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Szanowni Państwo,
W pierwszym powakacyjnym wydaniu
Faktów Nowodworskich zebraliśmy informacje
nt. wydarzeń i prac jakie udało nam się zrealizować w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.
Był to czas intensywnej pracy dla samorządu. Zakończyliśmy m.in. przyjmowanie
wniosków do tegorocznej edycji Obywatelskiego Funduszu Osiedlowego (trwa weryfikacja zgłoszonych projektów). W tym roku
mieszkańcy zgłosili 28 inicjatyw, a o tym, które z nich będą realizowane w przyszłym roku
zadecyduje głosowanie. Proszę śledzić naszą
stronę nowydwormaz.pl oraz profil Miasta na
Facebooku – na bieżąco informujemy tam
o postępach prac.
Wewnątrz Faktów znajdziecie także informacje nt. m.in. uruchomionej w wakacje nowej
wypożyczalni rowerów, utwardzeniu ulicy Kolejowej, i innych pracach zrealizowanych w lecie.
W czasie wakacje sukcesy święcili nasi
sportowcy m.in. kajakarze i pięściarze. Piszemy
o nich na ostatnich stronach Faktów Nowodworskich.
Nie sposób w tym miejscu pominąć naszej kanadyjkarki Doroty Borowskiej, która

podczas ostatnich Kajakarskich Mistrzostwa
Świata w węgierskim Szeged wywalczyła
kwalifikację olimpijską i pojedzie na Igrzyska
do Tokio. Już dziś trzymamy za nią mocno
kciuki. Brawo Dorota!
Na koniec zapraszam Państwa na uroczyste obchody bohaterskiej obrony Modlina
z 1939 roku. W tym roku mija 80 lat od tamtych
wydarzeń. W tym roku będą one trwały dwa
dni, a ich zwieńczeniem będzie rekonstrukcja bitwy „Obrona Modlina”, która odbędzie
się 15 września w Twierdzy Modlin. Szczegóły
zamieszczamy na plakacie na ostatniej stronie
tego wydania Faktów.
Życzę przyjemnej lektury.

temat numeru

NDMka wystartowała!
n 2 sierpnia, punktualnie o godz. 9:00
uruchomiony został system wypożyczalni rowerów – NDMka. Pierwsze jazdy odbyli Burmistrz Jacek Kowalski oraz radni
Grażyna Brzozowska i Roman Biliński.
System okazał się sukcesem i cieszy
się ogromnym zainteresowaniem. Oto
kilka danych z pierwszych 10 dni działania
wypożyczalni:
Łączna liczba przejazdów: 4751
Łączny czas jazdy rowerów: 1 764:18:04
Łączny dystans pokonany przez rowery:
13 067,98 km
Średnia prędkość:
8,17 km/h
To oznacza blisko 460 wypożyczeń dziennie i jest to
wynik, który zaskoczył zarówno urzędników,
MZO i samego
operatora rowerów (Roovee).
Cały
czas
pracownicy MZO
monitorują
system, optymalizują relokację rowerów
i wkładają sporo pracy w to, aby rowery
działały jak najefektywniej na podstawie
danych spływających z systemu.

TeksT I Foto
red. Wydział Projektów Infrastrukturalnych

Jeśli wyniki tych obserwacji będą
wskazywały na konieczność zmian w systemie (np. zwiększenia ilości rowerów,
zmian lokalizacji stref parkowania lub
zwiększenia ich ilości) to zmiany takie
będą sukcesywnie wprowadzane. Czekamy też na reakcję systemu na rozpoczęcie
roku szkolnego i to jaki udział w działaniu
strefy mieli będą uczniowie nowodworskich szkół oraz pracownicy placówek
edukacyjnych.
Tymczasem publikujemy jeszcze raz
szczegóły dot. zasad działania systemu.
Jak założyć konto
do korzystania z NDMki?
Założenie konta do obsługi NDMki jest bardzo proste. Pobierz aplikację telefonem ze strony https://my.roovee.eu, zarejestruj
się podając jedynie swój
numer telefonu. Kartą
lub przelewem zasil
swoje nowe konto.
Opłata
inicjalna
(do wykorzystania na przejazdy
z możliwością
zwrotu)
to
minimum
10 zł.

www.nowydwormaz.pl
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Po dotarciu środków na Twoje konto
możesz już korzystać z NDMki.
Aby wypożyczyć rower wystarczy, że
zeskanujesz QR kod z kierownicy, albo
z zamka na tylnym kole. Rower zostanie
odblokowany i pozostanie do Twojej dyspozycji do momentu, kiedy zakończysz
wynajem zamknięciem blokady na tylnym kole.

www.nowydwormaz.pl

Aplikacja, którą masz na swoim telefonie będzie informowała Cię o wszystkich ważnych kwestiach związanych
z wypożyczeniem pojazdu, w tym prezentowała będzie lokalizacje rowerów,
obszar funkcjonowania NDMki, rozmieszczenie stref parkowania, stan Twojego konta.
Nie korzystasz ze smartfona? To
nie jest problem! Załóż konto na stronie
https://my.roovee.eu, po czym kartą
lub przelewem zasil swoje nowe konto. Zaakceptuj regulamin i zapamiętaj
swój TELEKOD! Opłata inicjalna (do
wykorzystania na przejazdy z możliwością zwrotu) to minimum 10 zł. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod
numerem 88 77 66 833, podaj numer roweru, który chcesz odblokować, a następnie swój TELEKOD i ciesz się jazdą.
Rower wypożyczysz również korzystając
z SMSa. Załóż konto na stronie https://
my.roovee.eu, po czym kartą lub przelewem zasil swoje nowe konto. Zaakceptuj regulamin i zapamiętaj swój

TELEKOD! Uruchom pojazd wysyłając
SMSa na numer 539 569 930 o treści start
NUMER_ROWERU, który chcesz wypożyczyć, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami SMS i ciesz się jazdą.
Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z NDMki, dostępnym na stronie rowery.nowydwormaz.pl.
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Jak wypożyczyć i zwrócić NDMkę?
Jako zarejestrowany użytkownik NDMki masz cztery możliwości skorzystania z Nowodworskiego Roweru Miejskiego.
Wariant 1
Wypożyczasz rower ze Strefy Parkowania Rowerów. Wykorzystując aplikację Roovee albo kod SMS odblokowujesz rower
i korzystasz z niego. Rower zwracasz do którejkolwiek Strefy Parkowania Roovee i jeśli korzystasz z roweru nie więcej jak 30 minut – wypożyczenie jest bezpłatne.
WARIANT 2
Wypożyczasz rower ze Strefy Parkowania Rowerów. Wykorzystując aplikację Roovee albo kod SMS odblokowujesz rower i korzystasz z niego. Wypożyczenie chcesz zakończyć bez
pozostawiania roweru w Strefie Parkowania Roovee. Możesz
pozostawić rower wszędzie w obrębie strefy działania NDMki,
którą będziesz widział na aplikacji podczas wynajmu. Taki wariant wynajmu oznacza dodatkowy koszt 2 zł za wypożyczenie
roweru.
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Wariant 3
Wypożyczasz rower poza Strefą Parkowania Rowerów. Wykorzystując aplikację Roovee odnajdujesz najbliższy rower i korzystasz z niego. Rower zwracasz do którejkolwiek Strefy Parkowania Roovee i jeśli korzystasz z roweru nie więcej jak 30 minut za
zwrócenie roweru do strefy na Twoje konto trafi bonus w wysokości 1,5 zł.
Wariant 4
Wypożyczasz rower poza Strefą Parkowania Rowerów. Wykorzystując aplikację Roovee odnajdujesz najbliższy rower i korzystasz z niego. Wypożyczenie chcesz zakończyć bez pozostawiania roweru w Strefie Parkowania Roovee. Możesz pozostawić
rower wszędzie w obrębie strefy działania NDMki, którą będziesz
widział na aplikacji podczas wynajmu. Taki wariant wynajmu
traktowany jest przez operatora jako zwrot roweru poza Strefą
Parkowania i oznacza dodatkowy koszt 2 zł.
Aby wypożyczyć rower wystarczy, że zeskanujesz QR kod
z kierownicy albo z zamka na tylnym kole. Rower zostanie odblokowany i pozostanie do Twojej dyspozycji do momentu, kiedy
zakończysz wynajem zamknięciem blokady na tylnym kole.

www.nowydwormaz.pl

TEMAT NUMERU

FAKTY NOWODWORSKIE

Aplikacja, którą masz na swoim telefonie będzie informowała Cię o wszystkich
ważnych kwestiach związanych z wypożyczeniem pojazdu, w tym prezentowała
będzie lokalizacje rowerów, obszar funkcjonowania NDMki, rozmieszczenie stref
parkowania, stan Twojego konta i wiele
innych.
Nie korzystasz ze smartfona? To nie
jest problem! Załóż konto na stronie

https://my.roovee.eu, po czym kartą
lub przelewem zasil swoje nowe konto. Zaakceptuj regulamin i zapamiętaj
swój TELEKOD! Opłata inicjalna (do wykorzystania na przejazdy z możliwością
zwrotu) to minimum 10 zł. Skontaktuj się
z Biurem Obsługi Klienta pod numerem
88 77 66 833, podaj numer roweru, który
chcesz odblokować, a następnie swój TELEKOD i ciesz się jazdą.

Rower wypożyczysz również korzystając z SMSa. Załóż konto na stronie https://
my.roovee.eu, po czym kartą lub przelewem zasil swoje nowe konto. Zaakceptuj
regulamin i zapamiętaj swój TELEKOD!
Uruchom pojazd wysyłając SMSa na numer 539 569 930 o treści: start NUMER_
ROWERU, który chcesz wypożyczyć, a następnie postępuj zgodnie z komunikatami
SMS i ciesz się jazdą!

Gdzie można pozostawić
rower NDMki?

mochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych.

Problemy techniczne z rowerem?
Jedną z największych zalet NDMki jest
to, że nie musisz martwić się o stan techniczny wypożyczanych rowerów. My się
o niego zatroszczymy!
Choć rowery wykorzystywane w systemie Nowodworskiego Roweru Miejskiego
są tak przygotowane, aby były jak najbardziej trwałe i niezawodne, to czasem mogą
wymagać naszej interwencji. W przypadku
wystąpienia jakiejkolwiek awarii zgłoś ją
niezwłocznie poprzez aplikację wykorzystując do tego moduł „Zgłoś usterkę” lub
dokonaj zgłoszenia poprzez Biuro Obsługi
Klienta. To bardzo ważne! W przypadku
niezgłoszenia awarii, możesz bowiem być
obciążona lub obciążony późniejszymi
kosztami naprawy roweru.
Pamiętaj również, że jako klient nie możesz naprawiać wypożyczonego roweru
ani dokonywać jakiejkolwiek innej ingerencji w jego konstrukcję. Jedynym uprawnionym do tego podmiotem jest Operator.

Idealną sytuacją jest gdy wypożyczony rower zwracasz do oznaczonej
Strefy Parkowania. Oznacza to brak dodatkowych opłat za korzystanie z roweru,
a także ułatwia korzystanie innym użytkownikom z NDMki. Możesz jednak pozostawić rower w dowolnym publicznie
dostępnym miejscu na obszarze funkcjonowania NDMki.
Roweru nie możesz pozostawić
w miejscach, które ograniczają lub
uniemożliwiają skorzystanie z roweru
innym uczestnikom. Takie miejsca to
w szczególności parkingi podziemne,
tunele, garaże, zamknięte cmentarze,
lasy, parki. W szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie zwrotu roweru
i jego przechowywanie w budynkach,
na prywatnych posesjach, w piwnicach
albo samochodach. Rower musi być
oparty o nóżkę/stopkę. Niedopuszczalne jest pozostawienie roweru w pozycji leżącej. Rower nie może być także
oparty o słup, drzewo, ani budynek. Dla
Twojej wygody korzystania z NDMki
nie pozostawiaj roweru w miejscach,
w których nie będzie zasięgu GPS, to
jest miejscach zadaszonych lub usytuowanych w podziemiach!
W przypadku błędnego zwrotu roweru w szczególności niezamknięcia
urządzenia ROOVEE LOCK CONTROL lub
pozostawienia roweru w miejscu niedozwolonym, zostanie Ci naliczona opłata
zgodnie z tabelą opłat.
Pamiętaj również, że użytkownik
NDMki nie może przewozić rowerów sawww.nowydwormaz.pl

NDMkowe
opłaty i bonusy

Stworzyliśmy NDMkę tak, aby korzystanie z niej było maksymalnie efektywne
oraz, aby wiązało się to z minimum formalności i opłat. Po założeniu konta na stronie
https://my.roovee.eu zostaniesz poproszona/y o dokonanie opłaty inicjalnej (do
wykorzystania na przejazdy z możliwością
zwrotu) w wysokości minimum 10 zł. Możesz jej dokonać kartą lub przelewem. Po
dotarciu środków na Twoje konto – możesz już korzystać z NDMki.
Korzystanie z roweru jest bezpłatne
przy wypożyczeniach nie dłuższych niż
30 minut. Powyżej tego czasu na Twoim
koncie naliczona zostanie opłata wysokości 5 groszy za każdą rozpoczętą minutę
wynajmu. Dodatkowe opłaty mogą zostać naliczone za zakończenie wynajmu
poza Strefą Parkowania, poza obszarem
funkcjonowania NDMki, za zakończenie
roweru w miejscu niezgodnym z regulaminem oraz za korzystanie z roweru niezgodne z regulaminem.
Jeśli jednak nie chcesz płacić za korzystanie z NDMki, to nie płać! Odstaw rower
po zakończeniu wynajmu do oznaczonej
Strefy Parkowania i do 30 minut wynajmu
nie zostaną naliczone Ci żadne opłaty. Jeśli wypożyczysz rower poza Strefą Parkowania i zwrócisz go na koniec wynajmu
do Strefy Parkowania – otrzymasz bonus
do wykorzystania na kolejne przejazdy!
Szczegóły dotyczące opłat znajdziesz na
stronie: rowery.nowydwormaz.pl

Kolizja, stłuczka, wypadek
z udziałem NDMki?
Czasem każdemu z nas przydarza
się gorszy dzień. W przypadku, gdy podczas korzystania z wypożyczonego roweru dojdzie do wypadku lub do kolizji,
klient jest zobowiązany spisać stosowne
oświadczenie lub wezwać na miejsce
zdarzenia Policję. W razie wystąpienia takiego zdarzenia jako klient masz również
obowiązek niezwłocznie poinformować
o tym Operatora. To bardzo ważne, także
z punktu widzenia późniejszego uruchomienia polisy ubezpieczeniowej w przypadku powstania szkód!
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Uroczyste otwarcie drogi relacji Pomiechówek – Nasielsk
TeksT I Foto Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w NDM

n Mimo, że odbiór techniczny drogi łączącej dwie gminy na
terenie powiatu nowodworskiego Pomiechówek i Nasielsk
odbył się w kwietniu, to 15 lipca 2019 r. właśnie dokonano
uroczystego otwarcia.

P

rzy udziale Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty,
Wicestarosty Pawła Calaka oraz licznie przybyłych gości oficjalnie
otwarto ponad 13 kilometrów malowniczo położonej drogi. Wartość robót to 6 706 665,99 zł. Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu” wyniosła 4 199 087,36 zł.
Starosta podziękował wszystkim zaangażowanym w tą ważną dla mieszkańców powiatu inwestycję, wręczając pamiątkowe
podziękowania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, wykonawcy inwestycji Janowi Kaczmarczykowi właścicielowi firmy

Nowoczesny SOR już otwarty!
n Z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu 4 lipca
br. odbyło się długo wyczekiwane, uroczyste otwarcie
wyremontowanego, powiększonego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum
Medycznego.

Drogi i Mosty oraz Staroście Nowodworskiemu w latach 2014-2018 Magdalenie Biernackiej.
TeksT Nowodworskie Centrum Medyczne
Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w NDM.

I

nwestycja została zrealizowana w ramach dwóch projektów:
„Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR
Nowodworskiego Centrum Medycznego”. Całkowita wartość
inwestycji – 9 367 108,20zł.
„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum
Medycznym”. Całkowita wartość inwestycji – 443 631,40 zł.
Rozbudowa i remont SOR były możliwe dzięki wsparciu:
Powiatu Nowodworskiego (przeznaczono ponad 4 miliony
złotych), Ministerstwa Zdrowia, Gminy Czosnów, Gminy Serock, Gminy Legionowo, Gminy Jabłonna, Gminy Zakroczym,
natomiast remont oddziału ginekologiczno – położniczego
odbył się ze środków pozyskanych od: Powiatu Nowodworskiego, Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Gminy Leoncin, Miasta i Gminy Nasielsk, Gminy Czosnów, Miasta i Gminy Zakroczym oraz Gminy Pomiechówek.
Szpitalny Oddział Ratunkowy spełnia obecnie najwyższe
standardy jakości, jest wyposażony w nowoczesny sprzęt
medyczny. Pacjenci będą przyjmowani i leczeni w komfortowych warunkach. Budynek został powiększony o dodatkowe
320 m², w tym w nowoczesny podjazd
dla karetek. Dotychczas nie było krytego podjazdu, było ciasno, a substancja
pomieszczeń była szara, stara i obdrapana. Teraz wszystkie pomieszczenia
będą klimatyzowane. Sprzęt, którym
będzie dysponować SOR to m.in. system przywoływania bezprzewodowego, łóżka, w tym łóżka do intensywnej
terapii; kardiomonitory, pompy infuzyjne, respiratory czy aparat do szybkiego
przetaczania płynów i wiele innych.
Mamy nadzieję, iż odmieniony
i unowocześniony Szpitalny Oddział
Ratunkowy będzie jak najlepiej służył
naszym mieszkańcom, a komfort i wysokiej jakości warunki pomogą w szybszym dojściu do zdrowia!

n
6
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W skrócie

zz Woj. Polskiego, pas drogowy
– śliwa wiśniowa [20 sztuk]
zz Okulickiego, pas drogowy
– jarząb pospolity [3 sztuki]

TeksT I FOTO red.

Utwardzenie Kolejowej

Malowanie pasów

Zakończyły się prace budowlane przy
ulicy Kolejowej, na odcinku od ul. Dworcowej do Prusa. 15 lipca Miasto podpisało
umowę na wykonanie zadania. Nieutwardzona dotychczas część działki zyskała
nową nawierzchnię z kostki brukowej.
Koszt zadania to ok. 120 tys. zł.
Więcej drzew w mieście
120 drzew wzmocniło w ostatnich
tygodniach miejski ekosystem. Sadzenie
rozpoczęło się 21 maja z pomocą pracowników Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
Drzewa trafiły w miejsce wyciętych, chorych roślin, jak i w całkowicie nowe – niezadrzewione dotychczas przestrzenie.
Nową jakość będą stanowić np. wiśnie
przy Kolejowej czy śliwy przy Wojska Polskiego. Poniżej prezentujemy dokładne
lokalizacje oraz gatunki i liczbę drzew, które tam trafią:
zz Park w Modlinie Twierdzy
– jesion wyniosły [17 sztuk]
zz Zakroczymska, pas drogowy
– lipa drobnolistna [3 sztuki]
zz Szkoła przy Bema
– głogi jednoszyjkowe [7 sztuk]
zz Górska, pas drogowy
– jesion wyniosły [1 sztuka]

www.nowydwormaz.pl

zz Szkoła przy ul. Młodzieżowej
– jesion wyniosły [2 sztuki]
zz Bema, pas drogowy
– klon jawor [3 sztuki]
zz Zd. Kosmosu, pas drogowy
– wiśnia osobliwa [2 sztuki]
zz Środkowa, pas drogowy
– robinia akacjowa [6 sztuk]
zz Dworcowa, pas drogowy
– wiśnia osobliwa [19 sztuk]
zz Kolejowa, pas drogowy
– wiśnia osobliwa [20 sztuk]
zz Partyzantów, pas drogowy
– klon czerwony [3 sztuki]
zz Młodzieżowa, Plac zabaw
– głogi jedno szyjkowe [10 sztuk]
zz Focha. pas drogowy
– śliwa wiśniowa [4 sztuk]

Jak co roku, kiedy pogoda najbardziej
temu sprzyja, odnawiamy pasy na drogach gminnych. Tym razem na najbardziej
newralgicznych przejściach zrobiło się
biało-czerwono. Zdanie w całości zostało
sfinansowane z budżetu miasta.
Porozumienie ws. budowy
ronda w Modlinie
Skrzyżowanie dróg krajowych nr 62
i 85 to jedno ze strategicznych miejsc na
mapie drogowej naszego miasta, dlatego
podpisaliśmy porozumienie z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, na
mocy którego do końca tego roku przygotujemy projekt jego przebudowy. W tym
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miejscu planowane jest rondo z bypassem.
Oczywiście projekt musi zostać uzgodniony z GDDKiA, a gdy już tak się stanie i dokumentacja będzie gotowa – będzie mógł
trafić na listę inwestycji do realizacji. Mamy
nadzieję, że w roku przyszłym.
Nowa nawierzchnia
w hali sportowej

Nieustająco inwestujemy w rozwój
infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na
terenie miasta. Tym razem mam dobrą
wiadomość dotyczącą hali NOSiR. Pozyskaliśmy środki finansowe na poprawienie stanu technicznego jej nawierzchni.
Całość zadania oszacowana została na
kwotę ponad 434 tys. zł. Wsparcia finansowego w kwocie 130 tys. zł udzielił nam
Samorząd Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Rozwoju Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE’2019. Reszta środków
pochodzić będzie z budżetu miasta.

FAKTY NOWODWORSKIE

Użytkownicy hali będą grać i trenować na
nowej nawierzchni już na jesieni.
Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie
28 czerwca 2019 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość
wręczania Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, Państwu Jadwidze i Ryszardowi Brzezińskim oraz Zofii i Jackowi Roszkiewiczom. Szanownym Jubilatom życzymy zdrowia, pogody ducha i spełnienia
wszystkich marzeń.
Goście z zagranicy świętowali urodziny NDM!
W dniach 14-16 czerwca 2019 r. gościliśmy w naszym mieście delegacje z Niemic, Litwy i Ukrainy przybyłe na oficjalne
zaproszenie Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego. Goście z bliźniaczych gmin
Niederorschel i Elektrenai oraz zaprzyjaźnionego Młynowa uczestniczyli m.in.
w obchodach XX Dni Nowego Dworu
Mazowieckiego, zwiedzili nasze miasto
oraz Warszawę. Delegaci na spotkaniach
z przedstawicielami władz samorządowych miasta Nowy Dwór Mazowiecki na
czele z Burmistrzem Miasta i przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Bisialskim podsumowywali dotychczasową

współpracę oraz dyskutowali o dalszej
współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi gminami. Goście z zagranicy byli pod
wielkim wrażeniem zmian jakie nastąpiły
w minionych latach w naszym mieście
oraz nie kryli wzruszeń dziękując za gościnność z jaką zostali przyjęci przez lokalną społeczność i przedstawicieli Rady
Miejskiej oraz Burmistrza Miasta.
W składzie delegacji z Litwy byli: wójt
Elektrėnai Antanas Šalkauskas, specjalista
do spraw ewidencji ludności – Eleonora
Jadvyga Šalkauskienė oraz specjalista ds.
organizacyjnych Beata Budrewiczienie.
Delegacja niemiecka przybyła do nas
na czele z burmistrzem Niederorschel
Ingo Michalewskim z żoną Sylvią Michalewski oraz członkiem Rady Gminy Thomasem Grimmem i jego małżonką Janą
Grimm.
Delegacja ukraińska to wójt gminy
Władysławskiego okręgu w powiecie
Młynowskim Liudmylą Koval, radny gminy Młynow, przewodniczący komisji ds.
rozwoju socjalno-ekonomicznego Vasyl
Kutuza, radna gminy Młynow, przewodnicząca komisji budżetowej Lidiia Yatskevych, dyrektor Państwowego Technikum
Technologiczno-Ekonomicznego w Młynowie Viacheslav Yatskevych.

Goście z zagranicy świętowali urodziny NDM!
n W dniach 14-16 czerwca 2019 r. gościliśmy w naszym mieście delegacje
z Niemic, Litwy i Ukrainy przybyłe na
oficjalne zaproszenie Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego.
oście z bliźniaczych gmin Niederorschel i Elektrenai oraz zaprzyjaźnionego Młynowa uczestniczyli m.in. w obcho-
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dach XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, zwiedzili nasze miasto oraz Warszawę.
Delegaci na spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych miasta Nowy
Dwór Mazowiecki na czele z Burmistrzem
Miasta i przewodniczącym Rady Miejskiej
Krzysztofem Bisialskim podsumowywali
dotychczasową współpracę oraz dyskutowali o dalszej współpracy
pomiędzy zaprzyjaźnionymi
gminami. Goście z zagranicy
byli pod wielkim wrażeniem
zmian jakie nastąpiły w minionych latach w naszym
mieście oraz nie kryli wzruszeń dziękując za gościnność
z jaką zostali przyjęci przez
lokalną społeczność i przedstawicieli Rady Miejskiej oraz
Burmistrza Miasta.

TeksT I Foto red.

W składzie delegacji z Litwy byli: wójt
Elektrėnai Antanas Šalkauskas, specjalista
do spraw ewidencji ludności – Eleonora
Jadvyga Šalkauskienė oraz specjalista ds.
organizacyjnych Beata Budrewiczienie.
Delegacja niemiecka przybyła do nas
na czele z burmistrzem Niederorschel Ingo
Michalewskim z żoną Sylvią Michalewski
oraz członkiem Rady Gminy Thomasem
Grimmem i jego małżonką Janą Grimm.
Delegacja ukraińska to wójt gminy
Władysławskiego okręgu w powiecie Młynowskim Liudmylą Koval, radny gminy
Młynow, przewodniczący komisji ds. rozwoju socjalno-ekonomicznego Vasyl Kutuza, radna gminy Młynow, przewodnicząca komisji budżetowej Lidiia Yatskevych,
dyrektor Państwowego Technikum Technologiczno-Ekonomicznego w Młynowie
Viacheslav Yatskevych.
www.nowydwormaz.pl
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Miejskie plaże posprzątane!

TeksT I Foto
Organizatorzy akcji, red.

n 4 czerwca odbyła się akcja sprzątania terenów w pobliżu plaży miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, zorganizowana przez firmę ALPLA. Do sprzątania
przyłączyli się również przedstawiciele innych firm związanych z Nowym Dworem. Zebrano w sumie 28 worków odpadów, które zostały przekazane do Miejskiego Zakładu Oczyszczania do zagospodarowania, w tym recyklingu.

P

Ponad 30 osób przez kilka godzin sprzątało tereny w pobliżu
plaży miejskiej i przystani WOPR w Nowym Dworze Mazowieckim. Wyzwanie
podjęli pracownicy firmy ALPLA, której
zakład produkujący opakowania z tworzyw sztucznych jest zlokalizowany przy
ulicy Przemysłowej. Do akcji przyłączyli
się również przedstawiciele firmy Reckitt
Benckiser, której zakład jest zlokalizowany
po sąsiedzku. Akcja była związana z przypadającym 5 czerwca Światowym Dniem
Ochrony Środowiska.
– Cieszymy się, że mogliśmy zainicjować dzisiejszą akcję. Plaża miejska jest
miejscem ważnym dla mieszkańców Nowego Dworu, w tym również dla rodzin

naszych pracowników, którzy chętnie korzystają z terenów nad Narwią. Czujemy
w ALPLA szczególną odpowiedzialność
za środowisko, ponieważ opakowania
z tworzyw sztucznych czasami zamiast
trafiać do recyklingu lądują niestety w trawie, lesie czy rzece. Chcemy to zmienić,
bo przecież wystarczy, żeby każdy z nas
uważnie segregował odpady wrzucając
do odpowiedniego pojemnika czy kosza,
aby niepotrzebna już butelka stała się kolejną użyteczną rzeczą – np. polarem, czy
inną butelką – powiedziała Ewa Brzozowska, Dyrektor Regionalna ALPLA w Nowym
Dworze.
W czasie sprzątania zebrano w sumie
28 dużych worków wypełnionych m.in.

starymi puszkami, butelkami i foliowymi
opakowaniami po przekąskach. Wśród
znalezisk był również stary śpiwór i bardzo
wiele innych śmieci. Odpady zostały przekazane do Miejskiego Zakładu Oczyszczania, gdzie zostaną poddane segregacji,
a później w miarę możliwości również
recyklingowi.

Osiedlowy Dzień Dziecka mieszkańców Pólka

TeksT I Foto Zarząd Osiedla nr 3

n Czwarty już raz Zarząd Osiedla
Pólko zorganizował Osiedlowy Dzień
Dziecka. W organizację imprezy aktywnie zaangażowały się panie Jadwiga Rytel, Mirosława Mariańska, Wiesława Nawrot oraz Radna Rady Miejskiej
Wioletta Dylewska.

P

o raz kolejny, postawiono na aktywność oraz integrację. Dziękujemy mieszkańcom za tak liczną frekwencję i sponsorom, bez których ten dzień
nie byłby możliwy i tak wspaniały. Zarząd
pragnie w tym miejscu serdecznie podziękować Kajaki Dylewski, Centrum Exportu
Lukullus Andrzej Pawluczuk, WOPR Nowy
Dwór Mazowiecki, Biuro Turystyki Aktywnej ZLOT Andrzej Świątkowski, KawiarniaCukiernia Szarow.
Do zobaczenia za rok !

www.nowydwormaz.pl
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Sekcja ratowniczo-pływacka na wakacjach w Krynicy Morskiej 2019
TeksT I Foto T. Wichowski

n Sekcja ratowniczo – pływacka Sport
Plus rozwija się bardzo prężnie, przybywa nam członków, a my staramy się
żeby zdobywali jak najlepsze umiejętności i doświadczenie.

T

ak jak w ubiegłych latach, członkowie
sekcji wybrali się do Krynicy Morskiej,
gdzie mieli przyjemność gościć i przyglądać
się pracy ratownika morskiego w WOPR Kry-

nica Morska. Nasi podopieczni brali czynny
udział w zabezpieczeniu Białej plaży, mieli
możliwość obserwowania i czerpania wiedzy z pracy ratowników morskich, edukowali małe dzieci w temacie bezpieczeństwa na
plaży i w morzu, pomagali im w codziennej
pracy na wieżach oraz prowadzili również
obserwację z morza. Podczas pobytu dzieci
szkoliły się w ratownictwie morskim, poznawały tajniki pracy ratownika morskiego, mo-

gły przekonać się jak ciężka i odpowiedzialna
jest to praca oraz z jak wieloma trudami trzeba się zmagać niekiedy walcząc z żywiołem
jakim jest woda. Zarówno dziewczynki jak
i chłopcy odbywali codzienne dyżury z ratownikami, mieli treningi z pływania w morzu z bojkami SP, zabezpieczali plażę w trakcie akcji ratowniczych. Działania sekcji mają
na celu przygotowanie młodzieży do pełnienia funkcji ratownika na basenach, wodach
śródlądowych i morskich. Stowarzyszenie
Sport Plus przez cały rok prowadzi sekcję
ratowniczo-pływacką na pływalni w Nowym
Dworze Mazowieckim, dzięki współfinansowaniu urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki mają zapewniony najnowszy sprzęt
do ćwiczeń i szkoleń, a instruktorzy i trenerzy
prowadzący zajęcia przekazują im ogromny
zakres wiedzy i doświadczenia.

Piknik Rodzinny & Urodziny Parafii 2019
TeksT I Foto ORGANIZATORZY

n 23 czerwca na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Zarząd Osiedla Modlin Twierdza z okazji powitania lata połączony z obchodami Święta Parafii.

O

rganizatorzy przygotowali dużo
atrakcji dla mieszkańców osiedla tj. gadżety promocyjne, dmuchańce
i trampolinę.
Odbyły się również zawody sportowe.
Można było zobaczyć sprzęt Ochotniczej
Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne
oraz posilić się pysznymi pączkami oraz
ochłodzić się lodami czy napić napoju z saturatora.
Dziękujemy za obecność i zapraszamy
na kolejne imprezy organizowane przez
Zarząd Osiedla.
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Dziękujemy za pomoc w organizacji pikniku :
 Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi
Kowalskiemu
 ZZN sp.z.o.o. Oddział Nowy Dwor Mazowiecki
 Radnej Rady Miejskiej Pani Justynie
Paszkiewicz
 Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 Panu Zdzisławowi
Szmytkowskiemu
 Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Dworze Mazowieckim
 Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne

www.nowydwormaz.pl
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Konkurs NOK

TeksT
I Foto NOK

n 20.02.2019 roku Nowodworski Ośrodek Kultury wraz z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków rozpisał
III edycję Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”.
Na prace plastyczne oczekiwaliśmy
do 10.05.2019r. w regulaminowym terminie wpłynęło blisko 281 prac konkursowych z całej Polski.
15.05.2019r. profesjonalne jury konkursu
przystąpiło do oglądu i oceny prac oraz
przyznania nagród.
Po długich naradach Jury w składzie:
Władysław Szeląg – Prezes Towarzystwa
Historycznego im. Szembeków,
Małgorzata Omelańczuk-Pawluk
– artysta malarz,
Robert Żbikowski – artysta malarz,
Sylwia Ciuchta
– krytyk sztuki przedstawiciel NOK,
Marcin Dybowski – artysta grafik,
wyłoniło następujących laureatów:
W kategorii szkół podstawowych
kl. I-IV (163 prace)
I miejsce Amelia Grabarczyk, Nowy Dwór
Mazowiecki
II miejsce Jan Korneluk, Warszawa
III miejsce Zofia Wąchała, Niemodlin
Wyróżnienia: Magdalena Obraniak, Żyrardów, Jacek Furmańczyk, Karków
W kategorii szkół podstawowych
kl. V-VIII (82 prace)
I miejsce Anna Żelazna, Łomża
II miejsce Roksana Majewska, Warszawa

III miejsce Magdalena Głębocka, Łomża
Wyróżnienia: Alicja Łaszkiewicz, Zamość,
Allen Wołowski, Warszawa
W kategorii szkół gimnazjalnych
i średnich (36 prac)
I miejsce Anna Niestroj, Katowice
II miejsce Aleksandra Hamala, Mielec
III miejsce Nelly Stylianou, Warszawa
Wyróżnienia: Karolina Wolna, Warszawa,
Oliwia Pałdyna, Nowy Dwór Mazowiecki
W dniu 20.05.2019 o godzinie 11:00
w Nowodworskim Ośrodku Kultury, odbyła najprzyjemniejsza część konkursu –
uroczyste wręczenie nagród laureatom.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom ich
opiekunom za udział w konkursie, GRATULUJEMY laureatom, a wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnej edycji twórczej rywalizacji.

pobliskiego kościoła, gdzie
Wycieczka seniorów grobowych
spoczywają prochy Zygmunta KrasińskieTeksT I Foto NOK

n 18 Czerwca 2019 r. odbyła się wycieczka dla Klubu Seniora zorganizowana przez Nowodworski Ośrodek
Kultury.
eniorzy odwiedzili Opinogórę,
gdzie zwiedzili neogotycki pałac
Krasińskich położony w rozległym parku
angielskim. W pieczołowicie odrestaurowanych obiektach zespołu pałacowoparkowego zobaczyli zbiory Muzeum Romantyzmu. Byli również w podziemiach

go. Kolejną miejscowością na trasie był
Ciechanów. Zwiedzili tam jeden z najciekawszych obiektów nizinnego budownic-

twa obronnego w Polsce – Zamek Książąt
Mazowieckich. Będąc w Ciechanowie,
seniorzy zajrzeli do pobliskiego Pęchcina
gdzie znajduje się przepiękny ogród pokazowy Szkółki Szmit.

S

www.nowydwormaz.pl
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE

„Co dajesz innym
Dajesz sobie samemu …”
Pan Jacek Kowalski
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Lotnicze podziękowanie
Szanowny Panie Burmistrzu,
Dziękuję za pamięć oraz za ciepłe słowa wypowiedziane podczas uroczystości nadania
w dniu 14.06. br. tytułu „Honorowy Obywatel
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki mojemu mężowi,
Ś.P. Bolesławowi Zoń, płk. pil. – Dowódcy 45. Lotniczej Eskadry Doświadczalnej w Modlinie.
Dziękuję w imieniu syna Dariusz i wnuka Szymona.
Ciepło pozdrawiam i życzę sukcesów.
Z wyrazami szacunku
Anna Zoń
Informacja nA tEMAT stypendiów socjalnych
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki informuje, że od 01 września
2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Partyzantów 7 będzie prowadził postępowania
z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Dwór
Mazowiecki. Uchwała Nr V/74/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Nowy Dwór Mazowiecki określa nowe wnioski do udzielenia
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, które stanowią
załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do w/w uchwały . Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego od 01 września b.r. będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym
Dworze Mazowieckim ul. Partyzantów 7.
Zasady ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym
2019/2020 nie zmieniły się, podstawą do ubiegania się o stypendium socjalne jest miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia, która nie może przekroczyć w 528 zł netto na
osobę, składając wniosek, należy wykazać dochody z miesiąca
poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2019 r.
Wszystkie wnioski składa się w terminie: od 1 do 15 września
2019 r.
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2019 r.
Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów

www.nowydwormaz.pl

przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności
gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne przysługuje wyłącznie:
 uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom
kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia,
 wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki,
 uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Wniosek mogą złożyć:
 rodzice niepełnoletniego ucznia,
 pełnoletni uczeń,
 dyrektor szkoły.
Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego w sposób szczegółowy określa jakie dokumenty należy załączyć do prawidłowego
wyliczenia kryterium dochodowego, które uprawnia do nabycia
świadczenia w postaci stypendium szkolnego.
13
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Radośnie obchodziliśmy 645. rocznicę nadania praw miejskich
n Czerwiec jest dla naszego miasta miesiącem wyjątkowym, gdyż od wielu lat nowodworzanie wspólnie świętują
kolejne rocznice nadania praw miejskich. W tym roku już po
raz dwudziesty Samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego
i Nowodworski Ośrodek Kultury zaprosił na cykl imprez,
których uwieńczeniem był PIKNIK MIEJSKI.

I

nauguracja tegorocznych Dni Nowego Dworu Mazowieckiego nastąpiła 10 czerwca 2019 r. w Nowodworskim
Ośrodku Kultury, który od 6 lat organizuje lekcje obywatelskie
pn. „Poznaj dzieje naszego miasta”. Podczas multimedialnych
wykładów ostatnie klasy nowodworskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych poznają historię miasta. Autorką i wykładowcą
tych prezentacji jest
nowodworzank a,
nauczycielka i historyk z pasją Maria
Możdżyńska. Celem
wykładów jest wyposażenie młodego
pokolenia w wiedzę
o najważniejszych
wydarzeniach jakie
na przestrzeni wieków miały miejsce
w naszym mieście.
W sobotni poranek
15 czerwca 2019 r.
odbył się doroczny SPACER HISTORYCZNY. Tym razem
Maria Możdzyńska
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TeksT I foto NOK

prowadząc blisko 40 osobową grupę mieszkańców i przyjezdnych gości „Zygzakiem po bocznych ulicach”, m.in. ul. Zatylną,
Graniczną i Prostą, odkrywała przed nimi tajemnice tych miejsc
i ich ówczesnych mieszkańców.
Ciekawostki i smaczki z życia ówczesnych mieszkańców
naszego miasta, zwłaszcza te, o których nie przeczytasz w przewodnikach cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a Spacery Historyczne są niepowtarzalną okazją, aby się z nimi zapoznać
w okolicznościach niemalże „wizji lokalnej”.
Punktualnie o godzinie 14.00 na Stadionie Miejskim rozpoczął się PIKNIK MIEJSKI. Ruszyła Strefa zabaw dla dzieci. Na
początek Teatr Kubika ze Szczecina zaprezentował dzieciom
interaktywny spektakl pt. „Baśniowa Podróż”, a zaraz potem
„Akademia Cyrkowa” przez kilka godzin, przez wspólną zabawę wprowadzała publiczność w arkana sztuki cyrkowej.
Zjeżdżalnie, place zabaw, tor przeszkód, symulator rodeo
i euro-bungee także dostarczały najmłodszym dużo radości.
Pomimo upału z każdą chwilą Strefa Zabaw zagęszczała się
coraz bardziej. Równie ciekawie było na stanowiskach promocyjnych przygotowanych przez miejskie instytucje oraz organizacje społeczne. Na uczestników imprezy oczekiwały tam
liczne upominki oraz ciekawe propozycje twórczych zabaw.
Można było m.in. obejrzeć artefakty bezpośrednio związane
z historią miasta, pobawić się w poszukiwacza skarbów, zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie w foto budce, wykonać bransoletkę, pomalować buzię w ciekawy wzór, albo zrobić kolorowy
imienny notes, popróbować dietetycznego jedzenia lub zmierzyć sobie ciśnienie krwi i sprawdzić poziom cukru. Najmłodszym dużo radości sprawiało puszczanie baniek mydlanych.
Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyło się stanowisko
Policji, gdzie można było poznać i dotknąć „środki przymusu
bezpośredniego”.
Spragnieni i głodni mogli znaleźć swój azyl w przygotowanej, dobrze zaopatrzonej Strefie Gastronomicznej.
W tym roku przypada okrągła 645. rocznica nadania praw
miejskich naszej miejscowości. Z tej okazji Burmistrz Miasta Jacek Kowalski zaprosił wszystkich obecnych na Stadionie Miejskim do konsumpcji olbrzymiego, przyozdobionego w barwy
miasta, jubileuszowego tortu, który osobiście serwował wszystkim zebranym. Po degustacji jubileuszowego tortu, sceną usytuowaną na Stadionie zawładnęły gwiazdy polskiej estrady.
Najpierw Marek Piekarczyk przypomniał klasyki zespołu TSA,
a w drugiej części koncertu zaprezentował program nieco bardziej refleksyjny. Było rockowo i nostalgicznie, a wielbiciele nie
szczędzili braw swojemu idolowi. Kolejny koncert to też historia
polskiego popu i rocka, zespołu który od 35 lat zna każdy Polak
– „De Mono”. Pod sceną tłum zgęstniał i lider zespołu Andrzej
Krzywy zaczął swoim głosem czarować nie tylko nowodworzan. Klimat występu porwał publiczność, która falowała, podskakiwała, a przede wszystkim wspólnie z wokalistą śpiewała
najbardziej znane piosenki jak: „Statki na niebie” czy „Przyjdzie
na to czas”. Zespół „De Mono” mocno rozgrzał naszą widownię,
która wielkim aplauzem przywitała kolejną gwiazdę koncertu
Margaret. Młoda i utalentowana wokalistka ulubienica młodego pokolenia zaśpiewała między innymi swoje największe przeboje: „Thank you very much”, „Cool mi down”, „Tempo”, „Cabana”
podnosząc stan euforii zebranej publiczności.
Zwieńczeniem XX Dni Nowego Dworu Mazowieckiego był
efektowny pokaz sztucznych ogni, który, jak zawsze, przyjęty został entuzjastycznie przez zebraną publiczność.
Część artystyczną Pikniku poprowadziła mieszkanka naszego miasta piosenkarka Arleta Lemańska.
PIKNIK MIEJSKI mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu osób, których praca złożyła się na to, że wspólnie,
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w sposób niezwykle przyjemny, efektowny i atrakcyjny mogliśmy świętować 645. rocznicę nadania praw miejskich naszemu
miastu.
Za przygotowanie licznych atrakcji i niespodzianek dla
uczestników imprezy dziękujemy serdecznie działaczom społecznym i pracownikom:
 Stowarzyszenia Historyczno Badawczego TRIGLAV,
 Stowarzyszenia NOWY DUCH MAM,
 Stowarzyszenia Nowodworscy.pl i Dar Serca,
 Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki,
 Stowarzyszenia Partnerstwa Gospodarczego
Powiatu Nowodworskiego,
 Uniwersytetu III Wieku,
 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
 Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim,
 Przychodni Prywatnej ŻYCIE,
 MS WELLNES Małgorzata Sempławska,
 Catering Dietetyczny FITOOBIADEK Adrian Golejewski,
 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,
 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Nowym Dworze
Mazowieckim,
 Nowodworskiego Ośrodka Kultury.
Za opiekę, bezpieczeństwo i porządek w miejscu imprezy
funkcjonariuszom Straży Miejskiej i Policji oraz pracownikom
Miejskiego Zakładu Oczyszczania.
Za dobrą współpracę i sprawny przebieg imprezy pracownikom Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu
Miejskiego, Nowodworskiego Ośrodka
Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz
kontrahentom: firmom Krysiak Polska,
DSF i Super Power.
Szczególnie Podziękowania kierujemy do instytucji, firm i osób prywatnych,
wymienionych i nie wymienionych, które
wsparły organizację imprezy finansowo:
 Zakładowi Energetyki Cieplnej
w Nowym Dworze Mazowieckim,
 Firmie POLLENA-AROMA
w Nowym Dworze Mazowieckim,
 Firmie CARL VILLA Roman Sumiła
w Nowym Dworze Mazowieckim,
 Firmie Andrzej Gryglas Szkoła Nauki
Jazdy w Nowym Dworze Mazowieckim,
 Firmie DRUKPOL Zenon Ziemak
w Nowym Dworze Mazowieckim,
 Mazowieckiemu Bankowi
Spółdzielczemu w Łomiankach,
 Firmie AMW SINEVIA
w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Moc atrakcji
w Dniu Dziecka
TeksT I foto ORGANIZATORZY

n Dzień 1 czerwca jest zawsze dniem
bardzo oczekiwanym przez wszystkie
dzieci, wiedzą o tym wszyscy dorośli i dlatego pragną z całych sił aby te
oczekiwania spełnić. W tym roku Amfiteatr Miejski tętnił życiem od wczesnych godzin.

N

ajpierw Amfiteatrem zawładnęły
dzieci i opiekunowie z nowodworskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci. Uroczystość z okazji 100-lecia tej organizacji otworzyli uczestnicy zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej pięknym polonezem,
następnie z rąk Pani Prezes Zarządu Powiatowego TPD w Nowym Dworze Mazowieckim,
Elżbiety Gauzy, wyróżnienia, podziękowania i odznaczenia otrzymały osoby, które
swoją pracą i postawą zasłużyły się wspierając działania TPD na rzecz dzieci. Uroczystości
zakończyły się wzruszającymi występami artystycznymi dzieci z oddziałów TPD z powiatu nowodworskiego. O godzinie 14:00 nad
Parkiem im. Wybickiego rozległy się dźwięki
silników pojazdów zabytkowych. W ramach
XIX Rajdu Pojazdów Zabytkowych organizowanego przez Nowodworski Klub Automobilowy, w sąsiedztwie Amfiteatru odbył się
pokaz świetnie odbudowanych samochodów z klasą i „duszą”. Odbył się także plebiscyt
publiczności na najpiękniejszy pojazd. Ale na
oglądaniu pojazdów się nie skończyło. Dzięki
życzliwości właścicieli samochodów można
było odbyć przejażdżkę zabytkowym samochodem wokół Amfiteatru. Niesamowita
atrakcja i przeżycie zarówno dla dzieci i rodziców. Po pożegnaniu pojazdów zabytkowych,
rozpoczęły się atrakcje przygotowane przez
Samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego
i Nowodworski Ośrodek Kultury. Obecnych
w Amfiteatrze powitali cyrkowcy łakociami
ufundowanymi przez organizatorów. Równo
o godzinie 15:00 na scenie zaprezentował się
Teatr Prima w spektaklu pt. „Lwi Król”. Bajkowa i rozśpiewana opowieść o przygodach
młodego lwiątka z afrykańskiego buszu była
kanwą do wspólnej zabawy i przekazaniu
ciekawej wiedzy o Afryce i podstawach ekologii. Spektakl zagrali aktorzy z pasją Ewa Dobrowolska i Jarosław Gmitrzuk , którzy wprowadzili młodych widzów w kolejny punkt
imprezy. Były to prezentacje artystyczne
dzieci z Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Teatrzyk dziecięcy „Wędrowniczek”
prowadzony przez Emilię Zadworną przedstawił fragment spektaklu „Rady nie od
parady”. Tancerze w wieku 9-12 lat i 13-18
lat zatańczyli pełne ekspresji układy w stylu
tańca nowoczesnego i hip-hopu, do których
choreografię stworzyły instruktorki Marta
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Ciosek i Marta Skrzypczyńska. Grupa
wokalistów prowadzonych przez Alicję Kabacińską zachwyciła piosenkami z dziecięcego i światowego repertuaru, jak chociażby
przebój z filmu „Narodziny gwiazdy”. Wszyscy
otrzymali zasłużone pochwały i brawa. Nie
zbrakło też zabaw , konkursów i animacji, każdy odważny: dziecko lub dorosły
mogło wygrać fajną nagrodę. Na zakończenie w wykonaniu młodego zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto” nowodworska
publiczność usłyszała „Bajkowy koncert
dla Małych i Dużych” składający się ze znanych i lubianych piosenek z filmów Disneya.
Pod sceną wielbiciele tych utworów wspólnie z artystami śpiewali lub tańczyli w rytm
ulubionej muzyki. Nie tylko scena, ale też cały
amfiteatr wypełnił się atrakcjami. Dmucha-

ne zjeżdżalnie duże i małe, place zabaw,
konstrukcja z piłeczkami, warsztaty wyrobu lizaków, pamiątkowe zdjęcie w fotobudce, darmowe lody i danie z grilla,
umilały pobyt bardzo licznie zgromadzonych
w Amfiteatrze dzieci, sprawiając, że Dzień
Dziecka upłynął im w miłej, pełnej pozytywnych emocji i przyjemności atmosferze.
Dziękujemy pracownikom i podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, członkom Nowodworskiego
Klubu Automobilowego, prcownikom
Urzędu Miejskiego, Nowodworskiego
Ośrodka Kultury, ale przede wszystkim
dzieciom i ich opiekunom za obecność
i wspaniały dzień.Organizację imprezy
wsparła Prywatna Przychodnia ŻYCIE.
Dziękujemy.
www.nowydwormaz.pl
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Obchody XXV lecia powstania Modlińskiego Oddziału SSLW RP

TeksT red. W. Siewruk
foto Urząd Miejski, Organizatorzy

n 14 czerwca w Modlinie Twierdzy odbyły się uroczyste obchody XXV lecia
powstania Modlińskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Uroczystości składały się
z dwóch części.

P

ierwsza część odbyła się przy
pomniku śp. płk pil. Bolesława
Zonia, i poświęcona była nadaniu przez
Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim, płk pil. Bolesławowi Zoniowi,
pośmiertnie, tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Tytuł ten nadano na wniosek Modlińskiego Oddziału SSLW RP. Tę część prowadził Z-ca Prezesa Modlińskiego Oddziału
SSLW ppłk pil. Wawrzyniec Siewruk.
Po zajęciu miejsca przez asystę honorową wystawioną przez 2 Mazowiecki
Pułk Saperów z Kazunia, oraz pocztów
sztandarowych wystawionych przez
Warszawsko-Mazowiecki
Oddział
SSLW RP i Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 4 w Nowym Dworze Maz. oraz odegraniu Marsza Lotników, prowadzący
przywitał przybyłych na uroczystość gości wśród których byli m.in.
l Pan Zbigniew Czaplicki, Pełnomocnik
Marszałka woj. mazowieckiego Adama
Struzika, który objął swoim Honorowym Patronatem całą uroczystość,
l Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski,
l Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta,
l Pani Jadwiga Zakrzewska, Poseł III,
V, VI, VII kadencji Sejmu RP a obecnie
Radna , przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku
Mazowieckiego.
l wdowa po Płk pil. Bolesławie Zoniu, Pani
ANNA Zoń oraz ich wnuk Szymon Zoń
student szkoły filmowej w W-wie. Na
uroczystość przybyli również koledzy
i przyjaciele Bolesława Zonia, przedstawiciele służb mundurowych i wojska.
Laudację na cześć śp. płk pil. Bolesława Zonia wygłosił ppłk pil. Wawrzyniec
Siewruk, po czym głos zabrał Burmistrz
Miasta Nowego Dworu Maz., oraz przekazał Akt nadania Honorowego Obywatela
Miasta Nowy Dwór Maz. wdowie po płk
pil. Bolesławie Zoniu – Pani Annie Zoń.
W czasie uroczystości nad pomnikiem,
dwukrotnie przeleciał na paralotni, rozsypując płatki kwiatów, członek Modlińskiego Oddziału SSLW Marek Jakuczek.
Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów
pod pomnikiem, uroczyście zasadzono
Drzewo Pamięci – Dąb „BOLEK”.
Druga część uroczystości odbyła
się w hali sportowej Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr4 w Nowym Dworze
Maz. i dotyczyła XXVlecia powstania Mo-
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dlińskiego Oddziału SSLW RP, a poprowadził ją Sekretarz Zarządu Modlińskiego
Oddziału ppłk pil. Czesław Łaszuk.
Tę część uroczystości otworzył zespół
muzyczny Pana Wojciecha Bardowskiego
koncertem pieśni wojskowych i patriotycznych.
Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym głos zabrali: ppłk pil. Jan
Ziąbek, który omówił historię powstania
38 Lotniczego Pułku Szkolno Bojowego,
z którego wywodzi się większość członków Modlińskiego Oddziału SSLW, oraz
płk Eugeniusz Marchewka – członek
założyciel oraz długoletni prezes stowarzyszenia, który przedstawił historię
powstania Modlińskiego Oddziału SSLW.
Prezes Zarządu Głównego SSLW RP gen,

pil. Franciszek Macioła w swoim wystąpieniu odczytał uchwałę Zarządu Głównego dotyczącą Jubileuszu oraz wręczył
odznaczenia i wyróżnienia. Na wniosek
Zarządu Modlińskiego Oddziału SSLW
RP, tytuł Honorowego Członka SSLW RP
otrzymali: Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta, Burmistrz Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki Jacek Kowalski oraz długoletni dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nowym Dworze Maz.
Zdzisław Szmytkowski.
Na zakończenie prowadzący podziękował zebranym za przybycie i sponsorom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości. Wszystkim uczestnikom wręczono upominki z logo stowarzyszenia
oraz pamiątkową plakietę.
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Uczniowie nowodworskich szkół laureatami konkursu „75. rocznica bitwy
o Monte Cassino” zorganizowanego przez ZOR RP
TeksT (k) foto Marcin Łada i Sylwester Jankowski

n 30 maja 2019 r. w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu
historycznego „75. rocznica bitwy o Monte Cassino” zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród laureatów konkursu byli uczniowie
nowodworskich szkół.

III

miejsce w kategorii szkół średnich zdobył Piotr Kwiatkowski – Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, który otrzymał nagrodę,
medal, dyplom i puchar Starosty Powiatu Nowodworskiego
Krzysztofa Kapusty.
W tej samej kategorii wyróżnienie zdobył SZYMON SZYMAŃSKI – Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
który poza nagrodami, medalem i dyplomem otrzymał upominek i puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka
Kowalskiego.
Wyróżnieni zostali również w kategorii szkoły podstawowe –
klasy IV – VI:
MICHAŁ KUJAWA – Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał
puchar prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk. rez.
Alfreda Kabaty.
JAKUB CICHOCKI – Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał
puchar prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów
Rezerwy RP mjr. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego.
KACPER KANCLERZ – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana
Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim – jako nagrodę specjalną otrzymał ryngraf dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów w Kazuniu Nowym płk. Roberta Kamińskiego.
TAMARA KARUK – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jana
Pawła II w Nowym Dworze Mazowieckim.
Gościem honorowym gali była minister Anna Maria Anders
– sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do spraw Dialogu Międzynarodowego, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób,
w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in. mjr Zoltan
Reti – zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Maluchnik – Sekretarz Gminy Nasielsk, st.
kustosz Maciej Biernat – reprezentujący dyrektora Centralnej
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Urszula
Rudynek – Ciechomska – wiceprezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o.
Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała minister Anna
Maria Anders, która wyraziła uznanie dla organizatorów
i zadowolenie z tak licznego udziału młodzieży i dzieci w konkursie.
Prowadząca galę, Teresa Stroińska-Macińska, poinformowała, że w I etapie konkursu (szkolnym) wzięły udział 332 szkoły
i 3186 uczniów. Do finału konkursu zakwalifikowało się 298 szkół
i 1559 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe – klasy IV – VI wzięło udział 116 szkół i 914 uczniów. W kategorii szkoły podstawowe –
klasy VII – VIII oraz III klasy gimnazjów – 105 szkół oraz 433 uczniów.
W kategorii szkoły średnie w konkursie wzięło udział 77 szkół oraz
212 uczniów.
Patronat honorowy nad konkursem objęli: Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, Anna Zalewska – Mini18

ster Edukacji Narodowej, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu
Pamięci Narodowej, Anna Maria Anders – Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady
Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Konkurs odbywał się pod patronatem medialnym: TVP 3
Warszawa, TVP Historia, TVP Polonia, Tygodnik „Do Rzeczy”, Polska
Zbrojna, Polska Zbrojna. Historia, Magazyn Historia „Do Rzeczy”,
Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”, Magazyn „Uważam Rze”. Historia, portal superhistoria.pl.
Nagrody rzeczowe, medale, puchary, statuetki i dyplomy
odebrało 116 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna
Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata oraz fundatorzy obecni
na gali.
Dyplomy – podziękowania za przygotowanie uczniów do
konkursu wręczono 106 nauczycielom, a dyrektorów obecnych
na gali uhonorowano okolicznościowymi medalami.
Głównymi sponsorami konkursu byli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, AMW Sinevia Spółka
z o.o., AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Spółka z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
w Nowym Dworze Mazowieckim, Tramwaje Warszawskie – spółka z o.o.
Nagrody rzeczowe książki, puchary i upominki przekazali m.in.: Prezes Rady Ministrów – pan Mateusz Morawiecki,
Minister Edukacji Narodowej – pani Anna Zalewska, Minister
Obrony Narodowej – pan Mariusz Błaszczak, Instytut Pamięci
Narodowej – pan Jarosław Szarek, Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
ds. Dialogu Międzynarodowego – pani Anna Maria Anders, Wicemarszałek Sejmu RP – pani Małgorzata Kidawa – Błońska,
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– pan Jan Józef Kasprzyk, Szef Sztabu Generalnego WP – pan
gen. broni Romuald Tomasz Andrzejczak, Burmistrz Nowego
Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, Starosta Powiatu Nowodworskiego – Krzysztof Kapusta.
Podczas gali finałowej konkursu z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił Chór Dziecięcy
Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.
Po zakończeniu gali organizatorzy zaprosili wszystkich jej uczestników na poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową.
www.nowydwormaz.pl
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Z trąbką w herbie cz. 1

TeksT I foto Maria Możdżyńska

n Oficjalnie urząd pocztowy w Nowym Dworze istniał od 1.06.1816 r. Jednak już 10 lat
wcześniej burmistrz nowodworski Józef Szyprowski określany jest równocześnie mianem pocztmajstra czyli szefa miejscowej poczty.

O

ficjalnie urząd pocztowy w Nowym Dworze istniał od 1.06.1816 r.
Jednak już 10 lat wcześniej burmistrz nowodworski Józef Szyprowski określany jest
równocześnie mianem pocztmajstra czyli
szefa miejscowej poczty. Burmistrz odpowiadał za przesyłanie korespondencji, co
dla Szyprowskiego okazało się pechowe.
Prawdopodobnie z powodu niedopilnowania pracownika, ten były porucznik pospolitego ruszenia, powstaniec kościuszkowski,
stracił swoje stanowisko. Przez kilka lat jego
podwładnym był dwudziestokilkuletni Wojciech Geritz. Służył jako pisarz i miał dostęp
do korespondencji. W 1806 r. okazało się, że
zatrzymywał na własne potrzeby przekazywane pocztą pieniądze. Gdy malwersację
zauważono urzędnik uciekł. Rozesłane listy
gończe jako cechy charakterystyczne podały „jąkającą wymowę”, bladość twarzy i towarzystwo pudla, którego ze sobą zabrał.
Nie wiemy czy Geritz został schwytany, ale
Szyprowski od następnego roku określany
był jako „były burmistrz”.
Formalna stacja pocztowa zaczęła działać
w mieście w1816 roku. Być może od początku szefował jej szlachcic Grzegorz Zboiński.
W chwili przybycia do Nowego Dworu zbliżał
się do pięćdziesiątki. Nie wiemy kiedy związał
się z pocztą, już w 1810 r. poszukiwano go
gdyż nie odebrał zaległego wynagrodzenia
za pracę ekspedytora w Sandomierzu. U nas
określany był jako ekspedytor, później poczmistrz. W Nowym Dworze mieszkał wraz
z żoną, czy były z nimi dzieci i ile ich posiadał
nie wiemy. Synowie Grzegorza związali się
z wojskiem, obaj zmarli bezpotomnie. Julian
feldfebel z pułku piechoty liniowej krótko po
dwudziestce, w 1826 r. w Nowym Dworze
gdzie przybył w odwiedziny do rodziców. Lata
później, w połowie XIX w. w Tarczynie, Antoni dymisjonowany major wojsk rosyjskich.
Z końcem 1828 r. Grzegorz Zboiński po 10 latach służby nieetatowej i 30 zatwierdzonych
przez Komisję Emerytalną przeszedł w stan
spoczynku z emeryturą 150 zł. W tej sumie
tzw. „pensja wysłużona z funduszu emerytalnego” stanowiła 20 zł., pozostałe 130 przyznane zostało z puli państwowej. Niedługo po
przejściu na emeryturę opuścił mieszkanie
służbowe i przeprowadził się do Warszawy
gdzie zmarł w 1831 r. Scholastyka Zboińska otrzymała po mężu połowę emerytury.
W 1836 r. kwotę tę podwojono ze względu
na „stan ubóstwa w jakim się znajduje” i prawdopodobnie uznanie pominiętych wcześniej
lat pracy jej męża. Mimo to adres, pod którym
mieszkała w chwili śmierci w 1844 r. wskazywał na utrzymujący się niedostatek.
Następcą Zboińskiego został Stanisław
Szafrański. Wcześniej pracował mi. w Mińsku Mazowieckim i Nasielsku. U nas pojawił
się w 1828 r., a opuścił miasto po wybuchu
powstania listopadowego. Nie wiemy czy
była to jego decyzja czy został przeniesiony
służbowo, ale od września 1831 r. kierował
poczmatem w Zamościu. Po kilku miesiącach powrócił do Nowego Dworu, co okazało się dla niego niezbyt szczęśliwe. W 1832
roku został oskarżony o defraudacje pienię-
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dzy pocztowych i zwolniony ze stanowiska.
Wyprowadził się do Nasielska, nie wiemy jak
dalej układało się jego życie.
Jego miejsce zajął Jakub Zwoliński
szlachcic z Czerska. Wcześniej pracował
w okręgu siemiatyckim. W Nowym Dworze
zamieszkał ok. 1832 r. gdy miał mniej więcej pięćdziesiąt lat i pozostał tu do śmierci
w 1867 roku. Nie oznacza to, że miejscowym
ekspedytorem był ponad 30 lat. Od 1836 r.
jako ekspedytor w naszym mieście wymieniany jest jego syn Tomasz. Prawdopodobnie
w tym czasie Jakub był już emerytem, 2 lata
później określany jest w dokumentach jako
obywatel Nowego Dworu, czyli ktoś kto miał
w mieście własny dom i należał co najmniej
do klasy średniej. Zięciem Zwolińskiego został sekretarz miejscowej policji, do bliskich
znajomych należeli urzędnicy zatrudnieni
w magazynie bankowym na Wyspie Szwedzkiej. Jakub owdowiał w 1857 r. Nie wiemy jak
długo służbę pocztową pełnił Tomasz Zwoliński, zmarł 20 lat przed ojcem w Warszawie
jako prywatny pisarz.
Tomasz Kolasiński, nasz kolejny ekspedytor, pracę na poczcie zaczął jako kilkunastoletni aplikant w Olkuszu, później był pisarzem
pocztowym mi. w Michałowicach, Kaliszu
i Zamościu. W Nowym Dworze zamieszkał
w 1842 r. W 1851 r. w Warszawie, poślubił córkę Ignacego Piotrowskiego urzędnika Zarządu
Pocztowego. Ślub odbył się za pozwoleniem
wspomnianego zarządu co mogło być wymogiem wobec urzędników wyższego stopnia. Małżeństwo należało do nowodworskiej
elity, w uroczystości chrztu ich pierworodnej
córki uczestniczyli pocztowcy: dziadek dziecka Ignacy, Antoni Sadownich pisarz miejscowego urzędu oraz Emilian Kotoński naczelnik
urzędu pocztowego w Warszawie, oraz czołowi obywatele Nowego Dworu: Julian Kozłow-

Pieczęć pocztowa z 1842 r.
Źródło ilustracji: i-kf.pl/index.php/calostki-polski
e/668-herby-krolestwo-znaczki.html

ski nauczyciel szkoły
elementarnej
oraz Małgorzata Krüger
wdowa po
wieloletnim burmistrzu.
W następnych latach, w gronie przyjaciół domu byli
miejscowy pastor oraz urzędnicy kolejowi. W 1871 r.
oficjalnie potwierdzano, iż Tomasz sprawuje
funkcję pomocnika poczmistrza powiatowego w Nowym Dworze, co oznaczało, że jest
szefem urzędu. Od 1873 r. po 34 latach pracy
miał przejść na emeryturę z pensją 150 rubli.
Mimo oficjalnego ogłoszenia tej informacji Kolasiński jeszcze w 1877 r. wymieniany jest jako
nowodworski poczchalter a nie emeryt. Czyżby Kolasiński musiał pracować nadal? Wiemy,
że po 1873 r. naszą pocztą zarządzał już ktoś
inny. Być może miało to związek z aferą defraudacyjną jaką wykryto pod koniec 1872 r.
Określenie poczchalter mogło być również
kurtuazyjnym ukłonem wobec szanowanego
emeryta. Około 1880 r. Tomasz Kolasiński został wybrany członkiem Rady Nadzorczej nowoutworzonej Straży Ogniowej Ochotniczej.
Zmarł w Nowym Dworze w 1886 r.
To prawdopodobnie Tomasz ściągnął
do Nowego Dworu swego młodszego brata Jana Hospicjusza. Niestety w 1848 r. „Jan
Kolasiński urzędnik pocztowy po ciężkiej
chorobie piersiowej z budującą pobożnością
i z religijną pokorą zakończył doczesne życie”.
Nie wiadomo na jaką chorobę cierpiał dwudziestopięciolatek, ale określenie zawarte
w nekrologu może sugerować gruźlicę. Jeśli
tak było to nasz „malaryczny” mikroklimat na
pewno mu nie pomógł.
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Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Żołnierskiej
„O Tobie, dla Ciebie Polsko”

PP4

TeksT E. Biernacka foto M. Kaczmarek

n Ojczyzna to zbiorowy, wspólny skarb, do którego kolejne pokolenia narodu wkładają dorobek swych myśli i rąk. Stało się to myślą przewodnią Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej „O Tobie, dla Ciebie Polsko” zorganizowany przez Publiczne Przedszkole nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim.

15

maja 2019 r na scenie zaprezentowały się 4 nowodworskie przedszkola: Publiczne Przedszkole
nr 1, Publiczne Przedszkole nr 2, Publiczne Przedszkole nr 3 oraz gospodarze.
Swoją obecnością na tym ważnym wydarzeniu zaszczycili nas: Wicemarszałek
Województwa Mazowieckiego
Pan Wiesław Raboszuk, Burmistrz
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan Jacek Kowalski, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4 Pan Zdzisław
Szmytkowski, Inspektor Wydziału Edukacji
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki Pani Alina Ochtyra, radna Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pani
Justyna Paszkiewicz, przedstawiciele seniorów oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy
przybyłych przedszkoli. Uatrakcyjnieniem
Festiwalu było przybliżenie zebranym
gościom trudnych czasów wojny. Grupy

artystyczne pracowników Publicznego
Przedszkola nr 4 zaprezentowały się w różnorodnych scenkach nawiązujących do
tematyki konkursu. Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Miejskiego Żłobka nr 1 wraz
z opiekunkami, które przy dźwiękach syren i bombardowania ewakuowały dzieci
z miejsca wojny. Ukazały w ten sposób jak
kobiety polskie dbały o bezpieczeństwo
najmłodszego pokolenia. Panie woźne
w obrazowy sposób przedstawiły pomoc
rannemu żołnierzowi, któremu sanitariuszki opatrzyły rany. A wszystko przy nastrojowej melodii o tematyce wojennej.
Natomiast Kadra Pedagogiczna zaczarowała obecną widownię śpiewem acapella
wykonując piosenkę „Rozkwitały pąki białych róż”. Dopełnieniem całego artystycznego występu było odśpiewanie pieśni
„Wojenko, wojenko” przez panie z kuchni,
podczas której zebrani goście częstowani

Czerwony Kapturek po niemiecku
n 30 maja uczniowie klasy 8 Szkoły
Podstawowej nr 1 w ramach zaliczenia zajęć kreatywnych zaprezentowali
znaną wszystkim historię „Czerwonego Kapturka” w wersji niemieckiej.

P

rzygotowania trwały cały semestr
poprzez analizę scenariusza,
szlifowanie poprawnej wymowy, aż po
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TeksT I foto Paulina Stopnicka

zebranie niezbędnych elementów scenografii i namalowania odpowiedniej
dekoracji. Uczniowie zaangażowali się
także w przygotowanie odpowiedniej
oprawy muzycznej. Ostatecznie całość
zmieniła swój klasyczny charakter w małą
parodię, ponieważ Kapturek zamiast koszyka dostał torbę znanej firmy, babcia
w łóżku leżała ze mart fonem, a motylek

byli chlebem ze smalcem oraz kwaszonym ogórkiem. Młodzi artyści z wielkim
zapałem i przejęciem przygotowywali
swoje umiejętności taneczne i wokalne, aby jak najlepiej zaprezentować się
przed publicznością. Na scenie mogliśmy
podziwiać inscenizacje i wysłuchać piosenek żołnierskich tj. „Powołanie”, „Serce
w plecaku”, „Rogatywka” oraz „Przybyli Ułani pod okienko”. Po wszystkich występach
Jury udało się na obrady, po których nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród dla uczestników. Pierwsze miejsce otrzymało Przedszkole nr 4, drugie
miejsce zdobyło Przedszkole nr 2, trzecie
miejsce Przedszkole Nr 1 i czwarte miejsce Przedszkole nr 3. Przepiękny repertuar
oraz scenografia stworzyły niezapomnianą atmosferę czasów wojny. Wszystkie
dzieci zasłużyły na nagrody, dyplomy,
a przedszkola otrzymały puchary. Serdecznie dziękujemy za zgłoszenie się do
konkursu, piękne przygotowanie dzieci
oraz zaangażowanie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom festiwalu i gościom za
przybycie.

SP1
był „nieco” wyrośnięty i nie dał
się schwytać w siatkę na…ryby, po czym
na koniec przy znanym hicie wszyscy
tańcowali radośnie z okazji spektakularnego uwolnienia babci i Kapturka spod
koca… tzn. z brzucha wilka.
Śmiechom i radości publiczności nie
było końca, więc cel został w 100% osiągnięty a uczniom gratulujemy!
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Program edukacji architektonicznej „Archi-przygody”

TeksT I foto Sylwia Wojcieszek

SP1

n W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy 1a uczestniczyli w programie edu- tyczna polegała na wykonywaniu prac
kacji architektonicznej Narodowego Centrum Kultury „Archi-przygody”.
technicznych – indywidualnych lub grupowych.
zieci poprzez zabawę i doświad- estetycznej, a także poszerzanie słownicUczniowie klasy 1a bardzo chętnie
czenie zapoznawały się ze „sztu- twa w zakresie architektury. Każde zaję- uczestniczyli w zajęciach i z zapałem poką budowania”.
cia składały się z dwóch części. Zajęcia dejmowali proponowane przez prowadząCykl obejmował 10 spotkań z archi- teoretyczne obejmowały prezentację cą aktywności. Wykonane prace technicztektem, dzięki którym uczestnicy mieli multimedialną, której zadaniem było ne cieszyły się dużym zainteresowaniem
możliwość rozwijania swojej wrażliwości wprowadzenie do tematu. Część prak- długo po zakończeniu cyklu spotkań.

D

Z dziećmi o ich prawach

TeksT I foto E. Rączka, S. Wojcieszek

n 10 czerwca 2019 r. klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 1 miały przyjemność
uczestniczyć w niezwykle pouczającej lekcji prowadzonej przez Panią Aleksandrę Ejsmont, która jest wybitną specjalistką w zakresie prawa rodzinnego.

P

odczas zajęć przypomniano dzieciom o tym, że mają prawa oraz pod-
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sumowano wiedzę na temat ich znajomości.
Obie klasy z zaciekawieniem słuchały prowa-

SP1
dzącej zajęcia. Dzieci zgodnie przyznały, że
lekcja była ciekawym doświadczeniem.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 za zorganizowanie spotkania i możliwość poznania Pani
Aleksandry Ejsmont.
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VII Gala Konkursu na esej o tolerancji i dialogu
n 6 czerwca 2019 w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbyła się Gala Finałowa VII Konkursu na esej o tolerancji i dialogu. Uroczystość wpisuje się
w ramy corocznych kulturowych spotkań, poświęconych upamiętnieniu
przedwojennej społeczności żydowskiej w Nowym Dworze.

ZS2

ak zawsze, gościliśmy w naszym
mieście potomków nowodworskich
Żydów, licznie przybyłych z różnych stron
świata – USA, Izraela, RPA . W uroczystości co
roku biorą udział m.in. pomysłodawca Konkursu p.Ze’ev Shaked, p.David Wluka,
pp.Tsvika i Orna Placińscy, pp.Tamara
i Josef Kieliszek, pp.Michael i Sandra
Grabman. W tym roku Galę uświetnili
swoją obecnością również fundatorzy nagród w Konkursie – p. John C.Kerr i p.In-

Konkurs na esej o tolerancji i dialogu,
organizowany od roku 2011, adresowany
jest do młodzieży szkół powiatu nowodworskiego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: John Kerr i Ingrid Lee
z Nowy Dwor Jewish Memorial Foundation – fundatorzy nagród finansowych
– oraz Burmistrz Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. Organizatorem Konkursu
jest Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim. Patronat honorowy
nad Konkursem objął również Marszałek Województwa Mazowieckiego,
p.Adam Struzik.
Tegoroczny, VII Konkurs na esej o tolerancji i dialogu nawiązał do niedawnej
rocznicy 100-lecia polskiej państwowości,
podobnie jak kulturowo-historyczna prelekcja p.Marii Możdżyńskiej, popularyzatorki wiedzy o nowodworskich dzie-

cały mój kraj był wolny od ksenofobii
i wszelkich uprzedzeń”. Słowa Adrianny potwierdził p. Ariel Knecht, 92-letni
nowodworzanin z urodzenia, który po
70 latach, piękną polszczyzną, opowiedział
o codziennym życiu w przedwojennym
Nowym Dworze. Również zespół muzyczny SHALOM wprowadził nas w niezwykły
świat kultury żydowskiej, języka jidisz.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
w kolejną rocznicę odsłonięcia Pomnika
Pamięci na żydowskim cmentarzu, potomkowie nowodworskich Żydów z USA
i Izraela zebrali się, by dzielić się swoimi
wspomnieniami, a także przekazywać relacje nieobecnych już bliskich i wspólnie
z lokalną społecznością Nowego Dworu
uczcić pamięć o tych, którzy przed wojną
razem z katolikami, ewangelikami, prawosławnymi tworzyli to miasto. 6 czerwca

grid T.Lee, a także p.Ariel Knecht, który
przybył do rodzinnego Nowego Dworu
po 70 latach. Władze samorządowe reprezentowali Burmistrz Miasta Nowego
Dworu Maz. p.Jacek Kowalski oraz radni
Rady Miejskiej. W uroczystości wzięli udział
również: pp.Roman i Jadwiga Kaczorowscy (p.R.Kaczorowski jest honorowym
obywatelem Nowego Dworu), p.p Zofia
i Czesław Krzyżanowscy (p.Zofia została odznaczona medalem „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”), Prezes Związku
Oficerów Rezerwy RP płk Alfred Kabata,
dyrektor Miejskiej i powiatowej Biblioteki
Publicznej p.Ewa Borkowska, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, młodzież. Przyjaciele nowodworskich spotkań.
Gala VII Konkursu rozpoczęła się w sposób
szczególny. Przedstawicielki najmłodszego
pokolenia, odczytując ważne przesłania
o pamięci i tolerancji, zapaliły symboliczne
świece menory.

jach. 18 uczniów pisało eseje na temat :
„Tolerancja w Polsce z perspektywy
100-lecia odzyskania Niepodległości”.
I miejsce zajęła Adrianna Wacko, kl. IIIb
Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 4 w Nowym Dworze Maz. II miejsce –
Natalia Rudnicka, kl.IIa, Zespół Szkół nr 2
w Nowym Dworze Maz. III miejsce – Anita
Podgórna, kl. IVa , Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze. GRATULACJE! Jak co roku,
podziękowania od fundatorów i patronów
honorowych Konkursu otrzymali również
dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie.
Tradycją Gali Finałowej Konkursu jest
prezentacja najlepszej pracy. Adrianna
Wacko w nagrodzonym eseju pięknie
napisała o swojej małej ojczyźnie: „Cieszy mnie fakt, że mogę dotknąć historii
miasta ponad podziałami, cieszy mnie
również otwartość Nowego Dworu
Mazowieckiego na dialog i współpracę z innymi narodami. Chciałabym, by

odsłonięto dalszą część Pomnika Pamięci,
zbudowanego z odnalezionych macew.
Modlitwę kadisz odmówił Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich. Wagę
pamięci i dialogu na rzecz tolerancji podkreślili w swych wystąpieniach m.in. Ambasador Izraela, Anna Azari, Ze’ev
Shaked, David Wluka,Tsvika Placiński, Burmistrz Jacek Kowalski. Wyrazili radość, że cmentarz żydowski stał się
widocznym znakiem nie tylko pamięci
i wyrazem szacunku dla kulturowej odmienności, ale jest też miejscem, które
jednoczy potomków nowodworskich
Żydów przyjeżdżających z całego świata,
a młodemu pokoleniu pokazuje bogactwo nowodworskiego dziedzictwa i wagę
tolerancji i dialogu. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odśpiewano hymny:
Izraela i Polski, a następnie pod Pomnikiem
Pamięci złożono wieńce i białe róże.
Wystąpienia tłumaczyła p. Ewa Bomba.

J
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Tydzień radości i wrażeń z okazji Dnia Dziecka w Publicznym
Przedszkolu nr 4

ZESPÓŁ SZKÓŁ
MODLIN
TWIERDZA

TeksT K.Kuczkowska foto A. Tobolczyk, K.Kuczkowska, W.Fabek, J.Klusiewicz

n Chociaż Międzynarodowy Dzień
Dziecka, najbardziej oczekiwane
przez maluchy święto, obchodzi się
1 czerwca, to dzieci uczęszczające do
Publicznego Przedszkola nr 4 zaczęły świętowanie już w poniedziałek
27 maja, bowiem tradycją naszej placówki stało się, że cały tydzień poświęcony jest dzieciom.
by sprawić radość i wywołać
ogrom pozytywnych emocji
wśród najmłodszych tydzień obfitował
w wiele ciekawych wydarzeń. A zaczęło
się od konkursu „Mam Talent”, w którym
chętne dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności. Uczestnikami konkursu
były dzieci, które zgłosiły się do przeglą-

atrakcji jakie przygotowały ich panie
były: boisko do piłki nożnej, trampolina,
pokaz gigantycznych baniek mydlanych,
tor przeszkód czy zabawa w twistera.
Każda zabawa wywoływała promienny
uśmiech na twarzach naszych milusińskich, a radosny śmiech i zachwyt dzieci
słychać było wokoło. Jednak najwięcej
euforii i szczęścia sprawiło skosztowanie
waty cukrowej.
Po intensywnych zabawach na świeżym powietrzu przyszedł czas na przedszkolną „ZUMBĘ” pod okiem Pani Pauliny. Pogoda tego dnia nie stanowiła dla
nas problemu. Duża dawka pozytywnej
energii, taneczne i rytmiczne melodie
oraz dobra zabawa miały za zadanie odgonić deszczowe chmury. Zumba łączy

czekała na nich jedna informacja dotycząca „Baśki Murmańskiej”. W ten sposób
jesteśmy bogatsi o nową wiedzę i z pewnością zapamiętamy ją do następnej wyprawy w szukaniu polarnego misia.
Na zakończenie naszego intensywnego, aczkolwiek bardzo radosnego tygodnia, nasze przedszkolaki odwiedziły
Seniorki z Uniwersytetu III Wieku. Z sympatycznymi gośćmi na folii aluminiowej
próbowaliśmy wyczarować farbami kolorową łąkę w ogrodzie przedszkolnym.
Przy wesołych piosenkach, które umilały
czas prac, z zapałem przedszkolaki zabrały się do działania. Podziwiać można było
kolorowe kwiaty, barwne motyle, żółte słoneczka z niebieskimi chmurkami,
a na dole soczyste barwy zielonej trawy.

du talentów i bacznie ćwiczyły swoje
ukryte umiejętności pod okiem rodziców i wychowawców. I tak mogliśmy
podziwiać nasze przedszkolaki w tańcach nowoczesnych, śpiewie oraz recytacji wierszy. Uczestnicy przedstawili
swoje umiejętności na bardzo wysokim
poziomie, i dlatego jury, które czuwało
nad przebiegiem konkursu, nie miało łatwej decyzji do podjęcia. Po burzliwych
naradach wyłoniono zwycięzców i wyróżnionych artystów, a każdy uczestnik
otrzymał dyplom i nagrodę. I miejsce
otrzymał Antoni Paradowski, II miejsce
Jakub Brylikowski a III miejsce Helena
Napiórkowska. Wśród wyróżnionych byli:
Amelia Pokucińska, Liliana Sala,
Drugi dzień nasze przedszkolaki spędziły w ogrodzie przedszkolnym, gdzie
doskonaliły swoje umiejętności sportowe przy pomocy różnorodnych przyborów i sprzętów gimnastycznych. Wśród

elementy tańca i zajęć ruchowych, które razem tworzą „bombę” energetyczną
nastawioną na sympatycznie spędzony
czas. Może się stać alternatywą dla tabletów, komputerów czy telefonów, na
zwiększenie aktywności ruchowej. Bo co
jak nie taniec i ruch wywołują uśmiech
na twarzach i dostarczają zastrzyk pozytywnych emocji.
Kolejny dzień upłynął pod hasłem
wycieczki „Szlakiem Baśki Murmańskiej”.
Słoneczna pogoda była zachętą do wyruszenia w poszukiwaniu sympatycznej
niedźwiedzicy. Nasze przedszkolaki zapewne nieraz z rodzicami maszerowały
szlakiem „Baśki Murmańskiej” i znają na
pamięć punkty kontrolne. Jednak tym
razem zaopatrzone w mapy poszukiwały małych, białych figurek samodzielnie.
Jaka radość i duma biła od przedszkolaków, gdy udało im się znaleźć wizerunki
sympatycznego misia. Przy każdym misiu

Czas płynął miło i sympatycznie, nie zdaliśmy sobie sprawy, że nasze malowidła
były skończone. Nagrodą za wykonanie
wspólnego, kolorowego dzieła była „popcornowa” i „owocowa” uczta w ogrodzie
przedszkolnym. Taneczne rytmy wydobywające się głośników, przypomniały
naszym milusińskim zabawy ruchowe
z dnia ZUMBY. Wszystko co dobre szybko
się kończy. Serdecznie podziękowaliśmy
za odwiedziny miłym gościom oraz prezenty w postaci słodkich pączuszków,
a sami zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy do życia przedszkolnego. Jednak
na tym niespodzianki się nie skończyły.
Co to byłby za DZIEŃ DZIECKA, gdyby
nie było prezentów. Każdy przedszkolak
otrzymał również miłą w dotyku maskotę i coś słodkiego na poprawę humoru.
Wszystkim dzieciom składamy najserdeczniejsze życzenia…..i zobaczymy co
się wydarzy za rok.

A
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T

Noviak Cup
TeksT I foto Michał Górzyński

n 2 czerwca na hali widowiskowosportowej na ul. Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim odbywał
się kolejny już turniej e-sportowy –
„Noviak Cup” w grę „FIFA19”.

ego dnia ponad 60 zawodników
rywalizowało konsolach Xbox One
oraz PS4 grając o nagrody, do których
ufundowania włączył się Urząd Miejski
oraz Starostwo Powiatowe obejmując honorowe patronaty nad wydarzeniem. Poza
głównymi nagrodami uczestnicy mogli
wygrać vouchery do najpopularniejszych
lokali w NDM – „Piwnicy Winnicy”, „Tachi Sushi”, „Halo Halo tu Kuchnia”, „Ka jak Kawiarnia” oraz restauracji „Inna”. Po zaciętych rozgrywkach na PS4, główną nagrodę w po-

Pięściarze walczyli w Nowym Dworze!
n W dniach 15-16 czerwca odbył się
4 Międzynarodowy Turniej Bokserski
Ziemi Nowodworskiej.

W

zawodach wzięło udział 120 zawodników z Polski i zagranicy.
Wśród gości znalazły się ekipy z Włoch

Piłka w Twierdzy

opisały drużyny, wystartowało
6 zespołów, dopisali kibice oraz
piękna pogoda. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. W opinii ob-
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TeksT I foto Organizatorzy

Irlandii i Anglii i 30 klubów całej Polski.
Zawodnicy naszego miasta – jak na Mistrzów przystało zaprezentowali bardzo
wysoki poziom sportowy. Swoje walki wygrali Maurycy Pajdziński, Sejfulla
Askhabov, Daniel Dołowy, Filip Gołębiewski, Mateusz Maj i Krzysztof Zakrzewski.

Niestety po bardzo wyrównanym boju
przegrał Oskar Rybaczyk.
Wszyscy goście podkreślali ze jest to
jeden z najlepiej zorganizowanych turniejów w Polsce. Wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami, pucharami,
i cennymi nagrodami rzeczowymi.

TeksT I foto Sławomir Krzeczkowski

n W ramach pikniku „Aktywna Sobota” zorganizowanego dla mieszkańców
Twierdzy przez Zarząd osiedla nr 6,
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
i UKS „Reduta”, rozegrano turniej piłkarski z okazji święta Wojska Polskiego
o puchar Burmistrza Miasta.

D

staci konsoli XBOX ONE zgarnął Miłosz Górski, 2 miejsce przypadło Piotrowi Arciszewskiemu, 3 miejsce zdobył Dawid Wodziński,
a 4 przypadło Rafałowi Gadzale. Następnie
gracze rywalizowali na konsoli Xbox One,
gdzie 1 miejsce zdobył Damian Grabowski,
2 miejsce Miłosz Górski, 3 miejsce Marcin
Skowroński oraz 4 Sebastian Kałużny. Tak
właśnie turniej „Noviak Cup” przeszedł już
do historii, ale już dziś są plany organizacji
następnych eventów związanych z serią
gier „FIFA”.

serwatorów zawodnicy pokazali kawał
dobrego futbolu. Mecze były bardzo
zacięte ale grano fair. Nad wszystkim
czuwał rzetelnie i profesjonalnie sędzia
zawodów Dariusz Łazicki.
Klasyfikacja końcowa turnieju
I miejsce – Sparta Modlin 15 pkt. 10:0
II miejsce – Młoda Gwardia 8 pkt
6:3
III miejsce – Brooklyn
8 pkt
6:5
Zwycięski zespół wystąpił w składzie:
Damian Trojański, Marcin Dyzio, Wojciech

Małecki, Kamil Grynko, Mateusz Biniek,
Andrzej Słodkowski, Przemysław Pawelski, Sebastian Świerszcz, Michał Rutkowski, Dominik Kube, Tomasz Borzym.
Najlepszym bramkarzem turnieju
został Damian Trojański który w turnieju
zachował czyste konto. Królem strzelców
zawodów został Andrzej Słodkowski
zdobywca 5 bramek.
Na zakończenie zawodów najlepszym wręczono nagrody ufundowane
przez UKS „Reduta”.
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Wielki sukces pięściarzy NOSiR!!!

TeksT red. foto Klub Bokserski NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki

n Zawodnicy Klubu Bokserskiego NOSiR osiągnęli wielki sukces podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w boksie. Trójka naszych zawodników wywalczyła tytuł Mistrza Polski juniorów młodszych na rok 2019.

N

a najwyższych stopniach podium w swoich kategoriach stanęli: Oskar Rybaczyk, Sejfulla Askhabov,
Filip Gołębiewski. Słowa uznania należą
się również Maurycemu Pajdzińskiemu,
który zajął miejsce piąte i przyczynił

się do zajęcia przez nasz klub miejsca pierwszego w Polsce w klasyfikacji
chłopców!
Dziękujemy trenerom Krzysztof
Miałkiemu i Maciejowi Frąckiewiczowi
za ogrom pracy włożony w ten sukces,

zwłaszcza, że to największy sukces naszego klubu NOSiR Nowy Dwór Maz.
– grupy młodzieżowe w historii boksu
w naszym mieście.
W związku z osiągniętymi sukcesami
pięściarze zostali zaproszeni do Urzędu
Miejskiego, gdzie Burmistrz Jacek Kowalski wspólnie z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Krzysztofem Bisialskim
pogratulowali im wyników.

Dobre występy kajakarzy w Mistrzostwach Warszawy!
n 1 czerwca odbyły się regaty kajakowe I miejsce K-1 na dystansie 2000 m z czaMistrzostwa Warszawy w Sprincie i Dłu- sem:10:19,70.
Nasza juniorka młodsza Malwina Krugodystansowe Mistrzostwa Warszawy.
szewska uplasowała się na II miejscu na
a regatach brali udział zawodni- K-1 200 m oraz II miejsce K-1 3000 m.
cy z 7 klubów:
Juniorka Milena Kruszewska na dy NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki,
stansie K-1 200 m przypłynęła na III miej KS Baza Mrągowo
scu a w kat.C-1 200 m zdobyła IV miejsce.
 PLASTEKS KSC Olsztyn
Junior Sebastian Piórko po zaciętej
 WKS AGUA ACTIVE Kędzierzyn
walce na dystansie K-1 5000 m uplasował
 LTK FALA Lublin
się na IV miejscu przegrywając minimalnie
 WTW Warszawa
ze swoim rywalem z KS Baza Mrągowo.
oraz organizatorzy zawodów – KS Spójnia
Mikołaj Szczurowski w K-1 5000 zajął
Warszawa
VII miejsce.
Zawodnicy sekcji kajakowej NOSiR
Gratulacje dla naszych juniorów
potwierdzili wynikami dobre przygoto- młodszych – nowych zawodników sekwanie do sezonu.
cji, którzy mimo małego doświadczenia
Bezkonkurencyjny okazał się Szymon wystartowali w tych zawodach zmagając
Petrykowski, który w swojej kategorii wie- się nie tyle z rywalami co z utrzymaniem
kowej „młodzik” zdobył I miejsce w sprin- równowagi na kajakach. Gratulujemy
cie K-1 200 m z czasem 0:45,93 oraz zawodnikom: Przemysławowi Gaca K-1

W
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TeksT I foto trenerka Brygida Małkiewicz.

5000 m – X miejsce, Adrianowi Oporskiemu K-1 5000 m – XI miejsce, Dariuszowi
Różalskiemu, Alanowi Kościukowi oraz zawodnikom startującym w kategorii dzieci:
Michałowi Dąbkowskiemu, Stanisławowi
Michalakowi.
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2 Puchar Polski Juniorów i Młodzików w kajakach
n W dniach 07-09 czerwca odbyły się
zawody kajakarzy w Bydgoszczy –
2. Puchar Polski – Regaty Eliminacyjne
Juniorów i Młodzików.

C

elem zawodów było sprawdzenie poziomu sportowego juniorów i młodzików. Ustalenie kadry centralnego szkolenia i wyselekcjonowanie
grupy zawodników, którzy zostaną objęci przygotowaniami do regat międzynarodowych w 2019 r. Eliminacje rozegrano na torze regatowym „Brdyujście”
w Bydgoszczy. Organizatorem na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego był
Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy
w Bydgoszczy.
Do zawodów zgłosiły się 52 kluby
kajakowe z Polski, w sumie wystartowało
439 zawodników. Sekcja kajakowa NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki wytypowała
3 zawodników: w kat. młodzik Szymona

TeksT I foto Brygida Małkiewicz

Petrykowskiego, juniorkę młodszą – Malwinę Kruszewską i juniora młodszego
Sebastiana Piórko. Zawodnicy startowali
na dystansach 1000 m, 500 m i 200 m.
Regaty przeprowadzono w seriach
na czas. Czas uzyskany w pierwszym
przejeździe decydował o awansie do
drugiego przejazdu półfinałowego.
Z 27 zawodników, którzy uzyskali najlepsze czasy w pierwszym przejeździe
rozstawione były 3 półfinały. Do finału „A”
zakwalifikowało się 9 zawodników, którzy
zajęli trzy pierwsze miejsca w każdym
z trzech półfinałów. Do finału „B” zakwalifikowali się zawodnicy, którzy w swoich
półfinałach zajęli od 4 do 6 miejsca, a do
finału „C” pozostali. Zawodnicy, którzy nie
zakwalifikowali się do trzech pierwszych
półfinałów wystartowali bezpośrednio
w finałach; kolejno „D”,„E” ,itd., na podstawie czasu uzyskanego w pierwszym przejeździe /odpowiednio rozlosowani/.Półfi-

Pierwszy Tour Bitwa warszawska za nami!

TeksT I foto Organizatorzy

n Za nami pierwsza edycja wyścigu Mazowsze Tour o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jednym z celów organizacji imprezy było upamiętnienie bohaterów Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

W

pierwszym dniu wydarzenia tj.
16 sierpnia przez nasze miasto
przejechał wyścig główny, który wystartował z Radzymina, by pokonać 200 km
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nały oraz finały A,B,C rozstawione były na
podstawie „klucza”.
O ostatecznym miejscu zajętym przez
zawodnika zadecydowało jego miejsce
zajęte w finale, do którego się zakwalifikował. Każdy dzień przynosił wiele emocji związanych z rywalizacją sportową.
Dodatkowym utrudnieniem była zmienność pogody, która miała duży wpływ na
czas przejazdu.
Szymon Petrykowski uplasował się
na II miejscu w finale „B” – czyli jest 9 najlepszym zawodnikem w Polsce. Malwina
Kruszewska przypłynęła na I miejscu w finale „C” i znalazła się w pierwszej dwudziestce w Polsce.
Najliczniej obstawiona konkurencja
juniorów młodszych, w której wystartował nasz zawodnik Sebastian Piórko
liczyła 99 zawodników. Sebastian uplasował się na V miejscu w finale „H”.
n

dystans do Płocka. Na tym etapie zawodnicy rywalizowali o premię lotną – Puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. Na terenie Modlina Twierdzy
w Garnizonie Modlin odbyło się zakończenie wyścigu dla niektórych kategorii
zawodników, finiszujących po 100 km.
Tu nastąpiła zatem uroczysta dekoracja i wręczenie pucharów w kategorii

Amator oraz Junior. Następnego dnia tj.
17 sierpnia odbyło się kryterium uliczne,
które rozgrywało się na Torze Modlin.
Zawodnicy rywalizowali w różnych kategoriach, od najmłodszych uczniów szkół
podstawowych po zawodowych kolarzy,
startujących w Elicie. To wyjątkowe wydarzenie na torze samochodowym dostarczyło licznie przybyłym kibicom moc
sportowych emocji.
Wyniki:
– wyścig główny
 POL1993 10007994905 BANASZEK
Adrian VOSTER ATS TEAM 4 46 03
 POL1988 10004608995 KUREK Adrian
HUROM BDC DEVELOPMENT 4 46 04
 LTU1998 10010806790 ADOMAITIS
Rojus KLAIPEDA CYCLING TEAM 4 47 32
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FAKTY NOWODWORSKIE

Upalny II Półmararton Trzech Rzek

TeksT Organizatorzy
foto Paweł Rosłoń,

n W niedzielę 30 czerwca, w wyjątkowo upalnej atmosferze odbyła się II edycja Półmaratonu Trzech Rzek, rozpoczynając tym samym Nowodworską Triadę
Biegową 2019.

B

iegaczy nie wystraszył żar lejący
się z nieba i już od rana gromadzili się w Garnizonie Modlin, gdzie zlokalizowane było miasteczko biegacza,
jak też start i meta biegu. Pakiety startowe zostały wyprzedane w 100 procentach, a pokonania dystansu ponad
21 km podjęło się około 300 osób. Trzeba
przyznać, że ze względu na temperaturę
i miejscami wymagającą trasę, nie było
to łatwe zadanie. Wszelkie niedogodności wynagradzały w pewnym stopniu piękne widoki zabytków Twierdzy
Modlin, a także mazowieckie pejzaże
nad Narwią. W tak wysokiej temperaturze pokonanie trasy półmaratonu było
jednak dość wyczerpujące. Po trudach
biegu na zmęczonych zawodników czekał zasłużony relaks na leżakach, a także
pyszny poczęstunek w postaci spaghetti,
drożdżówek, pączków i batonów ziarnistych. Tuż po biegu głównym na start
ruszyły dzieci i młodzież. Po wesołej rozgrzewce, odbyły się biegi towarzyszące
na dystansach od 200 m do 800 m. Najmłodsi zawodnicy pobiegli dla małego
Sebastiana, na leczenie którego zostaną
przekazane pieniążki uzyskanie z pakietów dziecięcych. Sądząc po uśmiechniętych buziach, dzieciaki świetnie się
bawiły zarówno podczas biegania, jak
też w Strefie Dzieci, gdzie rozmaite atrakcje zapewniała im animatorka – Myszka
Miki. Maluchy malowały buzie, tańczyły i wygrywały nagrody w konkursach
sportowych.
Wszyscy uczestnicy biegów, zarówno dorośli, jak też dzieci otrzymali medale pamiątkowe, a następnie odbyła się
uroczysta dekoracja zwycięzców. Najlepsi zawodnicy sklasyfikowani w licznych
kategoriach otrzymali puchary oraz nagrody pieniężne i rzeczowe. Sportowej
rywalizacji towarzyszyło wiele emocji,
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ale także zmagań z palącym słońcem,
dlatego serdeczne gratulacje i wyrazy
uznania należą się wszystkim, którzy
podjęli wyzwanie ukończenia biegu.
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