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OD REDAKCJI

Spis treści Od Burmistrza

Drodzy mieszkańcy 
Nowego Dworu Mazowieckiego, 

wrzesień to czas wspomnień o tragicznych 
wydarzeniach Września 1939 roku. Pamiętając 
o bohaterskiej obronie Twierdzy Modlin, co roku 
organizujemy uroczystości upamiętniające jej 
heroiczną walkę 77 lat temu. Relacja z tego wy-
darzenia na str. 14. 
Wewnątrz wydania zamieszczamy także infor-
macje z innych imprez, jakie odbyły się w na-
szym mieście w ostatnich tygodniach – Po-
żegnaniu Lata, uczczonej rocznicy powstania 
Solidarności, Biegu Czterech Generałów, Pikniku 
Charytatywnego dla Alicji. Prezentujemy dru-
żynę siatkarek NOSiR, które rozpoczęły walkę 
w Orlen Lidze. 

Nowodworzanie, we wrześniu rozpoczęła się 
kolejna tura konsultacji społecznych w ra-
mach budowania strategii dla miasta na lata 
2017–2030. Wnioski ze spotkań w Modlinie 
Starym i Modlinie Twierdzy zamieszczamy 
w wieściach z ratusza. Jednocześnie zachę-
cam do śledzenia naszych stron internetowych, 
gdzie zamieszczamy ogłoszenia na kolejne 
osiedlowe spotkania. Najbliższe 25 paździer-
nika na Osiedlu Młodych. 
Zakończyło się też głosowanie w drugiej edycji 
budżetu obywatelskiego. Dziękuję wszystkim, 
którzy poświęcili swój czas zarówno wniosko-
dawcom, członkom komisji, jak i tym którzy 
głosowali. O tym, które zadania będą przez 
miasto realizowane w przyszłym roku, piszemy 
w temacie numeru na str. 2. 
W tym dziale także o kontynuacji ubiegłorocz-
nego zadania – rozbudowy ul. Modlińskiej. 
We wrześniu zaczęliśmy budowę ostatniego 
etapu tej inwestycji tj. łącznika od ronda przy 
ul. Paderewskiego/Słowackiego do Boh. Modli-
na. Na ten temat piszemy na str. 3. 
To tylko niektóre sprawy, które polecam Pań-
stwa uwadze. Zachęcam do przeczytania całe-
go wydania i życzę przyjemnej lektury. 
 

Burmistrz 
Jacek Kowalski

  TEMAT NUMERU

Polub nas na
facebook’u

OPRACOWANIE RED.

Głosowanie na www.bo.nowydwormaz.pl trwało od 12 do 18 września. W szranki stanęło 6 małych 
projektów (do 20 tys. zł) i 4 duże (do 200 tys. zł). Walka trwała do ostatniej chwili, a ostateczne wyniki 
przedstawiają się następująco:

MAŁE PROJEKTY 
1. Ławki, drzewka, krzewy – plac przy Sempołowskiej [845 głosów]
2.  Poznajmy się lepiej – majówka 2017. Piknik rodzinny mieszkańców osiedla nr 1 [697 

głosów]
3.  Minirampa [355 głosów] 
4. Kącik seniora na Pólku [292 głosy] 
5.  Aktywizacja seniorów poprzez aktywność fizyczną i profilaktykę [269 głosów]
6. Program szczepień profilaktycznych GRYPA STOP [224 głosy] 

Zrealizowane zostaną projekty od 1 do 5. 
Z opisami projektów można zapoznać się tu: https://www.nowydwormaz.pl/redir,index?wiece-
j=9748&wiecej_news=1

Głosowanie w drugiej edycji 
Budżetu Obywatelskiego 
zakończone!
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Znamy już projekty, które zdobyły największe poparcie 
nowodworzan i zostaną zrealizowane w przyszłym roku. 
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DUŻE PROJEKTY
1. Park Wybickiego – nowa przestrzeń rekreacji (miniboisko,  
streetworkout, modernizacja siłowni plenerowej) [1247 głosów]
2. Sala szermiercza w Twierdzy [1162 głosy]
3. Zagospodarowanie placu przy Sempołowskiej [791 głosów] 
4. Strefa relaksu na placu przy Sempołowskiej [48 głosów] 

Zrealizowany zostanie 1 i 2 projekt.
Z opisami projektów można zapoznać się tu: https://www.nowydwormaz.
pl/redir,index?wiecej=9769&wiecej_news=1
W sumie do budżetu miasta na przyszły rok wpisanych zostanie 7 za-
dań. Termin ich realizacji to 31.12.2017 r. Łącznie oddano 5930 głosów. 
2682 na małe projekty i 3248 na duże. Głosów nieważnych było 978. 
Tak jak w zeszłym roku, w sobotę w tygodniu głosowania oddaliśmy 

do dyspozycji nowodworzan 4 punkty do głosowanie stacjonarnego. 
Te jednak nie cieszyły się dużą popularnością. Zdecydowaną większość 
głosów oddano przez Internet. Uprawnione do głosowania były osoby 
zameldowane w Nowym Dworze Mazowieckim, które najpóźniej w dniu 
głosowania ukończyły 16 rok życia. Weryfikacja głosujących odbywała 
się przez numer PESEL. 
Było to drugie w historii miasta głosowanie w Budżecie Obywatelskim. 
Nowością było wprowadzenie dwóch rodzajów projektów. Regula-
min po pierwszej edycji trzeba było też doprecyzować pod względem 
formalnym, aby nie budził żadnych wątpliwości wśród mieszkańców. 
W przyszłym roku zaprosimy Państwa do udziału w trzeciej edycji BO, 
o szczegółach której, jak zawsze, będziemy informować na www.nowy-
dwormaz.pl/obywatelski. 

Mija rok od otwarcia największej inwestycji, jaką 
do tej pory miasto realizowało przy pomocy środków 
z budżetu Unii Europejskiej. Ten rok funkcjonowania oraz 
korzystania z nowego tzw. wjazdu do miasta sprawił, 
że niewielu już mieszkańców, ale także przejezdnych 
pamięta, jak wyglądał stary układ dróg na tym odcinku.

Pozyskanie przez miasto ponad 21 milionów złotych dofinansowania 
w ramach „projektu kluczowego” Województwa Mazowieckiego 
umożliwiło całkowitą przebudowę połączonych ze sobą dróg krajo-

wej z gminną. Uzyskana dotacja umożliwiła wybudowanie nowoczesne-
go skrzyżowania, które w znacznym stopniu poprawiło płynność ruchu 
poprzez całkowitą zmianę układu dróg. Inwestycja objęła wybudowanie 
trzech rond, sygnalizacji świetlnej, a także chodników oraz tak bardzo 
potrzebnych w naszym mieście ścieżek rowerowych.
Obecnie realizowany jest ostatni etap tego największego od lat przed-
sięwzięcia komunikacyjnego. Podpisanie umowy z firmą EXORT-PRIBEX 
zakończy rozbudowę ulicy Modlińskiej, umożliwiając płynny przejazd 
z początkowych części miasta, poprzez centrum, do osiedla Okunin. 
Aktualnie prowadzone są prace budowlane od ronda na ulicy Paderew-
skiego (przy budynku biblioteki) do połączenia odcinka drogi z ulicą Bo-
haterów Modlina. Ponadto, w newralgicznych miejscach tej ulicy zostaną 
zamontowane dodatkowe urządzenia podnoszące bezpieczeństwo osób 
przechodzących przez przejścia dla pieszych.
Istotnym jest także fakt zmiany terenów wokół trwających prac inwe-
stycyjnych. Teren znajdujący się przy wjeździe do miasta nie wymaga 
większego komentarza: sklepy wielkopowierzchniowe, stacja benzynowa, 
Mc Donalds – to bez wątpienia znaczący wpływ na rozwój miasta i jego 
otoczenie. Należy jednak zwrócić uwagę na nowe budownictwo miesz-
kaniowe, które na pewno podniesie poziom konkurencyjności naszego 
miasta wobec innych miast leżących w pobliżu Warszawy.

O Modlińskiej
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
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Jubileusz 
Straży 
Miejskiej

29 września odbyła się sesja Rady Miej-
skiej. Jeszcze przed rozpoczęciem 
obrad przewodniczący Krzysztof 

Bisialski poinformował, że w tym roku przypa-
da jubileusz 25-lecia Straży Miejskiej. Z tej okazji 
wraz z Burmistrzem Jackiem Kowalskim na ręce 
Komendanta SM Piotra Rogińskiego złożył ser-
deczne podziękowania z służbę i ciężką pracę 
na rzecz ładu i porządku w mieście. 
W imieniu wszystkich strażników podziękowa-
nie za ciepłe słowa i docenienie formacji skiero-
wał do wszystkich radnych Komendant Straży. 
Dla uczczenia rocznicy Straż Miejska przekazała 
wszystkim radnym pamiątkowe medale i po-
dziękowania. 

TEKST I FOTO RED.

Nowodworskie szkoły
Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się z informacją nt. funkcjonowania 
nowodworskiej oświaty. Poniżej przedstawiamy wyciąg z tej informacji.

TEKST RED.

Miasto jest organem prowadzącym dla czterech zespołów szkół, 
Szkoły Podstawowej nr 5, Publicznego Gimnazjum nr 1, Publicz-
nego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 3. 

W roku szkolnym 2015/16 w szkołach podstawowych uczyło się 2024 
uczniów w 97 oddziałach, w gimnazjach 891 uczniów w 39 oddziałach, 
w szkołach ponadgimnazjalnych – 219 uczniów. Nowodworskie przed-
szkola opiekowały się 910 dziećmi, które uczęszczały do 33 oddziałów 
przedszkolnych i 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawo-
wych.
Co roku przeprowadzane są remonty w przedszkolach i szkołach – 
w 2016 r. przeprowadzono je na kwotę 418 423,12 zł. 
W budżecie Miasta na 2016 r. na wydatki dla placówek oświatowych 
zaplanowano 43 255 797,33 zł (w tym subwencja oświatowa wynosi 

20 330 088 zł), dotację dla przedszkoli w kwocie 1 396 030 zł i dotację 
na stypendia socjalne w wysokości 44 252 zł. 
W I półroczu 2016 r. wypłacono stypendia dla 126 uczniów, dotację 
na podręczniki dla uczniów I, II, III, IV i V klas SP (101 896 zł), dla uczniów 
I i II klas gimnazjów (97 800 zł). Ponadto wypłacono stypendia Burmistrza 
Miasta za wyniki w nauce na kwotę 26 724 zł. Miasto przekazuje także 
dotację dla 3 przedszkoli niepublicznych i 1 punktu przedszkolnego.
We wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują świetlice szkolne. 
Zabezpieczają one opiekę dla dzieci, których rodzice pracują. Uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów mają możliwości korzystania ze sto-
łówek szkolnych. Uczniowie klas młodszych oraz przedszkoli otoczeni 
są opieką logopedyczną. Wszystkie przedszkola i szkoły zabezpieczają 
także opiekę pedagogiczną i psychologiczną.
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Czego potrzeba w Twierdzy?
27 września w Modlinie Twierdzy odbyło się kolejne osiedlowe spotkanie ws. budowania 
strategii miasta na lata 2017–2030. O swoich problemach i potrzebach mówili mieszkańcy 
osiedla. Spotkanie poprowadził Wiceburmistrz Janusz Mikuszewski.

Na początku spotkania, tak jak i w przy-
padku poprzednich konsultacji Bur-
mistrz przedstawił krótką prezentację 

dot. zadań zrealizowanych w Modlinie Twierdzy 
na przestrzeni ostatnich kilku lat. Przedstawił też 
ideę konsultacji społecznych, a następnie zachę-
cił do dyskusji nt. potrzeb mieszkańców osiedla, 
które powinny zostać zapisane w strategii. 
W dyskusji mieszkańcy zwracali uwagę na ko-
nieczność systematycznego prowadzenia prac 
porządkowych w Parku Trzech Kultur oraz 
należących do miasta pomników i obiektów 
zabytkowych, jak również zabezpieczenie do-
datkowych toalet. Konieczne wg. mieszkańców 
jest też dalsze utwardzanie dróg, naprawa 
chodników m.in. na ul. Ledóchowskiego, Mo-
niuszki i Mickiewicza. W temacie dotyczącym 
transportu uczestnicy spotkania podkreślali 
słabe skomunikowanie osiedla (komunikacja 
miejska) z innymi częściami miasta, zwłaszcza 
w godzinach wieczornych. Ich zdaniem ideal-
nym rozwiązaniem byłoby połączenie z Twier-
dzy do stacji PKP lub centrum NDM. 
Ogromnie ważne – zdaniem zgromadzonych 
– jest ponowne uruchomienie Klubu Garnizo-
nowego i wznowienie tam działalności kultural-
nej. Chcieliby też, aby dalej rozwijać sieć ścieżek 

TEKST I FOTO RED.

rowerowych na terenie ich osiedla, zwłaszcza 
między lotniskiem a NDM przez Modlin Twier-
dzę. Ogromnym problemem Osiedla jest brak 
placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. Ideal-
nie byłoby usytuować taki plac w Parku Trzech 
Kultur, jednak wcześniej jego projekt poddać 
konsultacjom z mieszkańcami. Do działań 
na przyszłość mieszkańcy chcieliby też wpisać: 

–  zagospodarowanie działki pomiędzy caraka-
mi a akwarium, 

–  rozwój budownictwa wielorodzinnego 
(tu wskazywali na brak nowych mieszkań, 
konieczność oddawania bloków carskich 
do wspólnot), 

–  powstanie ścieżek zdrowia dookoła Modlina 
Twierdzy. 

Konsultacje w Modlinie Starym!
Wczoraj (06.09) w Modlinie Starym odbyły się konsultacje społeczne 
ws. budowania strategii rozwoju miasta na lata 2017–2030. 

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

W krótkiej prezentacji prowadzący 
spotkanie Burmistrz Jacek Kowalski 
przybliżył mieszkańcom inwestycje, 

jakie w poprzednich latach zostały zrealizo-
wane na osiedlu, począwszy od kanalizacji 
poprzez budowę i remonty dróg i chodników 
po zagospodarowanie czasu wolnego (siłow-
nie zewnętrzne i place zabaw). Sporo miejsca 
poświęcił na zadania zrealizowane w Zespole 
Szkół nr 3 i przedszkolu. Zaznaczył też, że dzię-
ki konsultacjom na osiedlach miasto chce wy-
pracować koncepcję rozwoju danego osiedla 
zgodną z wizją i kierunkiem wskazanym przez 
mieszkańców. W dyskusji mieszkańcy wska-
zywali na bieżące problemy osiedla oraz ich 
oczekiwania na przyszłość. 

Za najważniejsze uznali:
–  gazyfikację osiedla, 
–  wymianę źródeł ciepła, zmniejszenie emisji 

gazów na osiedlu (wskazywali, że szczególnie 

w okresie grzewczym nad Modlinem unosi 
się smog), 

–  podłączenie mieszkańców do kanalizacji (wie-
lu mieszkańców jeszcze tego nie zrobiło) oraz 
budowa sieci tam, gdzie jej jeszcze nie ma,

–  budowa i remonty dróg, 
–  utrzymanie czystości na osiedlu (edukacja 

w tym zakresie), 
–  rekreacja i wypoczynek – zagospodarowa-

nie terenu przy Mieszka I, budowa nowocze-
snego placu zabaw na „górze” osiedla (przy 
ul. 3 Maja) oraz ustawienie tam urządzeń 
do streetworkoutu. Zdaniem zebranych 
idealnie byłoby gdyby tereny rekreacyjne 
znajdowały się zarówno przy ul. Mieszka I, 
jak i w centrum osiedla. 

Wskazując na konieczność zagospodarowa-
nia terenów przy Mieszka I, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski argumento-
wał, że można zrobić tam wspaniałe miejsce 
do wypoczynku dla całego miasta i turystów. 

Jak mówił, nowe inwestycje przy wjeździe 
do centrum miasta sprawiły, że dzielnice po obu 
stronach rzeki przybliżyły się do siebie. Zago-
spodarowanie terenów przy Mieszka I i ich 
oświetlenie byłoby wspaniałą wizytówką dla 
Nowego Dworu Mazowieckiego. 
–  poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów 

komunalnych na terenie osiedla,
–  umożliwienie bezpiecznego przejazdu ro-

werowego przez rzekę. Mieszkańcy zwracali 
uwagę, że dziś jest to spory problem – na mo-
ście jest wąsko i niebezpiecznie. Burmistrz 
z kolei mówił, że na wykorzystanie kładki 
przy moście kolejowym nie zgadza się PKP. 
Jednak zaznaczył, że miasto cały czas będzie 
rozmawiać z PKP na temat tego rozwiązania. 

–  uporządkowanie i zabezpieczenie terenu 
na skarpie, zrobienie z tego miejsca depta-
ka, przestrzeni do jazdy na rolkach, desko-
rolkach itp. 

–  aktywizacja seniorów, stworzenie „centrum 
aktywności mieszkańców”. 

Wszystkie powyższe kwestie zostaną wpisane 
do strategii rozwoju miasta na lata 2017–2030. 
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Głównym celem stworzenia terenowej 
ścieżki edukacyjno-ekologicznej pn. 
„Aleja przyrodnicza miłośników po-

wiatu nowodworskiego” przylegającej bez-
pośrednio do budynku Starostwa od strony 
północnej i wschodniej oraz terenu pomiędzy 
Starostwem a parkingiem samochodowym 
od strony południowej było zagospodarowa-
nie terenu w taki sposób, aby zaprezentować 
przyrodę jako zespół elementów i procesów 
tworzących system będący środowiskiem, 
w którym żyjemy. Plac wokół budynku 

Ścieżka edukacyjno-ekologiczna 
przed budynkiem Starostwa Powiatowego
TEKST M. KAMIŃSKA, J. MENICH FOTO STAROST WO POWIATOWE

Starostwa Powiatowego stanowił ciekawy te-
ren, który został zagospodarowany zgodnie 
z możliwościami i uwarunkowaniami w spo-
sób oddający charakter tego przedsięwzięcia. 
Walory nowo powstałej ścieżki mogą podzi-
wiać wszyscy mieszkańcy powiatu. W skład 
ścieżki wchodzą następujące elementy: krze-
wy (m.in. krzewy, kosodrzewiny, tawuły), krze-
winki, byliny, zioła, rośliny okrywowe, pnącza, 
tablice edukacyjne, ławki, stojaki na rowery, 
kosze, a także gry edukacyjne, które tworzą 
ciąg przyrodniczo-ekologiczny.

Rolą powstałej ścieżki jest zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców powiatu związanych z ekologią 
i edukacją. Oprócz walorów edukacyjnych i eko-
logicznych powstała inwestycja zaspokaja po-
trzeby wizualne, umożliwia poznanie nowych 
gatunków roślin oraz ich pielęgnacji. 
Długość wykonanej terenowej ścieżki edukacyj-
no-ekologiczna wynosi ok. 185 mb. Wykonaw-
cą wyłonionym w przetargu została firma MIR 
Garden Mirosław Wiktorowicz z Pomiechówka, 
która zaoferowała najniższą ofertę o wartości 
99 961,00 zł.

Tak było Tak jest
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W marcu br. Zarząd Osiedla nr 3 pozyskał 
5 tys. zł. na remont w ramach progra-
mu FIO – Mazowsze Lokalnie. Prace 

remontowe trwały przez całe wakacje. Poma-
gał, kto mógł, zarówno starsi jak i młodsi. „Nie 
ma rzeczy niemożliwych, czasami bywają trud-
ne do zrealizowania, ale z takimi ludźmi można 
wszystko i dla takiego społeczeństwa warto dać 
z siebie wszystko – mówi Wioletta Dylewska, 
radna rady miejskiej, członek zarządu osiedla 
Pólko. Podkreśla tym samym zaangażowanie 
wszystkich mieszkańców w remont boiska. 
Za pozyskane fundusze odnowiono cały te-
ren, wyrównano nawierzchnię, pomalowano 
ogrodzenie i linie poziome na nawierzchni, 
zamontowano kosze i bramki z odpowiednimi 
atestami. 
31 sierpnia zaprezentowano efekty prac. Na zor-
ganizowany z tej okazji piknik zostali zaprosze-
ni wszyscy mieszkańcy osiedla. Z gratulacjami 
i paczką prezentów przybył również Burmistrz 
Jacek Kowalski. Na ręce radnej Wioletty Dylew-
skiej i całego Zarządu złożył gratulacje i życzył 
dalszych sukcesów w pracy na rzecz osiedlowej 
społeczności. 
Radości z efektów prac nie kryły dzieci i mło-
dzież, które jeszcze w trakcie pikniku zaczęły 
grać w piłkę. „Miło jak osiedlowa młodzież tak 
się raduje i szczerze dziękuje” podkreśla Wioletta 
Dylewska.

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło 
w pikniku zorganizowanym 
31 sierpnia na osiedlowym boisku 
przez Zarząd Osiedla nr 3. Okazją 
było zakończenie remontu boiska.

Otwarto wyremontowane 
boisko na Pólku TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO SEBASTIAN BAŃBURA
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Wnioski z Nowodworzanki

Powakacyjny ZO w Twierdzy Modlin

60 lat razem

TEKST I FOTO KACPER PAWELCZYK

TEKST JACEK TOPCZEWSKI 
FOTO WIRTUALNYNOWYDWOR.PL

Czternastego września w Zespole Szkół nr 2 
przy ulicy Długiej odbyło się pierwsze po-

wakacyjne zebranie Zarządu Osiedla nr 5 „No-
wodworzanka”. Głównym punktem spotkania 
było omówienie potrzeb inwestycyjnych na rok 
2017 na terenie osiedla. Zarząd przygotował 
i złożył do Urzędu Miasta aż 14 wniosków do bu-
dżetu na przyszły rok. Wśród zaproponowanych 
zadań znalazła się m.in. budowa brakującego 
odcinka chodnika przy ulicy Długiej, moderni-
zacja nawierzchni ulic: Długiej, Wiśniowej oraz 
Małej, rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Wiej-
skiej, budowa kanalizacji na ulicy Jaśminowej, 
poprawa oświetlenia na wybranych ulicach No-
wodworzanki. Zarząd Osiedla nr 5 pełni swoje 
dyżury w każdą drugą środę miesiąca w godzi-
nach 18.00–20.00 – zapraszamy do kontaktu.

Trzynastego września odbyło się zebranie 
Zarządu Osiedla nr 6. Na spotkanie przybyli 

zaproszeni goście : reprezentacja strażników 
miejskich oraz pan Piotr Napiórkowski. Na po-
czątku mieszkańcy zgłosili problemy do straży 
miejskiej , która wnikliwie wysłuchiwała wszyst-
kich spraw. Następnie pan Piotr Napiórkowski 
odpowiedział na pytania związane ze strażą 
pożarną oraz Ochotniczą Strażą Pożarną – 
Ratownictwo Wodne. Na koniec poruszono 
sprawę składania wniosków do budżetu na rok 
2017 oraz sprawy różne dotyczące codziennej 
problematyki osiedla. Zarząd zaprasza na na-
stępne spotkania.

Od lewej: Elżbieta Stefanowska, Ryszard Brzeziński, Wanda Kozarzewska, Wioletta Safaryn

FAKTY NOWODWORSKIEWIEŚCI Z RATUSZA

Z okazji wspaniałego jubileuszu Burmistrz Jacek Kowalski i kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Edyta Nowakowska złożyli wizytę w miesz-

kaniu państwa Chudy. 
Przekazali im serdeczne życzenia i gratulacje z okazji rocznicy i wręczyli 
pamiątkowy dyplom. Pani Wacława otrzymała też kwiaty. Jubilaci nie kryli 
wzruszenia i zaskoczenia. Jak mówili, do ostatniej chwili nie wiedzieli o od-
wiedzinach. Pytana o receptę na tak długie wspólne życie pani Wacława 
odpowiedziała: szanować się wzajemnie i cieszyć się każdym dniem. 
Potem wszyscy usiedli przy stole, na którym stanął okolicznościowy tort. 
Przy  symbolicznej lampce szampana odśpiewano „sto lat”. Była też okazja 
do rozmowy, która obfitowała w opowieści z życia prywatnego Jubilatów, 
a także o historii miasta. 

Życzymy Państwu Wacławie i Ryszardowi Chudy dalszych wspólnie prze-
żytych w szczęściu i zdrowiu lat!

60 lat temu państwo Wacława i Ryszard Chudy 
stanęli na ślubnym kobiercu. W piątek, 23 września 
Burmistrz w towarzystwie Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego złożyli Jubilatom najlepsze życzenia. 

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK
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S Y S T E M  G O S P O D A R K I  O D PA D A M I  K O M U N A L N Y M I

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.:

15.10.2016 r.  

Modlin Górka i Modlin Twierdza, od godz. 7:30 do 14:00

22.10.2016 r.  

pozostała część miasta, od godz. 7:30 do 14:00.

W I E L K O G A B A R Y T Y

CO ZBIERAMY
Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia 

mieszkań, domów:

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

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

E L E K T R O O D P A D Y

CO ZBIERAMY
Kompletne odpady zużytego sprzętu tj.:

q pralki, lodówki, zmywarki, telewizory,
q  kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, 

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

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

CZEGO NIE ZBIERAMY
q baterii i akumulatorów,
q żarówek, świetlówek, lamp szklanych,
q kineskopów.
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Rozbudowa Biblioteki już wkrótce!

Ruszyły prace projektowe związane 
z realizacją rozbudowy i remontu 
budynku Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Nowym 
Dworze Mazowieckim.

Przedstawiamy Państwu koncepcję plano-
wanej inwestycji.
Biblioteka powiększy użytkowaną po-

wierzchnię do 1700 m2.
Do nowego budynku na parter przeniesiona zo-
stanie wypożyczalnia dla dorosłych, natomiast 
I piętro przeznaczone będzie dla dzieci i mło-
dzieży z wypożyczalnią, czytelnią Internetową 
i salą mediów.
W starym budynku znajdować się będą sale wy-
stawiennicze dla Pracowni Dziejów Miasta, kącik 
muzyczny, czytelnia Internetowa dla dorosłych, 
sala konferencyjna, pomieszczenia techniczne 
do opracowywania książek.
Cały budynek dostosowany będzie dla osób 
niepełnosprawnych.
Planowany koszt całej inwestycji to 2 666 666 zł, 
na którą Biblioteka otrzymała dofinansowanie 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 
2016–2020 ze środków finansowych Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 
prawie 2 mln złotych. Na początku 2017 roku 
wyłoniony zostanie wykonawca robót, termin 
zakończenia prac to koniec 2018 roku.

TEKST I FOTO MIPBP
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Informacja ze spotkania ws. dzików oraz choroby ASF

We wtorek, 30 sierpnia br. 
w gabinecie Burmistrza Jacka 

Kowalskiego odbyła się narada 
ws. omówienia sytuacji w związku 

rozszerzającą się po naszym 
kraju chorobą afrykańskiego 

pomoru świń /ASF/. 

TEKST I FOTO 
ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

W spotkaniu oprócz Burmistrza udział 
wzięli Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii, Koordynator ds. dzikich zwierząt, 

przedstawiciele Starosty, służb mundurowych 
i komunalnych oraz administracji Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Zarządu Budynków Komunal-
nych i firmy Home Manager. 
Mimo iż w naszym mieście nie jest prowadzona 
hodowla trzody chlewnej, zwołanie spotkania 
było konieczne w związku z występowaniem 
na naszym terenie dużej populacji dzików, które 
roznoszą ww. chorobę.
Pierwszą i najważniejszą informację przekazał 
Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Jacek Lesz-
czyński. Jak zaznaczył wirus ASF, nie stanowi 
zagrożenia dla człowieka jak również dla in-
nych zwierząt. Wirus ten atakuje świnie, dziki 
i guźce. Chore świnie czy dziki są natychmiast 
likwidowane i utylizowane. W naszym mie-
ście nie stwierdzono ani jednego przypadku 

zarażonego dzika. Każde wyłapane zwierzę jest 
wnikliwie obserwowane pod kątem występo-
wania symptomów choroby ASF.
Ponadto, od każdego dzika, który zginął na na-
szym terenie w wyniku, np. zdarzenia drogowego 
pobierana jest próbka do badań laboratoryjnych. 
Żaden nie był chory – zaznaczył p. Leszczyński.
Z kolei Koordynator ds. dzikich zwierząt poin-
formował, że z terenu miasta dziki są regularnie 
wywożone. W mieście ustawiono trzy odłownie 
(w rejonie Nowodworzanki, Osiedla Młodych 
i Osiedla Dębowy Park), które są przestawiane 
w zależności od potrzeb. 
Po raz kolejny Koordynator zaapelował o niedo-
karmianie dzików. „Dzik nie zaatakuje człowieka, 
ale zaatakuje psa z nim idącego, dlatego tak 
ważne jest zachowanie ostrożności i trzymanie 
psa na smyczy” – podkreślił Koordynator. 
Stwierdził ponadto, że najbardziej niebez-
pieczna jest locha z małymi, która w ich 

obronie może być nieobliczalna. Poinformo-
wał też, że trwają czynności prawne w celu 
zamiany terenów przez Koła Łowieckie 
i w przypadku ich zakończenia Koło WKRA, 
do którego należy, Koordynator uzyska teren 
pomiędzy Wisłą a wałem przeciwpowodzio-
wym. Wówczas możliwe będzie prowadze-
nie odstrzału w celu usypiania dzików i ich 
konsekwentnego wywożenia. Jednak, jak 
sam stwierdził, jest to trudna i żmudna pra-
ca, gdyż obecnie już dwa razy w roku lochy 
rodzą młode, a ponadto dziki do nas migrują 
z innych terenów. 
Przedstawiciele administracji mieszkaniowych 
dopytywali o możliwość uzyskania odszko-
dowania za zniszczenia dokonane przez dziki. 
Burmistrz poinformował, że miasto nie jest 
adresatem w tej kwestii, gdyż dziki są „pań-
stwowe”. Jednak obiecał pomoc prawną mia-
sta w tej sprawie.

Otwarcie WOMP Modlin
28 września odbyło się oficjalne otwarcie Wojskowego Ośrodka 
Medycyny Prewencyjnej Modlin. Ośrodek zlokalizowany jest 
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej 
w uroczystości uczestniczył Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Obro-

ny Narodowej prof. dr hab. Wojciech Fałkowski. 
W otwarciu wzięli też m.in. udział przedstawi-
ciele Ministerstwa Zdrowia, cywilnych i wojsko-
wych służb medycznych, farmaceutycznych, 
sanitarnych i weterynaryjnych, władze samorzą-
dowe miasta: Burmistrz  Jacek Kowalski i Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, 
przedstawiciele służb mundurowych. 
Podczas części oficjalnej wyróżniono kadrę 
i pracowników wojskowej służby zdrowia za-
angażowanych w zabezpieczenie sanitarno-
-epidemiczne Szczytu NATO w Warszawie oraz 
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście 
mogli zwiedzić nowy obiekt WOMP Modlin, za-
poznać się z zakresem działania WOMP-u oraz 

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

możliwościami diagnostycznymi laboratoriów. 
Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej 
(WOMP) w Modlinie jest jednostką organi-
zacyjną Wojskowej Służby Zdrowia podległą 
bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu 

Wojskowej Służby Zdrowia MON. Wykonuje 
rozpoznanie zagrożeń czynnikami biologicz-
nymi, a także zadania w zakresie Wojskowej 
Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Wete-
rynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Farmaceutycz-
nej, dysponując zapleczem diagnostyczno-
-laboratoryjnym. Ośrodek przygotowany jest 
do skutecznej osłony przeciwepidemicznej 
i przeciwepizootycznej wojsk w rejonie od-
powiedzialności terytorialnej. 
Na zakończenie odbył się pokaz tresury psów 
służbowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii 
Wojskowej w Warszawy.
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Pożegnaliśmy lato w Modlinie Starym

Modlińską tradycją stały się pożegnania lata. Co roku pod koniec sierpnia lub w pierwszych dniach września 
na terenie Zespołu Szkół Nr 3 organizowana jest impreza plenerowa. W tym roku swoje siły przy organizacji 
przedsięwzięcia połączył Zarząd Osiedla Nr 7 – Modlin Stary, Parafia p.w. św. Maksymiliana Kolbego oraz 
Miasto. W ten sposób mieszkańcy mogli bawić się na Pikniku Rodzinnym – Pożegnanie Lata 2016.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się w niedzielę 
4 września o godz. 12.00 mszą św. w ko-
ściele parafii p.w. św. Maksymiliana Kol-

bego, następnie mieszkańcy przeszli na tereny 
sportowo-rekreacyjne Zespołu Szkół Nr 3 przy 
ul. Szkolnej, gdzie ustawiona została scena, 
dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, swoje sto-
isko wystawili strażacy z OSP – RW, Muzeum 
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz 
Akcja Katolicka. Przygotowany został także dar-
mowy poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, 
chleba ze smalcem oraz domowych ciast. Piknik 
otworzył mecz Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Lotnisko Modlin” z rodzicami zawodni-
ków, następnie najmłodsi mogli wziąć udział 

w zabawach i konkursach z nagrodami, prowa-
dzonych przez profesjonalnych animatorów. 
O godz. 16.00 na scenie pojawił się parafialny 
zespół  „Totus Tuus”, który tworzy modlińska mło-
dzież oraz wikariusz Parafii p.w. św. Maksymilia-
na Kolbego ks. Marcin Niesłuchowski. Modliński 
zespół przygotował dla licznie zgromadzonej 
publiczności blisko godzinny koncert ewange-
lizacyjny. Ich występ został nagrodzony grom-
kimi brawami. Zespół odwdzięczył się bisem. 
Po koncercie przyszedł czas na Zumbę z Mał-
gorzatą Stecką. Tradycyjnie, szczególnie damska 
część publiczności, została wprowadzona w wir 
tańca. Uśmiechom i oklaskom nie było koń-
ca. SOMEDAY – to nowodworski zespół, który 

TEKST I FOTO ORGANIZATORZY

co roku koncertuje na modlińskich piknikach, 
na tegorocznej edycji ich występ rozpoczął się 
o godz. 18.00. Zgromadzona publiczność mogła 
wysłuchać największych przebojów polskiego 
rocka. Po koncercie SOMEDAY na scenie pojawił 
się zespół GRUPA PRESTIGE, który poprowadził 
potańcówkę pod gwiazdami. Taneczna muzy-
ka, wykonywana na żywo, sprawiła, że prawie 
wszyscy ruszyli do tańca. Królowały przeboje lat 
80., 90. i disco polo.
Piknik zakończył się o godz. 21.00.
Zarząd Osiedla Nr 7 oraz Parafia p.w. św. Mak-
symiliana Kolbego serdecznie dziękują spon-
sorom oraz wszystkim zaangażowanym w or-
ganizację pikniku.
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W rocznicę powstania Solidarności!

31 sierpnia przypada 36. rocznica powstania NSZZ Solidarność. Wczoraj władze miasta 
oraz przedstawiciele Związku złożyły kwiaty pod pomnikiem Solidarności. 

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

Jak co roku, władze Regionu Mazow-
sze NSZZ Solidarność i Rada Oddziału 
Legionowo – Nowy Dwór Mazowiecki 

zorganizowały uroczystości upamiętniające 
powstanie NSZZ Solidarność. 
Najpierw, w kościele pw. Św. Michała Archa-
nioła odbyła się uroczysta msza święta. 
Po nabożeństwie zebrani przemaszerowali 
na Skwer Solidarności. Tam w asyście pocztu 
sztandarowego wystawionego przez związ-
kowców złożono kwiaty pod obeliskiem i od-
dano hołd działaczom Solidarności. 
W uroczystościach udział wzięli Burmistrz No-
wego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, 
przedstawiciele władz regionalnych i rejono-
wych NSZZ Solidarność i mieszkańcy miasta. 

* * *

Kamień upamiętniający powstanie Solidarno-
ści stanął u zbiegu ulic Warszawskiej i Mazo-
wieckiej w 2010 roku. Wcześniej, Rada Miejska 
podjęła uchwałę o nadaniu temu miejscu na-
zwy „Skwer Solidarności”. 
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77. rocznica obrony 
Twierdzy Modlin

W sobotę, 24 września odbyły się 
uroczyste obchody 77. rocznicy obrony 

Twierdzy Modlin. O uroczysta oprawę 
ceremonii zadbały 2 Mazowiecki 

Pułk Saperów oraz orkiestra 
dęta Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Uroczyste obchody rocznicy podzielone 
były na dwie części. Pierwsza odbyła 
się pod pamiątkową kotwicą, gdzie zło-

żono hołd Flotylli Wiślanej. Jej organizatorem 
była Liga Morska i Rzeczna. Na miejscu oprócz 
przedstawicieli Ligii obecni byli uczniowie Ze-
społu Szkół w Twierdzy Modlin, władze miasta 
oraz innych miejscowości, przedstawiciele 
organizacji społecznych.  Poczty sztandarowe 
wystawiła szkoła oraz Straż Miejska. Po oko-
licznościowych przemówieniach, w których 
wspominano tradycje polskiej flotylli, złożono 
kwiaty pod kotwicą. 
Druga część obchodów odbyła się pod Pomni-
kiem Obrońców Modlina. Tu odprawiona zosta-
ła uroczysta msza św. w ich intencji oraz Apel 
Poległych. Po mszy koncert dała orkiestra Ligi 
Morskiej i Rzecznej, a następnie zebrani mogli 
uczestniczyć w inscenizacji sceny batalistycz-
nej z września 1939 r. Na koniec przy Muzeum 
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin odbył 
się rodzinny piknik z grochówką i ogniskiem.

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK, MART YNA KORDULEWSKA 
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Piknik  
charytatywny 

dla Alicji
TEKST MAŁGORZATA WÓJCIK FOTO ZUZANNA RUSIN, URZĄD MIEJSKI

Komitet społeczny serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
okazali bezinteresowne wsparcie i pomoc przy organizacji 

pikniku. 23 września w parku J. Wybickiego odbył się piknik 
„Ekostrażnicy Charytatywnie dla Alicji”. Była to już kolejna edycja 

pikników charytatywnych w naszym mieście. Dodatkową 
okazją do świętowania był jubileusz 25-lecia Straży Miejskiej. 

W organizacji imprezy pomogło wielu ludzi dobrej woli, Wojsko 
Polskie reprezentowali saperzy z 2. Mazowieckiego Pułku 

Saperów i Batalionu Wsparcia Inżynieryjnego, prezentując 
sprzęt wojskowy oraz specjalistyczne roboty. 

Komenda Powiatowa Policji na swoim stanowi-
sku zaprezentowała motory wykorzystywane 
przez Wydział Ruchu Drogowego. Państwowa 
Straż Pożarna zaprezentowała działanie kame-
ry termowizyjnej w zadymionym pomieszcze-
niu. Straż Graniczna z modlińskiej placówki po-
kazała wyposażenie, jakim dysponuje, strzegąc 
naszych granic, a Ochotnicza Straż Pożarna 
przedstawiła wozy bojowo-gaśnicze, z kolei 
Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wod-
ne przygotowała dla dzieci i młodzieży płonącą 
wioskę smerfów oraz bieg w płetwach. Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  pokazało 
sprzęt, który wykorzystuje na co dzień, udzie-
lając pomocy poszkodowanym na wodzie, 
zabytkową broń prezentowali członkowie Sto-
warzyszenia Muzeum Kampanii Wrześniowej 
i Twierdzy Modlin i to właśnie na ich stanowisku 
o porządek dbali „Chuck Norris” oraz „Sylwester 
Stallone”. Chętnie pozowali do pamiątkowych 
zdjęć, które dzięki uprzejmości Pana Dariusza 
Żurka można było otrzymać na miejscu, myśliwi 
z Wojskowego Koła Łowieckiego zaprezento-
wali opowieści myśliwskie wraz z eksponatami 
oraz serwowali uczestnikom pyszną dziczyznę. 

Nie mogło również zabraknąć na imprezie Pana 
Jacka Grabowskiego ze swoim kulinarnym show 
„Jacek Piecze Placek” oraz stanowiska Kliniki dla 
kobiet ULTRAMEDICA z Legionowa, która zapew-
niała bezpłatne konsultacje podczas imprezy. 
Na scenie wystąpili lokalni artyści Boniek&P.C.M., 
gwiazdy muzyki disco polo ISABELL, ELLIXIR, MA-
CZO, DEEP DANCE, ARTEZ oraz sobowtór Fred-
diego Merkurego z zespołem Inspiracja w trzech 
odsłonach. Gwiazdą wieczoru był Roberto Zuc-
caro i Mario Carota. Niespodzianką był występ 
Bartka Wrony, który zaśpiewał specjalnie dla Alicji. 
Piknik poprowadziła Pani Arleta Lemańska, której 
również serdecznie dziękujemy.
Oczywiście tradycyjnie piknik otworzyli Eko-
strażnicy pokazem mody ekologicznej. W kon-
kursie wzięły udział nasze szkoły, a nagrodę 
w wysokości 1 tys. złotych ufundowała  Fir-
ma AGA-MET Sebastian Golejewski. Zdobyli 
ją uczniowie Zespołu Szkół nr 3 z Modlina Sta-
rego. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy 
sponsorowi. Podczas pikniku organizowana 
była zbiórka do skarbonek jak również sprzeda-
wany był szczęśliwy los. Co godzinę losowano 
nagrody ufundowane przez sponsorów: 

–  Firma DEWELOPPOL ufundowała czek w wy-
sokości 500 zł, który wylosował druh z OSP 
i przekazał dla Alicji, 

–  dwa vouchery na przejażdżkę katamaranem 
przy lampce wina i słodkim poczęstunku 
ufundowało nowodworskie WOPR, 

–  trzy darmowe wizyty na badania oraz USG 
i cytologię przekazała Klinika ULTRAMEDICA  
z Legionowa. 

Kochani, udało się zebrać dla Alicji 5 170,72 zł.  
Dziękujemy serdecznie za okazane serce. Ser-
deczne podziękowania składamy na ręce har-
cerzy, którzy wspólnie ze Strażą Miejską dbali 
o porządek, zabezpieczając piknik.
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Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom, 
którymi byli:
–  STUDIO GRUPA Pana Roberta Krysiaka, za nie-

odpłatne udostępnienie sceny oraz całego 
zaplecza dla artystów;

–  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.;
–  Zakład Energetyki Cieplnej;
–  Zarząd Budynków Komunalnych;
–  ZRI Grzegorz Grzybowski;
–  ULTRAMEDICA;
–  Dwór Złotopolska Dolina;
–  Grupa DSF Serwis Specjalny;
–  Zuzanna Rusin Fotografia;
–  AGA-MET Sebastian Golejewski;
–  SINEVIA;
–  Pan Ireneusz Jankowski Piekarnia „KOŁACZ”;
–  Bank MBS;
–  DEWELOPPOL;
–  Hotel SOKOŁOWSKA.

Następną imprezą zaplanowaną przez Komitet 
Społeczny będzie Bal Charytatywny „Otwartych 
Serc Dla Alicji”. Impreza odbędzie się 5 listopa-
da w Złotopolskiej Dolinie, na którą już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy.
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BLIŻEJ PRZYRODY FAKTY NOWODWORSKIE

Jeśli powiem, że spełniłam marzenia, to i ład-
nie brzmi, i jest zgodne z prawdą, ale jest 
także pewną „korzystną zmianą planów”. 

Chodzi o to, że wcześniej podjęłam nieudaną 
próbę wydania swojej powieści. Tak więc zmie-
niłam plany. Odłożyłam powieść, zajęłam się 
fraszkami i to był dobry pomysł – z fraszkami się 
udało – mówi Mira Białkowska o swoim pierw-
szym tomiku „Fraszkowa uczta”. 
Początki pisania wspomina tak: W młodości 
pasjonowałam się twórczością Sztaudyngera. 
Jego fraszki zapisywałam w grubych zeszytach, 
zapamiętywałam, cytowałam. Nie podejrzewa-
łam się jednak o to, że ośmielę się naśladować 
Mistrza. Jako dzieciak napisałam jeden(!) bardzo 
patetyczny wiersz, który miałam okazję wyre-
cytować jakiejś pisarce. Owa pani „wywróżyła” 
mi wtedy, że będę pisać. Brzmi jak bajka? Ale 
tak było naprawdę.
Pisanie towarzyszyło pani Mirze przez cały okres 
pracy zawodowej (autorka była m.in. nauczycie-
lem muzyki red.), tworzyła scenariusze i teksty 
do znanych melodii. Jednak, jak mówi, z pisa-
niem fraszek było inaczej. „Wena dopadła mnie 
w wieku emerytalnym nagle i niespodziewanie. 
Nawet datę pamiętam. Przez jeden weekend 
napisałam 21 fraszek. Dostałam jakiegoś amoku. 
Tworząc jedną fraszkę za drugą, zaczęłam się 
zastanawiać, czy to, co przed chwilą wymyśli-
łam, jest na pewno moje czy może czyjś tekst 
wygrzebałam z zakamarków pamięci – wspo-
mina autorka.
Za swoje fraszki otrzymała nagrodę na Konkur-
sie Jednego Wiersza. Właśnie wtedy usłyszała, 
że powinna je wydać. Tak też się stało. „Frasz-
kowa uczta” ukazała się drukiem wydawnictwa 
„Białe Pióro” i dzięki wsparciu sponsorów. 

Dzieło Sienkiewicza konkurowało z „Chło-
pami” Władysława St. Reymonta, „We-
selem” Stanisława Wyspiańskiego, „Po-

piołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią 
Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. 
Wśród zaproszonych gości, którzy zaprezen-
towali zgromadzonym słuchaczom fragmenty 
epopei, znaleźli się: pani Magdalena Biernacka 
Starosta Nowodworski, pan Jacek Kowalski 
Burmistrz Miasta, pan Tadeusz Sosiński – rad-
ny Rady Miejskiej, pani Anna Kasiuk – pisarka, 
przedstawiciele Grupy Literackiej Vena – pani 
Mira Białkowska i pan Tomasz Witkowski oraz 
redaktorzy nowodworskiej prasy – pan Woj-
ciech Filipiak z Gazety Nowodworskiej i pan 
Adam Balcerzak z Tygodnika Nowodworskiego. 
Licznie zgromadzoną publiczność powitała Dy-
rektor Biblioteki pani Ewa Borkowska.
Wspólnemu czytaniu towarzyszyła okolicz-
nościowa wystawa poświęcona autorowi, 
zaprezentowano również różne wydania po-
wieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Każdy 
z uczestników miał możliwość ostemplowania 
przyniesionych przez siebie książek pamiątko-
wą pieczęcią. Na najmłodszych czytelników 
czekał kącik plastyczny, w którym mogli wy-
konać tarcze wojowników rzymskich.
Nasza Biblioteka była jednym z 2000 miejsc, 
w którym odbywało się Narodowe Czytanie. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
tegorocznego Narodowego Czytania i zapra-
szamy za rok!

Tomik Miry Białkowskiej można nabyć w nowo-
dworskim Domu Książki i w salonach Empiku.

O autorce:
Mirosława Białkowska z pochodzenia szczeci-
nianka, z wyboru nowodworzanka (od 30 lat 
mieszka w Nowym Dworze Mazowieckim). Po-
siada wykształcenie pedagogiczne i muzyczne. 
Pracowała w szkole, łącząc pracę pedagoga 
szkolnego i nauczyciela muzyki. Z tamtego okre-
su pochodzą pierwsze teksty piosenek i scena-
riusze uroczystości szkolnych – jeden scenariusz 
„Załoga już opuszcza pokład” opublikowano. 
Jest autorką kilkudziesięciu wierszy i ok. 250 fra-
szek. Za fraszki otrzymała wyróżnienie na Kon-
kursie Jednego Wiersza w 2011 roku.
Od 2011 roku jest członkiem grupy literackiej 
„Vena” przy Nowodworskim Ośrodku Kultury. 
Wraz z pozostałymi poetami tej grupy (Barbarą 
Malewską i Tomaszem Witkowskim) prezentuje 
swoje utwory podczas wieczorków poetycko – 
muzycznych pn. „W ciszy serc w potoku lśnień”, 
do których pisze scenariusze i robi oprawę 
muzyczną. Swoje wiersze i fraszki kilkakrotnie 
prezentowała w różnych miejscach przed lo-
kalną publicznością.    
W marcu 2014 roku nowodworska publiczność 
mogła obejrzeć „Fraszkową ucztę” Mirosławy 
Białkowskiej. Fraszki–dania, wg scenariusza 
autorki, serwowały kelnerki: Kunegunda Wrzą-
tek, Leokadia Kluska i Pelagia Ogryzek oraz bu-
fetowa Eugenia Fartuch. Impreza cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i w listopadzie została 
powtórzona.
Pisząc tekst, korzystałam z wywiadu z autorką, 
który ukazał się na stronie nietypowerecenzje.
blox.pl.

Narodowe 
Czytanie 
w NDM!

Już jest! Nakładem wydawnictwa 
„Białe Pióro” ukazała się 
„Fraszkowa uczta”. Autorka Mira 
Białkowska jest mieszkanką 
Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Szersza publiczność miała okazję 
poznać autorkę oraz jej fraszki 
podczas wieczoru autorskiego, 
który odbył się 17 września 
w NOK-u. Drugie spotkanie 
autorskie zaplanowane zostało 
na październik w Pomiechówku 
w Zajeździe Magnolia.

3 września 2016 r., już po raz 
czwarty Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Nowym 
Dworze Mazowieckim włączyła 
się do ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie. W tym roku 
w internetowym głosowaniu, 
spośród 5 propozycji została 
wybrana powieść Henryka 
Sienkiewicza ,,Quo vadis”. 

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

TEKST I FOTO MIPBP

Fraszkowa uczta już jest!

Autorka
Mirosława  
Białkowska
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Na każdy dzień przewidziany został inny 
temat zajęć. Dzieciaki miały okazję 
wykonać wydzierankę z ulubionym 

bohaterem z bajki, rozwiązywać łamigłówki 
i rebusy.
Nie zabrakło również, ulubionego przez dzie-
ci – origami, a także wykonania zwierzątek 
z rolek po papierze toaletowym w ramach 
akcji o recyklingu.
Na kolejnych spotkaniach dzieci zapoznały 
się z „Elmerem” i jego przygodami, słucha-
jąc bajki Davida McKee „Elmer słoń w kratkę”. 
Po wysłuchaniu bajki każdy z uczestników 
wykonał portret głównego bohatera.

Wakacje 
w bibliotece 2016

W lipcu i sierpniu w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej organizowane 
były „Wakacje w bibliotece”. Zajęcia skierowane były do dzieci w każdym wieku.

TEKST I FOTO MIPBP

Kolejne dni rozpoczynało głośne czytanie 
wspólnie wybranych bajek m.in.  „Hania Humo-
rek, „Basia”, „Tupcio Chrupcio”, a także wybrane 
bajki Grzegorza Kasdepke.
Na zajęciach plastycznych dzieci miały okazję 
wykonać: akwarium, potworki z gumowych 
jednorazowych rękawiczek, motylki, serwetki 
z kolorowego papieru oraz „obrazy nocą”, czyli 
wydrapywanki z czarnego papieru.
Aby nikt nie poczuł nudy, zostało zorganizo-
wane mini party – dzień pełen ruchu i zabawy.
Kilka dni przeznaczonych było na relaks, gdzie 
można było pograć w gry, kalambury, rozwiązywać 
krzyżówki, pośmiać się i pobawić z chustą Klanzy.

Na ostatnich spotkaniach dzieci stworzyły pa-
miątkowe pocztówki z wakacji przy pomocy 
włóczek, wstążek i kredek.
Głównym celem zajęć w czasie tegorocznych 
wakacji było zagospodarowanie czasu wolne-
go naszym młodym czytelnikom, zachęcenie 
ich do czytania oraz zorganizowanie dobrej 
zabawy. Pragniemy, aby Biblioteka kojarzyła 
się dzieciom z miejscem ciekawym i przyja-
znym, w którym można zdobywać wiedzę, 
a także miło spędzać czas nie tylko w czasie 
wakacji.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom „Wakacji 
w Bibliotece” i zapraszamy za rok!!!
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Wśród zaproszonych gości byli m.in.: 
płk. Krzysztof Gaj – szef Zarządu 
Organizacji i Uzupełnień P 1 SG WP, 

płk. Mirosław Demediuk – reprezentujący 
szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Zbigniew Czaplicki – re-
prezentujący Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego.
Uczestników uroczystości powitał płk rez. Al-
fred Kabata – prezes ZG ZOR RP.
W święcie brali udział najstarsi kombatanci 
ZOR RP: 102-letni kpt. w st. spocz. Andrzej 
Rak oraz 92-letni Roman Kaczorowski – Ho-
norowy Obywatel Nowego Dworu Mazowiec-
kiego.
Płk rez. Alfred Kabata zapoznał zebranych z naj-
ważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowany-
mi przez ZOR RP w 2016 r. 

Podczas uroczystości przyjęto w poczet człon-
ków Związku Oficerów Rezerwy dziewięć 
nowych osób. Wręczono akt mianowania 
na stopień porucznika Radosławowi Gądko-
wi. Wręczenia aktu mianowania dokonał płk. 
Krzysztof Gaj – szef Zarządu Organizacji i Uzu-
pełnień P1 Sztabu Generalnego WP. 
Święto Związku było również okazją do wrę-
czenia odznaczeń. Członkowie Związku uhono-
rowani zostali Brązowym Medalem Za Zasługi 
dla Obronności Kraju, Medalami „Pro Patria” oraz 
Złotymi i Srebrnymi Medalami „Za Zasługi Dla 
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej”. W gronie uhonorowanych Medalem 
„Pro Patria” był 102 letni kombatant, kpt. w st. 
spocz. Andrzej Rak.
Podczas uroczystości, osobom wspierającym 
działalność ZOR RP oraz członkom organizacji, 

wręczono ryngrafy z wizerunkiem sztandaru 
ZG Związku. 
Odczytano również listy gratulacyjne, które 
na ręce prezesa ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty 
nadesłali m.in.: Małgorzata Kidawa-Błońska – 
wicemarszałek Sejmu RP, Anna Maria Anders – 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, Wojciech Fałkowski – podsekretarz stanu 
w MON, Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego, Jan Grabiec – poseł na Sejm RP, 
Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki 
Wojskowej, ppłk Sławomir Szwemin – dowódca  
2 Stargardzkiego batalionu saperów, ppłk Ro-
man Nowogrodzki – Wojskowy Komendant 
Uzupełnień w Gliwicach. 
Po wystąpieniach zaproszonych gości wyko-
nano wspólną fotografię, która zakończyła 
uroczystości.

Święto Związku Oficerów Rezerwy RP
2 lipca 2016 r., odbyły się obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. W święcie uczestniczył 
Burmistrz Jacek Kowalski, który złożył członkom Związku życzenia i przekazał okolicznościowy upominek.

TEKST ANDRZEJ KRAJEWSKI FOTO KAROLINA GWAREK

Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowani ryngrafami
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Spływ kajakowy 3RZEKI odbył się w sobotę, 
10 września. Wzięło w nim udział ponad 
100 osób. Uczestnicy wydarzenia spotkali 

się przy Pałacu w Smoszewie, gdzie pozosta-
wili samochody i skąd autokar przewiózł ich 
na miejsce startu. Tam też, czyli do Pomiechów-
ka, dotarli bezpośrednio ci, którzy podróżowali 
np. pociągiem. 
Na pomiechowskiej plaży czekało już na nich 
ponad 50 kajaków. Każdy z zawodników otrzy-
mał też pakiet startowy. W wodoszczelnym etui 
na telefon komórkowy znalazła się m.in. karta 
spływu potrzebna do dalszej wspólnej zabawy. 
Spływ wystartował punktualnie o godz. 10.30. 
Jego uczestnicy płynęli najpierw Wkrą, potem 
Narwią i w końcu Wisłą. Przy każdej z rzek or-
ganizatorzy rozlokowali punkty kontrolne, 
w których umieszczono pamiątkowe pieczątki. 
Spływający musieli przybić pieczątkę na swo-
jej karcie spływu, w ten sposób potwierdzając 
dotarcie do punktu kontrolnego i pokonanie 
określonego odcinka trasy. Całkowity dystans, 
który trzeba było przepłynąć, wyniósł 23 km. 
Metę i wielki finał imprezy zorganizowano 
na terenie Pałacu w Smoszewie. Tam, w pa-
łacowym ogrodzie, na zawodników czekał 
poczęstunek w formie grilla, a także stoliki, 
ławy, leżaki i koce, na których można było 
odpocząć po tak dużym wysiłku fizycznym. 
Niezwykłego klimatu tego pikniku dopełniła 
niespodzianka, przygotowana przez gospo-
darzy tego miejsca – występ Warszawskiej 
Kapeli z Targówka. Przy dźwiękach warszaw-
skich szlagierów, na świeżym powietrzu i przy 
smacznym jedzeniu, uczestnicy spływu nabie-
rali sił i relaksowali się. 
Na pamiątkę po imprezie, każdy otrzymał 
kubek. Wszyscy stanęli również przed szansą 
wygrania nagrody głównej w postaci jedno-
osobowego kajaka (ufundowanego przez 
sponsora, Jacka Ośko z Kanokajaki) oraz wio-
sła (ufundowanego przez Art Paddles i Kajaki 
Dylewski). Ostatecznie kajak trafił do Barbary 
Gmurczyk, a wiosło do Artura Piechnika. 

Już po zakończeniu pikniku, część uczestników 
spływu przeniosła się na drugą stronę ulicy, 
gdzie odbywał się Smoszewski Festiwal Kultury. 
Organizatorem spływu 3RZEKI była Lokalna 
Organizacja Turystyczna Trzech Rzek, ale im-
preza nie mogłaby odbyć się bez współpracy 
z miastem Nowy Dwór Mazowiecki, Biurem 
Turystyki Aktywnej ZLOT Andrzeja Świąt-
kowskiego, wypożyczalnią Kajaki Dylewski 

i oczywiście gospodarzem finału, czyli Pałacem 
w Smoszewie. O bezpieczeństwo uczestników 
dbali członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej-
-Ratownictwo Wodne oraz nowodworskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego. Podziękowania należą się również 
gminie Pomiechówek i miastu Zakroczym, 
na terenie których zlokalizowany został start 
i meta spływu.

Ponad sto osób 
spłynęło trzema rzekami

Wkrą, Narwią i Wisłą prowadziła trasa spływu kajakowego 
3RZEKI. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. 

TURYSTYKA
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W 1816 r. Nowy Dwór liczył 841 miesz-
kańców mieszkających w 96 domach. 
Miasto powoli podnosiło się po po-

wodzi i zniszczeniach wojennych z 1813 r. Po-
dobnie jak w latach wcześniejszych ulice nie 
miały nazw, budynki oznaczano kolejnymi nu-
merami. Nie wiadomo, czy były one tożsame 
z tymi, które umieszczono na pierwszym planie 
miasta, część domostw mogła być jeszcze nie-
odbudowana. Po raz pierwszy przy budowach 
uwzględniono fakt, że znaleźliśmy się na te-
renie zmilitaryzowanym. 20 VIII 1816 r. nowo-
dworzanie otrzymali tzw. rewersy demolacyjne 
zakazujące wznoszenia domów w odległości 
mniejszej niż kilometr od umocnień Twierdzy. 
Po raz ostatni w tym roku odbyła się licytacja 
dochodów z mostu na Narwi. Myto pobierane 
za przejazd miało trafić do osoby, która na licyta-
cji oferuje najwyższą sumę. Od roku następnego 
przywilej ten przekazano wojsku.
Nowy Dwór nadal był własnością prywatną, 
należał do spadkobierców Ludwika Gutakow-
skiego: jego żony Marianny oraz dzieci Wacła-
wa, Gabrieli i Konstantego. Wielmożni państwo 
bywali tu, gdy przyjeżdżali do pałacu w Górze, 
ale zdarzało się to raczej sporadycznie. Co zaj-
mowało naszych arystokratów w 1816 r.? Hrabia 
Wacław szykował się do ożenku, Gabriela od kil-
ku lat Zabiełłowa bolała nad brakiem potom-
stwa, Konstanty przeżywał rozterki nastolatka, 
a hrabina Marianna udzielała się w warszaw-
skim Towarzystwie Dobroczynności. Od kilku 
lat starali się o zamianę Nowego Dworu i dóbr 
Góra na inne. 16 IX 1816 r. minister Przychodów 
i Skarbu wysłał do namiestnika Zajączka raport 
z propozycją hrabiny Gutakowskiej dotyczący 
zamiany naszych terenów na Dobrowolę. 
Od końca XVIII w. w Nowym Dworze były 3 
ośrodki religijne, w 1816 r. i one przeżywały 

trudności. Proboszczem parafii św. Michała 
od kilku miesięcy był ksiądz Jan Tomaszewski. 
Ewangelicy od śmierci pastora Bando w 1813 r. 
nie mieli duszpasterza, a społeczność żydowska 
nie tylko nie miała rabina, ale nawet kahału, czyli 
rady kierującej gminą. Być może jakieś funkcje 
reprezentacyjne pełnił w przypadku tej ostat-
niej szkolnik, czyli nauczyciel religijny – pięć-
dziesięcioletni Manases Herszkowicz zamiesz-
kały w domu nr 81. W mieście funkcjonowały 
3 cmentarze, najprawdopodobniej na ewan-
gelickim pracował grabarz Michał Tochterman 
posiadający własny dom pod nr 47.
Burmistrzem nowodworskim w 1816 r. został 
dwudziestosiedmioletni Ludwik Krüger. Objął 
stanowisko po sześćdziesięciopięcioletnim 
Józefie Bognayzerze, którego własnością był 
dom nr 173. Dla Krügera był to rok szczegól-
ny. Kilka miesięcy wcześniej zakończył służbę 
w Wojsku Narodowym, a w listopadzie poślubił 
nowodworzankę Małgorzatę Gleyfayt [Gleyfail]. 
Prawdopodobnie w tym samym roku zakupił 
dom o nr 50. Miasto zatrudniało ponadto sługę 
miejskiego Tomasza Falkowskiego zamieszkałe-
go w oficynie domu nr 23.
Gutakowscy nie byli jedynymi osobami z No-
wego Dworu kontaktującymi się z dworem car-
skim. Nie wiadomo, z jakiej przyczyny i kiedy 
Fryderyka Treu wysłała do cara prośbę o wspar-
cie, ale właśnie w 1816 r. otrzymała od niego 
zapomogę pieniężną. 
W 1816 r. w Nowym Dworze przy kościele 
św. Michała funkcjonował szpital, czyli połą-
czenie schroniska dla bezdomnych z domem 
opieki. Mieścił się w budynku, na miejscu które-
go stoi obecnie nowy kościół św. Michała. Miał 
co najmniej jednego stałego mieszkańca nie-
spełna sześćdziesięcioletniego Jana Śliwińskie-
go. W tym samym miejscu, czyli w podzielonym 

Nowy Dwór przed 200 laty cz. 1
TEKST MARIA MOŻDŻYŃSKA

na 4 części budynku o nr 3 mieszkał i pracował 
pięćdziesięcioletni nauczyciel Wincenty Zieliń-
ski. W 3 ćwiartce było mieszkanie jego rówieśni-
ka Filipa Będowskiego – organisty. 
W domu pod nr 17 lub 11 mieszkał prawdopo-
dobnie pierwszy choć nie jedyny w tym czasie 
nowodworski aptekarz – Teodor Sobolewski. 
Drugą osobą tej samej profesji był zamieszkały 
w domu o nr 44 Bogumił Benisch. Całkiem moż-
liwe, że najprostszej pomocy medycznej udzie-
lał cyrulik Wawrzyniec Zamert z domu nr 122.
1 VI 1816 r. utworzono u nas stację poczto-
wą. Do Nowego Dworu z Warszawy dwa razy 
w tygodniu docierała „poczta kariolkowa”. Jeżeli 
rzeczywiście obsługiwana była przez kariolki, 
to gwarantowała szybki przewóz przesyłek, ale 
niewiele miejsca dla pasażerów. 
Trudno powiedzieć, od kiedy w Nowym Dwo-
rze stacjonowało wojsko. Nie wiadomo, czy 
w 1816 r. były tu jakieś koszary. Jednak niektórzy 
oficerowie stacjonowali w domach prywatnych. 
Porucznik w wojsku rosyjskim wielmożny Hipo-
lit Mitryanowicz mieszkał w domu Klemensa 
Łabarzewskiego nr 45; kapitan z pułku piątego 
piechoty Wojska Polskiego Gaspar Malinowski 
stacjonował w domu nr 6 u Haapego; kapitan 
Wojska Polskiego wielmożny Józef Dobrzyński 
miał kwaterę w domu nr 56 u Karoliny Fersztow. 
Z oficerów w 1816 r. dokumenty wymieniają 
także Jana Szulta chirurga wojskowego w No-
wym Dworze oraz kapitana Wojska Polskiego 
wielmożnego Józefa Suchodolskiego. U gospo-
darza Stanisława Kaszyńskiego pod nr 7 mieszkał 
żołnierz Franciszek Przybylski a w domu Müllera 
sierżant z pułku pierwszego piechoty Wojciech 
Kaczorowski. W tym samym pułku, przy kapeli 
wojskowej służył Marcin Lenartowski.

Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu 
Faktów Nowodworskich 

Marianna Gutakowska współwłaścicielka 
Nowego Dworu na obrazie Bacciarellego. 
Oryginał Muzeum Czartoryskich

Józefina z Grudzińskich w 1816 r. była jeszcze 
narzeczoną Wacława Gutakowskiego. Orygi-
nał: Muzeum Narodowe w Warszawie

Wacław Gutakowski współwłaściciel Nowego 
Dworu. http://kolekcje.mkidn.gov.pl
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Wymiana polsko-niemiecka 
w Modlinie Twierdzy

Dzień 1 
W niedzielę około godz.17:00 powitaliśmy 
przed naszą szkołą niemieckich przyjaciół 
z Jessen. Po krótkim zapoznaniu, każdy z nas 
wraz z gościem udał się do domu, aby odpo-
cząć po podróży. Po kolacji udaliśmy się wszyscy 
razem na długi spacer po naszym mieście. I tak 
zakończył się dzień pierwszy. 

Dzień 2
Dzisiejszy dzień oficjalnie rozpoczął naszą pol-
sko-niemiecką wymianę młodzieży. Na ten 
dzień mieliśmy zaplanowane sporo atrakcji. 
Braliśmy udział w zawodach sportowych, gdzie 
Polak wraz z mieszkającym u niego Niemcem 
byli w jednej drużynie. Każdy bawił się świetnie, 
choć walka trwała do samego końca. Stanąć 
na podium udało się tylko najlepszym, a ono 
prezentowało się tak:
– Jakub Ambrozik i Max Hanke,
– Mateusz Rydz i Till Barabas,
– Patrycja Mizerska i Tabea Ockler.
Uczyliśmy także swoich niemieckich przyjaciół 
polskich słów, a nawet układaliśmy na czas 
mapy naszych państw. UKS Reduta i jego prezes 
pan Sławomir Krzeczkowski ufundował pamiąt-
kowe statuetki, dyplomy oraz drobne nagrody. 
Następnie nasi goście zostali w szkolę na obie-
dzie, a my wróciliśmy na krótką chwilę do domu. 
Przez pogarszającą się pogodę niestety zostały 
odwołane kajaki, ale nas to nie zasmuciło i przez 
resztę dnia pokazywaliśmy gościom zakamarki 
naszej okolicy. 

Dzień 3
Ten dzień spędziliśmy w Warszawie, gdzie 
zaplanowano nam grę terenową i inne atrak-
cje. Zabawa rozpoczęła się około godz. 09:30 

podziałem w czteroosobowe zespoły (po dwo-
je Polaków i Niemców). Każda grupa dostała 
kopertę z pięcioma stacjami, które wspólny-
mi siłami musieliśmy wykonać. Gra terenowa 
odbyła się na starym mieście. Pomimo barier 
językowych i trudów z rozszyfrowaniem haseł 
daliśmy wszyscy radę i już o 11:30 wszyscy by-
liśmy na miejscu zbiórki, choć do końca zadania 
została nam godzina. Zjedliśmy wspólnie pizzę 
i następnie udaliśmy się do „Arkadii”, aby oddać 
się szaleństwu zakupów. Zmęczeni i obładowa-
ni torbami wróciliśmy do Twierdzy, gdzie Pan 
Dyrektor Zdzisław Szmytkowski wraz z pania-
mi kucharkami ze szkoły przygotowali dla nas 
poczęstunek. 

Dzień 4
Bardzo wczesnym porankiem, około godziny 
5:30 zgromadziliśmy się wraz z opiekunami 
grup przed szkołą, aby wspólnie pojechać 
na lotnisko Warszawa – Modlin, a stamtąd po-
lecieć samolotem do Gdańska. Przed 8 rano 
wystartowaliśmy i podziwialiśmy przepiękne 
widoki z samolotu. Niektórzy z nas mieli oka-
zję po raz pierwszy wzbić się ponad chmury 
i oglądać wszystko „z góry”. Podczas lotu ro-
biliśmy zdjęcia krajobrazów oraz teraz naj-
bardziej znane „selfie” :) Po 25 minutach lotu 
szczęśliwie wylądowaliśmy w Gdańsku. Zado-
woleni, na terenie lotniska powitaliśmy naszą 
panią przewodnik, która miała nas oprowadzać 
po Gdańsku. Z lotniska pojechaliśmy pociągiem 
do Gdańska Głównego. Nasze zwiedzanie było 
skupione przede wszystkim na Starym Mieście 
w Gdańsku. Podziwialiśmy dużo zabytkowych 
budynków i katedr. Mieliśmy okazję, również 
zobaczyć nazywane przez uczniów „Gdańsk 

Eye” :) Po zakończonym zwiedzaniu mieliśmy 
czas na kupienie pamiątek. Naszą wizytę z pa-
nią przewodnik zakończyliśmy podczas obia-
du w jednej z gdańskich restauracji. Najedzeni, 
ruszyliśmy na dworzec, aby zwiedzić kolejne 
miasto naszej wycieczki – Sopot. Wspólnie po-
szliśmy na molo, a później niektórzy z nas poszli 
na plażę. Mieliśmy czas na opalanie i robienie 
zdjęć. Niestety, nadszedł czas, w którym musieli-
śmy opuścić Sopot i ruszyć w drogę na lotnisko 
w Gdańsku. Uśmiechnięci wsiedliśmy do pocią-
gu i kończyliśmy dzień nad morzem. O godzinie 
20:25 wystartowaliśmy do Modlina. Zmęczeni 
po całym dniu, pojechaliśmy pod szkołę, gdzie 
później wszyscy rozeszli się do domów. Uważa-
my, że ten dzień był spędzony przy fantastycz-
nej pogodzie z super atmosferze.

Dzień 5
O godzinie 10 rano rozpoczęliśmy dzień 
na Cmentarzu Fortecznym w Modlinie Twierdzy. 
Postanowiliśmy zrobić coś dla naszego miasta. 
Sprzątnęliśmy pomnik naszego patrona gimna-
zjum płk Edwarda Malewicza oraz nagraliśmy  
w związku z akcją #2gether4more filmik, w któ-
rym opowiadamy o celu tego przedsięwzięcia. 
Po skończonych pracach pojechaliśmy autoka-
rem do szkoły , gdzie odbyły się zawody w strze-
laniu z wiatrówek., przygotowane przez pana 
Czesława Stępińskiego. Każdy z nas mógł się 
sprawdzić w dość niełatwym zadaniu. Po odda-
nych strzałach pierwsze miejsce zajęła Julia Rak 
wraz ze swoją koleżanką z Niemiec z wynikiem 
30 punktów. Po rozrywce poszliśmy do domów. 
O godzinie 14 wspólnie zjedliśmy pożegnalny 
obiad w stołówce szkolnej. Po obiedzie nad-
szedł czas na zaprezentowanie swoich projek-
tów, na które mieliśmy 3 dni. Patrycja Mizerska 
z koleżanką Tabeą zinterpretowały piosenkę Ich 
Troje. Sylwia Wieczorek, Julia Kurzydło i Jakub 
Ambrozik wraz ze swoimi gośćmi: Lizą, Leną 
i Maxem zrobili plakat na temat naszej wymiany. 
Tradycyjne, polskie ciasto – szarlotkę przygo-
towała Gabrysia Paszkiewicz z Larą. Natomiast 
Mateusz Rydz z Tillem przygotowali informa-
cje o dwóch popularnych klubach piłkarskich: 
o Legii Warszawa i Bayernie Monachium. Nad-
szedł też czas na trochę humoru, który nam 
zafundowała Jagoda Jandy z Florianem, którzy 
przygotowali 5 żartów o Polsce i Niemczech. 
Największym hitem ze wszystkich projektów 
okazała się maskotka w barwach Polski i Nie-
miec wykonana przez Julię Rak z pomocą jej 
mamy i koleżanki Emily. Po zaprezentowaniu 

W dniach 1924 czerwca odbyła się szósta wymiana młodzieży z Zespołu Szkół w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modlin Twierdza i Sekundarschule Nord – Jessen przygotowana przez nauczycielki języka 
niemieckiego: panią Emilię Napiórkowską oraz Bożenę Nalewajk. Tegoroczna wymiana obejmowała 
dwa projekty – „Pokaż, co potrafisz” oraz projekt na Cmentarzu Wojennym w Modlinie Twierdzy związany 
z kampanią #2gether4more. Oto relacja uczestniczek wymiany: Julii Kurzydło oraz Gabrieli Paszkiewicz:
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wszystkich projektów, nasze koleżanki z Jessen 
zaprezentowały nam „Cup song” oraz Magda-
lena Wacko przepięknie wyrecytowała wiersz 
w języku niemiecki. Nadszedł czas na poże-
gnanie. Pan dyrektor Zdzisław Szmytkowski 
pożegnał miłymi słowami młodzież z Jessen 
oraz ich wychowawczynie. Dowiedzieliśmy się, 
że nasza 7 wymiana polsko-niemiecka będzie 
miała związek ze zwierzętami. Po zrobieniu 
ostatniego wspólnego zdjęcia wszyscy roze-
szliśmy się do swoich domów.

Dzień 6
Po 6 dniach gościny uczniów z Jessen, nad-
szedł czas rozstania. O godzinie 7:40 zebrali-
śmy się przed szkołą, aby po raz ostatni w tym 
roku spędzić razem chwile. Pojawiły się rów-
nież u niektórych łzy w oczach. Cała grupa 

Wielokrotnie policjanci z Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim byli gośćmi dzieci 

z Publicznego Przedszkola nr 1. Tym razem dzieci 

z grupy Wesoła Gromada zostały zaproszone 
przez nowodworskich policjantów do ich ko-
mendy. Było to olbrzymie przeżycie dla przed-
szkolaków. Dzieci zwiedziły siedzibę policji. 

Widziały, jak pracuje służba dyżurna, oczywiście 
były też w izbie zatrzymań. Dowiedziały się, dla-
czego tak ważne w śledztwie są odciski palców, 
a każde dziecko dostało na pamiątkę odciski 
swoich palców. Nieco dłużej dzieci zatrzymały się 
w sali szkoleniowej. Tu pan policjant przypomniał 
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, 
przechodzenia przez przejścia dla pieszych, 
a także bezpieczeństwa podczas przewożenia 
dzieci w samochodach i jak bezpiecznie jeździć 
na rowerkach, wrotkach czy deskorolkach. Każde 
dziecko zrobiło sobie zdjęcie w policyjnej czap-
ce, obejrzało wyposażenie policjanta. Zdziwienie 
budziły kajdanki, które same przedszkolakom 
spadały z rąk. Największą atrakcją dla dzieci była 
możliwość obejrzenia policyjnego radiowozu no 
i oczywiście przejażdżka nim, jak na prawdziwej 
akcji na światłach i sygnale. Mimo tak ciekawej 
wycieczki, chętnych do pracy w policji wśród 
przedszkolaków nie było. Ale co najważniejsze 
dzieci nabrały przekonania, że policjant to oso-
ba, którą mogą zawsze poprosić o pomoc, gdy 
znajdą się w trudnej sytuacji. Przedszkolaki po-
dziękowały panu policjantowi za przeprowadze-
nie ciekawych zajęć i przekazały własnoręcznie 
wykonaną laurkę. 

z Niemiec wsiadła do swojego autokaru i po-
jechała z powrotem do Jessen. Chcielibyśmy 
podziękować wszystkim, którzy włożyli dużo 
czasu i serca w przygotowaniu całej wymiany. 
Niektórzy z nas za rok wyjadą do Jessen, aby 
kontynuować swoją przygodę z wymianą pol-
sko-niemiecką. Uważamy, że ta wymiana była 
fantastycznym czasem spędzonym w świetnym 
gronie. Do zobaczenia za rok!
14 maja 2017 r. odbędzie się siódma wymiana 
polsko-niemiecka, która już jest zaplanowana 
przez naszych przyjaciół i ma swój temat – 
„Zwierzęta najlepszym przyjacielem człowieka”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam fi-
nansowo przy realizacji tegorocznego projektu, tj.:
–  Miastu Nowy Dwór Mazowiecki – panu 

Burmistrzowi Jackowi Kowalskiemu oraz 

Przewodniczącemu Rady Miejskiej panu 
Krzysztofowi Bisialskiemu – za sfinansowanie 
wycieczki lotniczej do Gdańska;

–  panu Dyrektorowi Zdzisławowi Szmytkow-
skiemu – za ogromną pomoc, wspaniale po-
mysły i poświęcony czas;

–  marketowi budowlanemu „Mrówka” – właści-
cielowi panu Dariuszowi Żułtakowi za ufun-
dowanie materiałów do odnowienia pomnika 
patrona naszej szkoły oraz ułożenia kompo-
zycji kwiatowej na Cmentarzu Wojennym 
w Modlinie Twierdzy;

–  cukierni „Duet” za ufundowanie pysznego tortu;
–  cukierni „Szarow” za ufundowanie 60 pączków;
–  Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży – za finansowe wsparcie naszego 
projektu.

DZĘKUJEMY!!!
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Uczestnicy biegów mogli również obej-
rzeć szereg wystaw historycznych 
poświęconych okresowi, w którym 

działał i zginął Rotmistrz Pilecki. W imprezie 
tej tradycyjnie wzięła udział grupa biegaczy 
nowodworskiego JOGGERA. Bardzo dobrze 
spisała się szóstka najmłodszych. W biegu 
na 500 m drugą lokatę wywalczyła najmłod-
sza z ekipy Agnieszka Kuczyńska/czas 1:52/. 
W biegu na 1000 m trzecią lokatę zdobył 
Michał Wodyński/3:52/. Pozostała czwórka 
pobiegła na dystansie 1500 m. Z dziewcząt 
najszybciej pobiegła Wiktoria Kuczyńska 
z czasem 6:25. Wśród chłopców Robert Ku-
czyński był drugi/5:30/, a miejsca 4 i 6 zajęli 
bracia Rynkunowie z czasami 6:09 i 6:30. Starsi 
zawodnicy startowali na dystansie 5 kilome-
trów. Najlepiej wypadli Piotr Wodyński/23:11/, 
Andrzej Piekut/24:08/ i Ludomir Runkun/24:37/. 
Zawodnicy na mecie otrzymywali pamiątko-
we medale, a najlepsi w kategoriach statuetki 
i nagrody rzeczowe. 

Jogger w Biegu Pileckiego!

W niedzielę 11 września 
w Warszawie na Kępie Potockiej 
odbyła się IX edycja biegów 
przełajowych poświęcona 
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. 

TEKST I FOTO EMKA
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Trasa Biegu tradycyjnie wiodła ulicami 
Twierdzy Modlin. Start i meta wyznaczo-
ne były w okolicach cytadeli. W szranki 

o medale stanęło prawie 900 uczestników za-
równo z Polski jak i zagranicy. Pogoda dopisała, 
humory też. 
Jako pierwsi w kategorii OPEN na mecie za-
meldowali się zwycięzcy poprzednich edycji: 
Piotr Mielewczyk i Rafał Szymborski, którzy po-
bili rekordy trasy z poprzednich lat. Pierwszy 
zawodnik, reprezentujący RH Athletics (POL) 
przybiegł na metę z czasem 0:31:38, a drugi 

z nowodworskiego PUKS Młode Orły osiągnął 
czas 0:32:29. Trzecie miejsce zajął Konrad Nosa-
rzewski z czasem 0:33:26. 
Wszystkich gorąco do walki zagrzewała licznie 
zgromadzona na trasie publiczność. 
Uczestnicy i kibice zgodnie podkreślali dosko-
nałą organizację zawodów. Wielu z nich zapew-
niało, że przybędą do Nowego Dworu za rok 
na IV edycję Biegu Czterech Generałów. 
Sponsorem głównym imprezy była SINEVIA. 
Wsparcia udzielili tez Miasto Nowy Dwór Mazo-
wiecki, Warszawa Modlin Smart City i Strefa Mocy.

Trzeci Bieg Czterech Generałów!

W niedzielę 18 września odbyła 
się trzecia edycja Biegu Czterech 
Generałów. Na starcie stanęło 
prawie 900 biegaczy.

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO JACEK KOSIOREK 
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Przygotowania do gry!

W środę 21 września w hotelu Best 
Western Airport Modlin oficjalnie 
zaprezentowano drużynę. W skła-

dzie zagrają: Ola Balcerowicz (rozgrywająca, 
Nowy Dwór Maz.), Aleksandra Przepiórka (roz-
grywająca), Mariola Chudy (środkowa, Legio-
nowo), Żaneta Kokoszka, Katarzyna Śmieszek, 
Aneta Duda, Dominika Balcerowicz, Barbara 
Adamska, Angelika Strząbała (przyjmująca), 
Oriana Miechowicz, Małgorzata Zaciek (ata-
kująca), Barbara Sokolińska, Joanna Karasie-
wicz (libero, wychowanka NOSiR-u), Karolina 

Rutkowska (libero, od trzech lat w Nowym 
Dworze Maz.). 
Kapitanem drużyny została pochodząca 
z Gdańska Anna Sołotkowicz, a fizykoterapeu-
tą Danuta Kolońska.
Nie zmienili się trenerzy zawodniczek. Pozostają 
nimi Bartosz Kujawski (I trener) i Cezary Tulin. 
Na konferencję przybyli również Burmistrz No-
wego Dworu Maz. Jacek Kowalski, Wicestarosta 
Paweł Calak, dyrektor NOSiR Krzysztof Kapusta, 
Henryk Parzykowski – działacz siatkówki oraz 
sponsor klubu Janusz Piwowar. 

Konferencja odbyła się z inicjatywy władz mia-
sta i dyrektor ds. marketingu hotelu Best We-
stern p. Barbary Stawiarskiej. 

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji ser-
decznie dziękuje zarówno wszystkim inicjato-
rom, jak i sponsorom: 

– ITBS.PL,
– P.H.U. AGA-MET,
– ART-DENTA,
– PIWOWAR Sp. z.o.o.

TEKST I FOTO RED.

Od sierpnia pierwszoligowy zespół piłki siatkowej kobiet przygotowuje się do rozgrywek. Dzięki pięknej walce 
i zaangażowaniu władz miasta, siatkarki reprezentujące NOSiR zadebiutują w  rozgrywkach na zapleczu Orlen Ligi.


