaniałego, wiosennego nastroju

i mnóstwa optymizmu.
W imieniu władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta
Krzysztof Bisialski Jacek Kowalski



Mia sto No wy Dwór Ma zo wiec ki w związ ku
z licz ny mi py ta nia mi o pro ces re kru ta cji
do przed szko li in for mu je, że re kru ta cja roz pocz -
nie się od 10 kwiet nia 2017 r. o godz. 8.00 i trwać
bę dzie do 24 kwiet nia 2017 r. do godz. 15.00.

Re kru ta cja od by wa się na pod sta wie: usta -
wy z dnia 14 grud nia 2016 ro ku Pra wo oświa to -
we (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz roz po rzą dze nia
MEN z dnia 16 mar ca 2017 ro ku w spra wie prze -
pro wa dza nia po stę po wa nia re kru ta cyj ne go
oraz po stę po wa nia uzu peł nia ją ce go do
przed szko li, szkół i pla có wek.

Za sa dy re kru ta cji
1. Do publicznych przedszkoli, oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto, oraz
publicznych innych form wychowania
przedszkolnego przyjmowane są dzieci
po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.

2. Postępowanie rekrutacyjne zostaje
przeprowadzone za pomocą
elektronicznego systemu naboru
vEdukacjaNabórPrzedszkola firmy Vulcan.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest
prowadzone na wniosek rodzica,
prawnego opiekuna kandydata.

4. Ilekroć mowa będzie o:
a) rodzicach, rodzicu – należy przez to

rozumieć także prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby /podmiot/
sprawujące pieczę zastępczą
nad dzieckiem;

b) wielodzietność rodziny – oznacza
rodzinę wychowującą troje i więcej
dzieci /własnych lub
przysposobionych/;

c) samotnym wychowywaniu dziecka
– oznacza to wychowywanie dziecka
przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą
w separacji (na podstawie
zaświadczenia z sądu lub
prawomocnego wyroku sądu), osobę
rozwiedzioną – chyba że osoba taka
wychowuje wspólnie z jego rodzicem
co najmniej jedno dziecko;

d) ustawie – oznacza to ustawę z dnia
16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe;

e) przedszkolu, oddziale przedszkolnym
– oznacza to przedszkola oraz
oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto;

f) niepubliczne placówki, tj.:
• Niepubliczne Przedszkole

Muzyczno-Językowe Nutka w Nowym
Dworze Maz., ul. Focha 8,
• Niepubliczne Przedszkole Bajkowy
Dom w Nowym Dworze Maz.,
ul. Okulickiego 9
• Niepubliczny Punkt Przedszkolny
Kubuś Puchatek w N.D. Maz.,
ul. Sukienna 19, które zostały
wyłonione do realizacji zadania
w wyniku rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowana
przedszkolnego pn. Zapewnienie
dzieciom w wieku przedszkolnym
zamieszkałym na terenie Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki możliwości
korzystania z wychowania
przedszkolnego na zasadach
określonych w art. 1 pkt 20 lit. b i art. 90
ust. 1b i 1c ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.).
Do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej
innych form wychowania
przedszkolnego przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych
na terenie miasta Nowy Dwór
Mazowiecki.

5. W wypadku większej liczby kandydatów
spełniających ww. warunek niż liczba
wolnych miejsc na I etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z

rodziców kandydat,
d) niepełnosprawność obojga rodziców

kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa

kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. W naborze mogą wziąć udział dzieci
urodzone w latach:
a) 2011 (dzieci 6-letnie), które mają

obowiązek realizacji rocznego
obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu
w wymiarze 5 godzin podstawy
programowej lub 5 godzin podstawy
programowej i opieki świetlicowej
w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz
innych formach wychowania
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przedszkolnego zgodnie z ofertą tych
placówek.

b) 2012, 2013 i 2014 (dzieci 3-, 4- i 5-letnie),
które mają prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania
przedszkolnego) w wymiarze
całodziennej opieki.

7. W II etapie rekrutacji są brane
pod uwagę kryteria określane corocznie
przez Miasto, o których mowa w art. 131
ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe.

8. Kandydaci zamieszkali poza gminą
Nowy Dwór Mazowiecki mogą być
przyjęci do przedszkola, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego przedszkole posiada
wolne miejsca. W wypadku większej
liczby kandydatów przeprowadza się
postępowanie rekrutacyjne na zasadach
zawartych w tym dokumencie.

9. Aby kandydat wziął udział w procesie
rekrutacji, rodzic musi dokonać rejestracji
w elektronicznym systemie naboru.

10. Informacja o stronie logowania, sposobie
rejestracji i wypełnienia wniosku
corocznie udostępniona jest:
a) na stronach internetowych

w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania
przedszkolnego,

b) na tablicach informacyjnych
w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania
przedszkolnego,

c) telefonicznie – przez pracowników
w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej
lub innej formie wychowania
przedszkolnego.

11. Rodzic we wniosku może dokonać
wyboru maksymalnie 5 placówek,
określając kolejność wyboru przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego według swoich
preferencji.

12. Rodzic, opiekun prawny składa
w placówce pierwszego wyboru
poprawnie wypełniony, wydrukowany
i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi
dokumentami i oświadczeniami
potwierdzającymi zaznaczone
kryteria naboru, o których mowa
w art. 150 ust. 2–6 ustawy Prawo
oświatowe.

13. Dokumenty i wniosek składa się w formie
papierowej do dyrektora przedszkola,
szkoły podstawowej lub innej formy

wychowania przedszkolnego
w sekretariacie placówki.

14. Oświadczenia rodzica, opiekuna
prawnego składane są pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie obowiązany jest
do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula
zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

15. We wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego na kolejny
rok szkolny, rodzic deklaruje czas pobytu
dziecka w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania
przedszkolnego, tj. liczbę godzin, jaką
dziecko będzie przebywało
w przedszkolu ponad 5-godzinną
podstawę programową. Liczba
zadeklarowanych godzin zostanie
automatycznie uwzględniona w umowie.

16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach lub może zwrócić się
do Burmistrza o potwierdzenie tych
okoliczności.

17. Oświadczenia składane przez rodziców,
prawnych opiekunów mogą być
zweryfikowane na zasadach określonych
w art. 150 ust. 7–10 ustawy Prawo
oświatowe.

18. Po pozytywnej weryfikacji wniosku
i zakwalifikowaniu kandydata
do przyjęcia do przedszkola, oddziału
przedszkolnego przy szkole
podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego, rodzic, którego dziecko
zostało zakwalifikowane do placówki
od drugiego do piątego wyboru, ma
obowiązek przenieść wniosek złożony
w placówce pierwszego wyboru.

19. W wypadku gdy taka czynność nie
zostanie dokonana w terminie od 2.05
do 5.05.2017 roku do godz. 15.00, dziecko
nie zostanie wpisane na listę przyjętych.

20. Wyniki postępowania rekrutacyjnego
podaje się do publicznej wiadomości
w formie list kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz list przyjętych
i nieprzyjętych.

21. Komisja rekrutacyjna przyjmuje
kandydata do danego przedszkola,
oddziału przedszkolnego lub innej formy
wychowania przedszkolnego, jeżeli
w wyniku postępowania rekrutacyjnego

kandydat został zakwalifikowany oraz
złożył wymagane dokumenty.

22. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz informację
o zakwalifikowaniu lub
niezakwalifikowaniu, przyjęciu lub
nieprzyjęciu do placówki oraz najniższą
liczbę punktów uprawniających
do przyjęcia.

23. Listy umieszcza się w widocznym miejscu
w budynku przedszkola, szkoły
podstawowej lub innej formie
wychowania przedszkolnego.

24. Rodzic kandydata, który nie został
przyjęty do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
lub innej formy wychowania
przedszkolnego, może wystąpić
o uzasadnienie decyzji na zasadach
zawartych w art. 158 ust. 6–9 ustawy
Prawo oświatowe.

25. Postępowanie rekrutacyjne
do przedszkola, oddziału przedszkolnego,
innej formy wychowania przedszkolnego
przeprowadza się co roku na kolejny rok
szkolny na wolne miejsca w wybranym
przedszkolu, oddziale przedszkolnym,
innej formie wychowania
przedszkolnego.

26. Postępowanie rekrutacyjne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym,
innej formie wychowania przedszkolnego
przeprowadza się zgodnie
z harmonogramem rekrutacji
opracowywanym corocznie.

27. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji
przedszkole, szkoła podstawowa, inna
forma wychowania przedszkolnego
dysponuje wolnymi miejscami,
przeprowadza się uzupełniające
postępowanie rekrutacyjne.

28. Rekrutacja uzupełniająca powinna
zakończyć się do końca sierpnia roku
poprzedzającego rok szkolny, na który
prowadzona jest rekrutacja.

29. Dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej,
innej formy wychowania przedszkolnego
powołuje komisję rekrutacyjną
do przeprowadzenia procesu rekrutacji
według zasad określonych w aktualnym
rozporządzeniu MEN.

30. W wypadku nowo tworzonej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim przy ul. Słowackiego 2
– zgodnie z art. 159 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 59)
postepowanie rekrutacyjne do oddziału
przedszkolnego przy SP 1 przeprowadzi
Publiczne Przedszkole nr 1 w N.D. Maz.,
ul. Mazowiecka 12.

31. Z kolejnych etapów rekrutacji komisja
sporządza protokoły, których integralną
część stanowią listy kandydatów.

OGŁOSZENIA
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Wio sna! Zie lo no. Cie pło. Sło necz nie. Aż nie chce się w do mu sie dzieć.
Co wte dy ro bi my? Wy je żdża my na wy ciecz ki. W ze szłym ro ku pra -
wie 12 000 osób tra fi ło w tym ce lu do Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej
w Mo dli nie Twier dzy. Po czą tek se zo nu wy jaz do we go to do bra oka zja,
aby przyj rzeć się te mu, co dzię ki tu ry sty ce zmie ni ło się w na szym mie -
ście.

W ostat nim nu me rze in for mo wa li śmy o wy cze ki wa nym re mon cie
GKO, mo żli wym mię dzy in ny mi dzię ki środ kom unij nym na roz wój wła -
śnie tej dzie dzi ny go spo dar ki. Nie mo żna prze cież za po mi nać, że każdy
tu ry sta to po ten cjal ny klient miej sco we go skle pu, tak sów ka rza, prze -
wod ni ka, ho te lu czy re stau ra cji. Przy po mnij my so bie, co już uda ło się
zro bić.

Bu dy nek 164
W 2009 r. prze szedł grun tow ny re mont za 1,5 mln zł z gmin nej ka sy. Jest

sie dzi bą Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej, Mu zeum Kam pa nii Wrze śnio wej

i Twier dzy Mo dlin, Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej Trzech Rzek i To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Twier dzy Mo dlin. Obiekt zo stał wzbo ga co ny o eks po zy cję
ple ne ro wą (ogro dzo ną, oświe tlo ną i mo ni to ro wa ną), ma kie tę Baś ki Mur -
mań skiej, ław ki, sto ły, prze wi jak, ta bli ce in for ma cyj ne i sta cję bez płat nej
wy po ży czal ni ro we rów. Z ro ku na rok sta ty sty ki od wie dzin Cen trum In for -
ma cji Tu ry stycz nej ro sną, a ma py i fol de ry, któ re do sta ją tam tu ry ści, w du -
żej mie rze po wsta ły dzię ki unij nym do ta cjom na tu ry sty kę.

Park Trzech Kul tur
Do nie daw na nie był ozdo bą skrzy żo wa nia głów nych ulic w Mo dli -

nie Twier dzy. W 2015 r. zre wi ta li zo wa ny za po nad 1,9 mln zł, z cze go
1,3 mln to fun du sze unij ne. Za te pie nią dze w par ku sta nę ły no we ław -

ki i la tar nie, po wsta ły no we alej ki, Po mnik Obroń ców Mo dli na zy skał
god ne oto cze nie, a musz la kon cer to wa bar dziej sty lo wy cha rak ter.

Pral nia (Ho tel Roy al)
Zdję cia naj le piej ilu stru ją zmia nę, ja ką prze szła daw na pral nia

po prze ję ciu przez pry wat ne go wła ści cie la. Dziś jest tu dy na micz nie roz -
wi ja ją cy się, sty lo wy Ho tel Roy al.

Na sza przy ja ciół ka tu ry sty ka (odc. 1)
n …czy li dru gie ży cie nie tyl ko dla GKO
Tekst: Mar ty na Kor du lew ska we współ pra cy z wła ści cie la mi po szcze gól nych obiek tów
Fo to: Urząd Miej ski, Da mian Ochta biń ski, Ma rek Ja ku czek, Ho tel Roy al, Front Księ cia War szaw skie go, www.flashstudio.eu,
Ho tel So ko łow ska, Re stau ra cja Bo ro di no, War sza wa Mo dlin Smart Ci ty
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Koszary (i inne tereny Warszawa Modlin Smart City)
Pra ce po rząd ko we pro wa dzo ne są tu od 2013 r., czy li od mo men tu za -

ku pie nia przez Gru pę Kon kret pierw szych nie ru cho mo ści na te re nie Twier -
dzy Mo dlin. Ze wzglę du na ska lę prze bie ga ją eta pa mi. W cią gu
pierw szych dwóch lat upo rząd ko wa no te ren o po wierzch ni nie speł na

60 hek ta rów. Pierw sze pra ce po le ga ły na usu nię ciu za krza czeń i dzi kich
wy sy pisk śmie ci. Ta, z po zo ru try wial na, czyn ność za ję ła kil ka na ście mie -
się cy. W sa mym ob rę bie fi la rów mo stu przy bra mie Dą brow skie go zli kwi -
do wa no je de na ście dzi kich wy sy pisk śmie ci. Z bli sko 10 ha dziedzińca
ko szar obron nych wy wie zio no 297 wy wro tek śmie ci. Te re ny, z któ rych zo -
sta ły usu nię te za krza cze nia, pod le ga ją sta łej opie ce wła ści cie la (dwa ra -
zy w ro ku są sprzą ta ne, czte ry ra zy jest ko szo na tra wa). Rów no le gle
oczysz cza ne są no we te re ny bę dą ce w po sia da niu spół ki. Eta po wo wy -
ko ny wa na jest in wen ta ry za cja zie le ni, na pod sta wie któ rej usu wa ne są
drze wa kwa li fi ku ją ce się do wy cin ki ze wzglę dów sa ni tar nych i bez pie -
czeń stwa. Do tej po ry oczysz czo no te ren ko szar wraz z przy le gło ścia mi,
te ren in ten den tu ry, stre fy przy bra mie Szul ca i bra mie Pół noc nej, Re du tę
Na po le ona. Na swo ją ko lej cze ka ją skar py i sto ki bo jo we. Wszyst ko to od -
by wa się, rzecz ja sna, w po ro zu mie niu z kon ser wa to rem za byt ków.

Front Księ cia War szaw skie go
Je go upo rząd ko wa nie do tej po ry kosz to wa ło 200 tys. zł. W ze szłym

ro ku tyl ko przez dwa mie sią ce od wie dzi ło go pół ty sią ca tu ry stów, z cze -
go zde cy do wa na więk szość w gru pach zor ga ni zo wa nych. Jest to naj -

now szy punkt na tu ry stycz nej ma pie Twier dzy Mo dlin, ale zdą żył już sta -
no wić sce no gra fię dla po pu lar ne go pro gra mu „Top Mo del”. Wcze śniej
hi sto rycz ne dzie dzic two sku tecz nie za sła nia ły dzi kie za ro śla i to ny śmie -
ci. Za byt ko we mu ry oszpe ci li wan da le. Wła ści cie le po dej mu ją sta ra -
nia, aby Front był do stęp ny wię cej dni w ro ku, ta kże dla miesz kań ców.

Lot ni sko = ho te le i nie tyl ko
Wraz z uru cho mie niem Lot ni ska War sza wa Mo dlin jak grzy by

po desz czu za czę ły w mie ście wy ra stać no we ho te le. Best We stern Air -
port Mo dlin czy Ho tel So ko łow ska to tyl ko nie któ re z przy kła dów.
Do funk cjo no wa nia ka żde go z nich po trzeb ni są re cep cjo ni ści, per so -
nel sprzą ta ją cy, nie kie dy kel ne rzy. We dług da nych GUS licz ba miejsc
noc le go wych ca ło rocz nych w tu ry stycz nych obiek tach zbio ro we go za -
kwa te ro wa nia wzro sła w cią gu ostat niej de ka dy po nad dzie się cio krot -
nie. Licz ba tu ry stów za gra nicz nych, któ rzy z nich ko rzy sta ją od 2012
do 2015 r. zwięk szy ła się na to miast pra wie sześć ra zy.

Ka żdy z nas z pew no ścią za uwa żył rów nież ogrom ny wzrost licz by lo -
ka li ga stro no micz nych, szcze gól nie w cen trum No we go Dwo ru Ma zo -
wiec kie go. Wy jąt ko wym miej scem na tej ma pie jest Re stau ra cja
Bo ro di no z za ple czem do kon fe ren cji i even tów fir mo wych. Tu ry sta to
bo wiem nie tyl ko po je dyn cza oso ba, któ ra przy je żdża do nas na so bot -
nie zwie dza nie, klient lot ni ska, ale też pre zes fir my or ga ni zu ją cej tu szko -
le nie czy uczest nik im pre zy spor to wej ty pu Bieg Czte rech Ge ne ra łów
czy Po land Bi ke. Ka żdy z nich jest tak sa mo cen ny.

Pod su mo wu jąc – ko rzy ści z tu ry sty ki wi docz ne są go łym okiem, a licz -
by mó wią sa me za sie bie. Nie za my kaj my oczu ani uszu na te fak ty, a przy -
czy niaj my się ak tyw nie wszy scy do te go, że by tu ry stów by ło u nas jak
naj wię cej.
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W dniu 3 mar ca 2017 r. od by ło się uro czy ste
otwar cie warsz ta tów szkol nych przy Ze spo le
Szkół Za wo do wych nr 1 w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim. Uczest ni czy li w nim m.in. Sta ro sta
No wo dwor ski Mag da le na Bier nac ka, Wi ce sta -
ro sta Pa weł Ca lak, Dy rek tor De par ta men tu
Rol nic twa i Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich Ra do -

sław Ry bic ki, Rad ni Po wia to wi, przed sta wi cie -
le lo kal nych sa mo rzą dów, dy rek to rzy jed no -
stek or ga ni za cyj nych po wia tu i gmin oraz
współ pra cu ją cy ze szko łą pra co daw cy.

Uro czy stość roz po czę to prze cię ciem wstę gi,
prze ka za niem sym bo licz ne go klu cza i po świę -
ce niem bu dyn ku warsz ta tów. Na stęp nie go -

ście obej rze li pre zen ta cję mul ti me dial ną
o szko le oraz wy stęp ar ty stycz ny przy go to wa ny
przez mło dzież i na uczy cie li. Uczest ni cy zwie dzi li
ca ły obiekt, sym bo licz nie otwie ra jąc sa le dla
po szcze gól nych za wo dów oraz oglą da jąc wy -
sta wę zdjęć eta pów bu do wy warsz ta tów. Już
nie ba wem po miesz cze nia wy peł nią się nie -
zbęd nym wy po sa że niem, umo żli wia jąc w nich
na ukę. Sta ro sta oraz Wi ce sta ro sta nie ukry wa li
na dziei zwią za nych z tym miej scem. Chcie li by,
aby bu dy nek stał się ba zą kształ ce nia kom pe -
tent nych fa chow ców w po wie cie no wo dwor -
skim oraz ościen nych sa mo rzą dach.

Bu do wa warsz ta tów za wo do wych trwa ła
od kwiet nia do grud nia 2016 ro ku. Bu dy nek jest
dwu kon dy gna cyj ny o łącz nej po wierzch ni użyt -
ko wej ok. 984 m2. Znaj du ją się w nim po miesz -
cze nia do prze pro wa dza nia za jęć kur so wych
i eg za mi nów dla wszyst kich kie run ków pro wa -
dzo ne go kształ ce nia za wo do we go, warsz tat
sa mo cho do wy, pra cow nia bu dow la na z ma -
ga zy na mi, sa le lek cyj ne, sa la kon fe ren cyj -
na oraz po ko je na uczy ciel skie. Cał ko wi ty koszt
in we sty cji wy niósł 3 651 493,98 zł.

Wkrót ce roz pocz nie się na bór szkół po nad -
gim na zjal nych w po wie cie. Już dziś za chę ca my
do za po zna nia się z ofer tą kształ ce nia Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 1 w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim na stro nie www.zsz1ndm.plo raz in -
nych szkół śred nich na www.no wo dwor ski.pl.

Uro czy ste otwar cie warsz ta tów szkol nych
Tekst i Fo to: Ze spół Pro mo cji i Spraw Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we go w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim



Na po cząt ku ob rad rad ni za po zna li się z in -
for ma cją na te mat bez pie czeń stwa na te re -
nie mia sta, któ rą przed sta wi li sze fo wie
po szcze gól nych słu żb: Po li cji, Stra ży Miej skiej,
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej oraz OSP RW. Wy słu cha li też in for -
ma cji o sta nie przy go to wa nia mia sta
na wy pa dek za gro że nia po wo dzio we go.

No we wy zwa nia przed MZO
Rad ni pod ję li uchwa łę o zmia nach w Sta -

tu cie Miej skie go Za kła du Oczysz cza nia. Dzię -
ki nim za kład bę dzie mógł świad czyć usłu gi
ope ra to ra wy po ży czal ni ro we rów, a ta kże
sprzą tać po miesz cze nia no wej ha li na Osie -
dlu Mło dych. Jak mó wił Ma riusz Pru sek, dy rek -
tor MZO, za kład dys po nu je trze ma
sa mo cho da mi, któ ry mi bę dą trans por to wa ne
ro we ry. Do dat ko wo do sprzą ta nia ha li zo sta -
ną za trud nio ne trzy oso by. „Ma być ta niej
i efek tyw niej” – pod kre ślał pod czas dys ku sji
bur mistrz Ja cek Ko wal ski. „MZO chce się roz -
wi jać, a my mo że my mu w tym po móc” – za -
zna czył.

Ale ja An drze ja Waj dy
Wła ści ciel ko szar zwró cił się z wnio skiem

do Ra dy Miej skiej o nada nie na zwy alei bie gną -
cej przez dzie dzi niec cy ta de li. Jest to trakt pro wa -
dzą cy od ul. Księ stwa War szaw skie go do Wie ży
Wod nej. Pro po zy cja wła ści cie la spo tka ła się
z apro ba tą Za rzą du Osie dla nr 6. Rad ni przy chy -
li li się do wnio sku, by no si ła ona na zwę ale ja An -
drze ja Waj dy, i pod ję li sto sow ną uchwa łę.

Ko lej ne in we sty cje
250 tys. zł z bu dże tu mia sta bę dzie prze zna czo -

ne na za da nie pn. „Prze bu do wa pra wo stron ne go
wa łu prze ciw po wo dzio we go rze ki Wi sły na od cin -
ku Ja błon na–No wy Dwór Ma zo wiec ki”. Wcze śniej
jed nak mia sto bę dzie mu sia ło za wrzeć z wo je -
wódz twem sto sow ne po ro zu mie nie. Do dat ko -
wo 100 tys. zł prze zna czo no na re ali za cję za da nia
pn. „Mo der ni za cja czę ści chod ni ka dro gi wo je -
wódz kiej nr 631 w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim”.
Mia sto wy ko na mo der ni za cję chod ni ka na od cin -
ku dro gi wo je wódz kiej od skrzy żo wa nia z ul. Go -
spo dar czą do pro jek to wa ne go skrzy żo wa nia
z dro gą łą czą cą uli ce Prze my sło wą i Oku nin.

Sty pen dia 2016
Pod czas ob rad rad ni za po zna li się ta kże z in -

for ma cją na te mat po mo cy udzie lo nej dzie ciom
i mło dzie ży w za kre sie przy zna nych w ubie głym
ro ku wszyst kich ro dza jów sty pen diów. W ra mach
po sia da nych środ ków po moc ma te rial ną w po -
sta ci sty pen dium szkol ne go (so cjal ne go) otrzy -
ma ło 268 uczniów na ogól ną kwo tę 80 280,87 zł,
na to miast 4 uczniów otrzy ma ło za si łek szkol ny
w wy so ko ści 590 zł na ucznia. Łącz na kwo ta roz -
dy spo no wa nych środ ków to 82 640,87 zł.

Na sty pen dia na uko we w bu dże cie za bez -
pie czo no kwo tę 27 000,00 zł.

Sty pen dia spor to we przy zna no w ubie głym
ro ku 152 za wod ni kom – na kwo tę 960 tys. zł; 17
spor tow com przy zna no na gro dy na kwo -
tę 18 800 zł.

Sty pen dia ar ty stycz ne otrzy ma ło 12 osób
na łącz ną kwo tę 7 600 zł. 11 z nich by ły to sty -
pen dia jed no ra zo wy mi, jed no sty pen dium przy -
zna no za wy ni ki w na uce w szko le ar ty stycz nej.

Wszyst kie uchwa ły oraz pro to kół se sji do -
stęp ne są na stro nie www.bip.no wy dwor -
maz.pl.
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Bez pie czeń stwo, sty pen dia i ko lej ne in we sty cje
Tekst: red., Foto: Arch. UM

n 14 marca odbyła się sesja Rady Miejskiej. Poprowadził ją Przewodniczący Krzysztof Bisialski. W programie obrad znalazły
się punkty dotyczące m.in. zmian w oświacie, stanu bezpieczeństwa w mieście oraz informacja o przyznanych w ubiegłym
roku stypendiach. Zmianie uległ też statut MZO, a 350 tys. zł zostanie przeznaczone na zadania realizowane wspólnie
z województwem mazowieckim.



WIEŚCI Z RATUSZA

Od 1 br. wła ści cie le nie ru cho mo ści – oso by
fi zycz ne nie mu szą uzy ski wać ze zwo le nia
na usu nię cie drzew, je że li wy cin ka nie jest
zwią za na z pro wa dze niem dzia łal no ści go -
spo dar czej.

Oba wa run ki (wła sność nie ru cho mo ści
przy słu gu ją ca oso bie fi zycz nej i okre ślo ny cel)
mu szą zo stać speł nio ne jed no cze śnie, że by
usu nię cie mo gło na stą pić bez kon tro li ad mi ni -
stra cyj nej. W ta kiej sy tu acji nie jest wy ma ga ne
speł nie nie do dat ko wych prze sła nek z in nych
punk tów art. 83f ust. 1 usta wy, ta kich jak ob -
wód drze wa na wy so ko ści 130 cm wy no szą cy
nie wię cej niż 100 cm (w przy pad ku to po li,
wierzb, kasz ta now ca zwy czaj ne go, klo nu je sio -
no list ne go, klo nu sre brzy ste go, ro bi nii aka cjo -
wej oraz pla ta nu klo no list ne go) al bo 50 cm
(w przy pad ku po zo sta łych ga tun ków drzew).
Ze zwo le nie na usu nię cie drzew i krze wów nie
jest ta kże wy ma ga ne w przy pad ku usu wa nia
drzew i krze wów w ce lu przy wró ce nia grun tów
nie użyt ko wa nych do użyt ko wa nia rol ni cze go.
Ta kże w tym przy pad ku speł nie nie wa run ków
bra ku użyt ko wa nia rol ni cze go grun tu, na któ -
rym ro śnie drze wo al bo krzew i okre ślo ne go
ce lu usu nię cia wy star cza do usu nię cia drze wa
i krze wu bez ze zwo le nia.

Uwa ga!
Na le ży pa mię tać, że brak ob ję cia da nej sy -

tu acji obo wiąz kiem uzy ska nia ze zwo le nia nie
ozna cza bra ku ja kich kol wiek ogra ni czeń
w usu wa niu drzew i krze wów. Kon kret ne drze -
wa i krze wy mo gą być ob ję te spe cjal ną
ochro ną wy ni ka ją cą z usta wy o ochro nie przy -
ro dy al bo z in nych ustaw.

Nie mo żna usu wać bez ze zwo le nia drzew
i krze wów: ro sną cych w la sach, bę dą cych po -
mni ka mi przy ro dy, ro sną cych w par kach kra -
jo bra zo wych i na ob sza rach chro nio ne go
kra jo bra zu gdzie mo że obo wią zy wać za kaz li -
kwi do wa nia i nisz cze nia za drze wień śród pol -
nych, przy dro żnych i na wod nych, ro sną cych
na ob sza rach po ło żo nych mię dzy li nią brze gu
a wa łem prze ciw po wo dzio wym lub na tu ral -
nym wy so kim brze giem, w któ ry wbu do wa no
tra sę wa łu prze ciw po wo dzio we go, z wa łu
prze ciw po wo dzio we go i te re nu w od le gło ści
mniej szej niż 3 m od sto py wa łu, ro sną cych
na te re nach ob ję tych ochro ną kon ser wa tor -
ską, o któ rej mo wa w usta wie o ochro nie za -
byt ków i opie ce nad za byt ka mi (w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim ta ką ochro ną ob ję te
jest cen trum mia sta i Twier dza Mo dlin).

Na te re nie mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki,
wy stę pu je War szaw ski Ob szar Chro nio ne go
Kra jo bra zu, Ob sza ry Na tu ra 2000 oraz re zer -
wat Kę py Ka zuń skie. Cen trum mia sta No wy

Dwór Ma zo wiec ki oraz ca ła Twier dza Mo dlin
wpi sa ne są do re je stru za byt ków.

W związ ku z po wy ższym przed pod ję ciem
de cy zji o usu nię ciu drze wa z nie ru cho mo ści
na le ży roz wa żyć czy rze czy wi ście drze wo to
nie jest ob ję te ochro ną praw ną.

Ka ry za usu nię cie drzew i krze wów bez ze -
zwo le nia rów nież re gu lu je usta wa o ochro nie
przy ro dy. Bur mistrz mo że wy mie rzyć ad mi ni -
stra cyj ną ka rę pie nię żną za:
• usunięcie drzewa lub krzewu bez

wymaganego prawem zezwolenia,
• usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody

posiadacza nieruchomości,
• zniszczenia drzewa lub krzewu,
• uszkodzenie drzew spowodowane

wykonywaniem prac w obrębie krony
drzewa.

Pra ce w ob rę bie ko ro ny drze wa nie mo gą
pro wa dzić do usu nię cia ga łę zi w wy mia rze
prze kra cza ją cym 30% ko ro ny, któ ra roz wi nę -
ła się w ca łym okre sie roz wo ju drze wa, chy ba
że ma ją na ce lu:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub

nadłamanych;
2) utrzymywanie uformowanego kształtu

korony drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu

w celu przywrócenia statyki drzewa.
Za bieg, o któ rym mo wa w pkt 3, wy ko nu je

się na pod sta wie do ku men ta cji, w tym fo to gra -
ficz nej, wska zu ją cej na ko niecz ność prze pro -
wa dze nia za bie gu. Prze cho wu je się ja przez 5
lat od koń ca ro ku, w któ rym wy ko na no za bieg.

Usu nię cie ga łę zi w wy mia rze prze kra cza ją -
cym 30% ko ro ny, któ ra roz wi nę ła się w ca łym
okre sie roz wo ju drze wa, w ce lu in nym niż okre -
ślo ny po wy żej, sta no wi uszko dze nie drze wa.

Usu nię cie ga łę zi w wy mia rze prze kra cza ją -
cym 50% ko ro ny, któ ra roz wi nę ła się w ca łym
okre sie roz wo ju drze wa, w ce lu in nym niż okre -
ślo ny po wy żej, sta no wi znisz cze nie drze wa.

Za le ceń tych nie sto su je się do drzew,
na któ rych usu nię cie nie jest ko niecz ne uzy -
ska nie ze zwo le nia

Roz pa tru jąc zwol nie nia z uzy ska nia ze zwo le -
nia na usu nie cie drzew na le ży za uwa żyć, iż zwol -
nie nie to nie zwal nia z obo wiąz ku uzy ska nia
ze zwo le nia na czyn no ści za ka za ne w sto sun ku
do ga tun ków chro nio nych w przy pad ku stwier -
dze nia, że usu nię cie za drze wie nia spo wo du je
na ru sze nie tych za ka zów (np. umyśl ne pło sze nie,
lub nie po ko je nie pta ków w okre sie lę go wym, nisz -
cze nia, usu wa nia lub uszka dza nia gniazd pta -
sich). Na to miast nie ma po trze by wy stę po wa nia
o ze zwo le nie na usu nię cie gniazd pta sich, je że li
drze wa lub krze wy bę dą usu wa ne po za se zo -

nem lę go wym (tj. od 16 paź dzier ni ka do koń ca
lu te go) z obiek tów bu dow la nych lub te re nów zie -
le ni pod wa run kiem, że bę dzie to wy ni kać ze
wzglę dów bez pie czeń stwa lub sa ni tar nych (§ 9
pkt 2 Rozp. Min. Środ. z 6.10.2014 r. ws. ochro ny ga -
tun ko wej zwie rząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348).

In for mu je my jed no cze śnie, że zgod nie z art. 56
ust. 2 oraz ust. 4 usta wy z dnia 16.04.2004 r.
o ochro nie przy ro dy, ze zwo le nie na czyn no ści
pod le ga ją ce za ka zom wy da je Re gio nal ny Dy -
rek tor Ochro ny Śro do wi ska lub Ge ne ral ny Dy rek -
tor Ochro ny Śro do wi ska na ob sza rze swo je go
dzia ła nia, w przy pad ku bra ku roz wią zań al ter na -
tyw nych, je że li nie spo wo du je to za gro że nia dla
dzi ko wy stę pu ją cych po pu la cji chro nio nych ga -
tun ków zwie rząt. Na ru sze nie za ka zów w sto sun ku
do ga tun ków chro nio nych sta no wi wy kro cze nie
(art. 131 pkt 14 usta wy o ochro nie przy ro dy).

Przy po mi na my też, że pro ble ma ty kę drzew
i krze wów ro sną cych przy gra ni cy dział ki re gu -
lu je (art. 143–154) usta wa z dnia 23 kwiet -
nia 1964 r. Ko deks cy wil ny (Dz.U. z 2016 r.
poz. 380, z późn. zm.).

Po ni żej przy kła do we unor mo wa nia
praw ne:

Art. 144 Wła ści ciel nie ru cho mo ści po wi nien
przy wy ko ny wa niu swe go pra wa po wstrzy my -
wać się od dzia łań, któ re by za kłó ca ły ko rzy -
sta nie z nie ru cho mo ści są sied nich po nad
prze cięt ną mia rę, wy ni ka ją cą ze spo łecz -
no-go spo dar cze go prze zna cze nia nie ru cho -
mo ści i sto sun ków miej sco wych.

Art. 148 Owo ce opa dłe z drze wa lub z krze -
wu na grunt są sied ni sta no wią je go po żyt ki.
Prze pi su te go nie sto su je się, gdy grunt są sied -
ni jest prze zna czo ny na uży tek pu blicz ny.

Art. 149 Wła ści ciel grun tu mo że wejść
na grunt są sied ni w ce lu usu nię cia zwie sza ją -
cych się z je go drzew ga łę zi lub owo ców. Wła -
ści ciel są sied nie go grun tu mo że jed nak
żą dać na pra wie nia wy ni kłej stąd szko dy.

Wła ści ciel grun tu mo że ob ciąć i za cho wać
dla sie bie ko rze nie prze cho dzą ce z są sied nie -
go grun tu. To sa mo do ty czy ga łę zi i owo ców
zwie sza ją cych się z są sied nie go grun tu; jed -
na kże w wy pad ku ta kim wła ści ciel po wi nien
uprzed nio wy zna czyć są sia do wi od po wied ni
ter min do ich usu nię cia.

Ewen tu al ne rosz cze nia w tym za kre sie są
roz strzy ga ne tyl ko w po stę po wa niach cy wil -
nych przed są dem po wszech nym.

Ze zwo le nie na usu wa nie drzew i krze wów mu -
si być uzy ski wa ne, gdy nie ru cho mość sta no wi
wła sność pod mio tów in nych niż oso by fi zycz ne,
np. osób praw nych lub jed no stek or ga ni za cyj -
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No we za sa dy wy cin ki drzew!
n 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach
(Dz.U. poz. 2249). Wprowadza ona ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów, w odniesieniu
do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, opłat za usunięcie i kar za usunięcie niezgodne z przepisami.
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n Złote Gody to jubileusz szczególny.
Obchodzą go pary małżeńskie, które
przeżyły ze sobą 50 lat. 27 stycznia
w nowodworskim Urzędzie Stanu
Cywilnego odbyła się uroczystość
wręczenia medali za wieloletnie
pozycie małżeńskie.

Trzy pa ry świę to wa ły ju bi le usz Zło tych Go -
dów. By li to pań stwo Ste fa nia i Jan Ka pu śniak,
Ma ria i Je rzy Bo ro wiec oraz Ja dwi ga i Zyg -
munt Jung. Od zna cze nia za dłu go let nie po ży -
cie ma łżeń skie nada ne przez Pre zy den ta RP
oraz pa miąt ko we dy plo my wrę czył Ju bi la tom
bur mistrz Ja cek Ko wal ski.

– Je ste ście am ba sa do ra mi mi ło ści, wzo rem
zgo dy i mi ło ści ma łżeń skiej dla wszyst kich, któ rzy
dziś de cy du ją się iść przez ży cie ra zem – zwró cił
się do zgro ma dzo nych bur mistrz. – Je ste ście ży -
wym świa dec twem te go, że mi mo ró żnych prze -
ciw no ści lo su mo żna do trzy mać da ne go so bie
przy rze cze nia.

Bur mistrz zło żył też wszyst kim pa rom ży cze -
nia dal szych wspól nych lat ży cia w zdro wiu
i mi ło ści, w oto cze niu ro dzi ny i naj bli ższych.

Na ko niec przy szedł czas na pa miąt ko we zdję -
cia, ży cze nia oraz sym bo licz ną lamp kę szam pa na.

Po trój ny Zło ty Ju bi le usz
Tekst i Fo to: Ane ta Pie lach -Pier ście niak

Ideą ran kin gu jest opra co wa nie pod staw
sys te mo we go mo ni to ro wa nia zrów no wa żo ne -
go roz wo ju spo łecz no -eko no micz ne go gmin
i re gio nów ja ko jed no stek sa mo rzą du te ry to rial -
ne go oraz pro mo wa nie naj lep szych przy kła -
dów w tym ob sza rze. Ba da nia pro wa dzo ne są
od wie lu lat na po zio mie kra jo wym i re gio nal -

nym. Ich wy ni ki ma ją sprzy jać za rzą dom i spo -
łecz no ściom re gio nów i gmin w za rzą dza niu
roz wo jem oraz po dej mo wa niu de cy zji o alo ka -
cji środ ków z fun du szy struk tu ral nych.

15 mar ca Mar sza łek Adam Stru zik uho no ro -
wał dy plo ma mi go spo da rzy naj dy na micz niej
roz wi ja ją cych się miej sco wo ści na Ma zow szu.

Li de rzy lo kal ne go roz wo ju otrzy ma li wy ró żnie -
nia w 3 ka te go riach: gmi ny wiej skie, gmi ny
miej sko -wiej skie oraz gmi ny miej skie. Sa mo rzą -
dy oce nia no za po mo cą 15 ró żnych zmien -
nych, któ re wy ja śnia ją naj wa żniej sze ob sza ry
roz wo ju go spo dar cze go, spo łecz ne go i ochro -
ny śro do wi ska. Przy kła dem są m.in. wy dat ki ma -
jąt ko we i in we sty cyj ne, na trans port i łącz ność,
pro cent do cho dów wła snych, licz ba osób pra -
cu ją cych i bez ro bot nych oraz pod mio tów go -
spo dar czych na 1000 miesz kań ców.

No wy Dwór Ma zo wiec ki za jął w tym ran kin -
gu II miej sce w ka te go rii gmi na miej ska. Lep szy
od nas oka zał się je dy nie Płock. Do dat ko wo
wrę czo ne zo sta ły rów nież wy ró żnie nia w Ran -
kin gu Dy na mi ki Wzro stu Licz by Osób Pra cu ją -
cych w la tach 2003–2015. Tu na sze mia sto
oka za ło się naj lep sze w swo jej ka te go rii.

„Te wy ró żnie nia to dla mnie ko lej ny znak, że
stra te gia, ja ką ob ra li śmy, dą żąc do sta łe go
roz wo ju No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go, jest
słusz na. Otrzy ma ne dy plo my są ta kże mo ty -
wa cją do dal szej sys te ma tycz nej pra cy” – po -
wie dział Bur mistrz Ja cek Ko wal ski ko men tu jąc
otrzy ma ne wy ró żnie nia.

Ko lej ne wy ró żnie nie dla NDM!
Tekst: Ane ta Pie lach -Pier ście niak – www.ma zo via.pl, Fo to: Urząd Miej ski

n Nowy Dwór Mazowiecki zajął II miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju w województwie mazowieckim w kategorii
gminy miejskie. Zajęliśmy też I miejsce w Rankingu Dynamiki Wzrostu Liczby Osób Pracujących w latach 2003–2015
w naszym województwie.
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WYDARZENIA

Pod po mni kiem Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go zgro ma dzi li się człon ko wie ZOR RP,

Spo łecz ne go Ko mi te tu Wspie ra nia Sa mo rząd -
no ści „Na sza Gmi na – Nasz Po wiat”, wła dze

sa mo rzą do we z bur mi strzem Jac kiem Ko wal -
skim, har ce rze, kom ba tan ci oraz miesz kań cy
mia sta.

Hi sto rię ob cho dów imie nin Mar szał ka Jó ze -
fa Pił sud skie go przed sta wił płk rez. Al fred Ka -
ba ta – pre zes Za rzą du Głów ne go ZOR RP.
Pod kre ślił, że w okre sie mię dzy wo jen nym to
woj sko we świę to znacz nie wy kra cza ło po za
swo je ra my, sta jąc się pra wie świę tem pań -
stwo wym. W No wym Dwo rze Ma zo wiec kim or -
ga ni za to rem ob cho dów imie nin Mar szał ka
Pił sud skie go był Ba ta lion Elek tro tech nicz ny,
a je go uczest ni ka mi by ła mło dzież, or ga ni za -
cje spo łecz ne, wła dze mia sta i je go miesz kań -
cy. Ob cho dy świę ta roz po czy na ły się już
wie czo rem 18 mar ca, kie dy na uli cach mia -
sta od by wał się cap strzyk, czy li po chód z or -
kie strą woj sko wą na cze le.

Na stęp nie pod po mni kiem Mar szał ka Jó ze -
fa Pił sud skie go zło żo no kwia ty i za pa lo no zni -
cze. Wśród za pa la ją cych znicz był 93-let ni
kom ba tant Ro man Ka czo row ski – czło nek
ZOR RP i Ho no ro wy Oby wa tel No we go Dwo -
ru Ma zo wiec kie go.

Uro czy stość za koń czy ło od śpie wa nie pie śni
„Le gio ny”, któ rą za in to no wał st. sie rż. 

w st. spocz. Hi la ry Je cho wicz.
Re la cję z prze bie gu uro czy sto ści po ka za ła

TVP3 w pro gra mie „Ku rier Ma zo wiec ki”.

Fakty Nowodworskie
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Obchody imienin Marszałka
Józefa Piłsudskiego
Tekst i Foto: (k)

n 19 marca 2017 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował
w Nowym Dworze Mazowieckim obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

On i Ona pro wa dzi li po etyc ko pro za tor ski
spór o wła ści we spoj rze nie na świat, czy po -
win no być ono bar dziej ko bie ce, czy mo że
bar dziej mę skie. Ob na ża jąc za wo alo wa ne
praw dy i oba la jąc ste reo ty py w sto sun kach
mię dzy płcia mi, ba wi li pu blicz ność. Czę sto też

uśmiech za mie nia li w za my śle nie. Ich dys pu ty
prze ry wa ne by ły je dy nie okla ska mi i ko lej nym
pio sen ka mi w wy ko na niu „Ma rzy cie li”.

Wśród go ści po ja wił się też bur mistrz No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go Ja cek Ko wal ski.
Skła da jąc ży cze nia wszyst kim pa niom, zo stał

spon ta nicz nie wkom po no wa ny w ca ły spek -
takl, a przy nie sio ne przez nie go tu li pa ny by ły
nie tyl ko pre zen tem dla ko biet, ale rów nież
ide al ną de ko ra cją. Wszyst ko to prze cież pa so -
wa ło do kon wen cji ka wiar ni za gu bio nej
gdzieś na no wo dwor skim Mont mar tre.

Za pro si łem Ją do ka wiar ni…
Tekst i Fo to: NOK

nW wigilię Dnia Kobiet w świat dawnych kawiarni, gdzie toczyło się życie towarzyskie i rozbrzmiewała muzyka na żywo, zabrał nas
Zespół Śpiewaczy Seniorów „Marzyciele”, poprowadzony przez Marka Tomczaka. Tym razem jednak, już nie po raz pierwszy,
Maestro zaprosił dziennikarza i poetę Jakuba Janika, który tę kawę postanowił wypić w towarzystwie poetki Katarzyny Osmólskiej.



Z tej oka zji 8 mar ca mło dzież ZS2 pod kie run kiem pa ni R. Ja strzęb skiej
przy go to wa ła oko licz no ścio wy pro gram, uka zu ją cy ró żne ob li cza ko bie -
cej na tu ry. Na za koń cze nie wy stę pu ucznio wie z gru py te atral nej wrę -
czy li wszyst kim pa niom wła sno ręcz nie wy ko na ne kwiat ki.

Słod kie upo min ki dla miesz ka nek No wo dwo rzan ki prze ka za li Bur mistrz
No we go Dwo ru pan Ja cek Ko wal ski oraz Prze wod ni czą cy Za rzą du Osie -
dla nr 5 pan Ry szard Brze ziń ski, ży cząc pa niom wszyst kie go, co naj lep sze.

Po ży cze niach i ser decz no ściach przy słod kim po czę stun ku prze wod -
ni czą cy Za rzą du przy stą pił do re ali za cji po rząd ku spo tka nia, w któ rym
przed sta wio no: spra woz da nie z dzia łal no ści Za rzą du Osie dla nr 5
za rok 2016, spra woz da nie Ko mi sji Re wi zyj nej za rok 2016, spra wy bez -
pie czeń stwa w dziel ni cy oraz plan pra cy w ro ku 2017.

Ostat nią czę ścią spo tka nia by ła dys ku sja na te ma ty za pro po no wa -
ne przez miesz kań ców No wo dwo rzan ki.

Dzień Ko biet na No wo dwo rzan ce
Tekst i Foto: ZS2

n Od ośmiu lat Za rząd Osie dla nr 5 i Ze spół Szkół nr 2 w ra mach współ pra cy or ga ni zu ją im pre zy dla spo łecz no ści lo kal nej.
Jed ną z nich jest Dzień Ko biet.

nych nie bę dą cych oso ba mi praw ny mi, któ rym
usta wa przy zna je zdol ność praw ną.

Pro ściej rzecz uj mu jąc, zwol nie nie z uzy ska -
nia ze zwo le nia na usu wa nie drzew nie do ty -
czy Spół dziel ni Miesz ka nio wej, wspól not
miesz ka nio wych, przed się bior ców.

Wy jąt ki od obo wiąz ku uzy ska nia ze zwo le -
nia zgod nie z art. 83 ust. 1 usta wy o ochro nie
przy ro dy to usu wa nie:
• krzewu albo krzewów rosnących

w skupisku o powierzchni do 25 m2.
• krzewów na terenach pokrytych

roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
urządzoną pod względem rozmieszczenia
i doboru gatunków posadzonych roślin
z wyłączeniem krzewów w pasie

drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków oraz na terenach zieleni.

• drzew, których obwód pnia
na wysokości 130 cm nie
przekracza: 100 cm (topola, wierzba,
kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny,
klon srebrzysty, robinia akacjowa, platan
klonolistny) i 50 cm w przypadku
pozostałych gatunków drzew).

Przy czym, jak już pi sa li śmy po wy żej, zwol nie -
nia nie do ty czą drzew i krze wów ro sną cych
na te re nie wpi sa nym do re je stru za byt ków,
drzew i krze wów ob ję tych ochro ną praw ną.

Zwol nie nie z uzy ska nia ze zwo le nia na usu nię -
cie drzew nie do ty czy osób fi zycz nych bę dą -
cych po sia da czem nie ru cho mo ści lub

użyt kow ni kiem wie czy stym nie ru cho mo ści,
na któ rej ro sną drze wa. Oso by fi zycz ne bę dą ce
użyt kow ni ka mi wie czy sty mi nie ru cho mo ści są zo -
bli go wa ne do uzy ska nia ze zwo le nia na usu nię -
cie drzew lub krze wów na ogól nych za sa dach,
a zwol nie nia z te go obo wiąz ku bę dą je dy nie
w przy pad ku wy stą pie nia prze sła nek wy mie nio -
nych w art. 83 f usta wy o ochro nie przy ro dy.

***
Z in for ma cji pły ną cych z me diów ogól no pol -

skich wy ni ka, że ak tu al nie trwa ją pra ce
nad zmia ną obo wią zu ją cych prze pi sów usta wy
o ochro nie przy ro dy. Ist nie je du że praw do po do -
bień stwo, że do cza su uka za nia się ko lej ne go
wy da nia Fak tów No wo dwor skich wa run ki usu -
wa nia drzew ule gną zmia nie. O zmia nach bę -
dzie my pań stwa na bie żą co in for mo wać.

dokończenie ze strony 8
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NASZE MIASTO

W cza sie zi mo we go wy po czyn ku od 13
do 24 lu te go br. zor ga ni zo wa li śmy we wszyst -
kich pla ców kach łącz nie 26 spo tkań dla na -
szych naj młod szych czy tel ni ków. By ły to
za ję cia li te rac kie, pla stycz ne i edu ka cyj ne,
w któ rych wzię ło udział w su mie 231 dzie ci.

Pod czas za jęć edu ka cyj nych dzie ci po zna ły
zwie rzę ta u nas zi mu ją ce i do wie dzia ły się czym
na le ży je kar mić. Za po zna ły się z se rią ksią żek
o de tek ty wach Mar ti na Wid mar ka, któ ry cie szy
się bar dzo du żą po pu lar no ścią, a od ga du jąc
za gad ki li te rac kie utrwa li ły so bie au to rów i ty tu -
ły naj po pu lar niej szych ba śni i ba jek.

W trak cie za jęć pla stycz nych dzie ci wy ko na -
ły m.in. kart ki wa len tyn ko we, zi mo we drze wo ze
sznur ków, śnie go we bał wan ki z ku lek wa ty, pin -
gwin ki z bi bu ły, pięk ne ob raz ki i pod wod ny
świat z kó łek ori ga mi, kar na wa ło we ma ski,
zwie rza ki z od pa dów re cy klin go wych, na ostat -
nim spo tka niu wszy scy uczest ni cy fe rii wy ko na li
swój ob raz ko wy „Pa mięt nik z fe rii”. Nie za bra kło
rów nież upo min ków dla dzie ci w ra mach po -
dzię ko wa nia za wspól nie spę dzo ny czas.

Ce lem or ga ni zo wa nych za jęć by ło za go spo -
da ro wa nie wol ne go cza su mło dym czy tel ni kom,
za chę ce nie dzie ci do czy ta nia ksią żek oraz zor -
ga ni zo wa nie do brej za ba wy. Wszyst kim obec -
nym ser decz nie dzię ku je my, że wol ny czas
po sta no wi li spę dzić z na mi.

Fakty Nowodworskie
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Fe rie w Bi blio te ce
Tekst i Foto: MiPBP

n Na czas tegorocznych ferii zimowych Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
przygotowała wiele atrakcji dla dzieci w ramach akcji „Ferie z Biblioteką”.

Pa tro nat ho no ro wy nad uro czy sto ścia mi
ob ję li: Pa ni Mag da le na Bier nac ka Sta ro sta
No wo dwor ska, Pan Ja cek Ko wal ski Bur mistrz
No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go, Pol skie To -
wa rzy stwo Neu ro lo go pe dów oraz Wy daw nic -
two Edu ka cyj ne z Kra ko wa.

W spo tka niu wzię ły udział 74 oso by, wśród
nich psy cho lo dzy, pe da go dzy, lo go pe dzi i na -
uczy cie le z po wia tu no wo dwor skie go.

Spo tka nie otwo rzy ła dy rek tor Po rad ni Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz nej Pa ni Be ata Ru sek.
W krót kim wy stą pie niu po wi ta ła go ści i zło ży ła
po dzię ko wa nia wszyst kim oso bom i in sty tu -
cjom, któ re wspar ły or ga ni za cję, po wi ta ła licz -

nie przy by łych uczest ni ków spo tka nia i zło ży ła
po dzię ko wa nia wszyst kim oso bom i in sty tu -
cjom, któ re wspar ły or ga ni za cję wy da rze nia.

Na stęp nie Pa ni Mał go rza ta Mu szyń ska
– neu ro lo go pe da Po rad ni P -P w No wym Dwo -
rze Ma zo wiec kim przed sta wi ła stan opie ki
lo go pe dycz nej w la tach 2004–2017 ro ku w po -
wie cie no wo dwor skim. Jak wy ni ka z prze pro -
wa dzo nych ba dań, mi mo że w ka żdej
pla ców ce oświa to wej dzie ci ob ję te są opie ką
lo go pe dycz ną, to licz ba go dzin prze zna czo -
nych na te ra pię jest wciąż za ma ła do po trzeb.

Na stęp nie Pa ni Re gi na Pa naś – neu ro lo go -
pe da, pe da gog, dok to rant ka Uni wer sy te tu Ja -

na Ko cha now skie go w Kiel cach, po pro wa dzi -
ła szko le nie dla uczest ni ków spo tka nia na te -
mat „Afa zja – od bu do wa ko mu ni ka cji,
prak tycz ne za sto so wa nie ćwi czeń u dzie ci
z ró żny mi ty pa mi afa zji”.

W trak cie trzy go dzin ne go spo tka nia mo żna
by ło też przej rzeć i ku pić pu bli ka cje oraz po -
mo ce dy dak tycz ne Wy daw nic twa Edu ka cyj -
ne go z Kra ko wa.

W imie niu or ga ni za to rów ser decz nie dzię -
ku je my:
– Staroście Nowodworskiej p. Magdalenie

Biernackiej i Burmistrzowi Nowego Dworu
Mazowieckiego p. Jackowi Kowalskiemu,
Towarzystwu Edukacyjnemu oraz
Polskiemu Towarzystwu
Neurologopedycznemu za objęcie
patronatem obchodów i ufundowanie
nagród w planowanym Konkursie
plastycznym „Logopeda oczami
dziecka”,

– Panu Krzysztofowi Borowskiemu
Dyrektorowi NOK za udostępnienie sali
i gościnność.

– Pani Reginie Panaś – neurologopedzie,
doktorantce UJK w Kielcach, za przyjęcie
zaproszenia i poprowadzenie szkolenia.

Pierw sze Po wia to we Dni Lo go pe dy
Tekst: red. Fo to: Se ba stian Bań bu ra
n 16 mar ca w No wo dwor skim Ośrod ku Kul tu ry od by ła się in au gu ra cja ob cho dów Pierw szych Po wia to wych Dni Lo go pe dy.
Ini cja to rem i or ga ni za to rem ob cho dów by ła Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.



W cią gu dwóch ty go dni od by ły się czte ry
wy jaz dy na krę gle i za ka żdym ra zem sta rzy
i no wi mi ło śni cy te go spor tu peł nym au to ka -
rem uda wa li się do krę giel ni w War sza wie.
Tam, za wsze z pa sją, przez dwie go dzi ny wal -
czy li o naj lep sze wy ni ki, a po tem wy głod nia li
po si la li się w KFC. Czte ro krot nie uczest ni czy li -
śmy w po ka zach fil mo wych w ki nie Ci ne ma
Ci ty. Naj więk szym hi tem oka zał się film ani mo -
wa ny „Sing”, na któ ry po je cha li śmy dwa ra zy
i za ka żdym ra zem dzie ci wy cho dzi ły z ki na
bar dzo za do wo lo ne. Na to miast film „Bal le ri -
na”, opo wia da ją cy o speł nie niu ma rzeń, bar -
dzo za chwy cił dziew czyn ki, a chłop cy okre śli
go „dziew czyń skim”, cho ciaż pod czas se an su
nikt nie wy szedł do to a le ty. Cóż, o gu stach się
nie dys ku tu je. Na to miast kla sycz na baj ka ani -
mo wa na „Ostat ni smok świa ta” umiar ko wa nie
za chwy ci ła na szych ki no ma nów, jed nak wszy -
scy jed no myśl nie przy zna li, że le piej wy je -
żdżać z NOK -iem niż sie dzieć w do mu.
Naj bar dziej ob le ga ną atrak cją wy jaz do wą
był la se ro wy la bi rynt i la se ro wy pa int ball w Le -
gio no wie. To miej sce, gdzie dwie dru ży ny
na la se ro wym po lu bi twy, w za dy mie niu i świe -
tle UV, wśród prze szkód wy strze li wu ją la se ro -
we wiąz ki w ce lu uzy ska nia naj więk szej licz by
cel nych strza łów. Za ba wa jest cał ko wi cie bez -
piecz na i mo ni to ro wa na przez in struk to ra. Jak
za wsze ry wa li za cja mię dzy zie lo ny mi i czer wo -
ny mi bu dzi wie le emo cji i jesz cze dłu go sły szy -
my roz ognio ne opo wie ści z po la bi twy.

Zi ma z NOK -iem to nie tyl ko wy jaz dy. W na -
szym ośrod ku w pierw szy po nie dzia łek fe rii od -
był się po kaz ilu zji za ty tu ło wa ny „Cza ry ma ry
na we so ło”. Mło da pu blicz ność obej rza ła tre -
su rę go łę bi, bia łych my szek i fre tek oraz za baw -
ne tri ki ilu zjo ni stycz ne. Wy brań cy spo śród
pu blicz no ści uczy li się cza ro wać od sa mej mi -
strzy ni. Du żym prze ży ciem by ło też do tknię cie
lub wzię cie na rę ce wę ża boa. Na stęp ne go
dnia od by ły się warsz ta ty two rze nia świec że lo -

wych. Ka żdy uczest nik sa mo dziel nie skom po -
no wał wła sną świe cę i pięk nie opa ko wa ną za -
brał do do mu, by po chwa lić się ca łej ro dzi nie,
a by ło czym. Jed nak naj więk szym za in te re so -
wa niem cie szy ły się no we tech no lo gie, czy li
„Warsz ta ty 3D”. Ich uczest ni cy mu sie li za pro jek -
to wać, ze ska no wać i wy dru ko wać za pro jek to -
wa ny przez sie bie bre lo czek. Za baw ną hi sto rię
o kró lew nie i kró lu „Awan tu ra w Kró le stwie Pa -
sman te rii” obej rza ła ca ła sa la sym pa ty ków te -
atru. Du żą po pu lar no ścią cie szy ły się warsz ta ty
pla stycz ne. Z bu tel ki pla sti ko wej i ko lo ro we go
pa pie ru po wsta ły ko lo ro we raj skie pta ki. Pod -
czas warsz ta tów „Mia sto mo ich ma rzeń” dzie -
ci za pro jek to wa ły i wy ko na ły z kar to nu
wspa nia łe bu dow le ar chi tek to nicz ne. Na in -
nych z pa pie ru i farb wy cza ro wa no ory gi nal ne
zi mo we pej za że. Dla mi ło śni ków fil mów przy go -
to wa li śmy „Zi mo we ki no dzie cię ce”, w któ rym
mo żna by ło obej rzeć ze szło rocz ne hi ty: „Se kret -
ne ży cie zwie rząt do mo wych” i „Mój przy ja ciel
smok”. Na za koń cze nie fe rii za pro si li śmy dzie ci
na kla sycz ną baj kę, któ rą zna ją wszyst kie po -
ko le nia. By ła to „Zło ta ryb ka” w re we la cyj nym
wy ko na niu Ewy Do bro wol skiej i Ja ro sła wa Gmi -
trzu ka i jak za wsze peł na sa la wi dzów,
a po uśmie chach na twa rzach i bra wach mo -
że my wnio sko wać, że przed sta wie nie bar dzo
się po do ba ło. W tym ro ku ofer ta na sze go
ośrod ka obej mo wa ła sze ro ką ga mę im prez,
a licz ba 1249 uczest ni ków da je nam mi łe uczu -
cie do brze wy ko na nej pra cy ze spo ło wej.

Zi ma z NOK -iem 2017
Tekst i Foto: NOK

n Cykl imprez „Zima z NOK-iem 2017” w Nowodworskim Ośrodku Kultury rozpoczęliśmy w mroźnej temperaturze, ale dzieci
i młodzieży, spragnionych wytchnienia od szkoły, nawet niska temperatura nie odstraszyła od udziału w imprezach
przygotowanych przez nasz ośrodek.
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Uczest ni kom obo zu za pew nio no atrak cyj ny
pro gram, re ali zo wa ny pod kie run kiem ka dry
pe da go gicz nej: B. Si wek, A. Bie gaj i E. Na piór -
kow skiej. Upo wszech nia no spor ty zi mo we,
zwłasz cza nar ciar stwo w gru pach pod sta wo -
wej i za awan so wa nej oraz snow bo ard na sto -
kach w oko licz nych miej sco wo ściach.
Uczest ni cy obo zu bra li też udział w grach i za -
ba wach na śnie gu oraz w ku li gu z ogni skiem
i pie cze niem kieł ba sek.

Dzię ki po by to wi na tym obo zie mło dzież
mo gła po głę bić wie dzę pro fi lak tycz ną na te -
mat kon se kwen cji spo ży wa nia al ko ho lu,
wzmoc nić prze ko na nia o mo żli wo ści ra dze nia
so bie z na ci ska mi spo łecz ny mi za chę ca ją cy -
mi do pi cia al ko ho lu, po pra wie ule gła też ak -
cep ta cja wła sne go „ja”, umie jęt ność
współ dzia ła nia w gru pie oraz wszech stron ny
roz wój psy cho fi zycz ny. Za ję cia pro wa dzo no
w for mie warsz ta tów, wpla ta jąc je ta kże
w wie le po dej mo wa nych dzia łań, na przy kład
pod czas za jęć na krę giel ni czy wspól nych
zjaz dów na „Gó ral skim śli zgu”, jak rów nież
pod czas za ba wy w ko ry ta rzach ogrom ne go
la bi ryn tu zbu do wa ne go z ko stek lo do wych
u pod nó ża Wiel kiej Kro kwi w Za ko pa nem.

Pra cy ze spo ło wej i pro fi lak tycz nej sprzy jał
re laks, któ re go nie za bra kło w cza sie ką pie li
z ele men ta mi re ha bi li ta cji i od no wy bio lo gicz -
nej na ba se nach ter mal nych w Ter mach Cho -
cho łow skich i na Ba ni w Biał ce Ta trzań skiej.

By ła ta kże wy ciecz ka do Za ko pa ne go, gdzie
roz po zna wa no naj bar dziej po pu lar ne ele men -

ty te go miej sca, i spa cer po Kru pów kach, gdzie
oprócz tra dy cyj nych pa miąt ko wych za ku pów
uczest ni cy obo zu po szu ki wa li ele men tów folk -
lo ru gó ral skie go, po dzi wia li pa no ra mę Tatr, po -
zna wa li ar chi tek tu rę i styl gó ral ski.

W ośrod ku na to miast mło dzież ak tyw nie
uczest ni czy ła w warsz ta tach sztu ki re gio nal -
nej, na któ rych po zna wa no ro dza je miej sco -
wych se rów, de gu sto wa no je i po ma ga no
wy twa rzać tra dy cyj ne oscyp ki.

Do dat ko wo czas wy peł nia ły roz gryw ki bi lar -
da, pił ka rzy ków, cym ber ga ja oraz kon kur sy
pla stycz ne, lo gicz ne czy po pi sy umie jęt no ści

ta necz nych, dla któ rych in spi ra cją sta ła się
wa len tyn ko wa dys ko te ka.

Ka żdy uczest nik obo zu otrzy mał pa miąt ko -
we ga dże ty, a lau re aci kon kur sów zdo by li na -
gro dy te ma tycz ne.

Dzię ku je my wła dzom mia sta za do fi nan so -
wa nie na sze go wy jaz du, pa nu M. Ziół kow skie -
mu za me ry to rycz ną opra wę, pre ze so wi UKS
RE DU TA pa nu S. Krzecz kow skie mu za po moc
w or ga ni za cji przed się wzię cia, Dy rek to ro wi Ze -
spo łu Szkół pa nu Z. Szmyt kow skie mu za wspar -
cie. Dzię kuj my ta kże ro dzi com, któ rzy spra wi li
swo im po cie chom tak wie le ra do ści.

Fakty Nowodworskie
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By li śmy w Ta trach…
Tekst i Foto: Kierownik obozu B. Siwek

n W dniach 11–18 lutego grupa 27 dzieci i młodzieży pod patronatem UKS „REDUTA” uczestniczyła w obozie profilaktyczno -
-rekreacyjnym w Poroninie. Pogoda tego roku szczególnie nas zaskoczyła, niemal codziennie świeciło przepiękne słońce.



n Wiosenny sezon targów
turystycznych co roku rozpoczyna się
już w lutym targami Tour Salon
w Poznaniu i trwa aż do końca
kwietnia – do Targów Turystyki
i Wypoczynku LATO w Warszawie.
Lokalna Organizacja Turystyczna
Trzech Rzek brała już udział w dwóch
imprezach targowych.

Im pre zy te to Tar gi Re gio nów i Pro duk tów
Tu ry stycz nych To ur Sa lon w Po zna niu, któ re od -
by wa ły się w dniach 17–19 lu te go, oraz Tar gi
Re gio ny Tu ry stycz ne „Na Sty ku Kul tur” w Ło dzi,
w dniach 17–19 mar ca. Na obu wy stę po wa li -
śmy ja ko pod wy staw ca na sto isku Ma zow sza.
Pre zen to wa li śmy ma te ria ły in for ma cyj ne: ulot -
ki, pla ny, map ki i fol de ry przy go to wa ne przez
LOT Trzech Rzek i na szych człon ków. Or ga ni -
zo wa li śmy też kon kur sy na te mat Baś ki Mur -
mań skiej, a ich zwy cięz cy otrzy my wa li drob ne
upo min ki. Ak tyw no ści, któ re przed sta wia li śmy
w Po zna niu i Ło dzi, cie szy ły się du żym za in te -
re so wa niem za rów no osób od wie dza ją cych

tar gi, jak też in nych wy staw ców. Na sze dzia ła -
nia, opar te na pro mo cji ak tyw ne go wy po -

czyn ku w do li nie trzech rzek, skie ro wa li śmy
rów nież do uczest ni czą cych w tar gach blo ge -
rów i pod ró żni ków.

W naj bli ższych pla nach ma my udział
w war szaw skich Tar gach Tu ry sty ki i Wy po czyn -
ku LA TO 2017, któ re od bę dą się w dniach
21–23 kwiet nia.

Se zon tar go wy w peł ni
Tekst i Foto: LOT Trzech Rzek

Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ne obiek ty to ciąg
apro wi za cyj ny, zwłasz cza Ele wa tor, oraz te re -
ny przy Ko sza rach Obron nych mię dzy Bra mą
Ka de tów i Wie żą Czer wo ną, a ta kże Ka sy no
Ofi cer skie. In ne miej sca też by ły sce ne rią dla
wie lu fil mów: Bra ma Ostro łęc ka, Dzia ło bit nia
Deh na, WAK, Re du ta Na po le ona, Ko jec Me -
ci szew skie go, Bra ma Na po le ona itd. Dziś opo -
wie my o jed nym z ta kich miejsc.

Przy uli cy Mic kie wi cza, nad prze ciw sto kiem
i Bia ły mi Blo ka mi gó ru je Dzia ło bit nia Deh na,
zbu do wa na w 1839 ro ku. Jest to po tę żna trzy -
kon dy gna cyj na pół okrą gła wie ża ar ty le ryj ska
z wy dłu żo nym ob ni żo ny mi koń ców ka mi. Dzia -
ło bit nia zo sta ła wy po sa żo na w 52 osie ar ty le -
ryj skie, dzię ki cze mu mia ła ogrom ne po le
ostrza łu. Po nad to by ła oto czo na fo są z mu ro -
wa ną prze ciw skar pą strze lec ką w po sta ci tzw.
mu ru Car no ta. Dol na kon dy gna cja wie ży zo -
sta ła wy po sa żo na w sys tem chod ni ków. Cie -
ka wost ką jest to, że do owych pod zie mi
mo żna się by ło do stać tu ne lem od stro ny cią -
gu apro wi za cyj ne go.

Dzia ło bit nia za gra ła co naj mniej w dwóch
fil mach. W 1972 ro ku – w słyn nej fil mo wej ekra -
ni za cji „We se la”, w re ży se rii An drze ja Waj dy.
By ło to tyl ko kil ka scen, a miej sce trud no w fil -
mie roz po znać, lecz star si miesz kań cy Twier dzy

pa mię ta ją po byt eki py i bud kę war tow ni czą
przy Dzia ło bit ni. W 2009 ro ku – w fil mie „Ope -
ra cja Du naj”, w re ży se rii Jac ka Głom ba. Ta pol -
sko -cze ska su per pro duk cja opo wia da
o wy da rze niach 1968 ro ku i in ter wen cji wojsk
ukła du war szaw skie go w Cze cho sło wa cji.
W fil mie gra li m.in. Ma ciej Stuhr, Jři Men cel i Zbi -
gniew Za ma chow ski.

Na sze py ta nie kon kur so we to: Ekra ni zo wa -
ne w 1972 r. przez An drze ja Waj dę „We se le”

Sta ni sła wa Wy spiań skie go krę co no nie tyl ko
przy Dzia ło bit ni Deh na, lecz ta kże w bli skim są -
siedz twie No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go.
Do scen na pro gu i wo kół do mu po sta wio no
ory gi nal ną sta rą cha tę. Gdzie to by ło?

Na pierw szą oso bę, któ ra na de śle po praw -
ną od po wiedź na ad res: 3rze ki@3rze ki.pl, cze -
ka drob ny upo mi nek – do ode bra nia
w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej, ul. Baś ki
Mur mań skiej 164.

Trzy rze ki na fil mo wo – dzia ło bit nia Deh na
Tekst i Foto: LOT Trzech Rzek

n Twierdza Modlin od wielu lat gości ekipy filmowe. Niewiele jest w Twierdzy obiektów, które nie byłyby planem filmowym.
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W mar cu 1924 ro ku ozna ki po wo dzi by ły
nie omyl ne, ostra zi ma za czę ła ustę po wać, wy -
so kie wo dy Wi sły nio sły ma sę kry z wy jąt ko wo
gru bej w tym ro ku po wło ki lo do wej. Wo je wo -
da war szaw ski na ka zał roz po czę cie dzia łań
za bez pie cza ją cych. W No wym Dwo rze po li -
cja, woj sko i miesz kań cy za czę li bu do wać ta -
my, aby za bez pie czyć mia sto. Jak zwy kle
w ta kich wy pad kach wo da ude rzy ła nie tam,
gdzie jej ocze ki wa no, i mi mo prób prze ciw -
dzia ła nia do po wo dzi do szło.

27 mar ca – Wi sła prze rwa ła wa ły pod Mło -
ci na mi w War sza wie.

28 mar ca – Wo da za la ła szo sę War sza wa -
-Mo dlin. Na dwu na stym ki lo me trze od sto li cy po -

wsta je ba za sku pia ją ca sa mo cho dy po li cyj ne
i woj sko we, wo zy po go to wia ra tun ko we go,
pon to ny i ło dzie do star czo ne przez ar mię.
Pod wo dą zna la zły się: Dą bro wa, Ło mian ki Dol -
ne i Gór ne, Kieł pin, Kę pa i Łu ży ce. W tych ostat -
nich miej sco wo ściach wo da się ga ła
stry chów. Fa la przy szła tak na gle, że mnó stwo
lu dzi nie zdo ła ło uciec. Pod Raj sze wem i Su -
cho ci nem na Wi śle utwo rzy ły się po tę żne za -
to ry lo do we. Spię trzo ne do dat ko wo wo dy
cał ko wi cie za la ły Raj sze wo, prze wi dy wa no, że
Wi sła zmie ni w tym miej scu ko ry to i wieś znik -
nie pod wo dą na sta łe. Do wie lu miejsc ze
wzglę du na gę stość kry nie mo żna by ło do pły -
nąć, nie wia do mo by ło, co się dzie je z miesz -

kań ca mi za la nych ob sza rów. Prze wi dy wa no
znacz ną licz bę ofiar w lu dziach. Wi sła wdar ła
się rów nież do No we go Dwo ru, nio sąc zwa ły
kry, po rwa ne drze wa, frag men ty za bu do wań,
mar twe zwie rzę ta. Wcze snym po po łu dniem
sa pe rzy wy sa dza ją za tor, któ ry utwo rzył się
przy uj ściu Na rwi do Wi sły i wo da po wo lut ku
za czy na opa dać. Na dzie je na usta bi li zo wa -
nie sy tu acji by ły jed nak płon ne, wie czo rem
po ziom wo dy znów wzrósł, by no cą po now nie
nie znacz nie opaść.

29 mar ca – Zmniej sza się gę stość pły ną cej
kry, co umo żli wia pod ję cie ak cji ra tun ko wej.
Utrud nia ją ją no wo utwo rzo ne i nie wi docz ne
mie li zny. Du ży pon ton, któ rym prze wo żo no wy -
cho wan ków z za la ne go cho to mow skie go do -
mu dziec ka, osiadł na ła wi cy pia sku, wy sła ne
na po moc czte ry ło dzie do pół no cy nie po -
wró ci ły. Przy pusz cza no, że na tra fi ły na in ną
kry tycz ną sy tu ację i że dzie ci bę dą mu sia ły
po cze kać na mie liź nie do ra na. Na wo dę
spusz czo no ło dzie mo to ro we i ma łe pa ro stat -
ki, co mia ło przy spie szyć ewa ku ację. Po po łu -
dniu pu ścił za tor pod Raj sze wem, wo da
za czę ła opa dać i mo żna by ło do trzeć do nie -
do stęp nych wcze śniej miej sco wo ści. Sy tu acja
w No wym Dwo rze okre śla na by ła te go dnia
ja ko kry tycz na, a po ło że nie osób za miesz ka -
łych wo kół uj ścia Na rwi ja ko co raz gor sze. Po -
wódź za la ła plac Sol ny z po ste run kiem po li cji,
ry nek [Skwer abp Do bro go sta] i tor ko le jo wy.
Ostat ni po ciąg sta nął na tra sie i tak po zo stał.
Wo da wdar ła się na uli ce Gór ską [Bo ha te rów
Mo dli na], Gra nicz ną [Zdo byw ców Ko smo su],
Za tyl ną [Fo cha], Pro stą [Lot ni ków] i czę ścio wo

Marcowa kronika powodzi
Tekst: Maria Możdżyńska, Foto: Księga Pamięci Nowy Dwór

n Powodzie w Nowym Dworze i okolicach nie były czymś wyjątkowym. Możemy powiedzieć, że wpisywały się w kalendarz
wydarzeń dość regularnie: wczesną wiosną, gdy topniały śniegi, i latem – podczas tzw. świętojańskich opadów. Były to
sytuacje tak pospolite, że najczęściej przechodziły niezauważone przez media. Inaczej działo się przy większych zalewach,
wówczas dzięki ówczesnej prasie powstawała swego rodzaju kronika katastrofy.

Ulica Warszawska przed magistratem wiosną 1924 r.

Plac Solny podczas powodzi w 1924 r.
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na uli cę Ko ściusz ki, Przy ry nek [Da szyń skie go]
oraz Szkol ną [Prze jazd]. Za la na zo sta ła część
elek trow ni, mi mo to na uli cach by ło jesz cze
świa tło, prąd do star czał ba ta lion ma szy no wy
sa pe rów. Alar mo wa no, że miesz kań cy ży ją
reszt ka mi za pa sów i je że li nie do trze po moc
żyw no ścio wa, w mie ście za cznie się głód.
Ofiar w lu dziach praw do po dob nie nie by ło
dzię ki ofiar nej ak cji ra tow ni czej pro wa dzo nej
przez ba ta lion ma szy no wy [z ko szar przy ul.
Pa de rew skie go] i Zwią zek Wio śla rzy z fa bry ki

„We strich” [przy Su kien nej]. Ko mu ni ka cja mię -
dzy Mo dli nem i No wym Dwo rem zo sta ła prze -
rwa na. Do Ka zu nia nie mo żna by ło do trzeć.
Do cho dzi ły in for ma cje, że w Ka zu niu za wa li ło
się kil ka bu dyn ków i mo gą być ofia ry w lu -
dziach. Oko ło go dzi ny osiem na stej za tor lo do -
wy przy uj ściu Na rwi ru szył, ale wo dy na dal
przy bie ra ły. W go dzi nach wie czor nych PCK
wy sy ła z War sza wy po moc żyw no ścio wą:
do No we go Dwo ru ko la cje i 500 kg chle ba,
do Raj sze wa 400 obia dów i 400 kg chle ba.

30 mar ca – Na wie dzo ne po wo dzią oko li ce
Raj sze wa wi zy tu je pre zes Czer wo ne go Krzy ża
ge ne rał Jó zef Hal ler. Or ga ni za cja z po mo cą
woj ska wy sy ła po szko do wa nym odzież i żyw -
ność. Pod wo dą po zo sta ją: No wo dwo ry, Dą -
brów ka, Win ni ca, Ja błon na fol wark,
Cho to mów i in ne wsie na pra wym brze gu Wi -
sły. Or ga ni zo wa na jest po moc dla kil ku dzie się -
ciu osób z Ło mia nek, któ rych pon ton ugrzązł
na płyt kim trzę sa wi sku, unie mo żli wia jąc dal szą
ewa ku ację. Przy wró co na zo sta je ko mu ni ka -
cja ko le jo wa War sza wa -Mo dlin i utrzy ma na
ko ło wa War sza wa -No wy Dwór. Za la na zo sta -
je kuź nia woj sko wa w Po mie chów ku.

Wo da stop nio wo opa da ła. Li czo no stra ty
i jak zwy kle w ta kich oko licz no ściach wy cią -
ga no wnio ski. Za sta na wia no się, czy pod ję te
dzia ła nia by ły wy star cza ją ce. W No wym Dwo -
rze praw do po dob nie dys ku to wa no o ko niecz -
no ści bu do wy sta łych za bez pie czeń.
W cza sach względ ne go sza cun ku dla wła sno -
ści pry wat nej wią za ło się to z wy pła ce niem
od szko do wań dla tych miesz kań ców, któ rych
za bu do wa nia mia ły by znik nąć pod pla no wa -
nym wa łem, a na ta kie wy dat ki mia sto nie
mia ło fun du szy. Po zo sta wa ło więc cze kać
do na stęp nej po wo dzi z wia rą, że tym ra zem
bę dzie mniej sza.

Nowodworska „Wenecja” w 1924 r.

Odpady zielone – liście

Przypominany, że od kwietnia wznawiamy mobilny
odbiór odpadów zielonych w każdą ostatnią

sobotę miesiąca.
Worki z odpadami należy wystawić przed posesję

do godziny 7:30.
Poniżej dni odbioru:

• Kwiecień 29
• Maj 27

• Czerwiec 24
• Lipiec 29

• Sierpień 26
• Wrzesień 30

• Październik 28
• Listopad 25

Informujemy, że w dogodnym monecie możecie
się Państwo pozbyć tego typu odpadów, zawożąc

je własnym transportem do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który

znajduje się na terenie Miejskiego Zakładu
Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7–15

oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca
w godzinach 7–15

OGŁOSZENIA I INFORMACJE
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Z ape ty tem zja dły śnia da nie, a po dro dze
do Wi la no wa obej rza ły baj kę. Mia ły też oka -
zję po dzi wiać sto li cę – Sta re Mia sto i Za mek
Kró lew ski, któ ry mi ja li śmy, ja dąc Wi sło stra dą.

Przed szko la ki za chwy ca ły się wiel ko ścią pa -
ła cu wi la now skie go i rzeź ba mi przed wej -
ściem, m.in. ka re tą z koń mi. Te ma tem za jęć
mu ze al nych by ła „Ro dzi na Kró lew ska”. Pa ni
prze wod nik mia ła pa cyn ki przed sta wia ją ce
kró la Ja na III So bie skie go i kró lo wą Ma ry sień -
kę. Ka żde dziec ko mo gło po trzy mać pa cyn -
kę w na gro dę za kul tu ral ne za cho wa nie.

Dzie ci z cie ka wo ścią słu cha ły opo wie ści
o ży ciu w pa ła cu i za da wa ły py ta nia. Do wie -
dzia ły się na przy kład, jak na zy wa się przed -
po kój w pa ła cu – jest to an ty ka me ra.
Oglą da ły por tre ty i me ble, pięk ne su fi ty z ma -
lo wi dła mi, przed sta wia ją cy mi ró żne po ry ro ku.
Po do ba ła im się sy pial nia kró la i kró lo wej
z wiel kim ło żem i bal da chi mem. Z ła two ścią

roz po zna ły por tret kró la Ja na III So bie skie go
i kró lo wej Ma ry sień ki.

Przed szko la ki do wie dzia ły się też, że pa ra
kró lew ska do cze ka ła się pię cior ga dzie ci:
czte rech sy nów i cór ki. Dzie ci roz ba wi ły śmiesz -
ne imio na, ja ki mi na zy wa li ich ro dzi ce. Naj star -
szy Ja kub zwa ny był Fan fa ni kiem, Alek san der
– Mi nion kiem, Kon stan ty – Mur mur kiem, Te re -
skę na zy wa no Pu pu sień ką, a naj młod sze go
Ja sia – Fi lon kiem. Ca łą ro dzi nę kró lew ską po -
dzi wia li śmy na por tre cie. Dzie ci oglą da ły też
sza ty kró lew skie, a Woj tuś przy mie rzał żu pan
z pa sem i koł pa kiem na gło wie. Na za koń cze -
nie zwie dza nia pa ni prze wod nik roz da ła dzie -
ciom ob raz ki z ro dzi ną kró lew ską, któ re dzie ci
ko lo ro wa ły fla ma stra mi.

Na szym przed szko la kom bar dzo po do ba ły
się pa ła co we kom na ty: ścia ny, pod ło gi, su fi ty,
pięk ne me ble, po rów ny wa ły je do dzi siej -
szych, du żo skrom niej szych. Po dzi wia li śmy rów -

nież prze pięk ne stro je kró lew skie i ubio ry dam
dwo ru. Dziew czyn ki za chwy ca ły się suk nia mi
i pe ru ka mi, a chłop cy – bo ga ty mi ubra nia mi
dwo rzan. Na po że gna nie zro bi li śmy so bie pa -
miąt ko we zdję cia i peł ni wra żeń wró ci li śmy
do przed szko la.

Wy ciecz ka do Wi la no wa by ła bar dzo cie -
ka wa.
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Delfinki i Pszczółki w Wilanowie
Tekst: Krystyna Rachwał
Foto: Ewelina Szczygieł, Paulina Paternakiewicz-Ruchała

n 14 grudnia Delfinki i Pszczółki z PP4 pojechały na wycieczkę do Pałacu
w Wilanowie. Dzieci z niecierpliwością czekały na ten wyjazd i od samego
rana były bardzo podekscytowane.

Do tur nie ju zgło si ło się 38 uczest ni ków:
18 sze ścio lat ków i 20 pię cio lat ków. W cza sie
trwa nia tur nie ju ro ze gra no 32 par tie war ca bo -
we. Zma ga nia przed szko la ków roz gry wa no
sys te mem pu cha ro wym, w dwóch ka te go -
riach wie ko wych: pię cio - i sze ścio lat ków. Do fi -
na łu za kwa li fi ko wa ło się 6 za wod ni ków.

W ka te go rii pię cio lat ków pierw sze miej sce
za jął Ty mon Sto lar ski, dru gie – Wik tor Błoń ski,
a na miej scu trze cim upla so wał się Szy mon
Stemp ka.

W ka te go rii sze ścio lat ków naj lep szy oka zał
się Mar cel By siek. Tuż za nim na dru gim miej -
scu zna lazł się Mar cel Ro kic ki, a na trze cim
stop niu po dium sta nę ła An na Ten de ra.

Zwy cięz com nada no ty tu ły:
• I miejsce oraz tytuł Mistrza Przedszkola

zdobył pięciolatek Tymon Stolarski
• II miejsce oraz tytuł I Wicemistrza

Przedszkola zdobył sześciolatek Marcel
Bysiek

• III miejsce oraz tytuł II Wicemistrza
Przedszkola zdobył sześciolatek Marcel
Rokicki

Za wo dy cie szy ły się du żym za in te re so wa niem
przed szko la ków, jak rów nież za an ga żo wa niem

ich ro dzi ców, któ rzy so lid nie przy go to wy wa li
swo je po cie chy, roz gry wa jąc i roz pra co wu jąc
po szcze gól ne stra te gie par tii war ca bo wych.

Ce lem roz gry wek by ło pro pa go wa nie spę -
dza nia wol ne go cza su po przez grę w war ca -
by lub in ne gry plan szo we. Gry plan szo we
czę sto są lek ce wa żo ne i po mi ja ne, uwa ża ne
za nud ne i nie mod ne. Jed nak pod czas ta kich
gier dzie ci uczą się współ pra cy, zdro wej ry wa -
li za cji, bu do wa nia wza jem nych re la cji. Ta ki
spo sób spę dza nia wol ne go cza su wspo ma -

ga roz wój in te lek tu al ny dzie ci, uczy po przez
za ba wę. Gry plan szo we ta kże uczą za sad ko -
mu ni ka cji mię dzy ludz kiej, za sad spo łecz nych,
wy gry wa nia i znacz nie trud niej szej sztu ki prze -
gry wa nia. War to pa mię tać, że umie jęt no ści
spo łecz ne we współ cze snym świe cie są zwy -
kle cen niej sze niż wie dza en cy klo pe dycz na,
i to za rów no w pro ce sie edu ka cji, jak i w póź -
niej szej ka rie rze za wo do wej.

Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom, ży czy -
my dal szych suk ce sów!

Warcabowe mistrzostwa przedszkolaków
Tekst i Foto: B. Małkiewicz

n 15 grudnia 2016 roku w Publicznym Przedszkolu nr 2 odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród dla uczestników
Warcabowych Mistrzostw Przedszkola.
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W za wo dach wzię ły udział re pre zen ta cje:
Na siel ska, Po po wa Bo ro we go oraz go spo da -
rzy – Szko ły Pod sta wo wej nr 7.

Uro czy ste go otwar cia za wo dów do ko nał
wi ce dy rek tor pan To masz Szad kow ski. Po wi tał
re pre zen ta cje szkół wraz z opie ku na mi, przed -
sta wił sę dziów i opie ku nów grup. Sę dzia głów -
ny Mał go rza ta Ku le sza za po zna ła ze bra nych
z pla nem roz gry wek i ży czy ła wszyst kim za -
wod ni kom szczę ścia, wspa nia łych wy ni ków
oraz do sko na łej za ba wy. Ro ze gra no kon ku -
ren cje: Sze ryf, Pry mus, Olim pij czy cy, Krzy żak,
któ rych punk ta cja by ła wli cza na do kla sy fi ka -
cji in dy wi du al nej, oraz grę ze spo ło wą Eks pres.
Star to wa ły w niej ośmio oso bo we re pre zen ta -
cje szkół.

Uczest ni cy za wo dów mo gli też wziąć udział
w grach po za kon kur sem: „Pił ka rzu ma te ma -
ty ku” i „Kró lo wej ska kan ki”, spę dzić mi ło czas,
uczest ni cząc w grach i za ba wach, w ocze ki -
wa niu na wy ni ki.

Lau re aci kla sy fi ka cji in dy wi du al nej:
Kategoria C III (chłopcy klas III)
• I miejsce – Kacper Murawski SP 7
• II miejsce – Maciej Jeżewski SP 7
• III miejsce – Piotr Niewiadomski SP 7
Kategoria D III (dziewczynki klas III)
• I miejsce – Patrycja Czyż SP Nasielsk
• II miejsce – Zuzanna Truszkowska SP 7
• III miejsce – Natalia Kucińska SP 7
Kategoria C IV (chłopcy klas IV)
• I miejsce – Łukasz Chrustowski SP 7
• II miejsce – Adrian Bogusz SP Nasielsk
• III miejsce – Adrian Kędra SP 7

Kategoria D IV (dziewczynki klas IV)
• I miejsce – Gabriela Jaroszczyk SP 7
• II miejsce – Natalia Małecka SP 7
• III miejsce – Zuzanna Obojska SP Nasielsk

W grze ze spo ło wej Eks pres zwy cię ży ła dru -
ży na Szko ły Pod sta wo wej w Na siel sku. Na dru -
giej po zy cji upla so wa ła się „Sió dem ka”.
Trze cie miej sce przy pa dło Szko le Pod sta wo -
wej w Po po wie Bo ro wym.

W tym ro ku o sta tu et ki Wik to rii wal czy ły dru -
ży ny klas III i IV. Bez kon ku ren cyj ni oka za li się
za wod ni cy SP7, któ rzy po ko na li swo ich ko le -
gów z in nych szkół nie mal o 10 punk tów.

Spo śród star tu ją cych wy ło nio no naj lep sze -
go za wod ni ka – Mi strza Ta blicz ki Mno że -
nia 2017. Pu char z ty tu łem ode bra ła
uczen ni ca kla sy IV A Ze spo łu Szkół nr 1 w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim/ Szko ły Pod sta wo -
wej nr 7 im. Or ła Bia łe go – Ga brie la
Ja rosz czyk, uzy sku jąc w kla sy fi ka cji in dy wi du -
al nej 30 punk tów, tra cąc tyl ko je den punkt
do mak sy mal nej licz by punk tów mo żli wych
do zdo by cia.

Zwy cię stwo w XVI Otwar tych Mi strzo stwach
No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go w Ta blicz ce
Mno że nia za pew ni ła so bie re pre zen ta cja Szko -
ły Pod sta wo wej nr 7 w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim. II miej sce za ję ła naj lep sza ósem ka
z SP Na sielsk, a III szko ła z Po po wa Bo ro we go.

Na gro dy ufun do wa ne przez Bur mi strza Mia sta
pa na Jac ka Ko wal skie go oraz Ra dę Ro dzi ców
przy Szko le Pod sta wo wej nr 7 wrę cza li: wi ce dy -
rek tor pan To masz Szad kow ski oraz prze wod ni -
czą ca Ra dy Ro dzi ców pa ni Ju sty na Stra wa.

Cie szy my się, że mo że my or ga ni zo wać za -
wo dy, któ re da ją dzie ciom szan sę do sko na le -
nia wła snych umie jęt no ści, zdo by wa nia co raz
to no wych do świad czeń w za kre sie roz gry wa -
nia ma te ma tycz nych gier kar cia nych oraz
pro po zy cję cie ka we go spę dza nia wol ne go
cza su – na ukę po przez za ba wę.

Ser decz nie dzię ku je my fun da to rom na gród
za życz li wość i oka za ne wspar cie.

Za pra sza my za rok na ko lej ne, XVII Otwar te
Mi strzo stwa No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go
w Ta blicz ce Mno że nia.

Fakty Nowodworskie
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Mi strzow skie zma ga nia z ta blicz ką mno że nia
Tekst: Mał go rza ta Ku le sza, Fo to: Mi chał Ku le sza

n 11 mar ca 2017 ro ku w Szko le Pod sta wo wej nr 7 od by ły się Otwar te Mi strzo stwa No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go w Ta blicz -
ce Mno że nia.



A po za tym ka żdy uczest nik rej su ba wił się,
tań czył i śpie wał pie śni peł ne mor skich opo wie -
ści. Aby uzu peł nić za pa sy wo dy, je dze nia
i amu ni cji, sta tek na chwi lę przy bił do por tu. Ten
mo ment wy ko rzy sta li star si ucznio wie i wraz

z Go ściem Spe cjal nym – Klau nem Ku lecz ką,
wsko czy li na po kład. Sta tek kon ty nu ował rejs,
a Klaun dał nie zwy kły po pis umie jęt no ści cyr -
ko wych i akro ba tycz nych. Na wet naj od wa -
żniej si Pi ra ci za sła nia li oczy, gdy Ku lecz ka

żon glo wał no ża mi i jeź dził z ma łym Pi ra tem
na ra mio nach na jed no ko ło wym ro we rze.
Po wy stę pie nad szedł czas na od na le zie nie
skar bu… By ła to skrzy nia peł na wo recz ków po -
brzę ku ją cych zło ty mi mo ne ta mi. Swój łup Pi ra -
ci spra wie dli wie po dzie li li mię dzy so bą. Dla
nich mor ska pod róż do bie gła koń ca, ale… star -
si do pie ro za czy na li za ba wę. Ka pi tan ich ta kże
nie oszczę dził: ka zał szo ro wać po kład, ło wić ry -
by, wcią gać ża gle na maszt. Spraw dził ta kże
ich wie dzę o ży ciu Pi ra tów i oce nił stro je mor -
skich Twar dzie li. W tej ry wa li za cji naj lep si oka -
za li się groź ni Pi ra ci i pięk ne Pi rat ki z kla sy VI A.
Pra ca na po kła dzie to po wa żna utra ta ka lo rii,
dla te go zwy cięz cy zo sta li za pro sze ni do ta wer -
ny na piz zę (oczy wi ście z owo ca mi mo rza).
Po rej sie wszy scy przy bi li do por tu o na zwie FE -
RIE. A tam cze ka ła na uczniów no wa przy go -
da – bez tro ski re laks i od po czy nek
od na uki. I tak przez dłu gie dwa ty go dnie.

Ahoj
W rejs, pe łen emo cji, za bra li uczniów:

Kapitan: Dariusz Kłosowski
Oficerowie pokładowi: Agata

Jaworska-Bębenek, Ewa Burzyńska
Mechanicy pokładowi: Małgorzata Widz,

Dorota Tendera
Marynarze: Justyna Kowalczyk, Aleksandra

Lisiakiewicz, Anna Dębska
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„Ahoj, przy go do!” – pi rac ka za ba wa kar na wa ło wa w SP3
Tekst: M. Za krzew ska -Wal czak, Fo to: D. Ten de ra

n Ostatni dzień przed rozpoczęciem ferii to doskonały moment, by wypłynąć na szerokie wody. A jeśli chcecie przeżyć
prawdziwą morską przygodę – to najlepiej w towarzystwie Piratów. Najpierw na pokład zaproszono najmłodszych Wilków
Morskich. I choć łajba i sam Kapitan budzili grozę, nasi uczniowie odważnie przyjęli propozycję wspólnego rejsu. Celem
było odnalezienie skarbu, do którego miała zaprowadzić sekretna mapa. W jej posiadaniu był Kapitan, który za wykonanie
różnych zadań wręczał Piratom i Piratkom fragmenty bezcennego dokumentu. Aby ułożyć całą mapę, należało, m.in.: umyć
pokład, przeciągnąć linę okrętową, szukać muszelek w skrzyniach pełnych piasku i… jadowitych pająków, rzucać
piłeczkami w bulaje (informacja dla niezorientowanych szczurów lądowych: bulaje to okrągłe okna w burcie statku).
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Bal w Akademii
Malucha
Tekst i Fo to: A.R.

n W poniedziałek 30 stycznia
w Niepublicznym Przedszkolu
„Akademia Malucha” w Nowym
Dworze Mazowieckim przedszkolaki
pod czujnym okiem pani dyrektor oraz
pań prowadzących grupy bawiły się
pod hasłem KARNAWAŁ!

Pod czas wspa nia łej za ba wy nie za bra kło
Klau na, któ ry po bu dził na szą fan ta zję, dzię ki
cze mu stwo rzy li śmy no we kro ki ta necz ne.

Prze bra nia prze ro sły na sze naj śmiel sze ocze -
ki wa nia. Te go dnia wszyst kie przed szko la ki
wy glą da ły wy jąt ko wo, za co ser decz nie dzię -
ku je my ro dzi com dzie ci. Mo żna by ło spo tkać
zwie rzę ta, kró lew ny, ry ce rzy, po sta ci z ba jek

oraz stra żni ków pra wa. Ba wi li śmy się wy śmie -
ni cie, z uśmie cha mi na twa rzy, peł ni ener gii
i wi go ru.

Bal kar na wa ło wy uwa ża my za bar dzo uda -
ny i z nie cier pli wo ścią cze ka my na przy szły rok.

Fakty Nowodworskie
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Bal kar na wa ło wy dla przed szko la ków to
dzień nie zwy kły, czę sto wy cze ki wa ny przez wie -
le ty go dni. Jest atrak cją bar dzo lu bia ną przez
dzie ci, do star cza ją cą im wie lu prze żyć i ra do ści.

Tak też by ło u nas na ba lu przed szko la ków
z Twier dzy, któ ry od był się 10 lu te go. Te go dnia
w przed szko lu po ja wi ły się ko lo ro we po sta ci.
Dzie ci prze bra ne by ły za bo ha te rów zna nych
ba jek, w sa lach przed szkol nych mo żna by ło
spo tkać wró żki, kró lew ny, de li kat ne mo tyl ki, ry -
ce rzy, pi ra tów, po li cjan tów, Spi der -Ma na, Bat -
ma na… nie spo sób zli czyć i wy mie nić tych
wszyst kich po sta ci. Roz po znać dzie ci by ło bar -
dzo trud no.

Dzie ci po wi ta ła pa ni wi ce dy rek tor Ire na Wi -
śniew ska. Na stęp nie wszy scy uczest ni cy ba lu
usta wi li się do wspól nej po lecz ki. Wy strój sa li
wpro wa dził w ra do sny na strój i za chę cał
wszyst kich do we so łej za ba wy. Po tem od by ła
się pa ra da – dzie ci uczest ni czy ły w po ka zie

stro jów kar na wa ło wych, two rząc po ciąg ze
swo imi pa nia mi. Na sa li pod czas plą sów ro bi -
ło się ko lo ro wo, wszy scy ba wi li się we so ło,
uśmiech nie zni kał z twa rzy mi mo chwi lo we go
zmę cze nia. Przed szko la ki bra ły rów nież udział
w kon kur sie tań ca na ga ze cie. Po krót kim od -
po czyn ku mu zy ka znów po rwa ła wszyst kich
do tań ca w rytm sam by, wal czy ka i Ka czuch.

Kie dy czas za ba wy do biegł koń ca, dzie ci
z ża lem opusz cza ły sa lę ba lo wą. Bal umo żli wił
dzie ciom i wy cho waw com spę dze nie cza su
w mi łej at mos fe rze. Wspól na za ba wa przy nio -
sła wie le ra do ści na szym wy cho wan kom, co
prze cież by ło głów nym ce lem te go ba lu.
Po po wro cie do przed szko la na dzie ci cze kał
słod ki po czę stu nek.

Dzię ku je my dzie ciom i ro dzi com za za an -
ga żo wa nie w przy go to wa nie pięk nych ba lo -
wych stro jów.

Wszy scy ba wią się wspa nia le
Tekst: Alek san dra To bol czyk, Fo to: Kin ga Kucz kow ska

n Karnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką i zabawą, a ważnym elementem tego czasu są bale karnawałowe.



Projekt językowy
Tekst i Foto: Koordynator projektu

n Gdy człowiek jest zmęczony
Londynem, jest zmęczony życiem, bo
Londyn ma wszystko, co życie może
zaoferować.

Praw dzi wość słów Sa mu ela John so -
na ucznio wie Pu blicz ne go Gim na zjum nr 4
w Mo dli nie Twier dzy mie li szan sę spraw dzić
pod czas re ali za cji pro jek tu ję zy ko we go, któ re -
go ko or dy na to rem by ła pa ni Ewa Szmyt kow ska.

W kwiet niu 2016 ro ku dwu dzie sto oso bo wa
gru pa gim na zja li stów wy je cha ła na czte ro -
dnio wą wy ciecz kę do Lon dy nu. W trak cie po -
by tu re ali zo wa li oni pro jekt, któ ry miał na ce lu
do sko na le nie umie jęt no ści ko mu ni ka cyj nych,
ja kże wa żnych w dzi siej szym świe cie. Pro jekt
po le gał na prze pro wa dze niu i na gra niu roz -
mów z lon dyń czy ka mi w ró żnych miej scach
użyt ku pu blicz ne go, ta kich jak: re cep cja w ho -
ste lu, w któ rym miesz ka li śmy, sta cja Pad ding -

ton w me trze, Na tio nal Gal le ry, sklep Di sney
na Oxford Stre et i Hy de Park. Pre zen ta cja pro -
jek tu od by ła się 15 grud nia.

Pro jekt edu ka cyj no -ję zy ko wy umo żli wił
uczniom kon takt z ży wym ję zy kiem an giel skim
pod czas za jęć ję zy ko wych i nie tyl ko, mi łe spo -
tka nia ze sztu ką i kul tu rą oraz nie za po mnia ne
wra że nia z wi zy ty w Kró lew skim Ob ser wa to -
rium Astro no micz nym w Gre en wich czy prze -
ja żdżki na Lon don Eye. Na uka opar ta by ła
na po łą cze niu dwóch me tod: to tal im mer sion
– za nu rze nie w ję zy ku oraz me to dy ko mu ni ka -

tyw nej, roz wi ja ją cej umie jęt ność swo bod ne -
go po ro zu mie wa nia się.

Re ali za cja pro jek tu by ła do sko na łą mo żli -
wo ścią prak tycz ne go spraw dze nia umie jęt no -
ści ję zy ko wych w na tu ral nych sy tu acjach,
po łą czo nych z po zna niem kul tu ry kra ju i zwie -
dza niem. Pro jekt miał rów nież po móc w roz wi -
ja niu za in te re so wań na uko wych uczniów oraz
pod nieść ja kość ofer ty edu ka cyj nej szko ły,
przy czy nia jąc się znacz nie do lep szych wy ni -
ków w na uce uczniów z jed nej stro ny, a pre -
sti żu i oce ny szko ły z dru giej.

Go to wi do lo tu…
Tekst: Aleksandra Tobolczyk,
Foto: Kinga Kuczkowska

n Publiczne Przedszkole nr 4 odwiedziła
mama naszego kolegi z grupy Żabki
– pani Ewelina Kierońska, która od kilku
lat wykonuje zawód stewardessy.

Wszyst kie dzie ci by ły bar dzo za chwy co ne
stro jem, w któ ry ubra na by ła ste war des sa,
i tym, jak cie ka wie opo wia da ła o swo ich pod -
ró żach po świe cie, pod czas któ rych mo gła
zwie dzić wie le kra jów.

Pa ni Ewe li na po ka za ła nam, jak wy glą da sa -
mo lot od środ ka, wy tłu ma czy ła, co to jest kok -
pit i wo lant, czy li kie row ni ca sa mo lo tu,

opo wie dzia ła, ilo ma ję zy ka mi mu si wła dać,
aby po ro zu mieć się z ka żdym z pa sa że rów (ję -
zy ki, któ re pa ni Ewe li na zna w spo sób ko mu ni -
ka tyw ny, to an giel ski, fran cu ski, ro syj ski
i hisz pań ski). Przed szko la ki mo gły obej rze zdję -

cia z pod ró ży pa ni Ewe li ny po świe cie, a ta kże
fil mi ki przed sta wia ją ce przy go to wa nie pa sa że -
rów do pod ró ży sa mo lo tem. Nie za bra kło in for -
ma cji, jak na le ży się za cho wać w cza sie sy tu acji
za gra ża ją cej ży ciu.

Dzie ci mia ły też mo żli wość zo ba cze nia
na lot ni sku 10-mi lio no we go pa sa że ra, spe cjal -
nie ob słu żo ne go, któ re mu z tej oka zji za śpie -
wa no i od tań czo no pio sen kę z re per tu aru
ze spo łu Mam ma Mia.

Na za koń cze nie ste war des sa po da ro wa ła
wszyst kim dzie ciom ko lo ro wan ki fir my LOT,
a na sze przed szko la ki wrę czy ły jej bu kiet kwia -
tów i po dzię ko wa nie za to, że mo gły się do -
wie dzieć wie lu cie ka wych rze czy o za wo dzie,
któ ry wy ko nu je pa ni Ewe li na.

Ewa Cho tom ska jest au tor ką tek stów
do wie lu pio se nek dla dzie ci m. in: „Myj zę by”,
„Mo ja fan ta zja”, „Szczot ka, pa sta”, „My dło lu -
bi za ba wę”. Wy da ła rów nież kil ka ksią żek:
„Pio sen ki Ciot ki Klot ki”, „Wier sze pod psem”,
„Ku chen ny Al fa bet w Za gad kach”, „Pa mięt nik
Fel ka Pa re ra sa”.

Pod czas spo tka nia przed szko la ki go rą co
po wi ta ły au tor kę prze bra ną za Ciot ke Klot kę
z po pu lar ne go pro gra mu te le wi zyj ne go Tik -
-Tak. Pa ni Ewa opo wia da ła o swo jej pra cy
w te le wi zji, o pi sa niu tek stów pio se nek, a prze -
ka zy wa ne przez nią tre ści dy dak tycz ne by ły

wspól nym śpie wa niem i re cy ta cją wier szy.
Dzie li ła się ta kże z przed szko la ka mi prze ży cia -
mi z dzie ciń stwa oraz de mon stro wa ła za ba -
wy, w któ re się ba wi ła, kie dy sa ma by ła
dziec kiem.

Dzie ciom spo tka nie bar dzo się po do ba ło.
Dzię ku je my pa ni Ewie za od wie dzi ny.

Spotkanie z Ewą Chotomską
Tekst i Foto: J. S-Sz.

n Pisarka, autorka tekstów piosenek dla dzieci, scenarzystka pani Ewa
Chotomska była gościem Publicznego Przedszkola nr 2. Pani Ewa jest córką
znanej pisarki i poetki Wandy Chotomskiej i założycielką dziecięcego zespołu
„Fasolki”. Występowała też w programie telewizyjnym Tik-Tak.
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Wszyst kich go ści ser decz nie wi ta ła na sza
pa ni wi ce dy rek tor – Ire na Wi śniew ska. Ka żda
z grup przy go to wa ła część ar ty stycz ną. Dziad -
ko wie mo gli zo ba czyć jak pięk nie wy stę pu ją
ich wnu czę ta. Przed szko la ki urze kły wszyst kich
za rów no grą ak tor ską, jak i stro ja mi, któ re przy -
go to wa li na te wy stę py przy po mo cy swo ich
ro dzi ców.

Dzie ci śpie wa ły pio sen ki, tań czy ły i re cy to -
wa ły wier szy ki. Go ście by li po ru sze ni.
W oczach nie któ rych mo żna by ło do strzec łzy
wzru sze nia. Wy stę py na gro dzo no grom ki mi
bra wa mi. Ko lej ną nie spo dzian ką dla na szych
go ści by ły wła sno ręcz nie wy ko na ne przez
dzie ci pre zen ty.

Przed szko la ki za pro si ły swo ich dziad ków
do wspól nych za baw ta necz nych, by ły to:
„Ka ru ze la”, „Bab ciu, dziad ku zrób to, co ja” czy
„Le cę z bab cią i dziad kiem sa mo lo tem”. Ra -
do ści za rów no wśród naj młod szych, jak i star -
szych nie by ło koń ca, a wszyst kie bab cie
i dziad ko wie wy trwa le pró bo wa li do rów nać
kro ku swo im wnu czę tom.

Na ko niec wszy scy roz ko szo wa li się pysz -
nym tor tem, któ ry upie kła na sza przed szkol na
ku char ka pa ni Te re sa. Spo tka nie prze bie gło
w ser decz nej at mos fe rze.

A za rok znów się spo tka my z na szy mi mi ły -
mi dziad ka mi.

Fakty Nowodworskie
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Dzień Babci i Dzień Dziadka
w Twierdzy Modlin
Tekst: Aleksandra Tobolczyk, Foto: Natalia Angielczyk

n 20 stycznia w przedszkolu w Twierdzy Modlin odbyło się spotkanie, na które
przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka.
Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystość.

Pu blicz ne Przed szko le nr 1 jest ak tyw nym
uczest ni kiem ak cji „Ca ła Pol ska czy ta dzie -

ciom” i bie rze udział w Pro gra mie „Czy ta ją ce
Przed szko la”. Wy cho waw czy nie czę sto czy ta -

ją dzie ciom i za chę ca ją ta kże ro dzi ców, by
i oni czy ta li swo im po cie chom. Do przed szko -
la za pra sza my ro dzi ców, dziad ków czy krew -
nych na szych dzie ci, a ta kże wszyst kich, któ rzy
chcą wziąć udział w na szym przed się wzię ciu.

W mar cu go ściem dzie ci z gru py „We so ła
Gro ma da” był bur mistrz na sze go mia sta pan
Ja cek Ko wal ski. Na spo tka niu gość prze czy tał
jed ną z ksią żek z po pu lar nej se rii o przy go -
dach żół wia Fran kli na. Dzie ci uwiel bia ją ksią -
żki z przy go da mi Fran kli na, dla te go
po prze czy ta niu ksią żki przez go ścia roz go rza -
ła dys ku sja. Na py ta nia za da wa ne przez pa -
na bur mi strza dzie ci udzie la ły od po wie dzi,
któ rych traf no ścią gość czę sto był za sko czo ny.

Na pa miąt kę spo tka nia pan Ja cek Ko wal ski
otrzy mał od dzie ci upo mi nek – pięk nie zdo bio ną
za kład kę do ksią żek. Dzie ci za śpie wa ły go ścio wi
pio sen kę mó wią cą o tym, jak pięk ne i cie ka we
są ksią żki, a na stęp nie gość wraz z dzieć mi za -
śpie wał po pu lar ną har cer ską pio sen kę „Sto krot -
ka”. Wnio sek na su wa się je den: je śli chce my, by
dzie ci wy ro sły na kul tu ral nych i mą drych lu dzi, wy -
cho wuj my ich w mi ło ści do ksią żek.

Ca ła Pol ska czy ta w PP1
Tekst i Foto: Alina Kaszyńska

n Dzieci uwielbiają, gdy się im czyta. Głośne czytanie dziecku to nie tylko sposób na wzbogacenie jego zasobu słów, to
także skuteczny sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, myślącego, gdyż dzięki tematom, jakie porusza książka,
dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.



Ma my za szczyt po wia do mić na szych Czy tel -
ni ków, że w ka żdym z tych trzech bie gów wy star -
to wał i ukoń czył je bie gacz -ma ra toń czyk
no wo dwor skie go JOG GE RA Ma rek Do bro wol ski.

Oto krót ka hi sto ria tych star tów: 3 mar ca
– 30 km tech ni ką do wol ną, 192 miej sce w cza -
sie 1: 58,34 sek na 410 za wod ni ków; 4 mar ca
– 50 km sty lem kla sycz nym, 176 miej sce w M -

-50 w cza sie 4: 41,18 sek, bieg ukoń czy ło 1375
za wod ni ków, w bie gu tym uczest ni czy ła naj -
lep sza pol ska bie gacz ka Ju sty na Ko wal czyk,
któ ra w cza sie 2: 34 za ję ła szó ste miej sce,
a wy gra ła z nią tyl ko „piąt ka” za wod ni ków za -
gra nicz nych; 5 mar ca – 25 km sty lem kla sycz -
nym, M -50/71 miej sce, 384 w OPEN na 1300
star tu ją cych, czas 2: 08,11 sek. Po dzi wia my nie -
sa mo wi ty hart du cha na sze go bie ga cza, któ -
ry ty dzień póź niej, star tu jąc w bie gu na 5 km
w CI TY TRA IL, usta no wił naj lep szy re zul tat se zo -
nu. Gra tu lu je my na sze mu ma ra toń czy ko wi
i ży czy my jesz cze lep szych wy ni ków.

Nar ciar ski ma ra toń czyk z No we go Dwo ru
Tekst i Fo to: em ka

n W dniach 3–5 marca w Jakuszycach rozegrane zostały konkurencje
narciarskie 41. Międzynarodowego BIEGU PIASTÓW. Razem na 8 dystansach
wystartowało 5108 zawodników i zawodniczek (w ubiegłym roku 4996). Trzy z tych
biegów zaliczane były do klasyfikacji WORLDLOPPET (liga światowa masowych
biegów narciarskich).

We wszyst kich bie gach wy star to wa ło pra wie
ty siąc uczest ni ków, wśród nich „trzy nast ka” za wod -
ni ków no wo dwor skie go JOG GE RA. W CI TY TRA IL
JU NIOR na dy stan sie 1000 m Agniesz ka Ku czyń -
ska uzy ska ła czas 4: 21,8 sek. Na dy stan sie 2000 m
do sko na le spi sał się Ro bert Ku czyń ski, któ ry z cza -
sem 7: 14,8 sek wy wal czył I miej sce. Mi chał Wo -
dyń ski i Mi chał Run kun z cza sa mi 7: 53,2 i 8: 23,6
za ję li od po wied nio 8 i 9 miej sca. W bie gu głów -
nym na dy stan sie 5 ki lo me trów naj le piej z na szych
bie ga czy wy padł Ka rol Bie lec, uzy sku jąc
czas 19,16 sek. Ko lej ność po zo sta łych za wod ni -
ków jest na stę pu ją ca: Ma rek Do bro wol ski – 21,15
(re kord cy klu), Ania Świ stak – 21,23 (re kord cy klu),
Piotr Ochman – 21, 30, Da ria Mi row ska – 22, 02, Lu -
do mir Ryn kun – 22.31 (re kord cy klu), Piotr Wo dyń -
ski – 22, 42, San dra Or doń ska – 29,22 sek.

Wy ra ża my uzna nie dla or ga ni za to rów z Po -
zna nia za do sko na łe przy go to wa nie im pre zy.
Or ga ni za to rzy za pro si li uczest ni ków na uro czy -
ste za koń cze nie ca łe go cy klu CI TY TRA IL, któ -
re od bę dzie się 22 mar ca w War sza wie.

Ostatnia 6 runda City Trail
Tekst i Foto: emka

n W nie dzie lę 12 mar ca w Par ku Le śnym na war szaw skich Mło ci nach zo sta ła ro -
ze gra na ostat nia run da ogól no pol skich bie gów prze ła jo wych CI TY TRA IL.
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W tur nie ju za gra ły dru ży ny: Aka de mii Pił kar -
skiej So cha czew, Or łów Gu zo vii Gu zów, UKS
Unii Bo ry szew, UKS Mo dlin I, UKS Mo dlin II oraz
Świ tu No wy Dwór Ma zo wiec ki. Za wod ni cy to
chłop cy z rocz ni ków 2006/2007. Za wo dy pro -
fe sjo nal nie po pro wa dził sę dzia z MOPZPN Pa -
weł Le wan dow ski.

Ofi cjal ne go otwar cia tur nie ju do ko na li: fun -
da tor pu cha rów i dy plo mów Piotr Ro giń ski
– Ko men dant Stra ży Miej skiej, oraz fun da tor
me da li, a jed no cze śnie pre zes UKS Mo dlin
– Krzysz tof Bi sial ski. Dru ży ny za gra ły sys te mem
„ka żdy z ka żdym”. Po sto ją cej na wy so kim po -
zio mie spor to wej i za cię tej wal ce tur niej wy -
grał ze spół UKS Unii Bo ry szów. Dru gie miej sce
za jął UKS Mo dlin I, trze cie AP So cha czew,
czwar te Świt No wy Dwór Maz., pią te UKS II Mo -
dlin, a szó ste Or ły Gu zo via Gu zów. Wszyst kie
dru ży ny otrzy ma ły pu cha ry i dy plo my. Po nad -
to pił ka rze, ich tre ne rzy oraz wszy scy, któ rzy po -
ma ga li przy or ga ni za cji tur nie ju, otrzy ma li
pa miąt ko we me da le „Gra my dla Ka je ta na”.
Pod czas zbiór ki do skar bon ki ze bra -
no 517,05 zł. Ser decz nie dzię ku je my za ka żdy
grosz i wspar cie na szej ak cji.

Dzię ku je my wszyst kim za wod ni kom, tre ne -
rom, or ga ni za to rom oraz ki bi com za uda ne
za wo dy i ma my na dzie ję, że za rok spo tka my
się po now nie.

I Tur niej Or li ków
Tekst i Foto: Straż Miejska

n W sobotę 25 lutego w hali NOSiR odbył się I Turniej Piłki Nożnej Orlików
o puchar Komendanta Straży Miejskiej. Imprezę objął patronatem Burmistrz
Jacek Kowalski. Podczas turnieju prowadzona była też zbiórka dla chorego
Kajetana Wąsiewskiego.



Ini cja ty wa jest skie ro wa na do wszyst kich,
któ rzy po przez sport chcie li by cho ciaż tro chę
zmie nić swo je ży cie. „Roz bie ga my No wy

Dwór” sku pia w swo im gro nie za rów no uty tu -
ło wa nych bie ga czy, któ rzy tre nu ją w klu -
bach, jak i ama to rów oraz oso by, któ re

po raz pierw szy ku pi ły so bie bu ty bie go we. In -
te gra cja w gru pie da je oso bom po cząt ku ją -
cym mo żli wość ko rzy sta nia z prak ty ki i wie dzy
do świad czo nych bie ga czy. In spi ra cją do po -
wsta nia „Roz bie ga my No wy Dwór” by ło rów -
nież ist nie nie po dob nych grup w in nych
mia stach, któ re ma ją swo je re pre zen ta cje
na za wo dach. W so bo tę 25 lu te go od był się
pierw szy wspól ny tre ning, na któ ry przy by -
ło 21 osób. Pierw sze roz bie ga nie po pro wa -
dził Ra fał Szym bor ski – zwy cięz ca Bie gu
Czte rech Ge ne ra łów z 2015 ro ku, 5 miej sce
na Mi strzo stwach Pol ski w pół ma ra to nie.
Tem po nie by ło zbyt szyb kie, po nie waż nie -
któ re oso by bie ga ły pierw szy raz od cza sów
szkol nych. Ko lej ne spo tka nia „Tre ning dla Ka -
żde go” od by wa ją się w week en dy i są pro -
wa dzo ne przez naj lep szych no wo dwor skich
bie ga czy. Mo że w nich wziąć udział ka żdy,
kto ma ocho tę po bie gać, nie za le żnie
od wie ku i kon dy cji. Na do tych cza so we spo -
tka nia uczęsz cza gru pa po nad 20 no wo dwo -
rzan, któ rych opi nie świad czą o po zy tyw nym
przy ję ciu ini cja ty wy. „Roz bie ga my No wy
Dwór”. A po wsta ła ona, by pro mo wać mia -
sto, na przy kład przez re pre zen to wa nie go
na im pre zach bie go wych, a ta kże w ce lu or -
ga ni za cji ró żnych atrak cji spor to wych w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim.

Rozbiegamy Nowy Dwór
Tekst: Ka rol Bie lec, Fo to: fa ce bo ok/Roz bie ga my No wy Dwór

n Inicjatywa „Rozbiegamy Nowy Dwór” powstała, aby propagować sport
i aktywność fizyczną w naszym mieście. Jej celem jest promocja biegania jako
wartościowego sposobu spędzania czasu wolnego, a także motywowanie
do rozwijania sprawności fizycznej i dbania o kondycję zdrowotną.

Uczniow ski Klub Spor to wy „Re du ta”, dzia ła -
ją cy przy Ze spo le Szkół w Mo dli nie Twier dzy
w so bo tę 18 lu te go zor ga ni zo wał ha lo wy tur -
niej pił kar ski o pu char pre ze sa UKS „Re du ta”.
Do za wo dów zgło si ło się osiem dru żyn, któ re
po dzie lo no na dwie gru py. Ze spo ły za pre zen -
to wa ły wy so ki po ziom umie jęt no ści, gra to czy -
ła się do ostat nie go gwizd ka sę dzie go, a ro lę
tę peł nił zna ko mi cie Mi chał Szy mań ski. A oto
wy ni ki za wo dów:

Grupa A
Bezlitośni – Stara Gwardia 1:3
Klub Garaże – Delta 7:1
Bezlitośni – Delta 2:1
Klub Garaże – Stara Gwardia 0:3
Bezlitośni – Klub Garaże 0:3
Delta – Stara Gwardia 2:2

Grupa B
Betoniara – Pólko 0:2
Legioniści – Joker 1:4
Betoniara – Joker 1:4
Legioniści – Pólko 2:0
Betoniara – Legioniści 0:0
Joker – Pólko 5:0

Mecz o III miejsce
Klub Garaże – Legioniści 1:1 (karne 1:3)

Finał
Stara Gwardia – Joker 0:6

Najskuteczniejszym bramkarzem turnieju
został Ryszard Wodowski z Jokera, a

najlepszym strzelcem – Dawid Barciński,
zdobywca 8 bramek, z tej samej drużyny. Na
zakończenie zawodów wręczono nagrody
ufundowane przez UKS „Reduta”.

Halowy turniej piłkarski w Twierdzy
Tekst i Foto: Sławomir Krzeczkowski
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Ka na dyj kar ki
na Na rwi
Tekst: Beata Sokołowska-Kulesza
(skróty pochodzą od redakcji),
Foto: www.pzkaj.pl

n Nowy Dwór Mazowiecki i Narew, to
w tym roku miejsca, w których
kanadyjkarki po raz pierwszy zaczęły
poważne wiosłowanie.

Mo żna po wie dzieć, że No wy Dwór Ma zo -
wiec ki ze swo imi rze ka mi, to te ren wprost stwo -
rzo ny dla spor tu ta kie go jak ka ja kar stwo. (…)
Tre ner Ma riusz Szał kow ski po sta no wił je wy ko -
rzy stać na pierw sze te go rocz ne tre nin gi
na wo dzie. Cel, to przede wszyst kim ki lo me try
i tech ni ka, o któ rą na rze ce trze ba się moc niej
po sta rać. (…)

W zgru po wa niu uczest ni czy ły czte ry za wod -
nicz ki gru py U23 i czte ry ju nior ki. Dru gim tre ne -
rem na zgru po wa niu był Mi chał Mróz
z Cre so vi Bia ły stok (…)

Zgru po wa nie wi zy to wa li Pre zes PZKaj Ta de -
usz Wró blew ski i Dy rek tor Spor to wy Woj ciech
Ku dli ki. Oprócz wspól ne go obia du z za wod -
nicz ka mi, prze pro wa dzi li roz mo wy z Bur mi -

strzem Jac kiem Ko wal skim, od któ re go otrzy -
ma li za pew nie nie o peł nym wspar ciu ka ja kar -
stwa no wo dwor skie go.

Nie tyl ko pra ca na Na rwi zaj mo wa ła pod -
opiecz ne tre ne ra Szał kow skie go. Tre no wa ły
też na si łow ni, bie żni, sa li gim na stycz nej i tro -
chę na ba se nie. (…)

Naj wa żniej szy te go rocz ny start, to Mi strzo -
stwa Świa ta, za rów no te se nior skie, jak i ju nior -
skie. Choć dla na szych za wod ni czek z tak
krót kim sta żem tre nin go wym ka żdy start w im -
pre zie mię dzy na ro do wej jest rów nie wa żny.

W ubie głym se zo nie ka na dyj kar ki po ka za -
ły się z do brej stro ny zdo by wa jąc brą zo wy me -
dal Mi strzostw Eu ro py U23, zło ty me dal w PŚ, 5.
miej sce w Mi strzo stwach Świa ta i 4. po zy cję

w Mi strzo stwach Eu ro py Se nio rów. To wy ni ki
na szej naj lep szej ka na dyj kar ki – Do ro ty Bo row -
skiej. Po zo sta łe za wod nicz ki ju nior ki rów nież
po sta ra ły się o do bre wy ni ki, ry wa li zu jąc i zaj -
mu jąc punk to wa ne po zy cje w fi na łach Mi -
strzostw Eu ro py i Mi strzostw Świa ta.

(…) Plan na naj bli ższe la ta, ja kie sta wia
przed so bą (tre ner Szał kow ski red.) i swo imi
ka na dyj kar ka mi jest pro sty.

Mo ja stra te gia to, pra ca i współ pra ca z sze -
ro ką gru pą spe cja li stów, po cząw szy od tre ne -
rów, fi zjo lo gów, fi zjo te ra peu tów, psy cho lo gów,
die te ty ków. Mój plan na To kio jest pro sty, zdo -
być pierw szy me dal dla ko bie cych ka na dy jek
– pod su mo wu je tre ner Ma riusz Szał kow ski.

I za to trzy maj my kciu ki.
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Ka żde go ro ku w Ze spo le Szkół w Mo dli nie
Twier dzy z oka zji Dnia Ko biet or ga ni zo wa ne
są za wo dy, któ re by uatrak cyj nia ją to sym -
pa tycz ne świę to. Ta kże w tym ro ku Ze spół
Szkół wraz z UKS „Re du ta” zor ga ni zo wa ły za -
wo dy strze lec kie dla pań. Ka żda z uczest ni -
czek za wo dów mia ła oka zję spraw dzić

swo je umie jęt no ści strze lec kie. Kon ku ren cja
obej mo wa ła strze la nie z wia trów ki w dwóch
po zy cjach: le żąc i sto jąc, oraz strze la nie z pi -
sto le tu pneu ma tycz ne go. Oczy wi ście li czy ła
się przede wszyst kim za ba wa, ale nie za bra -
kło też emo cji. Tym bar dziej że na gro dy ufun -
do wa ne przez wi ce prze wod ni czą ce go ra dy

po wia tu no wo dwor skie go Zdzi sła wa Szmyt -
kow skie go oraz UKS „Re du ta” by ły na der
atrak cyj ne.

A oto wy ni ki;
I miejsce – Justyna Pręgowska 102 pkt
II miejsce – Agnieszka Biegaj 90 pkt
III miejsce – Ewelina Szczygieł 86 pkt

Zawody strzeleckie na Dzień Kobiet w Twierdzy
Tekst i Foto: Sławomir Krzeczkowski 
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