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Nadchodzące Święta Bożego NarodzeNia
Niosą ze soBą wiele radoŚci 

oraz refleksji dotyczącychmiNioNego okresu 
i plaNów Na Nadchodzący Nowy 2020 rok.

w tych wyjątkowych dNiach 
chcemy państwu życzyć szczęŚcia, spokoju,

optymizmu i wiary w pogodNe jutro 
oraz wszelkiej pomyŚlNoŚci 

w życiu osoBistym i sukcesów w pracy zawodowej.
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Słowo 
od Burmistrza

Koniec roku to jak zawsze czas pod-
sumowań tego, co wydarzyło się w ciągu 
ostatnich 12-tu miesięcy. Jednak nie spo-
sób w kilku słowach wstępu wszystkiego 
opisać. Z pewnością był to kolejny rok 
dobrej pracy i współpracy z Radą Miejską. 
Udało się zrealizować wiele zadań, nie-
które będą miały swój finał na początku 
2020 roku. Kolejne są w trakcie realizacji. 

Szczególnie intensywna była koń-
cówka 2019 roku. Pracowaliśmy m.in. nad 
poprawą bezpieczeństwa i estetyki mia-
sta, poprzez projekt „Zmień nawyki chroń 
powietrze” edukowaliśmy nt. zachowań 
proekologicznych, zrealizowaliśmy kolej-
ne inwestycje rekreacyjno – sportowe. 
Między innymi o tych i innych realizo-
wanych przez Miasto projektach prze-
czytacie w temacie numeru i wieściach 
z ratusza. 

Rok 2020 będzie dla nowodworskie-
go samorządu wielkim wyzwaniem. Wie-

rzę jednak, że mimo trudnego budżetu 
będzie on czasem dalszego rozwoju 
naszego miasta. Zapewniam, że mimo 
szeregu decyzji podjętych na szczeblu 
centralnym ograniczających w znacznym 
stopniu dochody budżetowe, będziemy 
dalej rzetelnie pracować dla dobra nasze-
go miasta i jego mieszkańców. 

Z okazji nadchodzących Świąt Boże-
go Narodzenia składam Państwu serdecz-
ne życzenia wielu radosnych doznań, 
spokoju i czasu przepełnionego miłością 
spędzonego w gronie najbliższych. Nowy 
Rok niech przyniesie Wam wiele sukce-
sów w życiu osobistym i zawodowym. 
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P omiary prowadzone w sezonie 
grzewczym, gdy uruchamiane są 

indywidualne instalacje grzewcze wykazu-
ją regularne przekraczanie norm stężenia 
pyłów PM 2,5 oraz PM 10. Przekroczenia te 
są często bardzo znaczące, ale nie potrze-
ba specjalistycznej aparatury, aby ocenić 
jakość powietrza w naszym mieście. Wy-
starczy zaciągnąć haust powietrza i ocenić 
jego zapach. A przecież mówimy o urokli-
wym miejscu otoczonym wodą i zielenią, 
a nie o centrum przemysłowym, gdzie peł-
ną parą pracuje huta albo rafineria. 

Warto tutaj przytoczyć stanowisko 
Światowej Organizacji Zdrowia, w której 
ocenie długotrwałe 
narażenie na działa-
nie pyłu zawieszone-
go PM 2,5 prowadzi 
do skrócenia śred-
niej długości życia, 
a nawet krótkotrwała 
ekspozycja na wyso-
kie stężenia pyłu PM 
2,5 powoduje wzrost 
liczby zgonów z po-
wodu chorób układu 
oddechowego, gdyż 
tak drobny pył do-
staje się bezpośred-

nio przez płuca do krwi. W Nowym Dworze 
Mazowieckim sytuację pogarsza rosnący 
z roku na rok ruch drogowy. Starte klocki 
hamulcowe, zużywające się opony, sadza 
ze spalin silników wysokoprężnych obni-
żają jakość powietrza w rejonach o dużym 
natężeniu ruchu kołowego tak drastycznie, 
że coraz większa ilość miast decyduje się 
na ilościowe i jakościowe restrykcje ruchu 
pojazdów. 

Co to wszystko dla nas oznacza? Od 
lat badania epidemiologiczne skupiają-
ce się nad określeniem przyczyn rozwoju 
raka pokazują, że czynniki środowiskowe 
mają kluczowe znaczenie w powstawaniu  

temat nUmeRU

n Z jakością powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim nie jest najlepiej. Składa się 
na to wiele czynników. Mają one swoje oparcie w historii miasta, w typie zabudowy, 
w dostępnej infrastrukturze, ale także… w naszej mentalności. 

Nowy Dwór Mazowiecki chce oddychać!
TeksT i FoTo MARiUSZ łOWiCKi – WyDZiAł PROJEKtóW iNfRAStRUKtURAlNyCh 
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80-90% nowotworów złośliwych. innymi słowy – sami hodujemy 
raka sobie, naszym dzieciom i sąsiadom. A nasi sąsiedzi hodują 
raka nam i naszym dzieciom. 

ten stan rzeczy zmienić możemy tylko my. i nikt inny. 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki chce być inicjatorem pozy-

tywnych zmian. Jeszcze jesienią 2019 w ramach projektu „Zmień 
nawyki – chroń powietrze” realizowanego w ramach Mazowiec-
kiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 
rusza kampania informacyjna mająca zwrócić uwagę mieszkań-
ców na problem jakości powietrza w mieście. W jej trakcie chcemy 
generować poczucie odpowiedzialności za przestrzeń w której 
wspólnie żyjemy. Do mieszkańców wykorzystujących indywidu-
alne instalacje grzewcze miasto będzie chciało dotrzeć plakatami 
informacyjnymi oraz promowało będzie postawy prospołeczne. 
Jedną z nich będzie wywieszanie na swoich ogrodzeniach tablicz-
ki „Nie palę śmieci.”. ta deklaracja ma być widoczna dla nas samych 
oraz dla naszych sąsiadów i motywować wszystkich do działań na 
rzecz wspólnoty. 

Zła jakość powietrza nie jest problemem wyłącznie Nowego 
Dworu Mazowieckiego. to wyzwanie dla miast w całej Polsce, któ-
re jest o tyle duże, że wielu mieszkańców nie ma świadomości fak-
tu, że tylko stosowanie właściwego paliwa przyniesie oczekiwaną 
przez wszystkich poprawę sytuacji. W gminach, gdzie sytuacja jest 
wyjątkowo zła, władze wprowadzają nawet zakaz palenia drewna 
w piecach kominkowych oraz rozwijają systemy monitoringu ja-
kości powietrze wykorzystujące sieci czujników oraz drony. Mamy 
nadzieję, że w Nowym Dworze Mazowieckim będziemy w stanie 
zmienić powietrze którym oddychamy bez konieczności podej-
mowania tak radykalnych działań!

Jakoś powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim możesz śle-
dzić na bieżąco na stronie: https://airly.eu/map/pl/

Szeroki wachlarz aktywności podej-
mowanych przez samorządy jest po-

niekąd dowodem potwierdzającym tezę, że 
nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania, 
które pasowałoby do każdego miasta. Choć 
kampanie społeczne stają się coraz lepsze 
i wykorzystywane są coraz chętniej przez 
miasta i gminy, to oczywistym staje się fakt, 
że ich skuteczność uzależniona jest w du-
żym stopniu od tego jak sprawnie uda się 
zaangażować samych mieszkańców i spra-
wić, aby oni również utożsamiali się z celami 
komunikowanymi w tych kampaniach. 

Jakość powietrza w okresie jesienno-zi-
mowym jest tematem bardzo medialnym, 
natomiast zagadnienie dbałości o naszą 
wspólną przestrzeń jest o wiele obszerniej-
sze i odnosi się nie tylko do tego czym od-
dychamy. Odnosi się ono także do tego co 
robimy z naszymi śmieciami, czy sprzątamy 

po swoim psie, jak korzystamy z własnego 
samochodu i z wielu innych zachowań, 
które mogą poprawiać, lub pogarszać ja-
kość życia naszego i naszych sąsiadów. 

Co znaczy jakość życia  
naszego i wokół nas?

Czy musimy korzystać z samochodu, 
gdy mamy do pokonania mniej, niż 5 km? 
Na chwilę obecną mamy w Polsce ponad 20 
milinów aktywnie użytkowanych pojazdów 
mechanicznych(1). Polska tym samym bije 
na głowę francję i Niemcy jeśli chodzi o na-
sycenie przestrzeni publicznej pojazdami. 
Nasz kraj jest jednym z najbardziej zmotory-
zowanych w Europie. Mamy zarejestrowane 
aż 672 samochody na 1000 mieszkańców. 
tym sposobem wyprzedzamy większość 
bogatszych od nas państw Zachodu. te 
ilości pojazdów przestają poprawiać nasz 
komfort codziennego życia, a zaczynają go 
ograniczać. Nawet małe miasta w godzi-
nach szczytu stają się kompletnie zakorko-
wane. Co gorsza przeciętny wiek unijnych 
samochodów to 11 lat, a polska średnia to aż  
17,3 roku. Przy tym w wielu polskich pojaz-
dach właściciele usuwają katalizatory oraz 
filtry cząstek stałych, co ma ograniczyć kosz-
ty wymiany lub regeneracji tych elementów. 
Niestety ma to bezpośrednie przełożenie na 

jakość powietrza w rejonach o zwiększonym 
natężeniu ruchu drogowego. 

Wiedza, że brak ruchu nas zabija jest 
już dosyć powszechna, a jazda samocho-
dem szkodzi środowisku wokół nas. Czemu 
zatem wciąż tak chętnie korzystamy z aut? 
Czy to kwestia potrzeby, czy niezdrowych 
nawyków jakie w sobie wypracowaliśmy? 

Nowy Dwór Mazowiecki zrobił wie-
le w ostatnich latach, aby ułatwić swo-
im mieszkańcom życie bez samochodu. 
Bezpłatna komunikacja miejska, ciągła 
rozbudowa ścieżek rowerowych, parkingi 
Parkuj i Jedź przy stacjach kolejowych (już 
eksploatowany przy stacji Modlin i przy-
gotowywany do rozbudowy parking przy 
stacji NDM), a w sezonie 2019 także wpro-
wadzenie nowoczesnego systemu Nowo-
dworskiego Roweru Miejskiego, to ilustra-
cja tego jak duży wysiłek miasto wkłada 
w ułatwienie mieszkańcom codziennego 
funkcjonowania bez samochodu. 

n Nowy Dwór Mazowiecki w okresie 
grzewczym, podobnie jak cała Polska, 
zmaga się z problemem słabej jakości 
powietrza. Lokalne i ogólnopolskie me-
dia obszernie informują o działaniach 
podejmowanych przez władze central-
ne i samorządowe, które mają moty-
wować i dyscyplinować, do tego, aby 
przestrzeń w której funkcjonujemy była 
zdrowsza, czystsza i bardziej przyjazna. 

Zmień nawyki – swoje i sąsiada! TeksT WyDZiAł PROJEKtóW 
iNfRAStRUKtURAlNyCh
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Jakość życia to także czystość wokół nas. O ile korzystanie ze 
śmietników jest coraz bardziej powszechne, to sprzątanie odcho-
dów po psach nadal pozostaje drażliwym tematem. Psie odcho-
dy stanowiące siedlisko bakterii i nie mające żadnych walorów 

nawozowych to ogromna uciążliwość dla 
mieszkańców, którzy chcieliby wykorzystać 

latem okoliczne tereny zielone inaczej, 
niż w roli kuwety. Nowy Dwór Mazo-
wiecki od lat walczy z tym problem 

stawiając zarówno stojaki z woreczka-
mi na psie odchody, jak również organi-
zując kampanie informacyjne, które mają 

uświadomić miłośników czworonogów co 
do ciążących na nich obowiązkach. 

Pamiętajmy również, że środowisko, 
w którym żyjemy nie jest naszą wyłączną 
własnością. Żyje w nim wiele gatunków, 
w tym chronionych. Nie pozwalajmy 
zatem naszym pupilom, aby przebywały 

w tym środowisku bez naszej kontroli. Dotyczy to w szczególności 
kotów domowych, które wg. badań Polskiej Akademii Nauk zabi-
jają w Polsce co roku 800 milionów wolnożyjących kręgowców 
pustosząc ekosystemy na terenach zurbanizowanych. Pamiętajmy 
o tym, gdy latem będą zjadały nas komary i muchy, które powinny 
być zjadane przez ptaki zabijane przez nasze czworonogi. 

Nasze nawyki, a nasze zdrowie
Na początku lat 50’ XX wielu brytyjski epidemiolog Jeremy 

N. Morris pochylił się nad mało znanym wówczas związkiem po-
między aktywnością fizyczną i stanem zdrowia. W owym czasie 
na londyńskich ulicach królowały piętrowe autobusy, których 
załoga składała się z kierowcy i biletera, pobierającego na pokła-
dzie opłaty od pasażerów. Uwagę naukowca przykuły dane z NhS 
(odpowiednik naszego obecnego NfZ), które sugerowały dużą 
dysproporcję w chorobach układu krążenia pomiędzy kierowcami 
i bileterami, pracującymi przecież w tym samym czasie i w tym 
samym miejscu. W trakcie badań okazało się, że bileterzy prze-
mieszczając się bezustannie po autobusie i pokonują około 600 
schodów dziennie pomiędzy oboma pokładami. Kierowcy w tym 
samym czasie 90% swojej pracy wykonywali w pozycji siedzącej. 
Rezultat? Kierowcy zapadali na choroby serca, w tym padali ofia-
rą zawałów ponad dwukrotnie częściej, niż bileterzy. Wyniki tych 
badań opublikowane zostały w British Medical Journal(2) i stały się 
punktem startowym badań nad wpływem aktywności fizycznej na 
ludzkie zdrowie. 

fakty są następujące: 12 minutowy dojazd do pracy rowerem 
obniża ryzyko chorób serca o 50%. W godzinach szczytu rower jest 
średnio 2x szybszy od samochodu. Pracownicy dojeżdżający do 
pracy rowerem są 15% bardziej produktywni, popełniają 27% mniej 
błędów i chorują o 80% mniej w porównaniu z tymi, którzy dojeż-
dżają samochodami. Rowerzyści mają przewidywaną długość życia 
wyższą o 7 lat. Wnioski z tego każdy musi wyciągnąć sam. 

Nic nie przekonuje tak,  
jak pieniądze

Średni roczny koszt utrzymania samochodu w Polsce to 8000 
zł. Utrzymanie roweru jest 100 krotnie tańsze. W krajach rozwinię-
tych są jednak obszary, w których zdecydowanie hojniej nagra-
dzane są dobre nawyki. tym obszarem są nieruchomości. 

Jeśli twój sąsiad zatruwa okolicę toksycznymi wyziewami ze 
swojego komina, to spodziewaj się większych problemów przy 
odsprzedaży sąsiadującej z nim nieruchomości. Dom lub działkę 
będzie trudniej sprzedać w okolicy, która ma przypiętą łatę miej-
sca toksycznego, lub sprzedaż będzie możliwa w zdecydowanie 
niższej cenie. to samo dzieje się, gdy sąsiad ma śmietnik na swoim 
podwórku. W bogatych krajach jest to powszechna wiedza i sąsie-
dzi nawzajem pilnują czy w okolicy siedliska są zadbane, bo ma to 
bezpośrednie przełożenie na ceny nieruchomości w okolicy. 

Nasze nawyki mają bezpośredni wpływ nie tylko na jakość po-
wietrza i środowiska wokół nas, ale przede wszystkim na zdrowie 
nasze i naszych najbliższych. Nawet jeśli służba zdrowia w Polsce 
jest oficjalnie bezpłatna, to leczenie chorób powodowanych przez 
niską emisję (tj. ruch drogowy, piece węglowe, itd.) oznacza zazwy-
czaj dodatkowe koszty, które każdy musi ponieść indywidualnie. 
Mówimy przy tym nie tylko o chorobach układu krążenia i układu 
oddechowego, ale także o pladze chorób onkologicznych, które 
materialnie i psychicznie dewastują całe rodziny. 

Motywować, nie karać
Co zatem robić, jeśli problem jakości powietrza jest tak powa-

ży, a wyzwanie zmiany nawyków tak duże? Pomysłów w samorzą-
dach jest wiele. Niektóre przybierają drastyczne formy, jak choć-
by drony z czujnikami jakości powietrza, które kontrolują skład 
spalin wydobywających się z komina. takie narzędzie połączone 
z mocno podkręconym taryfikatorem mandatów sięgających na-
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Statystyki działania za 4 miesiące 
funkcjonowania systemu w roku 

2019:
 liczba wypożyczeń: 42025
 suma godzin wypożyczeń rowerów:  
12 285h

 suma kilometrów pokonanych:  
78 043 km

 średnia liczba wypożyczeń na każdy 
rower: 525

 liczba użytkowników 
zarejestrowanych w systemie  
NDMki – ponad 2300 osób.

Wyniki te prezentują się bardzo okazale, 
choć z drugiej strony trudno mówić o du-
żym zaskoczeniu. Nowy Dwór Mazowiecki 
jest bowiem idealnym miastem do jazdy ro-
werem. teren jest u nas równinny, a dystan-
se pomiędzy kluczowymi miejscami w mie-
ście nie przekraczają 3-4 km. Potwierdza to 
średni dystans, jaki podczas wypożyczenia 
pokonywały rowery, stanowiący 1,85 km. 

W trakcie działania systemu odnoto-
wano sporo usterek, z których najbardziej 
typowymi były przebicia dętek, luzowanie 
się bocznych podstawek oraz problemy 
z błotnikami. Część uszkodzeń wygene-
rowali sami użytkownicy rowerów, często 
wykorzystując rowery niezgodnie z ich 
przeznaczeniem. Klasycznym przykładem 
jest przeciążanie bagażników, które nie zo-
stały dostosowane do przewożenia ładun-
ków cięższych niż 5 kg, a tym bardziej nie 
są w stanie sprostać wadze pasażera. 

Miłym zaskoczeniem jest relatywnie 
mała ilość aktów wandalizmu, którą zare-
jestrował operator systemu. W większości 
przypadków uszkodzenia to wynik niepra-
widłowej lub lekkomyślnej eksploatacji ro-
werów, bez zachowań nakierowanych na 
całkowite zniszczenie rowerów. W rezulta-
cie po zimowej przerwie do eksploatacji 
wróci wszystkie 80 rowerów zakupionych 
przez miasto. 

Często sygnalizowanym przez użyt-
kowników problemem było pozostawie-
nie rowerów w miejscach niedostępnych 
dla innych użytkowników, takich jak pry-
watne posesje czy zakłady pracy. Jest to 
postępowanie niezgodne z regulaminem, 
ale przede wszystkim mocno utrudniające 
życie innym użytkownikom systemu. tu-
taj, ale także w przypadku innych działań 
niezgodnych z regulaminem NDMki ad-
ministrator systemu nakładał wielokrotnie 
opłaty karne na użytkowników, których 

łączna wysokość w okresie działania syste-
mu sięgnęła kwoty 1440 zł.

Wszystkie rowery z końcem listopada 
zostały zabrane z ulic Nowego Dworu Ma-
zowieckiego i przechodzą przeglądy oraz 
naprawy prowadzone przez nowodwor-
skie MZO, które od stronny technicznej 
zarządza systemem. 

Jeśli pozwoli pogoda – NDMka ruszy 
ponownie 1 kwietnia 2020. 

n Nowodworski Rower Miejski ma za 
sobą pierwszy sezon funkcjonowania. 
Aby być precyzyjnym – mamy za sobą 
pierwsze pół sezonu funkcjonowania 
systemu, który zaczął działać w mie-
ście 2 sierpnia. Zanim ponownie zasią-
dziemy na rowerach już wiosną przy-
szłego roku chcielibyśmy pokusić się 
o podsumowanie tego, jak wyglądała 
eksploatacja NDMki w naszym mieście 
w mijającym roku. 

NDMka po pierwszym sezonie
TeksT i FoTo 
WyDZiAł PROJEKtóW 
iNfRAStRUKtURAlNyCh

wet 500zł funkcjonuje już od dłuższego czasu np. w Katowicach. 
W Nowym Dworze Mazowieckim władze chcą rozpocząć zmianę 
nawyków od zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej. 
Ma ona za zadanie uświadomienie mieszkańców co do tego, jakie 
zagrożenia wiążą się z wprowadzaniem do środowiska substancji 
toksycznych, oraz w jaki sposób oddziałuje na nas (środowisko-
wo i zdrowotnie) coraz dalej idące uzależnienie od samochodów. 
Miasto wskazuje w tej kampanii również rozwiązania, które przy-
czynią się do poprawny jakości naszego środowiska oraz naszej 
kondycji. 

Władze Nowego Dworu Mazowieckiego pomagają również 
mieszkańcom w pozbywaniu się najbardziej trujących pieców. W la-
tach 2018 i 2019 miasto podpisało 126 umów na wymianę pieców 
węglowych na gazowe (lub opalane biomasą), przy czym wartość 
wsparcia finansowego dla mieszkańców sięgnęła kwoty 655 550 zł. 

Niezależnie od tego miasto w najbliższym czasie rozbuduje 
również system monitoringu jakości powietrza, tak aby mieszkań-
cy mieli wiedzę na temat tego jako skuteczne są nasze wspólne 
wysiłki.

Pokażmy naszym sąsiadom!
Dla mieszkańców, którzy chcą włączyć się do akcji „Chroń na-

wyki – zmień powietrze” władze Nowego Dworu Mazowieckiego 
przygotowały tabliczki, które każdy zainteresowany będzie mógł 
umieścić na swoim ogrodzeniu lub domu jako informację, że 
w jego piecu nie są palone śmieci, oraz że jakość powietrza w mie-
ście nie jest mu obojętna. 

Miejmy nadzieję, że będzie to skuteczny mechanizm wza-
jemnego motywowania się mieszkańców do działań na rzecz 
poprawy jakości w Nowym Dworze Mazowieckim, aby nie trze-
ba było przypominać, że kto pali śmieci, ten truje dzieci. Swoje 
i sąsiada. 

Przypisy:
Dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)  

http://www.cepik.gov.pl/ 
British Medical Journal, Coronary heart Disease And Physical Activity Of Work 

Evidence Of A National Necropsysurvey* By J.N. Morris, and Margaret D. Crawford,  
20 December 1958.
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10 grudnia w Nowodworskim Ośrodku Kultury zebrali się 
obecni i emerytowani pracownicy PCPR, władze gmin 

i powiatu oraz przedstawiciele jednostek działających w służbie 
społecznej. Podczas uroczystości omówiono historię i istotę dzia-
łania PCPR, podziękowano wszystkim osobom zaangażowanym w 
rozwój i wspierających je na przestrzeni lat. Podczas licznych uro-
czystych przemówień podkreślano przede wszystkim, jak ważną 
pracę wykonują pracownicy PCPR oraz jak istotna jest ich pomoc 
osobom potrzebującym. Gala została uświetniona znakomitymi 
występami muzycznymi. Gratulujemy 20 lat owocnej działalności, 
a także życzymy wielu lat jej kontynuacji. Pełną galerię zdjęć z wy-
darzenia znajdziecie Państwo na stronie www.nowodworski.pl.

n Za nami uroczysta gala upamiętniająca 20-letnią 
działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nowy Komendant PSP TeksT i FoTo ZESPół PROMOCJi i SPRAW SPOłECZNyCh StAROStWO POWiAtOWE W NOWyM DWORZE MAZOWiECKiM

Akt powołania na stanowisko został wręczony przez 
komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Bogda-

na łasicę. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele służb 
pożarniczych z terenu Mazowsza, policji, wojska, a także 
przedstawiciele władz powiatu nowodworskiego oraz gmin. 
Komendant Parapura zastąpił na stanowisku odchodzącego 
na emeryturę st. bryg. Andrzeja Wieteskę. Życzymy nowemu 
komendantowi samych sukcesów zawodowych oraz owoc-
nej pracy na rzecz bezpieczeństwa naszej społeczności.

n 4 grudnia na terenie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się 
oficjalne przejęcie obowiązków komendanta powiatowego 
przez bryg. Radosława Parapurę.

20 lat PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT i FoTo 
ZESPół PROMOCJi i SPRAW SPOłECZNyCh StAROStWO 
POWiAtOWE W NOWyM DWORZE MAZOWiECKiM
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Remont drogi powiatowej w Zakroczymiu
TeksT i FoTo 
ZESPół PROMOCJi i SPRAW SPOłECZNyCh StAROStWO  
POWiAtOWE W NOWyM DWORZE MAZOWiECKiM

Droga powiatowa nr 3001W przechodzi wyczekiwany 
od długiego czasu remont. Starą, bardzo zużytą na-

wierzchnię zastąpił świeży, nowy asfalt, który będzie znacz-

nym udogodnieniem dla kierowców. Dodatkowo powstanie 
ciąg pieszo-rowerowy na całej długości drogi oraz aktywne 
przejścia dla pieszych. Ponadto destrukt odzyskany po frezo-
waniu drogi, decyzją zarządu powiatu został przeznaczony 
na utwardzenie gruntowej drogi powiatowej w miejscowo-
ści Strubiny.

n Długo wyczekiwana nowa nawierzchnia na drodze 
powiatowej w Zakroczymiu (ul. Gałachy, ul. Utrata).
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Modernizacja boiska  
przy NOSiR

Wramach inwestycji ułożona zo-
stanie nowa nawierzchnia ze 

sztucznej trawy, modernizację przejdzie 
system odwodnienia, pojawią się nowe 
piłkochwyty. Zgodnie z umową prace 
mają się zakończyć do 30 kwietnia 2020 
roku. Wartość zadania to 2 197 000 zł. 

to kolejna sportowa inwestycja 
w mieście w ciągu ostatnich kilku mie-
sięcy. W najbliższym czasie mieszkańcy 
miasta będą mogli korzystać ze zmo-
dernizowanego boiska bocznego, nowej 
nawierzchni w hali NOSiR i bieżni. 

n Rozpoczęła się modernizacja bocz-
nego boiska Stadionu Miejskiego. 
W poniedziałek, 9 grudnia wykonaw-
ca został wprowadzony na budowę. 

TeksT i FoTo RED.

Renowacja mogił  
na cmentarzu  
fortecznym  
w Twierdzy Modlin

Udało się pozyskać środki fi-
nansowe na prace konserwa-

torskie i restauratorskie na cmentarzu 
wojennym w Modlinie twierdzy. Środ-
ki, w wysokości 340000 zł. pozyskano 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu 
„Groby i cmentarze wojenne w kraju”. 
Zakrs prac obejmował wykonanie prac 
restauratorskich i konserwatorskich 
mogił na cmentarzu m.in. wymianę 
starych betonowych krzyży na nowe 
granitowe przy mogiłach żołnierzy po-
ległych w wojnie polsko – bolszewic-
kiej. Ponadto część krzyży oryginalnie 
posadowionych na cmentarzu została 
odrestaurowana. Remont obejmował 
także dwa pomniki znajdujące się na 
cmentarzu oraz orły umiejscowione 
przy ciągach komunikacyjnych. 

n Zakończyły się prace konserwa-
torskie na cmentarzu wojennym 
w Modlinie Twierdzy. 

TeksT RED. FoTo WPi

PO  PRZED 

Są to m.in. piękne, kwitnące na ró-
żowo śliwy, kosodrzewina, budle-

ja, róża i berberys. 
Wartość zakupionych roślin to pra-

wie 24,5 tys. zł. 
Wykonane prace to kolejny element 

walki o czyste powietrze, zwłaszcza pod-
czas aktywności fizycznej jaką jest jazda 
na rowerze. 

Nasadzenia realizowane są w ramach 
zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza 
poprzez rewitalizację terenu zieleni 
w Nowym Dworze Mazowieckim”, współ-
finansowanego ze środków budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019" 

n W bezpośrednim sąsiedztwie ścież-
ki rowerowej przy ul. Wojska Polskie-
go posadzonych zostało kilkadziesiąt 
drzew i krzewów. 

Prac w zakresie  
upiększenia miasta  
ciąg dalszy...
TeksT i FoTo RED. 

PO  PRZED 
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Nowe urządzenia zabawowe zo-
stały ustawione m.in. na placach 

zabaw przy ul. Sawy/legionów, Space-
rowej, Długiej, 3 Maja, Gen. thommee, 
Obwodowej, Malewicza, Wiejskiej, Za-
kroczymskiej, Warszawskiej, Osiedlu Dę-
bowy Park. 

Dodatkowo zamontowane zostały 
także urządzenia do street workoutu. 
Stanęły one na terenie przy placu zabaw 
przy ul. Sawy/legionów. Mieszkańcy 
mogą korzystać z zewnętrznych urzą-
dzeń fitness typu: krzesło do wyciskania, 
wioślarz, narciarz, twister, orbitrek. Nowe 
urządzenia do ćwiczeń pojawiły się tak-
że przy ul. Spacerowej i Długiej. Wartość 
prac to ponad 360 tys. zł. 

n W ostatnich tygodniach Miasto re-
alizowało zadanie pn. modernizacja 
placów zabaw. Zakupione zostały 
nowe urządzenia zabawowe i instala-
cje do street workoutu. 

Inwestujemy  
w rekreację na  
świeżym powietrzu
TeksT i FoTo RED.

W trosce o bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców, odpowiadając 

jednocześnie na ich oczekiwania Miasto 
zrealizowało zadanie pn. Poprawa bezpie-

czeństwa na drogach gminnych poprzez 
wykonanie progów zwalniających. 

Prace rozpoczęły się pod koniec li-
stopada. W kilku miejscach w mieście 
na drogach gminnych wybudowane 
zostały spowalniacze ruchu. Pojawiły 
się one na ulicach Wojska Polskiego, 
Młodzieżowej, Sikorskiego, Strażackiej 
i Sukiennej.

n 8 progów zwalniających pojawiło 
się na miejskich ulicach. Wniosko-
wali o nie radni, zarządy poszcze-
gólnych osiedli oraz mieszkańcy. 

TeksT RED. FoTo WPi

Kończymy realizację zadań  
z Budżetu Obywatelskiego 2018 r.

U kończone projekty to „Zadrze-
wiona Dębowa” i „Zakup i mon-

taż altany drewnianej w celu stworzenia 
miejsca spotkań mieszkańców Osiedla 
nr 8”. W ramach projektu „Zadrzewiona 

Dębowa” posadzono grusze drobnoowo-
cowe, pęcherzice kalinolistne, berberysy, 
cisy, derenie i tawuły japońskie. Rośliny 
obłożono włókniną i obkorowano. Koszt 
wykonanych prac to 18.288 zł. 

Z kolei na Osiedlu nr 8 ustawiona zo-
stała altana drewniana, o którą wniosko-
wano w Budżecie Obywatelskim ‘2018. Jej 
wartość to 10.000 zł 

n Kończy się realizacja zadań wyło-
nionych w ramach ubiegłorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskiego. 

TeksT i FoTo RED.
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Bezpłatną opieką stomatologiczną objęci będą uczniowie 
z: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na Osiedlu Mło-

dych, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Modlinie Starym, 
Zespołu Szkół nr 2 na Nowodworzance, Szkoły Podstawowej nr 
5 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum Miasta. Porozumienie 
zostało podpisane przez dyrektorów placówek i Nowodworskie 
Centrum Medyczne. 

Na mocy porozumienia Nowodworskie Centrum Medyczne 
zobowiązuje się do wykonywania świadczeń ogólnostomatolo-
gicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz 
wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla 
dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określonych 
w przepisach (art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

przyp. red.), z wyłączeniem świadczeń ortodoncji. Porozumienie 
obejmuje również współpracę z pielęgniarką środowiska naucza-
nia i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły 
w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej 
oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów. 

Wszystkie szkoły zobowiązane są do przeprowadzenia kam-
panii informacyjnej dla rodziców oraz uczniów oraz do zapew-
nienia uczniom bezpiecznego dotarcia do gabinetu stomatolo-
gicznego w dniach i godzinach ustalonych według harmonogra-
mu wizyt oraz odprowadzenia dziecka po zakończonej wizycie 
do szkoły.

Świadczenia będą się odbywały za zgodą rodziców, a udzie-
lane będą w Poradni Stomatologicznej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim przy ul. Paderewskiego 7. 

W roku szkolnym 2019/2020 bezpłatnym leczeniem stomato-
logicznym zostanie objętych 2414 uczniów. 

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlinie 
twierdzy będą mieli także zapewniona opiekę stomatologiczną. 
Korzystać z niej będą w Garnizonowej Przychodni lekarskiej.

n Miasto podpisało porozumienie, na mocy którego dzie-
ci i młodzież ze szkół dla, których organem prowadzącym 
jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki będą miały zapewnio-
ną bezpłatną opiekę stomatologiczną. 

TeksT ANEtA PiElACh – PiERŚCiENiAK 
FoTo MARiUSZ ZiółKOWSKi Będzie bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów

Od nowego roku zmienia się stawka opłaty, jaką wnosić będą 
mieszkańcy miasta za śmieci. teraz będzie to 25 zł od osoby 
miesięcznie. 

Również od 1 stycznia dla wszystkich mieszkańców wpro-
wadzony zostaje obowiązek segregacji odpadów komunal-
nych. Za niewypełnianie tego obowiązku stawka będzie 
wynosić 50 zł od osoby miesięcznie. 

Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim ustaliła też 
nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, w której można zadeklarować tylko segregację odpadów 
komunalnych. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane za-
wiadomienia lub wezwania do złożenia deklaracji.

Właściciele nieruchomości segregujący odpady komunalne 
otrzymają zawiadomienia informujące o zmianie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, co oznacza, że nie będą oni 
musieli składać nowej deklaracji. Ci, którzy dotąd nie segregowali 
śmieci będą wezwani do złożenia deklaracji na nowym druku i obo-
wiązkowe zadeklarowanie segregacji odpadów komunalnych. 

Obowiązująca od 
1 stycznia w Nowym 
Dworze Mazowieckim 
stawka opłaty za śmie-
ci jest jedną z najniż-

szych w powiecie nowodworskim, mimo, że zakres świadczonych 
usług jest większy niż w okolicznych gminach. Nasi mieszkańcy są 
m.in. wyposażani w pojemniki na odpady. 

Dla porównania od 1 stycznia 2020 stawka za odbiór śmie-
ci w Józefowie wynosi 33,86 zł od osoby. Wobec osób, które 
nie będą stosowały się do zasad segregacji będzie wszczynane 
postępowanie administracyjne i nakładana opłata w wysokości 
100 zł od mieszkańca danej posesji. Niewiele mniejsza stawka 
obowiązuje w Markach – 32,00 zł od osoby miesięcznie. Za nie-
segregowanie odpadów 
będzie nakładana opłata 
w wysokości 67,50 od 
osoby. Pobliskie łomian-
ki wprowadziły opłaty 
odpowiednio w wysoko-
ści 33,80 zł i 67,60 zł od  
osoby. 

Warto podkreślić, że 
nowe stawki opłat za 
śmieci są wymuszone 
przez tzw. opłatę marszał-
kowską, której wysokość 
ustala Minister Środowi-
ska. Na przestrzeni ostat-
nich czterech lat jej wyso-
kość wzrosła o 263%. to 
jednak nie jedyny wskaź-
nik decydujący o staw-
kach – na ich poziom ma 
również wpływ decyzja 
ustawodawcy o wzroście 
płacy minimalnej.

n Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się stawka opłaty za śmieci, jaką 
ponosić będą mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Teraz będzie ona wynosiła 25 zł. od osoby. Na sesji, 13 grudnia 
uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

Nowa stawka opłaty za śmieci
TeksT i FoTo ANEtA PiElACh – PiERŚCiENiAK   

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE
PAPIERSZKŁOBIO
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Sześciu parom w imieniu Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” wręczył Burmistrz Jacek Kowalski. Pięć z nich może poszczycić się  

50-leciem, a jedna aż 60-letnim stażem małżeńskim. 
Uhonorowane pary to Państwo: Wanda i lech Bieńkowscy, lucyna i henryk 

Drwęccy, Krystyna i henryk fabisiakowie, irena i Stanisław Rosińscy, Janina i Kazimierz 
Wilczkowie oraz Krystyna i Włodzimierz Wójcikowie. Serdecznie gratulujemy dostoj-
nym Jubilatom!

n Sześć par zostało odznaczonych przez Prezydenta RP medalem „Za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”. 29 listopada br. w Urzędzie Stanu Cywilnego 
odbyła się uroczystość ich wręczenia.

Złote Gody TeksT i FoTo RED.

W Mikołajki dokładnie 6 grud-
nia na skwerze przy ul. Mło-

dzieżowej oficjalnie uruchomiono 
oświetlenie na pierwszej w tym miej-
scu choince. Jej fundatorem jest Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji. Przy 
okazji odbyła się mikołajkowa im-
preza dla najmłodszych. inicjatorem 
wydarzenia był Radny Rady Miejskiej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
Pan Jerzy Plackowski we współpracy 
ze ZWiK Nowy Dwór Mazowiecki. Na 
spotkanie z mieszkańcami przybył 
też Burmistrz Jacek Kowalski oraz 
pozostali radni z Osiedla Młodych. 
Obecny był również prezes ZWiK Ja-
nusz Dąbrowski. 

Wspólną zabawę poprowadziły 
animatorki, a na dzieci obdarowane 
zostały słodkim upominkiem. 

n Na Osiedlu Młodych, w okolicy placu zabaw przy ul. Młodzieżowej stanęła piękna, 
świetlna choinka. Jej fundatorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W dniu uru-
chomienia ośwetlenia choinki, w tym miejscu odbyły się też osiedlowe Mikołajki. 
Pomysłodawcą imprezy był Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Plackowski.

Mikołajki na Osiedlu Młodych TeksT ANEtA PiElACh - PiERŚCiENiAK
FoTo MARiUSZ ZiółKOWSKi 
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Przygotowano wiele świątecznych 
animacji z konkursami, zabawami, 

tańcem i śpiewaniem. Główną i najbar-
dziej oczekiwaną przez dzieci atrakcją, była 

wizyta Świętego Mikołaja, który oprócz 
wspólnej zabawy z dziećmi, podarował 
wszystkim świąteczny prezent w postaci 
czekoladowego Mikołaja. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się loteria ze słodycza-
mi, w której każdy los wygrywał. Ponadto, 
przygotowano różnorodny słodki poczę-
stunek dla wszystkich uczestników plene-
rowych mikołajek. 

Zarząd Osiedla Nr 1, składa serdeczne 
wyrazy podziękowania Panu Januszowi 

Dąbrowskiemu – Prezesowi Zarządu Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
oraz Pani Anecie Bydoń – Zastępcy Preze-
sa, za ufundowanie i osobiste przekazanie 
w trakcie imprezy okazałego, świąteczne-
go kosza ze słodyczami.

n Z inicjatywy Zarządu Osiedla Nr 1 
i pod patronatem Burmistrza Miasta, 
w dniu 6 grudnia w godz. 14.30-16.00 
przy zegarze miejskim, zorganizowa-
no słodkie mikołajki dla najmłodszych 
mieszkańców. 

TeksT i FoTo ROMAN BilińSKiSłodkie Mikołajki w „Centrum Miasta”



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE nasZe miastO

13

Autorka witając tak licznie zgro-
madzonych zażartowała: „Mam 

nadzieję, że wszyscy przybyli tu z własnej 
woli i są świadomi co to za impreza”. Po-
wszechnie bowiem uważa się, że poezja 
nie ma zbyt wielu zwolenników, a tomik 
„Do pary” zawiera fraszki i wiersze. Pod-

czas premiery recytowali je absolwenci 
Publicznego Gimnazjum nr 2. im. Ryszarda 
Kaczorowskiego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Znają oni twórczość autorki, 
gdyż przed dwoma laty, pod kierunkiem 
pani Agnieszki Przekory, przygotowali 
wieczorek poświęcony jej poezji. 

Publiczność reagowała spontanicz-
nym śmiechem, gdy utwory były hu-
morystyczne, ze zrozumieniem kiwano 
głowami przy utworach refleksyjnych, 
a młodych, utalentowanych wokalistów, 
którzy uświetnili premierę śpiewem: 
Karolinę Prasał i Jakuba Kamińskiego 

nagrodzono zasłużonymi, gromkimi 
brawami. Pani Mira Białkowska zadebiu-
towała w 2016 roku tomikiem fraszek 
dla dorosłych pt. „fraszkowa Uczta”. lite-
racki dorobek naszej nowodworzanki to: 
„fraszkowa Uczta”, dwie książeczki z frasz-
kami dla dzieci (o instrumentach i kwiat-
kach), trzy powieści obyczajowe dla 
dorosłych („Wcale mi nie zależy”, „O co ci 
chodzi?” i ”Nareszcie z górki”), zbiór bajek 
dla dzieci „Bajeczki babci Mireczki” oraz 
„Do pary”, która jest ósmą wydaną książ-
ką autorki w ciągu ostatnich trzech lat. 
Gratulujemy i życzymy następnych.

n W sobotni wieczór, 16 listopada Miej-
ska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Nowym Dworze Mazowieckim wy-
pełniła się gośćmi, którzy przybyli na 
premierę nowego tomiku Miry Biał-
kowskiej pt. „Do pary”.

TeksT i FoTo RED.„Do pary” w Bibliotece

Wydarzenie zaistniało dzięki na-
wiązaniu współpracy ze Schro-

niskiem „fundacja Przyjaciele Braci Mniej-
szych” oraz Urzędem Miejskim w Nowym 
Dworze Mazowieckim.

Dzieci wraz z pracownikami socjal-
nymi odwiedziły schronisko dla zwierząt. 
W trakcie wizyty przekazano artykuły ze-
brane w ramach akcji przeprowadzonej 
wśród dzieci, ich rodzin oraz pracowni-
ków OPS. 

Głównym założeniem i celem 
projektu było uwrażliwienie dzieci na los 
bezdomnych zwierząt, kształtowanie go-
towości niesienia pomocy bezbronnym 
i skrzywdzonym czworonogom. Nasi 
młodzi uczestnicy projektu nabyli cen-
ną wiedzę na temat procedury adopcji 
zwierząt oraz pomocy i opieki nad nimi. 
W trakcie pobytu w Schronisku dzieci 
dowiedziały się także jak funkcjonuje 
obiekt, zobaczyły pomieszczenia i boksy, 
w których przebywają zwierzęta. Okazy-
wały duże zainteresowanie losem zwie-
rząt oraz ogólnym funkcjonowaniem 
schroniska, szczególnie iż duża część 
z nich nigdy wcześniej nie była w takim 
miejscu.

Dzięki środkom finansowym otrzy-
manym z Urzędu Miejskiego w Nowym 
Dworze Mazowieckim każdy uczestnik 
projektu otrzymał upominek nawiązują-
cy tematyką do wizyty w schronisku.

n 28 września 2019 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim zrealizował projekt socjalny 
o nazwie „Puszek Okruszek” dedyko-
wany dzieciom w wieku 7-13 lat.

TeksT i FoTo 
OŚRODEK POMOCy SPOłECZNEJ „Puszek Okruszek”

„Pies jest jedyną istotą na 
świecie, która bardziej kocha 
Ciebie niż samego siebie” (Billings)
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Tym razem odbyła się ona w trzebnicy k. Wrocławia 
w Sanktuarium, którego fundatorką była św. Jadwiga 

Śląska, żona henryka Brodatego. W Pielgrzymce wzięło udział 
ponad 800 osób niewidomych i słabowidzących z całego kraju, 
w tym i nasza 50-osobowa grupa członków i przyjaciół Koła. 
Już w trakcie kilkugodzinnej podróży autokarem przy inspiru-
jącym udziale dwu uczestniczek

rozpoczęliśmy duchowe przeżywanie tego wydarzenia, 
poprzez wspólne modlitwy, śpiewanie pieśni religijnych oraz 
relacje zapoznające mniej wtajemniczonych z legendami oraz 
sylwetką i postawą życiową św. Jadwigi – kobiety obdarzonej 
niezwykłymi przymiotami ducha, która wyrzekła się swoich bo-
gactw na rzecz ubogich, chorych i kalek. Św. Jan Paweł ii uznał 

ją za wzór władczyni, kierującej się w rządzeniu ewangeliczną 
miłością. A, że jej postawa życiowa w niczym nie straciła na ak-
tualności, mimo, że żyła 800 lat temu również za wzór Patronki 
na Czasy Współczesne.

Dlatego ta idea znalazła odbicie w temacie przewodnim 
homilii, którym było hasło „Czas to miłość”, wygłoszonej przez 
Duszpasterza Niewidomych ks. Andrzeja Gałkę.

Klęcząc przy grobie św. Jadwigi z pełną wiarą i nadzieją 
zawierzaliśmy jej nasze prośby i dziękczynienia. Uczestnicząc 
w Mszach św. i wszystkich pozostałych nabożeństwach oraz na 
koniec w pięknym koncercie „Pieśni Patriotycznych”, wykona-
nych przez Śląski Zespół ludowy.

Mieliśmy jednocześnie możliwość zachwycać się pięknem 
prostoty architektury późnoromańskiej oraz fragmentami prze-
bogatego wystroju barokowego, jaki wprowadzono do świąty-
ni po przebudowie w 17 wieku.

te 2 dni spędzone w Sanktuarium św. Jadwigi wypełniły na-
sze serca wzniosłymi doznaniami i głęboką refleksją nad sen-
sem ludzkiego życia.

trzeci dzień pobytu na ziemi śląskiej spędziliśmy na zwie-
dzaniu Wrocławia. Oprowadzani przez przewodnika w nieco 
ekspresowym tempie zapoznaliśmy się z najciekawszymi hi-
storycznymi i współczesnymi miejscami i obiektami architek-
tonicznymi, którymi są Rynek Główny, Sukiennice, Stary Ratusz, 
Pręgierz, gdzie kat dokonywał egzekucji, Plac Solny, Zespół 
Urbanistyczny Ostrowia tumskiego, Muzeum Narodowe, Wyż-
sze Uczelnie i jeszcze wiele innych ciekawych i budzących 
zachwyt miejsc. A najatrakcyjniejszą przygodą dla dwojga 
naszych najmłodszych członków Koła leny i Kacpra było spo-
tkanie z wrocławskimi krasnalami. Po obiedzie odbyliśmy rejs 
statkiem po Odrze, mijając kilka słynnych mostów i podziwia-
jąc nadbrzeżny pejzaż miasta. Zwiedzanie zakończyliśmy obej-
rzeniem Panoramy Racławickiej.

Nieco zmęczeni ale pełni miłych wrażeń wróciliśmy na noc-
leg do hotelu w Obornikach Śląskich. Po kolacji bawiliśmy się 
wesoło na wieczorku integracyjnym.

tak sprawna organizacja tego wyjazdu oraz działania opie-
kuńcze na rzecz potrzebujących pomocy lub wsparcia jest wy-
nikiem zaangażowania członków Zarządu Koła, w tym szcze-
gólnie tych z dużym już doświadczeniem – Jacka Krawczaka, 
jako wice-prezesa i Anitki Jabłońskiej wraz z debiutującym 
w roli prezesa Patrykiem Kurpiewskim, który jest wychowan-
kiem naszego Koła niemalże od urodzenia.

* W imieniu wszystkich bardzo zadowolonych  
pielgrzymów serdeczne BÓG ZAPŁAĆ składa uczestniczka tej 

Pielgrzymki – Eugenia Jankowska.

n W dniach 13–15 września 2019 r. Koło Polskiego Związku 
Niewidomych z Nowego Dworu Maz. uczestniczyło w orga-
nizowanej co 2 lata przez Krajowe Duszpasterstwo Niewido-
mych Ogólnopolskiej Pielgrzymce.

TeksT i FoTo  EUGENiA JANKOWSKA  

Wspomnienia z jesiennej pielgrzymki Koła Niewidomych
do grobu Św. Jadwigi Śląskiej „Patronki na czasy współczesne”
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Uroczystość odbyła się przed pomnikiem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozpo-

częło ją odśpiewanie hymnu państwowego.
Uczestników uroczystości, powitał płk rez. Alfred kabata  

– prezes Zarządu Głównego Związku oficerów Rezerwy  
Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystości udział wzięli uczniowie i nauczyciele z Szkoły 
Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 1, liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Placówek Edu-
kacyjnych i Warsztatów terapii Zajęciowej. 

Władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego re-
prezentował sekretarz miasta Jacek Gereluk.

W obchodach uczestniczył również kombatant, 95 – letni 
Roman kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu 
Mazowieckiego.

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata 
stwierdził m.in., „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. Te 
słowa, wypowiedziane przez prezydenta Rzeczypospolitej Ignace-

go Mościckiego w dniu pogrzebu Józefa Piłsudskiego, znakomicie 
charakteryzują rolę Marszałka w dziejach Rzeczypospolitej. Piłsudski 
sformułował koncepcję walki zbrojnej o niepodległość w czasie, gdy 
wiarę w jej odzyskanie podzielała jedynie znikoma część społeczeń-
stwa polskiego. Konsekwentnie wcielał ją w życie – zainicjował stwo-
rzenie Związku Walki Czynnej i organizacji strzeleckich przed I wojną 
światową, a po jej wybuchu – Legionów Polskich.

Po wystąpieniu okolicznościowym złożono kwiaty i zapalono 
znicze pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczy-
stość zakończyła pieśń „legiony”. 

Posterunek honorowy przy pomniku Marszałka Józefa Piłsud-
skiego wystawił 2 Mazowiecki Pułk Saperów.

n 5 grudnia 2019 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
spolitej Polskiej zorganizował obchody 152. rocznicy uro-
dzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

TeksT i FoTo ANDRZEJ KRAJEWSKiObchody 152. rocznicy urodzin Marszałka 

Spotkanie obecnością swoją zaszczycili: Pan Jacek Kowal-
ski – Burmistrz Miasta, Pani Grażyna Nadrzycka – Wice-

przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Krystyna Nasiadka – Rad-
na Rady Miejskie i Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 4, Pani 
Anna Rutkowska – Prezes Zarządu Z.B.K. Sp. z o. o., Pani Jadwi-
ga Zielonka – Prezes S.M.l.W. „Dąźność”, Pan Dariusz tabęcki – 
Prezes Z.E.C. Sp. z o. o., Pani Ewa tabęcka – kierownik M.Z.O., 
Pan Piotr Rogiński – Komendant Straży Miejskiej, asp. tomasz 
Podgórski oraz asp. Krzysztof Jakubowski – dzielnicowi Osiedla 
Centrum, a także Pan tomasz Parciński i Pan Wojciech filipiak 
z redakcji Gazety Nowodworskiej.

Zaproszonych gości oraz mieszkańców Osiedla powitał Prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Pan Roman Biliński, następnie 
przedstawiono informację o pracy Zarządu w 2019 roku.

Dzięki staraniom podejmowanym przez Zarząd, w tym 
wnioskom do Burmistrza w sprawach dotyczących poprawy 
estetyki i infrastruktury miejskiej naszego Osiedla oraz spotkań 
w terenie z Panem Burmistrzem i byłym już Naczelnikiem Wy-
działu Gospodarki Komunalnej Panem Dariuszem tabęckim, 
zostały zrealizowane następujące zadania: 

montaż kamery monitoringu miejskiego na Placu Solnym, 
dokończenie modernizacji chodnika przy ul. Sukiennej, ozna-
kowanie poziome przejść dla pieszych w kolorze czerwonym 
i białym, doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic Przejazd i Sobieskiego, ustawienie ławek wypoczynku na 
ulicy Modlińskiej, Partyzantów oraz Paderewskiego, dostawie-
nie nowych koszy na śmieci, których ilość docelowo będzie 
sukcesywnie zwiększana, modernizacja chodnika oraz wyko-
nanie nakładki asfaltowej i studni chłonnej z separatorami 
w ul. Piaskowej, uzupełnienie ubytków w drogach gminnych 
oraz w chodnikach, w miejscach po wyciętych drzewach, 
usunięcie pawilonu usytuowanego na chodniku przy ul. Za-
kroczymskiej – docelowo planowane jest wykonanie zatoki 
parkingowej po usunięciu słupa energetycznego, przesunięcie 

n 21 listopada w Domu Bankietowym „Relax”, Zarząd Osie-
dla Nr 1 zorganizował coroczne zebranie z mieszkańcami 
Osiedla. Głównym tematem spotkania była informacja 
o działalności Zarządu w 2019 roku oraz rozstrzygnięcie 
konkursu „Osiedle Centrum w kwiatach 2019”.

TeksT RED. ROMAN BilińSKi 
FoTo MONiKA OSiCA Podsumowanie działalności Zarządu Osiedla Nr 1 
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słupka przystankowego linii autobusowej nr 41, usytuowane-
go na środku chodnika przy ul. Paderewskiego naprzeciw przy-
chodni lekarskiej, po trwającej kilka miesięcy korespondencji 
z Zarządem transportu Miejskiego w Warszawie.

Aktualnie trwają prace budowlane przy budynku Nałęcza 
28, w ramach unijnego projekt p.n. „Odnowa tkanki mieszkanio-
wej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szer-
szego działania rewitalizacyjnego”. Kolejny budynek komunalny 
będzie podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i cie-
płowniczej, co będzie również zwieńczeniem działań Zarządu 
w tym zakresie. Po zakończeniu prac, wykonana zostanie nowa 
nakładka asfaltowa w ul. Nałęcza, na odcinku od ul. Warszaw-
skiej do ul. Modlińskiej.

W ostatnich tygodniach zrealizowany został kolejny wnio-
sek Zarządu, tj. rozbudowa placu zabaw przy ul. Sawy, który 
powiększył się o zestaw do street workoutu, urządzenia siłowni 
zewnętrznej oraz obrotowe linarium. Wkrótce zamontowane 
zostaną 2 progi zwalniające w ul. Sukiennej oraz doposażony 
zostanie plac zabaw przy ul. Zakroczymskiej. Zarząd Osiedla 
wnioskował również o stałe monitorowanie możliwości pozy-
skania wszelkich dostępnych funduszy na zagospodarowanie 
Placu Solnego i nabrzeża Narwi.

Pomimo, iż nie wszystkie wnioski udało się w tym roku zre-
alizować, wykonanie wymienionych inwestycji, zarówno tych 
większych jak i mniejszych, w znacznym stopniu wpłynie na 
poprawę estetyki Osiedla i zaspokoi oczekiwania i potrzeby 
mieszkańców w zakresie poprawy ich codziennego komfortu 
życia, za co Zarząd Osiedla, serdecznie dziękuję Panu Burmi-
strzowi, byłemu Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunal-
nej Panu Dariuszowi tabęckiemu oraz obecnemu Panu Macie-
jowi Dąbrowskiemu.

Zarząd Osiedla współuczestniczył w przygotowaniu pro-
jektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 pn. „Mo-
dernizacja placu zabaw przy ul. Sawy/legionów", którego reali-
zacja nastąpi w przyszłym roku.

Zarząd Osiedla Nr 1 zgłosił następujące wnioski do projektu 
budżetu Miasta na 2020 rok:
 Budowa (przedłużenie) ul. Chryzantemy z chodnikiem, miej-

scami postojowymi oraz oświetleniem ulicznym.
 Remont budynku przy ul. Chryzantemy 1, w tym: malo-

wanie klatek schodowych, zadaszenie, ogrodzenie, altana 
śmietnikowa.

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na parkingu 
przy posesji Modlinska 13, w porozumieniu i partycypacją 
finansową Spółdzielni Mieszkaniowej „Dążność”.

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwod-
nieniem – droga osiedlowa Warszawska 17/19.

 Wykonanie chodnika i miejsc postojowych przy ul. Okrzei.
 Wykonanie zejścia na targowisko Miejskie Nr 1 na wysokości 

ul. Warszawskiej.
 Remont miejsc parkingowych przy ul. legionów (Urząd 

Skarbowy).

Zarząd Osiedla jak co roku, zorganizował konkurs „Osiedle 
Centrum w kwiatach 2019”. Ogółem wyłoniono 26 laureatów, 
w tym 20 laureatów nagrodzonych ze środków przekazanych 
przez Burmistrza Miasta oraz 6 laureatów nagrodzonych ze 
środków pozyskanych przez Zarząd Osiedla. 

Poniżej lista wyróżnionych:
 Wspólnota Mieszkaniowa Partyzantów 10,
 Wspólnota Mieszkaniowa targowa 2, 
 Wspólnota Mieszkaniowa legionów 15, 
 Wspólnota Mieszkaniowa Magistracka 3, 
 Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 23, 
 Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 27, 
 Wspólnota Mieszkaniowa Modlińska 4, 
 Wspólnota Mieszkaniowa Nałęcza 26, 
 Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 4, 
 teresa Kołodziej, 
 Grażyna i Zdzisław Czyrka,
 Kazimiera Korzeń,
 tadeusz i Barbara Gęderko,
 Krzysztof i Dorota fijałkowscy, 
 Kołodziejska teresa / Jaszczuk Krystyna, 
 Gabriela i Andrzej Paprzyccy, 
 Ewa Chylińska, 
 Ewa Pyrzakowska, 
 henryka Sekuła, 
 Alicja Nojszewska – Rydlińska. 
Dodatkowe wyróżnienia otrzymali:
Zofia Kowalczyk, Anna Płuciennik, teresa igielska, Ewa Bor-

darycka, Wioletta Ptasińska, Marzena Surma – Szkoła Podsta-
wowa Nr 1.

Dyplomy i nagrody w konkursie wręczył Burmistrz Jacek 
Kowalski oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Gra-
żyna Nadrzycka. Następnie Burmistrz serdecznie podziękował 
wszystkim wyróżnionym za duży wkład pracy na rzecz upięk-
szania Osiedla Centrum i dbania o jego estetykę oraz odpowia-
dał na pytania mieszkańców.

Zarząd Osiedla nr 1, w imieniu własnym oraz nagrodzo-
nych, serdecznie dziękuje Panu Jackowi Kowalskiemu – Bur-
mistrzowi Miasta oraz Krzysztofowi Bisialskiemu – Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej, za przekazane środki na nagrody 
w konkursie. Wyrazy podziękowania składamy Pani Annie 
Rutkowskiej, Prezes Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o. 
o., Panu Januszowi Dąbrowskiemu, Prezesowi Zarządu Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o oraz Panu Dariuszowi 
tabęckiemu, Prezesowi Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej 
Sp. z o. o. za dofinansowanie, które pozwoliło na zorganizo-
wanie spotkania z mieszkańcami Osiedla oraz zakup ciast 
i słodkich upominków, a także dodatkowych wyróżnień dla 
laureatów konkursu. Dziękujemy Pani Krystynie Nasiadce – 
Radnej Rady Miejskiej za kulinarne wsparcie i pomoc w przy-
gotowaniu spotkania. Dziękujemy również Panu tomaszowi 
Parcińskiemu i Wojciechowi filipiakowi za fotorelację ze spo-
tkania i gratisowe podziękowania zamieszczone na łamach 
Gazety Nowodworskiej.
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Pochwal Się 
Swoim 

SZcZęŚciem!

nowi nowodworZanie i nowodworZanki TeksT I FoTo 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Hania Zakrzewska ur. 7 maja 2019 r. Oliwia Socha ur. 24 października 2019 r.

Spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Jac-
ka kowalskiego – burmistrza Nowego Dworu Mazowiec-

kiego i Antoniego kręźlewicza – wójta Gminy Czosnów.
Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz 

odśpiewania hymnu państwowego i związkowego. Następnie, 
prowadzący spotkanie Marcin Łada – wiceprezes ZG ZOR RP – 
poprosił o zabranie głosu płk rez. Alfred kabata – prezesa Za-
rządu Głównego Związku, który powitał przybyłych na spotkanie 
gości, wśród których obecna była Bożena Żelazowska – poseł 
na Sejm RP oraz członków organizacji, a także podsumował dzia-
łalność Związku w 2019 r. 

Następnie przystąpiono do części ceremonialnej obejmują-
cej przyjęcie do ZOR RP nowych członków oraz wręczenie aktów 
mianowania, odznaczeń i ryngrafów. 

Do Związku Oficerów Rezerwy RP przyjęto 5 nowych człon-
ków. Dwóch oficerów mianowanych zostało na stopień kapitana. 
Byli to porucznicy: Piotr szczepaniak i Radosław Gądek. 

Wręczanie odznaczeń rozpoczęto od Medali Za Zasługi Dla 
Obronności Kraju nadanych przez Ministra Obrony Narodowej. 
Srebrny medal otrzymał kpt. rez. Radosław Gądek, a brązowe: 
st. chor. w st. spocz. stefan Wyszyński, st. kpr. rez. Artur 
Wojciechowski, Rafał kluba i Barbara oleksiewicz. 

Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Jan Józef kasprzyk w uznaniu szczególnych zasług 
w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny od-
znaczył Medalem „Pro Patria” Henryka Ruszczyka, Zbigniewa 
kuletę, Pawła kabatę i Paulinę Mróz. W imieniu ministra Jana 
Józefa Kasprzyka medale wręczył płk rez. Mirosław Demediuk. 
Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” nadanym przez Marszał-

ka Województwa Mazowieckiego Adam struzika za wybitne 
zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Ma-
zowieckiego odznaczony został Marcin Łada – wiceprezes ZG. 
Medal wręczyli Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka 
Województwa Mazowieckiego oraz poseł Bożena Żelazowska. 

Złotym medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezer-
wy RP płk rez. Alfred Kabata udekorował sztandar Światowego 
Związkowi Żołnierzy Armii krajowej okręg Lublin – „od-
dział Partyzancki im. szarugi”.

Wśród odznaczonych srebrnym Medalem Za Zasługi Dla 
Związku Oficerów Rezerwy RP znalazł się krzysztof kapusta – 
Starosta Powiatu Nowodworskiego. 

Medale „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” Stowarzyszenia 
Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych otrzymali – ppłk 
Lech Tomasiak i Roman kaczorowski.

Medalami nadanymi przez Kapitułę Stowarzyszenia Kon-
fraterni Mazowieckiej Odznaki św. floriana Mazovia odznaczeni 
zostali mjr rez. krzysztof Tomaszewski i mjr rez. Jerzy Bia-
łoskórski.

Wręczono również medale pamiątkowe „Setna rocznica uro-
dzin Karola Wojtyły”, które otrzymali m.in.: Marcin łada, mjr w st. 
spocz. Janusz Zajączkowski, i Kazimierz Szczerbatko.

Ryngrafy Zawiązku Oficerów Rezerwy RP otrzymali: mjr. 
András Bodnar – zastępca Attaché Obrony Ambasady Węgier 
w Polsce i Jan Adam Dąbek – wójt Gminy Prażmów.

Lech Marczak – prezes Okręgu lubelskiego uhonorował płk. 
rez. Alfreda Kabatę ryngrafem z okazji odznaczenia sztandaru ŚZŻ 
AK Okreg lublin – Oddział Partyzancki im. Szarugi.

list okolicznościowy do uczestników uroczystości skierowała 
Anna Maria Anders – ambasador RP w Rzymie. 

Po części ceremonialnej kapelan ks. mjr Marcin Czeropski 
– proboszcz Garnizonu legionowo, oraz ks. ppor. Arnold Zim-
nicki – kapelan 5 Pułku Chemicznego odmówili okolicznościową 
modlitwę i poświęcili opłatki. łamiąc się nimi zebrani złożyli sobie 
świąteczno – noworoczne życzenia.

n 7 grudnia 2019 r., w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło 
się spotkanie przedświąteczne członków Związku Oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania pod-
sumowano działalność w 2019 r., wręczono akty mianowa-
nia na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia.

TeksT (K) FoTo SylWEStER JANKOWSKi, PAtRyK JANKOWSKiSpotkanie przedświąteczne ZOR RP 
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Napisane już dawno, ale nadal 
aktualne bo dotyczące uczuć 

damsko – męskich, a w tych sferach ży-
cia mało się zmieniło. O tym jak można 
się w nich pogubić lub odnaleźć napi-
sał znakomity dramaturg, Mistrz ma-
łych form literackich Antoni Czechow. 

to trzeba zobaczyć, bo w scenicznym 
przedstawieniu tego tematu cała „fraj-
da” i urok. Mieliśmy tę przyjemność, że 
wykonawcami spektakli byli wspaniali 
wirtuozi sztuki aktorskiej, aktorzy teatru 
Rampa: joanna Górniak, katarzyna 
kozak, Robert kowalski, andrzej 
niemirski. to dzięki reżyserii Andrzeja 
Niemirskiego „mini” spektakle skrzyły się 
komizmem i świeżym ujęciem tematu 
wywołując śmiech zauroczonej widow-
ni. Na równi z reżyserią spektakl zbu-
dowali wyjątkowi aktorzy, prezentując 
najlepszy poziom warsztatu aktorskie-
go w rolach żeńskich i męskich. Dzięki 
dwóm przedstawieniom zobaczyliśmy 
zupełnie odmienne role Andrzeja Nie-
mirskiego i Roberta Kowalskiego, którzy 
fantastycznie na naszych oczach prze-
istoczyli się w inne postacie o różnych 
osobowościach, a to świadczy o kla-
sie aktorstwa. Dlatego też cała obsa-

da otrzymała brawa na stojąco, za co 
reżyser podziękował naszej jak zawsze 
wspaniałej publiczności, która jeszcze 
długo dzieliła się artystycznymi wra-
żeniami z czwartkowego wydarzenia 
w Nowodworskim Ośrodku Kultury.

n Takie opinie wyrażali widzowie 
opuszczając (05.12.2019 r.) Nowodwor-
ski Ośrodek Kultury po obejrzeniu jed-
noaktówek pt. „Oświadczyny” i „Niedź-
wiedź”.

TeksT i FoTo NOKTo był wspaniały wieczór...

Spędziliśmy tam wspaniałe chwi-
le na wspominkach o jednym 

z najznakomitszych kabaretów lite-

rackich naszych czasów. Była to do-
skonała okazja aby raz jeszcze wy-
słuchać ponadczasowych przebojów 
jedynego w swoim rodzaju duetu 
twórców: Jerzego Wasowskiego i Je-
remiego Przybory. Podczas wieczoru 
w sali Nowodworskiego Ośrodka 
Kultury nie mogło zabraknąć takich 
przebojów jak Kaziu zakochaj, Cóż 

ci to ja uczyniłem, czy Przeklnę Cię. 
i chociaż wiemy, że Piosenka jest 
dobra na wszystko, to po ponad go-
dzinnym wieczorze z twórczością 
„starszych panów” trudno było po-
godzić się z pożegnaniem Dobranoc, 
zwłaszcza, że nieco wcześniej wy-
brzmiewało Nie odchodź, O Romeo. 
Dziękujemy publiczności i artystom za 
wspaniały sentymentalny, pełen refleksji 
i relaksu muzyczny wieczór.

n W sobotni wieczór 30 listopada 
2019r. artyści Studia Accantus Ana-
stazja Simińska, Kamil Zięba i Adam 
Sychowski zabrali nas na herbatkę do 
Starszych Panów.

TeksT i FoTo NOKHerbatka u Starszych Panów

Na rozgrzewkę zabawa w roz-
poznawanie i naśladowanie 

dźwięków zegarów i zegarowych ku-
kułek. Potem szybkie i wolne tik, tak, tik, 

tak. jak trybiki albo zegarowe wahadła. 
Po zabawie pojawiły się instrumenty, 
fagocistka Pani Agnieszka spacerując 
jak „duch” zagrała utwór „Różowa pan-
tera”, a wspólnie z pianistą wykonała 
najbardziej znany motyw z baletu „Je-
zioro łabędzie”. Były też piosenki i tań-
ce, a na zakończenie rodzinna zabawa 
„stary niedźwiedź cicho śpi”. Bardzo 

dobrze przygotowany i poprowadzony 
program, wykorzystując szereg pio-
senek z dzieciństwa rodziców, artystki 
zbudowały wspaniałą atmosferę na sali 
dając tym samym dużo radości zarów-
no najmłodszym jak i starszym uczest-
nikom muzycznego spotkania. Uśmie-
chy oraz brawa od dzieci i rodziców to 
najlepsza satysfakcja dla wykonawców 
i organizatorów sobotniej SMyKOfO-
Nii. Zapraszamy na kolejną.

n Jak brzmi czas, jak dźwięczą sekun-
dy, jak minuty. „Objaśnieniem” tego 
tematu zajęli się wyjątkowi muzycy 
i wokaliści: Marta Grzywacz – wo-
kal, Agnieszka kowalska – fagot, 
krzysztof kozłowski – fortepian, 
Anna szawiel – prowadzenie, któ-
rzy w sobotę 26 października 2019r. 
naszej najmłodszej publiczności za-
prezentowali muzyczny koncert pt. 
„Minuty i sekundy” w ramach cyklu 
sMYkoFoNiA na Mazowszu.

TeksT i FoTo 
liDiA GODlEWSKA, NOK Smykofoniczne dźwięki czasu
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W sobotę, 14 grudnia odbyło się Xii Nowodworskie Spo-
tkanie Wigilijne. Część artystyczną spotkania wypełnili 

młodzi artyści z Nowodworskiego Ośrodka Kultury, którzy prze-
pięknie wykonali kolędy. Świąteczne piosenki zaśpiewała także 
Arleta lemańska, a głównym punktem części artystycznej był 
happening „Pierwsza Gwiazda” w wykonaniu Krakowskiego te-
atru Ulicznego „Scena Kalejdoskop”. 

Nie zabrakło również życzeń, które złożyli mieszkańcom księ-
żą nowodworskich parafii ks. Andrzej Kwiatkowski i ks. Andrzej 

Redmer oraz Burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski. Następnie wszyscy przełamali się 
opłatkiem, życząc sobie wzajemnie zdrowych i spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Dla uczestników wydarzenia został także przygotowany wigi-
lijny poczęstunek – barszcz, pierogi i pierniczki. 

W imieniu organizatorów 12. Nowodworskiego Spotkania Wi-
gilijnego dziękujemy za pomoc wszystkim służbom i instytucjom 
zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia: Nowo-
dworskiemu Ośrodkowi Kultury, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, 
Straży Miejskiej, Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania, Zakładowi 
Wodociągów i Kanalizacji i pracownikom Urzędu Miejskiego.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za przybycie.

n Już po raz 12-ty mieszkańcy Nowego Dworu Mazo-
wieckiego spotkali się na miejskiej wigilii. Tak jak w roku 
ubiegłym, spotkanie miało miejsce w  Parku Miejskim im. 
Józefa Wybickiego.

Dwunasta Nowodworska Wigilia TeksT ANEtA PiElACh – PiERŚCiENiAK 
FoTo DAMiAN OChtABińSKi 
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Na konkurs wpłynęło 157 prac. 
Jury konkursu w składzie mał-

gorzata Omelańczuk-Pawluk, Lidia 
Godlewska, Barbara swatek, wyłoniło 
następujących laureatów:
W kategorii i – iV
i miejsce Jakub Matuszewski (SP 7)
ii miejsce Urszula Nowacka (SP 5)
iii miejsce Aleksander Gocejna (SP 5)
Wyróżnienia: 
Zofia Jeżewska (SP 7
Krzysztof Milkowski (SP 5)

W kategorii V – Viii
i miejsce Natalia Małecka (SP 7)
ii miejsce Martyna Pochmara (SP 7)
iii miejsce Aleks Marczuk (SP 7)
Wyróżnienia: 
Maja Kręcicka (SP 5
Małgorzata Ślaska (SP 7)

Jury oceniając prace brała pod 
uwagę zgodność z tematem, ogólne 
wrażenie artystyczne, samodzielność 
i staranność wykonania. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
wzięcie udziału w naszym konkursie, 
a nauczycielom i opiekunom za pomoc 
w przygotowaniu uczestników. Wybie-
rając autoportret jako temat przewodni 
chcieliśmy zachęcić dzieci i młodzież do 

zastanowienia się kim są, kim się czują 
i kim być może chcieliby zostać. W tego-
rocznym konkursie technika wykonania 
prac była dowolna, dlatego na wystawie 
pokonkursowej można było zobaczyć 
zarówno malarstwo, rysunek, jak i kolaż. 

n 6 grudnia 2019 r. w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród konkursu plastycz-
nego dla szkół nowodworskich pt.: 
„Każdy ma swój obraz – autoportret”.

TeksT i FoTo NOKKonkurs plastyczny „Każdy ma swój obraz” 

Celem konkursu jest populary-
zacja czytania, czytania poezji, 

kształtowanie kompetencji społecznych 
oraz rozwijanie zdolności recytator-
skich wśród najmłodszego pokolenia 
nowodworzan. trzeba przyznać, że 
działania te przynoszą efekty. Dzieci re-
cytują coraz piękniej, wyraźnie z dobrą 
dykcją. Prezentowany repertuar jest 
coraz ciekawszy z dużą ilością nowych, 
mniej popularnych wierszy. Do konkur-
su przystąpiło siedem nowodworskich 

przedszkoli, każde z nich, zgodnie z re-
gulaminem, wyłoniło po 4 najlepszych 
swoich przedstawicieli. W tym roku 
w jury zasiadły trzy Panie: Anna Kasiuk – 
pisarka, Ewa Borkowska przedstawiciel 
biblioteki i lidia Godlewska reprezen-
tant ośrodka kultury. Wybór nie był ła-
twy. Wyłonienie laureatów musiało tro-
chę potrwać. Oczekiwanie na werdykt 
umilił wszystkim pokaz magii w wyko-
naniu znakomitego iluzjonisty Konrada 
Modzelewskiego. Salwy śmiechu i żywa 
reakcja milusińskich to dowód na dobrą 
zabawę. Po wspaniałej zabawie z Kon-
radem Modzelewskim przyszła pora 
na ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród, na które złożyły się wspaniale 
wydane bajki i encyklopedie dziecięce 
oraz gry planszowe ufundowane przez 
organizatorów.

W Vi Konkursie Recytatorskim dla 
Przedszkolaków „tęczowe Rymowanki” 
laureatami zostali:

w kat.3-4 latki: 
i miejsce zajęła Gabriela Kopiec  
z PP Nr 4, 
ii – Nikodem Krauze z PP Nr3, a 
iii – Staś Rudnicki z Przedszkola Nutka. 

w kat. 5-6 latków:
i miejsce zajęła Antonina Gawryłowicz 
z PP Nr 5, 
ii – tymon Paczkowski z PP Nr 1, 
iii – Nikola Sawicka z PP Nr 4. 

Gratulujemy zwycięzcom i wszyst-
kim najmłodszym wykonawcom. 

Konkurs zakończyło radosne zdjęcie 
laureatów konkursu.

Do zobaczenia w 2020 roku.

n W piątek 29 listopada 2019r. odbył 
się już VI Konkurs Recytatorski dla 
Przedszkolaków pt „Tęczowe Rymo-
wanki” organizowany przez Nowo-
dworski Ośrodek Kultury oraz Miej-
ską i Powiatową Bibliotekę Publiczną 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

TeksT i FoTo NOK
Tęczowe rymowanki przedszkolaków
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Pracował u nas w 1839 r. Pocho-
dził z Pułtuska, a posadę w na-

szym mieście otrzymał być może dzięki 
wstawiennictwu starszego brata Kaliksta 
urzędnika z Komisji Rządowej Skarbu 
w Warszawie. Niestety dobrze zapowia-
dający młodzieniec zmarł w Nowym 
Dworze mając 21 lat. Nie wiemy jak dłu-
go w nowodworskim poczmacie praco-
wał Marceli Malinowski. W 1842 r. zajmo-
wał stanowisko sekretarza pocztowego, 
5 lat później taką samą funkcję pełnił 
w Mławie, a następnie aż do śmierci 
w rodzinnej Warszawie. Podobnie karierę 
w Warszawie kontynuował Jan Stępiński/
Stempiński pisarz z połowy XiXw. 

W 1844 r. pracował jako urzędnik 
poczty w Nowym Dworze dwudziesto-
kilkuletni Antoni łukasiewicz. Określe-
nie – urzędnik – wskazywało, że wyko-
nywał pracę ekspedytora lub sekretarza, 
na pewno nie był pocztylionem. Pisa-
rze pocztowi zmieniali się dość często. 
W jednym miejscu pracowali od kilku 
miesięcy do 2 lat. Gdy trafiali do No-
wego Dworu byli najczęściej poniżej 
trzydziestki. Około 2 lat jako pisarz eks-
pedycji spędził w Nowym Dworze Józef 
Szufliński, mógł wówczas mieć 25-26 lat. 
Zdzisław Przybyszewski był tu pisarzem 
od końca kwietnia do końca grudnia 
1860 r. Na tym stanowisku pracował co 
najmniej w 6 różnych miejscowościach 
by w końcu awansować na archiwistę 
poczmatu warszawskiego. Jego miejsce 
w Nowym Dworze z dniem 1.01.1861 r. 
objął Mirosław Madaliński. Było to jego 

drugie miejsce pracy, zabawił u nas tyl-
ko 5 miesięcy i został przeniesiony do 
Michałowic. W ciągu kolejnych 3 lat był 
przenoszony jeszcze czterokrotnie.

Miejsce Madalińskiego w Nowym 
Dworze objął na 3 miesiące Aleksan-
der Stadler. Podobnie jak poprzednik 
w ciągu kolejnych lat był przenoszony 
z miejsca na miejsce ale utrzymywał 
się na tym samym stanowisku. Około 
roku w Nowym Dworze pracował Wa-
lerian Jatowski szlachcic. Zaczynał jako 
ważnik w Słupcy, później był kondukto-
rem w pocztach wozowych i pisarzem 
urzędu w łodzi, po opuszczeniu posa-
dy w Nowym Dworze, w lutym 1865 r. 
przeniósł się do Warszawy. Awansował 
obejmując coraz wyższe stanowiska 
w Zachodnim Okręgu Pocztowym. tyl-
ko 8 miesięcy służbę pisarza pełnił u nas 
Karol Bauman, była to zarazem jego 
ostatnia praca jako pocztowca. Doku-

ment mówią, że odszedł z niej na wła-
sne życzenie 6.10.1865 r. Kilka miesięcy 
później jego stanowisko, również na 
krótki czas, objął tomasz Pilarski. Praca 
w Nowym Dworze była dla niego degra-
dacją przed przeniesieniem pracował 
w Dąbrowie Górniczej jako ekspedytor. 
Nasze miasto okazało się ostatnim miej-
scem pracy Justyna Aleksandra leono-
wicza, trzydziestoletni pisarz zmarł No-
wym Dworze w 1870 r. Nie wiemy kiedy 
został u nas zatrudniony, w 1866 r. pra-
cował jeszcze w Aleksandrowie.

Pocztylioni mieli najniższy sta-
tus społeczny i pozycję towarzyską, 
a przede wszystkim nie mieli wykształ-
cenia. Według specjalistów nie zaliczano 
ich nawet do urzędników, a jedynie do 
robotników zatrudnianych przez pocz-
tę. Zmieniali się często, z reguły mieli 
około dwudziestki i byli miejscowymi 

mieszkańcami. W pierwszej połowie XiX 
w. pracę tę w Nowym Dworze wykony-
wali: Jan tyszkiewicz, Grzegorz ludwic-
ki, Jan Szmyk, Antoni tęgowski, Józef 
Marcinkiewicz, Józef Kaszyński, Kacper 
Cierpiński, Stanisław Adamowski, Bo-
gumił Milkowski, franciszek Daniele-
wicz. Najczęściej praca na poczcie była 
dla nich tylko krótkim epizodem i jeżeli 
mieszkali w Nowym Dworze na stałe to 
przez większość czynnego życia odno-
towywani byli jako najemni wyrobnicy. 
Nie wiemy ile zarabiali ówcześni pocz-
tylioni. Czy wyznacznikiem ich docho-
dów była stała pensja czy uzależniano ją 
od rodzaju i ilości wykonywanej pracy. 
W 1861 r. za odniesienie listów i przesy-
łek ze stacji w Nowym Dworze do twier-
dzy płacono po 3 kopiejki od sztuki. 

Pocztylioni mieli różne pochodzenie 
społeczne w 1862 r. służbę tę pełnili Ka-
rol Dębski i Józef Ołdakowski przy czym 
ten drugi zapisany jest jako urodzony 
czyli szlachcic Ponieważ Ołdakowski 
mieszkał w Nowym Dworze na stałe 
można dość łatwo prześledzić jego 
dalszą karierę zawodową. Już rok póź-
niej określany był jako wyrobnik, a po 
2 latach jako cieśla. Nie oznaczało to, że 
zerwał kontakty z pracownikami poczty. 
We wspomnianym 1863 r. był co naj-
mniej zaprzyjaźniony z Janem Sadow-
skim naszym kolejnym pocztylionem. 
W roku tym w Nowym Dworze zawarł 
małżeństwo Jan Sokołowski pocztylion 
pochodzący z Miłosnej. Wżenił się w ro-
dzinę Kaszyńskich, która wśród swoich 
przedstawicieli miała już pocztyliona 
i został w Nowym Dworze na stałe. Jak 
wielu jego poprzedników zmienił po ja-
kimś czasie zajęcie i co najmniej od po-
czątku lat siedemdziesiątych do chwili 
zgonu w 1896 r. był najemnym robot-
nikiem. 

Wspomniany wyżej Jan Sadowski 
oraz Józef Koskowski i Andrzej Goz-
dan wszyscy trzej pocztylioni, zawierali 
w Nowym Dworze małżeństwa. ich wy-
brankami były kobiety utrzymujące się 
z pracy własnych rąk, w chwili zamąż-
pójścia panny młode były jak to wów-
czas określano „w służbie”. 

Krótko pocztylionem był ignacy 
Rogoźnicki, w 1871 r. pocztylion, ale 
już w 1873 r. robotnik. W połowie lat 
siedemdziesiątych pocztę dostarczał 
nowodworzanom Stanisław Gipsz, na 
początku osiemdziesiątych XiX w. An-
toni Józef Derengowski/Deręgowski 
a we wczesnych latach dziewięćdzie-
siątych Stanisław Nowakowski. Swe-
go rodzaju wyjątkiem pośród naszych 
dziewiętnastowiecznych pocztylionów 
był Antoni Chmielewski. Wydaje się, że 
z pracą pocztowca związał się na dłużej, 
roznosił przesyłki w Nowym Dworze co 
najmniej 10 lat.

Z trąbką w herbie cz. 3
n O osobach zajmujących w Nowym 
Dworze niższe urzędy pocztowe wiemy 
niewiele. Średni stopień stanowili pisa-
rze lub sekretarze poczty. Na krótko za-
gościł tu pisarz Franciszek Małkowski.

TeksT i FoTo MARiA MOŻDŻyńSKA

BuDynEk, w któRym OD 1816 R. funkcjOnOwała POcZta już niE istniEjE.
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Najmłodsze przedszkolne dzieci 
po raz pierwszy występowały 

przed publicznością. Do tej uroczystości 
przygotowywały się 3-4 latki z grup: „Bie-
dronki”, „Rybki” oraz „Pszczółki”. W tym 
wyjatkowym dniu najmłodszym przed-
szkolakom towarzyszyli rodzice oraz 
zaproszeni goście: Burmistrz Miasta pan 
Jacek Kowalski i pani Alina Ochtyra – in-
spektor ds. Edukacji.

 Każda z grup przygotowała krótki wy-
stęp artystyczny, na którym dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności, a składał 
się on z piosenek, wierszy, tańców i plą-
sów. Kolejnym i właściwie najważniej-
szym elementem było złożenie przysięgi 
przedszkolaka, w której to dzieci obie-
cały: zgodnie się bawić w przedszkolu, 
słuchać swoich pań i pomagać kolegom, 
przychodzić każdego dnia z uśmiechem 
i być dzielnym przedszkolakiem.

ta uroczysta chwila została podkre-
ślona przez panią Dyrektor Katarzynę 
Stradza, która za pomocą zaczarowanej 

kredki „pasowała” każdego maluszka na 
prawdziwego przedszkolaka. Za scenicz-
ną odwagę i dzielnie złożoną przedszkol-
ną przysięgę dzieci otrzymały dyplomy 
oraz drobne upominki. 

Po pasowaniu na przedszkolaka, 
wszyscy zostali zaproszeni na wyjątkowe 
słodkie przyjęcie. 

W imieniu pani 
Dyrektor, nauczycie-
li oraz całego per-
sonelu przedszkola 
pragnę serdecznie 
podziękować ro-
dzicom wszystkich 
grup za pomoc 
w przygotowaniu 
tego wspaniałe-
go i wyjątkowego 
dnia.

n Dla przedszkolaków z Publicznego 
Przedszkola nr 1 „Wesoła Jedyneczka 
w Nowym Dworze Mazowieckim 7 li-
stopada 2019r. odbyło się „Pasowanie 
na przedszkolaka”. 

Pasowanie na przedszkolaka! TeksT i FoTo PP1

O godzinie 9:30 w naszym przed-
szkolu wybrzmiały piękne słowa 

o naszej Ojczyźnie. Dzieci z Publicznego 

Przedszkola nr 1 zaprezentowały piosenkę 
pt ,,Jestem Polakiem”. Bohaterowie Publicz-
nego Przedszkola nr 2 wystąpili w piosence 
,,Polska”. „Co to jest niepodległość” zaśpie-
wały dzieci z Publicznego Przedszkola nr 
3. Reprezentanci naszego Przedszkola pre-
zentowali się w piosence pt „Niepodległa”.

Szanowne jury w skład którego wcho-
dziły Panie Dyrektor występujących przed-
szkoli zgodnie stwierdziły, że wszystkie 
występy były rewelacyjne i zasługują na 
najwyższe miejsce na podium.

Po występach przyszedł czas na dy-
plomy, puchary i nagrody w ufundowaniu 
których pomógł Burmistrz Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki Pan Jacek Kowalski.

Wspaniale było słuchać i patrzeć na bo-
haterów festiwalu, którzy włożyli dużo pra-
cy i wiele serca w przygotowanie występu 
z tak ważnej dla nas Polaków okazji jakim 
jest Święto Odzyskania Niepodległości.

Dziękujemy również Paniom, które 
przygotowały dzieci do występu. Serdecz-
nie zapraszamy w następnym roku.

n 8 listopada w Publicznym Przed-
szkolu nr 5 „Bajkowy Świat” odbył się 
II Międzyprzedszkolny Festiwal Patrio-
tyczny „Kochamy Polskę”, w którym 
udział wzięły nowodworskie publicz-
ne przedszkola. Każde przedszkole 
przygotowało piosenkę o tematyce 
patriotycznej.

,,Kochamy Polskę” w PP5 TeksT i FoTo MARtA ZAłUSKA

PP1

PP5
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,,Jestem sobie przedszkolaczek”
TeksT i FoTo M.M.

Uroczystość odbyła się 30 października 2019 roku, 
o godzinie 10.00.

Był to wyjątkowy dzień dla trzylatków, które po raz 
pierwszy wystąpiły przed tak licznie zgromadzoną publicz-
nością.

Odświętnie ubrane maluchy, najpierw zaprezentowały 
program artystyczny, a później uroczyście ślubowały, być 
dobrymi i grzecznymi przedszkolakami. Całości dopełniła 
Pani Dyrektor, która ,,zaczarowanym ołówkiem” pasowała 
każdego malucha, gratulując mu i wręczając pamiątkowy 
dyplom.

Mali artyści spisali się na medal. Zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Na koniec uroczystości przeszli do sali 
dydaktycznej, gdzie czekała na nich niespodzianka – słodki 
poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

n Pod takim hasłem, w Publicznym Przedszkolu nr. 2 w No-
wym Dworze Mazowieckim, odbyło się uroczyste pasowa-
nie na przedszkolaka.

Dzień Pszczółki i Dyni TeksT i FoTo A.G.

Dzieci miały okazję poznać życie pszczół odpowiadając 
na pytania z quizu, układały puzzle, których tematyką 

byli bohaterowie filmu „Pszczółka Maja”. Następnie rozwią-
zywali krzyżówkę, której hasłem była „dynia”. Nie zabrakło 
aktywności sportowej, grupy rywalizowały ze sobą turlając 
dynię pomiędzy pachołkami, wyklejały kształt dyni pestkami 
oraz miały możliwość wykazać się znajomością kulinarnych 
przetworów lub produktów z dyni. Zwieńczeniem uroczysto-
ści był wspólny taniec pt. „Mała Pszczółka”. 

n Ten szczególny dzień miał miejsce 25 października w PP2. 
Grupa II Pszczółki przygotowała dla dzieci z całego przed-
szkola program artystyczny oraz inne atrakcje.

Święto Pluszowego Misia w PP2
TeksT i FoTo J.P.

20 listopada w PP2 obchodziliśmy Święto Pluszowe-
go misia.

tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim 
przyjacielem Misiem.

Dzieci z grupy „Żabki” zaprezentowały mini program. 
Wszystkie dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych. Po-
znaliśmy również historię święta, a także uczyliśmy się pio-
senki „Miś Pluszowy”. Dzień w przedszkolu był pełen uśmie-
chu i radości.

Obchody Święta Pluszowego Misia dla wszystkich dzieci 
przygotowała pani Marysia, pani Asia, a także pani Monika, któ-
ra prowadzi zajęcia rytmiczne w przedszkolu.

n „Miś pluszowy, miś kudłaty, biały, czarny, lub łaciaty.
Wszystkie misie my kochamy, bo ich święto dzisiaj mamy”

PP2
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Zs2

Jak zawsze w tym coraz bardziej popularnym projek-
cie kulturowym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele 

z nowodworskich szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła 
Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa 
nr 7, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, a także 
po raz piąty – Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Serocku). W oficjalnej części spotkania goście z Ashdod za-
prezentowali swoje miasto i szkołę. Obejrzeliśmy również film 
promujący Nowy Dwór. Szczególnym momentem było wystą-
pienie p.Zofii Krzyżanowskiej, której rodzina w czasie ii wojny 
uratowała żydowskich sąsiadów, co zostało uhonorowane naj-
wyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym, przyznawanym 
przez instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów holokaustu 
Jad Waszem w Jerozolimie. W tym roku p.Krzyżanowska została 
zaproszona do izraela, gdzie z rąk prezydenta Riwlina odebra-
ła podziękowania. historia rodziny p.Zofii pokazuje, jak ważny 
jest kulturowy dialog, odrzucanie uprzedzeń, kierowanie się 
uniwersalnymi wartościami.

Część oficjalną zakończyło pamiątkowe zdjęcie.
Najbardziej oczekiwanym elementem polsko-izraelskich 

spotkań młodzieży są rozmowy po angielsku. Poprzez zajęcia 
warsztatowe w zespołach uczniowie mają możliwość poznania 
innej kultury, przełamywania stereotypów, a także nawiązania 
ciekawych kontaktów z rówieśnikami i doskonalenia języka.

Po spotkaniu młodzież ze szkół nowodworskich i delegacja 
z izraela zwiedziły miejscowy cmentarz żydowski.

n W środę 20 listopada odbyło się VII polsko-izraelskie 
spotkanie młodzieży. Tym razem Nowy Dwór odwiedziła 
90 – osobowa delegacja uczniów z MAKIF GIMEL – szkoły 
w Ashdod wraz z nauczycielami i przewodnikami. Po raz 
trzeci gościła nas Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II.  
Inicjatorem wizyt Izraelczyków w Nowym Dworze jest  
p. Tsvika Placiński, którego rodzina wywodzi się z naszego 
miasta. Organizatorami polsko-izraelskich spotkań mło-
dzieży są Urząd Miejski i Zespół Szkół nr 2.

VII polsko-izraelskie spotkanie młodzieży w Nowym Dworze TeksT ZS2 
FoTo N. KiEWiCZ 
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W ramach zajęć prowadzonych 
z udziałem leśniczego nasi 

uczniowie zostali zapoznani z Kampi-
noskim Parkiem Narodowym, żyjącymi 

w nim zwierzętami i rosnącą 
roślinnością. Celem zajęć było 
zwrócenie uwagi na konieczność 
ochrony przyrody i poznanie róż-
nych form ochrony oraz wpływu 
działań ochroniarskich na życie 
ludzi zwłaszcza tych mieszkają-
cych w pobliżu terenów cennych 
przyrodniczo. Ważnym celem 
zajęć było uświadomienie zagro-
żeń środowiska przyrodniczego 
i ukazanie zależności stanu śro-
dowiska od działalności człowieka.

W ramach zajęć uczniowie brali 
udział w grach terenowych doskona-
ląc swoje umiejętności pracy z mapą 
oraz utrwalając wiedzę i umiejętności 
z zakresu edukacji ekologicznej i leśnej. 
Mamy nadzieję, że udział w zajęciach po-
zytywnie wpłynął na postawę uczniów, 

uwrażliwił ich na piękno i walory przy-
rody oraz wzbudził ich odpowiedzial-
ność za stan otaczającego nas świata. 
Nawiązanie bezpośredniego kontaktu 
z przyrodą dostarczyło również wielu 
pozytywnych emocji i wrażeń, które 
z pewnością pozostaną na długo w pa-
mięci uczestników.

n Uczniowie z klas „0” – 8 Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim odbyli w październiku cykl 
zajęć na terenie Kampinoskiego Par-
ku Narodowego w ramach projektu 
„Edukacja przyrodniczo-leśna Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim krokiem do zwiększenia 
ich świadomości w zakresie potrzeb 
i właściwych metod ochrony przyro-
dy” realizowanego przez Stowarzysze-
nie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1,  
dofinansowanego ze środków budże-
tu Województwa Mazowieckiego.

Edukacja przyrodniczo-leśna TeksT i FoTo ElŻBiEtA ŻyBURA

Zajęcia rozpoczęły się od przypo-
mnienia wiadomości na temat 

ptaków zimujących w Polsce. Kolejno usta-
lono, czy i dlatego należy dokarmiać skrzy-
dlatych przyjaciół. Następnym krokiem 
było wykonanie oryginalnych karmników 
z łupin pomarańczy i sznurka. Każdy uczeń 
skomponował własną mieszankę ziaren 
dla ptaków i umieścił ją w połówkach owo-
ców. Po zakończonej lekcji klasa udała się 
na spacer i zawiesiła wytwory swojej pracy 
na drzewach. Wierzymy, że ptaki chętnie 
zajrzą do naszych karmników!

n 29 listopada podczas zajęć tech-
nicznych uczniowie klasy 2a ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 wykonali nietypowe 
karmniki dla ptaków.

Nietypowe karmniki
TeksT i FoTo SylWiA ANiOłKOWSKA

sP1
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych
TeksT AGNiESZKA PAtłASZyńSKA FoTo AGNiESZKA MODZElEWSKA

11 października 2019 r. o godz. 15.00 rozpoczęła się 
dla nas najważniejsza uroczystość w tym roku 

szkolnym, Ślubowanie klas i.
Prawie 80 uczniów z klas i w obecności dyrekcji szkoły, 

nauczycieli, zaproszonych gości oraz rodziców złożyło uro-
czyste ślubowanie i zostało włączonych do braci uczniow-
skiej naszej szkoły, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza 
Kusocińskiego. Jesteśmy z siebie bardzo dumni i teraz już 
wiemy, że jesteśmy uczniami przez duże „U”.

n Bardzo długo przygotowywaliśmy się do tego dnia,  
aż w końcu nadszedł.

Piątka walczy o Puchar 
Tymbarku TeksT i FoTo BEAtA SAWiCKA, BARtłOMiEJ NERS

Turniej ten istnieje już od 19 lat i jest to największy turniej 
piłkarski dla dzieci w Polsce i w Europie, w którym do 

tej pory wzięło udział ponad 2 miliony dziewcząt i chłopców 
z całego kraju. Zakończenie turnieju jest wyjątkowe, bo mecze 
finałowe rozgrywane są na Stadionie PGE Narodowym w War-
szawie. Organizatorem turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, 
a sponsorem głównym – firma tymbark. Nasz zespół o nazwie 
– „Szczęśliwa Piątka” zajął dzisiaj i miejsce i okazał się najlepszy 
spośród wszystkich drużyn powiatu nowodworskiego.

Czekamy na kolejny etap turnieju, który odbędzie się na 
przełomie marca i kwietnia 2020 roku w Miętnem koło Gar-
wolina. Na sukces zapracowali dzisiaj: Olivier Jastrzębski, Jakub 
Jaworski, Kacper Kaczorowski, Aleksander Omiotek, Michał Sa-
zonowicz, filip Stępień, Paweł Ulatowski, ignacy Wasilko, Marek 
Wolański, Maksym Oszczyk, filip Piekutowski, igor Siek, Alan 
tkaczyk, Aleksander Wysocki.

n 7 listopada 2019r reprezentacja chłopców z naszej szkoły 
wzięła udział w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”.

Z wizytą na Olimpie TeksT i FoTo 
EDytA GRUSiEWiCZ

Uczniowie samodzielnie przygotowali stro-
je i atrybuty bogów. Opowiedzieli również 

ciekawe historie związane z bogami i herosami.
Przygotowanie kostiumów, rekwizytów oraz 

atrybutów bogów olimpijskich dostarczyło dzieciom 
wiele satysfakcji oraz miało walor dydaktyczny.

Dzieci wykazały się pomysłowością i kreatyw-
nym podejściem do tematu. Zabawa była świetna.

n

n Na lekcji historii uczniowie klas piątych Szkoły Pod-
stawowej nr 3 przenieśli się na chwilę na górę Olimp 
w starożytnej Grecji. Tam, według wierzeń starożyt-
nych Greków mieli zamieszkiwać bogowie. Bogowie 
żyli jak ludzie, kłócili się, żenili się, rodziły im się dzieci. 
Byli jednak nieśmiertelni.

sP5

sP3
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Rozstrzygnięcie konkursu 
„Bajkowa pacynka” w PP4
TeksT K. KUCZKOWSKA FoTo M. JURKiEWiCZ – łUKASZ

Wystarczy odrobina wy-
obraźni i pomysłowości, 

a dziecięcy świat nabiera kolorów. 
Dlaczego więc nie wykorzystać 
skarbnicy wiedzy, jaką jest umysł 
dziecka do kreatywnych zabaw. 
Jedną z form rozbudzania kre-
atywności u dziecka i rozwijania 
u niego zainteresowania literaturą 
dziecięcą są pacynki, kukiełki i róż-
nego rodzaju figurki. Za ich po-
mocą w obrazowy sposób można 
przedstawić treść usłyszanej bajki, 

opowieści czy nawet wiersza. Dlatego Publiczne Przedszkole 
nr 4 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim zorganizowało międzyprzedszkolny konkurs 
na „Bajkową Pacynkę”, w którym wzięły udział trzy przedszkola 
z gminy Nowy Dwór Mazowiecki. Prace były wyjątkowe, po-
mysłowe i tak różnorodne, dlatego wszystkie zasługiwały na 
nagrodę. Wśród bajkowych postaci można było znaleźć Czer-
wonego Kapturka oraz wszystkie postacie występujące w tej 
bajce, Smoka Wawelskiego, Pinokia czy Jasia i Małgosię. Komi-
sja wśród nadesłanych prac wyłoniła laureatów. Po burzliwych 
i niełatwych obradach jury przyznało:
i miejsce – „Seler” oraz „Rodzina Czerwonego Kapturka” wyko-
nane przez dzieci z Publicznego Przedszkola nr 4, oraz „Pinokio” 
wykonany przez dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2.
ii miejsce – „Smok Wawelski” z Publicznego Przedszkola nr 4. 
iii miejsce – „Jaś i Małgosia” oraz „Pszczółka Maja” z Publicznego 
Przedszkola nr 2 oraz „Czerwony Kapturek” i „Kot w butach” z Pu-
blicznego Przedszkola nr 5.

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody i dyplomy 
z rąk organizatora konkursu. Wykonane pacynki będą stanowić 
ozdobę naszej placówki oraz zostaną wykorzystane podczas 
działań edukacyjnych w każdej grupie wiekowej i we wszelkich 
przedstawieniach teatralnych. Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu za oryginalność, estetykę oraz pomysłowość.

n Bajki, bajeczki są nieodłącznym elementem świata spo-
łecznego każdego dziecka. Dostarczają wartości emocjonal-
nych jak i poznawczych maluchom.

Święta tuż, tuż... TeksT i FoTo ZSP NR 4
MGR B. SiWEK – OPiEKUN SU

n ...a my włączamy się w akcję pomocy potrzebującym!!! Miesz-
kańcy Modlina Twierdzy ponownie pokazali WIELKIE SERCA...

Mikołajki w ZSP w Modlinie Twierdzy
TeksT i FoTo ZSP NR 4 – OPiEKUN SU MGR B. SiWEK

Każdy kto wcześniej 
wrzucił do puszki kar-

teczkę ze swoim imieniem 
i nazwiskiem oraz klasą miał 
szansę otrzymać upominek.

Podczas losowań, w któ-
rych decydował los szczęścia 
nie brakowało emocji, bo kto 
z nas nie lubi dostawać prezentów? Dziękujemy sponsorom tej 
akcji Panu Dyrektorowi oraz osobom dzięki którym posiadamy 
środki na koncie SU i możemy fajnie się bawić.

n 6 grudnia 2019 r. już kolejny rok w rzędu , dzięki działaniom 
Samorządu Uczniowskiemu do naszej szkoły trafiło mnóstwo 
mikołajkowych prezentów. Nasi uczniowie zostali nagrodze-
ni za to, że są GRZECZNYMI I WYJĄTKOWYMI DZIEĆMI.

ZsTM

W ostatnich dniach uczniowie Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego nr 4 w Modlinie twierdzy wraz z rodzicami 

bardzo aktywnie włączyli się w charytatywną akcję, zbiórki pro-
duktów spożywczych, które zostaną przekazane w świątecznych 
paczkach osobom potrzebującym z kresów, czyli terenów Wi-
leńszczyzny, gdzie sytuacja materialna Polaków jest bardzo trud-
na, wielokrotnie wręcz dramatyczna o czym można dowiedzieć 
się m.in. z relacji na fB zamieszczanej cyklicznie przez Stowarzy-
szenie Kibiców legii Warszawa z wyjazdów na litwę w celu prze-
kazania świątecznych paczek żywnościowych organizowanych 
już od dziesięciu lat przez Stowarzyszenie.

Koordynatorem akcji legii z którym współpracuje Samorząd 
Uczniowski jest absolwent naszej szkoły Daniel hejko przedsta-
wiciel Stowarzyszenia Kibiców legii Warszawa. to dzięki Stowa-
rzyszeniu już od kilku lat dzieci naszej szkoły oraz innych nowo-
dworskich szkół nieodpłatnie wyjeżdżają na mecze na stadion 
legii Warszawa. 

Stowarzyszenie o czym warto wiedzieć, włącza się w różnego 
rodzaju akcje charytatywne jak np. odnawiało korytarze w szpi-
talne CZD czy zakupiło karetkę pogotowia, a my niegdyś również 
uczestniczyliśmy w zbiórce żywności dla schroniska dla zwierząt 
organizowanej przez SKlW.

W zeszłym roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły włą-
czyli się w akcję – „Wigilijna paczka”, ale wówczas skala wydarze-
nia była dużo mniejsza w porównaniu z rokiem bieżącym. 

Stąd, jest nam ogromnie miło ogłosić, iż MiiESZKAńCy MODli-
NA tWiERDZy mają OGROMNE SERCA i to jest niepodważalne!!! 
tegoroczna zbiórka żywności przeszła nasze najśmielsze oczeki-
wania. Zebraliśmy mnóstwo produktów, wiele kompletów. 

Mistrzostwo szkoły należy się Dzieciom i Rodzicom a nawet 
Babciom z klasy 3b oraz P. E Ciszyńskiej – wychowawczyni, którzy 
przynieśli łącznie 8 kompletów produktów, to naprawdę super 
wynik. BRAWO Wy!!!

Na wyróżnienie zasługują także klasy 8a, 6b oraz 5c, które 
skompletowały po 3-4 zestawy. Pozostałym klasom także należą 
się gromkie brawa. 

Warto dodać, iż wśród naszej społeczności były osoby, rodzi-
ny, nauczyciele, którzy samodzielnie przygotowali całe komplety 
artykułów spożywczych do paczki świątecznej. 

takie gesty świadczą o tym, że pomoc potrzebującym jest 
nam bliska, a wedle zasady – pamiętajmy: „dobro powraca…”

Niektóre osoby, klasy dodatkowo do paczek dołączyły kartki 
świąteczne z życzeniami napisanymi odręcznie, tak od serca…

Jeszcze raz dziękujemy uczniom oraz rodzicom, którzy zaanga-
żowali się w zbiórkę. Wasze serca są naprawdę WiElKiE. Doborze 
jest móc dzielić się z innymi, pomagać w potrzebie. BRAWO Wy!!!
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Dlatego 6 grudnia z workiem peł-
nym prezentów przyjechał rów-

nież do Publicznego Przedszkola nr 4 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4  
w Nowym Dworze Mazowieckim. Na-
strój mikołajkowy widoczny był już po 
przekroczeniu progu przedszkola. Piękny 
wystrój i muzyka przypominały, że jest 

to właśnie ten dzień, w którym Mikołaj 
odwiedzi dzieci z naszej placówki. Od sa-
mego rana w salach przedszkolnych pa-
nowała radość i poruszenie, a przedszko-
laki z wielką niecierpliwością oczekiwały 
przyjścia niezwykłego gościa. Przez cały 
czas nasłuchiwały dzwonków Mikołaja, 
na którego przybycie czekają cały rok. 
Aby podkreślić wyjątkowy charakter tego 
wydarzenia wszystkie dzieci były ubrane 
na czerwono w mikołajkowe czapeczki. 
i nadszedł przez wszystkich upragniony 
moment powitania Świętego Mikołaja. 
W towarzystwie Pani Dyrektor ireny Wi-
śniewskiej przybył do naszego przedszko-

la tak długo oczeki-
wany gość. Oprócz 
pełnego prezen-
tów worka Mikołaj 
przywiózł ze sobą 
dużo uśmiechu 
i chęci do zabawy. 
Dzieci zaskoczyły 
Mikołaja, wręczając 
mu prezent z okazji 
jego imienin. Do-
skonale wiemy, że 
nasz gość spełnia 
wszystkie marzenia 

dzieci, dlatego otrzymał od naszych mi-
lusińskich skrzynię pełną dobrych uczyn-
ków, które rysowały przez cały tydzień 
na kolorowych serduszkach. Następnie 
zaproszono gościa do wspólnej zabawy 
mikołajkowej. i w ten sposób najmłodsi 
razem z Mikołajem lepiły bałwany, jecha-
ły różnymi pojazdami do laponii, gim-
nastykowały się podczas „Gąsienicy” czy 
„trójkątnej piosenki”. Rytmiczne melodie 
porwały naszych przedszkolaków razem 
z przybyłym z dalekiej krainy gościem, 
w taneczny szał. Mikołaj bardzo dzięko-
wał za pamięć, piękne piosenki i zabawy. 
Miło spędzony czas uświetniło wspólne 
zdjęcie. Dzieci otrzymały również prezen-
ty od niezwykłego gościa w postaci mi-
kołaja z czekolady. W to piątkowe przed-
południe na wszystkich dziecięcych 
twarzach gościł uśmiech oraz radość. 
Na koniec wizyty życzliwy i sympatyczny 
gość nie zapomniał o złożeniu obietnicy, 
że odwiedzi nas za rok.

n Mikołaj to niezwykły gość, który 
lubi odwiedzać dzieci w każdym miej-
scu na całym świecie. Jego niezwykła 
osobowość i dobre serce sprawia, że 
wszyscy, zarówno młodsi jak i ci starsi, 
czekają na jego wizytę. 

Wizyta Mikołaja w PP4 TeksT K. KUCZKOWSKA 
FoTo M. WiECZOREK, M. JURKiEWiCZ – łUKASZ

Obchody Światowego Dnia Praw Dziecka w PP4 TeksT A. DęBEK FoTo M. WiECZOREK

Z drugiej strony daje im możli-
wość aktywnego uczestniczenia 

w procesach podejmowania decyzji, 
które ich dotyczą.W tym szczególnym 
dniu chcemy zwrócić uwagę, że Kon-
wencja o Prawach Dziecka jest najbar-
dziej rozpowszechnionym dokumen-
tem, zbiorem praw człowieka. O tym, 
że dziecko to człowiek, a jego prawa są 
istotną kategorią praw człowieka, prze-
konywał już Janusz Korczak. to jego myśl 
pedagogiczna stanowiła fundament dla 
stworzenia najważniejszego dokumentu 
określającego i chroniącego prawa dzie-
ci. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie 
o to, aby prawa dziecka były przestrze-

gane, ale także szerzenie wiedzy o pra-
wach dziecka , w tym edukowanie dzieci. 
Z tej okazji w środę odbył się marsz uli-
cami Modlina twierdzy z udziałem dzieci 
z Publicznego Przedszkola nr 4 w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Nowym 
Dworze Mazowieckim, a celem głównym 
tego przedsięwzięcia było propagowa-
nie i rozpowszechnianie wiedzy o pra-

wach dziecka. Uczestnicy przemaszero-
wali ulicami miasta z przygotowanymi 
wcześniej plakatami na których znalazły 
się hasła dot. praw dziecka. Przemarszo-
wi towarzyszyły głośno wypowiadane 
przez przedszkolaki hasła i transparenty, 
między innymi: Mamy prawo do eduka-
cji; mamy prawo do odpoczynku; mam 
prawo do opieki.

n 20 listopada to szczególna data, która 
powinna zwracać naszą uwagę na dzie-
ci i ich prawa. Znajomość praw dziecka 
pozwala najmłodszym uchronić je przed 
różnymi niebezpieczeństwami.
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Start i meta tradycyjnie 
usytuowany został przy 

ul. Stawki nieopodal Ronda Zgru-
powania AK Radosław, gdzie na 
kilkudziesięciometrowym maszcie 
powiewa największa w Warszawie 
flaga narodowa. Na starcie stanę-
ło prawie 20 tysięcy uczestników 
ubranych w koszulki z barwami 
narodowymi, którzy po odśpiewa-
niu hymnu narodowego wyruszyli 
na 10 kilometrową trasę, która wio-
dła Al. Jana Pawła ii, ul. Chałubiń-
skiego i Al. Niepodległości. Piątka 
naszych zawodników dobiegła do 
mety z następującymi rezultatami: 
Piotr Ochman – 40:58, najmłodszy 
w zespole siedemnastolatek Mi-
chał Rynkun – 43:24, Anna Świstak 
– 48:16, ludomir Rynkun – 51:30 
i Andrzej Piekut – 54:42. Na mecie 
zawodnicy otrzymywali medal, 

który z medalami za biegi Konstytucji 
i Powstania Warszawskiego tworzył nie-
powtarzalny i oryginalny medal tego-
rocznej Warszawskiej triady Biegowej. 
Gratulujemy nowodworskim biega-
czom i czekamy na kolejne wieści z tras 
biegowych. 

n Biegacze JOGGERA po raz kolejny uczestniczyli w warszawskim Biegu Nie-
podległości, który odbył się po raz trzydziesty pierwszy.

31. Bieg Niepodległości w Warszawie TeksT i FoTo EMKA

Rekordowa ilość startujących: 767 
w biegu głównym na 5 kilome-

trów i 416 w City trail Junior. W biegu 
głównym w kat M-16 Michał Rynkun 
z czasem 20:41 ponownie zajął 2 miejsce 

a debiutant w zespole Patryk Szczurow-
ski zajął 6 miejsce z obiecującym czasem 
24:08. W M-50 ludomir Rynkun był 12 
z wynikiem 23:43 a w kat M-60 Andrzej 
Piekut z cazsem 25:40 uzyskał 9 lokatę. 
W biegach młodzieżowych na dystansie 
1 kilometra Michał Sazonowicz uzyskał 
czas 4:25 a na 2 kilometry Maciek Gro-
madka 8:49, przybiegając w czołowej 
grupie zawodników. Obydwaj otrzymali 
na mecie piękne medale z okazji Święta 
Niepodległości. 

n W sobotę 9 listopada biegacze 
nowodworskiego JOGGERA wystar-
towali w II rundzie ogólnopolskiego 
cyklu biegów CITY TRAIL rozgrywa-
nego tradycyjnie w Parku Leśnym na 
warszawskich Młocinach. 

Bieg Niepodległości w City Trail TeksT i FoTo EMKA

W czerwcu wystartował w biegu 
młodzieżowym w ramach pierw-

szego biegu Nowodworskiej triady Biego-
wej – Półmaratonu trzech Rzek. Spisał się 
bardzo dobrze wygrywając swój bieg. Obie-
caliśmy informować czytelników o jego po-
stępach. Kolejny sukces to zdecydowana 
wygrana 31 sierpnia w ramach kolejnej edy-
cji "Piąteczki dla Każdego" organizowanej 
przez "Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy 
Dwór". W sobotę 16 listopada w Maciek 
wystartował w Biegu Obrońców Modlina 
poświęconego 80 rocznicy Kampanii Wrze-
śniowej oraz obronie twierdzy Modlin. Ko-

lejna trzecia wygrana w barwach JOGGERA 
za co należą mu się ogromne brawa. Pisali-
śmy również o jego siostrzyczce Michalinie, 
która zachęcona postępami brata startowa-

ła w biegach dla najmłodszych plasując się 
w czołówce. W ostatnim biegu stanęła już 
na drugim stopniu podium. Gratulacje dla 
tej usportowionej rodziny. 

n Maciek Gromadka wygrał bieg  
w swojej kategorii w maju w ramach 
zawodów „Polska Biega” i rozpoczął 
treningi w sekcji biegowej JOGGER- 
-NOSiR.

Wygrana po raz trzeci 
TeksT i FoTo EMKA

RODZINA RYNkuNÓw pRZED STARTEm

mACIEk NA pODIum SIOSTRA mACkA mIChALINA NA pODIum
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W kategorii dziewcząt swo-
je reprezentacje wystawiły: 

Szkoła Podstawowa nr 5, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 4 i Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1. Bezkonkurencyjna 
okazała się Szkoła Podstawowa nr 5 (Pól-
ko), która z kompletem punktów awan-
sowała do zawodów powiatowych.

W kategorii chłopców wzięły udział: 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny nr 4 i Szkoła 
Podstawowa nr 5. Wszystkie spotkania 
zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 5 (Pól-
ko), która reprezentowała gminę Nowy 
Dwór Mazowiecki w zawodach powia-
towych.

n 19 listopada 2019 r. w hali przy ul. Młodzieżowej 1 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim odbyły się zawody gminne w KOSZYKÓWKĘ szkół podstawowych (2005-
2006). W zawodach wzięły udział trzy szkoły z gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Gminne zawody w koszykówkę TeksT i FoTo 
ADAM SZABłOWSKi 

Jak wiadomo od kilku lat miesz-
ka w Rzymie. tam założył rodzinę 

i pracuje. Uwielbiając bieganie regularnie 
trenuje i startuje w biegach długich na 
terenie Włoch odwiedzając również tra-
sy biegowe w Polsce osiągając wiele do-
brych wyników. W obecnym sezonie po 
początkowych kłopotach zdrowotnych 

związanych z wysokimi temperaturami 
panującymi we Włoszech rozpoczął tre-
ningi w czerwcu szykując się do pokona-
nia maratonu. Jego dawka treningowa to 
160 kilometrów w ciągu tygodnia. W tym 
czasie w okresie jednego tygodnia poko-
nał dwa trudne technicznie półmaratony. 
Pierwszy półmaraton o sporych przewyż-
szeniach pokonał w bardzo dobrym czasie 
1:10,05. Drugi rozegrany w foligno w cza-
sie 1:09,30. Po biegu okazało się, że trasa 
była o 300 metrów dłuższa więc czas byłby 
lepszy. Po tygodniu wystartował w kontro-

lnym starcie na 10 kilome-
trów w Rzymie. trasa usy-
tuowana była na terenie 
zamkniętym w koszarach 
wojskowych. teren pofał-
dowany, dwa odcinki po 
trawie po 700 metrów i 60 
zakrętów miedzy budyn-
kami o kącie 90 stopni co 
bardzo wybijało z rytmu. 
Mimo tego dobry wynik 
32:15 i drugie miejsce za 
zawodnikiem z Mołdawii, 
olimpijczykiem z Rio legity-

mującym się wynikiem w maratonie 2:12. 
Wystartował również jako „zając” w biegu 
maratońskim reprezentantki Włoch (na 
zdjęciu). O wyniku Rafała z jego biegu 
maratońskiego poinformujemy naszych 
czytelników. Rafał ogromnie ucieszył się 
z budowy bieżni na stadionie miejskim. 
Obiecał przyjechać na otwarcie i wystarto-
wać w pierwszym biegu na tej bieżni. War-
to zacytować słowa Rafała „na tej bieżni 
można będzie się dochować sportowców, 
którzy będą godnie reprezentować miasto 
w kraju i miejmy nadzieję za granicami kra-
ju”. Będziemy starać się oby to się stało. 

n O sportowej pasji Rafała Nordwinga 
zawodnika nowodworskiego JOGGERA-
-NOSiR pisaliśmy kilkakrotnie na łamach 
Faktów Nowodworskich.

Nowodworzanin biega we Włoszech TeksT 
i FoTo EMKA


