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był też Obrońca Modlina – major w st. pocz. 

Stanisław Sierawski. 

W tym roku uroczystości trwały dwa dni. 

W programie były jak co roku uroczysto-

ści pod Tablicą I Portu Marynarki Wojennej 

oraz pierwszy w historii Nowego Dworu Bieg 

Czterech Generałów na dystansie 10 km. 

Wszystko zakończyło się w niedzielę, rekon-

strukcją bitwy „Obrona Modlina ‘39”. Pełną 

relację z obchodów zamieszczamy w dziale 

Wydarzenia. 

Przed nami październik, a wraz z nim naj-

ważniejsze święto dla pracowników oświa-

ty – Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 

składam Wszystkim Nauczycielom i Wycho-

wawcom serdeczne podziękowania za wkład 

w wychowanie i edukację młodego pokolenia. 

Zapewniam, że władze miasta doceniają wiel-

ki wysiłek i zaangażowanie z jakim wykonuje-

cie swoją pracę. Życzę wytrwałości i optymi-

zmu każdego dnia. 

Jacek Kowalski

Burmistrz Miasta 
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Drodzy Nowodworzanie, 

Minął wrzesień, miesiąc szczególny dla każ-

dego Polaka, i szczególnie ważny dla  nasze-

go miasta. To czas pamięci o bohaterskich 

Obrońcach Twierdzy Modlin z września 1939 

roku i czczenia Ich pamięci. W tym roku po 

raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się z We-

teranami tamtych dni, którzy przybyli do nas 

z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Na mszy świętej 
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Rozbudowa Przedszkola w Twierdzy Modlin rozpoczęta!
TEKST WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH FOTO ZESPÓŁ SZKÓŁ W TWIERDZY MODLIN

Rozpoczęła się rozbudowa przedszkola 
w Twierdzy Modlin. 19 września miasto 
podpisało umowę na realizację tego 
zadania. Termin zakończenia inwestycji 
wyznaczono na lipiec przyszłego roku. 

Miasto ogłosiło przetarg na rozbudowę 
monitoringu. To pierwszy etap tego 
zadania. Miejska sieć kamer jeszcze 
w tym roku powiększy się o 9 punktów.

Pierwszy etap planowanej rozbudowy monito-
ringu miejskiego obejmuje montaż 9 kamer 

na terenie całego miasta. 

Nowe kamery 
w systemie 
monitoringu
TEKST I FOTO:  ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

Konferencja na 
zakończenie projektu 
„Ekologiczny Nowy 
Dwór Mazowiecki – 
kolektory słoneczne dla 
mieszkańców”
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

30 sierpnia 2014 odbyła się konferencja 
kończąca realizację projektu 
„Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – 
kolektory słoneczne dla mieszkańców”. 
Spotkanie odbyło się
w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkolnej 3 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wszystkich uczestników konferencji przy-
witał Burmistrza Miasta Jacek Kowalski, 

który podziękował za udział w projekcie i po-
informował zebranych, że wkrótce będą kolejne 
działania które pomogą nam zmienić nasze Mia-
sto w bardziej ekologiczne.

Miejsca martyrologii 
będą upamiętnione!
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

Do końca roku powinny zostać 
ustawione w mieście tablice 
upamiętniające miejsca martyrologii 
Polaków.
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Jak radzimy sobie ze śmieciami?
OPRAC. RED. 

W lipcu br. minął rok odkąd w Nowym Dworze Mazowieckim funkcjonują nowe 
zasady gospodarki odpadami. 
Jak miasto poradziło sobie w tej sytuacji, jakie ma propozycje zmian – o tym 
dyskutowali podczas sesji radni miejscy. 

Szczegółową informację z rocznego funkcjono-
wania nowego systemu przygotował Wydział 

Gospodarki Komunalnej. Czytamy w niej m.in. 
o dokumentach uchwalonych przez Radę, nie-
zbędnych do funkcjonowania systemu, sposobie, 
wysokości i częstotliwości wnoszenia opłat, kosz-
tach jakie poniosło miasto w związku z wprowa-
dzeniem nowych zasad (odbiór i zagospodarowa-
nie odpadów, zakup pojemników, worków, akcja 
informacyjna), wpływy miasta z tego tytułu, licz-
bie mieszkańców ujętych w deklaracjach oraz 
działaniach podjętych w stosunku do osób, które 
nie złożyły deklaracji. 
W omawianym okresie miasto wydało na funk-
cjonowanie systemu 3670.450,48 zł, z kolei wpły-
wy wyniosły 3.666.437,14 zł. 
Od czerwca 2013 r. wysłano łącznie 502 we-
zwania do złożenia deklaracji do właścicieli 
nieruchomości. W stosunku do 12 właścicie-
li nieruchomości, którzy nie odpowiedzieli na 
przedmiotowe wezwania wszczęto postępowa-
nia. Z  przeprowadzonych postępowań 14 umo-
rzono ze względu na złożenie deklaracji przez 
właścicieli nieruchomości. Miasto prowadzi też 
kontrolę umów na odbiór śmieci wśród punktów 
usługowych.. W tym roku Straż Miejska dokona-
ła kontroli 114 takich punktów a w ich wyniku 
stwierdzono, że 103 z nich posiadają umowy. Do 
11 punktów, które prowadzą działalność usłu-
gową biurową wysłane będzie pismo w sprawie 
udokumentowania korzystania z usług odpo-
wiedniej fi rmy odbierającej odpady.
Wnioski jakie zostały ujęte w informacji przyta-
czamy poniżej. 
Pierwsze miesiące nowego systemu były trudne 
dla mieszkańców, którzy musieli zmienić swo-
je przyzwyczajenia względem sposobu odbio-
ru odpadów przez operatora dot. wystawiania 
pojemników i  worków przed posesję. Ustalona 
częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych 
raz na dwa tygodnie w domach jednorodzinnych 
również budziła wątpliwości mieszkańców. Dla 
jednych jest ona zbyt rzadka dla innych zbyt czę-
sta. Ponadto, mieszkańcy w nowym systemie nie 
otrzymują już rachunków za wykonaną usługę 
odbioru odpadów, tylko muszą wnosić opłaty na 
wskazane konto urzędu na podstawie deklaracji. 
Nowy system gospodarki odpadami komunal-
nymi wymagał także logistycznego wysiłku od 
operatora, który musiał dokonać zgodnie z har-
monogramem odbioru poszczególnych typów 
odpadów i jednocześnie dostarczyć do wszyst-
kich, zgłaszających taką potrzebę właścicieli nie-
ruchomości, pojemniki na odpady.
Odebrane zmieszane odpady komunalne i zie-
lone oraz pozostałości z sortowania zgodne
z obowiązującymi przepisami musiały trafi ć do 
najbliższego RIPOK-u w regionie płockim, który 
jednak oddalony jest od gminy Nowy Dwór Ma-
zowiecki o ok. 40 km. Koszty zagospodarowania 
tam odpadów pochłaniają 2/3 wszystkich kosz-
tów ponoszonych na odbiór, transport i zagospo-
darowanie odpadów.
W lipcu 2013 r. segregacja odpadów u źródła 
miała wiele do życzenia chociaż w wielu nieru-
chomościach była prowadzona przed wprowa-
dzeniem systemu. Jednak z miesiąca na miesiąc 
jej jakość jest coraz lepsza. Więcej też mieszkań-
ców domów wielorodzinnych decyduje się na 

wprowadzenie segregacji na swojej nierucho-
mości co przyczynia się do zmniejszenia ilości 
odbioru odpadów zmieszanych. Obserwuje się 
zwiększony odbiór frakcji segregowanych tj. pa-
pieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu. Umoż-
liwienie odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
gruzu budowlanego, przeterminowanych leków 
daje widoczne efekty nawet po porównaniu od-
bioru tych odpadów po I półroczu 2014 r. z całym 
2013 r. Ostateczne stwierdzenie wzrostu odbioru 
odpadów zielonych i popiołu możliwe jest po za-
kończeniu 2014 r. gdyż jest to odpad sezonowy. 
W 2013 roku po wprowadzeniu systemu
w związku z sygnałami mieszkańców przedłu-
żono odbiór odpadów zielonych do listopada 
(początkowo był zaplanowany do września). 
Uruchomiono również oddzielny odbiór po-
piołu od października z dzielnic, gdzie jest go 
najwięcej tzn. Modlin Stary i Nowodworzanka, 
w pozostałej części miasta jest on odbierany po 
telefonicznym zgłoszeniu.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych dwa razy 
do roku sprawdził się w domach jednorodzin-
nych, jednak w zabudowie wielorodzinnej odby-
wa się w zależności od potrzeb.
Zarówno gminne mobilne zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak
i dodatkowe zbiórki elektroodpadów organizo-
wane przez Ekostrażników i fi rmę AGAMET 
powodują, że więcej tego typu odpadów trafi a do 
odzysku.
Pojemniki na zużyte leki w aptekach i na zużyte 
baterie w szkołach i przedszkolach przyczyniają 
się do zmniejszenia substancji niebezpiecznych 
w strumieniu odpadów zmieszanych.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych utworzony na bazie Miejskiego Zakładu 
Oczyszczania przyjmuje od mieszkańców wszyst-
kie problemowe odpady. W 2013 r. zgromadzo-
no część dokumentów (projekt na przebudowę 
obiektu i decyzje środowiskową) zaś w I połowie 
2014 r. uzyskano pozwolenie wodno-prawne. 
Dokumenty te będą niezbędnie do uzyskania 
pozwolenia na budowę nowoczesnego PSZOK-u 
i pozyskania środków zewnętrznych.
Wezwania do złożenia deklaracji i postępowa-
nia w sprawie określenia wysokości opłat oraz 
wezwania do wniesienia brakujących wpłat 
przyczyniły się do pogłębienia świadomości 
mieszkańców, że wszyscy muszą uczestniczyć
w nowym systemie gospodarki odpadami ko-
munalnymi.

Sesja w skrócie:
1. Nowodworska Karta Familijna bez ograni-
czeń!
Wprowadzono zmiany w uchwale dotyczącej 
funkcjonowania programu 
Nowodworska Karta Familijna. 
Nowo wydawane Karty będą obowiązywały do 
czasu ustania warunków uprawniających do 
korzystania z niej. To oznacza, że nie będzie już 
konieczności składania nowego wniosku co roku. 
Dotychczas, Nowodworska Karta Familijna mia-
ła roczny termin ważności. Z nastaniem nowego 
roku, trzeba było składać kolejny wniosek o jej 
wydanie. 
Przypominamy, że uprawnionymi do korzystania 
z programu są rodziny wielodzietne, z trójką i 
więcej dzieci, bez względu na osiągane dochody. 
Wnioski o wydanie Karty można pobrać ze stro-
ny: www.nowydwormaz.pl pod banerem Nowo-
dworska Karta Familijna. 

2. Straż Miejska przedstawiła pisemną infor-
mację dot. realizacji akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły”. Odbywała się ona w dniach 1-12 
września codziennie w godzinach 7.30–9.00. 
Strażnicy zabezpieczali przejscia dla pieszych
w 6 lokalizacjach. Dodatkowo, w sposób rotacyj-
ny kontrolowane było dojście dzieci i młodzieży 
do Zespołu Szkół nr 2. W zabezpieczeniu wzię-
ło udział 10 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
W toku wykonanych czynności zostało po-
uczonych 9 osób, które przechodziły przez ulice
w sposób nieprawidłowy. Funkcjonariusze prze-
prowadzili 7 rozmów wychowawczych  z dziećmi 
idącymi samodzielnie do szkoły o ich zachowaniu 
podczas dojścia do szkoły. W trakcie prowadzonej 
akcji był prowadzony mobilny pomiar prędkości, 
lecz nie zostało zarejestrowane żadne wykroczenie 
polegające na przekroczeniu prędkości.

3. Biblioteka będzie odpowiadać za ekspozycję 
militariów. 
Wprowadzono zmiany w Statucie Miejskiej i Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej. 
Zmiany związane są z planami zawarcia poro-
zumienia ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Mu-
zeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin
w Nowym Dworze Mazowieckim. Na jego mocy, 
Biblioteka przejmie na własność eksponaty znaj-
dujące się na zewnątrz budynku. Ekspozycja 
plenerowa składa się m.in. z armat, transportera 
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Poparcie dla budowy linii kolejowej Warszawa – Płock
Od wielu miesięcy przewija się w mediach i na różnego rodzaju naradach temat 
budowy linii kolejowej na trasie Modlin – Płock. To połączenie jest istotne nie 
tylko z punktu widzenia dalszego rozwoju regionu, ale też ze względu na lotnisko 
w Modlinie. Na wrześniowej sesji Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim 
podjęła uchwałę popierającą tę inwestycję. 

Z uchwały wynika, że samorząd Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego popiera działania Mar-

szałka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika dotyczące wpisania ww. inwestycji do 
programów rządowych i jej późniejszej realizacji. 
Jak argumentują radni, realizacja tego zadania 
ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju 
miasta. 
Przypomnijmy, że trzy lata temu, dokładnie
25 października 2011 roku opracowane zostało 
wstępne studium wykonalności dla inwestycji pn: 
„Budowa nowej linii w relacji Modlin – Płock”. 
Projekt opisywał możliwość powstania trasy wg. 
8 wariantów, realizowanych w 4 korytarzach.
W ramach przeprowadzonej analizy za najko-
rzystniejszy wybrany został wariant 3 zakłada-
jący poprowadzenie linii kolejowej początko-
wo wzdłuż drogi ekspresowej S-7 w kierunku 
zachodnim, z przewidywanymi przystankami 
w  pobliżu miejscowości: Emolinek, Nieborzyn, 
Kobylniki oraz Bodzanów i Święcieniec, a na-
stępnie w okolicach kompleksu petrochemicz-
nego w gminie Słupno, aby następnie włączyć ją
w istniejącą linię LK-33 na terenie Płocka.
W marcu 2012 r., z inicjatywy prezydenta Płocka 
odbyły się spotkania przedstawicieli jednostek 
samorządowych, na terenach których planowana 

była realizacja tego wariantu oraz Mazowieckiego 
Biura Planowania Regionalnego, które ma spra-
wować nadzór nad realizacją inwestycji. W ich 
wyniku ustalono wspólne stanowisko skierowane 
do marszałka Struzika. Budowa wspomnianej li-
nii kolejowej do Płocka została wpisana do kil-
ku dokumentów m.in. znalazła się w projekcie 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo-
jewództwa Mazowieckiego, jako element kształ-
towania strategicznego układu kolejowego, jest 
także inwestycją celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, rekomendowaną dla ministra 
właściwego do spraw transportu.  Ostatecznie, 
dzięki staraniom władz wojewódzkich zadanie to 
zostało wpisane do Strategii Rozwoju Transportu 
do 2020 roku z perspektywą do 2030, którą przy-
gotowało Ministerstwo Infrastruktury. 

VI Manewry 
Kabaretowe 
już w listopadzie!
OPRAC. RED.

8 listopada odbędą się VI 
Nowodworskie Manewry 
Kabaretowe. Publiczność będą 
w tym roku bawić trzy kabarety: 
Paranienormalni, Jurki i Kabaret 
Skeczów Meczących. 

Widowisko poprowadzą znani z telewi-
zyjnych ekranów Barbara Tomkowiak 

i Adam Małczyk z Formacji Chatelet. 
Impreza odbędzie się w hali widowiskowo – 
sportowej Nowodworskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Jej organizatorem jest miasto. 
Bilety w cenie 50 zł. będą do nabycia w kasach 
NOSiR-u i NOK-u od 15 października. 
Serdeczne zapraszamy!

pływającego i makiety kutra KH-200.

4. Będą zmiany w miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego w Twierdzy Modlin. 
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, pod-
stawowym uwarunkowaniem przystąpienia do 
sporządzenia zmian miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Nowy 
Dwór Mazowieckiego obszaru Modlina Twierdzy 
jest wniosek właściciela terenu – inwestora (fi r-
ma KONKRET S.A. red.) Zgodnie z art. 14 ust. 
5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz.717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta sporzą-

ZAPROSZENIE

dził analizę dotyczącą zasadności przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki w Twierdzy  Modlin. Uchwała 
Nr XXXVIII/458/14 Rady Miejskiej w Nowym 
Dworze Mazowieckim z dnia 04 marca 2014 r. 
o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego 
, obejmowała również teren działki miejskiej 
przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne, który należy pominąć w projek-
towanym opracowaniu.
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Przebudowa ulicy Żwirowej zakończona!!!
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Zakończyła się przebudowa ulicy Żwirowej. Realizacja zadania kosztowała ponad 
300 tys. złotych. 

W dniu 25 września br. komisja zwołana 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta do-

konała odbioru zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa i przebudowa dróg gminnych – prze-
budowa ulicy Żwirowej”. Uczestniczył w niej 

Pokonujemy bariery 
komunikacyjne osób niesłyszących
OPRAC. RED.

m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Bisialski.
Wykonawcą robót była fi rma „PARTNER” 
Krzysztof Czarnecki, Maciej Korolec Spółka 
Jawna z Chotomowa. Prace inwestycyjne trwały  

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim wychodzi naprzeciw osobom 
niedosłyszącym lub całkowicie niesłyszącym. Od października mogą załatwiać 
swoje sprawy w urzędzie bez pomocy osób trzecich. 

Od 1 października 2014 r. została urucho-
miona usługa, dzięki której osoby z tymi 

dysfunkcjami będą mogły bez problemu załatwić 
swoje sprawy w tut. Urzędzie, bez udziału osób 
trzecich. Dotychczas, załatwianie spraw wymaga-
ło obecności osoby, która pomagała osobie nie-
słyszącej lub słabo słyszącej w komunikowaniu 
się z urzędnikiem.  
Teraz każda osoba z dysfunkcjami słuchu może 
to zrobić samodzielnie. Ułatwienia polegają na 

tłumaczeniu online języka migowego dla niesły-
szących klientów.  
Rozmowa pomiędzy urzędnikiem a klientem – 
osobą niesłyszącą (lub słabo słyszącą) będzie tłu-
maczona na żywo – za pośrednictwem certyfi ko-
wanych tłumaczy języka migowego (Polski Język 
Migowy oraz System Językowo-Migowy). Usługę 
dla Urzędu będzie świadczyć fi rma RKPK z War-
szawy z którą zawarta została stosowna umowa. 
Miesięczne koszty z tego tytułu to 123 zł.  

w okresie od 16 czerwca do 15 września 2014 
roku. W tym czasie  wykonano budowę drogi
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
i zjazdy do poszczególnych posesji. Ponadto zo-
stało wykonane nowe oświetlenie uliczne a po-
bocza wysypano tłuczniem. 
Łączna wartość robót to 341 321,31 złotych 
brutto. 

Odnowiono mogiłę wojenną 
na cmentarzu!
OPRAC. RED. FOTO URZĄD MIEJSKI

Zakończył się remont mogiły wojennej 
na nowodworskim cmentarzu. 

W ramach zadania zdemontowano i zutyli-
zowano stary cokół, płyty nagrobne, zde-

montowano stare krzyże betonowe oraz krzyż 
drewniany. W to miejsce wykonano nowy cokół 
granitowy, zamontowano 8 płyt nakryciowych 
granitowych i 8 krzyży betonowych oraz wyko-
nano i zamocowano nowy krzyż drewniany. Zro-
biona też została tablica pamiątkowa na której 
wykuto nazwiska żołnierzy Wojska Polskiego po-
ległych podczas II wojny światowej a pochowa-
nych w mogile. Dodatkowo wykonano tabliczkę 
granitową z napisem: GRÓB WOJENNY WY-
REMONTOWANY ZE ŚRODKÓW WOJEWO-
DY MAZOWIECKIEGO. 

Zadanie zrealizowała fi rma Konart A. Gołebiew-
ski z Legnicy. Koszty remontu  wyniosły 69.900 zł,
z czego po 20 tys. przekazały takie instytucje jak 
Urząd Wojewódzki i Rada Pamięci przy Woje-
wodzie. Pozostałe środki pochodziły z budżetu 
miasta.  
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STAROSTA KRZYSZTOF KAPUSTA

Szanowni 
Państwo

D
obiega końca kadencja władz samo-

rządowych 2010-2014. W rozpoczętej 

kampanii wyborczej poszczególne sa-

morządy będą bilansowały swoje dokonania. 

Ważnym elementem tych analiz i ocen jest sto-

pień pozyskiwania funduszy unijnych na popra-

wę poziomu i jakości życia mieszkańców naszych 

wsi, gmin i powiatu. Wiele zadań realizowanych 

przez miasta i gminy naszego powiatu uzy-

skało w latach 2007-2013 wsparcie z funduszy 

unijnych na budowę wodociągów i kanalizacji, 

modernizację i naprawę dróg, rozwój usług pu-

blicznych, budowanie infrastruktury szerokopa-

smowego internetu oraz na odnowę i rozwój wsi. 

O rezultatach wykorzystania środków unijnych 

w województwie mazowieckim oraz nowej per-

spektywie rozwoju obszarów wiejskich mówiono 

podczas konferencji zorganizowanej przez urząd 

marszałkowski o czym informujemy poniżej. Po-

nadto zamieszczamy krótką relację z obrad Rady 

Powiatu Nowodworskiego. Zapraszam Państwa 

na stronę powiatową w Faktach Nowodworskich.

Jak powiat nowodworski wykorzystywał środki unijne 
na obszarach wiejskich
TEKST I FOTO WALDEMAR MAJCHRZAK 

W 
dniu 15 września br. w sali Nowodwor-
skiego Ośrodka Kultury w Nowym 
Dworze Mazowieckim odbyła się kon-

ferencja prezentująca wykorzystanie funduszy 
unijnych w województwie mazowieckim, w tym 
w powiecie nowodworskim z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. 
Organizatorem konferencji był Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Obradowała Rada Powiatu Nowodworskiego
TEKST W. MAJCHRZAK FOTO M. CZECHOWICZ 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. W konferencji uczestniczył 
starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, 
burmistrz miasta Jacek Kowalski, radna wo-
jewództwa mazowieckiego Maria Kowalska, 
burmistrzowie i wójtowie miast i gmin po-
wiatu, przedstawiciele lokalnych grup działa-
nia, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, 
związków zawodowych i organizacji pozarzą-
dowych działających na obszarze wsi i rolnic-
twa oraz duża grupa młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych. 
Konferencję prowadził i przedstawił rezultaty
i efekty PROW dyrektor Departamentu Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Sławomir Rybicki. Każdy
z uczestników konferencji otrzymał trzy kolo-
rowe publikacje prezentujące efekty realizacji 
projektów w ramach PROW, w tym rezultaty wy-
korzystania środków UE w obszarze wiejskim na 
terenie powiatu nowodworskiego. 

Generalnie można stwierdzić, że PROW 2007-
2013 otworzył nowe szanse dla mieszkańców 
wsi oraz małych miast i był niewątpliwie wspar-
ciem dla przemian jakie się tam dokonały. Efek-
ty dokonań jakie nastąpiły na terenie powiatu 
nowodworskiego są następujące: zrealizowano 
85 projektów o wartości 41 mln złotych, w tym 
dofi nansowanie środków unijnych wyniosło
20 mln złotych. Efekty rzeczowe tych projektów 
to m.in:  wybudowanie 7 km sieci wodociągo-
wej i 8 km kanalizacji ściekowej, 237 kanalizacji 
zagrodowych, 27 obiektów małej architektury
i 10 świetlic i domów kultury, 6 obiektów spor-
towych i miejsc rekreacji, w tym place zabaw 
dla dzieci i młodzieży, 3 centra wsi, 3 obiekty 
małej architektury turystycznej i rekreacji oraz 
modernizacja targowiska w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Wszystkie gminy uczestniczyły
w wykorzystaniu środków PROW, ale najwięk-
sze efekty i fundusze uzyskały gminy Pomiechó-
wek i Czosnów.

W 
skromnej, ale własnej sali konferen-
cyjnej w dniu 11 września br. obra-
dowali radni powiatu. To było krótkie 

posiedzenie poświęcone rozpatrzeniu pilnych 
spraw. W sesji udział wzięło 18 radnych. 
Rada przyjęła projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 
pn. „Termomodernizacja budynku biurowego 
na potrzeby jednostek organizacyjnych powia-
tu nowodworskiego” i zabezpieczenia środków 
niezbędnych na jego realizację dofi nansowanego
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Chodzi o przebudowę
i przystosowanie budynku dawnego internatu 
przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Termin złożenia wniosku o 
dofi nansowanie przedmiotowego projektu upływa
w dniu 15 września br. a zgoda rady wiąże się z moż-
liwością pozyskania zewnętrznych środków fi nan-
sowych w wysokości 80% kosztów kwalifi kowanych 
projektu do kwoty 2.240.000,00 zł. Jeśli wniosek po-
wiatu uzyska akceptację jednostki wdrażającej bra-
kujące środki w wysokości 20% kosztów projektu 
zostaną uwzględnione w budżecie powiatu. 

Ponadto rada przyjęła następujące projekty 
uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego, 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 
rok, w sprawie zwiększenia środków fi nanso-
wych na utrzymanie dziecka w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 
prowadzonych przez powiat oraz w sprawie 
zmiany zadań, na które przeznacza się środki
z PFRON.
Rada zwiększyła do 750,00 zł miesięcznie wyso-
kość środków fi nansowych, przeznaczonych na 
utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych typu rodzinnego w Głusku
i w Cegielni Kosewo. 
W związku z niewykorzystaniem środków 
PFRON w wysokości 40.000,00 zł na zadania 
związane z rehabilitacją zawodową rada dokona-
ła zwiększenia wydatków na wniosek dyrektora 
PCPR na zadania z zakresu rehabilitacji społecz-
nej. Zwiększono o kwotę 23.000,00 zł dofi nan-
sowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
o kwotę 15.000,00 zł dofi nansowanie uczestnic-
twa osób niepełnosprawnych w turnusach reha-

bilitacyjnych oraz o kwotę 5.400,00 zł środki  na 
likwidację barier architektonicznych. 
Główne zmiany w uchwale budżetowej dotyczą 
przesunięcia dochodów i wydatków majątko-
wych w rozdziale drogi publiczne powiatowe 
do wydatków bieżących  w kwocie 76.000,00 zł  
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz 
w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa kwoty 30.613,88 zł na wydatki 
bieżące w związku z zakupem ubrań specjalnych 
oraz aparatów powietrznych dla KP PSP w No-
wym Dworze Mazowieckim.



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE TEMAT NUMERU

7

Rozbudowa Przedszkola w Twierdzy Modlin rozpoczęta!
TEKST WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH FOTO ZESPÓŁ SZKÓŁ W TWIERDZY MODLIN

Rozpoczęła się rozbudowa przedszkola w Twierdzy Modlin. 19 września miasto 
podpisało umowę na realizację tego zadania. Termin zakończenia inwestycji 
wyznaczono na lipiec przyszłego roku. 

19 września br. miasto podpisało umowę
z Konsorcjum fi rm: AMAT Sp. z o.o. 

i AMAT-Zbigniew Hordyj, obie z Warszawy, na 
realizację  zadania pn. „Rozbudowa budynku Pu-
blicznego Przedszkola nr 4 przy ul. 29 Listopada 
109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzą-
cego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza”.
W ramach umowy wykonawca wykona budynek 
parterowy, niepodpiwniczony, kryty dachem pła-
skim. Obiekt będzie połączony z już istniejącym 
budynkiem specjalnym, przeszklonym łączni-
kiem.
W części dobudowanej znajdować się będą:
•  4 sale dla dzieci z sanitariatami i pomieszcze-

niami gospodarczymi przy salach,

•  szatnia dla personelu,
•  pomieszczenie socjalne – pokój nauczycieli,
•  pomieszczenie administracyjne,
•  pomieszczenie sanitarne dla personelu,
•  wc dla osób niepełnosprawnych,
•  pomieszczenie techniczne,
•  przeszklony łącznik i komunikacja w budynku.
Sale dla dzieci zaprojektowano po dwie obok siebie 
z możliwością połączenia w jedną przestrzeń po 
rozsunięciu przesuwnych, systemowych ścianek 
dźwiękoszczelnych, które dzielą oba pomieszczenia.
Rozwiązanie to zaproponowano z myślą o bar-
dziej elastycznym wykorzystaniu sal. Dzięki 
niemu po rozsunięciu drzwi placówka zyska 
przestrzeń na imprezy kulturalne, spotkania
z rodzicami, występy, bale dla dzieci etc. 
W bezpośrednim sąsiedztwie sali przewidziano 
też pomieszczenia magazynowe służące do prze-
chowywania pomocy dydaktycznych, czy leża-
ków dla dzieci, które potrzebują drzemki w ciągu 

dnia. Bezpośrednio do sal będą przylegały sanita-
riaty wyposażone w 2 ustępy, kabinę natryskową, 
3 umywalki zainstalowane na wysokości dosto-
sowanej do potrzeb dzieci oraz półki i wieszczki 
na ręczniczki.
Dla pracowników przewidziano pomieszczenie 
socjalne wyposażone w umywalkę, zlewozmy-
wak 2-komorowy, stół z krzesłami, chłodziarkę 
i zestaw szafek kuchennych. Toaletę dla pra-
cowników wyposażono w umywalkę i ustęp. 
Oddzielnym pomieszczeniem będzie szatnia dla 
15 pracowników a jedno z pomieszczeń prze-
znaczono na funkcję administracyjną. Pozostałe 
pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania 
obiektu będą znajdowały się w istniejącej już czę-
ści  budynku. 
Łączna powierzchnia użytkowa nowej części bu-
dynku to 472,80 m2. 
Wartość inwestycji oszacowano na 2 089 999,00 
złotych. 
26 września podczas pikniku kończącego lato 
w PP4 władze miasta, burmistrz Jacek Kowalski 
oraz Krzysztof Bisialski, przewodniczący Rady 
Miejskiej wbili szpadle pod rozbudowę. Prace 
powinny zakończyć się do 31 lipca 2015 roku. 

Nowe kamery w systemie monitoringu
TEKST I FOTO:  ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

Miasto ogłosiło przetarg na rozbudowę 
monitoringu. To pierwszy etap tego 
zadania. Miejska sieć kamer jeszcze 
w tym roku powiększy się o 9 punktów.

–  w okolicy PG2 – przy skrzyżowaniu ulic Sikor-
skiego i Młodzieżowej

–  przy PP3
–  na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Party-

zantów 
–  w okolicy boiska osiedlowego przy ul. Sempo-

łowskiej
–  na ul. Maturzystów
–  na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Długiej 
–  w Twierdzy Modlin w dwóch punktach: na 

skrzyżowaniu ulic 29 Listopada i Moniuszki 
oraz na skrzyżowaniu ulic Malewicza i Bema 

–  w Modlinie Starym u zbiegu ulic Szkolnej
i Źródlanej. 

Wszystkie lokalizacje zostały uzgodnione z Za-
rządami Osiedli. 

Ogłoszone postępowanie, to jak wspominaliśmy, 
pierwszy etap całego zadania. Podzielone ono zo-
stało na dwie części. W pierwszej będzie  doposa-
żone Centrum Monitoringu oraz wybudowanych 
zostanie dziewięć punktów kamerowych w miej-
scach gdzie właścicielem obiektu lub terenu jest 
miasto. 

Drugi etap obejmuje pozostałe dwadzieścia 
punktów, których wybudowanie zależne jest od 
uzyskania zgód właścicieli obiektów bądź Zakła-
du Energetycznego. W drugim etapie przewi-
dziany jest też montaż kamer w okolicach stacji 
kolejowej. Jak dowiedzieliśmy się od Piotra Kirp-
szy – naczelnika Wydziału Informatyki Urzędu 
Miejskiego, PKP PLK zadeklarowało współpracę 
w tym zakresie. W trakcie spotkania z przedsta-
wicielami pionu technicznego PKP PLK uzgod-
niono też lokalizację kamer. Co ważne, znajdą się 
one w miejscach obejmujących swoim zasięgiem 
szlaki piesze oraz wejścia do wind. PKP PLK 
poinformowało także, że zamierza zamontować 
monitoring na stacji kolejowej, ale najwcześniej 
w przyszłym roku. 

Pierwszy etap planowanej rozbudowy monito-
ringu miejskiego obejmuje montaż 9 kamer 

na terenie całego miasta. 
25 września Urząd Miejski ogłosił przetarg na 
wykonanie tego zadania. Termin składania ofert 
wyznaczono na 10 października. Na wykonanie 
zamówienia wykonawca będzie miał 2 miesiące 
od podpisania umowy. 
Zakres prac obejmuje m.in. modernizację serwe-
rowni i centrum monitoringu, opracowanie do-
kumentacji projektowej na wykonanie 9 punktów 
kamerowych, zgłoszenie budowy do odpowied-
nich organów, montaż kamer, szkolenia pracow-
ników obsługi oraz opracowanie dokumentacji 
powykonawczej. 

Nowe kamery będą znajdowały się w następują-
cych miejscach:
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Konferencja na zakończenie projektu „Ekologiczny 
Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla 
mieszkańców”
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

Miejsca martyrologii będą upamiętnione!
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

30 sierpnia 2014 r. odbyła się konferencja kończąca realizację projektu 
„Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców”. 
Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkolnej 3 w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

Wszystkich uczestników konferencji przywi-
tał Burmistrz Miasta Jacek Kowalski, który 

podziękował za udział w projekcie i poinformo-
wał zebranych, że wkrótce będą kolejne działania, 
które pomogą nam zmienić nasze miasto w bar-
dziej ekologiczne.
Na początku spotkania zaprezentowano krótki 
spot fi lmowy o kończącym się właśnie projekcie, 
który będzie emitowany w Telewizji Regionalnej 
TVP Warszawa przez dwa najbliższe tygodnie. 
Spot, będący częścią promocji projektu, pod-
sumowuje zrealizowane zadanie, przedstawia 
osiągnięte rezultaty i promuje odnawialne źródła 
energii.
Następnie krótką prezentację z realizacji pro-
jektu przedstawiła Hanna Owocka Naczelnik 

Wydziału Projektów Infrastrukturalnych i Mi-
chał Sobola pracownik Wydziału Projektów 
Infrastrukturalnych odpowiedzialny za kontakt 
z benefi cjentami projektu „Ekologiczny Nowy 
Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla 
mieszkańców”. Wspólnie przedstawili zakres 
rzeczowy oraz fi nansowy projektu, zrealizowa-
ny efekt ekologiczny oraz osiągnięte rezultaty, a 
także informacje techniczne o zamontowanych 
kolektorach i krótką statystykę z zrealizowanego 
przedsięwzięcia.
Podczas konferencji chętne osoby, którym nie 
udało się lub wcześniej nie byli zainteresowani 
udziałem w takim przedsięwzięciu, mogli zapisać 
się na listę rezerwową, która – przy najbliższej 
możliwości uzyskania dofi nansowania na mon-
taż kolektorów słonecznych, będzie źródłem no-
wych benefi cjentów do projektu.

Na zakończenie konferencji gości zaproszono na 
poczęstunek, i aby umilić im czas przedstawiono 
fi lm wyemitowany przez TVN Meteo, zrealizo-
wany w ramach programu prowadzonego przez 
Tomasza Zubilewicza „Dobre klimaty”, który 
na przykładzie Nowego Dworu Mazowieckie-
go przedstawił zrealizowane działania tworzące 
„dobre klimaty” na terenie Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki, w tym kolektory słoneczne dla 
mieszkańców. 

Do końca roku w mieście powinny zostać ustawione tablice upamiętniające 
miejsca martyrologii Polaków. Taką deklarację złożył podczas konferencji prasowej 
4 września burmistrz Jacek Kowalski. O ich ustawienie wnioskował Nowodworski 
Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

W spotkaniu oprócz burmistrza udział wziął 
Przewodniczący Komitetu Tadeusz Sosiń-

ski. Zwołano je w celu wyjaśnienia wątpliwości
i nieprawdziwych informacji jakie w ostatnim 
czasie pojawiły się w prasie i na forach interneto-
wych w sprawie tablic. 
Jak zapewniał Jacek Kowalski, procedura zmie-
rzająca do ustawienia miejskich tablic jest już na 
ukończeniu. Teksty mające znaleźć się na tabli-
cach przesłano do akceptacji do Krajowej Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (zgodnie
z art. 4 ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa obowiązek konsultacji tekstów doty-
czy wszystkich organów wydających zezwolenia 
na wykonanie trwałych znaków i obiektów upa-
miętniających walki i męczeństwo red.) Został 

wybrany też wykonawca tablic. Będzie to ta sama 
fi rma, która wygrała postępowanie przetargo-
we na tablice informacyjne, które mają stanąć 
w Twierdzy Modlin przy zabytkach. „Chcieli-
śmy ujednolicić w ten sposób system informacji
w mieście i uniknąć sytuacji, że w Twierdzy stałyby 
inne tablice a w mieście inne” wyjaśnił burmistrz. 
Przedstawiony został projekt tablic jak również 
teksty jakie się na nich znajdą. Ich autorem jest 
Maria Możdzyńska. 
Tablice staną w pięciu miejscach w mieście: na 
terenie cmentarza parafi i św. Michała Archanio-
ła, na terenie tzw. ogrodów parafi alnych, przy
ul. Słowackiego (w przypadku zgody wspólnoty 
na budynku nr 4 lub w pasie drogowym), przy 
ul. Legionów przy budynku Urzędu Skarbowego 

oraz przy ul. Nowołęcznej gdzie mieściła się Fa-
bryka Produktów Kartofl anych. 
Tadeusz Sosiński odniósł się też do zarzutów pod 
adresem Komitetu. Jak powiedział, posiedzenia 
tego organu są jawne. Każdy może przyjść, poroz-
mawiać i zgłosić wniosek. „Do tej pory ze strony 
oskarżających nas o nic nierobienie nie było żad-
nych wniosków” zaznaczył. „Praca w Komitecie to 
praca o bardzo kruchej materii. Musimy opierać się 
na dokumentach i relacjach autentycznych świad-
ków. Dwóch członków komitetu pamięta czasy woj-
ny i okupacji. Musimy się poruszać w świetle prawa, 
a to niestety trwa” wyjaśniał Tadeusz Sosiński. 
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Inwestujemy: w oświatę, opiekę społeczną, 
ułatwienia dla mieszkańców i bezpieczeństwo
TEKST I FOTO OPRAC. RED. 

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Nowym Dworze mazowieckim radni 
zajmowali się tematyką kosztów utrzymania szkół. My jednak chcielibyśmy 
podsumować nie tylko koszty funkcjonowania oświaty, ale tez środki działania 
jakie podejmuje miasto w innych dziedzinach życia m.in. opiekę społeczną, 
ułatwienia dla mieszkańców przy okazji załatwiania spraw urzędowych, poprawę 
naszego bezpieczeństwa. 

W opracowaniu ujmiemy tylko najważniejsze na-
szym zdaniem kwestie. 

OŚWIATA
Wielokrotnie na łamach Faktów Nowodwor-
skich pisaliśmy o kosztach funkcjonowania no-
wodworskiej oświaty. Wydatki na edukację po-
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Wydatki na oświatę w latach 2010–2014

Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 7 Boisko przy Zespole Szkół nr 2

chłaniają corocznie prawie 50% budżetu miasta,
a subwencja oświatowa jaką otrzymuje nowo-
dworski urząd pokrywa ok. 40% tych wydatków 
(poziom roku 2014 red.). Reszta fi nansowana jest 
z budżetu miasta. 
Corocznie zwiększają swój udział w budżecie
z niewiele ponad 35 mln w roku 2010 poprzez 

Biały Orlik – lodowiskoTermomodernizacja ZS2

niewielki spadek (o 30 tys. zł red.) w roku 2013 
do prawie 48 mln w tym roku. 
W tym roku szkolnym w nowodworskich pla-
cówkach uczy się 4037 dzieci a uczy ich 444 na-
uczycieli. Na przestrzeni czterech omawianych 
lat o 5 wzrosła liczba oddziałów przedszkolnych. 
Ponad 21 mln. złotych wydano w omawianym 
okresie na inwestycje w placówkach oświato-
wych. 
– rozbudowano Szkołę Podstawową nr 7, 
– wykonano boisko przy Zespole Szkół nr 2, 
–  dokonano termomodernizacji budynków: 

Publicznego Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podsta-
wowej nr 5, Zespołu Szkół nr 3, Publicznego 
Przedszkola nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Publicz-
nego Przedszkola nr 3 i Publicznego Przed-
szkola nr 4,

–  zainstalowano lodowisko składane na boisku 
wielofunkcyjnym „Moje Boisko Orlik 2012”
w Publicznym Gimnazjum nr 2. 

Prawie 4 mln. złotych wydatkowano z budzetu 
miasta na remonty w szkołach i przedszkolach. 
Dzięki temu poprawiła się nie tylko estetyka tych 
obiektów ale też zwiększyło bezpieczeństwo dzie-
ci przedszkolnych i uczniów. Wyremontowano 
m.in. sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, ła-
zienki, korytarze, szatnie szkolne, instalacje elek-
tryczne, dachy, ogrodzenia.
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Wyremontowana mała salka gimnastyczna w PG1 PP3 wyremontowany hol 

ZS3 kotłownia „na pellet”

PRAWIE MILION ZŁOTYCH POZYSKANO NA 
ROZWÓJ OŚWIATY W MIEŚCIE

Zagraliśmy o sukces w nowodworskich szkołach. 
W latach 2010-2011 w Zespole Szkół w Twierdzy 
Modlin, oraz w Publicznym Gimnazjum 2 reali-
zowany był Projekt „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów poprzez realizację dodatkowych 
zajęć rozwijających kompetencje kluczowe – Za-
grajmy o sukces”. W jego ramach realizowane 
były zajęcia pozalekcyjne z których skorzystało 

60 uczniów. Na ten cel pozyskano środki w wy-
sokości 73.402,85 zł. Następnie realizowany był 
projekt systemowy współfi nansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej pt. „Dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne”. Zajęcia w 
ramach projektu realizowane były od 1 marca 
2012r. do 31 grudnia 2013r. Celem głównym 
projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju 
uczniów klas I – III ze wszystkich szkół podsta-
wowych na terenie miasta. Podczas 3860 godzin 
odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyfi cznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzie-
ci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, zajęcia logopedyczne dla dzieci 
z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjote-
rapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z za-
burzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka 
korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, specja-
listyczne zajęcia terapeutyczne, zajęcia rozwijają-
ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdol-
nionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk 

Wyremontowany hol w SP7

Walnetynki na Białym Orliku Nowe boisko przy ZS2
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Tab. 1 Środki pozyskane przez miasto w ramach programu „Radosna szkoła”. 

Rok Cel Kwota pozyskana

2010

–  zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole  
Podstawowej nr 5 – otrzymana kwota 11.900,80 zł.

–  utworzenie placu zabaw w Zespole Szkół nr 3 – otrzymana kwota 
39.999,53 zł

51.900,33 zł.

2011

–  utworzenie placu zabaw w Zespole Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modlin Twierdza – otrzymana kwota 87.945 zł.

–  utworzenie miejsca zabaw w Zespole Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modlin Twierdza otrzymana kwota 1200,00zł

–  utworzenie miejsca zabaw w Zespole Szkół  nr 1 otrzymana kwota 
1200,00zł

90.345,00 zł.

2013

–  utworzenie placu zabaw w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze  
otrzymana kwota 111.816,64 zł.

–  Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym 
Dworze Mazowieckim –otrzymana kwota 60.946,54 zł.

172.763,18 zł.

2014
–  zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Zespole Szkół nr 

3 – otrzymana kwota 11.978,00 zł. 
11.978,00 zł.

Radosna szkoła plac zabaw przy SP7

Cyfrowa szkoła

matematyczno – przyrodniczych. W projekcie  
uczestniczyło 638 uczniów z klas I-III. Kwota 
jaką pozyskano to 365 611,71 zł.
Miasto pozyskało też środki w ramach rządo-
wego programu „Radosna szkoła”. Ich wysokość 
oraz cel na jaki zostały przeznaczone obrazuje ta-
bela nr 1. Łącznie tylko w ramach tego programu 
pozyskano ponad 326 tys. zł. 
W Szkole Podstawowej nr 7 realizowany był tak-
że rządowy program „Cyfrowa Szkoła”. W jego 
ramach do szkoły zakupiono nowoczesny sprzęt 

komputerowy, który pomoże uczniom w nauce,
a nauczycielom w nauczaniu. Łączna wartość pro-
jektu to ponad 181 tys. złotych. 

Nowodworska Siódemka była jedna z 50ciu szkół 
w województwie mazowieckim zakwalifi kowanych 
do programu. Wsparcie fi nansowe jakie otrzymała 
szkoła to 181 tys. 760 zł. Miasto dołożyło ze swoje-
go budżetu 20% tej kwoty  45 tys. 440 zł. 
W sumie w latach 2010 – 2014 na rozwój nowo-
dworskiej oświaty pozyskano ponad 947 tys. zł. 

WSPARCIE – POPRZEZ STYPENDIA 
I DOPŁATY DO STAŻY

723 uczniom udzielono pomocy w postaci stypen-
dium szkolnego. W ramach Narodowego Progra-
mu Stypendialnego miasto otrzymało z budżetu 
państwa na ten cel dotację. Łącznie na ten cel 
pozyskano 361 428,84 zł. Miasto również reali-
zuje zadanie w zakresie refundacji pracodawcom 
poniesionych kosztów w ramach przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. 
 roku 2010 trzech pracodawców otrzymało pomoc 
na łączną kwotę 15277,88 zł, w 2011 roku za naukę 
13 uczniów zrefundowano pracodawcom ponie-
sione koszty na ogólną kwotę 76422,40 zł, w 2012 
roku za naukę 10 uczniów pracodawcy otrzymali 
ogólnie 59.182,08 zł i w 2013 roku za wykształce-
nie 9 uczniów wydatkowano 40.190 zł. Refundo-
wane pracodawcom  środki w całości pochodzą
z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. 

PROGRAMY ZDROWOTNE 
I PROFILAKTYCZNE

W latach 2010 – 2014 na realizację programów 
polityki zdrowotnej: wydano z budżetu miasta 
ponad 167 tys. zł . 
W ramach współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi sfi nansowano m.in. integrację i aktywi-
zację społeczną osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, profi laktykę chorób cukrzycy, chorób no-
wotworowych, chorób naczyniowo-sercowych, 
popularyzację zdrowego trybu życia, aktywizację 
społeczną osób starszych. Z kolei programy proz-
drowotne obejmowały m.in.: 
•  profi laktyczne zajęcia edukacyjne z zakresu 

edukacji seksualnej wśród uczniów,
• edukację zdrowotną kobiet w ciąży,
•  badanie czystości głów dzieci z nowodwor-

skich przedszkoli,
•  edukacyjny program profi laktyczny dla przy-

szłych rodziców w zakresie opieki nad dziec-
kiem i zdrowego odżywiania,

•  edukację mieszkańców w zakresie zdrowego 
odżywiania, 

•  zajęcia z zakresu edukacji o chorobach przeno-
szonych drogą płciową HIV/ADIS etc. 

Mnogość zadań realizowanych w ramach progra-
mów profi laktycznych jest tak duża, że nie sposób 
ich tu wszystkich wymienić. Warto jednak wspo-
mnieć kilka zadań realizowanych w ramach Miej-
skiego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. Są to: prowadzenie świetlic opiekuń-
czo-wychowawczych i socjoterapeutycznych na 
terenie miasta, porady prawne dla mieszkańców 

Sala komputerowa w SP7
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wodworskiego Ośrodka Kultury oraz Nowodwor-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W 2013 roku 
do Urzędu Miejskiego wpłynęło 13 wniosków
o wydanie Karty zaś w 2014, na dzień 21 sierp-
nia, 78 wniosków. Dotychczas wydano 381 kart.
W przyszłości planowane jest rozszerzenie pro-
gramu Nowodworska Karta Familijna, poprzez 
powiększenie pakietu zniżek, włączając do dzia-
łania podmioty prywatne. Na stronie internetowej 
miasta pod adresem www.nowydwormaz.pl stwo-
rzona została specjalna zakładka (baner po lewej 
stronie) gdzie można zapoznać się z założeniami 
programu, pobrać wniosek. Tam też będą na bie-
żąco publikowane zmiany w programie. 
Miasto ułatwia także mieszkańcom dostęp do 
usług, które z różnych przyczyn i zdarzeń lo-
sowych byłyby dla nich niedostępne. Jednym 
z elementów tej działalności jest realizacja pro-
jektu ,,Nowodworskie okno na świat – pokolenie  
eInclusion”, na który pozyskano środki unijne. 
Program realizowany jest od 2010 roku i w tym 
czasie wydano w jego ramach ponad 663 tys. zł. 
Zakupiono m.in. 75 komputerów z oprogramo-
waniem oraz opłacano dostęp do Internetu dla 
benefi cjentów, którymi zostały rodziny dotknięte 
problemem ubóstwa, korzystające z pomocy spo-
łecznej lub stypendiów socjalnych. 
Dzięki zapewnieniu możliwości korzystania z nie-
odpłatnego Internetu w domu, członkowie tych 
rodzin, w szczególności osoby uczące się mają 
większe możliwości edukacji i rozwoju osobistego. 
W ramach realizacji projektu przeprowadzone zo-
stały  także szkolenia nt. bezpiecznego korzystania 
z Internetu, tworzenia prezentacji multimedial-
nych, w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego 
Excel, szkolenia dla rodziców i opiekunów na te-
mat zagrożeń wynikających z dostępu do Interne-
tu i komputera dla dzieci i młodzieży.
Projekt ,,Nowodworskie okno na świat pokolenie 
eInclusion” realizowany był w latach 2010-2013 ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. Obecnie projekt realizowany 
jest ze środków budżetu gminy, a jego wartość to 
ponad 1 mln. 305 tys. zł. Kolejne rodziny zostana 
wyposażone w 200 komputerów z oprogramo-
waniem i dostępem do Internetu a także uzyskają 
wsparcie techniczne. Umowę na realizacje tego za-
dania miasto podpisało 22 września a wykonawca 
ma 3 miesiące na jego zrealizowanie 75% środków 
na to zadanie pozyskano z Unii Europejskiej.
Dodatkowe wsparcie udzielane jest też dzieciom 
z rodzin z problemami. Za pozyskane z Minister-

Nowodworska karta familijna

Komputery dla mieszkańców

będących w trudnej sytuacji życiowej,  dofi nan-
sowanie  profi laktycznych form wyjazdowych
w tym między innymi – obozy i kolonie dla dzieci 
i młodzieży, zapewnienie dzieciom i młodzieży, 
w szczególności uczestniczącym w programach 
profi laktycznych, dostępu do atrakcyjnych form 
spędzania czasu wolnego, w tym m.in.: fi nansowa-
nie zajęć pozalekcyjnych: sportowych, tanecznych, 
kulturalno-artystycznych, zajęć prowadzonych 
przez animatorów, kulinarnych, plastycznych, „kół 
zainteresowań”, organizowanie okolicznościowych 
spotkań np. zabawy mikołajkowej, balu noworocz-
nego, dnia dziecka itp.
W chwili obecnej miasto Nowy Dwór Mazowiec-
ki dofi nansowuje: 
•  dwie placówki opiekuńczo wychowawcze 

wsparcia dziennego działające na terenie mia-
sta, do których uczęszcza – 60 osób  dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych,

•  dwie świetlice, w których realizowany jest 
program zajęć profi laktycznych oraz ogólno-
rozwojowych dla dzieci i młodzieży pochodzą-
cych z grup ryzyka ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym do których uczęsz-
cza – 80 osób dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

•  we wszystkich nowodworski szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest miasto re-
alizowany jest program profi laktyki zachowań 
destrukcyjnych, 

•  prowadzi punkt, w którym udzielane są porady 
i konsultacje w zakresie profi laktyki uzależnień. 
Prowadzony jest tam zintegrowany program 
profi laktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagro-
żonych uzależnieniem, który obejmuje w swym 
zakresie pomoc indywidualną i grupową udzie-
laną przez terapeutę uzależnień, psychologów 
dla osób dorosłych i dzieci, prowadzone są tam 
również konsultacje indywidualne i grupowe 
dla kobiet spółuzależnionych, w których wystę-
puje problem przemocy w rodzinie, udzielane 
są również porady prawne dla osób w trudnej 
sytuacji społecznej i socjalnej spowodowanej 
często  nadużywaniem alkoholu w rodzinie.

Z pomocy udzielanej w w punkcie korzysta rocznie 
około 800 osób. W przyszłości planuje się zwięk-
szenie liczby godzin udzielanych porad, co pozwoli 
zmniejszyć terminy oczekiwania na kolejną wizytę.   

UŁATWIENIA I ZNIŻKI DLA MIESZKAŃCÓW

W październiku 2013 roku uchwałą Rady Miej-
skiej została wprowadzona Nowodworska Karta 
Familijna.
Jest to system zniżek oferowany rodzinom z trój-
ką i większą liczbą dzieci. Każdy członek rodziny 
otrzymuje imienną kartę, upoważniającą do ko-
rzystania z 50% bonifi katy w opłacie za ofertę No-

Świetlica w Twierdzy Modlin

Sztangielek
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Linia miejska

Wolontariat NDM

stwa Pracy i Polityki Społecznej środki (dotacja 
celowa red.) prowadzona jest placówka opiekuń-
czo-wychowawcza wsparcia dziennego dla dzieci 
z Modlina Twierdzy – Klub dla Dzieci ,,Sztangie-
lek”. Kwota dotacji to 124 112,63 zł. 

WOLONTARIAT NDM

Poza ofertą zagospodarowania czasu wolnego 
jaką mają dla młodych ludzi, głownie młodzieży 
instytucje miejskie (NOSiR, NOK red.) oraz szko-
ły, miasto podjęło próbę skupienia części z nich 
w ramach Miejskiego Centrum Wolontariatu.
W związku z tym w czerwcu 2014 roku przy Urzę-
dzie Miejskim zawiązała się grupa Wolontariat 
NDM. Tworzą ją młodzi nowodworzanie, ucznio-
wie szkół średnich. Grupą opiekuje się Wydział 
Edukacji i Spraw Społecznych, który animuje jej 
działania. Wolontariusze mają za sobą dwa duże 
przedsięwzięcia. W czerwcu pomagali podczas 
wizyty Nowy Dwor Jewish Memorial Fundation, 
a także zorganizowali w mieście obchody 70. rocz-
nicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W przy-
szłości planowane jest nawiązanie stałej współpra-
cy z innymi instytucjami.  

KOMUNIKACJA MIEJSKA 

Kolejnym ułatwieniem jakie oferuje samorząd 
mieszkańcom to możliwość taniego poruszania się 
po mieście. W związku z tym, w listopadzie 2010 
roku uruchomiona została komunikacja miejska. 
Na początku były to dwie linie. Po zgłoszeniach 
od mieszkańców i konsultacji z przedsiębiorca-
mi w dzielnicy przemysłowej, w maju 2013 roku 
uruchomiona została trzecia linia. Jej trasa wiedzie
z Twierdzy Modlin do zakładów produkcyjnych
w dzielnicy przemysłowej. Rozkład jazdy autobu-
sów dopasowano do godzin rozpoczęcia i zakoń-
czenia w nich pracy. Autobus zatrzyma się m.in. 
przy fi rmach Alpla i Reckitt Benckiser. 
Emki kursują od poniedziałku do piątku. Szcze-
gółowe godziny kursów linii L11, L12 i  L14 na 
stronie przewoźnika www.translud.pl. Bilet kosz-
tuje złotówkę. 
Rocznie miasto przeznacza ze swojego budżetu 
na ten cel prawie 200 tys. zł.  zł. 
Także od listopada 2010 roku mieszkańcy mogą 
korzystać z dodatkowego narzędzia informu-
jącego ich o różnego rodzaju wydarzeniach
w mieście. Urząd Miejski w Nowym Dworze Ma-
zowieckim inwestuje w nowoczesne systemy ko-
munikacji, które mają podnieść bezpieczeństwo 
i komfort życia lokalnej społeczności. Jednym
z takich narzędzi jest:

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS 

Podstawową rolą systemu jest przekazywanie 
informacji o wszelkich zagrożeniach, stanach 
ostrzegawczych i alarmowych np. o koniecz-
ności ewakuacji z określonych rejonów lub 
zachowaniu ostrożności z powodu trudnych 
warunków atmosferycznych. System jest wykorzy-
stywany również przy informowaniu mieszkańców
o poważnych awariach wodociągowych, ener-
getycznych czy drogowych. Ponadto na bieżąco 
wysyłane są komunikaty o wszelkich ciekawych   
wydarzeniach na terenie miasta lub gminy zwią-
zanych z promocją regionu np. cykliczne imprezy 
plenerowe, koncerty, zawody sportowe itp. 
Do systemu można się zalogować poprzez stronę 
internetową operatora www.sims.pl lub wysyłając 
SMS o treści Tak.wnd01 na numer  661  000 112. 
Ten numer przypisany jest do grupy e-komunika-
tów. Działają też inne grupy, dla poszczególnych 
części miasta. Tylko od użytkownika zależy czy Pierwsze autobusy linii miejskiej
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dostanie komunikat dla interesującej go kategorii.  
System jest całkowicie bezpieczny. Spełnia wymo-
gi ustawy o ochronie danych osobowych, o świad-
czeniu usług drogą elektroniczną oraz szereg wy-
mogów Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Można też się z niego bez problemu 
wyrejestrować, bądź wyrejestrować z danej grupy 
tematycznej. To zależy tylko od użytkownika.  
W sierpniu 2013 roku miasto poszło krok do przo-
du i oddało do użytku nową aplikację KOMUNI-
KATOR SISMS, która jest kompletnym uzupełnie-
niem SMS-owego systemu. Aplikacja umożliwia 
przekazywanie posiadaczom smartfonów tzw. 
SMS Cloud, które mają nieporównywalnie więk-
sze możliwości niż tradycyjny SMS składający 
się jedynie ze 160 znaków. Komunikat wysłany 
za pomocą aplikacji może zawierać nawet 10 tyś 
znaków, ponadto można załączyć do niego pliki 
multimedialne (zdjęcia, fi lmy, dźwięki) Innowa-
cyjna i co warto zaznaczyć, jedyna taka aplikacja 
na polskim rynku, jest udostępniona mieszkań-
com zupełnie za darmo. Pobranie aplikacji jak
i korzystanie z niej jest dla użytkownika bezpłat-
ne. KOMUNIKATOR wymaga jedynie połączenia 
z Internetem, ale ilość danych pobieranych przez 
aplikację jest bardzo niska.  Aplikacja jest wygodna 
i tak zbudowana, aby informacja o nadejściu wia-
domości nie wymagała uruchamiania programu. 

W 2013 roku na terenie miasta stanęły 3 urzą-
dzenia  wchodzące w skład Miejskiego Systemu 
Powiadamiania. 
Dzięki nim, komunikacja z mieszkańcami może 
się odbywać w drugą stronę. Za ich pomocą 
mieszkańcy mogą wysłać alarmujące powiado-
mienie do odpowiednich służb. Wciśnięcie od-
powiedniego przycisku powoduje zestawienie 
połączenia telefonicznego z dyżurnym Straży 
Miejskiej, która powiadamia odpowiednie służby. 
Dzięki słupkom można tez zamówić taksówkę. 
Urząd Miejski przeznaczył dla mieszkańców spe-
cjalny numer telefonu 22 51 22 051 za pomocą, 
którego będzie można zamówić taksówkę. Po 
jego wybraniu połączymy się z najbliższym po-
stojem. Jeśli zaś po przyjściu na postój nie zasta-
niemy żadnej taksówki będzie można ją przy-
wołać. Do tego celu będzie służyć będzie drugi 
przycisk. Jego wciśnięcie spowoduje nawiązanie 
połączenia z najbliższym postojem. 

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

Pod koniec ubiegłego roku Urząd Miejski wdro-
żył I część projektu związanego z e-usługami 
„EUNDM”. Dla klientów oznacza to, że aby za-
łatwić sprawę nie muszą fatygować się do ratusza. 
Całą procedurę związaną ze sprawą – od złoże-
nia pisma aż po otrzymanie decyzji mogą zała-
twić przez Internet. Po wybraniu przez klienta 
całkowicie elektronicznego sposobu załatwienia 
sprawy zajmuje to znacznie mniej czasu. Takie 
skrócenie procedury jest możliwe dlatego, że 
obieg dokumentów jest zintegrowany z aplika-
cjami (programami) dotychczas używanymi w 
urzędzie. Dzięki temu pracownik nie musi prze-
pisywać informacji z jednego programu do dru-
giego a tylko pobrać gotowe dane z formularza do 
systemu ewidencyjnego lub fi nansowego.
Dla klienta urzędu, który składa pisma w formie 
papierowej udogodnieniem związanym z sys-
temem EOD jest to, że może szybko sprawdzić 
na jakim etapie jest jego sprawa. Sprawdzenie 
może nastąpić w Kancelarii i będzie polegać na 
odszukaniu pisma w systemie za pomocą czyt-
nika kodów kreskowych bowiem przy składaniu 
dokumentu kopia pisma poza pieczęcią wpływu 
opatrywana jest kodem kreskowym. Odszukanie 
takich informacji trwa sekundy. Jedynym warun-
kiem aby skorzystać z udogodnień oszczędzają-

Słupki powiadamiania alarmowego

Biuro obsługi interesanta
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centrum obsługi monitoringu zostało  przenie-
sione do Urzędu Miejskiego oraz  zatrudnionych 
zostało, a dodatkowo do obsługi kamer zatrud-
niono 3 cywilnych operatorów. W kwietniu 2012 
kolejne 2 osoby mogły być zatrudnione dzięki 
refundacji kosztów zatrudnienia z Urzędu Pracy.
Dzięki wprowadzonym w ciągu tych dwóch lat 
zmianom, ilość zdarzeń zaobserwowanych przez 
monitoring zwiększyła się z 862 w roku 2011 do 
1273 w roku 2012.
Zainstalowanie  w zrewiatalizowanym parku „In-
fokiosku” i próby jego niszczenia  spowodowały 
konieczność zainstalowania  dodatkowych kamer. 
Dzięki temu posunięciu udało się ustalić sprawców 
dwukrotnego zniszczenia automatu. Obaj sprawcy 
są osądzeni i ponieśli koszty naprawy urządzenia. 
Taka sama sytuacja dotyczyła szaletu. Po ustawie-
niu w jego okolicy kamer ilość aktów wandalizmu 
uległa znacznemu zmniejszeniu. 
W grudniu 2012 roku po dołączeniu dodatko-
wych urządzeń  zwiększono pojemność pamię-
ciową dysków, natomiast w 2013 roku po ter-
momodernizacji budynku Urzędu Miejskiego, 
kamerę przemysłową zastąpiono kamerą moni-
toringu i włączono ją do systemu. To także spo-
wodowało zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie 
skweru, parku i nowo powstałych placówek han-
dlowych. 
Jak widać z przedstawionej tabeli systematycznie 
spada ilość przestępstw i wykroczeń w rejonie 
objętym monitoringiem miejskim. A przecież to 
centrum miasta, gdzie dochodziło do największej 
liczby zdarzeń o charakterze przestępczym czy 
chuligańskim.
Jak wynika z comiesięcznych sprawozdań Ko-
mendanta Straży Miejskiej systematycznie spada 
liczba zarejestrowanych przez kamery zdarzeń
w tej części miasta.  W 2013 r. zaobserwowano 
789 zdarzeń, a do końca lipca 2014 r. 372 zda-
rzenia. 
Z początkiem 2013 roku  Straż Miejska zinten-
syfi kowała działania w ramach programu „Nowy 
Dwór bez psich odchodów”. W pierwszym pół-
roczu strażnicy interweniowali kilkadziesiąt razy 
ze wskazań operatorów. Kończyło się to  poucze-
niem lub mandatem karnym. Po wakacjach ilość 
interwencji w miejscach monitorowanych spada 
z miesiąca na miesiąc. Na podkreślenie zasługuje 
duża średnia miesięczna ilość zgłoszeń miesz-
kańców proszących o interwencje Straży Miej-
skiej (210). 

Wyżej opisane działania to tylko część zadań re-
alizowanych przez miasto w tzw. miękkie sferze 
naszego życia. Na tych kilku stronach staraliśmy 
się przybliżyć Państwu te naszym zdaniem naj-
istotniejsze, na które warto zwrócić uwagę. 

OPRAC. RED. 

Zestawienie interwencji w okresie od 2012 do VII’ 2014

Zdarzenie/ Rok 2012 2013 2014

Pobicia, rozboje 3 4 2

Kradzieże 1 1 0

Dewastacja 8 10 4

Zakłócenia porządku 18 24 4

Spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych 113 126 47

Osoby nietrzeźwe
kierowcy

26
4

28
4

21

Zanieczyszczenie terenu 59 25 13

Nieprawidłowe parkowanie
Pouczenia ukarani kierowcy

248
58

229
112

112
36

Handel w miejscu niedozwolonym 4 2 2

Zdarzenia w ruchu drogowym 7 3 9

cych nasz czas jest utworzenie profi lu zaufanego 
na platformie E-PUAP. 

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Władze miasta podejmują szereg działań zmie-
rzających do systematycznej poprawy bezpie-
czeństwa w mieście. Są one realizowane głownie 
poprzez Straż Miejską i system monitoringu.  
W temacie numeru piszemy o kolejnym etapie 
rozbudowy systemu miejskiego monitoringu. Jak 

w ciągu czterech ostatnich lat wyglądał rozrost 
jego infrastruktury i jaki ma to wpływ na ilość 
wykrytych zdarzeń – o tym poniżej. 
W  2010 roku na terenie miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki 9 kamer monitoringu. Centrum moni-
toringu mieściło się wówczas w budynku Policji. 
Obsługiwane było  przez dwóch pracowników 
cywilnych, wspomaganych przez strażników 
miejskich. 
We wrześniu 2011 roku zwiększono ilość  ka-
mer monitoringu o 3, które zostały umieszczone
w parku im. Józefa Wybickiego. W grudniu 2011 r.
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Pamięci Obrońców Modlina
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK, FOTO: URZĄD MIEJSKI, 2MPSAP, FOTOMARATON.PL 

21 września zakończyły się dwudniowe obchody 75. rocznicy obrony Twierdzy 
Modlin. W programie  były m.in. uroczystości pod pomnikiem I Portu Marynarki 
Wojennej, Bieg Czterech Generałów poświęcony pamięci Obrońców Modlina, msza 
polowa w Ich intencji oraz rekonstrukcja historyczna bitwy pt. „Obrona Modlina”. 

Modlili się za Obrońców
21 września o godz. 13:30 rozpoczęła się msza 
polowa w intencji Obrońców Modlina, która roz-
poczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę 
kompanii honorowej Dowódcy 2 Mazowieckiego 
Pułku Saperów pułkownikowi Adamowi Przy-
godzie. Nabożeństwo celebrował ks. Andrzej 
Redmer proboszcz parafi i w Modlinie Starym 
wspólnie z ks. Januszem Nawrockim, probosz-
czem parafi i w Twierdzy Modlin. Po części sakral-
nej uroczystości odczytany został Apel Poległych,
a po nim, wystrzelono salwę honorową. Na 
koniec pod Pomnikiem Obrońców Modlina 
delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
W mszy św. uczestniczył gość specjalny obcho-
dów, Obrońca Modlina 1939, major w st. spocz.  
Stanisłąw Sierawski oraz kombatanci AK z Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. Wśród delegacji były m.in. 
władze samorządowe Nowego Dworu – burmistrz 
Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski, władze powiatu – Starosta 
Krzysztof Kapusta, dowództwo 2 pułku saperów, 
kombatanci i weterani oraz harcerze i młodzież 
szkolna. Wsparcia w organizacji uroczystości 
udzielił miastu 2 Mazowiecki Pułk Saperów. 

Wszystko rozpoczęło się w sobotę 20 września
o godz. 11:00 pod Tablicą Pamiątkową

I Portu Marynarki Wojennej. 

Marynarze uczcili rocznicę 
Tematem przewodnim uroczystości była
75. rocznica samozatopienia Flotylli Wiślanej. 
W obchodach wzięła udział poseł na sejm RP 
Jadwiga Zakrzewska, władze samorządowe mia-
sta i powiatu w osobach m.in. Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego, Zastępcy 
burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Ja-
nusza Mikuszewskiego, samorządowcy z innych 
gmin,  młodzież szkolna, mieszkańcy, przedsta-
wiciele Ligi Morskiej i Rzecznej.  Po krótkich 
wystąpieniach pod tablicą pamiątkową delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów. 
Organizatorem tej części obchodów była Liga 
Morska i Rzeczna z Wyszkowa wspólnie z mia-
stem Nowy Dwór Mazowiecki. 
Po części ofi cjalnej, w budynku Centrum Infor-
macji Turystycznej przy ciepłej grochówce była 
okazja do wspólnych rozmów i refl eksji. 

Pobiegli ulicami Czterech Generałów 
W niedzielę odbył się pierwszy w historii No-
wego Dworu Mazowieckiego Bieg Czterech Ge-
nerałów ku czci Poległych w Obronie Modlina. 
Na starcie zlokalizowanym pod Bramą Kadetów 
zjawiło się 400 biegaczy. 10-kilometrowa trasa 
biegła ulicami pochodzącymi od nazwisk czte-
rech, związanych z Twierdzą Modlin generałów: 
Bema, Chrzanowskiego, Prądzyńskiego i Ledó-
chowskiego. 
Biegacze mieli do pokonania dwie 5-kilometro-
we pętle. Na mecie najlepsi – w kat. Open byli: 
Rafał Szymborski (Wieliszew Heron Team) z cza-
sem 0:33:31, drugie miejsce zajął Rafał Rusiniak 
(Entre Team PL) z czasem 0:33:43, a na trzecim 
przybiegł Przemysław Osełka (Entre Team PL) z 
czasem 0:34:200. 
Wśród Pań najlepsza była Dominika Dąbrow-
ska z Warszawy, która ukończyła trasę z czasem 
0:46:10. 
Prawie 50 uczestników biegu reprezentowało po-
wiat nowodworski. Najlepszy z nich Stefan Pio-
trowski, przybył na metę na 12 miejscu. Jego czas 
to 0:36:34. 
Na mecie, także  usytuowanej pod Bramą Ka-
detów, na uczestników czekały pamiątkowe sta-
tuetki i medale za udział. Najlepsi otrzymali też 
nagrody rzeczowe. Dekoracji dokonali burmistrz 
Jacek Kowalski oraz Marek Ciborowski – przed-
stawiciel organizatora, którym był Event Serwis. 
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Na fi nał – rekonstrukcja 
Ostatnim punktem obchodów rocznicy była re-
konstrukcja bitwy historycznej „Obrona Modlina 
1939”. Wszystko działo się pod Bramą Północy 
w Twierdzy Modlin. Wydarzenia tamtych od-
twarzali miłośnicy historii reprezentujący: Sto-
warzyszenie Historyczne Cytadela, Towarzystwo 
Historyczne Pancerni 39, Wronieckie Stowarzy-
szenie Historyczne „Historica”, Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Szewron”, Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne, Grupę Rekonstruk-
cji Historycznej 2-go Morskiego Pułku Strzelców, 
Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej, 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej Kampinos, 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 
Pułku Piechoty Legionów, Klub Kawaleryjski 18 
Pułku Ułanów Pomorskich, Grupę Historycz-
ną Dawny Garnizon Twierdza Modlin, Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej „Patria”, Grupę Re-
konstrukcji Historycznej Reko, Grupę Rekon-
strukcji Historycznej Ludności Cywilnej, Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej Pionier 39, Grupę 
rekonstrukcji Historycznej „Narew”, Grupę Re-
konstrukcji Historycznej Kampfgruppe Nord, 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej Wolf, Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Dromedar, 
Grupę Rekonstrukcji Historycznej Grupę Bojo-
wa Kielce, Towarzystwo Miłośników Miasta Lu-
bonia. Narrację podczas widowiska poprowadził 
Marcin Ochman z Muzeum Wojska Polskiego. 
Za organizację odpowiedzialne było Pomorskie 
Centrum Filmowo Rekonstrukcyjne Piotr Cze-
repak. 
To wydarzenie zgromadziło prawie 2 tys. uczest-
ników, nie tylko mieszkańców Nowego Dworu. 

W imieniu Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
udzielili wsparcia w organizacji obchodów
75. rocznicy Obrony Twierdzy Modlin m.in. fi rmie
Konkret S.A. za udostępnienie terenów, wojsku
i służbom mundurowym: 2 Mazowieckiemu Puł-
kowi Saperów, Straży Miejskiej, Nowodworskie-
mu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Miejskiemu 
Zakładowi Oczyszczania, harcerzom, dyrektoro-
wi Zespołu Szkół w Twierdzy Modlin, Lokalnej 
Organizacji Turystycznej, patronom medialnym, 
którymi byli: Mazowiecki Goniec Lokalny, Nowo-
dworski24.pl, Wirtualny Nowy Dwór, Legio24.pl, 
e-nowydwor i Tygodnik Nowodworski oraz in-
nym tu nie wymienionym. 

Twierdza Modlin za półdarmo

W dniach 20-21 września odbyła się akcja 
Twierdza Modlin za półdarmo. Turyści, któ-
rzy tłumnie przybyli wtedy do Twierdzy mogli 
korzystać z licznych zniżek. 20 września odby-
ło się 8 tematycznych wycieczek z przewodni-
kami z Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Mo-
dlin oraz plenerowy seans „CK Dezerterów”. 
Dziękujemy partnerom akcji, dzięki którym 
weekend w Twierdzy Modlin był tak atrakcyj-
ny cenowo. Byli to:
• Bar Austeria
• Best Western Airport Modlin
• Fundacja Park Militarny Twierdzy Modlin
• Hotel Sokołowska
• Hotel Royal
• Kawiarnia Szarow
• Modlin History City
•  Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twier-

dzy Modlin 
• Nowodworskie WOPR
• Piano Restaurant
• Restauracja Borodino
• Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin
• Versal Restaurant
• Villa Modlin Airport
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Drugie polsko-izraelskie spotkanie młodzieży
TEKST ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 FOTO: MM,TT

16 września w hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1 odbyło się drugie 
polsko-izraelskie spotkanie młodzieży (poprzednie – w 2012 roku). Tym razem 
gościliśmy uczniów, dyrektor szkoły oraz nauczycieli ze szkoły średniej Ilan i Asaf 
Ramon w Gederze. 

spotkania w PG1, które zakończyło się pamiątko-
wym zdjęciem.
Druga część polsko-izraelskiego spotkania mło-
dzieży miała inny charakter. Na miejscowym 
kirkucie odbyła się uroczystość w języku polskim 
i hebrajskim, poświęcona pamięci nowodwor-
skich Żydów. Przypomniano historię cmentarza. 
Uczniowie przeczytali fragment książki Pniny 
Frymer-Greenspan, z domu Papier, ukazujący 
opis Wisły i Narwi („Nasze dni były nocami”). 
Młodzież z ZS2 wykonała znaną piosenkę „Alle-
luja”, a uczniowie z Gedery – utwór „Eviator and 
my”. P. Tsvika Placinski w wystąpieniu ukazał hi-
storię swojej rodziny żyjącej w Nowym Dworze. 
Jego ojciec urodził się w naszym mieście. Krewni 
p. Tsviki, którzy zmarli przed 1941, są pochowa-
ni na nowodworskim cmentarzu żydowskim. Po 
wspomnieniach p. Placinskiego rabin Joel Cha-
im Nowicki odmówił kadisz. Burmistrz Nowego 
Dworu p. Jacek Kowalski podkreślił, jak ważne 
są spotkania młodzieży izraelskiej z uczniami 
szkół nowodworskich, nawiązywanie kontaktów 
w duchu tolerancji i dialogu, pamięć o wspólnej 
historii. Przekazał również gościom z Gedery,
p. dyrektor szkoły i p. Tsvi Placinskiemu, pamiąt-
ki z Nowego Dworu.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnów 
Izraela i Polski, a następnie złożenie kwiatów pod 
pomnikiem upamiętniającym nowodworskich 
Żydów.
Inicjatorem drugiego już pobytu Izraelczyków w 
naszym mieście jest p. Tsvika Placinski. Po raz 
kolejny spełniło się jego marzenie, by spotkanie 
młodzieży w Nowym Dworze było swoistym po-
łączeniem Przeszłości, Teraźniejszości i Przyszło-
ści. Organizatorem pobytu młodzieży z Izraela 
w Nowym Dworze był Zespół Szkół nr 2, przy 
współpracy Urzędu Miejskiego. 

W tej niecodziennej lekcji tolerancji i dialo-
gu wzięła również udział młodzież szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w No-
wym Dworze (PG1, PG2, PG3, ZS w Modlinie 
Twierdzy, ZSZ nr 1, LO im. Wojska Polskiego, ZS
nr 2) oraz nauczyciele języka angielskiego. Po-
byt Izraelczyków w naszym mieście był jednym 
z punktów programu wizyty w Polsce. Młodzież 
przyjechała poznać wielokulturową historię No-
wego Dworu, ale również zobaczyć jego współ-
czesne oblicze.
W imieniu młodzieży ze szkół nowodworskich 
gości z Gedery powitali uczniowie z Zespołu 
Szkół nr 2, wyrażając nadzieję, że spotkanie do-
brze posłuży nawiązaniu kontaktów z rówieśni-
kami. Pierwsza z prezentacji multimedialnych 
przybliżyła współczesne oblicze Nowego Dworu 
jako nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej 
się miejscowości na Mazowszu. Druga, ukazała 
wielokulturowe oblicze Nowego Dworu, przede 
wszystkim żydowską historię miasta. Z kolei 
Izraelczycy przedstawili fi lm o swoim kraju,
a także prezentację Gedery i szkoły oraz spojrze-
nie na sytuację społeczno-polityczną w Izraelu
w ostatnich miesiącach. Następnie dyrektor szko-
ły po krótkim wystąpieniu przekazała młodzieży 
z Nowego Dworu pamiątkowe zdjęcie delegacji 
izraelskiej.
W mniej już ofi cjalnej części spotkania ucznio-
wie ZS2 przygotowali dla gości niespodzian-
kę: wspólne zatańczenie poloneza. W tym celu 
wszyscy obejrzeli słynny „koncert nad koncer-
tami” w wykonaniu Jankiela (fragment „Pana 
Tadeusza”, fi lmu Andrzeja Wajdy) oraz polonez 
studniówkowy uczniów ZS2. Teraz już wszyscy 
chętni byli dobrze przygotowani, by ruszyć w tan 
niespiesznym krokiem. Ku miłemu zaskoczeniu 
wszystkich uczniowie z Izraela znakomicie pora-
dzili sobie z metrum naszego narodowego tańca; 
z pewnością bez problemu zatańczyliby poloneza 
na tradycyjnej polskiej studniówce czy balu gim-
nazjalnym.
Niewątpliwie najbardziej oczekiwanym momen-
tem spotkania młodzieży (podobnie jak dwa lata 
temu) były swobodne rozmowy przy ciastecz-
kach. Uczniowie niezwykle szybko nawiązali, cie-
kawe zapewne, kontakty, a porozumiewanie się 
po angielsku stanowiło tylko dodatkową atrakcję. 
Z pewnością młodzież będzie je kontynuowała 
przez Internet. 
Zespół muzyczny SomeDay, wykonując znane 
piosenki, znakomicie tworzył miłą atmosferę



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE WYDARZENIA

19

NOWODWORSKA RÓŻA WIATRÓW
sympatyczne wspomnienia z mijających wakacji i moc atrakcji 
dla najmłodszych
TEKST I FOTO NOK 

Większość imprez z Piosenką Żeglarską ma swój wyjątkowy i niepowtarzalny kli-
mat, do którego powraca się myślami przez cały kolejny rok. Dlatego, tradycyjnie 
w drugiej połowie sierpnia (23.08.2014) zaprosiliśmy Państwa na Nowodworską 
Różę Wiatrów. U nas, w Nowym Dworze Mazowieckim, w amfi teatrze nad Narwią 
obok przystani łodzi rybackich przy dźwiękach dobrej muzyki czuliśmy się niczym 
na rejsie po dalekich wodach. 

Nasza Róża Wiatrów w tym roku gościła takie 
gwiazdy jak zespół „oJ taM”, po którym na 

scenie stanęła grupa z Mazur „ Molly Mallone’s”, 
a pożegnała nas formacja „ Orkiestra Samanta”.   
Zespół OJ taM wystąpił w składzie Alicja Ol-
schowsky – wokal, skrzypce, Karolina Berniak 
- skrzypce, wokal, Tatiana Urgacz – keytar, wokal 
i   Marek Mazurski – wokal, gitara, inst. klawi-
szowe. Ich balladowo-akustyczne granie wyraźnie 
podbiło serca publiczności, bo ta długo domagała 
się bisów. Z kolei Molly Mallone’s to folkowo-
-punkowy zespół z Giżycka doskonale łączący 
elementy folku celtyckiego z punk rockiem. Ir-
landzkimi melodiami granymi na akordeonie
i skrzypcach wkomponowanymi w punk rocko-
we utwory rozbujali nas: Jarek Kwiatkowski, 
Bartek Biwejnis, Piotr Wagner, Ireneusz Pac, 
Adam Jastrzębski, Michał Ciupa. 
Muzyczne opowieści o morzu i dalekich lądach 
w folkowo-rockowym stylu zamknęła Orkie-
stra Samanta, z Wrocławia. Lubka Betlińska 
(skrzypce), Paweł Aleksanderek (wokal, gitara 
akustyczna),  Andrzej Kalus (gitara basowa, wo-
kal), Witek Hrycyk ( perkusja, instrumenty per-
kusyjne), Krzysztof Sołowski (gitara elektrycz-
na, elektroakustyczna, klasyczna) dali żywiołowy 
koncert, pełen ekspresji i różnorodności muzycz-
nej. Czuć było, że żagle to ich pasja i większość 
życia. Repertuar zespołu to wyłącznie autorskie 
teksty oparte na fascynacji literaturą morską
i własnymi doświadczeniami z rejsów.
Wśród publiczności znaleźli się nie tylko wierni 
fani Róży Wiatrów i miłośnicy szant, ale również 
młodzi zapaleni tancerze, którzy rozbujali tę im-
prezę i porwali za sobą kilka par. Na koncertach 
pozostały również dzieci, które wcześniej uczest-
niczyły w warsztatach dla najmłodszych. W  tym 
roku animacje prowadziły „Babeczki”. Dziew-
czyny pokazały jak zrobić maski z kolorowych 
gąbek, jak drukować wzory kulinarne, jak zrobić 
pyszne ciasto i wiele innych ciekawostek arty-
stycznych. Liczne atrakcje dla wszystkich zapew-
niła również Ochotnicza Straż Pożarna – RW za 
co jak zawsze bardzo dziękujemy.
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W Modlinie pożegnaliśmy lato!
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO JACEK KOSIOREK 

W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy miasta pożegnali lato. Po raz kolejny 
impreza odbyła się na terenach szkoły w Modlinie Starym. Na uczestników czekało 
moc atrakcji. 

Już od wczesnych godzin popołudniowych na 
szkolnym boisku czekały na najmłodszych 

dmuchańce-skakańce i trampolina. Chętni mogli 
pomalować sobie buźki. Dzieciaki zabawiali też 
bohaterowie bajek – Kubuś Puchatek i Tygry-
sek.  Na wszystkich uczestników czekały zabawy 
i konkursy  z nagrodami. Jak na piknik przysta-
ło, nie zabrakło stoisk gastronomicznych. Ciepłe 
kiełbaski z grilla serwował sam przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski.
Wieczorem rozpoczęła się część artystyczna. Na 
scenie wystąpiły m.in. zespół RESPECT, i SOME-
DAY. Rzesza fanów bawiła się w rytm przebojów 
popularnego ostatnio zespołu Power Play. Nowo-
dworzanie tańczyli i śpiewali razem z artystami. 
Na szczęśliwców czekały płyty z autografami 
członków zespołu. Gwiazdą wieczoru był Ro-
berto Zucaro, który wystąpił jako ostatni. Dzięki 
niemu wszyscy mogli przypomnieć sobie stare 
dobre włoskie przeboje takie jak: Felicita, Volare, 
Mammma Maria, Susanna. Tańce i śpiewy trwały 
do późnych godzin wieczornych. Organizatorem 
imprezy było miasto Nowy Dwór Mazowiecki. 
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Korpus Kadetów nr 2 Patronem Hufca ZHP w Nowym 
Dworze Mazowieckim
TEKST I FOTO ARTUR ŁĘCKI 

7 września br. odbyły się uroczystości związane z 70. rocznicą powstania 
2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz 95. rocznicą istnienia harcerstwa polskiego 
na ziemiach nowodworskich. Obchody odbyły się w Parku Miejskim im. Józefa 
Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Nowodworska impreza była szczególna, tego 
dnia Korpus Kadetów nr 2 (Korpus Kade-

tów Nr 2 (KK-2), utworzony 28 września 1919 
w Modlinie, w 1926 przeniesiony do Chełmna, 
w 1936 przeniesiony do Rawicza i połączony 
z tamtejszym Korpusem Kadetów nr 3) został 
ofi cjalnie  Patronem Hufca ZHP Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz tego dnia Hufi ec ZHP Nowy 
Dwór Mazowiecki otrzymał sztandar z rąk Ko-
mendantki Chorągwi Stołecznej ZHP hm. Pau-
liny Gajownik. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 Polową 
Mszą Świętą prowadzoną przez kapelana 2 Pułku 
Saperów, po której odbył się uroczysty apel po-
prowadzony przez harcerzy.
Najważniejszym momentem części ofi cjalnej 
było nadanie Hufcowi ZHP imienia Korpusu 
Kadetów nr 2 oraz wręczenie harcerzom nowe-
go sztandaru. Było to możliwe dzięki wsparciu 
fi nansowemu sponsorów, którzy w podzięce 
mogli wbić pamiątkowe gwoździe do drzewca 
sztandaru.
Fundatorami Sztandaru Hufca ZHP byli m.in.: 
doktor Franciszek Szmyd (który był jednym 
z fundatorów poprzedniego sztandaru), Pan 
Krzysztof Kapusta Starosta Nowodworski, Pan 
Jacek Kowalski Burmistrz Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki, Pan Tomasz Dąbrowski Burmistrz 
Łomianek, Pan Paweł Rusiecki Zastępca Burmi-
strza Łomianek, Pan Piotr Ciuchta Prezes Banku 
Spółdzielczego w Nowym Dworze Mazowieckim, 
Pani Halina Choroś  Prezes Mazowieckiego Ban-
ku Spółdzielczego w Łomiankach,  Pan Janusz 
Dąbrowski Prezes Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim, Pan 
Roman Głos Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej 
w Nowym Dworze Mazowieckim, Stowarzysze-
nie Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a. 
Pozostałymi fundatorami były przedsiębiorstwa, 
prywatne fi rmy, mieszkańcy Nowego Dworu Ma-
zowieckiego oraz sami harcerze.
Organizatorami imprezy byli: Hufi ec ZHP Nowy 
Dwór Mazowiecki, Burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego oraz Dowódca 2 Mazowieckie-
go Pułku Saperów w Kazuniu Nowym. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicie-
li władz, służb mundurowych, kombatantów, 

harcerzy oraz mieszkańców, a także Członków
i Sympatyków Stowarzyszenia Absolwentów Li-
ceów Wojskowych SALW-a. Wśród obecnych go-
ści był Maciej Janaszek-Seydlitz syn wychowanka 
Korpusu Kadetów nr 2 ppłk. Wacława Janaszka  
ps. ,,Bolek’’. 

Po uroczystości harcerze wystawili księgę pa-
miątkową, gdzie zaproszeni goście mogli wpisać 
pamiątkowe życzenia i gratulacje.
Po części ofi cjalnej rozpoczął się piknik rodzinny 
połączony z wieloma atrakcjami zorganizowany-
mi przez służby mundurowe m.in: straż pożarną, 
wojsko, straż graniczną, które wystawiły sprzęt 
do pokazów oraz namioty promocyjne. 
Na szczególną uwagę zasługują przygotowane 
przez harcerzy, przy współudziale Stowarzysze-
nia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, 
wystawy poświęconej nowemu patronowi harce-
rzy, Korpusowi Kadetów nr 2, gen. Bronisławo-
wi Duchowi  oraz ciężkiej, niebezpiecznej i nie-
zwykle odpowiedzialnej pracy saperów.

Dla najmłodszych przygotowano konkursy z na-
grodami, zabawy w miasteczku harcerskim oraz 
możliwość wypróbowania sprzętu wojskowego. 
Nie zabrakło tradycyjnej grochówki wojskowej, 
której walory smakowe doceniali uczestnicy tej 
pięknej imprezy przy akompaniamencie zespo-
łów muzycznych.
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Narodowe czytanie
TEKST I FOTO MiPBP 

Uczczono płk. Edwarda Malewicza
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO ZESPÓŁ SZKÓŁ W TWIERDZY MODLIN 

9 września br. dokładnie w 90 rocznicę śmierci, uczono pamięć płk. Edwarda 
Malewicza. Na symbolicznym grobie pułkownika, znajdującym się na cmentarzu 
fortecznym w Twierdzy Modlin zapalono znicze i złożono kwiaty. 

Przy symbolicznym grobie płk. Malewicza 
spotkali się uczniowie klas pierwszych Pu-

blicznego Gimnazjum w Twierdzy Modlin.
W hołdzie pułkownikowi Malewiczowi, 10 
lat temu jego imieniem nazwano gimnazjum
w Twierdzy Modlin. 
Podczas krótkiej uroczystości odczytano życiorys 
patrona szkoły a potem  złożono kwiaty oraz za-
palono znicze.

Na cmentarzu obecni byli także przedstawiciele 
władz samorządowych miasta i powiatu: burmistrz 
Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski oraz Starosta Powiatu Nowo-
dworskiego Krzysztof Kapusta. Nad całością czuwał 
Dyrektor Zespołu Szkół Zdzisław Szmytkowski.

Edward Malewicz był pułkownikiem artylerii 
Wojska Polskiego. Urodził się 8 lutego 1878 roku 
w Grodnie. W 1896 roku ukończył 2 Moskiewski 
Korpus Kadetów, a następnie, od września 1898 
roku pobierał naukę w Konstantynowskiej Szkole 
Artylerii. Uzyskał dyplom technika dróg i komuni-
kacji w Instytucie Dróg i Komunikacji. W sierpniu 
1917 roku zgłosił się do I Korpusu Polskiego, gdzie 
początkowo był dowódcą dywizjonu artylerii cięż-
kiej (fortecznej) w Mazurynie pod Witebskiem.
Od 4 listopada 1918 roku objął stanowisko in-
spektora artylerii w dowództwie korpusu i z no-
minacji J. Dowbór-Muśnickiego został zastępcą 
komendanta twierdzy Bobrujsk. Był członkiem 
delegacji, która 2 marca 1918 roku przybyła do 
Warszawy i złożyła Radzie Regencyjnej spra-
wozdanie z sytuacji w I Korpusie Polskim.

Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski w asyście Pana Starosty Krzysztofa 
Kapusty zainaugurowali w sobotę na terenie przed Miejską 
i Powiatową Biblioteką Publiczną Narodowe Czytanie „Trylogii”.

pokrzepieniu serc, w czasach gdy Polska była 
pod zaborami. 
Z tekstem utworu Henryka Sienkiewicza zmie-
rzyli się przedstawiciele władz i mieszkańców 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Zaprosiliśmy 
do wspólnego czytania lokalnych  poetów, dzieci 
i przyjaciół Biblioteki.
Szczególną atrakcję przygotowała Grupa Rekon-
strukcji Historycznej Rota Strzelcza Prywatnego 
Zaciągu Imć Franciszka uzupełniając czytane 
teksty pojedynkami Kmicica z Wołodyjowskim 
i Bohuna z Wołodyjowskim. Oczywiście cała 
grupa wystąpiła w strojach z epoki.

Wspólnemu czytaniu towarzyszyła okoliczno-
ściowa wystawa poświęcona autorowi, zaprezen-
towano  również różne wydania powieści Henry-
ka Sienkiewicza.
Słuchacze mogli ostemplować przyniesione przez 
siebie książki pamiątkową pieczęcią.
Tegoroczną edycję Narodowego Czytania zorgani-
zowała  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta. 
Byliśmy jednym z ponad 1500 miejsc w Polsce,
w którym czytano „Trylogię”.Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 

roku przez prezydenta Komorowskiego 
ogólnopolska akcja publicznej lektury najwięk-
szych polskich dzieł literackich. Podstawowym 
celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytel-
nictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o 
polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspól-
nej tożsamości.
Narodowe Czytanie to wspaniała okazja, by 
przypomnieć sobie powieści, które kształtowa-
ły całe pokolenia Polaków.
W tym roku do czytania wybrana została „Trylo-
gia” Henryka Sienkiewicza, dzieło napisane ku 

Spontan czyli triki na parkingu
TEKST RED. FOTO OPERACJA SKATEPAKT. 

W związku z przypadającym 15 sierpnia świętem, a co za tym idzie, 
wprowadzonym zakazem handlu, nowodworskim skaterom trafi ła się rzadka 
możliwość pojeżdżenia w miejscach na co dzień ruchliwych. 

Po raz kolejny w miejscu, które dotychczas tęt-
niło życiem, a mowa tu o parkingu centrum 

handlowego Kaufl and, zebrała się spora grupa 
miłośników jazdy na deskorolkach.  
Jak mówią „postanowiliśmy wykorzystać tę szan-
sę i zorganizowaliśmy mały event, w którym 
udział wzięli skaterzy z Nowego Dworu Maz., 
Legionowa, Warszawy oraz Pułtuska”.  Reprezen-
tanci Pułtuska przywieźli ze sobą własnoręcznie 
robioną przeszkodę, która tylko dodała więcej 
frajdy tego dnia. Posypało się dużo dobrych 
trików i odkryto nowe możliwości do jazdy ja-
kie daje to miejsce w takie dni. Był to wspaniały 
przykład czym jest deskorolka i na czym m.in. 

ona polega. Event wspierali Miasto Nowy Dwór 
Mazowiecki, SystemSklep, Locals Skateboards 
oraz Power Of Photo Damian Ochtabiński. 
Jak się okazało, przestrzeń parkingu została wy-
korzystana także przez rowerzystów, rolkarzy,
i drift erów. 

Po rozbrojeniu Korpusu przybył do Warszawy, 
został przyjęty do Wojska Polskiego i 15 listopada 
1918 roku odkomenderowany w stopniu pułkow-
nika na dowódcę Obozu Warownego Modlin.
W maju 1919 pełnił czasowo funkcję dowódcy
9 brygady artylerii, w czerwcu tego roku był krót-
ko dowódcą odcinka Frontu Mazowieckiego.
Był dowódcą grupy operacyjnej Modlin, pod-
legającej 5 Armii generała W. Sikorskiego.
19 czerwca 1920 został przeniesiony na stano-
wisko dowódcze Obozu Warownego Brześć nad 
Bugiem, a po dziesięciu dniach powrócił do Obo-
zu Warownego Modlin na poprzednio zajmowa-
ne stanowisko dowódcy. W okresie od 5 marca 
do 19 kwietnia 1921 roku odbył kurs informacyj-
ny dla wyższych dowódców w Warszawie.
Był nadal dowódcą Obozu Warownego Modlin, 
a jednocześnie ofi cerem nadetatowym 1 pułku 
artylerii ciężkiej, będącego jednostką macierzy-
stą Modlina. 29 maja 1922 roku został zweryfi -
kowany i zatwierdzony w stopniu pułkownika 
ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku. Był 
autorem planów unowocześnienia i rozbudowy 
Obozu Warownego Modlin. Zmarł w Warszawie 
6 września 1924 roku.
Odznaczony był:
- amarantową wstęgą I Korpusu Polskiego,
- Krzyżem Virtuti Militari V klasy,
- Krzyżem Niepodległości (pośmiertnie),
- Krzyżem Walecznych
oraz innymi medalami krajowymi i zagranicznymi. 
Był żonaty z Marią Sadowską. Zmarł bezdzietnie.
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Złote Gody
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 

12 par odebrało z rąk burmistrza Jacka 
Kowalskiego medale i dyplomy z okazji 
Złotych Godów. Uroczystość odbyła 
się 12 września w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury. 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznawane są przez Prezydenta RP. Aby 

je otrzymać trzeba wspólnie przeżyć min. 50 lat. 
W imieniu prezydenta RP odznaczenia wręczył 
burmistrz Jacek Kowalski. 
W krótkim wystąpieniu pogratulował wszystkim 
12 parom tak wspaniałego jubileuszu. Podkreślił, 
że są niekwestionowanym przykładem dla mło-
dego pokolenia. Wspomniał też, że małżonkowie 
mieli przywilej przeżycia połowy wspólnych lat
w poprzednim ustroju, a drugiej połowy w wol-
nej Polsce. Oprócz medali od prezydenta, wszyst-
kie pary otrzymały pamiątkowe dyplomy, kwiaty 
oraz upominki od miasta. Były to ręcznie malo-
wane fi liżanki z widokami Nowego Dworu. 
Odznaczenia otrzymali: Elżbieta i Stanisław 
Grzegolec, Teresa i Zdzisław Telechowscy, Le-
okadia i Stanisław Spaleniak, Zofi a i Tadeusz 
Błaszczykowie, Barbara i Honorat Wróblewscy, 
Helena i Kazimierz Kulawiakowie, Marianna
i Mieczysław Pogórscy, Teresa i Roman Owczar-
czykowie, Maria i Jan Waliszkiewiczowie, Anna
i Stanisław Wytrwałowie, Alicja i Henryk Ciecie-
ra, Teresa i Julian Rybiccy.  
Na widowni zasiadło liczne grono najbliższych 
jubilatów. Rodziny nie kryły wzruszenia i rado-
ści, życzyły dalszych lat w zdrowiu i szczęściu. 
Po części ofi cjalnej wszyscy zostali zaproszeni na 
symboliczną lampkę szampana i słodycze. 
Była to pierwsza w historii miasta uroczystość 
wręczenia odznaczeń z tak liczną, (12-red.), gru-
pą par. Dlatego na jej miejsce wybrano Nowo-
dworski Ośrodek Kultury. 
Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratu-
lacje i życzymy kolejnych wspólnych lat!
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W wojnie obronnej Polski w 1939 r. załoga Modlina broniła się od 10 do
29 września, a  jednym z oddziałów Wojska Polskiego walczących w twierdzy 
był 32 Pułk Piechoty. Pułk od 13 września zajmował obronę na przedpolach 
Nowego Dworu, gdzie też został rozwiązany w dniu kapitulacji twierdzy. Jednym 
z obrońców Nowego Dworu był plut. Stanisław Sierawski, który obecnie jest 
99-letnim majorem Wojska Polskiego w stanie spoczynku.

32 Pułk Piechoty powstał 11 listopada 1918 
r., a następnie w latach 1919-20 brał udział 

w walkach o wschodnie granice Polski. W 1921 
r. został włączony do 8 dywizji piechoty (13, 21,
32 pp, 8 pal) i skierowany do twierdzy modliń-
skiej, w której stacjonował przez cały okres 
międzywojenny. Od  1921 r. 32 pułk posiadał 
odznakę pamiątkową (ofi cerską i żołnierską),
a 11 listopada 1922 r. otrzymał sztandar ufundo-
wany przez społeczeństwo miasta Ciechanów.
Gdy w marcu 1939 r. w Polsce przystąpiono do 
przygotowań obronnych utworzono m.in. armię 
„Modlin” (8, 20 DP, Mazowiecka, Nowogrodzka 
BK), która osłaniała Warszawę przed uderzeniem 
z Prus Wschodnich. 32 pułk otrzymał wówczas 
zadanie  zmobilizowania 4 batalionów fortecz-
nych (tzw. marszowych), które  otrzymały jego 
numerację (IVM/32pp, VM/32pp, VIM/32pp, 
VIIM/32pp).Były one przeznaczone do obrony 
przedmościa „Modlin” (d-ca płk Wacław Młodzia-
nowski), które znajdowało się na głównej pozycji 
obrony armii „Modlin”,  przebiegającej wzdłuż Wi-
sły (od Płocka) i Narwi (do Różana).  Mobilizacja 
wspomnianych batalionów fortecznych nastąpiła 
po 24 sierpnia. Trzy dni później 32 pułk (bez III 
batalionu pozostałego w Modlinie) przegrupował 
się na północne Mazowsze, gdzie koncentrowała 
się  8 DP (d-ca płk Teodor Furgalski).
Wybuch wojny zastał 32 pułk piechoty w rejonie 
na zachód od Ciechanowa, gdzie 8 DP pozosta-
wała w odwodzie armii „Modlin”.  Pułk 3 wrze-
śnia  brał udział w kontrataku 8 DP na Grudusk, 
podczas którego poniósł duże straty. 
W dniach 4-6 września 32 pułk cofał się do Mo-
dlina, gdzie  zajął obron na odcinku „Pomie-
chówek” obsadzonym od  3 września przez jego 
III batalion (d-ca mjr Marian Jana). Następnie, 
w dniach 11-13 września 32 pułk piechoty (bez 
II batalionu) brał udział w działaniach 8 DP
w Puszczy Kampinoskiej, których celem było 
nawiązanie kontaktu z wojskami GO gen. Th om-
méego (armii „Łódź”). Doszło wówczas do boju 
pod Zaborowem (12 września), w trakcie którego 
artylerii 8 DP zniszczyła 11 czołgów niemieckich. 
Wieczorem 13 września 8 DP  powróciła do 
twierdzy i z rozkazu gen. Th omméego zajęła 
obronę w południowo-zachodnim rejonie twier-
dzy.  Od 14 września  obrona Modlina podzielo-
na  była na cztery odcinki obrony: „Zakroczym” 
(2 DP), „Twierdza” (30 DP), „Pomiechówek”
(28 DP) i „Nowy Dwór – Kazuń” (8 DP, 30 DP 
od 20 września). Taka też organizacja utrzymana 
była, aż do dnia kapitulacji twierdzy.

Gdy 14 września  8 DP (13, 32 pp, 8 pal bez 
II dywizjonu) liczyła 10 140 żołnierzy i zajęła 
obronę odcinka „Nowy Dwór – Kazuń”.  Od-
cinek ten był podzielony na dwa pododcinki: 
„Nowy Dwór”,  między Narwią i Wisłą, obsa-
dzony przez 32 pułk piechoty i „Kazuń”, w łuku 
Wisły,  dozorowany przez 13 pp rozlokowany 
w Kazuniu. Pododcinek „Nowy Dwór” miał 
szerokości około 5 km i był przedzielony linią 
kolejową Warszawa – Działdowo, co dzieliło 
obronę na dwa sektory: północny (od Narwi 
do toru kolejowego) i południowy (od toru 
kolejowego do Wisły); teren w obu sektorach 
był dobrze zalesiony. Północny sektor obsadzał 
32 pułk piechoty (bez I/32pp), który był wspie-
rany ogniem III dywizjonu 8 pal. Stanowisko 
dowódcy pododcinka (ppłk S. Zająca) mieściło 
się w forcie IV, który stanowił oparcie dla pra-
wego skrzydła sektora północnego. Południo-
wy sektor (d-ca ppłk Konrad Szramka) zajmo-
wał natomiast I batalion 32 pp (mjr Edward 
Jasiński), batalion marszowy 56 pp oraz
III dywizjonu 8 pal. W tym też dniu największe 
zagrożenie dla Modlina występowało właśnie 
na pododcinku „Nowy Dwór”, gdyż niemiecka 
228 DP sforsowała Narew w rejonie Orzecho-
wo – Dębe i kierowała się w kierunku Nowe-
go Dworu. Wkrótce też, około godziny 15.00,  
doszło do pierwszych walk w rejonie Krubina, 
gdzie Niemcy zdołali wyprzeć kawalerię dy-
wizyjną 8 DP z przedpola.  Niemcy rozwinęli 
następnie silne natarcie, wspierane ogniem 
artylerii, na północny sektor obrony 32 pp. 
Prowadzone początkowo z dużym rozmachem 
natarcie, załamało się jednak w ogniu artylerii
i broni maszynowej polskiej obrony. Po tym nie-
udanym ataku przez kilka dni na pododcinku 
„Nowy Dwór”, podobnie jak w innych rejonach 
twierdzy, panował względny spokój co oznacza-
ło, że Niemcy szykują się do kolejnego ataku. 
Zapowiedzią tego było wielogodzinne bombar-
dowanie lotnicze twierdzy 17 września, które 
spowodowało duże straty wśród obrońców. 
Niemieckie ataki nastąpiły 18 września, przy czym 
w północnym rejonie twierdzy miały one charakter 
pozoracyjny i szybko załamały się w ogniu polskiej 
obrony. Główne uderzenie 227 DP skoncentrowane 
było natomiast na pododcinku „Nowy Dwór”, gdzie 
piechota niemiecka nacierała w kierunku wzg. 85,1 
oraz szosy prowadzącej do Bożej Woli. Bronił się tam 
I batalion 32 pp. Tam też Niemcom udało się przeła-
mać obronę 1 kompani  (por. Gołębiowski) i podejść 
do Bożej Woli, skąd jednak zostali wyparci kontrata-
kiem kompanii z II batalionu 32 pp (d-ca mjr Paku-
ła). W późniejszym okresie Niemcy nie podejmowali 
już na pododcinku „Nowy Dwór” frontalnych ata-
ków, ale zasypywali pozycje 32 pułku piechot ogniem 
artylerii i bombami lotniczymi, co powodowało duże 
straty w szeregach 32 pułku piechoty. 
W obronie Nowego Dworu poległ m.in.: ad-
iutant III batalionu ppor. Stanisław Kołeczek
(19 września), d-ca plutonu konnego ppor. rez. 
Stanislaw Dziewanowski (19 września w kol. 
Góra), ppor. rez. Alfred Kostscha (20 września), 
ppor. rez. Stanisław Królikowski (20 września), 
d-ca 6 kompanii kpt. Wacław Krupa (22 września 

w kol. Góra), d-ca 3 kompanii kpt. Józef Bara-
nowski (26 września), d-ca kompanii ckm kpt. 
Oskar Fink (26 września). 
Rozkaz o kapitulacji załogi Modlina i zaprzesta-
niu walk dotarł do 32 pułku piechoty 29 września 
1939 r. około godziny 8 rano. Na całym podod-
cinku „Nowy Dwór” nastąpiło przerwanie walk, 
a około godz. 9 odbyły się zbiórki pododdziałów 
pułku, na których dowódcy odczytali żołnierzom 
pożegnalny rozkaz gen. Th omméego.  Następnie 
dowódca pułku ppłk Stefan Zając wydał rozkaz
o rozwiązaniu 32 pułku piechoty, a od godzi-
ny 10 żołnierze zaczęli składać broń. Wśród 
obrońców Nowego Dworu był plut. Stanisław 
Sierawski – dziś 99-letni major Wojska Polskiego
w stanie spoczynku. Urodził się 12 kwietnia 1915 r.
w Olszawnicy Starej i wiosną 1937 r. został powo-
łany do zasadniczej służby wojskowej w 32 pułku 
piechoty w Modlinie. Ukończył pułkową szkołę 
podofi cerską, a gdy wybuchła wojna był kapra-
lem i dowodził sekcją granatników w kompanii 
strzeleckiej III batalionu. Od 14 do 29 września 
kpr. Sieniawski, w szeregach III batalionu, brał 
udział w obronie Nowego Dworu. Za męstwo
i odwagę w dwutygodniowych walkach na przed-
polach miasta kpr. Sieniawski awansował do 
stopnia plutonowego, a 28 września 1939 r. został 
odznaczony Krzyżem Walecznych. Dziś 99-letni 
major Sieniawski nadal z bólem serca wspomina, 
jak ciężko było składać broń i iść do niemiec-
kiej niewoli. Najpierw trzymano ich w forcie IV
w Janówku, a później przewieziono pociągiem 
towarowym do obozu w Mławie. Do domu plut. 
Sierawski powrócił w drugiej połowie paździer-
nika 1939 r. Później został żołnierzem Armii Kra-
jowej, brał udział w powstaniu warszawskim na 
obrzeżach stolicy, a po zakończeniu wojny praco-
wał przy odbudowie zniszczonego kraju.

Ofi cerowie i żołnierze 32 pułku piechoty – Modlin, ok. 1935 r.

Major  Stanisław Sierawski – obrońca Modlina we wrze-
śniu 1939 r.

Mjr w st. spocz. Stanisław Sierawski (z prawej)
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60 wspólnych lat!
TEKST I FOTO ANETA PIELACH  PIERŚCIENIAK

60-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili państwo Jadwiga i Tadeusz 
Gryszpanowiczowie. Z tej okazji, do domu dostojnych Jubilatów przybyli 
burmistrz Jacek Kowalski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bożena Kardasz. 

Odwiedziny miały miejsce 28 sierpnia. Pani 
Jadwiga i pan Tadeusz nie kryli wzruszenia. 

Burmistrz złożył im serdeczne życzenia, pogra-
tulował  tak wspaniałego jubileuszu i wręczył 
pamiątkowy dyplom oraz upominki. Po części 
ofi cjalnej państwo Gryszpanowicz zaprosili gości 
na herbatę i ciastko. Kilkudziesięciominutowa 
rozmowa okraszona była humoreskami ze wspól-
nego życia, historiami z życia miasta oraz opinia-
mi nt. aktualnych wydarzeń. 
Jubilaci podkreślali też wspaniałe kontakty z są-
siadami, którzy byli inicjatorami uroczystości, 

jak również opiekuńczość rodziny. Burmistrz 
spytał o receptę na tak długie, zgodne pożycie. 
„Wszystko robimy razem, zawsze” – odpowie-
dzieli zgodnie Państwo Gryszpanowicz. 
Życzymy Państwu Jadwidze i Tadeuszowi Grysz-
panowicz dalszych wspólnie przeżytych w szczę-
ściu i zdrowiu lat!

Odsłonięto tablicę poświęconą ks. Czesławowi Żyle!
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO GAZETA NOWODWORSKA 

Pamięci Ks. Czesława Żyły poświęcona jest tablica, którą w niedzielę, 7 września 
odsłonięto w parafi i pw. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim.  
W uroczystości wzięła udział rodzina księdza Żyły, liczne grono parafi an oraz 
władze miasta. 

Dokładnie w pierwszą rocznicę śmierci od-

prawiona została msza święta w intencji 

Zmarłego. Celebrował ją biskup pomocniczy die-

cezji warszawsko-praskiej – Marek Solarczyk. Po 

mszy, o godz. 13:00 biskup poświęcił pamiątkową 

tablicę, którą ufundowali wspólnie parafi a i wier-

ni. Tablica wykonana jest z czarnego granitu, na 

którym umieszczono żeliwny odlew, wizerunek 

ks. Czesława Żyły. 

W uroczystościach oprócz wiernych wzięła 

udział rodzina księdza Czesława Żyły, w tym jego 

brat. Po uroczystościach, zostali zaproszenia na 

obiad. Na mszy obecny był także burmistrz No-

wego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.  

Ksiądz Czesław Żyła był wieloletnim probosz-

czem parafi i pw. św. Michała Archanioła.  Dzięki 

jego staraniom wybudowano w Nowym Dworze 

Mazowieckim nowy kościół.  Był też honorowym 

obywatelem miasta. Zmarł w ubiegłym roku, do-

kładnie 7 września, w wieku 86 lat. 
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Wśród licznie zgromadzonych gości, mło-
dzieży szkolnej i sympatyków 2  Mazo-

wieckiego Pułku Saperów w piątkowe południe 
swoje święto obchodzili saperzy z  Kazunia. 
Uroczystości z okazji siedemdziesiątej rocznicy 
powstania jednostki miały miejsce w Parku Miej-
skim im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Przybywającemu na uroczystość dowódcy pułku 
pułkownikowi Adamowi Przygodzie meldunek
o gotowości pododdziałów do uroczystości 
złożył szef sztabu pułku podpułkownik Jerzy 
Łuszczykiewicz. Chwilę później, odegrany zo-
stał Hymn Państwowy, który odśpiewały setki 
saperów podczas wciągania „biało-czeronej” na 
maszt. Święto, które obchodzimy wspólnie z we-
teranami, kombatantami, władzami lokalnymi 
i samorządowymi i zaprzyjaźnionymi służbami 
mundurowymi daje powód do dumy. Wśród za-
proszonych gości nie zabrakło byłych dowódców 
oraz żołnierzy, którzy ze wzruszeniem wspomi-
nają lata swojej służby. Po ofi cjalnym przywita-
niu licznie zebranych gości wśród których byli 
między innymi Poseł na Sejm RP Pani Jadwiga 
Zakrzewska  oraz pełniący obowiązki Szefa Za-
rządu Inżynierii Wojskowej Inspektoratu Rodza-
jów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych pułkownik Daniel Król głos zabrał 
dowódca pułku.
  „Jesteśmy spadkobiercami chlubnego dorobku 
saperów naszej jednostki i każdego dnia zapisu-
jemy kolejne karty naszej bogatej a jednocześnie 
ulanej krwią historii... Budujemy i niszczymy, 
minujemy i rozminowujemy a także niesiemy 
pomoc tym, którzy jej oczekują. Walcząc z ży-
wiołami ratujemy życie i mienie ludności cywil-
nej podczas klęsk żywiołowych. Jesteśmy zawsze 
tam gdzie potrzebna jest pomoc!” – rozpoczął 
swoje przemówienie okolicznościowe dowód-
ca 2 pułku saperów pułkownik Adam Przygoda
w przeddzień siedemdziesiątej rocznicy powsta-
nia jednostki.
Jednostka jako oddział wojsk inżynieryjnych 
dziedziczy chlubne tradycje saperów z Kazu-
nia. Prowadząc działania bojowe na frontach
II wojny światowej każdego dnia nasi poprzed-
nicy narażali swoje życie. Tuż po zakończeniu 
działań bojowych saperzy prowadzili nieustającą 

walkę z zardzewiałą śmiercią. Poświęcenie, od-
waga oraz oddanie swojej ciężkiej służbie od lat 
przyświecało żołnierzom z Kazunia. W wyniku 
działań bojowych oraz w trakcie rozminowywa-
nia kraju śmierć poniosło 117 saperów a prawie 
500 zostało rannych. Zaangażowanie jednostki 
w wykonywanie zadań poza granicami państwa 
dawało wiele powodów do dumy i satysfakcji ze 
służby. Byliśmy w najdalszych zakątkach świa-
ta prowadząc działania w Syrii, Iraku, Kosowie, 
Libanie, Czadzie, Pakistanie oraz Afganistanie. 
Poświęcając się ciężkiej służbie jaką wykonują sa-
perzy w trakcie misji zagranicznych odnieśliśmy 
straty, które zadały ogromne cierpienie. W wy-
niku działań bojowych poza granicami państwa 
śmierć poniosło 5 Naszych saperów, którzy na 
zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Przyglądając się nowoczesnym robotom, maszy-
nom oraz wyposażeniu można powiedzieć, że 
dzisiejszy saper to profesjonalista. Kompania roz-
minowania, przygotowała w trakcie uroczystości 
pokaz sprzętu jakim dysponuje pododdział. Była 
to wspaniała lekcja dla młodych adeptów saper-
skiego rzemiosła. Pełniąc dyżur w  ramach Sił 
Odpowiedzi NATO wystąpili w kamizelkach tak-
tycznych, hełmach oraz bronią podkreślając go-
towość do wykonywania najtrudniejszych zadań 
stawianych saperowi.
Uroczyste obchody święta 2 Mazowieckiego Puł-
ku Saperów były doskonałą okazją na wręczenie 
odznaczeń oraz awansów na wyższe stanowiska 
służbowe. Wśród wyróżnień jakie otrzymali żoł-

Święto Pułku Saperów
TEKST I FOTO NA PODST. WWW.2MPSAM.WP.MIL.PL

nierze były Gwiazdy Afganistanu oraz Iraku za 
służbę w kontyngentach wojskowych oraz me-
dale resortowe. Medal okolicznościowy „60 lat 
udziału Polski w misjach poza granicami pań-
stwa” z rąk Prezesa Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ 
generała brygady Stanisława Woźniaka otrzymał 
dowódca kazuńskich saperów pułkownik Adam 
Przygoda. W trakcie uroczystości odznaczeniem 
„Medal Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów Sił 
Zbrojnych RP” uhonorowany został także Sztan-
dar 2 Mazowieckiego Pułku Saperów.
Całość uroczystości zakończyła defi lada wojsko-
wa, którą poprowadził szef sztabu pułku podpuł-
kownik Jerzy Łuszczykiewicz. Za nim defi lowała 
kompania honorowa dowodzona przez kapitana 
Marcina Materna, kolumna sztabu pułku, pod-
oddziały 1 batalionu inżynieryjnego, logistyczne-
go oraz kompania rozminowania, którą dowodzi 
kapitan Tomasz Słodziński oraz kompania do-
wodzenia prowadzona przez porucznika Daniela 
Mikułę. Uroczystość zakończyły pokazy arty-
styczne oraz zabawy dla najmłodszych przygoto-
wane przez klub wojskowy 2 pułku saperów.
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Witaj Szkoło!
TEKST I FOTO TPD 

Koniec wakacji przyszedł szybciej niż się spo-
dziewaliśmy. Choć były one bardzo udane to 

już czas wrócić do szkoły, do zajęć pozaszkolnych 
w „Ognisku” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Bar-
dzo miło wychowankowie TPD wspominali po-
czątek wakacji. Przez dwa tygodnie mogli uczest-
niczyć w akcji „Lato w mieście” zorganizowanej 
przez Zarząd Miejskiego Oddziału Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. W ramach wolontariatu opiekowali się 
dziećmi wychowawcy pracujący w „Ognisku”. 
Wychowankowie korzystali z zajęć w „Ognisku” 
i posiłków a także mogli uczestniczyć z zaję-
ciach organizowanych w NOK-u, brali udział
w zajęciach sportowych na hali NOSiR-u. Nieza-
pomniany był wyjazd do Ogrodu Botanicznego
w Powsinie. Wszystko, co dobre szybko się koń-
czy. Mimo wszystko powrót do szkoły był miłym 
zaskoczeniem. Podopieczni Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci otrzymali na początek roku szkolnego 
wyprawkę szkolną w formie zeszytów, i różnych 
przyborów szkolnych (długopisy, ołówki, kredki 
itp.). Sponsorami wyprawki, którym składamy 
najserdeczniejsze podziękowania byli Pan Karol 
Bielec i Roksana Aliw „Młodzi Demokraci”. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim bardzo gorąco i serdecznie 
dziękuje organizatorom akcji „Podaruj Zeszyt” 
Panu Karolowi Bielcowi i Oksanie Aliw – Mło-
dym Demokratom PO, którzy zebrali i przekazali 

1139 zeszytów i 414 sztuk różnych przyborów 
szkolnych tj. kredki, długopisy, bloki, piórniki, 
ołówki, gumki, komplety kreślarskie, notesy, 
pojemniki na kanapki, worki szkolne, okładki 
na zeszyty, temperówki, zeszyty wycinankowe, 
fl amastry, kleje, krepinę, itp. Dzięki temu mo-
gliśmy wspomóc 197 naszych wychowanków 
„Ognisk” TPD i przygotować dla nich niezbędną 
wyprawkę szkolną. Naszym ofi arodawcą dzięku-
ją: 35 dzieci z „Ogniska” TPD z Nowego Dworu 
Mazowieckiego z ul. Bohaterów Modlina 77A, 
30 z ul. Szkolnej 3, 35 z „Ogniska” TPD Kosewo,
37 z „Ogniska” TPD ze Szczypiorna i 60 z „Ogni-
ska” TPD w Zakroczymiu. 

20 osób, mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego  
wzięło udział w 303-ej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. 

Nowodworzanie wymaszerowali 6 sierpnia 
z Warszawy wraz z najliczniejszą grupą 

pątników uczestniczących w Warszawskiej Piel-
grzymce Pieszej. Do Częstochowy grupa dotarła 
14 sierpnia a dzień później, 15 sierpnia, wzięła 
udział w uroczystej mszy świętej w klasztorze na 
Jasnej Górze. 
Organizatorem nowodworskiej pielgrzymki, jak 
co roku, był Jerzy Plackowski. W jego imieniu 
składamy serdeczne podziękowania p. Krystynie 
Konwerskiej, za ogromną pomoc okazaną przy 
organizacji pielgrzymki. Wsparcia udzieliło tez 
miasto Nowy Dwór Mazowiecki, przekazując 
m.in. koszulki miejskie, dzięki którym nasi piel-
grzymi wyróżniali się na tle innych grup. 

Nowodworscy pielgrzymi poszli na Jasną Górę!Nowodworscy pielgrzymi poszli na Jasną Górę!
TEKST I FOTO RED. 

Współpraca ze Związkiem Żołnierzy AK
TEKST AK FOT. MARCIN ŁADA

12 września 2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej podpisano porozumienie pomiędzy tą organizacją, a Związkiem 
Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. 

Porozumienie w imieniu obu organizacji pod-
pisali mjr w st. spocz. prof. dr hab. Leszek 

Żukowski – prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK i 
płk rez. Alfred K abata – prezes Zarządu Głów-
nego ZOR RP.
Związek Ofi cerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej, ścisłe współpracuje ze środowiskami 
kombatanckimi, gdyż w swoich szeregach skupia 
także kombatantów, w tym tych, którzy byli żoł-
nierzami Armii Krajowej.
W podpisaniu porozumienia uczestniczył Łu-
cjan Sokołowski – sekretarz ZG ŚZŻAK oraz 

członkowie ZG ZOR RP: Marcin Łada – wice-
prezes, Artur Błoński i st. sierż. pchor. Jerzy 
Bogdan Raczek.
W podpisanym porozumieniu organizacje posta-
nowiły współpracować ze sobą w celu:
•  obrony dobrego imienia i pamięci Armii Kra-

jowej i jej żołnierzy oraz struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego;

•  utrwalania i rozpowszechniania w społeczeń-
stwie historii, tradycji i dziedzictwa ideowego 
– etosu Armii Krajowej i Polskiego Państwa 
Podziemnego;

•  wspierania wspólnych inicjatyw mających 
na celu wychowanie młodzieży w szacunku 
do ideałów ojczystej historii, w tym poprzez 
krzewienie wiedzy o historii Armii Krajowej i 
Polskiego Państwa Podziemnego;

•  upamiętniana miejsc związanych z działalno-
ścią Armii Krajowej.

Określono również formy realizacji tych celów.
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Poległym 
za Ojczyznę
TEKST I FOTO RED.

Uczcili powstanie Solidarności!
TEKST RED. FOTO URZĄD MIEJSKI

1 września w 75. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej przedstawiciele władz miasta 

złożyli kwiaty pod, usytuowanym w centrum 
Nowego Dworu Maz., obeliskiem upamięt-
niającym Poległych za Ojczyznę. W asyście 
Straży Miejskiej oraz nowodworskich harce-
rzy hołd tym, którzy zginęli podczas wojny 
złożyli: Burmistrz – Jacek Kowalski, Radne 
– Krystyna Kocan i Grażyna Nadrzycka oraz 
przedstawiciele 2 Mazowieckiego Pułku Sape-
rów. Symboliczna uroczystość co roku odby-
wa się w tym miejscu. Centralne nowodwor-
skie obchody na pamiątkę tego znamiennego 
wydarzenia w dziejach kraju odbędą się 21 
września w Twierdzy Modlin.

8 września br. władze samorządowe 
miasta uczciły rocznicę powstania 
NSZZ Solidarność. 

Najpierw odbyła się msza święta w koście-
le pw. Św. Michała Archanioła w centrum 

miasta. Następnie zgromadzeni przemaszerowali 
ulicami Nowego Dworu na Skwer Solidarności. 
Tam w asyście pocztu sztandarowego, wystawio-
nego przez działaczy Związku, oraz Straży Miej-
skiej, złożono kwiaty pod obeliskiem i oddano 
hołd działaczom Solidarności. 
Wśród obecnych na obchodach był burmistrz 
Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski, zastępca burmistrza Janusz 
Mikuszewski, starosta nowodworski Krzysztof 
Kapusta oraz działacze NSZZ Solidarność. 
Przypomnijmy, że w 2010 roku Rada Miejska
w Nowym Dworze Mazowieckim podjęła uchwa-
łę, o nadaniu miejscu u zbiegu ulic Mazowieckiej 
i Zakroczymskiej  nazwy „Skwer Solidarności”.  
Stanął tu także pamiątkowy obelisk, pod którym 
corocznie odbywają się uroczystości upamiętnia-
jące powstanie NSZZ Solidarność. 

Wszystkim zależy na Twierdzy Modlin!
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 

inwestycje, problemy z jakimi borykają się jako 
inwestor oraz przedstawili swoje propozycje dot. 
dalszego rozwoju Twierdzy Modlin. 
Prezes Konkretu Wiesław Prusiecki wspomniał, 
że jako inwestor złożyli kilka aplikacji o dofi nan-
sowanie rewitalizacji obiektu do różnych insty-
tucji. „Dostaliśmy zero” stwierdził ze smutkiem. 
Poruszył też problemy fi rmy związane z zakupem 
kolejnych obiektów na terenie Twierdzy Modlin, 
co jest niezbędne z punktu widzenia stworzenia 
w cytadeli modelowego smart city. Co więcej, 
utrudnia to prowadzenie remontów i napraw ist-
niejącej infrastruktury. 
Następnie zaprezentował wizję wypromowania 
Twierdzy Modlin poprzez jedną wspólną nazwę 
dla tego obszaru, którą jest słowo-klucz „Modlin” 
(angielska nazwa Fort Rivers). Wiesław Prusiecki 
przedstawił też plany budowy na terenie cytadeli 
dwóch 21 piętrowych wież, w których docelowo 
miałoby się mieścić dwa tysiące pokoi. Pierwszy 
etap to realizacja tysiąca  pokoi, w drugim etapie 
następny tysiąc pokoi. „Chcemy żeby nasz resort 
obsłużył całą środkową Polskę” – mówił. Inwe-
stor ma też plany otwarcia się na nowe techno-
logie. Twierdzą interesują się już takie fi rmy jak 
Siemens, Samsung i Hitachi. 
Przedstawiciele fi rmy Konkret omówili też inwe-
stycje, które dotychczas zostały zrealizowane na 
terenie cytadeli: wyremontowano dach, przepro-

wadzono serwis kanalizacji i instalacji wodnej, 
wykonano prace zabezpieczające obiekt przed 
dalszą degradacją, przeprowadzono remont ka-
nalizacji deszczowej, wymieniono studnie chłon-
ne, zagospodarowano zieleń.  
W dyskusji głos zabrał także przedstawiciel 
Agencji Mienia Wojskowego, który poinformo-
wał, że do końca 2015 roku AMW chce „wyjść” 
z Twierdzy. To oznacza, że Agencja sprzeda 
wszystkie nieruchomości, którymi obecnie dys-
ponuje a którymi interesują się już inwestorzy 
prywatni. 
Nie zabrakło też pytań o losy bodaj najistotniej-
szego dla mieszkańców i fortyfi kacji budynku 
GKO. Jak mówił burmistrz, budynek nie zmie-
ni swojego przeznaczenia. „Nadal będzie pełnił 
funkcje kulturalne, choć bardziej sprecyzowanej 
koncepcji co do jego zagospodarowania nie ma”. 
Wiesław Prusiecki pytał też o losy spichlerza, na 
co przedstawicielka fi rmy Banaszek odpowiedzia-
ła, że prowadzone są prace zabezpieczające obiekt, 
i trwają też uzgodnienia z konserwatorem. 
Konkluzja ze spotkania jest taka: wszystkie 
obiekty w Twierdzy Modlin muszą mieć swoich 
docelowych właścicieli. Tylko przez realizację 
ich pomysłów i wprowadzenie nowych funkcji 
w obiekty zabytkowe, teren ten ma szansę na po-
wrót do dawnej świetności i blasku. 

We wtorek 16 września w hotelu Royal w Twierdzy Modlin odbyło się czwarte 
spotkanie Zespołu Roboczego ds. Ochrony i Zagospodarowania Twierdzy Modlin. 
Organizatorami spotkania byli Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 
oraz Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
kilkunastu instytucji m.in. Mazowieckiego 

Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, 
Agencji Mienia Wojskowego, Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego, fi rmy 
KONKRET S.A., samorządowcy i przedsiębiorcy. 
Zebranych powitał burmistrz Nowego Dworu 
Maz. Jacek Kowalski podkreślając, że Hotel Royal 
(tam odbyło się spotkanie – red.) jest doskonałym 
przykładem zagospodarowania obiektu zabytko-
wego. Dodał też, że to iż Zespół nadal pracuje  po-
twierdza, że organom rządowym i samorządowym 
zależy na tym, aby teren Twierdzy wrócił do daw-
nego blasku. Burmistrz podkreślił też, że miasto i 
jego  instytucje są po to by usuwać bariery admi-
nistracyjne i pomagać inwestorom.  W tym celu, 
jak powiedział, została powołana nowa instytucja 
tj. Miejski Konserwator Zabytków. 
W trakcie spotkania odbyło się kilka wystąpień
i prezentacji. Piotr Brzeski – Dyrektor Mazowiec-
kiego Biura Planowania Regionalnego przedsta-
wił opracowanie dot. możliwości rozwoju regio-
nu w oparciu o lotnisko w Modlinie i stworzenie 
modelowego airport city. Podkreślił, że kierowa-
ne przez niego Biuro będzie zabiegać, aby oma-
wiane działania zostały wpisane do dokumentów 
strategicznych województwa mazowieckiego. 
Przedstawiciele fi rmy KONKRET S.A. omówi-
li dotychczas zrealizowane na terenie cytadeli 
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1 września uczniowie klas 0-6 przywitali rok szkolny 
2014/2015.
TEKST I FOTO ORGANIZATORZY

12 września uczniowie klasy 3c wraz z wice-
dyrektorem Czesławem Stępińskim oraz 

przyrodniczkami: mgr Małgorzatą Lech i mgr 
Renatą Sawicką-Turek oraz  panią przewodnik 
Brygidą Małkiewicz, wzięli udział w spływie ka-
jakowym Borkowo – Pomiechówek. Podziwia-
liśmy malowniczą dolinę Wkry, mieliśmy oka-
zję obserwować rodzinę łabędzi, które dopiero 
uczyły się latać, kaczki krzyżówki, mewy oraz… 
krowy i konie. Młodzież ćwiczyła „pracę w gru-
pach dwuoosobowych”, a rewelacyjna pogoda 
wprawiła wszystkich w dobry nastrój. Na mecie 
przywitał nas pan dyrektor Zdzisław Szmytkow-
ski, a towarzyszyły mu: pani Ewa Szmytkowska
i trzy dziewczynki z klasy 3c, którzy przygotowali 
kiełbaski z grilla i herbatkę. 
Życzę wszystkim, aby bieżący rok szkolny upły-
nął tak przyjemnie i tak gładko jak nasz spływ.

KAJAKIEM W NOWY ROK SZKOLNY !
TEKST MGR RENATA SAWICKATUREK

Dnia 1.09.2014 r. dzieci z gr. VI integra-
cyjnej ,,PEREŁKI” z PP5 na Osiedlu 

Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim 
powitały swój ,,Bajkowy Świat”. Z powa-
kacyjnym uśmiechem wkroczyły w progi 
przedszkola i z dużą ciekawością malującą 
się na twarzach zajrzały do sali. Każde dziec-
ko zostało powitane piosenką i przedstawiło 
się podając swoje imię. Wszyscy wsiedliśmy 
do ,,Przedszkolnej karuzeli” i wyruszyliśmy
w podróż w poszukiwaniu skarbów – perełek.
Pierwszy tydzień spędziliśmy na muzycz-
no-ruchowych zabawach integracyjnych, 
opracowaliśmy wspólnie KODEKS PRZED-
SZKOLAKA, aby wiadomo było jak ba-
wić się i uczyć, żeby wszystkim było miło i 
wesoło. Każdy jest bardzo ważny w naszej 
przedszkolnej grupie i o tym wie KAŻ-
DA PEREŁKA. Malując swoje dłonie farbą
i odbijając je na papierze stworzyliśmy czaro-

dziejski ogród, w którym mieszkają słowa: Pro-
szę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry, do 
widzenia, dobry wieczór, dobranoc. Codzien-
nie uczymy się współpracować i współdziałać, 
jak w każdej rodzinie. Ćwiczymy chętnie z pa-
nem Tomkiem, bo zajęcia z nim to wielka fraj-
da. Szkoda, że tylko raz w tygodniu…

,,Perełki” podzieliły się już wrażeniami z wa-
kacji. Wspominały polski Bałtyk, rysowały na 
piasku morskie fale i słuchały szumu morza. Mu-
szelka przyłożona do ucha przeniosła wszystkich 
na piaszczystą, słoneczną plażę. Niektórzy przy-
pomnieli nam, jak było w Krainie Mazurskich 
Jezior. Postawiliśmy żagle i wyruszyliśmy na je-
ziora. Bartek Ż. i Bruno, nasi wspaniali czytelnicy 
pomogli wszystkim wybrać te napisy, które ko-
jarzą się z wakacjami nad jeziorem. Wiele emo-
cji wyzwoliły w dzieciach letnie wspomnienia
z pięknych, polskich gór Tatr. Dzieci, czyli góralki 

i górale wzbogaciły swoje słownictwo oglądając 
strój góralski i pamiątki z tego regionu.

Wszystkim PEREŁKOM życzymy:
Kwiatów słońcem pachnących,

przyjaciół kochających,
radości i śmiechu bez końca, 
dni pełnych pogody i słońca.

Pozdrawiamy cieplutko.
Wychowawcy grupy:

Agnieszka Janicka
Jadwiga Kozłowska

Dla pierwszaków i grup przedszkolnych to 

nowe doświadczenie na drodze edukacji. 

Każdy uczeń przybył ubrany galowo i z uśmie-

chem na ustach, pełen zapału do pracy witał 

nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się od 

przemówienia Pani Dyrektor, powitania uczniów, 

rodziców i nauczycieli oraz przedstawienia na-

uczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole. 

Po krótkiej przemowie Dyrektorzy szkół przeka-

zali ważne informacje związane z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa w szkole oraz komunika-

tami dla rodziców. Następnie uczniowie wraz ze 

swoimi wychowawcami udali się do swoich sal 

lekcyjnych by otrzymać obowiązujące ich plany 

zajęć. 

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej at-

mosferze. 

„Przyjaciół poznać czas”
TEKST I FOTO AGNIESZKA JANICKA
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okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Obsługi i Administracji
oraz Emerytowanym Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia.
Przekazujemy słowa uznania za trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń,

za to że dzięki Waszemu zaangażowaniu mogą one pogłębiać wiedzę i kształtować umysły. 
Życzymy satysfakcji z codziennej pracy, siły i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.

Niech pogoda ducha Was nie opuszcza a szczęście i zadowolenie
w życiu zawodowym i prywatnym towarzyszą na co dzień. 

W imieniu władz samorządowych miasta

 Krzysztof Bisialski Jacek Kowalski
 Przewodniczący Rady Miejskiej Burmistrz Miasta 

WIELKOGABARYTY
CO ZBIERAMY
Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań, domów:

 meble, fotele, stoły, krzesła, 
 łóżka i materace,
 dywany, lampy
 walizki,
 wózki,
 piece,
 rowery, kosiarki.

CZEGO NIE ZBIERAMY
 części samochodowych, opon,
 odpadów z remontów i budów,
 odpadów przemysłowych,
 odpadów opakowaniowych,
 eternitu,
 papy.

 ELEKTROODPADY
CO ZBIERAMY
Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.:

 pralki, lodówki, zmywarki, telewizory,
  kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, ro-

boty kuchenne,
 stare telefony komórkowe, ładowarki,
 monitory, komputery, laptopy, drukarki,
 płyty, zasilacze i inne części komputerowe,
 kserokopiarki, faxy, niszczarki, rzutniki, kamery,
  radia, telewizory, odtwarzacze kasetowe, odtwa-

rzacze CD i DVD, anteny satelitarne
 narzędzia elektryczne,
 przełączniki, gniazda i przewody elektryczne,
 wszelkiego rodzaju elektroniczny sprzęt biurowy,
 drobny sprzęt gospodarstwa domowego itp. 

CZEGO NIE ZBIERAMY
 baterii i akumulatorów,
 żarówek, świetlówek, lamp szklanych,
 kineskopów.

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru tzn:
08-11-2014 r. – Modlin Stary i Modlin Twierdza, od godz. 7:30 do 14:00

15-11-2014 r. - pozostała część miasta, od godz. 7:30 do 14:00.

ODPADY ZIELONE – LIŚCIE
Przypominany, że 29 listopada 2014 r. (sobota) nastąpi ostatni mobilny odbiór odpadów zielonych w tym roku.

Informujemy, że w każdym dogodnym monecie możecie się Państwo pozbyć tego typu odpadów zawożąc je własnym 
transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującym się na terenie Miejskiego Zakładu 

Oczyszczania przy ul. Przytorowej 7.
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Kolejne medale nowodworskich kajakarzy
TEKST I FOTO MARIUSZ SZAŁKOWSKI TRENER SEKCJI KAJAKOWEJ NOSIR

W dniach 23-24.08.2014 r. na bydgoskim torze kajakowym rozegrane zostały 
Mistrzostwa Polski Młodzików w kajakarstwie. Mistrzostwa Polski to najważniejsza 
impreza w kalendarzu imprez sportowych w całym sezonie. To bardzo trudne 
zawody dla młodych kajakarzy, ponieważ ścigają się na 2000 m. W tej głównej 
imprezie bardzo udanie wystąpili zawodnicy sekcji kajakowej NOSiR zdobywając 
srebrne medale.

Pierwszy srebrny medal zdobyła nasza młoda 
zawodniczka Klaudia Szulecka w C-1 2000 m. 

Klaudia świetnie wytrzymała cały dystans i pew-
nie dopłynęła do mety na drugiej pozycji. Bardzo 
cieszy tak dobra postawa tej młodej zawodniczki 
tym bardziej, że Klaudia ma bardzo duży poten-
cjał sportowy i na pewno zdobędzie jeszcze wiele 
medali.
Kolejne srebrne medale zdobyła nasza młoda 
osada K-2 Dominik Sobótka i Jakub Retkiewicz, 
którzy również ścigali się na dystansie 2000 m.
W wyścigu K-2 młodzików wystartowały 24 osa-
dy z całej Polski i wszyscy walczyli do upadłego, 
by zdobyć medalowe miejsca. Nasi zawodnicy od 
startu płynęli w czołówce a od połowy dystansu 
wyraźnie przyspieszyli i razem z osadą z klubu 
Olimpijczyk oderwali się od reszty stawki i świet-
nie fi niszowali dopływając na 2. pozycji i zdoby-
wając srebrny medal. 
Na zawody wyjechała trójka zawodników i wszy-
scy wrócili ze srebrnymi medalami, co jest dla 
nas ukoronowaniem ciężkich przygotowań cało-

rocznych i dobrym dopingiem do dalszej pracy. 
Przed nami jeszcze Mistrzostwa Polski w Mara-
tonie, które odbywają się w Opolu i wystartuje
w nich już grupa juniorów z naszą złotą medalist-
ką Mistrzostw Polski Juniorów Dorotą Borowską 
na czele i grupą młodzików. Liczymy również na 
medale.
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V edycja turnieju piłkarskiego o puchar 
Premiera Donalda Tuska rozpoczęta w Twierdzy!!!
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

4 września na boisku Orlika przy Zespole Szkół
w Modlinie Twierdzy odbyło się wielkie sporto-

we święto. To tutaj właśnie uroczyście rozpoczęto 
V edycję piłkarskiego turnieju o puchar Premiera 
Donalda Tuska. Jak wielkie święto, to i  znamienici 
goście. Na uroczystość przybyli: minister sportu
i turystyki Andrzej Biernat, burmistrz miasta Jacek 
Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Bisialski, prezes SZS Wojciech Ziemniak, re-
prezentanci ogólnopolskich mediów i świata kul-
tury – Marcin Mroczek, Rafał Brzozowski, Dariusz 
Tuzimek, Roman Jankowski, Tomasz Zubelewicz 
oraz ambasadorzy sportu – Ewa Pajor i Michał 
Kucharczyk. Nad wszystkim czuwał i obejmo-
wał gospodarskim okiem dyrektor Zespołu Szkół
w Modlinie Twierdzy Zdzisław Szmytkowski. 
Część ofi cjalną poprowadził znany nam dzienni-
karz sportowy Rafał Patyra. Po części ofi cjalnej 
pierwszym punktem zawodów był mecz drużyny 
Gości i drużyny Orlika a był to zespół UKS „Redu-
ta”. Skład drużyny Gości: minister sportu i turysty-

Wyniki turnieju:
I miejsce 
 – Zespół Szkół Nr 1  - 9 pkt.
II miejsce 
 – Zespół Szkół Modlin Twierdza - 6 pkt.
III miejsce 
 – Szkoła Podstawowa Nr 5 - 3  pkt.
IV miejsce 
 – Szkoła Podstawowa Zakroczym - 0 pkt.

ki Andrzej Biernat, burmistrz miasta Jacek Kowal-
ski, Tomasz Zubelewicz, Marcin Mroczek, Rafał 
Brzozowski, Dariusz Tuzimek, Roman Jankowski. 
Mimo wielkiego zaangażowania i ogromnej deter-
minacji drużyny Gości wynik brzmiał 5:1 dla UKS 
„Reduta”. A następnie do rywalizacji przystąpili 
młodzi futboliści. We wszystkich spotkaniach nie 
brakowało walki i poświęcenia. Wystarczy po-
wiedzieć, że zwycięzca turnieju został wyłoniony 
dopiero w ostatnim meczu. (Zespół Szkół Nr.1 
– Zespól Szkół Modlin Twierdza – 3:2). Królem 
strzelców zawodów został Mateusz Rydz z druży-
ny Zespołu Szkół Modlin Twierdza, zdobywca 10 
bramek. Bardzo dobrze wykonał swoją pracę, jak 
zwykle, sędzia zawodów Michał Szymański. 
Na zakończenie zmagań nagrody ufundowane 
przez UKS „Reduta” wręczył dyrektor Zespołu 
Szkół w Modlinie Twierdzy Zdzisław Szmyt-
kowski który pogratulował wszystkim sukcesów 
i co najważniejsze wspaniałej, sportowej zabawy
w twierdzy.
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Obozy sportowe NOSiR

Trenerzy:
Floret: trener Ryszard Rogowski, trener Marek Gniewkowski
Szabla: trener Marek Gniewkowski
Szpada: trener Ryszard Rogowski, trener Marek Gniewkowski

3.  Obóz piłkarski roczników 2003 

i 2002 –Mława 16–23.08.2014 r.

W obozie udział wzięło łącznie 36 chłopców. 
Podczas pobytu zawodnicy bardzo ciężko tre-
nowali. Oprócz tego, że chłopcy zaliczyli 10 
jednostek treningowych, rozegrali w sumie 5 
sparingów z wymagającymi rywalami. Rów-
nież, każdy z uczestników brał udział w turnieju 
drużyn 5-osobowych w składzie jednej drużyny 
grało 3 chłopców z rocznika 2002 i 2 chłopców 
z rocznika 2003, co też było formą integracji. 
Turniej rozgrywany był na pobliskim „Orliku”, 
a wieczorami obozowicze przenosili się w świat 
wirtualny grając turniej na XBOXIE w PES 2013. 
Podczas całego pobytu zawodników w Mławie 
odbywał się konkurs czystości w pokojach.
Zawodnicy mieli możliwość sprawdzenia pozio-
mu swojej wiedzy z zakresu znajomości piłki nożnej rozwiązując testy. Oczy-
wiście młody piłkarz nie tylko piłką żyje w formie odmiany podczas obozu 
chłopcy wybrali się do miejscowej kręgielni, gdzie było mnóstwo uśmiechu 
i dobrej zabawy.
Podczas całego obozu zawodnicy obu grup wspólną zabawą zintegrowali się 
oraz poprawili swój poziom sportowy na sezon 2014/15.
Trenerzy: Jerzy Ksionda i Adrian Zaremba.

4.  Obóz sportowy sekcji piłki siatkowej i koszykówki 

– Ostróda 18–25.08.2014 r.

Aż pięć drużyn wzięło udział w obozie sportowym:
PIŁKA SIATKOWA
– rocznik 2005 – trener: Cezary Tulin – 14 osób
– rocznik 2004 – trener: Joanna Konar – 15 osób
–  rocznik 2003 – trener: Robert Jankowski – 23 osoby
– Juniorki – trener: Bartosz Kujawski – 10 osób

KOSZYKÓWKA
– 15 osób – trener: Aleksandra Świderska

Cały obóz liczył 77 uczestników, którzy zakwaterowani byli w internacie
w Zespole Szkół w Ostródzie. Młodzi zawodnicy podczas wyjazdu dosko-
nalili swoje umiejętności. Treningi odbywały się 2 razy dziennie, a niekiedy 
nawet 3 razy dziennie. Codziennie o 7 rano odbywał się rozruch poranny do 
którego przyzwyczaili się wszyscy obozowicze.
W przerwach treningowych drużyny spędzały wolny czas grając w gry 
integracyjne z trenerami, zwiedzając miasto, kibicując na Mistrzostwach 
Świata w Siatkówce Plażowej. Największą atrakcją były sparingi rozgrywa-
ne między drużynami a trenerami. Nie obyło się bez chrztu obozowego, 
który odbył się przedostatniego dnia. W chrzcie brali udział zawodnicy, 
którzy po raz pierwszy byli na obozie sportowym ze swoją drużyną. Ce-
lem obozu było przygotowanie fi zyczne do nowego sezonu siatkarskiego
i koszykarskiego. Wszystkie drużyny powróciły do Nowego Dworu Mazo-
wieckiego 18 sierpnia.

1.  Obóz piłkarski i sekcji podnoszenia ciężarów 
– Ustka 05–13.08.2014 r.

W dniach 5-13.08.2014 odbył się obóz sportowy w Ustce. W zgrupowaniu 
wzięło udział 37 dzieci sekcji piłki nożnej i podnoszenia ciężarów. Grupy 
zakwaterowano w ośrodku wypoczynkowym Avilla. Chłopcy trenowali dwa 
razy dziennie. Piłkarze na boiskach trawiastych miejscowego klubu, nato-
miast „ciężarowcy” w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. W trakcie 
trwającego obozu zawodnicy uczestniczyli także w różnorakich rozrywkach: 
zwiedzali miasto Ustka, spacery po promenadzie, kąpiel w Morzu Bałtyckim, 
zabawa w wesołym miasteczku, gry terenowe w pobliskich lasach. Kierowni-
kiem obozu był Pan Daniel Czarnohuz. Opiekunem dwóch grup był p. Marcin 
Ciesielski i p. Wojciech Stecyna. Cały obóz przebiegł bez żadnych zakłóceń, 
wszystko przebiegło zgodnie z planem. Nie odnotowano żadnych wypadków. 
Wszyscy bezpiecznie wrócili do domów.

2.  Obóz szermierczy 

– Bystre 14–28.08.2014 r.

14 sierpnia 2014 sekcja szermiercza wyjechała na drugi już z kolei obóz 
sportowy w góry. Spędzili tam 14 pracowitych dni w ośrodku rekreacyjnym 
Bystre w Bieszczadach. 
Dzień treningowy rozpoczynał się tzw. rozruchem porannym. Zaprawa za-
czynała się o godzinie 6 i polegała głównie na bieganiu po terenie górskim 
oraz po schodach. 
Następnie, w ciągu dnia, odbywały się 2 treningi właściwe (lekcje u trenerów, 
walki), przy czym każdy trwał 2-3 godziny. Wieczorem, o godzinie 20 za-
wodnicy chodzili na basen i saunę, żeby pomóc organizmowi zregenerować 
się po ciężkim wysiłku.
Plan dnia:
6.00 Zaprawa poranna
7.30 Śniadanie
9-11 Pierwszy trening
13.00 Obiad
15.00-18.00 Drugi trening
19.00 Kolacja
20.00-21.00 Basen/sauna/
 Dodatkowe lekcje u trenerów
W ramach przerwy od treningu odbyło się kilka wycieczek w góry. Jedna
z nich okazała się 20 km marszem, 2 razy zawodnicy integrowali się wspól-
nie przy ognisku połączonym z występem artystycznym młodszych dzieci. 
Mnóstwo radości wywołały zwłaszcza piosenki ułożone specjalnie dla tre-
nerów.
Cele obozu:
Zawodnicy uczyli się jak zastosować zdobyte umiejętności w walce, co 
wbrew pozorom wcale nie jest łatwe. Trenerzy starali się pokazać podopiecz-
nym jak można kontrolować własne działania, działania przeciwnika, a w 
efekcie cały pojedynek. Głównie chodziło tu o umiejętne prowadzenie walki 
w ataku oraz w obronie.
W czasie tych 2 tygodni przeprowadzone zostały 3 wewnętrzne turnieje – 
na początku, w środku i pod koniec obozu – aby określić jakich postępów 
dokonali zawodnicy.
Podsumowanie:
Pobyt w ośrodku Bystre był nie tylko zwyczajnym cyklem treningowym, ale 
także bezpośrednim przygotowaniem do walk. Okres jesień-zima oznacza 
bowiem dla szermierzy sezon zawodów przeprowadzanych w całym kraju. 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

SPORT

34

Obozy stacjonarne:
Sierpień jest bardzo ważnym okresem przygotowawczym dla sportowców, 
dlatego też sekcje, które nie uczestniczyły w obozach wyjazdowych trenowa-
ły na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W obozach stacjonarnych brały udział:
– sekcje piłki nożnej – U-19 – 20 osób
– A-kl. Seniorów – 15 osób
–  sekcja piłki siatkowej – seniorki – II liga – 15 osób
– sekcja bokserska – 12 osób

Drużyny trenowały dwa razy dziennie szlifując swoje umiejętności. 
Również w sierpniu w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji była za-
planowana akcja „Sportowe wakacje z NOSiR-em” w ramach Lata w mieście. 
W tym czasie na terenie Ośrodka panowały duże remonty (termomoderni-
zacja Hali Widowiskowo-Sportowej oraz remont łazienek znajdujących się 
na parterze). 
Dzieci i młodzież, która przychodziła na zajęcia mogły korzystać z Pływalni 
pod okiem instruktorów. Ze względu na bezpieczeństwo podczas remontów 
hala była wykluczona z użytkowania dlatego też uczestnicy akcji korzystali
z kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią.

Złote i srebrne nowodworskie kanadyjkarkiZłote i srebrne nowodworskie kanadyjkarki
TEKST I FOTO TRENER SEKCJI KAJAKOWEJ MARIUSZ SZAŁKOWSKI

Zawodniczki sekcji kajakowej NOSiR 
w dniach 12-14.09.2014 r. startowały 
w Mistrzostwach Polski w Maratonie 
Kajakowym rozgrywanym w Opolu na 
Odrze.

Rzeka na odcinku, gdzie rozgrywane są wyści-
gi zamknięta jest śluzami a kółka 3 i 6 kilo-

metrowe wyznaczone są bojami. Nasze juniorki 
Dorota Borowska i Justyna Boniecka wystarto-
wały na dystansie 14,5 km w C-1 (jedynki). 
Faworytką w tym wyścigu była nasza utytuło-
wana zawodniczka Dorota Borowska, która od 
startu wysunęła się na prowadzenie i do mety do-
płynęła zdecydowanie zwyciężając i zdobywając 
kolejny tytuł Mistrzyni Polski w tym sezonie, tym 
razem w maratonie.
Nasza młodsza i jeszcze mało doświadczona 
kanadyjkarka Justyna Boniecka również bardzo 
dzielnie walczyła w jedynkach, mało zabrakło do 
brązowego medalu. Justyna dopłynęła do mety 
na czwartej pozycji do końca walcząc o medal
z zawodniczką z Kresowi Białystok. 
Kolejny wyścig, w którym wystartowała nasza 
zawodniczka to C-1 młodziczek, wystartowała 
w nim nasza najmłodsza kanadyjkarka Klaudia 
Szulecka. Klaudia już w tym roku w sierpniu na 
Mistrzostwach Polski Młodzików zdobyła srebr-
ny medal i w tym wyścigu liczyliśmy na udany 
występ Klaudii. Młodziczki wystartowały na dy-
stansie 5,6 km i od startu dzielnie walczyły, nasza 
zawodniczka po dobrym starcie i pewnym pły-
nięciu w dystansie do mety dopłynęła na drugiej 
pozycji zdobywając srebrny medal Mistrzostw 
Polski w Maratonie.
Drugi dzień zawodów to wyścigi dwójek kaja-

ków i kanadyjek i w tej konkurencji mieliśmy 
reprezentantki naszego klubu. W konkurencji 
C-2 wystąpiły Justyna Boniecka i Dorota Bo-
rowska, dziewczyny startowały na dystansie
17,5 km Ostatni miesiąc treningów poświęcony 
był na zgranie osady, wyścigi na treningach po-
kazywały już o dużym potencjale tej osady. Nasze 
zawodniczki wystartowały pewnie i szybko, już 
po pierwszych 6 km uzyskały przewagę i po każ-
dych następnych ją zwiększały. Na metę Dorota 
z Justyną dopłynęły pierwsze pewnie zwyciężając 
i zdobywając tytuł Mistrzyń Polski w Marato-
nie kajakowym w C-2 juniorek. W klasyfi kacji 
medalowej nasz klub zajął wysoką 4 pozycję na
36 klubów sklasyfi kowanych. Na dobry występ 
w tych zawodach ciężko pracowaliśmy od wielu 
miesięcy trenując i startując na najnowocześniej-
szym sprzęcie fi rmy Plastex – światowego lidera
w produkcji kajaków wyczynowych. Firma Pla-
stex wspiera nasze kanadyjkarki użyczając sprzęt 
treningowy i startowy. 
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Pierwsze sukcesy młodych siatkarek
TEKST CEZARY TULIN, RED. 

Po kilku miesiącach ciężkiej pracy, w maju tego roku startując w kategorii rok 
starszej. Siatkarki NOSiR z rocznika 2004 uplasowały się na  szóstym miejscu 
Mistrzostw Mazowsza. Ta pozycja ostatecznie nie dała im awansu do Mistrzostw 
Polski (tylko miejsca 1-3 kwalifi kują się do turnieju fi nałowego). Dziewczyny 
obiecały sobie, że w  przyszłym roku, kiedy będą grały we właściwej kategorii 
poprawią swój wynik.

Następnie przyszedł czas na miesięczny wy-
poczynek i w sierpniu zaczęły pracę na 

nowo. Od 1 do 10 sierpnia uczestniczyły w tur-
nieju do Wałczu, na który zaproszenie dostają 
najlepsze zespoły z całej Polski w poszczególnych 
kat. wiekowych. Wyjazd był możliwy dzięki po-
mocy przedsiębiorstwa LINDAB, które niemal 
całkowicie zasponsorowało wyjazd. Współor-
ganizatorami turnieju są Polski Związek Piłki 
Siatkowej i Fundacja Polskiej Siatkówki. Poza 
zawodami, które przebiegały w bardzo towarzy-
skiej atmosferze, dziewczyny mogły też treno-
wać, bawić się w jednym z największych w Polsce 
parków linowych i brać udział w kilku imprezach 
kulturalnych, m.in. w przedstawieniu szkoły ba-
letu z Ukrainy.
Po powrocie siatkarki musiały, już przygotowy-
wać się do następnego obozu tym razem w Ostró-
dzie. Ten wyjazd trwał od 18 do 25 sierpnia. Za 
jego przygotowanie odpowiedzialna była kierow-
nik sekcji piłki siatkowej NOSiR Joanna Krzyw-
da. Dziewczyny trenowały tam 2-3 razy dziennie 
by dumnie reprezentować barwy swego miasta.

W dniach 12-14 września odbył się turniej
w Wieliczce, którego organizatorami są Fundacja 
Polskiej Siatkówki i PZPS. Powszechnie mówi 
się, że są to nieofi cjalne Mistrzostwa Polski, po-
nieważ co roku przyjeżdżają tam najmocniejsze 
ekipy z  całego kraju i rywalizują w turniejowym 
reżimie o pierwsze miejsce. Nasze zespoły zdoby-
ły tam odpowiednio 2 i 13 miejsce, zdobywając 
uznanie w oczach trenerów i widzów. Teraz szy-
kują się na następne turnieje. Życzymy dalszych 
sukcesów!

Lawina medali w kajakarskich 
Mistrzostwach Polski Weteranów!
TEKST MŁODZI KAJAKARZE 

30 sierpnia na torze regatowym 
w Ostródzie organizowane były 
Mistrzostwa Polski w kajakarstwie 
klasycznym weteranów. W zawodach 
tych brało udział trzech weteranów Świtu 
Waldemar Sztuka, Krzysztof Kaszyński 
oraz obecny trener sekcji kajakowej 
NOSiR Mariusz Szałkowski. Na ostródzkim 
torze nie mieli sobie równych.

Nowodworscy weterani wrócili z zawodów 
jako Mistrzowie Polski w konkurencji k4-

500 m.  W osadzie tej przepłynęli Mariusz Szał-
kowski, Waldemar Sztuka, Roman Kozłowski
i Zdzisław Zieliński. Kolejne cztery medale i ty-
tuły Wicemistrzów Polski wywalczyli m.in. Ma-
riusz Szałkowski. 
Były to  wyścigi w konkurencjach k1-200 m,
k1-500 m, w osadach c2-200 m oraz w osadzie 
c2-500 m które przepłynął z Romualdem Figelu-
sem. 
Nowodworzanie zostali również brązowymi me-
dalistami w konkurencjach k2-500m, k2-200m 
(Mariusz Szałkowski wraz z Waldemarem Sztu-
ką) oraz w konkurencji k4-200 m w składzie Ma-
riusz Szałkowski, Waldemar Sztuka, Krzysztof 
Kaszyński i Roman Kozłowski. 
Serdeczne gratulacje składają młodzi zawodnicy 
sekcji kajakowej NOSiR-u. 



Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki
zaprasza uczniów na:

bezpłatne

badania postawy

realizowane w ramach

Programu Profi laktyki Wad Postawy, 

pod patronatem 

Burmistrza Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki,

we współpracy

z Gabinetem Rehabilitacji DANMED.

–  Program skierowany jest do uczniów klas 1-6 

nowodworskich szkół podstawowych.

–  Akcja odbędzie się w dniach od 15.09.2014 

do 15.12.2014 roku.

–  Specjalistycznej ocenie podlegają m.in.:  sto-

py, kolana, miednica, klatka piersiowa i krę-

gosłup.

–  Konsultacje odbędą się od poniedziałku do 

soboty w gabinecie rehabilitacji DANMED 

ul. Sportowa 66 (hala sportowa). 

Datę wizyty należy ustalić indywidualnie 

pod numerem telefonu 508-428-850.

ZAPRASZAMY 
MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
w zakresie

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ i PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
Terapeuci

Bartłomiej Pierożek – dorośli, rodziny osób uzależnionych
Poniedziałki 08:30 -  13 : 30

Piątki 14:00 – 17:00
Zapisy: tel. 795 621 255

Marlena Wiśniewska – dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Piątki 13:00 – 16:00

Zapisy: tel. 795 621 255
Wanda Uszok – kobiety współuzależnione, osoby doświadczające przemocy domowej

Czwartek 12:00 – 18:00

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH I DOZNAJĄCYCH 
PRZEMOCY ( DDA, Współuzależnienie, ofi ary przemocy)

Piątek 17: 00 (3 do 4 godzin)
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych,

poszerzona o problem przemocy w rodzinie
Sobota 12:00 – 13:00

Psycholog dziecięcy i rodzinny
Wioletta Karpiesiuk -  dzieci i rodzice

Poniedziałki 13:00 – 19:00
Sobota 9:00 – 15:00

Zapisy: tel. 795 621 255

Porady Prawne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej.
Iwona Tomaszewska   

Środa 16:00 – 20:00
Zapisy :  tel. 22 51 22 163

Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 Nowy Dwór Mazowiecki ( budynek, w którym mieści się stołówka)

Konsultacje fi nansowane są ze środków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


