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Polska Biega!
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Miejsce – Park Miejski im. J. Wybickiego
Początek imprezy o godz. 13:00.
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50-lecie powstania świętuje w tym roku Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Serdecznie gratuluję organizacji tak wspaniałego jubileuszu i dziękuję za lata wytężonej
pracy na rzecz środowiska seniorów i osób
niepełnosprawnych. To właśnie dzięki takim
organizacjom i pracy wielu wspaniałych społeczników rośnie świadomość w społeczeństwie nt. potrzeb i problemów osób
potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem.
Jest to praca nieoceniona, dająca seniorom
i niepełnosprawnym wsparcie i pociechę. Nowodworski oddział Związku zorganizował uroczystości jubileuszowe, z których relację
zamieszczamy w dziale wydarzenia.
Także dla seniorów organizowane są zajęcia ze specjalistami z zakresu fizjoterapii, diabetologii, kardiologii, neurologii oraz fitness.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

do wzięcia w nich udziału. Zajęcia odbywają
się w Zespole Szkół w Twierdzy Modlin. Zadanie organizowane jest w ramach Budżetu
Obywatelskiego na 2017 rok i będzie kontynuowane do końca roku. Szczegółowy harmonogram na maj prezentujemy na str 7.
Polecam serdecznie Państwa uwadze lekturę pozostałych działów majowego wydania
Faktów.
Jacek Kowalski
Burmistrz

TEMAT NUMERU

Nasza przyjaciółka turystyka (odc. 2)

Początek zmian w Muzeum.
Najważniejsi są ludzie
Tekst i Foto: Martyna Kordulewska

n Trzy tysiące osób odwiedziło w zeszłym roku Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin. Od niedawna, dzięki dotacji z budżetu Miasta i zaangażowaniu
Stowarzyszenia, turyści mogą podziwiać kompletnie odmienioną ekspozycję
i korzystać z nowych atrakcji placówki.
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Przy ul. Baśki Murmańskiej 164 zmieniło się
wiele – od koloru ścian po aranżację wystaw.
Teraz zgromadzone pamiątki tworzą dynamiczny obraz dziejów Twierdzy Modlin. Otoczone są archiwalnymi wielkoformatowymi
fotografiami. Szare mury z elementami czerwonej cegły i dopasowane oświetlenie oddają klimat minionych dni. W obiekcie
zaaranżowano także bunkier, w którym dzięki
specjalnym efektom dźwiękowym i świetlnym
można poczuć to, co przeżywali ludzie podczas wojennego bombardowania. Wrażenia

są niesamowite i z całą pewnością czynią lekcję historii, jaką można odbyć w Muzeum, niezapomnianą. Remont kosztował 36 tys. zł
i sfinansowany został z dotacji z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Od tego sezonu
do sal placówki przeniosło się również Centrum Informacji Turystycznej.
Warto dodać, że Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin umożliwia obecnie
zwiedzanie multimedialne – ze smartfonem.

ciąg dalszy na stronie 3
www.nowydwormaz.pl
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dokończenie ze strony 2
Zmieniła się także strona internetowa: modlinmuzeum.pl. Żyjemy wszak w czasach, w których
podróż zaczynamy często od wizyty w sieci.
– Z całym zarządem stowarzyszenia wychodzimy z założenia, że jeśli mamy coś zrobić
– musimy zrobić to dobrze. Nasza wspólna
pasja i szacunek dla ludzi, którzy za naszą wol-

www.nowydwormaz.pl
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ność przelewali krew, spowodowała, że musieliśmy w godny sposób zaprezentować pamiątki po nich, a to, że wystawy są teraz
dynamiczne i multimedialne, to znak czasu.
Właśnie w tym kierunku muzeum będzie się
zmieniać – zapowiada Robert Kanigowski,
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Podkreśla, że choć na początku bywało różnie,

udało się stworzyć zgraną ekipę entuzjastów
historii, którym chce się działać na rzecz rozwoju tego miejsca. – Naszą pasję, którą zaraża się coraz więcej osób, udało się przekuć
w czyn. Jestem dumny, że mogę być częścią
tej niesamowitej grupy – mówi Kanigowski.
Grupa ta po remoncie bynajmniej nie spoczęła na laurach. W parku militarnym stanął
imponujący helikopter, a to nie koniec nowych eksponatów. Prezes Stowarzyszenia planuje również kolejne nowinki techniczne
uatrakcyjniające zwiedzanie. Co to będzie?
O tym najlepiej przekonać się samemu, regularnie odwiedzając Muzeum. Warto zrobić to
nie raz. Reakcje tych, którzy widzieli już zmienioną ekspozycję, są pozytywne. Rekomendacje padają zarówno z ust turystów, osób
z zewnątrz, jak i mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin jest nie tylko atrakcją
dla przyjezdnych, ale też miejscem, w którym
szczególnie dzieci i młodzież mogą poznać historię swojej małej Ojczyzny. Uczniowie bardzo
często goszczą przy Baśki Murmańskiej 164.
Jak czytamy na unowocześnionej stronie internetowej: celem statutowym Stowarzyszenia
jest przypomnienie i zachęcanie społeczeństwa do naśladowania cnót polskiego żołnierza, którymi są godność, honor, bohaterstwo
oraz rozbudzenie szacunku do tradycji wojska
polskiego i kultywowanie etosu żołnierza. Co
tu dużo pisać – to się udaje!
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NASZE MIASTO

Z notatnika strażnika…
Tekst i Foto: Straż Miejska

n Idzie wiosna, ruszyły prace porządkowe. Straż Miejska nasiliła kontrole czystości, w ich wyniku sporządzono kilkadziesiąt
protokołów: stwierdzono m.in. uszkodzoną nawierzchnię placu zabaw, zaśmiecenie terenów, uszkodzenia w nawierzchni
drogi, przewrócone znaki itp. Wszystkie nieprawidłowości są przekazywane na bieżąco zarządcom dróg oraz właścicielom
prywatnym i monitorowane jest usuwanie zgłoszonych usterek.
W wyniku zgłoszeń dotyczących zadymienia strażnicy dokonali kilku kontroli, które dotyczyły spalania w kotłowniach oraz rozpalania
ogniska.
Reagujemy także wobec właścicieli psów.
W zależności od okoliczności zastosowano pouczenia lub ukarano ich mandatami i zobowiązano do posprzątania po swoich
pupilach.

atrze dwóch młodych ludzi spożywało alkohol, a po wylegitymowaniu jeden z nich okazał się osobą nieletnią. Na skutek naszej
interwencji został wezwany opiekun prawny
nieletniego, a informacja o zdarzeniu była
przekazana właściwym organom i instytucjom, ponieważ Kodeks karny stanowi, że:
„Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu
napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego
napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2”.

widziany za to wykroczenie wynosi 100 zł
oraz 1 punkt karny. Nagminnie popełnianym
wykroczeniem jest też niezachowanie odległości 10 metrów od skrzyżowania i przejścia
dla pieszych – takie sytuacje obserwują codziennie pracownicy monitoringu na skrzyżowaniu ul. Nałęcza i ul. Warszawskiej, podobnie
jest na skrzyżowaniu ul. Nałęcza z ul. Modlińską. Parkowanie w taki sposób może skutkować mandatem karnym w wysokości 300 zł
i 1 punktem karnym. Przypominamy, że parkując na chodniku w miejscu dozwolonym, należy pozostawić przejście dla pieszych
wynoszące co najmniej 1,5 metra, tak by osoba z wózkiem lub osoba niepełnosprawna
mogły przejechać tym chodnikiem.

Art. 47 ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”:

Często się zdarza, że ludzie lekceważą przepisy ruchu drogowego, a ponadto brak im
właściwej oceny swego postępowania. Kiedyś na przykład pewna kobieta kierująca pojazdem zaskoczyła nas stwierdzeniem: „Takie
parkowanie przeszkadza tylko w Nowym Dworze i nie jest to żadne wykroczenie”.

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój
na chodniku kołami jednego boku lub
przedniej osi pojazdu samochodowego
o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem,
że:
1. na danym odcinku jezdni nie
obowiązuje zakaz zatrzymania lub
postoju;
2. szerokość chodnika pozostawionego dla
pieszych jest taka, że nie utrudni im
ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3. pojazd umieszczony przednią osią
na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów
na jezdni.

Parkowanie na ścieżkach rowerowych:

Podjęliśmy kilkanaście interwencji w stosunku do osób nietrzeźwych, które leżąc na ulicy
lub po niej spacerując, stwarzały zagrożenie
dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Osoby te najczęściej po przebadaniu
przez lekarza były oddawane pod opiekę rodziny, niektóre musiały jednak być przewiezione do ośrodka trzeźwości w Warszawie.
Pora wiosenna sprzyja spacerom, ale niestety także amatorom spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, takich jak skwery,
parki i place zabaw. Zdarza się również, że
osoba dorosła spożywa alkohol albo częstuje
nim osobę nieletnią. Na przykład w amfite4

Ostatni tydzień obfitował, niestety, w kilkanaście interwencji związanych z niewłaściwym parkowaniem. Najczęściej popełniane
wykroczenia to parkowanie w strefie obowiązywania znaku B-36 „Zakaz zatrzymywania
się”. Przypomnijmy, że znak ten oznacza całkowity zakaz, to znaczy, że w takim miejscu nie
można zatrzymać się nawet „na chwilkę”.
Zgodnie z kodeksem wykroczeń mandat prze-

Art. 49 pkt 11: Zabrania się zatrzymania pojazdu: na drodze dla rowerów, pasie ruchu
dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.
Według taryfikatora takie parkowanie skutkuje mandatem w wysokości 100 zł i 1 punktem karnym.
I ostatnie najczęściej popełniane wykroczenie to parkowanie wzdłuż linii ciągłej.
Art. 49
Zabrania się zatrzymania pojazdu:
4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz
w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli
zmusiłoby to innych kierujących
pojazdami wielośladowymi
do najeżdżania na tę linię;
www.nowydwormaz.pl
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5. na jezdni obok linii przerywanej
wyznaczającej krawędź jezdni oraz
na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej
wyznaczającej krawędź jezdni;
Operatorzy monitoringu codziennie ujawniają naruszenia porządku, m.in. takie jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
czy niewłaściwe parkowanie, a oto przykłady:
• Park Wybickiego, godziny
późnowieczorne – operator monitoringu
zaobserwował dziwne zachowanie
grupy ludzi przy infomacie. Jeden
z mężczyzn uderzył pięścią
w urządzenie, po czym wszyscy oddalili
się na ławkę w parku. Natychmiast
powiadomił o tym zdarzeniu dyżurnego
Komendy Powiatowej Policji, który wysłał
na miejsce załogę. Na szczęście tym
razem infomat nie ucierpiał, a mężczyźni
zostali przez policjantów pouczeni
o właściwym korzystaniu z urządzeń
elektronicznych.

NASZE MIASTO

• Ulica Młodzieżowa, plac zabaw – tu
czujne oko kamery zauważyło młodzież,
która beztrosko korzystała z urządzeń
przeznaczonych dla dzieci w sposób
budzący wiele zastrzeżeń. Na miejsce
udał się patrol strażników, którzy
przeprowadzili rozmowę z młodzieżą,
informując o regulaminie
obowiązującym na placu zabaw.
Po naszej interwencji młodzież opuściła
plac zabaw.

prawidłowe i szybkie reagowanie
i niesienie pomocy, dbając
jednocześnie o własne bezpieczeństwo.
• „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
– te zajęcia mają na celu uświadomienie
młodym ludziom, że błędy popełniane
w wieku młodzieńczym mogą mieć
konsekwencje w dorosłym życiu.
Omawiane tematy to: stalking, czyli
uporczywe nękanie, a także przemoc
rówieśnicza, kradzież, uszkodzenie
mienia; z jednej strony chcemy pokazać
zagrożenia, na jakie narażona jest
dzisiejsza młodzież, z drugiej zaś
przestrzec młodych ludzi, by nigdy nie
znaleźć się w sytuacjach łamania prawa.

Straż Miejska na bieżąco realizuje program
profilaktyki w szkołach i przedszkolach. Ostatnio omawialiśmy następujące tematy:
• „Bezpieczny Internet” – najmłodszym
użytkownikom Internetu przekazaliśmy
wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie ze
sobą niewłaściwe jego użytkowanie.
• „Wypadek na drodze” – dbając
o wiedzę w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadku, prowadzimy
wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną
– Ratownictwo Wodne zajęcia
w szkołach, uświadamiając i ucząc
naszą młodzież i dzieci, jak ważne jest

Kolejny raz posprzątali wał!
Tekst: red.
Foto: wirtualnynowydwor.pl

n Odbyła się coroczna wiosenna akcja sprzątania wałów. Wzięli w niej udział radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Rady
Krzysztofem Bisialskim na czele, strażacy i mieszkańcy miasta.
W sobotni poranek 22 kwietnia uczestnicy
akcji zebrali się na targowisku miejskim
i po odebraniu rękawiczek i worków wyruszyli
na wał przeciwpowodziowy. Wśród sprzątających oprócz mieszkańców byli też radni: Krystyna Nasiadka, Wioletta Dylewska i Roman
Biliński, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz strażacy z jednostek OSP Nowy
Dwór Mazowiecki i OSP Ratownictwo Wodne.
W akcję zaangażował się również wicestarosta Paweł Calak. Śmieci od strony Wkry zbierali także kajakarze, których zabezpieczali
łodzią ratunkową druhowie z OSP Ratownictwo Wodne. Jak zgodnie stwierdzili uczestnicy
akcji, z roku na rok śmieci jest coraz mniej.
W tym roku zebrano 20 worków odpadów.
Po zakończeniu akcji na wszystkich jej
uczestników czekał poczęstunek: gorąca grochówka i kiełbaski z grilla.
www.nowydwormaz.pl
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WIEŚCI Z POWIATU

Spotkanie z mieszkańcami
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w NDMaz.

10 kwietnia 2017 roku w Nasielskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Starosty Nowodworskiego
Magdaleny
Biernackiej
z mieszkańcami gminy Nasielsk. Jest to początek cyklu spotkań z mieszkańcami powiatu
podsumowujących pierwszą połowę kaden-

cji. Starosta zaprezentowała dotychczasowe
wyniki pracy oraz odpowiadała na pytania
uczestników. Obecny był również Wicestarosta Paweł Calak, który odniósł się do pytań dotyczących przeprowadzonych inwestycji.
Więcej na: www.nowodworski.pl

Nowy samochód w Zespole
Placówek Edukacyjnych
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w NDMaz.
Piękna wiosenna pogoda zachęca do spacerów. Starosta wraz z wicestarostą odwiedzili Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, aby zobaczyć rozkwitający ogród i korzystające
z jego uroków dzieci. Była to też okazja do zapytania Dyrektor Jolanty
Lesak, jak sprawuje się nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, z którego od niedawna korzystają podopieczni placówki.
Zakup samochodu został sfinansowany ze środków powiatu oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Więcej na: www.nowodworski.pl

Kwalifikacje
wojskowe 2017
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego
w NDMaz.

n 4 kwietnia 2017 roku dobiegła końca kwalifikacja wojskowa rocznika 1998. Przez blisko miesiąc
do Komisji Kwalifikacyjnej działającej
na terenie powiatu nowodworskiego
zgłosiło się ponad 400 mężczyzn i 6 kobiet, co stanowi 94 procent wszystkich
wezwanych.
Za przeprowadzanie kwalifikacji podziękowania członkom Komisji złożył obecny
na podsumowaniu Wicestarosta Nowodworski Paweł Calak.
Więcej na: www.nowodworski.pl
6
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WIEŚCI Z RATUSZA

Razem dla przyszłości naszego miasta!
Tekst i Foto: red.

n Trwają prace nad Strategią Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018–2030. Dokument powstanie do końca
tego roku i będzie określał kierunki rozwoju i działania zmierzające do realizacji wizji przyszłości miasta.

Konsultacje społeczne
Pierwszym etapem tworzenia Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018–2030 były konsultacje społeczne, które
odbyły się w ubiegłym roku. Ich głównym celem była identyfikacja potrzeb, problemów
i pomysłów mieszkańców miasta. W ramach
konsultacji odbyły się spotkania oraz przeprowadzona została ankieta internetowa.
W ankiecie zapytano mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego o najważniejsze
aspekty życia w mieście oraz ocenę jego warunków. Oczami mieszkańców Nowy Dwór
Mazowiecki w ostatnich latach zdecydowanie zmienił się na lepsze. Miało na to wpływ
przede wszystkim wybudowanie lotniska
w Modlinie, poprawa infrastruktury drogowej
oraz pojawienie się nowych miejsc pracy.
Zauważono również poprawę wizerunku i estetyki miasta, rozwój budownictwa mieszkaniowego, a także budowę obiektów
sportowo-rekreacyjnych. Mieszkańców poproszono również o wskazanie negatywnych
aspektów życia w mieście. Wśród nich pojawiły się negatywne opinie o terenach zielo8

nych, komunikacji miejskiej i zanieczyszczeniu
powietrza. Za najważniejszą inwestycję mającą wpływ na rozwój Nowego Dworu Mazowieckiego niemal wszyscy mieszkańcy uznali
budowę lotniska w Modlinie.
Według mieszkańców Nowy Dwór Mazowiecki powinien dążyć do tego, by stać się
dobrym miejscem do życia poprzez rozwój
mieszkalnictwa, edukacji, rozrywki i rekreacji
oraz budowanie lokalnych społeczności. Jaki
powinien być Nowy Dwór Mazowiecki za kilka lat? Jakim chcieliby go widzieć jego mieszkańcy? Miasto stale się rozwijające z pięknymi
drogami, chodnikami, parkami, z zagospodarowanymi rzekami (deptaki, restauracje, przystanie). Miasto przyjazne turystom z pięknie
oświetlonymi zabytkami – opisuje jeden
z mieszkańców.
W ramach konsultacji odbyło się także dziewięć spotkań z mieszkańcami, podczas których pytano ich o problemy, z jakimi się
spotykają, mieszkając w Nowym Dworze Mazowieckim. Zgłoszono potrzebę aktywizacji seniorów w mieście, rozbudowę monitoringu
oraz modernizację oświetlenia i rewitalizację

miasta. Mieszkańcy sądzą również, że warto
inwestować w turystykę i zwiększać atrakcyjność miasta dla przyjezdnych. W związku
z tym należy poprawić komunikację ze stolicą
oraz tworzyć obiekty i inicjatywy, które przyciągną turystów, takie jak park linowy, rozbudowa ścieżek rowerowych czy kolej gondolowa.
W konsultacjach wzięli również udział turyści odwiedzający Nowy Dwór Mazowiecki.
Wskazywali oni na wyjątkowe walory turystyczne okolicznych zabytków, zwłaszcza Twierdzy
Modlin. Większość z odwiedzających, jak wynikało z ankiety, planuje ponownie odwiedzić
miasto i poleciłoby wizytę w okolicy innym osobom. Turyści widzą Nowy Dwór Mazowiecki jako atrakcyjne miejsce dla rodzin, położone
w pięknej okolicy, spokojne, zielone i mające
swój urok. Potrzebna jest jednak rozbudowa
bazy hotelowej, która jest niezbędna dla rozwoju turystyki.
Dzięki konsultacjom społecznym, w których
wzięli udział mieszkańcy i turyści, udało się zidentyfikować ich potrzeby i oczekiwania, które staną się fundamentem do stworzenia
strategii rozwoju naszego miasta.
www.nowydwormaz.pl
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Warsztaty
Po konsultacjach społecznych czas na kolejny etap tworzenia Strategii Rozwoju, którym są
warsztaty. Pierwsze spotkanie odbyło się
4 kwietnia w gronie nowodworskich urzędników i pracowników instytucji. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Urzędu Miasta,
Starostwa Powiatowego, nowodworskich szkół,
biblioteki, MOSiR-u czy Ośrodka Kultury. Tematem warsztatów były kierunki doskonalenia
usług publicznych. Podczas warsztatów uczestnicy mieli za zadanie zidentyfikować problemy
w obszarze usług publicznych oraz zaproponować działania zmierzające do ich rozwiązania.
Omówione zostały usługi edukacyjne, zdrowotne i społeczne, komunikacyjne, komunalne
oraz kulturalne. W kilkuosobowych grupach
omówiono poszczególne kategorie, zwracając
szczególną uwagę na problemy, jakie je charakteryzują. Dla usług edukacyjnych wskazano
na problemy związane z brakiem dopasowania oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, wzrost liczby dzieci
z różnymi dysfunkcjami oraz rosnące problemy
wychowawcze w szkołach. Zdaniem uczestników istnieje również potrzeba doposażenia
szkół, weryfikacji oferty zajęć pozalekcyjnych
oraz promowania nauki ustawicznej.
W wypadku usług zdrowotnych wskazano
przede wszystkim na problem braku młodej
kadry lekarskiej w mieście oraz potrzebę rozwoju programów profilaktycznych. Uczestnicy
zwrócili też uwagę na bariery architektoniczne utrudniające dostęp do instytucji osobom
niepełnosprawnym.
Podczas omawiania aspektu kultury w Nowym Dworze Mazowieckim zwrócono uwagę
na brak kina oraz sali teatralnej w mieście, co
naturalnie ogranicza ofertę kulturalną. Uczestnicy sądzą również, że należy w ciekawy sposób zagospodarować okolice rzeki,
na przykład przez stworzenie promenady.
Szczególnie owocna okazała się dyskusja
dotycząca komunikacji. Uczestnicy zidentyfikowali wiele problemów i trudności i mieli wiele pomysłów na ich rozwiązanie. Głównym
postulatem była poprawa skomunikowania
ze sobą poszczególnych dzielnic miasta oraz
www.nowydwormaz.pl

okolicznych miejscowości. Pojawiły się również
propozycje zwiększenia liczby przejść podziemnych i kładek dla pieszych, a także nowych miejsc parkingowych.
W kategorii usług komunalnych zwrócono
uwagę na potrzebę poprawy jakości dostarczanej wody oraz lepszą i bardziej konsekwentną
segregację
śmieci
przez
mieszkańców.
To tylko niektóre z pomysłów, jakie pojawiły
się podczas warsztatów. Przed nami jeszcze siedem spotkań warsztatowych, podczas których
będziemy rozmawiać o warunkach życia

w mieście, infrastrukturze, środowisku, ofercie
kulturalnej i turystycznej. Odbędzie się też spotkanie poświęcone misji, wizji i kierunkom rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego. Rezultaty
konsultacji społecznych i warsztatów staną się
fundamentem do stworzenia dokumentu Strategii Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego
na lata 2018–2030. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w tym
procesie i wspólnego wyznaczania kierunków
rozwoju dla naszego miasta.
Wszystkie potrzebne informacje znajdą
Państwo na stronie www.strategiandm.pl
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Zamawiamy koncepcję zagospodarowania
Placu Solnego z nabrzeżem
Tekst: Martyna Kordulewska
Foto: Archiwum Urzędu Miejskiego

n Ruszyło postępowanie na opracowanie Zintegrowanego planu rewitalizacji
elementu dziedzictwa kulturowego na obszarze pilotażowym projektu
„RESTAURA”. Dokument powstanie jeszcze w tym roku.

Zintegrowany plan rewitalizacji (ZPR) ma
obejmować koncepcję programowo-przestrzenną rozwoju i zagospodarowania Placu
Solnego z nabrzeżem. Koncepcja […] powinna uwzględniać rozwiązania, które ożywią
zdegradowane obszary, znajdą dla nich nowe zastosowanie oraz wykorzystają istniejący
w nich potencjał. Jednocześnie proponowana koncepcja musi zapewnić miejsce dla odpoczynku i rekreacji mieszkańców miasta
i turystów wraz z usługami organizowanymi
przez sektor prywatny. Działania powinny być
realizowane z uwzględnieniem i poszanowa-

niem dziedzictwa kulturowego […] miejsca
– czytamy w opisie przedmiotu zamówienia.
ZPR musi być zgodny m.in. z Programem
Rewitalizacji Miasta, a ten przewiduje przywrócenie funkcji społecznej Placowi Solnemu. To
dlatego – oprócz miejsc parkingowych – pojawią się na nim i w jego najbliższej okolicy
elementy sprzyjające spędzaniu czasu wolnego: zieleń, miejsca do czynnego i biernego
odpoczynku. Plac Solny miałby się stać bramą pieszego traktu wiodącego wałem narwianym. Tu jest miejsce na oświetlony bulwar
spacerowy, ścieżkę rowerową, marinę dla

Koniec prac nad programem rewitalizacji
Tekst: Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n Praca nad Programem rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016–
2023 dobiegła końca. Miasto zostało oficjalnie poinformowane, że dokument został
pozytywnie zaopiniowany przez niezależnych ekspertów i w najbliższym czasie
będzie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
Przypomnijmy, że dokument Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016–2023 tworzony był od maja
do listopada 2016 roku z dużym zaangażowaniem mieszkańców naszego miasta. Jego celem
było określenie obszaru, który wymaga interwencji poprzez działania rewitalizacyjne o charakterze społecznym i gospodarczym, tak by
przeciwdziałać niepożądanym zjawiskom społecznym i ekonomicznym. Należy przypomnieć,
że to właśnie mieszkańcy wnieśli duży wkład, jeśli chodzi o metody wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru wskazanego do rewitalizacji,
którym jest niemal całe osiedla Modlin Twierdza
10

oraz osiedle Centrum. Mieszkańcy przedstawiali
propozycje naprawcze obszarów zdegradowanych – za pomocą kart projektowych, w których
opisywali przedsięwzięcia, których realizacja ma
skutkować wyprowadzeniem ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.
Ostateczna akceptacja Programu rewitalizacji… przez Urząd Marszałkowski naszego województwa to jednak nie koniec pracy z tym
dokumentem. W najbliższym czasie Miasto Nowy Dwór Mazowiecki złoży wniosek o dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. „Aktywizacja
społeczna i gospodarcza obszaru zrewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawne-

małych jednostek rzecznych i infrastrukturę
dla kajakarzy.
Ważną rolę w tworzeniu dokumentu odegra
Lokalna Grupa ds. Rewitalizacji. Jej zadaniem
będzie wsparcie wiedzą i doświadczeniem
w pracach związanych z opracowywaniem,
wdrażaniem ZPR oraz monitorowaniem prac.
Do udziału w spotkaniach grupy zaproszeni zostaną przedstawiciele lokalnej społeczności, organizacje pozarządowe, drobni przedsiębiorcy,
duże i średnie przedsiębiorstwa, specjaliści ds.
rewitalizacji, eksperci w dziedzinie urbanistyki,
instytucje naukowe i inne podmioty. W celu
stworzenia koncepcji urbanistycznej z wykorzystaniem istniejącej zabudowy i projektowaniem
nowej (także tej małej) wykonawca będzie też
prowadził własne badania i ekspertyzy.
Finalnie ZPR będzie się składał z części opisowej i graficznej. Oprócz pogłębionej diagnozy i celów strategicznych tekst ma zawierać
ogólny zarys w zakresie zarządzania obszarem, procedur związanych z planowanym
partnerstwem publiczno-prywatnym, analizę
ryzyka i szacowane dochody. Część graficzna
ma się składać z: koncepcji projektu zagospodarowania obszaru pilotażowego w skali 1:500
z pokazaniem m.in. rodzaju nawierzchni, projektowanych ciągów komunikacyjnych, zieleni, rozmieszczenia projektowanych obiektów
małej architektury i innych obiektów kubaturowych; koncepcji architektonicznej (rodzaju)
małej architektury i elementów architektury
krajobrazu, np. mebli miejskich, elementów
oświetlenia, fontann, pomników, tężni solankowych, zieleni; wizualizacji komputerowych lub
rysunków perspektywicznych przedstawiających szczegółowe rozwiązania wybranych
istotnych fragmentów obszaru pilotażowego.
Po opracowaniu zintegrowany plan rewitalizacji trafi pod obrady Rady Miejskiej.

go Kasyna Oficerskiego”. Jego celem jest poprawa funkcjonowania obiektu GKO, tak aby
można było w nim realizować szeroko rozumiane funkcje społeczne oraz gospodarcze.
Projekt ten wpisany jest do Programu rewitalizacji… jako propozycja wpływająca na ożywienie osiedla Modlin Twierdza.
Wpisanie dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego jest nie bez znaczenia dla osób czy
podmiotów, które złożyły swoje propozycje w formie kart projektowych, które ostatecznie znalazły się w dokumencie. Swoje propozycje złożyli:
Grupa Konkret, Powiat nowodworski oraz mieszkańcy. W programie znalazły się propozycje
społeczne, takie jak aktywizacja seniorów, szkolenia dla NGO czy przewodników, a także infrastrukturalne – modernizacja carskich bloków czy
Nowodworskiego Centrum Medycznego.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: http://bip.nowydwormaz.pl/public/popup.php?id_menu_item=167565
www.nowydwormaz.pl
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Obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Tekst: Andrzej Krajewski, red.
Foto: Sebastian Bańbura, M. Łada, A. Błoński, B. Morawski

n 23 kwietnia 2017 roku odbyły się uroczystości w 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Ich organizatorami byli: władze
samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2 Mazowiecki Pułk
Saperów i Zespół Szkół nr 2.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Michała Archanioła, którą odprawił proboszcz parafii ks. kan. Andrzej
Kwiatkowski. W homilii przypomniał, jak doszło
do Zbrodni Katyńskiej i podkreślił znaczenie
prawdy o tej zbrodni. Po mszy uczniowie Zespołu Szkół nr 2 zaprezentowali krótki, wzruszający program artystyczny, przygotowany
pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty
Jastrzębskiej.
Kolejnym punktem uroczystości był przemarsz na Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim. Po złożeniu
meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk.
Adamowi Przygodzie przez dowódcę kompanii honorowej i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes

ZG ZOR RP, który powitał zaproszonych gości.
Byli wśród nich m.in.: radny sejmiku Województwa Mazowieckiego Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski,
Sekretarz Jacek Gereluk, Starosta Powiatu Nowodworskiego Magdalena Biernacka, Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski, wójt
Gminy Czosnów Antoni Kręźlewicz, Szef Inżynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk
DGRSZ płk Marek Wawrzyniak oraz płk. Sławomir Krywko reprezentujący dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON,
Maksymilian Sokół-Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, a także przedstawiciele Warszawskiej
Rodziny Katyńskiej, rodzin oficerów Batalionu
Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych,
młodzież, harcerze, kombatanci. Wśród gości
obecni byli również: 103-letni kombatant kpt.
w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek
Związku oraz 93-letni kombatant Roman Kaczorowski – honorowy obywatel miasta.
Pułkownik rez. Alfred Kabata w okolicznościowym wystąpieniu podkreślił, że uroczystości katyńskie w Nowym Dworze są
www.nowydwormaz.pl

organizowane od 1994 roku i że wśród zamordowanych było 38 oficerów wywodzących się
z Batalionu Elektrotechnicznego, który w latach 1921–1939 stacjonował w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim. Dodał, że dotąd w całym
kraju posadzono 21 Dębów Pamięci poświęconych żołnierzom Batalionu Elektrotechnicznego, w tej liczbie 8 w Nowym Dworze
Mazowieckim.
Następnie przystąpiono do posadzenia
dziewiątego Dębu Pamięci, poświęconego
mjr. sap. Aleksandrowi Gawinie. Jak powiedziała Ewa Malasiewicz, dyrektor Zespołu
Szkół nr 2, szkoła od 2009 roku uczestniczy
w sadzeniu Dębów Pamięci i w ogólnopolskim programie „Katyń… ocalić od zapomnie-

nia”. Po odczytaniu przez ucznia szkoły życiorysu mjr. sap. Aleksandra Gawiny posadzono
Dąb Pamięci. Aktu tego dokonali uczniowie,
dyrektor Ewa Malasiewicz, przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, płk Adam Przygoda, płk rez. Alfred Kabata i zaproszeni goście. Pod nowo posadzonym Dębem
Katyńskim złożono białe róże.
Kolejnymi punktami programu był apel pamięci, salwa honorowa i odegranie sygnału
„Śpij Kolego”.
Prowadzący ceremonię ppłk w st. spocz.
Józef Szatkowski odczytał listy okolicznościowe, które do uczestników uroczystości skierowali Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szefa Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
oraz gen. bryg. Robert Głąb – dowódca Garnizonu Warszawa. Głos zabrała również Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny
Katyńskiej, która wyraziła uznanie płk. rez. Alfredowi Kabacie za działania upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej i złożyła
podziękowania organizatorom.
Członkowie ZOR RP i współpracujących
z nim stowarzyszeń złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego, znajdującą się
na terenie dawnych koszar przy ul. Paderewskiego.
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Wyjątkowa czterdziestka
Tekst i Foto: NOK

n Poniedziałek 20 marca 2017 roku był w Nowodworskim Ośrodku Kultury dniem wyjątkowym. Tego dnia odbyły się tu
eliminacje miejskie jubileuszowego XL Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka „. Możemy się pochwalić, że
w naszym ośrodku konkurs odbywa się już od 30 lat i nadal nie traci zainteresowania wśród dzieci i młodzieży.

O godzinie 10.00 w sali widowiskowej zasiedli młodzi recytatorzy zwycięzcy eliminacji
szkolnych wraz z opiekunami. Jubileuszowy
konkurs zasługuje na super jurora i takiego
udało się nam zaprosić. Była nim Joanna Kulig, bardzo utalentowana aktorka młodego
pokolenia, która specjalnie dla nas znalazła
czas w trakcie pracy nad filmem. Od pierw-

uczestników wybór tylko trzech finalistów był
niezwykle trudny, „bo poziom był naprawdę
bardzo wysoki „, jak stwierdziła Pani Joanna.
Po dwudziestominutowej przerwie jurorki Joanna Kulig i Lidia Godlewska (przedstawicielka NOK) doszły do konsensusu i ogłoszono
wyniki konkursu. W kategorii klas 1–3 wygrał
Aleksander Lech ze Szkoły Podstawowej nr 7,
w kategorii klas 4–6 Aniela Kiełbasińska ze
Szkoły Podstawowej nr 5, a w kategorii gimnazjum – Maria Piotrowska z Publicznego Gimnazjum nr 2. To oni będą reprezentować

Naszym reprezentantom życzymy sukcesów podczas finału.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować nauczycielom nowodworskich szkół
podstawowych i gimnazjalnych za wieloletnią
pracę z podopiecznymi i udział w kolejnych
edycjach Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, bo dzięki ich wsparciu
wspólnie wychowujemy pokolenia sympatyków recytacji i poezji w najlepszym wydaniu.

szych chwil podbiła serca dzieci i dorosłych
przesympatycznym zachowaniem i pozytywnym podejściem do naszych trochę stremowanych recytatorów. Po przesłuchaniu 27

Nowy Dwór Mazowiecki w finale XL Konkursu
Recytatorskiego „Warszawska Syrenka w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, a były nimi bardzo obecnie modne mobilne głośniki
Bluetooth oraz audiobooki z klasyką poezji
i prozy, które ufundował Nowodworski Ośrodek Kultury. Na zakończenie eliminacji konkursowych nasza przemiła jurorka odpowiadała
na pytania dzieci i z uśmiechem pozowała
do pamiątkowych zdjęć.
12
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Pół wieku Związku Emerytów
Tekst i Foto: Aneta Pielach-Pierścieniak

n 50 lat temu powstał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z tej okazji 27 kwietnia odbyły się uroczystości
w oddziale nowodworskim organizacji. Jak zawsze zorganizowano je w lokalu Relax.
gę na zmiany zachodzące w przestrzeni publicznej, likwidowanie barier komunikacyjnych, dzięki czemu obecność osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym jest
dzisiaj normą.
„Starajmy się w miarę możliwości nieść
wsparcie osobom niepełnosprawnym, obdarzać radością i ciepłem płynącym z głębi serca, na które tak czekają. Bądźmy tolerancyjni,
wrażliwi i serdeczni w obcowaniu z osobami
niepełnosprawnymi, podchodźmy do ich problemów bez uprzedzenia, ze świadomością,
że wszyscy ludzie mają równe prawa choć
odmienne możliwości” – zaapelowała na koniec do zebranych.
Wśród obecnych nie zabrakło najwyższych
władz związkowych: p. Elżbiety Ostrowskiej
– przewodniczącej Zarządu Głównego PZERiI
oraz p. Janusza Czyża – przewodniczącego
Oddziału Okręgowego PZERiI. Na uroczystość
przybyli także Starosta Powiatu Nowodworskiego Magdalena Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Burmistrz Jacek Kowalski,
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, wiceprzewodnicząca Rady Grażyna Nadrzycka, radni Rady Miejskiej, przedstawiciele
służb mundurowych, zaprzyjaźnionych organizacji społecznych oraz liczne grono członków Związku.
Historię powstania organizacji na naszym
terenie przybliżyła Eugenia Podwiązka, była
wieloletnia prezes Związku.
Osoby wspierające organizację oraz jej aktywni członkowie zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i odznaczeniami.
Na zakończenie uroczystości w podróż
po starej Warszawie, we wspaniałym występie
artystycznym, zabrał wszystkich zespół DESA
z Pomiechówka, pod kierownictwem niezastąpionej Janki Patockiej.
Uroczystość związana była nie tylko z jubileuszem Związku, lecz także z obchodzonym
zawsze w kwietniu Światowym Dniem Inwalidy. Okolicznościowe wystąpienie z tej okazji
wygłosiła Krystyna Kocan – prezes Oddziału
Rejonowego ZERiI. Podkreśliła, że od kilku lat
zachodzą zauważalne zmiany postaw wobec
osób niepełnosprawnych. Dostrzeżono, że ci
ludzie mają autentyczną potrzebę realizowania się w różnych dziedzinach życia, mają
swoje zainteresowania i pasje, które stanowią
źródło radości, likwidują negatywne stresy
i dowartościowują psychicznie. Zwróciła uwawww.nowydwormaz.pl
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System Gospodarki
Odpadami Komunalnymi
Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru, tzn.:
20.05.2017 r. – dzielnice miasta między Narwią a Wisłą, od godz. 730 do 1400
27.05.2017 r. – Modlin i Modlin Twierdza, od godz. 730 do 1400

Wielkogabaryty

Elektroodpady

Co zbieramy

Co zbieramy

Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań
i domów:
• meble – fotele, stoły, krzesła
• łóżka i materace
• dywany, lampy
• walizki
• wózki
• piece
• rowery, kosiarki.

Czego nie zbieramy
•
•
•
•
•
•

części samochodowych i opon
odpadów z remontów i budów
odpadów przemysłowych
odpadów opakowaniowych
eternitu
papy

www.nowydwormaz.pl

Kompletne odpady zużytego sprzętu:
• pralki, lodówki, zmywarki, telewizory
• kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty
kuchenne
• stare telefony komórkowe, ładowarki
• monitory, komputery, laptopy, drukarki
• płyty, zasilacze i inne części komputerowe
• kserokopiarki, faxy, niszczarki, rzutniki, kamery
• radia, telewizory, odtwarzacze kasetowe, odtwarzacze CD
i DVD, anteny satelitarne
• narzędzia elektryczne
• przełączniki, gniazda i przewody elektryczne
• wszelkiego rodzaju elektroniczny sprzęt biurowy
• drobny sprzęt gospodarstwa domowego itp.

Czego nie zbieramy
• baterii i akumulatorów
• żarówek, świetlówek, lamp szklanych, kineskopów
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BLIŻEJ HISTORII

Piotr Górski – zapomniany patriota
Tekst: Maria Możdżyńska
Ilustracje: Fotografia Piotra Górskiego, zamieszczana przez współczesną mu prasę we wspomnieniach pośmiertnych,
Piotr Górski i Edward Mórawski – długoletni przyjaciele i współpracownicy

n Jednym z większych nowodworskich zakładów przemysłowych była tzw. fabryka krochmalna. Powstała w XIX wieku,
zbudowana dla holenderskiego przedsiębiorcy Scholtena, ale rozwinęła się i w pamięci nowodworzan pozostała jako
własność spółki Górski – Mórawski. Wędrując po miejscowym cmentarzu, trudno nie zauważyć okazałego grobowca rodziny
Mórawskich. Po drugim wspólniku nie ma tu śladu. Nikt też nie pamięta, że oficjalna nazwa nowodworskiej fabryki miała
być upamiętnieniem patrioty, który dążenie do dobra Ojczyzny widział nie w walce, lecz w pracy.

Piotr Górski pochodził ze Świacka w powiecie augustowskim. Urodził się w 1859 roku
w tradycyjnej rodzinie szlacheckiej. Wcześnie
utracił ojca i wychowywany był przez matkę.
Od dzieciństwa stykał się z osobami, które
w następnych dziesięcioleciach stały się tuzami polskiej kultury i nauki. Do jego przyjaciół
i znajomych należeli: Eliza Orzeszkowa, Maria
Konopnicka, Aleksander Świętochowski, Wacław Sieroszewski i Ignacy Daszyński.
Ukończył Instytut Rolniczy w Puławach. Ponieważ jego młodość przypadła na okres
zwany w literaturze pozytywizmem, przepojony był ideami pracy u podstaw i pracy organicznej. Mimo restrykcji rządowych otworzył
w swoim majątku szkołę i ochronkę z nauką
języka polskiego. Inicjował powstawanie placówek uczących zawodu: Szkoły Rolniczej
w Sztabinie i Szkoły Handlowej w Suwałkach.
W tej ostatniej ufundował samodzielny gabinet fizyczny.
W swoich dobrach wprowadzał nowoczesne metody agrarne, rozwijał hodowlę. Łączył
rozwój rolnictwa z rozwojem przemysłu, m.in.
tworząc w rodzinnym Świacku zakłady przetwarzające ziemniaki. Nie był to jedyny zakład
tego typu, który prowadził. W 1889 roku nabył
fabryczkę mączki kartoflanej w Jakubowicach.
Cztery lata później stał się współwłaścicielem
nieczynnej od kilku lat fabryki w Nowym Dworze. Mając tak rozliczne zobowiązania, Piotr
Górski w wielu projektach i przedsięwzięciach
działał wspólnie z przyjacielem z lat szkolnych
Edwardem Mórawskim, tak było i w tym wy16

padku. Fabrykę w Jakubowicach i naszą nowodworską wspólnicy oddali w 1902 roku w zarząd inżynierowi elektronikowi Wacławowi
Mórawskiemu, synowi Edwarda. Nowodworskie przedsiębiorstwo było większe niż to w Jakubowicach i wymagało częstszego dozoru.
Z tego powodu Mórawscy zamieszkali w naszym mieście. Piotr Górski, mocno zaangażowany w sprawy rodzinnej Suwalszczyzny,
w Nowym Dworze tylko bywał.
Bardzo często wizyty w Nowym Dworze wiązały się z pobytem w Warszawie, gdzie Górski
załatwiał nie tylko interesy, ale również udzielał się społecznie. Lista instytucji społecznych,
których był współzałożycielem lub członkiem,
jest równie imponująca jak ta obejmująca jego działania przemysłowo-rolnicze. Były to
m.in. Towarzystwo Wzajemnego Kredytu, Towarzystwo Kultury Polskiej, Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze. Uważany był za człowieka wyjątkowo uczciwego i światłego, dlatego
w większości tych stowarzyszeń wybierany był
do zarządu.
Z tych samych powodów w 1908 roku został
wybrany sędzią gminnym, niestety, rząd nie
zatwierdził go na tym stanowisku. Był to skutek
patriotycznej działalności Górskiego. Stał się
niewygodny dla miejscowych władz i źle widziany w kołach rządowych. Co prawda właściciel nowodworskiej krochmalni nie łamał
prawa, ale jego działania były postrzegane
jako niebezpieczne i antyrządowe. Skończyło
się to poleceniem, jakie gubernator suwalski
otrzymał z Petersburga: Piotr Górski miał zo-

stać przymusowo przesiedlony na trzy lata
do Archangielska.
Prawdopodobnie nie zdążył dowiedzieć się
o tym wyroku. Nie zdążył też załatwić pieniędzy na planowaną rozbudową suwalskiej
handlówki. Zmarł nagle podczas pobytu
w Warszawie w niedzielę 13 marca 1910 roku.
Miał 50 lat. Ciało zmarłego wystawiono w kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży i tam
też w dwa dni później odprawiono pierwsze
nabożeństwo. Właściwy pogrzeb odbył się
w Teolinie w powiecie augustowskim. Do kościoła, którego budowę zmarły w znacznej
mierze sponsorował, przybyły tłumy. Okazało
się przy tym, jak zaraźliwa była działalność
społeczna Górskiego. Wśród żałobników byli
robotnicy z jego majątku i ci, którzy dzięki niemu zdobyli zawód. Zamiast kupować drogie
kwiaty ufundowali oni jedynie skromny wieniec, resztę składkowych funduszy przeznaczając na stypendium dla niezamożnego
ucznia ukochanej przez zmarłego Szkoły Handlowej w Suwałkach. Piotr Górski spoczął w rodowej kaplicy na cmentarzu w Sopoćkach.
Krótko po jego śmierci zmieniono zapisy
w dokumentach nowodworskiej krochmalni.
Jako jedynego założyciela umieszczono
w nich Edwarda Mórawskiego. W grudniu tego samego roku przedsiębiorstwo stało się
spółką akcyjną, a w jej zarządzie zasiedli potomkowie obu założycieli. Oficjalnie firmę zarejestrowano pod nazwą: Fabryka Przetworów
Kartoflanych – Nowy Dwór – P. Górski i E. Mórawski Spółka Akcyjna, mimo że Piotr Górski już
nie żył. Upamiętniono w ten sposób człowieka, który przyszłość Polski widział w wykształceniu i dobrobycie jej mieszkańców.
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Zapraszamy na spływ Wisłą
Tekst: Biuro LOT Trzech Rzek, Foto: Damian Ochtabiński

n 10 czerwca odbędzie się wiosenny spływ Wisłą, organizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek.
Zachęcamy do udziału.

Już 10 czerwca Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek zaprasza do udziału w wiosennym spływie Wisłą. To już kolejna impreza

z kajakowego cyklu 3Rzeki, w ramach którego
LOT zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu w kajaku w dolinie trzech rzek.

Inauguracja sezonu turystycznego 2017
Tekst i Foto: Biuro LOT Trzech Rzek

n Podczas Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2017 w sobotę 22 kwietnia
rozpoczął się sezon turystyczny na Mazowszu. Wraz z jego inauguracją na targowej
estradzie w kilku miastach Mazowsza zorganizowano z tej okazji spacery.
Braliśmy udział w targach przez trzy dni,
na stoisku Mazowsza promowaliśmy Nowy
Dwór Mazowiecki i jego atrakcje turystyczne.
W działaniach tych pomagała nam Baśka
Murmańska i starodawni wojownicy. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowanie targo-

www.nowydwormaz.pl

wych gości i innych wystawców. W ramach
akcji spacer po Mazowszu zorganizowaliśmy
dla turystów i mieszkańców Nowego Dworu
Mazowieckiego wycieczkę pod hasłem „Filmowy spacer po Twierdzy Modlin”. Ze względu na specyfikę miejsc, do których mieli

– Tym razem ruszymy szlakiem królowej polskich rzek, zaczynając naszą przygodę w przystani Młociny, a kończąc na plaży w Modlinie
Twierdzy. Wspólnie pokonamy blisko 26-kilometrowy dystans – mówi Sebastian Sosiński,
prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej
Trzech Rzek.
W ramach cyklu 3Rzeki w tym roku odbył się
już zimowy spływ Wkrą. Mimo mroźnej aury
i dość oryginalnego terminu (1 stycznia) cieszył się dużym zainteresowaniem. Cała akcja
to cztery imprezy kajakarskie – Zima, Wiosna,
Lato i Jesień. Podczas każdej z nich uczestnicy pokonują inną rzekę: Wisłę, Narew lub
Wkrę. Wyjątkiem jest edycja letnia, której trasa prowadzi wszystkimi trzema rzekami. Stanowi ona kulminację całego cyklu, stąd
wzbogacenie jej programu o dodatkowe
atrakcje.
Wszystkich zainteresowanych udziałem
w spływach bądź innych wydarzeniach organizowanych przez Lokalną Organizację Turystyczną
Trzech
Rzek
zapraszamy
do zaglądania na jej fanpage na Facebooku
oraz na stronę internetową www.3rzeki.pl.

dotrzeć uczestnicy wycieczki, ich liczba z konieczności musiała być ograniczona. Aby
wziąć udział w wycieczce, należało wysłać
zgłoszenie do Centrum Informacji Turystycznej.
Nadawca zgłoszenia otrzymywał informację
o miejscu zbiórki i planie wycieczki. Liczba
zgłoszeń niemal wyczerpała przewidziany limit,
niestety, pogoda – chłód i wiatr – odstraszyła
wielu uczestników. Z zapisanych 28 osób w wycieczce wzięło udział tylko 13. Pod opieką
przewodnika po Twierdzy Modlin – pani Elżbiety Wiercińskiej uczestnicy spaceru odwiedzili
m.in. WAK, budynek Koszar Obronnych i jego
dziedziniec oraz Wieżę Czerwoną. Poznali
miejsca, gdzie powstawało wiele polskich i nie
tylko polskich filmów. Na zakończenie spaceru uczestnicy otrzymali w Centrum Informacji
Turystycznej przy Baśki Murmańskiej 164 upominki przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz
bezpłatnie zwiedzili nową ekspozycję w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin
Spacer został zorganizowany przy współpracy i wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, firm Konkret
i Warszawa Modlin Smart City oraz Muzeum
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin. Dziękujemy.
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Spotkanie z bajką terapeutyczną
Tekst i Foto: Katarzyna Dobruk

n W piątkowe popołudnie 24 marca pani Kasia Dobruk zabrała wychowanków
świetlicy SP7 w niezwykły i ciekawy świat bajek. Odbyły się zajęcia z bajkoterapii,
która jest jednym ze sposobów pomocy dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie
z sytuacjami trudnymi, powodującymi lęk. Każda bajka terapeutyczna kończy się
pozytywnie, co pokazuje, że nawet smutne, traumatyczne wydarzenie może mieć
optymistyczny finał.
Tematyka spotkania dotyczyła trudnej dla
dzieci sytuacji związanej z chorobą rodziców
lub innych bliskich członków rodziny. Wprowadzeniem do zajęć stała się zabawa integracyjna „człowiek do człowieka” oraz rozmowa
z dziećmi o przyczynach różnych chorób, które dotykają ludzi. Wychowankowie udzielali
bardzo mądrych odpowiedzi i zapisywali je
na arkuszach papieru.
Następnie pani Kasia zapoznała uczniów
z treścią bajki terapeutycznej Zaczarowane
buty*. Jej bohaterką była dziewczynka o imieniu Dorotka oraz jej rodzice, a szczególnie mama,
która
z
powodu
wypadku
samochodowego nie mogła chodzić. Córka
pragnęła zdobyć „zaczarowane buty”, aby kobieta mogła odzyskać zdrowie. Bajka kończy
się pozytywnie: lekarz prowadzący chorą informuje telefonicznie rodzinę, że mama dziewczynki obudziła się i zaczęła poruszać nogami.
Dzieci wymyślały dalszy ciąg bajki, a potem
wszyscy uczestnicy spotkania odtańczyli radosny taniec zdrowego człowieka.

Później nauczycielka rozmawiała z dziećmi
o osobach niepełnosprawnych. W nawiązaniu do idei integracji realizowanej w naszej
placówce zastanawialiśmy się, jak możemy
pomóc niepełnosprawnym rówieśnikom i co

możemy zrobić, aby czuli się wśród nas dobrze, swobodnie. Poprzez ćwiczenie „pomocna dłoń” uczestnicy wyrazili plastycznie swoje
pomysły.
Na zakończenie zajęć omówiono prace
dzieci i odczytano hasło finałowe spotkania:
„Zdrowie to bezcenny skarb”.
Zajęcia przebiegały w radosnej, przyjaznej
atmosferze, a bajki terapeutyczne – niezwykłe, pełne nadziei opowiadania – z pewnością pozyskają sympatię wielu młodych
czytelników.
*Bajka pochodzi z książki Kamili Zdanowicz-Kucharczyk, Moc jest w nas. Bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców, Impuls,
Kraków 2016.

Wiosenna wycieczka do Londynu
Tekst i Foto: Agata Grunkowska, klasa 1, red.

n We wtorek 21 marca 2017 roku dziesięcioosobowa grupa pod opieką pań Ewy
Szmytkowskiej i Emilii Napiórkowskiej wyruszyła w wymarzoną podróż do Anglii.
Na lotnisku w Modlinie spotkaliśmy się już
o 5.00 rano. Po pożegnaniach z rodziną nadszedł czas na rutynowe kontrole paszportowe
i celne. Na szczęście nikt nie został zatrzymany na dłużej, więc mogliśmy spokojnie przejść
do hali odlotów.
Londyn przywitał nas silnym, chłodnym wiatrem, więc z radością odpoczęliśmy w samochodach wiozących nas do miejsca
zakwaterowania. Pogoda jednak w niczym
nam nie przeszkodziła i zaraz po zameldowaniu udaliśmy się na zwiedzanie przepięknej
okolicy. Poszliśmy do Hyde Parku, najstarszego
i największego parku w Londynie, który każdy
rasowy turysta musi obowiązkowo odwiedzić.
Następnego dnia po śniadaniu wyruszyliśmy z hotelu, aby zwiedzić najważniejsze miejsca w Londynie – na wstępie Buckingham
Palace i Westminster Abbey. Niestety, w tym
dniu pogoda nadal nam nie dopisywała,
więc oglądaliśmy miasto z wysokości London
18

Eye, ukryci przed deszczem i wiatrem. Później
zwiedzaliśmy ekspozycje w National Gallery,
następnie udaliśmy się do Covent Garden,
gdzie mogliśmy zakupić kilka pamiątek i obejrzeć ulicznych grajków. Poznaliśmy również
słynne londyńskie place: Leicester Square
i Piccadilly Circus, a także słynne sklepy: Harrods i Hamleys. Zmęczeni 21-kilometrowym
marszem wróciliśmy do hotelu.
Kolejny dzień okazał się wspaniały. Rano
ok. godziny 10.00 poszliśmy do Muzeum Figur
Woskowych Madame Tussaud. Kolejną atrakcją była przejażdżka kolejką do Greenwich.
Zwiedziliśmy tam Royal Observatory Museum,
a także zrobiliśmy sobie zdjęcia, stojąc jednocześnie na dwóch półkulach naszego globu.
Aby upamiętnić tę wizytę, zakupiliśmy pamiątki na regionalnym targu i skosztowaliśmy lokalnych pyszności.
Ostatniego dnia naszej wizyty w Londynie
robiliśmy zakupy na jednej z najsławniejszych

ulic stolicy Anglii i – Oxford Street. Po dwugodzinnym zakupowym maratonie wróciliśmy
do hotelu i z trudem zapakowaliśmy wszystko
do walizek. Niestety, nasz pobyt w Londynie
dobiegał końca, pożegnaliśmy się z miastem
i wróciliśmy do Polski.
Na zakończenie wypada tylko potwierdzić,
że w Londynie naprawdę nie można się nudzić. Jest tu wspaniała historia Anglii, niepowtarzalne atrakcje turystyczne, piękne parki
królewskie i wiele okazji do zrobienia zakupów. Przywieźliśmy ze sobą mnóstwo zdjęć
i niezapomnianych wrażeń, których dostarczył
nam Londyn.
www.nowydwormaz.pl
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Pożegnanie zimy
i powitanie wiosny w PP4
Tekst: Monika Skrońska
Foto: Kinga Kuczkowska

n 21 marca w PP4 odbyło się uroczyste pożegnanie zimy, połączone
z jednoczesnym powitaniem wiosny. To dzień wyczekiwany chyba przez
wszystkich. Po długiej i mroźnej zimie chcemy ciepła, kwiatów, zielonych drzew
i śpiewu ptaków. Dlatego w tym dniu obowiązywały wiosenne barwy – przede
wszystkim kolor zielony.

Pierwszy dzień wiosny w Twierdzy na sportowo
Tekst i Foto: Sławomir Krzeczkowski

n W Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy pierwszy dzień wiosny – 21 marca
– obchodzono na sportowo. Dzięki zgodzie dyrektora szkoły Zdzisława
Szmytkowskiego reprezentacje klas gimnazjalnych wystartowały w wieloboju
sportowym, który miał wyłonić najlepszych.

Każda klasa wystawiła reprezentację składającą się z czterech uczniów: dwie dziewczynki i dwóch chłopców – oraz
www.nowydwormaz.pl

wychowawcy klasy. Konkurencje wielobojowe były tak dobrane, aby było sportowo, bojowo i wesoło. Rywalizacja była bardzo

W uroczystych obchodach powitania wiosny wzięły udział dzieci z wszystkich grup wiekowych: Tygryski, Żabki, Motylki, Delfinki,
Pszczółki, a także dzieci z Miejskiego Żłobka
nr 1. W przedszkolu naprawdę zrobiło się wiosennie. Wszystkie dzieci zebrały się w sali
i w wielkim napięciu czekały na to, co się wydarzy. W tle słychać było piosenkę Skaldów
zatytułowaną „Wiosna”, gdy nagle oczom
dzieci ukazały się dwie piękne panie: jedna
w białej sukni, druga w zielonej. Chodziły między dziećmi, sypiąc płatkami śniegu i kolorowymi kwiatkami.
Prowadząca zapytała dzieci, czy mają jakiś pomysł na wypędzenie zimy. Dzieci postanowiły zaśpiewać piosenkę. „Wsiadaj zimo
na sanki i uciekaj już, zabierz śnieżne bałwanki, zabierz wiatr i mróz…” – takie rady miały
dzieci dla Pani Zimy, z którą w tym dniu wszyscy się żegnali. Wszystkie grupy kolejno prezentowały kukły Marzanny.
W dalszej części uroczystości, podczas
wspólnych zabaw, przedszkolaki słuchały opowiadań o wiośnie, rozwiązywały przyrodnicze
zagadki, śpiewały piosenki. Następnie w barwnym korowodzie przemaszerowaliśmy ulicami
Modlina Twierdzy, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców. Podczas marszu dzieci śpiewały wiosenne piosenki i szukały oznak
wiosny w przyrodzie. Wszystkich ogarnęła
spontaniczna radość. Po powrocie weszliśmy
do ogrodu przedszkolnego, by już na zawsze
pożegnać zimę. Marzanny spłonęły w ogniu,
a my wróciliśmy do naszego przedszkola.

zacięta, zespoły walczyły o każdą sekundę
czy metr parkietu.

Klasyfikacja końcowa:
• I miejsce – IIa
• II miejsce – IIIb
• III miejsce – IIb
Zwycięski zespół wystąpił w składzie: Oliwia
Jakubiak, Angelika Kruczkowska, Dawid Redman, Sebastian Piotrzkowicz. Wychowawca
klasy – Artur Kielar.
Po zawodach wielobojowych wystąpiła grupa taneczna pani Renaty Sawickiej-Turek, prezentując bardzo wiosenny pokaz taneczny,
który został nagrodzony owacją gimnazjalnej
publiczności. Ostatnim punktem programu obchodów pierwszego dnia wiosny był zacięty
mecz koszykówki pomiędzy reprezentacją nauczycieli i uczennic gimnazjum. Wbrew oczekiwaniom nauczyciele ani przez chwilę nie
oddali inicjatywy swoim uczennicom. Tym bardziej że mieli w swoich szeregach duchownego, księdza Marcina Zębalę, który
zaprezentował swoje doskonałe umiejętności
koszykarskie, stając się jednym z twórców końcowego sukcesu.
Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufundowane przez UKS Reduta.
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Easy English
Tekst i Foto: Koordynator konkursu Ewa
Szmytkowska – nauczyciel języka
angielskiego

n 10 kwietnia 2017 r. odbył
się I Międzyszkolny Konkurs Języka
Angielskiego dla uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu
nowodworskiego „Easy English”.
Idea konkursu polega na wspólnej zabawie językowej, której celem jest zmotywowanie młodych ludzi do nauki języka
angielskiego jako narzędzia komunikacji we
współczesnej Europie.
Konkurs zorganizowało Publiczne Gimnazjum nr 4 im. płk. Edwarda Malewicza w Nowym Dworze Mazowieckim. Patronat
honorowy nad konkursem objęła Starosta Powiatu Nowodworskiego pani Magdalena Biernacka, która ufundowała nagrody.

Do konkursu zgłosiły się 4 szkoły, wzięło w nim
udział 10 uczniów. Test trwał 120 minut, składał
się z części słuchowej i pisemnej. Komisja wyłoniła laureatów: I miejsce – Dariusz Głodek (PG
nr 2), II miejsce – Klaudia Majewska
(PG 4), III miejsce – Julia Szczepańska (PG w Po-

miechówku). Pani Magdalena Biernacka, pan
Paweł Calak oraz dyrektor szkoły pan Zdzisław
Szmytkowski wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa w konkursie oraz czekoladowego zajączka
– w związku ze świętami Wielkanocnymi.

Zdrowo jem, więcej wiem
Tekst i Foto: Paulina Włodarczyk

n Dzieci z klasy IId Szkoły Podstawowej nr 5 wzięły udział w projekcie
edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej wiem”, realizowanym przez Fundację BOŚ
i objętym patronatem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.

W ramach projektu uczniowie zdobywali
cenną wiedzę na temat wpływu wody na organizm ludzki oraz podejmowali wiele działań
mających na celu zmienienie nawyków żywieniowych u innych dzieci. Uczniowie wystawili też spektakl teatralny „Modne
witaminki”, służący nakłonieniu widowni
do spożywania jak największej ilości warzyw
i owoców, oraz wcielili się w postać Wodolubka, który promował picie wody mineralnej.

Magiczny dywan
Tekst i Foto: Paulina Włodarczyk,
Milena Ciurzyńska

n Na dzieci z Piątki, po ich powrocie
z ferii, czekała wielka niespodzianka.
W szkole pojawił się Magiczny Dywan, czyli
urządzenie umożliwiające prowadzenie interaktywnych zajęć, na których dzieci uczą się
20

poprzez zabawę. Uczestnicy przeżywają
wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą
z różnych dziedzin nauki.
Magiczny Dywan to system czujników ruchu, który zawiera w sobie komputer, projektor i pakiet gier edukacyjnych. Urządzenie
wykrywa ruch osoby poruszającej się po obrazie wyświetlanym na podłodze. Aktywizuje
on dzieci, pobudza ich wyobraźnię i rozwija wie-

le funkcji, m.in. koordynację wzrokowo-ruchową,
koncentrację uwagi, orientację przestrzenną,
motorykę.
www.nowydwormaz.pl

Fakty Nowodworskie

EDUKACJA

Z życzeniami do Papieża Franciszka
Tekst i Foto: s. Ewa Grzegorczyn

n 13 marca Papież Franciszek będzie obchodził czwartą rocznicę wyboru
na Stolicę Piotrową.

Włącz niebieskie światło
Tekst i Foto: S.M.

n W Publicznym Przedszkolu nr 2 po raz kolejny obchodziliśmy Dni Autyzmu.

Chcieliśmy, aby wiedział, że uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Twierdzy Modlin pamiętają o tej
rocznicy i modlą się za niego. Dlatego przygotowaliśmy razem z dziećmi specjalną kartę
z życzeniami, która została wysłana do Watykanu. Mamy nadzieję, że Papież będzie miał
wiele radości, czytając te życzenia.
A my 13 marca, przeżywając swoje szkolno-parafialne rekolekcje wielkopostne, będziemy się szczególnie modlić za Papieża
Franciszka, aby Bóg dał mu:
• dużo sił w pasterzowaniu całym
Kościołem,
• dużo radości, która zaraża wszystkich
smutasów,
• dużo zapału i mocy Ducha Świętego, by
budzić gorliwość świętości w tych, którzy
trochę przysypiają na kanapach.

Od 3 do 7 kwietnia specjaliści pracujący
z dziećmi organizowali w naszym przedszkolu
dla każdej z grup zajęcia na temat różnic między ludźmi, odbierania świata za pomocą
zmysłów oraz rozpoznawania i nazywania
emocji. Dzieci bawiły się i doświadczały wielozmysłowo. Każdy mógł poczuć za pomocą
wszystkich zmysłów, czy coś jest np. miłe w dotyku albo brzydko pachnie. Wyrazem radości
ze wspólnego doświadczania i bycia razem
były niebieskie plakaty z niebieskimi pieczątkami, które dzieci wykonały własnymi dłońmi.
Rodzice mogli uzyskać informacje na temat trudności w codziennym funkcjonowaniu
osób z autyzmem i dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, jeśli zaniepokoi ich coś w rozwoju ich dzieci.

Woda w naszym życiu
Tekst: Aleksandra Tobolczyk
Foto: Kinga Kuczkowska

n 7 kwietnia PP4 gościło panią
Joannę Troińską – mamę Gosi z grupy
Delfinki. Pani Asia z wykształcenia jest
inżynierem środowiska wodnego
i pracuje w Regionalnym Zarządzie
Gospodarki Wodnej.
Podczas spotkania przekazała nam kilka
ciekawostek dotyczących znaczenia wody
w naszym życiu. Przeprowadziła wiele eksperymentów i doświadczeń, dzięki którym dzieci
mogły poznać wykorzystanie wody w środowisku i dowiedzieć się, jak ważną rolę odgrywa ona w życiu człowieka.
Dzięki pani Asi przedszkolaki poznały trzy
stany skupienia wody: stały (lód), ciekły (woda w dzbanku) i gazowy (para wodna). Mogły także odpowiedzieć sobie na pytanie, czy
kulki z plasteliny, z folii aluminiowej i piłeczki
pinpongowe mogą zatonąć w szklanym nawww.nowydwormaz.pl

czyniu pełnym wody. Jak się okazało, tylko kulki z plasteliny z powodu swojej ciężkości zatonęły pod wodą.
Ciekawostką było też to, po co budowane
są tamy wodne i do czego służą. Pani Asia
przy pomocy Gosi pokazała nam doświadczenie, którego celem było zrozumienie, na czym
polega praca zapory wodnej. Otóż służy ona
do ochrony przeciwpowodziowej, pomaga
też gromadzić (rezerwuar wody) i pozyskiwać
wodę, którą człowiek zamienia w energię, ale
może mieć również walor turystyczny.

Pani Asia pokazała też dzieciom, która
ciecz miesza się z wodą – przeprowadziła doświadczenie z sokiem malinowym, mlekiem
i olejem. Ku zdziwieniu i zachwytom przedszkolaków olej jako jedyna substancja pozostał
na powierzchni wody i przyjął postać różnej
wielkości bąbelków.
Na zakończenie tego ciekawego i bardzo
pouczającego spotkania dzieci podziękowały pani Asi za przybycie i za mnóstwo atrakcji,
dzięki którym uświadomiły sobie, jak ważna
w naszym życiu jest woda.
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Zakończenie City Trail
Tekst i Foto: emka

n 22 marca odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego cyklu biegów
przełajowych City Trail z Nationale Nederlanden 2016/2017.
Na miejsce tego wydarzenia wybrano
olbrzymią aulę warszawskiego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która
wypełniła się do ostatniego miejsca.
Organizatorzy zaprezentowali zebranym kilka
filmów z sześciu imprez tego cyklu,
przeprowadzonych
od
października
ubiegłego roku do marca 2017 roku na
terenie Parku Leśnego na warszawskich
Młocinach. Poinformowali też, że w 6 rundach

zarejestrowano 1337 dorosłych uczestników i
448 dzieci. Z tej liczby 583 dorosłych, w tym 226
kobiet, oraz 204 dzieci w City Trail Junior
nagrodzono pięknymi medalami za
ukończenie 4 biegów. Na medalu
umieszczona jest znacząca inskrypcja Tonny
Robinsa: „Każde wielkie osiągnięcie zaczyna
się od decyzji, by spróbować”.
Szesnaście takich medali zdobyli zawodnicy
nowodworskiego Joggera-NOSiR. w City Trail

Wyczyn biegaczy nowodworskiego
Joggera w Orlen Maratonie
Tekst i Foto: emka

Junior w bardzo silnej konkurencji tuż za podium
uplasowało się rodzeństwo Robert i Wiktoria
Kuczyńscy, a pozostała czwórka – Agnieszka
Kuczyńska, bracia Michał i Sławek Rynkunowie
oraz Michał Wodyński – zajęła miejsca w
pierwszej dziesiątce swoich kategorii wiekowych.
W konkurencji seniorów w czołówkach swoich
kategorii bardzo wysoko uplasowali się Ania
Świstak i Daria Mirowska, a wśród mężczyzn
Michał Wodyński, Piotr Ochman, Karol Bielec,
Marek Dobrowolski i Andrzej Piekut, którzy
pozostawili za sobą kilkudziesięciu rywali nie tylko
z Mazowsza i Warszawy, ale i z całego kraju,
licznie uczestniczących w tych biegach.
Wspaniała atmosfera zawodów udzieliła
się organizatorom z Poznania, którzy
zakończyli uroczystość słowami: „Dziękujemy,
Warszawo!”.

n Fantastycznie spisała się para
biegaczy Joggera w Orlen Warsaw
Marathonie, rozegranym
w niedzielę 23 kwietnia. Byli to: Ania
Świstak i Piotr Ochman, brat męża Ani.
Od kilku lat oboje startują w barwach nowodworskiego joggera i należą do najlepszych
biegaczy. Ania w ubiegłym roku została mamą, do biegania wróciła pod koniec 2016 roku. Zgłaszając się do warszawskiego maratonu,
tym razem postanowiła wystartować ze swoim
nowo narodzonym synem, Piotrek miał jej pomagać na trasie. Próba udała się znakomicie!
Wynik przeszedł najśmielsze oczekiwania!
Na kilkanaście tysięcy startujących oboje dobiegli z wózkiem do mety – Piotrek został sklasyfikowany na 1239 miejscu, Ania na 1243 osiągając rewelacyjne rezultaty: Piotrek 3:29:01,
Ania 3:29:02. Trudno się dziwić radości na ich
twarzach, gdy przekraczali metę maratonu.
Gratulujemy wspaniałego wyczynu!
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LOTTO Poland Bike Marathon
w Nowym Dworze Mazowieckim
Tekst i Foto: Organizatorzy

n Legendarna Twierdza Modlin ponownie została zdobyta! Drugi etap LOTTO Poland Bike Marathon 2017, cyklu wyścigów
amatorów na rowerach górskich, organizowanego przez Grzegorza Wajsa, został rozegrany w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ta miejscowość na mapie Poland Bike gości od samego początku, czyli od dziewięciu
lat. Na starcie, ponownie na terenie Warszawa-Modlin Smart City, stanęło tym razem – i to
mimo bardzo niesprzyjającej pogody – 700
miłośników jazdy na dwóch kółkach. Na trasie było wszystko. Sporo technicznych zjazdów
i podjazdów oraz przejazdy przez historyczne
fortyfikacje Twierdzy. Każdy też mógł się zmierzyć z „Wajsgórą”, wymagającym podjazdem
w okolicach Modlina.
Na najdłuższym dystansie MAX (53 km) zwyciężył Ernest Kurowski (Wawa Bike Team)
przed Adrianem Jusińskim i Kamilem Kuszmidrem (obaj z TRW MTB Racing Team). Wśród
kobiet wygrała Barbara Kleczaj (Go Sport AK
Sped Team), wyprzedzając Izabelę Żeszczyńską (Dirty40) i Katarzynę Skurę (Absolute Bikes
RedIngo Team).
Trasę MINI (26 km) najszybciej pokonał Tomasz Strzemieczny (Wysportowani Racing Team) przed Kamilem Karwatem (RowerLady.pl)
i Grzegorzem Marcinkiewiczem (Nasz Bike Team). W rywalizacji kobiet triumfowała Magdalena Kuszmider (Legionowo), która wyprzedziła
Joannę Sobczuk (Wodociągi Warszawskie) i Katarzynę Gregorowicz (Go Sport AK Sped Team).
Na dystansie FAN (9 km) ścigali się uczniowie szkół podstawowych. Wśród chłopców
zwyciężył Jan Owczarek (Warszawski Klub Kowww.nowydwormaz.pl

larski) przed Maciejem Petryszynem (UKK Huragan Wołomin) i Janem Ambrożkiewiczem
(Warszawski Klub Kolarski). W gronie dziewcząt najlepsza była Katarzyna Praszczałek
(Dynamik ART) przed Dominiką Wiśniewską
(UKK Huragan Wołomin) i Marią Ambrożkiewicz (Warszawski Klub Kolarski). W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland Bike jeździły
też dzieci w wieku 2–4 i 5–6 lat.
W rywalizacji drużynowej w Nowym Dworze
Mazowieckim triumfował TRW MTB Racing Team przed Absolute Bikes RedIngo Team
i MGG Helpea Team. Młodzieżową punktację
drużynową wygrał Warszawski Klub Kolarski
przed UKK Huragan Wołomin i Kamyk Radzymin MTB Team. W klasyfikacji rodzinnej zwycię-

żyli Gregorowiczowie przed Żeszczyńskimi
i Struzikami. W punktacji Omnium Poland Bike 2017 prowadzą nadal Adrian Jusiński (TRW
MTB Racing) i Joanna Sobczuk (Wodociągi
Warszawskie).
LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym
Dworze Mazowieckim został zorganizowany
przy współpracy z Urzędem Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki, Nowodworskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, Warszawa-Modlin Smart City, Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego, profesjonalnym sklepem
i serwisem ABSOLUTE BIKES oraz marką rowerów SUPERIOR.
Więcej na www.polandbike.pli www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon
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Rozbiegamy Nowy Dwór – wieści z tras
Tekst i Foto: Rozbiegamy Nowy Dwór

n Sezon biegowy trwa na dobre! Nowodworscy biegacze z powodzeniem startowali w licznych imprezach biegowych,
odnosząc wiele sukcesów.

Orlen Warsow Marathon – 23 kwietnia
• Dariusz Kurpiewski 4 h 16 min
• Kamil Świtała 4 h 6 min (życiówka)
• Piotr Kamiński 3 h 58 min

Bieg na 10 km – 23 kwietnia

Półmaraton w Legionowie – 1 kwietnia
Katarzyna Owczarek – był to jej pierwszy
półmaraton, przebiegła go w 2 h 19 min i stanęła na podium, zajmując 3. miejsce w kategorii kobiet 19–29 lat.

Maraton Dębno – 2 kwietnia
Joanna Trojanowska (5 h 2 min) i Małgorzata Olejnik (5 h 20 min) przebiegły królewski dystans – 42 km 195 metrów.

•
•
•
•

Paweł Falęcki 1 h 45 min
Piotr Kamiński 1 h 46 min
Kamil Światła 1 h 46 min
Sławomir Robakiewicz 1 h 52 min

•
•
•
•
•
•
•
•

Olga Przebierała 1h 11 min 59 s
Katarzyna Hyczko Sprawka 1 h 2 min 41 s
Kamil Łuszczyński 59 min 51 s (debiut)
Basia Sobczyk 59 min 34 s (debiut)
Aneta Salamonowicz 56 min
Dariusz Bagnicki 47 min 22 s (życiówka)
Karol Bielec 39 min 27 s
Wojtek Dudek (jeden z naszych
trenerów) 36 min 10 s:)

Półmaraton w Lizbonie – 19 marca

Półmaraton Górski w Szczawnicy
– 22 kwietnia

• Rafał Pełszyk 2 h 8 min
• Karol Bielec 1 h 36 min

• Dorota Krzyżanowska
• Agnieszka Łaszczyk

Półmaraton Warszawski – 26 marca
Nasi zawodnicy pokazali klasę, zwłaszcza
że dla większości z nich był to debiut. Oto wyniki:
Kobiety:
• Dorota Krzyżanowska 2 h 17 min
• Ewelina Pyrek 2 h 17 min
• Katarzyna Patoleta 2 h 18 min
• Agnieszka Łaszczyk 2 h 24 min
• Małgorzata Sawicka 2 h 24 min
Mężczyźni:
• Łukasz Ziemka 1 h 38 min
• Karol Korycki 1 h 41 min
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