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n Pogoda sprzyja. W mieście trwa
sezon imprez plenerowych. Wewnątrz
tego wydania Faktów znajdziecie
Państwo zaproszenie na XVIII Dni
Miasta a także relacje z kilku imprez
które odbyły się w ostatnich
tygodniach. Zachęcam do śledzenia
kalendarium imprez
na nowydwormaz.pl oraz strony miasta
na facebooku. Tam na bieżąco
informujemy o wydarzeniach.

Ucznio wie koń czą rok szkol ny. Jak co ro ku
ofer tę za jęć w ra mach ak cji La to w Mie ście
przy go to wał No wo dwor ski Ośro dek Kul tu ry.
Pro gram otwar tych im prez sta cjo nar nych pu -
bli ku je my na stro nie 19.

Ru szy ła ko lej na edy cja Bu dże tu Oby wa tel -
skie go. W tym ro ku zgod nie z su ge stia mi
miesz kań ców i za rzą dów osie dli wpro wa dzi li -
śmy zmia ny w re gu la mi nie BO. Środ ki fi nan so -
we prze zna czo ne na ten cel zo sta ły
po dzie lo ne na po szcze gól ne osie dla. Za chę -
cam do zgła sza nia pro jek tów. Szcze gó ły za -
miesz cza my w te ma cie nu me ru na str 2–3.

Ca ły czas trwa ją pra ce nad stra te gią dla
mia sta na la ta 2017–2030. In for ma cje z ko lej -
nych warsz ta tów te ma tycz nych pu bli ku je my
na str. 8. Co mie siąc bę dzie my re la cjo no wać

ko lej ne spo tka nia z miesz kań ca mi i eks per ta -
mi a Pań stwa przy oka zji za chę cam do zgła -
sza nia swo ich uwag i pro po zy cji po przez
for mu larz kon tak to wy na stra te giandm.pl.

We wnątrz czerw co we go wy da nia Fak tów
No wo dwor skich znaj dzie cie ta kże Pań stwo in -
for ma cje nt. part ne rów No wo dwor skiej Kar ty
Fa mi lij nej, środ kach po zy ska nych na re mont
GKO, zmia nach w za sa dach se gre go wa nia
śmie ci, wy da rzeń w pla ców kach oświa to -
wych i wy stę pach na szych spor tow ców.

Ży czę przy jem nej lek tu ry!

Je śli masz po mysł, jak uatrak cyj nić swo je
osie dle – nie zwle kaj, zgłoś pro jekt do Bu dże -
tu Oby wa tel skie go. Pu la środ ków zo sta ła po -
dzie lo na wprost pro por cjo nal nie do licz by
miesz kań ców upraw nio nych do gło so wa nia.
Tym spo so bem w bu dże cie zna la zło się:
• 70 000 zł na realizację zadań wybranych

przez mieszkańców Osiedla nr 1;
• 120 000 zł na realizację zadań

wybranych przez mieszkańców Osiedla
nr 2;

• 35 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 3;

• 70 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 4;

• 35 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 5;

• 90 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 6;

• 50 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 7;

• 10 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 8;

• 20 000 zł na realizację zadań wybranych
przez mieszkańców Osiedla nr 9.

Pro jek ty, jak za wsze, mu szą być zgod ne
z usta wo wy mi za da nia mi gmi ny i zo stać zre -
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Ko lej ne pół miliona do wydania.
Tym razem na projekty osiedlowe
Tekst: Martyna Kordulewska

n Ru szy ła 3. edy cja no wo dwor skie go Bu dże tu Oby wa tel skie go. Pro jek ty mo żna
zgła szać do koń ca sierp nia.
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ali zo wa ne na te re nie na le żą cym do mia sta
(z wy jąt kiem osie dla Oku nin, gdzie za zgo dą
tam tej szej wspól no ty pro jekt mo że być zre ali -
zo wa ny na jej te re nie). Po moc w usta le niu
wła sno ści grun tu i wy ce nie pro jek tu uzy skasz
bez po śred nio w Urzę dzie Miej skim lub pi sząc
na: bo@no wy dwor maz.pl. Pod wnio skiem na -
le ży ze brać 15 gło sów po par cia i – je śli sy tu -
acja te go wy ma ga – do łą czyć po zy tyw ną
opi nię kon ser wa to ra za byt ków lub in nych słu -
żb wy ższe go rzę du. Wnio ski pod wzglę dem
for mal nym, praw nym i kosz to wym oce ni ko mi -
sja zło żo na z urzęd ni ków i przed sta wi cie li za -
rzą dów osie dli.

Gło so wa nie, tra dy cyj nie, od bę dzie się we
wrze śniu – przez In ter net. Bę dą mo gli wziąć
w nim udział za mel do wa ni miesz kań cy, któ rzy
skoń czy li co naj mniej 16. rok ży cia. Pro jek ty,
któ re uzy ska ją naj więk sze po par cie, zo sta ną
wpi sa ne do pro jek tu bu dże tu mia sta na 2018
rok i wte dy też bę dą re ali zo wa ne.

Re gu la min, do stęp ny na www.no wy dwor -
maz.pl/oby wa tel ski, po wstał w od po wie dzi
na zgła sza ne su ge stie oraz wy stę pu ją ce
do tej po ry nie ja sno ści. Dla uła twie nia, wy mie -
nia my naj wa żniej sze za sa dy.

Co się nie zmie ni ło?
• Aby zgłosić wniosek i głosować, należy

być zameldowanym w Nowym Dworze
Mazowieckim (tym razem – na osiedlu,
którego dotyczy projekt) i mieć
skończone przynajmniej 16 lat.

• Koszt realizacji zadania nie może
przekroczyć podanych w regulaminie
kwot.

• Projekt musi podlegać zadaniom gminy
wymienionym w ustawie o samorządzie
gminnym i/lub ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

• Zadanie musi zostać zrealizowane
do końca przyszłego roku
kalendarzowego na terenie
stanowiącym własność miasta (oprócz
Okunina).

• Zadanie musi być zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania.

• Zadanie w całości musi być
zrealizowane ze środków pochodzących
z Budżetu Obywatelskiego.

• Zadanie musi być zgłoszone
w wyznaczonym terminie,
na odpowiednim wniosku.

• Głosowanie odbędzie się we wrześniu
– przez Internet. Weryfikacja odbędzie
się po numerze PESEL i należy głosować
bez pośredników.

• Zadania będą weryfikowane
pod względem formalnym, prawnym
i kosztowym przez powołaną komisję.

• Zadanie może zgłosić osoba fizyczna
lub grupa osób fizycznych.

• Do wydania jest 500 000,00 zł.
• Zostaną zrealizowane zadania, które

uzyskają największe poparcie
głosujących.

• Pomoc w przygotowaniu wniosku
uzyskasz w Urzędzie Miejskim lub pisząc
na bo@nowydwormaz.pl.

Co się zmie ni ło?
• Pula środków została podzielona

na osiedla – wprost proporcjonalnie
do liczby mieszkańców osiedli
uprawnionych do głosowania. W ten
sposób osiedla, na które przypada ich
najwięcej, dostaną najwięcej pieniędzy.

• Pod wnioskiem trzeba zebrać 15 głosów
poparcia.

• Zadań nie mogą zgłaszać organizacje
pozarządowe, a ich przedstawiciele nie
zasiądą w komisji. Zastąpią ich
przedstawiciele osiedli (radni lub
członkowie zarządów) wyznaczeni przez
przewodniczących zarządów osiedla.

• Do wniosku należy dołączyć pisemną
zgodę właściciela lub zarządcy terenu
oraz w uzasadnionych, prawem
wymaganych przypadkach pisemną
pozytywną opinię organów wyższego
szczebla. Zapis ten ma skierować środki
na zadania, co do których można mieć
pewność, że uda się je zrealizować.

• Żeby wykluczyć możliwość dublowania
się wniosków, komisji przysługuje prawo
modyfikowania wniosków
w porozumieniu z wnioskodawcą, a jej
decyzje są ostateczne.

Cze ka my na Pań stwa po my sły!
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Wa lo ry tu ry stycz ne mia sta by ły jed nym
z głów nych po wo dów utwo rze nia tech ni kum
ob słu gi tu ry stycz nej w Ze spo le Szkół nr 2
przy ul. Dłu giej.

Na ukę w za wo dzie tech nik ob słu gi tu ry -
stycz nej roz po czę li śmy w Ze spo le Szkół nr 2
w ro ku szkol nym 2009/1010, pierw si ab sol wen -
ci opu ści li szko łę w ro ku 2013. Do ro ku 2017 za -
wód tech nik ob słu gi tu ry stycz nej zdo by ło 55
uczniów. Z ro ku na rok za in te re so wa nie tym
za wo dem ro śnie. Obec nie co rocz nie przyj mu -
je my ok. 25 uczniów (1 kla sa) – in for mu je Dy -
rek tor ZS nr 2, Ewa Ma la sie wicz.

Głów ny mi po wo da mi do uru cho mie nia na -
uki w tym za wo dzie by ły: wa lo ry geo gra ficz no -
kra jo bra zo we wy ni ka ją ce z po ło że nia No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go i oko lic w wi dłach
trzech rzek; dzie dzic two hi sto rycz no -kul tu ro we
po wia tu no wo dwor skie go; pla ny roz wo ju in -
fra struk tu ry tu ry stycz nej No we go Dwo ru i po -
wia tu no wo dwor skie go; wzrost zna cze nia
tu ry sty ki ja ko sek to ra go spo dar ki, co prze kła -
da się na wzrost za trud nie nia w usłu gach
na rzecz uczest ni ków ru chu tu ry stycz ne go
– da ne sta ty stycz ne po ka zu ją do mi nu ją cą po -
zy cję usług w two rze niu PKB, w tym
dy na micz ny roz wój tu ry sty ki – kon ty nu uje Dy -
rek tor.

Jak wy glą da na uka w tej szko le? Lek cje
z ję zy ka an giel skie go i geo gra fii od by wa ją się
na po zio mie roz sze rzo nym. Ucznio wie, po dej -
mu jąc na ukę w za wo dzie, na by wa ją wie dzę
i umie jęt no ści do ty czą ce: or ga ni za cji dzia łal -
no ści tu ry stycz nej (przy go to wa nie, sprze daż,
re ali za cja i roz li cze nie im prez i usług tu ry stycz -
nych); ob słu gi klien tów ko rzy sta ją cych z usług
tu ry stycz nych (np. prze wod nic two, pi lo taż,
usłu gi kon fe ren cyj ne, noc le go we); pro wa dze -
nia do ku men ta cji zwią za nej z or ga ni za cją im -
prez i usług tu ry stycz nych i ob słu gi klien tów;

pro wa dze nia dzia łań mar ke tin go wych
na rzecz tu ry sty ki.

Jak wi dać – za kres pro gra mu jest sze ro ki.
Po zwa la to ab sol wen to wi ubie gać się o pra -
cę nie tyl ko w biu rach pod ró ży, ale rów nież
w jed nost kach ob słu gi ru chu tu ry stycz ne go,
pla ców kach in for ma cji tu ry stycz nej, obiek -
tach noc le go wych, biu rach or ga ni za to rów
kon gre sów i kon fe ren cji. Nie wąt pli wie za le tą
na uki te go za wo du są trzy czte ro ty go dnio we
prak ty ki za wo do we (w kla sie I, II, III), po zwa la -
ją ce mło dzie ży za sto so wać wie dzę zdo by tą
w szko le w prak ty ce u pra co daw cy. Dzię ki te -
mu ucznio wie szyb ko sta ją się ak tyw ni za wo -
do wo. Już w trak cie na uki w szko le pra cu ją
w week en dy i wa ka cje w ho te lach, przed się -
bior stwach tu ry stycz nych, któ rych na te re nie
No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go i w oko li cy
sta le przy by wa.

Ucznio wie ZS nr 2 zdo by wa ją wie dzę i umie -
jęt no ści na or ga ni zo wa nych w szko le kur sach,
np. ani ma to rów cza su wol ne go, or ga ni za to -

rów wy cie czek i wy cho waw ców ko lo nij nych,
co do dat ko wo zwięk sza ich szan se na ryn ku
pra cy.

A co mó wią o na uce w tech ni kum ob słu gi
ru chu tu ry stycz ne go i pla nach na przy szłość
je go ucznio wie? Ja kub – te go rocz ny ab sol -
went – opo wia da: Je stem w trak cie zda wa nia
eg za mi nów ma tu ral nych. Swo je dal sze pla ny
za wo do we rów nież wią żę z bra nżą tu ry stycz -
ną. Za mie rzam stu dio wać tu ry sty kę. Na eg za -
mi nie ma tu ral nym zda ję roz sze rzo ny ję zyk
an giel ski i geo gra fię. Za mie rzam łą czyć pra -
cę za wo do wą ze stu dia mi. Zdo by te dwie kwa -
li fi ka cje, ty tuł tech ni ka ob słu gi tu ry stycz nej
i – nie ukry wam – do bra zna jo mość ję zy ka an -
giel skie go, po zwo lą mi do brze roz po cząć mo -
ją ka rie rę za wo do wą. Pla nu ję, że
po za koń cze niu stu diów, za oko ło 5 lat bę dę
pra cow ni kiem z do świad cze niem za wo do -
wym, z wy ro bio ną po zy cją na ryn ku pra cy.
Uczeń dru giej kla sy mó wi z ko lei: Swo ją przy -
szłość wią żę z wła sną dzia łal no ścią agro tu ry -
stycz ną po ło żo ną nad brze giem rze ki Wkry.
My ślę, że na uka w tym za wo dzie po zwo li mi
zdo być wie dzę o tym, jak zor ga ni zo wać ta ką
dzia łal ność, jak do trzeć do klien tów i ich zdo -
być. Szan se na dal szy roz wój ba zy noc le go -
wej w oko li cy za tem cią gle ro sną!

Ze spół Szkół nr 2 to przy kład pla ców ki
oświa to wej, któ rej ofer ta jest od po wie dzią
na ocze ki wa nia lo kal ne go ryn ku pra cy. Trze -
ba mieć świa do mość, że go spo dar ka i edu -
ka cja są jak po łą czo ne na czy nia
– po wsta ją ce przed się bior stwa po trze bu ją wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry, a mło dzi lu dzie pra cy.
Roz wój tu ry sty ki wszyst kim się opła ca. Dro dzy
Gim na zja li ści, je śli chce cie zdo być cie ka wy
za wód i pra co wać w bra nży tu ry stycz nej Dłu -
ga 10 to wła ści wy ad res.

Na sza przy ja ciół ka tu ry sty ka (odc. 3)
Tekst: opracowała Martyna Kordulewska na podstawie informacji z ZS 2, Foto: ZS 2

n Tu ry sty ka a edu ka cja, czy li co ma pier nik do wia tra ka
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Za kres wy ko ny wa nych prac to m.in.: wy mia -
na in sta la cji elek trycz nej, wy mia na po sadz ki,
oświe tle nia, drzwi z oście żni ca mi, ro ze bra nie i wy -
ko na nie no wych ścian dzia ło wych, wy ko na nie
gła dzi gip so wych oraz ma lo wa nie po miesz czeń.

Po stęp prac re mon to wych w No wo dwor -
skim Szpi ta lu oso bi ście zwe ry fi ko wa li Sta ro sta
No wo dwor ski Mag da le na Bier nac ka wraz
z Wi ce sta ro stą Paw łem Ca la kiem.

Remont w Szpitalu Powiatowym
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

n Trwa dłu go wy cze ki wa ny re mont czę ści Od dzia łu Gi ne ko lo gicz no -Po ło żni cze go w No wo dwor skim Cen trum Me dycz nym.
Już wkrót ce pa cjent ki pla ców ki bę dą mo gły ko rzy stać z cał kiem no wych po miesz czeń do sto so wa nych do ich po trzeb.

20 kwiet nia 2017 r. od by ło się Fo rum Part ne -
rów No wo dwor skie go Ryn ku Pra cy. Te mat
prze wod ni to: „Sta re/no we ob li cze no wo dwor -
skie go ryn ku pra cy – wpływ i zna cze nie wy ko -
rzy sta nia kra jo we go fun du szu szko le nio we go”.
Je go głów nym ce lem by ło bu do wa nie at mos -
fe ry współ pra cy mię dzy przed sta wi cie la mi ró -
żnych śro do wisk w po wie cie no wo dwor skim
oraz okre śle nie wspól ne go sta no wi ska do ty -
czą ce go kie run ku i kształ tu przy szłej współ pra -
cy i jej efek tów. Or ga ni za to ra mi spo tka nia by li
Sta ro sta No wo dwor ski Mag da le na Bier nac ka
oraz Dy rek tor Po wia to we go Urzę du Pra cy
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim Ma rzen na
Bo czek.

Szcze gó ły na stro nie: http://www.no wo -
dwor ski.pl/367,ak tu al no sci?tresc=7591

WIEŚCI Z POWIATU Fakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl6

PUP spo tka nie z pra co daw ca mi
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



Znowu dostaliśmy
piątkę od SGH
Tekst i Foto: red.

n Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
ponownie „Gminą na piątkę!”. Szkoła
Główna Handlowa wysoko oceniła
obsługę potencjalnego inwestora
w naszej gminie.

Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod
opieką prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-
Majkowskiej i dr Joanny Żukowskiej poddało
ocenie naszą stronę internetową pod kątem
informacji przydatnych inwestorom oraz

komunikację elektroniczną w języku polskim i
angielskim, realizowaną na zasadzie
„tajemniczy klient”. Pośród 59 jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce, którym

przyznano tytuł „Gminy na piątkę!”, nasze
miasto znalazło się na 22 miejscu. Raport z
badania dostępny jest na stronach
internetowych SGH.

Restaura:
co słychać?
Tekst: Martyna Kordulewska,
Foto: Restaura

n Trwa międzynarodowa współpraca

W dniach 10–11 ma ja pra cow ni cy Urzę du
Miej skie go szko li li się na Sło wa cji. Pod czas
spo tka nia part ne rów pro jek tu w mie ście
Veľké Te ria ko vce od by ły się warsz ta ty z prak -
tycz ne go przy go to wa nia do re ali za cji pro jek -
tów re wi ta li za cyj nych.

Umo wa pod pi sa na
Roz strzy gnię to po stę po wa nie na opra co -

wa nie zin te gro wa ne go pla nu re wi ta li za cji ele -
men tu dzie dzic twa kul tu ro we go na ob sza rze
pi lo ta żo wym pro jek tu „Restaura”. Wy ko naw cą

zo sta ła Uti la Sp. z o.o. i EU -CON SULT Sp. z o.o.
(w for mie kon sor cjum). Nie ba wem od by wać
się bę dą spo tka nia kon sul ta cyj ne. O szcze gó -
łach bę dzie my in for mo wać na www.no wy -
dwor maz.pl/re stau ra.

Pod pi sa na mię dzy Mar szał kiem Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go a mną umo wa gwa ran -
tu je stwo rze nie funk cji kul tu ro wych, w tym
edu ka cyj nych w obiek cie.

W ra mach pro jek tu za pla no wa no na stę pu -
ją ce dzia ła nia:
• prace konserwatorskie i restauratorskie

sali balowej i teatralno-kinowej, m.in.
roboty posadzkowe, roboty sztukatorskie
i malarskie, renowacja drzwi;

• zakup trwałego wyposażenia do
prowadzenia działalności kinowej
i teatralnej;

• prace elektryczne oraz
budowlano-montażowe (obejmą większą
część pierwszego piętra, w tym m.in.
zaplecze sali teatralno-kinowej, garderoby
z toaletami i natryskiem, zabytkową małą
klatkę schodową, sale warsztatowe oraz
toalety ogólnodostępne);

• usuwanie barier dla osób
niepełnosprawnych – zamontowanie
windy w obiekcie;

• digitalizacja z powszechnym
udostępnieniem zasobów dziedzictwa
kultury, tj. cyfrowa inwentaryzacja
obiektu (działania, które były
promowane w ramach tego konkursu).

Ty tuł pro jek tu:
Stwo rze nie funk cji kul tu ro wych, w tym edu -

ka cyj nych, w daw nym Ka sy nie Ofi cer skim
w Twier dzy Mo dlin

Be ne fi cjent: Mia sto No wy Dwór Ma zo wiec ki
Cał ko wi ta war tość pro jek tu: 5 630 441,46 zł
Kwo ta do fi nan so wa nia: 3 438 087,68 zł
Dzia ła nie: 5.3 Dzie dzic two kul tu ro we

Po zy ska no środ ki na re mont GKO
Tekst: red., Fo to: Biu ro Pra so we Urzę du Mar szał kow skie go

n 23 ma ja, po po zy tyw nej i wy so kiej oce nie wnio sku o do fi nan so wa nie na za byt ko we Ka sy no Ofi cer skie, do szło w Urzę dzie
Mar szał kow skim do pod pi sa nia umo wy. To pierw sza z dwóch umów, któ re po zwo lą otrzy mać do fi nan so wa nie na łącz ną
kwo tę nie mal 7 mln zł.
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Omó wio no kil ka ob sza rów zwią za nych z ży -
ciem w No wym Dwo rze: wa run ki ży cia, ochro na
zdro wia, opie ka i po moc, kul tu ra, sport, re kre -
acja oraz wy po czy nek. Uczest ni cy mie li za za -
da nie wska zać moc ne i sła be stro ny mia sta
oraz szan se i za gro że nia w od nie sie niu do wy -
mie nio nych ob sza rów. Ta ki pro ces na zy wa ny
jest ana li zą SWOT i jest klu czo wy dla two rze nia
ta kich do ku men tów jak stra te gia roz wo ju.

Naj wię cej in for ma cji uda ło się uzy skać
w trak cie oma wia nia ogól nych wa run ków ży -
cia w mie ście. Do głów nych pro ble mów
w tym ob sza rze za li czo no nie chęć pra co daw -
ców do za trud nia nia w peł nym wy mia rze eta -
tu i na pod sta wie umo wy o pra cę; za miast
te go pre fe ro wa ne są umo wy cy wil no -praw ne,
któ re nie gwa ran tu ją pra cow ni kom bez pie -
czeń stwa. In nym pro ble mem jest sy tu acja
miesz ka nio wa w No wym Dwo rze Ma zo wiec -
kim. Bra ku je no wych miesz kań ko mu nal nych,
ist nie je je dy nie ofer ta de we lo per ska. Wska za -
no rów nież, że pro ble mem mia sta jest je go
usy tu owa nie w oko li cy rze ki, co spra wia, że
znaj du je się ono na te re nie za le wo wym.
Do moc nych stron mia sta za li czo no ni ski i cią -
gle spa da ją cy po ziom bez ro bo cia. Szan są
mia sta jest po ło że nie bli sko War sza wy. Fakt

ten jed nak mo że nieść ze so bą rów nież za gro -
że nia w po sta ci te go, że War sza wa jest atrak -
cyj niej szym miej scem do pra cy i rów nież tam
wie lu miesz kań ców wy da je pie nią dze,
na czym No wy Dwór Ma zo wiec ki tra ci.

W wy pad ku ob sza ru ochro ny zdro wia i ży -
cia zi den ty fi ko wa no kil ka naj wa żniej szych pro -
ble mów. Pierw szym z nich jest al ko ho lizm
spo rej gru py miesz kań ców i ne ga tyw ne kon -
se kwen cje uza le żnie nia. Pro ble mem jest ta kże
bez pie czeń stwo ro we rzy stów i pie szych.
W mie ście ist nie je nie wy star cza ją ca in fra struk -
tu ra ście żek ro we ro wych, a nie któ rzy użyt kow -
ni cy ru chu nie zna ją je go za sad, przez co
po wsta ją nie bez piecz ne sy tu acje na dro gach
i chod ni kach.

Ko lej nym ob sza rem omó wio nym pod czas
warsz ta tów by ła opie ka i po moc. Ja kość po -
mo cy spo łecz nej w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim oce nio no bar dzo do brze. Wska za no
szcze gól nie na za an ga żo wa nie pra cow ni ków
so cjal nych. Mia sto prze ka zu je wy star cza ją ce
środ ki do OPS, któ ry jesz cze do dat ko wo po zy -
sku je fun du sze z Unii Eu ro pej skiej. Miesz kań cy
za uwa ży li jed nak kil ka pro ble mów zwią za -
nych z tym ob sza rem. Po pierw sze, wy so kość
za sił ków jest za ni ska, by po móc po trze bu ją -

cym. Zwró co no rów nież uwa gę na wy uczo ną
bez rad ność klien tów OPS, któ rzy ko rzy sta ją
z po mo cy przez dłu gi czas. Istot nym aspek tem
wy ma ga ją cym po pra wy jest też licz ba żłob -
ków pu blicz nych. W tym mo men cie funk cjo -
nu je tyl ko je den w dziel ni cy Twier dza Mo dlin,
przez co ro dzi ce z po zo sta łych czę ści mia sta
zmu sze ni są do ko rzy sta nia z pry wat nych pla -
có wek, w któ rych opła ty są bar dzo wy so kie.

Ostat nim z za gad nień by ła kul tu ra, sport, re -
kre acja i wy po czy nek. Po zy tyw nie oce nio no
ofer tę i in fra struk tu rę spor to wą mia sta. Uzna no,
że jest wy star cza ją co bo ga ta, ist nie ją bo iska,
ba sen i si łow nie. Uczest ni cy za uwa ży li jed nak,
że ofer ta re kre acyj na dla dzie ci i mło dzie ży jest
nie wiel ka. Po nad to gru pą, do któ rej mia sto nie
kie ru je żad nych dzia łań, są oso by w śred nim
wie ku, któ re nie są zin te gro wa ne.

Warsz ta ty są jed nym z eta pów two rze nia
Stra te gii Roz wo ju No we go Dwo ru Ma zo wiec -
kie go na la ta 2018–2030. Do ku ment po wsta -
nie w li sto pa dzie te go ro ku i wy zna czy kie run ki
roz wo ju mia sta na ko lej ne la ta. Wszyst kich
miesz kań ców ser decz nie za pra sza my do ak -
tyw ne go udzia łu w pro ce sie two rze nia Stra te -
gii. Wię cej in for ma cji mo żna uzy skać
na stro nie http://stra te giandm.pl/.

Dobra jakość życia i zadowolenie
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego
Tekst i Fo to: red.

n Trwa ją pra ce nad Stra te gią Roz wo ju No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go na la ta 2018–2030. Pod czas cy klicz nych warsz ta tów
z ró żny mi gru pa mi miesz kań ców No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go oma wia ne są naj wa żniej sze aspek ty funk cjo no wa nia mia -
sta, co przy czy ni się do wy pra co wa nia ca łe go do ku men tu. Ostat nie ze spo tkań od by ło się 26 kwiet nia i do ty czy ło wa run ków
ży cia w na szym mie ście. W warsz ta tach wzię ło udział kil ku na stu miesz kań ców.



W ra mach kon kur su na de sła no 28 cie ka -
wych i barw nych prac pla stycz nych. Ju ry skła -
da ją ce się z na uczy cie li pla sty ki, bar dzo
wni kli wie i rze tel nie oce ni ło pra cę bio rąc
pod uwa gę przede wszyst kim za an ga żo wa -
nie, po my sło wość oraz zgod ność z te ma ty ką,
któ ra we dług oce nia ją cych nie by ła ła twa.
Jak za wsze bar dzo trud no by ło wy brać lau re -

atów, gdyż wszyst kie pra ce i tech ni ki ich wy -
ko na nia by ły bar dzo cie ka we i ró żno rod ne.

Spo śród na de sła nych prac wy bra no 13
prac zwy cię skich i wy ró żnio no 2 pra ce. 29 ma -
ja w Sa li Ślu bów w Urzę dzie Miej skim od by ło
się uro czy ste wrę cze nie dy plo mów i na gród.

Te go rocz ny mi Lau re ata mi w po szcze gól -
nych gru pach wie ko wych kon kur su zo sta li:

Gru pa IV
Miejsce I – Marcel Skrobich kl. II SP nr 5
Miejsce II – Emilia Tomaszewska kl. III SP nr 5
Miejsce III – Michał Jedliński kl. III ZS nr 1

Grupa I
Miejsce I – Majka Bienias kl. III SP nr 5
ex aequo Miejsce I – Sylwia Sac kl. III SP nr 5
Miejsce II – Maja Kręcicka kl. III SP nr 5
Miejsce III – JULIA Zuzanna Mystkowska

kl. III SP nr 5

Grupa II
Miejsce I – Małgorzata Górecka

kl. IV Twierdza
Miejsce II – Amelia Mizerska kl. IV Twierdza
Miejsce III – Łukasz Chrustowski kl. IV ZS nr 1

Wyró żnie nie od Bur mi strza Mia sta – Maj ka
Bie nias kl. III SP nr 5

Wy ró żnie nie od Prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej – Syl wia Sac kl. III SP nr 5

Wy ró żnie nie od Wy dzia łu Go spo dar ki Ko -
mu nal nej  – Olaf Wie czo rek kl. I ZS nr 1

Wy ró żnie nie od Wy dzia łu Spraw Spo łecz -
nych – Da wid Strze śniew ski ZS nr 1

Wy ró żnie nie od Wy dzia łu Pro mo cji Mia sta
– Ja kub Krze pic ki kl. III ZS nr 1

Bar dzo ser decz nie dzię ku je my wszyst kim
za wzię cie udzia łu w kon kur sie szcze gól ne po -
dzię ko wa nia kie ru je my do dy rek cji i na uczy -
cie li szkół za po moc i współ pra cę w re ali za cji
kon kur su.
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Kon kurs Stra ży Miej skiej roz strzy gnię ty!
Tekst: Małgorzata Wójcik, Foto: Aneta Pielach-Pierścieniak

n Straż Miejska pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta zorganizowała VIII edycję
konkursu plastycznego dla uczniów w wieku od 5 do 16 lat ze szkół z terenu Miasta. W tym roku temat konkursu to:
„Żyj zdrowo, ekologicznie, radośnie, odblaskowo i bezpiecznie”.



No wy sprzęt za stą pi już ten wy słu żo ny bę dą -
cy na wy po sa że niu Jed nost ki oraz uzu peł ni
wy po sa że nie sa mo cho du ra to w ni czo -ga śni -
cze go za ku pio ne go w ze szłym ro ku.

Za ku pio ny w ra mach pro jek tu sa mo chód po -
sia da tyl ko stan dar do we wy po sa że nie sa mo -
cho du ra tow ni czo -ga śni cze go w ilo ści
mi ni mal nej dla za pew nie nia je go pod sta wo wej
funk cjo nal no ści, ja ko śred nie go sa mo cho du po -
żar ni cze go, o jak naj szer szym spek trum po dej -
mo wa nych czyn no ści ra tow ni czych pod czas
pro wa dzo nych ak cji ra tow ni czo -ga śni czych.

Za rów no sprzęt jak i sa mo chód zo sta ły za -
ku pio ne w ra mach re ali zo wa ne go pro jek tu
pn. „Wzrost bez pie czeń stwa prze ciw po ża ro -
we go i prze ciw po wo dzio we go po przez za kup
sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go wraz
z wy po sa że niem do dat ko wym dla OSP w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim”, fi nan so wa ne go
ze środ ków unij nych, w ra mach pro gra mu
RPO WM 2014–2020., Dzia ła nie 5.1.

Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy no -
si 1 207 354,33 w tym kwo ta do fi nan so wa nia
to 444 699,89 zł.

Uro czy stość prze ka za nia wo zu od by ła się
w ra mach Po wia to we go Dnia Stra ża ka. Oso bi -
ście do ko nał te go Mar sza łek Wo je wódz twa Ma -
zo wiec kie go Adam Stru zik, wła dze Po wia tu
No wo dwor skie go oraz Bur mistrz Ja cek Ko wal ski.

WIEŚCI Z RATUSZA Fakty Nowodworskie
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No wy Sprzęt dla OSP No wy Dwór Ma zo wiec ki
Tekst i Foto: Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim ma już nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zakupiony zostały
sprzęt z zakresu wyposażenia indywidualnego i środków ochrony indywidualnej, pompy strażackie, agregaty, jak
i specjalistyczny sprzęt z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa technicznego,
grup poszukiwawczo-ratowniczych, sprzęt ratownictwa medycznego.



W de ba cie wzię li udział: Sta ro sta No wo -
dwor ski Mag da le na Bier nac ka, Bur mistrz No -
we go Dwo ru Ja cek Ko wal ski, Ko men dant
Po wia to wy Po li cji mł. insp. Ma rek Cho da kow -
ski, przed sta wi cie le słu żb mun du ro wych oraz
no wo dwor skie go sa mo rzą du.

Pod czas de ba ty po ru szo no trzy głów ne
kwe stie: bez pie czeń stwo w ru chu dro go wym,

Kra jo wa Ma pa Za gro żeń Bez pie czeń stwa
oraz pro gram „Dziel ni co wy bli żej nas”. Uczest -
ni cy spo tka nia mie li oka zję za po znać się z da -
ny mi sta ty stycz ny mi do ty czą cy mi licz by
zda rzeń dro go wych za ist nia łych na te re nie
mia sta. Omó wio no ta kże za gro że nia zwią za -
ne z naj bar dziej ucią żli wy mi spo łecz nie prze -
stęp stwa mi.

Na stęp nie za pre zen to wa no za ło że nia oraz
spo sób funk cjo no wa nia Kra jo wej Ma py Za -
gro żeń Bez pie czeń stwa. Prze sta wio ne zo sta ły
za gro że nia, któ re od cza su funk cjo no wa nia
te go na rzę dzia wpro wa dzi li miesz kań cy No -
we go Dwo ru. Omó wio no też, ja kie dzia ła nia
po dej mu je Po li cja po uzy ska niu w ten spo sób
in for ma cji.

Uczest ni cy de ba ty zo sta li ta kże po in for mo -
wa ni o apli ka cji „Mo ja Ko men da”, za po śred -
nic twem któ rej w bar dzo szyb ki i ła twy spo sób
mo gą po zy skać in for ma cje po trzeb ne im
do kon tak tu z dziel ni co wym.

Po wpro wa dze niu mię dzy uczest ni ka mi
de ba ty wy wią za ła się dys ku sja i po ja wi ły się
py ta nia do pro wa dzą cych. Roz ma wia no
m.in. o złej or ga ni za cji ru chu, za kłó ca niu
spo czyn ku noc ne go, gro ma dze niu się mło -
dzie ży na pla cu za baw, ma łej licz bie pa tro li
na osie dlach w po rach wie czo ro wo -noc -
nych.

Wszyst kie wnio ski i uwa gi miesz kań ców zo -
sta ły za pi sa ne i bę dą uwzględ nia ne w to ku
co dzien nej słu żby. Ko lej na ta ka de ba ta pla -
no wa na jest w Za kro czy miu.

Roz ma wia li o bez pie czeń stwie
Tekst i Foto: na podst. http://kppnowydwor.policja.waw.pl

n 24 ma ja o godz. 17.00 w No wo dwor skim Ośrod ku Kul tu ry od by ła się de ba ta spo łecz na pn. „Po roz ma wiaj my o bez pie -
czeń stwie – mo żesz mieć na nie wpływ”. Do udzia łu w przed się wzię ciu za pro szo no sa mo rzą dow ców, przed sta wi cie li in sty tu -
cji współ pra cu ją cych na co dzień z Po li cją i przede wszyst kim lo kal ną spo łecz ność.

NASZE MIASTOFakty Nowodworskie

Za kres prac w uli cach Ma li no wej, To po lo -
wej i Spor nej w Mo dli nie Sta rym obej mo wał:
• utwardzenie 2333 m2 jezdni wraz

z wjazdami bramowymi betonową kostką
brukową na podbudowie z kruszywa
łamanego w krawężnikach betonowych,

• wykonanie 667 m2 chodników
z betonowej kostki brukowej ułożonej
na podsypce cementowo-piaskowej,

• montaż 14 szt. słupów oświetlenia
ulicznego zasilanych kablem ziemnym
o długości 276 m.

Koszt bu do wy te go za da nia wy -
niósł 477 037 zł, z gwa ran cją wy ko na nych ro -
bót na okres 60 mie się cy. Wy ko naw cą prac
by ła fir ma P & K Ja czew scy z Ko ryt ni cy.

Prze bu do wa ny zo stał też od ci nek uli cy Sło -
necz nej.

Tu pra ce obej mo wa ły:
• utwardzenie 494 m2 jezdni

wraz z wjazdami bramowymi
betonową kostką brukową
na podbudowie z kruszywa
łamanego w krawężnikach
betonowych,

• montaż 2 szt. słupów oświetlenia
ulicznego zasilanych kablem ziemnym
o długości 49 m.

Kosz ty za da nia wy no si ły 104 023 zł, z gwa -
ran cją wy ko na nych ro bót na okres 60 mie się -
cy. Wy ko naw cą rów nież by ła fir ma P & K
Ja czew scy z Ko ryt ni cy.

Ak tu al na re ali za cja in we sty cji dro go wych
Tekst i Foto: red.

n Mia sto sys te ma tycz nie re ali zu je in we sty cje dro go we. W ma ju za koń czy ły się pra ce w Mo dli nie Sta rym, któ re obej mo wa ły
uli ce: Ma li no wą, To po lo wą, Sło necz ną i Spor ną.
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W nocy z wtorku na środę (9/10 maja) nieznani sprawcy
włamali się do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej
Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy. Po wyłamaniu
kłódek z garażu, skradziono pompę szlamową
a z samochodu marki Iveco ukradziono agregat
prądotwórczy. Z łodzi ratowniczej marki Sorba skradziono
silnik Evinrude E115 o mocy 115 koni mechanicznych.

Skra dzio ny sprzęt:
• Silnik do łodzi FunYack E115DSLAFG 05442992
• Agregat Prądotwórczy KRAFT WELE i3500 numer seryjny

APA/666/2014
• Pompa Szlamowa Honda WT30X

Dru ho wie ape lu ją o po moc w usta le niu spraw ców zda rze nia.
W chwi li obec nej nie mo gą nieść po mo cy po trze bu ją cym na wo dzie
w ta kim stop niu jak za kła da li roz po czy na jąc se zon.

Mi mo wła ma nia stra ża cy dzia ła ją da lej. Po li cjan ci z Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji wy ko nu ją swo je czyn no ści a w tym cza sie stra ża cy szko -
lą mło dzież z udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej ofia rom
wy pad ków.
W środę 26 kwietnia nasza łódź ratunkowa wspólnie
z ratownikami z WOPR Włocławek, zabezpieczała transport
kontenerów na barce po rzece Wiśle od granicy powiatu
do przystani w Modlinie.

Rejs pro mo cyj ny ma upo wszech nić wie dzę spo łe czeń stwa na te mat
go spo dar cze go wy ko rzy sta nia rzek i śród lą do wych por tów. Je den
z nich – naj więk szy na szla ku z Gdań ska do War sza wy – ma po wstać
w za ko lu Wi sły mię dzy Byd gosz czą a Sol cem Ku jaw skim i peł nić ro lę
plat for my mul ti mo dal nej, czy li po łą czo nych wę złów prze ła dun ko wych:
wod ne go, ko le jo we go i sa mo cho do we go.

Wy pra wa w gó rę rze ki ma rów nież aspekt ba daw czy – za ło ga re -
pre zen to wa na przez Uni wer sy tet Ka zi mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy
(Ka te dra Re wi ta li za cji Dróg Wod nych) i Re gio nal ny Za rząd Go spo dar -
ki Wod nej w Gdań sku (Za rząd Zlew ni Wi sły Ku jaw skiej w To ru niu) zdo -
bę dzie da ne, któ re po słu żą do spo rzą dze nia stu dium lo ka li za cyj ne go
plat for my mul ti mo dal nej w re jo nie Byd gosz czy i Sol ca Ku jaw skie go, jak
rów nież przy go to wy wa ne go przez Mi ni ster stwo Go spo dar ki Mor skiej

i Że glu gi Śród lą do wej „Stu dium wy ko nal no ści dla dol nej Wi sły” i za pro -
jek to wa nia oraz bu do wy no wo cze snej, pła sko den nej jed nost ki pły wa -
ją cej po Wi śle, przy sto so wa nej do prze wo że nia kon te ne rów,
Wy da rze nie od bę dzie się w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu EM -
MA, któ ry ma zwięk szyć mo żli wo ści prze wo zu to wa rów i roz wi nąć lo gi -
sty kę w pań stwach nad bał tyc kich.
W sobotę (13.05) nasi druhowie brali udział na terenie
Szkoły Podstawowej nr 5 w konkursie „Bezpiecznie
na rowerze” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Piątki i Szkołę Podstawową.

Ce lem przed się wzię cia jest pod no sze nie po zio mu bez pie czeń stwa
wśród naj młod szych uczest ni ków ru chu dro go we go po przez po pu la -
ry za cję prze pi sów i za sad bez piecz ne go po ru sza nia się po dro gach.
Po ka za nie, że bar dzo do bra zna jo mość za sad bez pie czeń stwa ru chu
dro go we go i umie jęt ność udzie le nia pierw szej po mo cy ma ogro my
wpływ nie tyl ko na na sze zdro wie, ale ta kże na zdro wie i ży cie in nych
uczest ni ków ru chu. Więk sza wie dza i świa do mość nie wąt pli wie wpły -
nie rów nież na zmniej sze nie się licz by wy pad ków dro go wych z udzia -
łem dzie ci (pie szych i ro we rzy stów).

Dla naj młod szych przy go to wa li śmy pło ną cą „wio skę smer fów” oraz
po ka zy z pierw szej po mo cy. Wspól nie z funk cjo na riu sza mi z JRG No wy
Dwór Ma zo wiec ki za pre zen to wa li śmy me to dy wy do sta nia z po jaz du,
po szko do wa nej w wy pad ku oso by.

Z ży cia OSP RW
Tekst i Foto: OSP RW



Wszyst kich przy by łych na uro czy stość po -
wi tał płk rez. Al fred Ka ba ta – pre zes Za rzą du
Głów ne go Związ ku Ofi ce rów Re zer wy Rze -
czy po spo li tej Pol skiej. W uro czy sto ści uczest -
ni czy ła mło dzież szkol na, har ce rze,
kom ba tan ci, or ga ni za cje spo łecz ne, miesz -
kań cy mia sta. Wła dze No we go Dwo ru Ma zo -
wiec kie go re pre zen to wał wi ce bur mistrz
Ja nusz Mi ku szew ski.

Po ode gra niu hym nu pań stwo we go za pa -
lo no znicz pa mię ci. Ak tu te go do ko na li kom ba -
tan ci – naj star si człon ko wie Związ ku Ofi ce rów
Re zer wy RP: 103-let ni kpt. w st. spocz. An drzej
Rak i 93-let ni Ro man Ka czo row ski – ho no ro wy
oby wa tel No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go.

W wy stą pie niu oko licz no ścio wym płk rez. Al -
fred Ka ba ta, na wią zu jąc do po grze bu Mar -
szał ka Pił sud skie go w 1935 r. oraz

zor ga ni zo wa nej w tym dniu ce re mo nii ża łob -
nej w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim, mó wił:
Po grzeb Mar szał ka Pił sud skie go w War sza wie
od był się 17 ma ja 1935 ro ku. W roz ka zie dzien -
nym Ba ta lio nu Elek tro tech nicz ne go do wód ca
jed nost ki ppłk Mar ce li Re wień ski na ka zy wał,
aby wszy scy żoł nie rze i pra cow ni cy cy wil ni
wraz z ro dzi na mi wzię li udział w uro czy sto -
ściach po grze bo wych w War sza wie. Dzień
ten był dniem wol nym od za jęć słu żbo wych.

W dniu po grze bu Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go, 17 ma ja 1935 ro ku, Za rząd Miej ski w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim za mó wił
w ko ście le pa ra fial nym na bo żeń stwo ża łob ne,
po któ rym urzą dzo no po chód do po mni ka
mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go, znaj du ją ce go
się przy ko sza rach Ba ta lio nu Elek tro tech nicz -
ne go. Pod po mni kiem, wy bu do wa nym w 1935
ro ku zło żo no wień ce od władz mia sta i or ga -
ni za cji spo łecz nych. W uro czy sto ściach licz nie
uczest ni czy li miesz kań cy mia sta.

Po wy stą pie niu oko licz no ścio wym kwia ty
pod po mni kiem (po pier siem) Mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go zło żo no kwia ty i za pa lo no zni cze.

Na za koń cze nie uro czy sto ści od śpie wa no
kil ka pie śni le gio no wych.

Po ste ru nek ho no ro wy przy po mni ku wy sta -
wił 2 Ma zo wiec ki Pułk Sa pe rów.

W 82. rocz ni cę śmier ci Mar szał ka
Tekst: (k), Foto: Bolesław Morawski

n 12 maja 2017 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
zorganizował w Nowym Dworze Mazowieckim obchody 82. rocznicy śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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II miej sce w ka te go rii szkół po nad gim na zjal -
nych zdo był Bar tło miej Skła da nek – Ze spół
Szkół Za wo do wych nr 1 w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim, któ ry otrzy mał na gro dę, dy plom
i pu char Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go.

Na gro dy rze czo we, dy plo my i pu cha ry wrę -
czo no rów nież uczniom, któ rzy otrzy ma li wy ró -
żnie nia spe cjal ne. Mi chał Ku ja wa z Ze spo łu
Pla có wek Edu ka cyj nych w No wym Dwo rze
Ma zo wiec kim otrzy mał pu char Sta ro sty Po wia -
tu No wo dwor skie go, a Ja kub Ci choc ki z tej sa -
mej szko ły – pu char Pre ze sa ZG Związ ku
Ofi ce rów Re zer wy RP. Ju li ta Kryś kie wicz z Ze -
spo łu Szkół nr 2 w No wym Dwo rze Ma zo wiec -
kim otrzy ma ła pu char Bur mi strza No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go. Po nad to ucznio wie
no wo dwor skich szkół bio rą cy udział w kon kur -
sie otrzy ma li upo min ki od Bur mi strza No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go Jac ka Ko wal skie go
i Sta ro sty Po wia tu No wo dwor skie go Mag da le -
ny Bier nac kiej.

Go ściem ho no ro wym ga li kon kur so wej by -
ła mi ni ster An na Ma ria An ders – se kre tarz sta -
nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów, któ ra
jest mat ką chrzest ną sztan da ru Związ ku Ofi ce -
rów Re zer wy Rze czy po spo li tej Pol skiej.

W ga li fi na ło wej kon kur su udział wzię ło bli -
sko 300 osób, w tym lau re aci, na uczy cie le, dy -
rek to rzy szkół, ro dzi ce i za pro sze ni go ście.
Uczest ni ków ga li po wi tał płk rez. Al fred Ka ba -
ta, pre zes Za rzą du Głów ne go Związ ku Ofi ce -
rów Re zer wy Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Na gro dy rze czo we, pu cha ry i dy plo my
ode bra ło ok. 100 na gro dzo nych uczniów.
Wrę cza li je: mi ni ster An na Ma ria An ders, po -
seł Bar ba ra Dziuk, płk rez. Al fred Ka ba ta i fun -
da to rzy obec ni na ga li.

Na gro dy w kon kur sie ufun do wa li m.in. Be -
ata Szy dło – Pre zes Ra dy Mi ni strów oraz Mi ni -
ster stwo Edu ka cji Na ro do wej, Mi ni ster stwo
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, Szef Urzę -
du ds. Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa -

nych, Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej, wo je -
wo do wie, sa mo rzą dy wo je wódz kie i gmin ne,
fir my oraz Zwią zek Ofi ce rów Re zer wy RP.

Pod czas ga li z kon cer tem pie śni pa trio tycz -
nych i po ka zem musz try pa rad nej wy stą pił
Chór Dzie cię cy Gru py Re kon struk cji Hi sto rycz -
nej „Żoł nie rze Wrze śnia 1939 Gar ni zo nu Dę -
blin” z Ryk.

Part ne ra mi Związ ku Ofi ce rów Re zer wy RP
przy or ga ni zo wa niu ga li kon kur so wej by ły fir -
my z sie dzi bą w No wym Dwo rze Ma zo wiec -
kim: Si ne via sp. z o.o. i Ar ti xen.net sp. z o.o.

Pa tro nat nad ga lą fi na ło wą kon kur su ob ję -
li: TVP Hi sto ria, Ma ga zyn Hi sto rycz ny „Mó wią
Wie ki” oraz por tal in ter ne to wy Su per.hi sto ria
Ty go dni ka „Do Rze czy”.

Na si ucznio wie lau re ata mi kon kur su o Mar szał ku Pił sud skim
Tekst i Foto: (ak)

n 26 ma ja 2017 r. w Cen tral nej Bi blio te ce Woj sko wej od by ła się ga la fi na ło wa ogól no pol skie go kon kur su dla mło dzie ży
szkol nej „Mar sza łek Jó zef Pił sud ski – twór ca od zy ska nej nie pod le gło ści, w 150. rocz ni cę uro dzin”, zor ga ni zo wa ne go przez
Zwią zek Ofi ce rów Re zer wy Rze czy po spo li tej Pol skiej. Wśród lau re atów kon kur su by li ucznio wie z no wo dwor skich szkół.



WYDARZENIA

Już po raz sie dem na sty No wy Dwór Ma zo -
wiec ki go ścił 30 za pro szo nych naj star szych
i naj pięk niej szych po jaz dów za byt ko wych
z Pol ski, Nie miec, Li twy, Czech i Sło wa cji.
Wszyst kie wy pro du ko wa ne przed 1945 ro kiem.
Wszyst kie pięk nie od re stau ro wa ne i chęt nie
przy je żdża ją ce do na sze go mia sta.

Do tej po ry raj dy od by wa ły się pod au spi -
cja mi Au to mo bil klu bu Pol ski. W tym ro ku or ga -
ni za to rem raj du był po raz pierw szy
No wo dwor ski Klub Au to mo bi lo wy, acz kol wiek
by ła to ta sa ma eki pa, któ ra or ga ni zu je raj dy
od po cząt ku byt no ści po jaz dów No wym Dwo -
rze Ma zo wiec kim.

15 paź dzier ni ka 2016 r. w na szym mie ście
po wstał Klub Au to mo bi lo wy, zrze sza ją cy mi ło -
śni ków sta rej mo to ry za cji. Je go pre ze sem jest
Ewa Pa rol -Bart nic ka (by ła wi ce pre zes Au to -
mo bil klu bu Pol ski i przez 16 lat czło nek je go za -
rzą du). Człon ka mi za rzą du na sze go Klu bu są
ta kże: Apo li na ry Bart nic ki – wi ce pre zes i Ma -
ria Irek – skarb nik.

Ka żdy rajd jest na swój spo sób wy jąt ko wy.
Część je go uczest ni ków to sta li by wal cy, część
przy je żdża po raz pierw szy. Rajd cie szy się
wiel ką po pu lar no ścią za rów no u nas, jak
i w in nych kra jach, dla te go mu si my ogra ni -
czać licz bę za wod ni ków do 30, ze wzglę du
na ogra ni czo ne fi nan se.

W trak cie im pre zy roz gry wa ne są ró żne kon -
ku ren cje: jaz da wg ite ne re ra strzał ko we go,
jaz da na re gu lar ność, jaz da na orien ta cję,
tzw. „Ró ża Wia trów”, pró by sa mo cho do we,
pró by zręcz no ścio we, te sty BRD, tu ry stycz ne,
a ta kże kon kur sy z hi sto rii mo to ry za cji i in ne.
Naj bar dziej wi do wi sko wy jest Kon kurs Ele gan -
cji roz gry wa ny w Par ku Miej skim im. Jó ze fa
Wy bic kie go.

Rajd od by wa się pod Pa tro na tem Ho no ro -
wym Bur mi strza Mia sta. Bur mistrz Ja cek Ko wal -
ski jest też prze wod ni czą cym ju ry Kon kur su
Ele gan cji, pod czas któ re go oce nia ny jest wy -

gląd sa mo cho du, a ta kże do bra ny do epo ki
strój za ło gi.

Naj bar dziej pre sti żo wą na gro dą jest Pu -
char Bur mi strza Mia sta No wy Dwór Ma zo wiec -
ki. Zdo by li go: Wło dzi mierz Sa dow ski
na Na shu 1924 r.,

To masz i Bar ba ra Skrze liń scy na Bru shu
1911 r.,

Ma rek i Ha li na San kow scy na Rum ble -
rze 1903 r.,

Ire ne usz i Be ata Ma gnu szew scy na Ci tro -
enie 1925 r.,

Sta ni sla vus i Ma rie Bart kie vi cius z Kow na
na Mer ce de sie 1935 r.,

Adam i Re na ta Ka miń scy na NSU -
-Fiat 1937 r.

Pod czas kon kur su pu blicz ność wy bie ra
rów nież sa mo chód, któ ry naj bar dziej się jej
po do ba. Lau re at otrzy mu je Pu char Pu blicz no -
ści. W tym ro ku zdo był go Aru nas Ado ma itis
z Wil na.

Suk ces No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go
Tekst Ewa Parol-Bartnicka,
Foto Sebastian Bańbura

n XVII No wo dwor ski Mię dzy na ro do wy Rajd Po jaz dów Za byt ko wych
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Wiel ką atrak cją dla no wo dwor skich dzie ci
są prze ja żdżki sta ry mi au to mo bi la mi. Na te go -
rocz ny rajd spe cjal nie w tym ce lu za pro si li śmy
au to bu sik Mer ce des Sim plex 1903 r. To ma sza
i Maj ki Siu dziń skich.

Po pod su mo wa niu wszyst kich wy ni ków
oce nia się za wod ni ków w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej.

Za ło gi pol skie:
I miejsce – Andrzej i Teresa Rutkowscy,

Oakland 1917 r. 

II miejsce – Tomasz i Barbara Skrzelińscy,
Brush 1911 r. (jw.)

II miejsce – Michał i Paweł Ratyńscy,
Wanderer 1938 r. (jw. )

Załogi zagraniczne:
I miejsce – Marian i Iveta Koma
ek-Škoda, Popular 1938 r., Słowacja 

II miejsce – Śarunas i Auśra Żitkievicius,
Hrysler 1931 r., Litwa

III miejsce – Hubertus i Karin Weber,
Opel 1935 r., Niemcy 

Naj star szym po jaz dem raj du był Rum bler
z 1903 r. Mar ka San kow skie go.

W zlo cie gwiaź dzi stym naj da lej, bo
aż 720 km, miał do nas Ma rian Ko ma

Naj lep szy w pró bach spor to wych był Mi -
chał Ra tyń ski.

Or ga ni za to rzy skła da ją ser decz ne po dzię -
ko wa nia wszyst kim przy ja cio łom, dzię ki któ rym
rajd mógł się od być i po pu la ry zo wać na sze
mia sto:

– Wła dzom sa mo rzą do wym, part ne ro wi or -
ga ni za cyj ne mu im pre zy,

– oraz spon so rom: Sta ro stwu Po wia to we mu,
fir mie TO TAL Pol ska, fir mie ZEC Sp. z o.o., Carl
Vil la Sp. z o.o., Ma zo wiec kie mu Ban ko wi Spół -
dziel cze mu, sta cji ben zy no wej Pe tro -Ven ta, fir -
mie Szczo dry, fir mie ASO Duch,
No wo dwor skie mu Ośrod ko wi Spor tu i Re kre -
acji, dy rek cji Ho te lu Roy al, fir mie ZWiK Sp.z o.o.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się Ko -
men dzie Po wia to wej Po li cji – za nie zwy kle
spraw ne prze pro wa dze nie ko lum ny po jaz -
dów, oraz Stra ży Miej skiej – za po moc w Par -
ku Miej skim, a ta kże Wy dzia ło wi Pro mo cji
i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Urzę du Mia sta.

Dzię ku je my rów nież człon kom Hi sto rycz ne -
go To wa rzy stwa Spor to we go – pań stwu Kar -
czew skim, kon fe ran sje ro wi p. Ży cień skie mu
oraz Ze spo ło wi Szkół nr 2.

Do zo ba cze nia za rok!
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Od po łu dnia do am fi te atru za czę li przy cho -
dzić pierw si miesz kań cy, za chę ce ni mnó -
stwem ró żno rod nych i ko lo ro wych urzą dzeń

za ba wo wych oraz wspa nia łą sło necz ną au -
rą. Tak bo ga ta opra wa pik ni ku by ła mo żli wa
dzię ki do dat ko wym środ kom po zy ska nym

od spon so rów. Dla dzie ci przy go to wa no na -
stę pu ją ce bez płat ne atrak cje: zje żdżal nia
dmu cha na, ba sen z pił ka mi, eu ro bung gy, sy -

WYDARZENIA Fakty Nowodworskie
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Pik nik Ro dzin ny – Ma jów ka 2017 – zre ali zo wa ny!
Tekst: Roman Biliński, Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1,
Foto: Urząd Miejski

n W niedzielę 14 maja 2017 r. w Amfiteatrze w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego odbył się Piknik Rodzinny
– Majówka 2017, zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Dla przypomnienia: przedmiotowy projekt
zajął drugie miejsce wśród Małych Projektów, uzyskując 697 głosów mieszkańców.
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mu la tor ro deo, se gwaye ko szy ków ka, bram ka
cel no ścio wa, na miot z ani ma cja mi z ma lo wa -
niem bu ziek i ogrom ny mi bań ka mi my dla ny -
mi, je epy aku mu la to ro we, a ta kże wa ta
cu kro wa i po pcorn. Dla nich ta kże prze pro wa -
dzo no wie le za baw i kon kur sów z na gro da mi.
Do ro śli pró bo wa li swo ich sił w tur nie ju dar ta
i mło ta si ło mie rza, w któ rych naj lep si, oprócz
dy plo mów i pu cha rów, otrzy ma li cen ne na -
gro dy od spon so ra stra te gicz ne go – w po sta -
ci ele ganc kich to reb na lap to py, piór
wiecz nych kul ko wych czy pen dri ve'ów w skó -
rza nej opra wie.

Bar dzo du żym za in te re so wa niem cie szy ły
się lo te rie fan to we dla dzie ci i do ro słych,
w któ rych ka żdy los wy gry wał, a na gro da mi
by ły ga dże ty pro mo cyj ne Urzę du Miej skie go
oraz Za kła du Wo do cią gów i Ka na li za cji Sp.
z o.o. oraz sło dy cze i na po je. Lo sy w licz bie 200
sztuk, po 100 dla dzie ci i dla do ro słych ro ze szły
się ni czym przy sło wio we świe że bu łecz ki,
wzbu dza jąc za uwa żal ny dresz czyk emo cji.

Dla od wie dza ją cych pik nik przy go to wa no
bez płat ną de gu sta cję pro duk tów zdro wej
żyw no ści wraz z bez płat ny mi po ra da mi die te -
tycz ny mi i po mia rem tkan ki tłusz czo wej, mo -
żna też by ło uczest ni czyć w warsz ta tach
udzie la nia pierw szej po mo cy, jak też w do dat -
ko wych atrak cjach przy go to wa nych przez
Ochot ni czą Straż Po żar ną – Ra tow nic two
Wod ne i Ochot ni czą Straż Po żar ną, w tym
w pre zen ta cji no we go sa mo cho du po żar ni -
cze go. W sto isku ga stro no micz nym na uczest -
ni ków pik ni ku cze ka ła bez płat na pu la
kieł ba sek z gril la i dro żdżów ki.

Mu zycz ną opra wę im pre zy za pew nił i at -
mos fe rę uprzy jem nił wy stęp ze spo łu Drinking
Stones oraz mu zy ka z pły to te ki.

Ma jąc na uwa dze ogrom ną fre kwen cję
na pik ni ku, za do wo le nie dzie ci i do ro słych, zre -
ali zo wa ne za ło że nia pro jek tu, w tym ak tyw ne
spę dze nie cza su wol ne go w to wa rzy stwie ro -
dzi ny i zna jo mych, in te gra cję miesz kań ców
w at mos fe rze do brej za ba wy, im pre zę mo żna
uznać za bar dzo uda ną.

Władze Samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Zarząd Osiedla nr 1
serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom, instytucjom i ludziom dobrej woli za
bezinteresowną pomoc i dodatkowe wsparcie realizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2017 projektu pn. „Poznajmy się lepiej. Majówka 2017. Piknik Rodzinny”,
zorganizowanego 14 maja w Amfiteatrze w Parku im. Józefa Wybickiego.

Szczególne wyrazy podziękowania składamy partnerowi strategicznemu w osobie Pana
Janusza Dąbrowskiego, Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. za
ufundowanie pakietu urządzeń zabawowych dla dzieci i dorosłych oraz przekazanie wielu
cennych nagród i upominków dla uczestników pikniku. Słowa podziękowania kierujemy do:
Państwa Elżbiety i Wojciecha Szymańskich, właścicieli firmy „Lukullus”, za nieodpłatne
przekazanie produktów spożywczych, Pana Ireneusza Jankowskiego, właściciela piekarni
„Kołacz”, za przekazanie pieczywa i drożdżówek, Pana Zdzisława Szmytkowskiego, dyrektora
Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy, za użyczenie urządzeń do popcornu i waty cukrowej,
właścicieli restauracji „TACHI SUSHI”, za wspaniale przygotowany catering, Pani Anny
Rutkowskiej, Prezes Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o. o., Pana Dariusza Żułtaka,
właściciela PSB Mrówka Nowy Dwór Maz., Pana Marka Wrzesińskiego, Prezesa Zakładu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Pana Roberta Kanigowskiego, Państwa Danuty i Szczepana
Chmiel, właścicieli firmy Apeks, Pani Aleksandry Jaźwiec, właścicielki Wellness Store, Pani
Małgorzaty Sempławskiej, właścicielki Klubu Zdrowego Stylu Życia, właściciela hurtowni
zabawek Lobi, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
– Ratownictwo Wodne.

Państwa wkład finansowy czy rzeczowy, własna praca i poświęcony czas niezwykle
uatrakcyjniły piknik, czego wyrazem było zadowolenie i mile spędzony czas przez
mieszkańców – uczestników imprezy.

Dziękujemy za informacje i relacje z imprezy patronom medialnym: Tygodnikowi
Nowodworskiemu i Faktom Nowodworskim.



Te go rocz ny kon kurs pla stycz ny od by wał się
pod ha słem „W pra do li nie Wi sły – Pusz cza
Kam pi no ska”. Ucznio wie ze szkół znaj du ją -
cych się w otu li nie Kam pi no skie go Par ku Na -
ro do we go oraz z No we go Dwo ru
Ma zo wiec kie go zmie rzy li się z wie dzą na te -
mat eko lo gii, przy ro dy, a ta kże hi sto rii Pusz czy
Kam pi no skiej. Po zna li śmy rów nież lau re atów
kon kur su pla stycz ne go.

W czwar tek 18 ma ja zma ga ły się dru ży ny
z pię ciu gim na zjów. Na po cząt ku ka żda z dru -
żyn przed sta wi ła ha sło łą czą ce Pusz czę Kam -
pi no ską i Wi słę. Wie dzę fi na li stów spraw dza ły
ko lej ne ró żno rod ne kon ku ren cje. By ło „ko ło for -
tu ny” – uczest ni cy, krę cąc ko łem, lo so wa li ka -
te go rię, z któ rej od po wia da li (sa mo dziel nie lub
dru ży no wo): ro śli ny, zwie rzę ta, go spo dar ka le -
śna, ochro na przy ro dy, za da nia prak tycz ne
oraz nie wia do ma. In ne kon ku ren cje po le ga ły
m.in. na roz po zna niu od gło sów zwie rząt oraz
przy po rząd ko wa niu nazw ro ślin i grzy bów.

Naj lep si oka za li się ucznio wie z Pu blicz ne -
go Gim na zjum w La so ci nie.

Ko le je miej sca za ję ły: 
• ZS w Głusku Gimnazjum z siedzibą

w Nowych Grochalach, 
• Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym, 
• Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi

w Kampinosie, 
• Gimnazjum w Leoncinie.

W pią tek 19 ma ja ry wa li zo wa li ucznio wie 11
szkół pod sta wo wych. Za da nia by ły po dob ne
do tych, z któ ry mi zmie rzy li się gim na zja li ści,
lecz od po wied nio do sto so wa ne do wie ku
uczest ni ków. Te go dnia nie obe szło się bez do -
gryw ki, gdyż trzy dru ży ny zdo by ły jed na ko wą
licz bę punk tów. Osta tecz nie na po szcze gól -
nych miej scach upla so wa ły się:
• I miejsce: Publiczne Gimnazjum

w Lasocinie
• II miejsce: Gimnazjum z Zespołu Szkół

w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach

• III miejsce: Gimnazjum nr 2
w Dziekanowie Leśnym 

• IV miejsce: Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach

• V miejsce: Szkoła Podstawowa z Zespołu
Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych
Grochalach

Na kon kurs pla stycz ny wpły nę ło 56 prac. Ju -
ry, po na ra dzie, wy bra ło na stę pu ją cych lau -
re atów:

W ka te go rii szko ły gim na zjal ne:
I miejsce: Żaneta Kurek Gimnazjum

w Kampinosie

II miejsce: Pola Melonowska Gimnazjum nr 2
w Dziekanowie Leśnym

III miejsce: Szymon Cwen Gimnazjum
w Kampinosie

Wy ró żnie nia:
W ka te go rii szkół pod sta wo wych, kla sy I –III:

I miejsce: Oliwia Pawłowska S.P. nr 5
w Nowym Dworze Mazowieckim

II miejsce: Bianka Kosmalska Szkoła
Podstawowa w Brochowie

III miejsce: Ada Bystrek S.P. nr 7 w Nowym
Dworze Mazowieckim

Wyróżnienia:
W ka te go rii szkół pod sta wo wych, kla -

sy IV–VI: 
I miej sce: Aleksandra Łempicka S.P. nr 7

w Nowym Dworze Mazowieckim
II miej sce: Marianna Łuczak Szkoła

Podstawowa w Izabelinie
III miej sce: Pola Skrzek S.P. nr 3 w Nowym

Dworze Mazowieckim
Wy ró żnie nia: Ga brie la Du da S.P. nr 5 w No -

wym Dwo rze Ma zo wiec kim, Ju lia Oszczyk
Szko ła Pod sta wo wa w Ka lisz kach.

Wszyst kim lau re atom ser decz nie gra tu lu je -
my!

Kon kurs nie od był by się, gdy by nie hoj ność
spon so rów, któ rzy ufun do wa li fan ta stycz ne
na gro dy dla zwy cię skich dru żyn: ta ble ty, elek -
trycz ne de sko rol ki, Wa ve bo ar dy, gło śni ki bez -
prze wo do we, ta ble ty gra ficz ne, słu chaw ki,
sprzęt spor to wy i in ne.

Or ga ni za to rzy kon kur su: No wo dwor ski Ośro -
dek Kul tu ry i Ośro dek Dy dak tycz no -Mu ze al ny
Kam pi no skie go Par ku Na ro do we go im. Ja dwi -
gi i Ro ma na Ko ben dzów w Gra ni cy ser decz -
nie dzię ku ją wszyst kim wła dzom i in sty tu cjom

sa mo rzą do wym, a ta kże związ kom i sto wa rzy -
sze niom oraz fir mom pry wat nym, któ re wspar -
ły kon kurs fi nan so wo i ma te rial nie, a na le żą
do nich:
• Starostwo Powiatu Warszawskiego

Zachodniego
• Starostwo Powiatu Nowodworskiego
• Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
• Urząd Gminy Leoncin
• Urząd Gminy Izabelin
• Urząd Gminy Stare Babice
• Urząd Gminy Czosnów
• Urząd Gminy Kampinos
• Fundacja Kampinoskiego Parku

Narodowego
• Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego

Parku Narodowego
• Zawiązek Międzygminny „Kampinos”
• Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy
• Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

• Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą
a Kampinosem”

Słod ki po czę stu nek dla uczest ni ków ufun -
do wa li:

Pie kar nia Cu kier nia „Ko łacz” i Cu kier nia
„Du et”.

Ser decz nie dzię ku je my wo lon ta riu szom: p.
Iza be li Bie lak i p. Sta ni sła wo wi Bie la ko wi, któ -
rzy od lat wspie ra ją kon kurs „Co w pusz czy
pisz czy”, a ta kże p. Emi lii Za dwor nej i p. Ro ber -
to wi Sztu ce za udział w ob ra dach ju ry.

Dzię ku je my wszyst kim na uczy cie lom za po -
świę co ny czas i przy go to wa nie dzie ci i mło -
dzie ży do kon kur sów: pla stycz ne go i wie dzy
eko lo gicz nej.
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XXII Kon kurs „Co w pusz czy pisz czy”
Tekst i Foto: NOK

n 18 i 19 ma ja 2017 r. w No wo dwor skim Ośrod ku Kul tu ry od był się fi nał re gio nal ny XXII edy cji kon kur su eko lo gicz ne go „Co
w Pusz czy Pisz czy”. Wzo rem lat ubie głych kon kurs skła dał się z dwóch form: kon kur su wie dzy oraz kon kur su pla stycz ne go.
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Zmia ny w za sa dach se gre go wa nia śmie ci
Od lip ca 2017 r. w Pol sce za czną obo wią zy wać no we za sa dy se gre go wa nia od pa dów. Jed no li te za sa dy
zo sta ły usta lo ne w Roz po rzą dze niu w spra wie szcze gó ło we go spo so bu se lek tyw ne go zbie ra nia wy bra -
nych frak cji od pa dów. Mi ni ster stwo Śro do wi ska da je gmi nom czas na do sto so wa nie swo ich sys te mów
i ozna ko wa nie po jem ni ków do cza su za koń cze nia obo wią zu ją cej umo wy na od biór i za go spo da ro wa nie
od pa dów ko mu nal nych, a na wy mia nę po jem ni ków na wet 5 lat.
In for mu je my, że już od 1 lip ca 2017 r. gmi na No wy Dwór Ma zo wiec ki ozna czy po jem ni ki przy bu dyn kach
wie lo ro dzin nych oraz bę dzie do star czać do do mów jed no ro dzin nych wor ki z no wym ozna ko wa niem (po wy -
czer pa niu za pa su wor ków ze sta rym ozna cze niem)
Pierw sze zmia ny bę dą do ty czy ły spo so bu se gre ga cji na stę pu ją cych od pa dów:
Pa pier i tek tu ra – wo rek/po jem nik nie bie ski (tak jak daw niej) z na pi sem „Pa pier”
Szkło – wo rek/po jem nik zie lo ny (tak jak daw niej) z na pi sem „Szkło”
Two rzy wa sztucz ne, wie lo ma te ria ło we i me tal – wo rek/po jem nik żół ty (znik nie wo rek czer wo ny) z na pi sem
„Me ta le i two rzy wa sztucz ne”
Oto zmie nio ne za sa dy se gre ga cji tych frak cji od pa dów:

Pa pier
Co zbieramy
C gazety, książki i zeszyty w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,

C katalogi, prospekty, książki telefoniczne,

C tekturę, kartony, pudełka,

C torby i torebki papierowe,

C papier pakowy,

C papier xero, papier do pisania.
Czego nie zbieramy
I opakowań z jakąkolwiek zawartością,

I brudnego i zatłuszczonego papieru (jeśli jest zanieczyszczony tylko fragment, wystarczy go oderwać),

I lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów reklamowych,

I tapet, kalki i papierów przebitkowych,

I papieru termicznego,

I artykułów higienicznych (chusteczki, pieluszki itp.),

I worków po cemencie i wapnie,

I toreb po środkach ochrony roślin,

I kartoników po napojach, sokach, mleku itp.

Ważne! Papier nie może być mokry. Papier nie może być zanieczyszczony: mechanicznie (np. metale,
szkło, tekstylia, piasek), chemicznie (np. kleje, farby) czy mikrobiologicznie (pleśń czy grzyby).

Szkło
Co zbieramy
C szklane butelki i słoiki po napojach, sokach itp.,

C szklane opakowania po kosmetykach,

C stłuczka szklana bez metalu i tworzyw sztucznych,
Czego nie zbieramy
I opakowań szklanych z jakąkolwiek zawartością,

I szkła płaskiego (tzn. szyby okienne i samochodowe, lustra),
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I szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych,

I ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu arco, miski, talerze, doniczki),

I szkła okularowego,

I szkła zbrojeniowego,

I żarówek, świetlówek, kineskopów, lamp neonowych i halogenowych,

I termometrów rtęciowych,

I szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

Ważne! Z opakowań szklanych należy usunąć zawartość. Z opakowań szklanych usuń zakrętki,
przykrywki, kapsle, korki i postępować jak z tworzywem sztucznym lub metalem. Nie musisz zdejmować

z nich etykiet.

Metale i tworzywa sztuczne
Co zbieramy
C opakowania stalowe i aluminiowe po napojach i konserwach,

C drobny złom metali kolorowych i żelazny, aluminium,

C kapsle, przykrywki, zakrętki metalowe i plastikowe,

C opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP – oznaczenia te znajdziemy na spodzie butelki),

C puste butelki po kosmetykach i środkach czystości (np. po płynach, szamponach),

C czyste kanistry plastikowe,

C plastikowe opakowania po żywności (np. po serkach, kefirach, margarynach, jogurtach itp.),

C plastikowe koszyczki po owocach,

C folie, torebki, worki i reklamówki z tworzyw sztucznych,

C tworzywa twarde typu skrzynki, rurki, krzesła ogrodowe,

C opakowania wielomateriałowe, tzn. kartoniki po napojach, sokach, mleku itp.
Czego nie zbieramy
I opakowań z metalu, aluminium i tworzyw sztucznych z jakąkolwiek zawartością,

I opakowań po medykamentach,

I puszek i butelek po olejach, smarach (silnikowych, spożywczych), farbach, klejach,
rozpuszczalnikach, opakowań po aerozolach,

I opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,

I tworzyw piankowych, styropianu, gumy,

I produktów wykonanych z połączenia metalu z innymi materiałami,

I zabawek, pieluch,

I zużytych baterii,

Ważne! Z opakowań z tworzyw sztucznych i metali należy usunąć zawartość. Z butelek z tworzyw
sztucznych usuń zakrętki. Zgnieść butelkę lub puszkę aluminiową – zajmie mniej miejsca.

Kolejne zmiany będą wprowadzane w okresie przejściowym i będą Państwo o nich informowani na bieżąco
w Faktach Nowodworskich i na głównej stronie internetowej miasta www.nowydwormaz.pl po lewej stronie
na dole w banerze:

System
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
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Od od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści
na le żał do no wo dwor skie go Ogni ska Związ ku
Pol skie go Na uczy ciel stwa Szkół Po wszech nych,
był je go człon kiem jesz cze w 1935 ro ku, gdy
peł nił już obo wiąz ki bur mi strza. Zna mien ne, że
i tam da rzo no go za ufa niem. Miał 23 la ta, gdy
pod czas Po wia to we go Zjaz du Na uczy cie li wy -
bra ny zo stał człon kiem za rzą du tej or ga ni za cji.
Mu siał być moc no za an ga żo wa ny w swo ją
pra cę za wo do wą, cho ciaż już wów czas gdy
zo stał kie row ni kiem szko ły, dzie lił spo łe czeń stwo
na swo ich sym pa ty ków i opo nen tów. Po wa ża -
no go i chwa lo no za ini cja ty wę bu do wy no wej
szko ły. Praw do po dob nie opo nen ci nie omiesz -
ka li jed nak przy po mnieć Pa nu Kie row ni ko wi, że
z do tych cza so wą sie dzi bą „po wszech nia ka”
by ły pro ble my wła śnie z je go po wo du. Mię dzy
wła ści ciel ką bu dyn ku Alek san drą Zda no wi czo -
wą a Przed wiec kim do szło do awan tu ry o szkol -
ne bal ko ny. Spra wa za koń czy ła się w są dzie
i być mo że ten fakt był bez po śred nią przy czy -
ną dą że nia kie row ni ka do bu do wy no wej, wła -
snej sie dzi by dla no wo dwor skiej „dwój ki”.

To dzie le nie spo łecz no ści miej skiej za zna czy -
ło się jesz cze moc niej, gdy Cze sław Przed wiec -
ki skoń czył swe rzą dy w szko le, a roz po czął je
w mie ście. Wła dze pań stwo we go do ce nia ły,
dwu krot nie zo stał od zna czo ny srebr nym Krzy -
żem Za słu gi. Lu bi li go zwo len ni cy spor tu, bo miej -
sco wym klu bom prze ka zał te ren pod bu do wę
pro fe sjo nal ne go bo iska. „Był to czło wiek mło dy…
świa tły i grun tow nie po rząd ny”. Ta ką opi nie
o wło da rzu No we go Dwo ru miał pro boszcz pa -
ra fii św. Mi cha ła, ksiądz Hen ryk Jóź wik. Za no to -
wał on w swo ich wspo mnie niach, że No wy
Dwór za wdzię czał Przed wiec kie mu uło że nie

chod ni ków i upo rząd ko wa nie oto cze nia par ku
oraz prze pro wa dze nie wo do cią gu z Twier dzy
do mia sta. „Wszyst ko to by ło dzie łem bur mi strza
Przed wiec kie go, któ ry z brud nej ży dow skiej mie -
ści ny zro bił dość po rząd ne mia stecz ko” – pi sał
ks. Jóź wik. To za je go ka den cji za czę to przy zna -
wać ty tu ły ho no ro wych oby wa te li No we go
Dwo ru, pod no sząc pre stiż mia sta. Wśród uho no -
ro wa nych zna leź li się ge ne rał Fe li cjan Sła woj
Skład kow ski oraz mar sza łek Edward Śmi gły -
-Rydz. Pod czas je go rzą dów ka sa miej ska w No -
wym Dwo rze no to wa ła do dat ni bi lans, co
w na szym mie ście by ło dość rzad kie.

Jed ni chwa li li dzia ła nia Przed wiec kie go ja ko
zba wien ne dla mia sta, in ni wy ty ka li, że kła dąc
bruk bez zgo dy wła ści cie li, roz bie rał ogro dze -
nia i zaj mo wał frag men ty po dwó rek. Nie by ło
to zgod ne z pra wem, ale pew nym uspra wie dli -
wie niem był cha os bu dow la ny, ja ki po wstał
w mie ście w wy ni ku wie lo krot nych po ża rów.
Bar dzo sil na w No wym Dwo rze ko mu ni zu ją ca
kla sa ro bot ni cza twier dzi ła, że „ca ła uwa ga
Ma gi stra tu skie ro wa na jest na roz bu do wę
dwóch głów nych ulic: Al. Pa de rew skie go i War -
szaw skiej, na po zo sta łych uli cach zaś, za miesz -
ka łych przez naj bied niej szą lud ność, nic się nie
ro bi, aby bru ko wać uli ce i za kła dać chod ni ki”.

W 1937 ro ku w mie ście wy bu chła afe ra ła -
pów ko wa. Opo nen ci za rzu ca li Przed wiec kie mu,
że fa wo ry zu je kup ców i przed się bior ców po cho -
dze nia ży dow skie go i „ro bi ma ją tek” dzię ki otrzy -
my wa nym od nich ła pów kom. Spra wa by ła
po wa żna, bo do ty czy ła nie tyl ko spraw ści śle no -
wo dwor skich, ale rów nież woj sko wych. Bur mistrz
był oska rża ny o prze ka za nie do staw żyw no ści
do Twier dzy fir mie ży dow skiej. Za rzu ty ko mu ni -

stycz nej pra sy oka za ły się fał szy we i te sa me pi -
sma, któ re je na gła śnia ły, mu sia ły za mie ścić de -
men ti. Im bli żej ko lej nych wy bo rów, tym czę ściej
od zy wa li się prze ciw ni cy. Gdy na ul. War szaw -
skiej usta wio no świą tecz ne cho in ki, opo nen ci
py ta li, dla cze go po ja wi ły się tyl ko w cen trum
mia sta. Gdy przy dzie la no za po mo gi, ko mu ni -
stycz na pra sa za rzu ca ła, że otrzy mu ją je je dy nie
wy bra ni, cho ciaż w tym wy pad ku Ma gi strat po -
stę po wał zgod nie z prze pi sa mi.

Ostat nia przed wo jen na in for ma cja o Cze -
sła wie Przed wiec kim mó wi, że w koń cu sierp -
nia 1939 ro ku mo bi li zo wał no wo dwo rzan
do ko pa nia ro wów prze ciw lot ni czych. Nie jest
wy mie nia ny w skła dzie za rzą du mia sta, po wo -
ła nym pod czas kam pa nii wrze śnio wej. Praw -
do po dob nie na roz kaz opu ścił mia sto wraz
z więk szo ścią urzęd ni ków. W pierw szej po ło -
wie paź dzier ni ka 1939 ro ku by ły bur mistrz
na roz kaz oku pan tów za mia tał no wo dwor skie
uli ce. Oso by, któ re pa mię ta ją tam ten czas,
wspo mi na ją o aresz to wa niu Przed wiec kie go.
Je śli tak się sta ło, to uwię zie nie nie by ło zbyt
dłu gie. W li sto pa dzie 1939 ro ku miesz kał już
w Otwoc ku i 25 te go mie sią ca zo stał wój tem
tam tej szej gmi ny. W mar cu 1940 rou w za rzą -
dzie gmi ny na stą pi ły aresz to wa nia, uwię zio no
mię dzy in ny mi wój ta. Osta tecz nie Przed wiec -
ki zo stał wy wie zio ny do obo zu kon cen tra cyj -
ne go w Mau thau sen -Gu sen. 1 kwiet nia 1941
ro ku w war szaw skiej „ga dzi nów ce” uka za ło
się za wia do mie nie o mszy św. w je go in ten cji.
By ło to jed no cze śnie za wia do mie nie o zgo nie
by łe go bur mi strza. Cze sław Przed wiec ki zmarł
lub zgi nął w Gu sen 13 li sto pa da 1940 ro ku,
miał wów czas 45 lat.

Czesław Przedwiecki – człowiek, który podzielił miasto
Tekst: Maria Możdżyńska

n W po ło wie lat trzy dzie stych XX wie ku bur mi strzem No we go Dwo ru zo stał Cze sław Przed wiec ki. Mia sto nie by ło dlań ob ce,
tu się uro dził, miesz kał, tu się oże nił, od lat uczest ni czył w je go ży ciu, naj pierw ja ko na uczy ciel, póź niej kie row nik Szko ły Po -
wszech nej nr 2. Już wów czas mu siał cie szyć się za ufa niem spo łecz nym w spe cy ficz nym, wie lo na ro do wo ścio wym mie ście.
W 1920 ro ku był człon kiem de le ga cji, któ ra usi ło wa ła zła go dzić wa run ki roz ka zu o wy sie dle niu z te re nów wo kół Twier dzy
oby wa te li po cho dze nia ży dow skie go i nie miec kie go.
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Członkowie OSP w Nowym Dworze. Czesław Przedwiecki siedzi siódmy od lewej [Strażacy ziemi nowodworskiej]



Na tu ry stów cze ka ły w Cen trum pla ny, fol -
de ry i map ki Twier dzy Mo dlin, No we go Dwo ru
Ma zo wiec kie go, naj bli ższej oko li cy, a ta kże

ca łe go Ma zow sza. W na szym punk cie mo żna
się też za po znać z sko mer cja li zo wa ną ofer tą
szla ków te ma tycz nych Dzie dzic two Ma zow -

sza. Wśród bar dzo wie lu ofert znaj du ją się
dwie z te re nu Twier dzy Mo dlin – obie zwią za -
ne ze szla kiem Bi twy War szaw skiej 1920: Szy fry
Ar mii Pod zie mi – Twier dza Mo dlin oraz wy -
ciecz ka „Ka de ci w Bi twie War szaw skiej”. Oba
pro duk ty cie szą się du żym za in te re so wa niem
tu ry stów od wie dza ją cych CIT.

Spo ra część na szych go ści przy oka zji wi zy -
ty w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej od wie -
dza ła no wą eks po zy cję w Mu zeum Kam pa nii
Wrze śnio wej i Twier dzy Mo dlin. Wśród od wie -
dza ją cych mu zeum fu ro rę ro bił schron, w któ -
rym mo żna by ło prze żyć sy mu la cję na lo tu.

Skąd ty tuł re kor do wy maj? W ma ju 2016 ro -
ku od wie dzi ło nas tyl ko 1700 osób. Du ży wzrost
licz by go ści CIT cie szy szcze gól nie, bo zwięk -
sza się ruch w dni po wsze dnie – od po nie -
dział ku do piąt ku.

Licz by, któ re po da li śmy do ty czą tu ry stów in -
dy wi du al nych, oprócz nich Twier dzę od wie -
dza spo ro grup zor ga ni zo wa nych, wy ciecz ki
szkol ne, uni wer sy te ty trze cie go wie ku i in ne
gru py.

Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej, No wy
Dwór Ma zo wiec ki, ul. Baś ki Mur mań skiej 164

Czyn ne od wtor ku do nie dzie li w go dzi -
nach 10.00–17.00

Ser decz nie za pra sza my!

Re kor do wy maj
Tekst: i Foto: Zespół LOT Trzech Rzek

n Tradycyjnie majówka rozpoczęła tegoroczny sezon turystyczny w Twierdzy
Modlin. Przedłużony weekend zaczął się w sobotę 29 kwietnia i trwał do środy
3 maja. W tym czasie Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło przeszło 1370
turystów indywidualnych. W całym maju zaś gościliśmy aż 2400 osób.

Fa bu ła tej pro duk cji to lo sy dwóch mło dych
żoł nie rzy oraz ich ro dzin. Bo ha te ro wie mo gli -

by być przy ja ciół mi. Jed nak sta je się ina czej:
je den jest Bry tyj czy kiem, dru gi Niem cem. Łą -

czy ich wie le. Obaj wcho dzą wła śnie w do ro -
słość, ma ją ko cha ją cych ro dzi ców, są za ko -
cha ni. Obaj chcą wal czyć za swój kraj. I tak
sta ją po dwóch stro nach kon flik tu I woj ny
świa to wej i wal czą prze ciw ko so bie. Dwie go -
rą ce na sto let nie gło wy, nie mal chłop cy, za -
cią ga ją się do ar mii i po raz pierw szy
opusz cza ją ro dzin ne do my i bli skich. War to
obej rzeć ten film, jest on do stęp ny mię dzy in -
ny mi na cda.pl.

W tym se ria lu za gra ło kil ko ro pol skich ak to -
rów, mię dzy in ny mi Bar tosz Bie le nin, Eri ka Kar -
ku szew ska, Ma ciej Ro ba kie wicz.

Sce ny do fil mu krę co no wła ści wie w ca łej
Twier dzy. Ko sza ry, dzie dzi niec Ko szar, oko li ce
Wie ży Bia łej i Wie ży Czer wo nej, fi la ry mo stu też
zdję cia zi mo we, cha rak te ry zu jąc sce ne rię
na zi mo wą (patrz zdję cie fi la rów mo stu
przy Bra mie Dą brow skie go).

Na sze za da nie kon kur so we brzmi: Pro si my
po dać imio na głów nych bo ha te rów se ria lu.

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

Trzy rze ki na fil mo wo – „Dzwo ny woj ny”
Tekst i Foto: Zespół LOT Trzech Rzek

n Plenery modlińskiej twierdzy są wykorzystywane nie tylko przez polskie ekipy filmowe. Co najmniej trzykrotnie w Twierdzy swoje
produkcje realizowała brytyjska BBC. Były to: w 1999 roku miniserial „Anna Karenina” według powieści Lwa Tołstoja, w 2012 roku
miniserial „Szpiedzy w Warszawi” i w 2014 – żeby tradycji stało się zadość – miniserial zatytułowany „Dzwony wojny”.
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Wielki sukces
ucznia ze Szkoły
Podstawowej nr 7
Tekst i Fo to: Ka ta rzy na To ma szew ska

n Uczniowie klasy I b – Marysia Cur
i Aleksander Lech wzięli w tym roku
udział w konkursie recytatorskim
„Warszawska Syrenka”.

Wy gra li etap szkol ny i re cy to wa li swo je wier -
sze w II eta pie w No wo dwor skim Ośrod ku Kul -
tu ry. Tam obo je zo sta li za uwa że ni. Ju ro rem
by ła ak tor ka Jo an na Ku lig. Bar dzo po do bał jej
się za rów no wy stęp Ma ry si, jak i Ol ka. Jed nak
szan sę udzia łu w ko lej nym eta pie w War sza -
wie do stał Olek. Ju ro ra mi tym ra zem by li ak to -
rzy: Mag da le na Wa rze cha i Ma rek
Bar to sie wicz. Po uda nym wy stę pie w Ma zo -

wiec kim In sty tu cie Kul tu ry nasz re pre zen tant
zdo był II miej sce. Na prze strze ni wie lu lat nikt
w na szej szko le nie od niósł ta kie go suk ce su

w „War szaw skiej Sy ren ce”. Gra tu lu je my uzdol -
nio ne mu sze ścio lat ko wi i ży czy my mu dal -
szych suk ce sów w tej dzie dzi nie.

Na po cząt ku głos za brał Pan Dy rek tor Zdzi -
sław Szmyt kow ski, by po wi tać zgro ma dzo -
nych go ści i uczniów.Na stęp nie od by ła się
część ar ty stycz na, przy go to wa na przez
uczniów oraz pa nie Mał go rza tę Lech i Be atę
Kie lar z klas 4a i 2d Szko ły Pod sta wo wej nr 4.

Ucznio wie w stro jach z tam tej epo ki przed -
sta wi li naj wa żniej sze wy da rze nia zwią za ne
z uchwa le niem Kon sty tu cji 3 ma ja. Przy po -
mnie li nam ta kże o przy łą cze niu Pol ski do Unii
Eu ro pej skiej, Świę cie Fla gi Pań stwo wej oraz
Świę cie Pra cy. Nie za bra kło zwią za nych z ty -
mi wy da rze nia mi wier szy, pio se nek i wy stę pów
ta necz nych.

Świet na in sce ni za cja ape lu spra wi ła, że
wszy scy oglą da li go z wiel kim za cie ka wie -
niem. W na gro dę za pięk ne przed sta wie nia
Pan Dy rek tor obie cał za pro sić ar ty stów na lo -
dy. Bar dzo się z te go cie szę, bo ja też wy stę -
po wa łam. Mniam…

Apel z okazji świąt majowych
w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy
Tekst: Maja Witt, klasa 2d, Foto: Zespół Szkół

n 28 kwiet nia w Ze spo le Szkół w Twier dzy Mo dlin od był się uro czy sty apel z oka zji
świąt ma jo wych.

Ko lo ro we, ręcz nie ro bio ne ozdo by cie szy ły
się du żym po wo dze niem wśród ro dzi ców.
W za mian za pięk ne, nie po wta rzal ne pra ce
ro dzi ce przy no si li kar mę, ko ce, po dusz ki oraz
ró żne go ro dza ju sma ko ły ki dla zwie rząt ze
schro ni ska w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.

Los zwie rząt w schro ni sku jest ogrom nie
smut ny, to miej sce, gdzie znaj du ją dach

nad gło wą, ale na dal po zo sta ją po rzu co ne,
ocze ku ją na do bre ser ce ka żde go z nas. Ak -
cja mia ła na ce lu uświa do mie nie dzie ciom,
jak wa żne w na szym ży ciu jest po ma ga nie in -
nym, nie tyl ko so bie na wza jem, ale rów nież in -
nym isto tom ży ją cym, w tym wy pad ku
zwie rzę tom. Do wie dzia ły się, że o zwie rzę ta
trze ba dbać, sza no wać je i opie ko wać się ni -

mi. Wszyst kie ze bra ne pod czas kier ma szu rze -
czy zo sta ły prze wie zio ne do schro ni ska przez
przed szko la ków i ich pa nie. Sa ma ra dość
i chęć po mo cy oraz sa mo dziel ne prze ka za -
nie ze bra nych da rów zro bi ły na dzie ciach
ogrom ne wra że nie. Je ste śmy dum ni z na szych
pod opiecz nych i ich ro dzi ców.

Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim ro dzi com
za za an ga żo wa nie i zbiór kę.

Akcja charytatywna na rzecz
schroniska dla zwierząt
Tekst: Aleksandra Rębecka, Foto: Aleksandra Rębecka i Klaudia Kozieł

n 11 kwiet nia w Nie pu blicz nym przed szko lu „Aka de mia Ma lu cha” w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim od był się wiel ka noc ny kier masz. Dzie ci wraz ze swo imi pa -
nia mi wy ko na ły ró żne go ro dza ju ozdo by świą tecz ne, m.in. pi san ki, stro iki, ba ran ki
świą tecz ne, kur czacz ki, kró licz ki i kart ki wiel ka noc ne.
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Ucznio wie ak tyw nie bra li udział w do świad -
cze niach na uko wych oraz wy sta wach: „Płyń
lub giń”, „No wy Świat w Ru chu”, „Czło wiek
i śro do wi sko”, „Ko rze nie cy wi li za cji”, „Stre fa
świa tła”, „Maj ster ni”, „Te atr Wy so kich Na pięć”,
„Po ka zy na uko we”.

Ogrom ne wra że nie na uczest ni kach tej wy -
ciecz ki zro bił po kaz w naj no wo cze śniej szym
pla ne ta rium w Pol sce o te ma ty ce „Ha lo Zie -
mia”. Sam je go tra iler jesz cze przed pre mie rą
zo stał wy ró żnio ny na Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Fil mo wym Full Do me w Je nie, sam film

zaś był no mi no wa ny w ka te go rii: Film ro -
ku 2017 i otrzy mał na gro dę JA NUS Di rec tors
Award.

Skła da my ser decz ne po dzię ko wa nia
p. Krzysz to fo wi Pusz kar skie mu za po moc w or -
ga ni za cji wy jaz du.

Sta wia my na edu ka cję na wy ciecz kach
Tekst i Foto: Tomasz Wichowski

n 11 ma ja ca ła kla sa IVb z Ze spo łu Szkół nr 3 ra zem ze swo im wy cho waw cą p. To ma szem Wi chow skim i psy cho lo giem
p. Ju sty ną Ko wal czyk po je cha ła na wy ciecz kę do Cen trum Na uki Ko per nik.
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Przy go to wa nia do te go przed się wzię cia
trwa ły dość dłu go. Ca ły trud się opła cił, bo
wszyst ko wy szło zna ko mi cie. Mło dzież z pod -
sta wów ki oraz gim na zjum or ga ni zo wa ła ró żne
eks pe ry men ty oraz gry zwią za ne z na uką. Sta -
no wi ska by ły bar dzo ró żno rod ne: zwią za ne
z che mią, fi zy ką, ma te ma ty ką, bio lo gią, przy -
ro dą, in for ma ty ką, lo gicz nym my śle niem i ró -
żny mi cie ka wy mi te ma ta mi. Ko or dy na to rem

fe sti wa lu by ła pa ni mgr Ju sty na Pasz kie wicz.
W fe sti wal za an ga żo wa li się na uczy cie le ze -
spo łów ma te ma tycz no -in for ma tycz ne go
i przy rod ni cze go: mgr Wio let ta Ro siak, mgr Ka -
ta rzy na Jan dy, mgr Ar tur Kie lar, mgr Ar ka diusz
Ada mo wicz, mgr Da riusz Ada mo wicz, mgr
Mał go rza ta Lech, mgr Elżbie ta Wi loch, mgr
Re na ta Sa wick -Tu rek. Do wspól nej za ba wy
do łą czy ły ta kże mgr Agniesz ka Arent i mgr Ka -

ta rzy na Pru si now ska. Za ba wa po le ga ła
na ob ser wo wa niu prze ró żnych re ak cji, do -
świad czeń, słu cha niu oso by, któ ra tłu ma czy ła
do świad cze nie, bra niu udzia łu w grach i za -
ba wach dy dak tycz nych. Na fe sti wa lu nie mo -
gło za brak nąć gier lo gicz nych. Prze zna czo ne
one by ły dla du że go prze dzia łu wie ko we go.
Gry roz wi ja ją lo gicz ne my śle nie, co bar dzo
uła twia dal szą edu ka cje, ale rów nież za bi ja
nu dę. Na ca łe wy da rze nie przy by ło bar dzo
du żo osób.

Ser decz nie dzię ku je my spon so rom:
Pa nu Dy rek to ro wi na szej szko ły, Pa nu Bur mi -

strzo wi No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go, Pre -
ze so wi Za kła du Wo do cią gów i Ka na li za cji Sp.
z.o.o., Pre ze so wi Ban ku Spół dziel cze go w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim, Pre ze so wi Ma zo -
wiec kie go Por tu Lot ni cze go War sza wa
Mo dlin Sp. z.o.o., Pre ze so wi Al pla NDM Sp.
z o.o., Pre ze so wi Fa bry ka Bro ni „Łucz nik” Ra -
dom Sp. z o.o., Dy rek to ro wi Cen trum Ope ra -
cyj ne go Mi ni stra Obro ny Na ro do wej.

Dzię ki nim ża den uczest nik fe sti wa lu nie wy -
szedł bez drob ne go upo min ku. Po mysł na ca -
łe spo tka nie był na praw dę świet ny, wszyst kim
się po do bał. Mam na dzie ję, że po dob ny fe -
styn od bę dzie się w przy szłym ro ku.

Fe sti wal Na uki w Mo dli nie Twier dzy
Zaobserwowała i opisała Gabriela Paszkiewicz z klasy IIIb PG

n 10 ma ja 2017 ro ku w Ze spo le Szkół w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim – Mo dlin Twier dza od był się dru gi Fe sti wal Na uki.



W ogro dzie
Tekst: K. Kuczkowska,
Foto: E. Szczygieł

n 25 kwietnia najmłodsze
przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola nr 4 w Modlinie Twierdzy
zaprosiły swoich rodziców
na przedstawienie pt. „W ogrodzie”.
Jak pożyteczna i potrzebna jest praca
pszczółek, pokazali mali aktorzy.

Wśród wio sen nej sce ne rii mo żna by ło po -
dzi wiać czyn no ści ogrod nicz ki i ogrod ni ka,

któ rzy dba li o swo je ro ślin ki w ogro dzie. Ma li
ak to rzy swo ją pre zen ta cję roz po czę li od in sce -
ni za cji w ulu, gdzie kró lo wa pszczół wy sła ła
swo je ro bot ni ce na łą kę i do ogro du po nek -
tar na miód. Pro blem oka zał się nie wy ma ga -
ją cy, gdyż na pra co wi tych pszczół kach
mo żna za wsze po le gać. Swo je sta ra nia do ło -
ży li rów nież go spo da rze ty tu ło we go ogród ka.
Dzię ki do kład nym czyn no ściom, ta kim jak ko -
pa nie, gra bie nie i pod le wa nie, spra wi li, że
kwia ty i wa rzy wa wy glą da ły pięk nie, a owa dy
by ły za do wo lo ne z wy ko na nej pra cy. Nie za -
po mnij my rów nież o po mo cy ze stro ny desz -
czy ku i słon ka, bez któ rych ogród nie stał by się
ma gicz nym miej scem, w któ rym pa sia ste

owa dy znaj dą wie le zło ci ste go nek ta ru.
Po pra co wi tym dniu na szym bo ha te rom na le -
ża ła się so lid na daw ka od po czyn ku, któ rą wy -
ko rzy sta li, pre zen tu jąc we so ły ta niec. W ten
spo sób ma li ak to rzy za koń czy li swój de biut ak -
tor ski, za któ ry otrzy ma li wiel kie bra wa ze stro -
ny pu blicz no ści, sło wa po chwa ły od pa ni
dy rek tor i ca łu sy od ro dzi ców i dziad ków. Ko -
lo ro wa sce ne ria pa sie ki i ogro du oraz bo ga -
ta ara nża cja mu zycz na spra wi ła, że na si
ar ty ści mo gli po czuć się praw dzi wy mi ak to ra -
mi. Wio sna to wspa nia ła po ra ro ku, któ ra po -
ka zu je przed szko la kom wie le wa lo rów.
Jed nym z nich jest po ży tecz na pra ca w ogro -
dzie.

Od daw na twier dzi się, że w tań cu do cho -
dzi do ide al ne go po łą cze nia mu zy ki, ryt mu, ru -

chu, in te lek tu i emo cji. Choć nie za wsze nam
wy cho dzi, to jed nak nie ma to zna cze nia – li -

czy się na sze sa mo po czu cie. W tań cu ka żda
dziew czyn ka sta je się księ żnicz ką na ba lu,
a ka żdy chło piec prze ista cza się w swo je go
mu zycz ne go ido la. Ta niec spra wia, że baj ki
sta ją się rze czy wi sto ścią. W przed szko lu wszy -
scy sta ran nie przy go to wy wa li się na ten dzień
– pa nie wy bie ra ły mu zy kę i ukła da ły cho re -
ogra fie, dzie ci ćwi czy ły ukła dy ta necz ne, a ro -
dzi ce po mo gli zor ga ni zo wać stro je. Na ga li
dzie ci tań czy ły do utwo rów daw nych i współ -
cze snych. Za pre zen to wa ły tań ce tra dy cyj ne,
lu do we i dys ko te ko we. Tań czo no do pio se nek
Bee Ge es, Sha ki ry, był ta niec zor ba, zbój nic ki
i ba ro ko wy.

Spe cjal ny po kaz ta necz ny da ły też gim na -
zja list ki Ola i Wik to ria. Wszy scy w tań cu ba wi li
się do sko na le, a trud zo stał zwień czo ny na gro -
da mi rze czo wy mi i wspa nia ły mi wra że nia mi.
Być mo że ktoś z na szych przed szko la ków
w przy szło ści zo sta nie słyn nym tan ce rzem. Uro -
czy stość zor ga ni zo wa ły pa nie na uczy ciel ki Bo -
że na Ko wal ska i Mag da Choj nac ka.

EDUKACJAFakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl 27

Ga la Tań ca w PP 2
Tekst i Foto: B.K.

n 24 kwietnia w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
zorganizowano pokazy taneczne przedszkolaków.
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Pro gram zwią za ny był ze zwie rzę ta mi – „Tie -
risch be ste Freun de”. W po nie dzia łek po przy -
wi ta niu przez Dy rek to ra Se kun dar schu le
– Nord Jes sen wy mie ni li śmy pre zen ty. Pol scy
ucznio wie do sta li wor ki na bu ty i ksią żki o Ber -
li nie, a nie miec cy ucznio wie śmiesz ne kap cie
– emo ti kon ki. Wszy scy mie li du żo ra do ści
przy wspól nych zdję ciach, pre zen tu jąc swo je
za baw ne obu wie. Po uczest nic twie w nie -
miec kich lek cjach przy szedł czas na pra cę
nad pro jek tem. Ucznio wie wy ko ny wa li pa -
miąt ko we al bu my ozdo bio ne wła sno ręcz nie
zro bio ny mi stem pla mi -zwie rząt ka mi. Zo sta li -
śmy rów nież za pro sze ni do Bur mi strza Mia sta
Jes sen, któ ry opo wie dział nam o mie ście – je -
go hi sto rii, po ło że niu, prze my śle oraz rol nic -
twie. Ucznio wie w nie ty po wy spo sób zwie dzi li
cen trum mia stecz ka – by łą to gra te re no wa.
Od po wie dzi na py ta nia do ty czą ce mia sta
mo gli po szu kać w mie ście bądź za py tać
miesz kań ców. Za swo ją pra cę ucznio wie
otrzy ma li punk ty, któ re zde cy do wa ły o zwy cię -
stwie – pierw sze miej sce za ję li Ka rol Żu rek i je -
go go spo darz Fi lip. Dy rek tor szko ły ufun do wał
pa miąt ko we dy plo my i na gro dy.

We wto rek ucznio wie kon ty nu owa li pra ce
nad pro jek tem. Przed po łu dniem od by ła się
cie ka wa lek cja w szko le psów. Ucznio wie do -
sta li za da nia do wy ko na nia. Zwie dzi li szko łę
psów, ob ser wo wa li tre su rę zwie rząt oraz sa mi
mo gli spró bo wać szko lić swo je go pod opiecz -
ne go. Po po łu dniu od był się tre ning na krę -

giel ni. Wła ści ciel krę giel ni ufun do wał pu cha -
ry. Naj więk sza su ma zdo by tych punk tów przez
pa rę (uczeń pol ski i je go nie miec ki ko le ga) za -
de cy do wa ła o zwy cię stwie – pierw sze miej sce
zdo by ły Ja go da Jan dy i jej ko le żan ka Ana bel.

W śro dę po je cha li śmy na ca ło dnio wą wy -
ciecz kę do Ber li na. Pod róż stat kiem rze ką
Spre wą oka za ła się świet nym po my słem
na zwie dza nie Ber li na. Po wspól nym obie dzie
uda li śmy się na zwie dza nie te go mia sta – wie -
ża te le wi zyj na Ber li ner Fern seh turm, Ale xan -
der platz, Tier gar ten. Na szczę ście po go da

do pi sa ła. Zmę cze ni, ale za do wo le ni póź nym
wie czo rem wró ci li śmy do Jes sen.

Czwar tek spę dzi li śmy w go spo dar stwie
w Arns dorf. Ucznio wie zo sta li po dzie le ni na kli -
ka grup – obie ra nie owo ców i wa rzyw
na obiad, na uka słó wek pol skich i ich nie -
miec kich od po wied ni ków, zdo bie nie to reb fil -
co wych, zwie dze nie za gro dy dla zwie rząt
i ogro du oraz wy ko na nie je le ni z drew na.
Po obie dzie od by ło się roz da nie na gród, dy -
plo mów oraz pre zen ta cja pro jek tu.

W pią tek zo sta li śmy za pro sze ni na uro czy -
stość za koń cze nia dzie sią tych klas. By ło
śmiesz nie, we so ło i ko lo ro wo. Ucznio wie ostat -
nich klas zro bi li bar dzo du żo po zy tyw ne go ha -
ła su! Nie ste ty przy szedł czas po że gnań. Nikt
nie miał ocho ty wsiąść do au to bu su. Po la ły się
łzy, któ re są praw dzi wym do wo dem na wią za -
nia wspa nia łych przy jaź ni. Ucznio wie za pro si li
swo ich go spo da rzy do Mo dli na. Na stęp na wy -
mia na od bę dzie się w kwiet niu 2018 ro ku, a te -
ma tem jej bę dzie Ko per nik – pol ski astro nom.
Już te raz wszy scy cze ka my na na stęp ną, już
ósmą, wy mia nę pol sko -nie miec ką.

Ser decz nie dzię ku je my Pa nu Bur mi strzo wi
Jac ko wi Ko wal skie mu za wspar cie fi nan so we,
bez któ re go nie mo gła by od być się ta wspa -
nia ła przy go da dla uczniów, Pa nu Dy rek to ro -
wi Zdzi sła wo wi Szmyt kow skie mu za ogrom ną
po moc i po świę co ny czas, ro dzi com za wspar -
cie fi nan so we i or ga ni za cyj ne. Na sza wy mia -
na zo sta ła rów nież wspar ta fi nan so wo przez
Pol sko -Nie miec ką Współ pra cę Mło dzie ży.

Siódma polsko-niemiecka
wymiana Jessen–Modlin
Tekst i Foto: Emilia Napiórkowska

n W dniach 14–19 ma ja gru pa 12 uczniów z Ze spo łu Szkół w Mo dli nie Twier dzy
prze by wa ła pod opie ką na uczy cie lek ję zy ka nie miec kie go pa ni Emi lii Na piór kow -
skiej i pa ni Bo że ny Na le wajk na wy mia nie w Niem czech, w Jes sen.
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Ju ra Kra kow sko -Czę sto chow ska roz cią ga
się w Pol sce po łu dnio wej od Czę sto cho wy
przez Ogro dzie niec po Kra ków. Jest to prze -
pięk na kra ina o uroz ma ico nym kra jo bra zie,
z cha rak te ry stycz ny mi bia ły mi ostań ca mi. Ju -
ra zna na jest przede wszyst kim z ma je sta tycz -
nych, wzno szą cych się na szczy tach skał,
śre dnio wiecz nych zam ków, two rzą cych słyn -
ny Szlak Or lich Gniazd.

Pierw sze go dnia mło dzież po dzi wia ła ro -
man tycz ne ru iny XIV -wiecz ne go zam ku w Mi -
ro wie oraz od bu do wa ny śre dnio wiecz ny
za mek w Bo bo li cach.

Naj więk szą atrak cją by ła wspi nacz ka skał -
ko wa pod kie run kiem na uczy cie la geo gra fii
p. Da riu sza Swat ka oraz in struk to ra Pol skie go
Związ ku Al pi ni stycz ne go p. Krzysz to fa Rę ko sie -
wi cza. Mło dzież chęt nie pró bo wa ła swo ich sił

i mo żli wo ści na wy zna czo nej tra sie wspi nacz -
ko wej.

Wie czo rem ucznio wie wy słu cha li pre lek cji
i obej rze li pre zen ta cję mul ti me dial ną pol skie -
go al pi ni sty, gro to ła za, prze wod ni ka gór skie go
i dzia ła cza har cer skie go pa na Igna ce go Wa -
len te go Nen dzy. Opo wia dał on o jed nym z naj -
lep szych hi ma la istów świa ta Je rzym Ku kucz ce.

Dru gi dzień wy ciecz ki ob fi to wał w wie le
atrak cji. Naj pierw od by ły się gry te re no we
w Do li nie Będ kow skiej. Mło dzież zo sta ła po dzie -
lo na na 4 dru ży ny i pod kie run kiem opie ku nów
wy ko ny wa ła zle co ne za da nia. Po ru sza jąc się
z ma pą, ucznio wie po szu ki wa li obiek tów, któ re
wy glą dem od po wia da ły skal nym for mom przy -
rod ni czym w kra jo bra zie kra so wym. Po wy ko -
na niu za dań ca ła gru pa uda ła się
do Ogro dzień ca, aby po dzi wiać oka za łe ru iny
naj po pu lar niej szej wa row ni na Ju rze z XIV w.,
le żą cej w sa mym jej ser cu, na Gó rze Ja now -
skie go. Obok zam ku w Par ku Mi nia tur ucznio -
wie obej rze li re kon struk cje 17 zam ków
Ju raj skich z okre su ich naj więk szej świet no ści,
po mniej szo nych 25 ra zy w sto sun ku do ory gi -
na łów. Po po łu dniu od był się mecz pił ki no żnej
po mię dzy ka drą a ucznia mi. Nie za bra kło hu -
mo ru i do brej za ba wy. Na za koń cze nie uda ne -
go dnia od by ło się wspól ne ogni sko
z kieł ba ska mi, pod czas któ re go 4 dru ży ny pre -
zen to wa ły za da nia wy ko na ne w cią gu dnia.

Ostat ni dzień po by tu na Wy ży nie to zwie -
dza nie Oj cow skie go Par ku Na ro do we go,
a w nim: Gro ty Ło kiet ka, zam ku w Oj co wie,
Ma czu gi Her ku le sa i Zam ku Pie sko wa Ska ła.

Wa lo ry kra jo bra zo we pięk ne go pol skie go
te re nu i zdo by te umie jęt no ści wspi nacz ko we
na dłu go po zo sta ną w pa mię ci uczest ni ków
Zie lo nej Szko ły.

Wy jazd zo stał do fi nan so wa ny z fun du szu
Ra dy Ro dzi ców, za co ser decz nie dzię ku je my!

Zie lo na Szko ła
Tekst i Fo to PG1

n W dniach 10–12 maja grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 1
przebywała na Zielonej Szkole na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Podczas
trzydniowego pobytu uczniowie pogłębiali wiedzę na temat Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, a także mieli wiele atrakcji rekreacyjnych
i krajoznawczych.



14 ma ja 2017 r. w La sach Cho to mow skich
od był się po raz czwar ty Bieg po Zło te Jabł ko.
Na sze za wod nicz ki po ko na ły nie ła twą, miej -
sca mi piasz czy stą tra sę, na któ rej zna la zły się
pod bie gi i prze szko dy w po sta ci po wa lo nych
drzew. W bie gu na dy stan sie 10 km uzy ska ły
na stę pu ją ce wy ni ki: Mał go rza ta Olej nik 1
godz. 2 min, Jo an na Tro ja now ska 1 godz. 4
min, Mał go rza ta Sa wic ka 1 godz. 13 min, Ka -
ta rzy na Hycz ko Spraw ka 1 godz. 17 min.

Rów nież 14 ma ja od był się 5. PKO Bia ły stok
Pół ma ra ton. Jest to naj więk sza bie go wa im -
pre za wschod niej Pol ski, za li cza na do Ko ro ny

Pół ma ra to nów Pol skich. W bie gu na dy stan -
sie 21,0975 km wzię ło udział ok. 3000 osób z 15
kra jów. Na sze mia sto i Roz bie ga My No wy
Dwór re pre zen to wał Da riusz Ba gnic ki, uzy sku -
jąc czas 1 godz. 59 min.

No wo dwo rza nie star tu ją ta kże w im pre -
zach bie go wych na dłu ższych dy stan sach. 13
ma ja od był się II Ul tra ma ra ton Kam pi no ski,
któ ry wie dzie szla ka mi Par ku Na ro do we go.
Krzysz tof Olej nik po ko nał wy ma ga ją cą tra sę
na dy stan sie 49 km w cza sie 5 godz. 17 min.

28 ma ja na dy stan sie 10 km od był
się III Bieg Ło mia nek, nad któ rym pa tro nat ob -

ję ła uty tu ło wa na re pre zen tant ka Pol ski Pa ni
Ire na Sze wiń ska. W im pre zie wy star to wa ło po -
nad 300 osób, a do No we go Dwo ru ko lej ny
me dal przy wiózł Da riusz Ba gnic ki, osią ga jąc
czas 54 min 24 sek.

Roz bie ga ni no wo dwo rza nie z po wo dze -
niem po dej mu ją rów nież wy zwa nia eks tre mal -
ne. 27 ma ja w War sza wie bie ga cze
spraw dza li swo ją si łę i cha rak ter w Run ma -
ged do nie. Z suk ce sem po ko na li ki lo me try peł -
ne prze szkód, wy ma ga ją cych wspi na nia się,
czoł ga nia w bło cie, a ta kże zma ga nia z wo -
dą i ogniem. Wśród kil ku ty się cy śmiał ków mie -
li śmy swo ich re pre zen tan tów za rów no
w bie gu Clas sic z 50 prze szko da mi na dy stan -
sie 12 km, jak rów nież w bie gu Noc ny Re krut,
gdzie na dy stan sie 6 km by ło do po ko na -
nia 30 prze szkód. Clas sic -Da riusz Ba gnic ki
czas 03:32:11, Do ro ta Krzy ża now ska 03:10:15.

Roz bie ga My No wy Dwór – ko lej ne me da le!
Tekst i Foto: Rozbiegamy Nowy Dwór

n Nowodworscy biegacze nie ustają w staraniach o coraz lepsze wyniki i w pełni korzystają z trwającego w najlepsze
sezonu biegowego. Kolejne starty zaprocentowały przywiezieniem do Nowego Dworu Mazowieckiego nowych medali.

Noc ny Re krut

Ka rol Bie lec 01:39:26

Giu lio Paw łow ski 01:39:28

Ma rio la Gra nu szew ska 02:13:05

Na ta lia Tur kow ska 02:14:05

Mar cin Fol man 02:16:51

Mag da le na Zie miec ka 02:16:52

Emi lia Wit kow ska 02:16:58

Ka mil Łusz czyń ski 02:17:10

Rozbiegamy Nowy Dwór na Runmageddonie
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Mistrzostwa Polski
Radom 2017
Tekst: Sensei Dariusz Kowalski 2 dan,
Foto: Ahmed Jadou

n 23 kwietnia w Radomiu odbyły się
Otwarte Mistrzostwa Polski Wschodniej
Oyama PFK w konkurencjach Kumite.
W zawodach wystartowało ponad 250
zawodników z klubów Oyama karate
z całej Polski.

Za wod ni cy z na sze go Klu bu zdo by li 5 me -
da li: dwa zło te, dwa srebr ne i je den brą zo wy.
To wiel ki suk ces, zwłasz cza że za wo dy sta ły
na wy so kim po zio mie, a nie któ rzy z na szych
za wod ni ków star to wa li po raz pierw szy w Mi -
strzo stwach Pol ski.

I miejsce – Julia Pawlak
I miejsce – Ibrahim Jadou
II miejsce – Hasan Jadou
II miejsce – Aleksander Skłucki
III miejsce – Jakub Przyborski

Ga briel Ja ro siń ski, Oskar Sta ni sław ski, Bar tło -
miej Sta ni sław ski – udział w za wo dach

Gra tu lu je my ko lej nych suk ce sów OSU!

Olek Gra tu nik to trzy let ni miesz ka niec na sze go mia sta, któ ry cho ru je
na zło śli wy no wo twór mó zgu i wy ma ga pil nej ope ra cji w Niem czech.
Po mi mo nie ła twych wa run ków, pa lą ce go słoń ca i pod bie gów wszy -
scy no wo dwo rza nie, ta kże de biu tan ci, po ko na li wy czer pu ją -
ce 21,095 km tra sy i do tar li do me ty. Był to trud ny pół ma ra ton, ale dzię ki
de ter mi na cji uczest ni ków uda ło się osią gnąć naj wa żniej szy cel – zdo -
być 20 000 zł na le cze nie chłop ca. Dla no wo dwor skich bie ga czy sport
jest za tem nie tyl ko spo so bem na zdrow szy styl ży cia i po ko ny wa nie
wła snych sła bo ści, lecz ta kże do sko na łym na rzę dziem do po mo cy oso -
bom po trze bu ją cym i in spi ra cją do zmia ny ich ży cia na lep sze.

RozbiegaMy Nowy Dwór – akcja
charytatywna nad Zalewem Zegrzyńskim
Tekst i Foto: Rozbiegamy Nowy Dwór

n W sobotę 27 maja nowodworscy biegacze wzięli udział w I Półmaratonie Zegrzyńskim. Rozbiegamy Nowy Dwór – jako
najliczniejsza grupa biegowa – aktywnie zaangażował się w akcję charytatywną „biegnę dla Olusia”, zorganizowaną przez
Fundację PKO Banku Polskiego.

Pobiegli dla Olka zdjęcie karteczek Basia i Ania w półmaratonie Zegrzyńskim
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