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Zachęcamy do wzięcia udziału!
Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 1A
Godz: 19:00
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OD REDAKCJI

Spis treści Od Burmistrza

Drodzy Mieszkańcy 
Nowego Dworu Mazowieckiego, 
od kilku miesięcy informujemy na naszych 
łamach o trwających konsultacjach społecz-
nych. To proces, który pomoże nam stworzyć 
strategię rozwoju miasta na kolejnych 15 lat. 
Podsumowanie spotkań odbędzie się 8 grud-
nia w Nowodworskim Ośrodku Kultury o godz. 
19:00. Serdecznie zapraszam wszystkich Pań-
stwa na to spotkanie. Tam omówimy poszcze-
gólne wnioski do strategii zgłoszone w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy. Ci z Państwa, którzy 
nie mieli okazji jak dotąd uczestniczyć w kon-
sultacjach, także tam będą mieli okazję zgłosić 
swoje propozycje. 
Cały czas wsłuchujemy się w głosy społeczeń-
stwa i pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, 
które ułatwią nam wszystkim życie. Między 
innymi efektem tych prac jest planowana jesz-
cze w tym roku przebudowa miejsc parkingo-
wych przy ul. Paderewskiego. Miasto podpi-
sało w tej sprawie porozumienie z powiatem 

nowodworskim i wspólnie zrealizujemy tą in-
westycję. Vis-á-vis przychodni zdrowia powstaną 
nowe miejsca parkingowe i zatoka autobusowa. 
Efektem tych działań będzie także zmiana orga-
nizacji ruchu na ul. Paderewskiego, co, mamy 
nadzieję, odkorkuje tę część miasta w godzinach 
szczytu komunikacyjnego. 
Prowadzimy też rozmowy z PKP na temat wpro-
wadzenia ułatwień w komunikacyjnych w przej-
ściach podziemnych. Uzgodniliśmy, że istnieją-
ca platforma pasażerska zostanie wymieniona 
na windę o większych gabarytach. Dodatkowo 
miasto  zobowiązało się do zaproponowania 
rozwiązań technicznych ułatwiających porusza-
nie się po schodach. Mam nadzieję, że w nie-
długim czasie będziemy mogli podać Państwu 
więcej szczegółów na ten temat. 

Drodzy Mieszkańcy, 
wewnątrz listopadowego wydania Faktów Nowo-
dworskich znajdą Państwo informacje na temat 
innych projektów prowadzonych przez miasto. 
Polecam uwadze artykuł dotyczący programu 
RESTAUR, oraz relacje z miejskich wydarzeń. 
Szczególnie zaś dziękuję wszystkim instytucjom 
i organizacjom za wsparcie przy przygotowaniu 
uroczystości, a mieszkańcom za liczne w nich 
uczestnictwo. Relacja z tego wydarzenia jest 
na str. 17. Zachęcam też do przeczytania mate-
riałów zamieszczonych na pozostałych stronach 
Faktów i życzę Państwu przyjemnej lektury.

Burmistrz 
Jacek Kowalski

 TEMAT NUMERU

Polub nas na
facebook’u

Inicjatywa ta ma na celu wypracowanie me-
chanizmów umożliwiających przeprowadze-
nie rewitalizacji zdegradowanych obszarów 

miejskich, jak również obiektów dziedzictwa 
kulturowego. W ramach projektu powstanie 
dokumentacja techniczna, prawna i finansowa 
dotycząca inwestycji w cenne miejsca i obiekty. 
Planujemy, aby w naszym przypadku był to Plac 
Solny z nabrzeżem Narwi. 
Właśnie tam odbyła się 18 października krótka 
konferencja prasowa z udziałem przedstawi-
cieli miast partnerskich – Buzet (Chorwacja), 
Nowa Gorica (Słowenia), Hnusta (Słowacja), 

instytucji naukowych (m.in. Słoweńskiej Aka-
demii Nauk), organizacji otoczenia biznesu 
oraz Komitetu Monitorującego Program RE-
STAURA z Wiednia, który docenił naszą dotych-
czasową sprawność w pozyskiwaniu fundu-
szy zewnętrznych. Budżet projektu to 2,1 mln 
euro, z czego 335 tys. euro przewidziane jest 
na finansowanie działań realizowanych przez 
Nowy Dwór Mazowiecki.
Warto dodać, że Nowy Dwór Mazowiecki jest je-
dynym miastem w Polsce, które zostało wybra-
ne do roli wiodącej w ramach partnerstw pro-
jektów INTERREG Europa Środkowa 2014–2020.
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bliżej zmian
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Nasze Miasto przystąpiło 
(w roli głównego koordynatora) 
do międzynarodowego 
projektu RESTAURA.

TEKST I FOTO MART YNA KORDULEWSKA
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Z mieszkańcami spotkał się Burmistrz, Ja-
cek Kowalski. Jak zawsze zaczął od przed-
stawienia idei konsultacji, a potem omó-

wił zmiany jakie zaszły na Osiedlu w ostatnich 
latach. Była mowa o drogach, chodnikach i par-
kingach, boiskach, lodowisku, placach zabaw, 
hali sportowej, termomodernizacji i rozbudo-
wie szkół, monitoringu oraz komunikacji miej-
skiej. Przede wszystkim mówili jednak miesz-
kańcy – o tym, jakie są ich problemy i potrzeby.  
„Niech ogranicza Państwa tylko wyobraźnia” – 
zachęcał Burmistrz. Korzystając z zaproszenia, 
nowodworzanie wymieniali sprawy bieżący 

i strategiczne dotyczące zarówno ich osiedla, 
jak i całego miasta. Były to kolejno:
•  brak fragmentu chodnika przy nowej hali 

sportowej,
•  terminal cargo na lotnisku,
•  budowa oraz oznaczenie ul. Złotej i Wspólnej,
•  konieczność powstania żłobka, przedszkola 

i szkoły podstawowej w związku z przypływem 
nowych mieszkańców,

•  centralne miejsce do rekreacji dla dorosłych,
•  park przy placu zabaw,
•  nowa przychodnia,
•  światła przy Wojska Polskiego,

•  ścieżki rowerowe,
•  wielopoziomowy parking ogólnodostępny,
•  modernizacja ul. Morawiczej w związku z bu-

dową nowych budynków mieszkalnych,
•  wiaty przystankowe,
•  przeprawa przez tory dla pieszych,
•  cmentarz,
•  zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych,
•  P&R przy stacji kolejowej,
•  ścieżka rowerowa wałem wiślanym, przybli-

żenie Osiedla do Wisły,
•  miejski dostęp do internetu,
•  KISS&Ride przy SP7 I SP5,
•  restauracja,
•  nasadzenia roślin ozdobnych,
• poprawa estetyki ronda przy Młodzieżowej,
•  uczynienie lasku na Dębince miejscem rekre-

acji dla mieszkańców,
•  więcej autobusów miejskich,
•  dodatkowa karetka,
•  sprawa dzików,
•  pomalowanie garaży przy Berlinga/Wojska 

Polskiego,
•  dofinansowanie MZO (zakup nowego sprzę-

tu),
•  usunięcie zalegających samochodów.
Jak widać pomysłów nie brakowało, ale 
o to właśnie chodzi w konsultacjach. 

M ieszkańcy centrum za najważniejsze uznali:
– budowę nowych miejsc parkingowych, 
–  poprawienie estetyki starych budynków,  

–  doprowadzenie kanalizacji do obiektów, które jeszcze jej nie mają, 
–  budowę kanalizacji deszczowej w strategicznych miejscach miasta,
–  zagospodarowanie Placu Solnego, 
–  budowę sygnalizacji świetlnej w miejscach o szczególnych natężeniu ruchu, 
–  budowę ścieżek rowerowych, 
–  uruchomienie kina, 
–  modernizację ulicy Paderewskiego i usprawnienie na niej ruchu (od-

korkowanie), 
–  instalację lodowiska w parku miejskim, 
–  dostosowanie kursowania linii miejskiej do godzin pracy instytucji, 
–  komunikacja ze stolicą (ZTM),
–  stworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych i niepełno-

sprawnych,
–  opracowanie planu architektonicznego zabudowy centrum miasta 

w taki sposób, aby budynki do siebie pasowały,
–  uregulowanie kwestii wieszania reklam na budynkach, 
–  zatrudnienie miejskiego architekta zieleni, 
–  budowę cmentarza komunalnego, 
–  zagospodarowanie placu po dawnym dworcu kolejowym. 
Wszystkie ww. zagadnienia zostaną ujęte w strategii.

26 października odbyły się konsultacje społeczne dotyczące strategii rozwoju miasta na Osiedlu Młodych. 

11 października w konsultacjach społecznych ws. budowania strategii rozwoju miasta na lata 2017–2030 
wzięli udział mieszkańcy centrum miasta. W rozmowie z burmistrzem poruszali problemy, z którymi 
spotykają się na co dzień oraz  wskazywali zadania do zrealizowania na przyszłość. 

Czego chcieliby mieszkańcy Osiedla Młodych? 

Konsultacje w centrum miasta

TEKST I FOTO MART YNA KORDULEWSKA

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK
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Zrównoważony rozwój, 
wysokie noty

Bezpieczeństwo, 
czystość,  
oświetlenie!

Nasze miasto jest 8. gminą miejską w kraju w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego przygotowywanym przez prof. dr. hab. 
Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej. 

Bezpieczeństwo, czystość i oświetlenie to główne 
tematy zgłaszane przez mieszkańców Osiedla Pólko 
do strategii rozwoju miasta na lata 2017–2030. Konsultacje 
odbyły się 15 listopada w Szkole Podstawowej nr 5. 

TEKST MART YNA KORDULEWSKA

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

Podstawą rankingu jest kilkanaście wskaźników obejmujących trzy 
obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. 
Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy, a materiałem 

źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki 
rankingu odzwierciedlają rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego 
i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miej-
skie oraz miasta na prawach powiatu. Pośród analizowanych wskaźników 
znajdują się m.in.: procent wydatków majątkowych inwestycyjnych w bu-
dżecie gminy, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 
odsetek bezrobotnych, napływ ludności, procent ludności objętej siecią 
wodną i kanalizacyjną. Warto podkreślić, że w 2003 r. znajdowaliśmy się 
na 134 miejscu tego rankingu. Wręczenie wyróżnień odbyło się 14 listopada 
w Sejmie. Odebrał je Burmistrz, Jacek Kowalski. 

Niewielkiej grupie mieszkańców, którzy przybyli na spotkanie, towa-
rzyszyli radni Rady Miejskiej, Wioletta Dylewska i Tadeusz Sosiński. 
Po krótkiej prezentacji, w której omówione zostały inwestycje zre-

alizowane na osiedlu w ostatnich latach, rozpoczęła się dyskusja. 
Za najważniejsze strategiczne zadania na następne lata mieszkańcy uznali:
–  Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta, wykorzystanie przy 

tym najnowszych technologii (np. specjalne odblaski w jezdni). 
–  Stworzenie na terenie osiedla zewnętrznej strefy relaksu, by mieszkańcy 

mieli, gdzie się spotkać i porozmawiać na świeżym powietrzu. Samo 
dostawienie ławek ich zdaniem nie wystarczy, bo tyle samo jest ich zwo-
lenników, co przeciwników. Jedni chcą ławek pod blokami, inni nie. Strefa 
relaksu taki problem z pewnością by rozwiązała. 

–  Budowa kolejnych mini placów zabaw dla dzieci. Te już istniejące nie 
odpowiadają zapotrzebowaniu. Konieczne jest ustawienie piaskownic. 

–  Zagospodarowanie kąpieliska przy WOPR. Uporządkowanie tego terenu, 
wycięcie drzew, które zasłaniają widok na rzekę. Ustawienie ławek, koszy, 
doświetlenie wału. Stworzenie w tym miejscu letniej strefy relaksu, z urzą-
dzeniami, gastronomią itp. 

–  Za niezbędne mieszkańcy uznali też przebudowę wejść na wał i zejścia 
do rzeki. Konieczny jest remont schodów, zamontowanie poręczy i pod-
jazdów dla wózków. 

–  Czystość w mieście – ustawienie większej liczby koszy, edukacja ekolo-
giczna mieszkańców. 

–  Monitorowanie parkowania w mieście. 
– Zorganizowanie na Osiedlu Pólko czegoś na wzór świetlicy osiedlowej. 

–  Wyznaczenie bezpiecznych przejazdów do posesji. Obecnie w wielu 
miejscach ogrodzenia blokują przejazd służbom ratunkowym. Konieczne 
jest uregulowanie tej kwestii. 

–  Wypracowanie rozwiązań, których efektem byłoby ujednolicenie elewacji 
budynków, jak również ich grodzenie. 

–  Zatrudnienie miejskiego architekta zieleni, zwiększenie ilości roślinności 
w mieście, dokwiecenie rond i ulic. 

–  Dostosowanie wyglądu (latarnie, mała architektura) ulicy Zdobywców 
Kosmosu do wyglądu Parku Wybickiego. Uregulowanie kwestii parko-
wania na tej ulicy. 

–  Budowa kolejnych miejsc parkingowych na Pólku. Osiedle boryka się 
z dużym deficytem miejsc parkingowych. 

–  Poprawienie oświetlenia ulicy przy Szkole Podstawowej nr  5. 
–  Dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb całego miasta (kursy linii 

miejskiej przez osiedle). Skomunikowanie miasta z lotniskiem. 
–  Dodatkowy zespól ratownictwa medycznego w mieście. 
–  Większa liczba wydarzeń i eventów dla młodzieży. 
–  Wprowadzenie ułatwień dla ruchu w przejściach podziemnych PKP. 
–  Oświetlenie kościoła pw. Św. Michała Archanioła, udostepnienie go 

zwiedzającym. 
–  Poprawienie estetyki i funkcjonalności zasobów komunalnych oraz sta-

rych budynków w mieście. 
Kolejne spotkanie podsumowujące proces konsultacji społecznych odbę-
dzie się 8 grudnia o godz. 19:00 w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Już dziś 
serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału. 

Nowy Dwór Mazowiecki Gmina

Województwo Powiat Miejsce

mazowieckie nowodworski 134 91 8

Wskaźnik 2003 r. 2014 r. 2015 r.

Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca 15,81 83,22 280,02

Odsetek wydatków na projekty inwestycyjne 11,63 20,80 52,56

Odsetek dochodów własnych w dochodach 
budżetu 61,95 70,27 57,90

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców 182,28 301,05 321,13

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców -73,79 -43,51 -33,88

Liczba podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców 108,27 95,93 99,15

Saldo migracji -3,61 1,37 1,94

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 
na 1000 mieszkańców 33,14 11,99 12,09

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem 66,67 52,38 52,38

Odsetek mieszkańców korzystających z wodo-
ciągów 89,10 91,41 91,42

Odsetek mieszkańców korzystających z kana-
lizacji 76,10 82,52 82,53

Odsetek mieszkańców korzystających z oczysz-
czalni ścieków 98,43 97,90 97,72

Punktacja sumaryczna 665,97 865,34 1 114,96
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Spotkanie przedstawicieli 
trzeciego sektora

W Urzędzie Miejskim odbyło 
się spotkanie przedstawicieli 
nowodworskich organizacji 
pozarządowych, którego tematem 
były zmiany w przepisach 
dotyczących stowarzyszeń, 
a także konsultacje Programu 
Współpracy Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki z Organizacjami 
Pozarządowym oraz Innymi 
Podmiotami na rok 2017.

TEKST WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

Spotkanie odbyło się w poniedziałek 
24 października 2016 roku. Przybyli na nie 

przedstawiciele dziewięciu nowodworskich 

Europa dobrych sąsiadów
W tym roku obchodzony jest jubileusz 25-lecia traktatu 
o dobrym sąsiedztwie pomiędzy Polską a Niemcami. 

TEKST I FOTO MARIUSZ ZIÓŁKOWSKI

organizacji pozarządowych. Pan Mariusz Ziół-
kowski, pracownik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych, zaprezentował najważniejsze 
zmiany w przepisach dotyczących stowarzy-
szeń, m.in. nowelizację ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy 
prawo o stowarzyszeniach, a także nowe roz-
porządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, dotyczące wprowadzenia nowych 
wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji 
zadań publicznych. W drugiej części spotkania 
omówiony został  i poddany konsultacji projekt 
Programu Współpracy Miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
Innymi Podmiotami na rok 2017.  Dokument 

ten będzie uchwalany podczas listopadowej 
sesji Rady Miejskiej. Program Współpracy okre-
śla zakres współdziałania organów miejskich 
z działającymi lokalnie stowarzyszeniami. Spo-
tkanie było okazją do zgłoszenia uwag do pro-
jektu, a także zadawania merytorycznych py-
tań związanych z wprowadzonymi zmianami 
w przepisach. 
Z projektem Programu Współpracy oraz ze zno-
welizowanymi dokumentami, a także wzorami 
ofert, umów i sprawozdań można zapoznać się 
na stronie www.nowydwormaz.pl/ngo.

W ramach jubileuszu Oddział Terenowy 
Towarzystwa Rozwijania Aktywności 
Twórczej Dzieci „Szansa” w Warsza-

wie przeprowadził projekt pn. „Europa dobrych 
sąsiadów” współfinansowany z budżetu Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego, który 
wspiera integrację europejską i utrwala dobre 
partnerstwo między regionami państw, które 
podpisały Traktat o Dobrym Sąsiedztwie. Zakłada 
on także podjęcie długoterminowej współpra-
cy pomiędzy młodzieżą z Mazowsza i Saksonii- 
Anhalt oraz działania zmierzające do rozszerzenia 
współpracy z młodzieżą z Francji. 
W czwartek 13 października 2016 roku, 15-oso-
bowa delegacja niemiecka zorganizowana przez 

grupę Go Europe z Magdeburga – Niemcy 
(w tym 13 uczniów szkół średnich z Saksonii- 
Anhalt) oraz około 20 osób z Warszawy i powia-
tów podwarszawskich, działających w TRAD 
„Szansa”, wzięła udział w spotkaniu zorganizo-
wanym w Mazowieckim Instytucie Kultury. Dzień 
później, 14 października 2016 roku, delegacje 
młodzieży gościły w Zespole Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy, 
gdzie wzięły udział plenerze artystycznym, 
a także turnieju piłki nożnej i piłki siatkowej, pod 
patronatem Burmistrza Nowego Dworu Ma-
zowieckiego. W turnieju wzięły udział drużyny 
z Niemiec, Stowarzyszenia Szansa oraz Zespołu 
Szkół w Modlinie Twierdzy.
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Będą zmiany na Paderewskiego!
W najbliższych tygodniach 
powstaną nowe miejsca 
parkingowe przy ul. Paderewskiego. 
Miasto ogłosiło przetarg 
na modernizację zatok 
postojowych oraz drogi 
serwisowej w rejonie ronda 
przy tej ulicy. Ma tam również 
powstać zatoka autobusowa.

TEKST RED.

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie 
nowych zatok postojowych oraz drogi 
serwisowej wraz z wykonaniem zatoki 

autobusowej przy ul. Paderewskiego. Zadanie 
będzie obejmowało m.in. wycinkę drzew, roz-
biórkę istniejących gazonów, ułożenie kostki bru-
kowej, wykonanie studni chłonnej. Po zakończe-
niu prac na odcinku ulic Inżynierska – Modlińska 
ma też zostać zmieniona organizacja ruchu. 

Wykonawcy mają czas na złożenie ofert do 16 li-
stopada. 
Zadanie będzie współfinansowane przez po-
wiat nowodworski, z którym miasto zawarło 
w tej sprawie porozumienie. 
Wyłoniony w postepowaniu wykonawca bę-
dzie miał 40 dni na realizację zadania. Jeśli aura 
będzie sprzyjała, być może uda się to jeszcze 
przed końcem roku. 

3 listopada Burmistrz, Jacek Kowalski, podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagrody 
za zasługi na rzecz rozwoju turystyki w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki. Na wnioski czekamy do końca roku.

Nagroda w postaci statuetki i dyplomu 
została ustanowiona w celu nagrodze-
nia zasług na rzecz rozwoju turystyki 

w Nowym Dworze Mazowieckim, promowa-
nia oraz pobudzenia i integracji przedsta-
wicieli branży turystycznej w Mieście Nowy 
Dwór Mazowiecki. Nagroda adresowana jest 
do osób fizycznych i prawnych oraz organi-
zacji społecznych, zawodowych i pozarządo-
wych działających w obszarze turystyki, czyli: 
hotelarstwa, gastronomii, przewodnictwa, 
organizacji wypoczynku, transportu i innych 
zasadnych dziedzinach. Nagrody przyznawane 

będą każdorazowo w I kwartale roku za osią-
gnięcia w roku poprzednim w następujących 
kategoriach:
•  wydarzenie roku – zarówno dla turystów in-

dywidualnych, jak i biznesowych;
•  oferta kreatywna – za tworzenie nowych skład-

ników oferty turystycznej miasta;
•  osobowość roku – dla osoby, która aktywnie 

działa na rzecz rozwoju turystyki, jest liderem, 
która inspiruje i chętnie dzieli się swoją wiedzą;

•  inwestycja roku;
•  nagroda specjalna – w przypadku szczegól-

nych jubileuszy czy osiągnięć.

Stosowne wnioski można złożyć do końca 
grudnia osobiście, listownie lub mailowo. 
Kandydaci mogą zgłaszać się sami, ale prawo 
to przysługuje również Burmistrzowi i komisji 
weryfikacyjnej, w skład której wejdą Sekretarz 
Miasta i pracownicy Wydziału Promocji i Komu-
nikacji Społecznej Urzędu Miejskiego.
Regulamin, wniosek oraz kryteria ich oceny do-
stępne są w zakładce Strefa Turysty na www.
nowydwormaz.pl. 
Inicjatywa zrodziła się w Urzędzie Miejskim w toku 
spotkań branżowych, których cykl zaczął się od kon-
sultacji dotyczących strategii rozwoju miasta. 

Zasłużeni dla rozwoju turystyki 
poszukiwani

TEKST I FOTO MART YNA KORDULEWSKA
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W dniu 5 września 2016 roku została pod-
pisana umowa na przebudowę boiska 

sportowego wraz z przynależną infrastrukturą 
towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Tuż przy warsztatach szkolnych powstanie 
boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m 
z wielobarwnymi liniami wydzielającymi boisko 
do piłki ręcznej, nożnej, siatkowej oraz koszy-
kowej. Wykonawcą jest firma Garden-Sport 
Service z siedzibą w Legionowie. Koszt inwe-
stycji to 204 735,26 zł. Termin wykonania prac 
planowany jest na grudzień 2016 roku. Teren 
przekazano wykonawcy 13.10.2016 roku. 

Dwudziestego października odbyła się uro-
czystość złożenia ślubowania przez nowo 

przyjętych do służby w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej strażaków oraz po-
święcenie nowego samochodu pożarniczego. 
W spotkaniu udział wzięli Katarzyna Kręźlewicz, 
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskie-
go, Magdalena Biernacka, Starosta, Paweł Calak 
Wicestarosta, Anna Maliszewska, Członek Zarzą-
du Powiatu Nowodworskiego oraz przedstawi-
ciele samorządów z terenu powiatu. 
Zakup samochodu ratowniczo-rozpoznawcze-
go marki Isuzu sfinansowany został ze środków 
przekazanych przez starostwo, wszystkie samo-
rządy powiatu nowodworskiego oraz kilku lo-
kalnych przedsiębiorców.
Po oficjalnych uroczystościach Komendant PSP, 
Leszek Smuniewski, zaprosił wszystkich zebra-
nych do pomieszczeń, w których – przy wspar-
ciu samorządów – planowane jest utworzenie 
sali edukacyjnej pn. Nowodworska Akademia 
Młodego Ratownika. Więcej informacji na na-
szej stronie www.nowodworski.pl. 

Boisko przy 
ZSZ w NDM 

Poświęcenie samochodu Straży Pożarnej

TEKST I FOTO ZESPÓŁ PROMOCJI I SPRAW 
SPOŁECZNYCH STAROST WA POWIATOWEGO W NOWYM 
DWORZE MAZOWIECKIM

TEKST I FOTO ZESPÓŁ PROMOCJI I SPRAW SPOŁECZNYCH STAROST WA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
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U Krysi i Jadzi zawsze jak w domu – tak 
podsumowują wszystkie spotkania 
Zarządu Osiedla nr 4 jego uczestnicy.

Przewodnicząca i zarazem organizatorka spo-
tkań, Krystyna Nasiadka, oraz Jadwiga Mizerska 
zadbały, by każdy czuł się jak w domu. Obie 
panie kierują się hasłem „Czym chata bogata”.
Na stołach nie brakowało niczego. Były ciasta, 
ciastka i ciasteczka, owoce, cukierki, napoje itd.
Na początku spotkania Krystyna Nasiadka 
odczytała sprawozdanie z działalności Zarzą-
du Osiedla, potem był czas na krótką rozmo-
wę i kluczowy moment – wręczenie nagród 
i dyplomów zwycięzcom w konkursie „Osiedle 
w kwiatach”, którego dokonał Burmistrz, Jacek 
Kowalski, wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej – Krzysztofem Bisialskim.
Zwycięzcami konkursu zostali: Irena Liwska, Sta-
nisław Śmietański, Jolanta Sokołowska, Elżbieta 
Dąbrowska, Irena Korzeń, Barbara Burzyńska, 
Maria Antosik, Barbara Rogosz, Jadwiga Zientek, 
Krystyna Morawska, Zofia Słupek, Celina Kule-
sza, Wacław Chudy, Tadeusz Piłatowicz, Maria 
Snopek, Iwona Żebrowska, Barbara Kręźlewicz 
oraz Wspólnoty Mieszkaniowe: Inżynierska 3, 5, 
7 oraz 1, Paderewskiego 10 i 8, Sempołowskiej 
15/17 i Sportowa 70, 72 i 74.

W środę – 5 października – 
w Szkole Podstawowej nr 5 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
miało miejsce posiedzenie 
Zarządu Osiedla nr 4, podczas 
którego wręczono nagrody 
za najpiękniejsze ogródki.

U Krysi i Jadzi zawsze jak w domu
TEKST I FOTO ADAM BALCERZAK
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Na wniosek Zarządu Osiedla nr 1 wyko-
nane zostały prace modernizacyjne 
fragmentów chodników na terenie 

Osiedla Centrum. Remont polegał na ułożeniu 
nowej kostki brukowej wraz ze zmniejszeniem 
nachylenia chodnika i likwidacji zapadnięć 

Modernizacja ciągów komunikacyjnych 
w centrum miasta TEKST I FOTO PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 1 ROMAN BILIŃSKI

oraz wymianie zniszczonych rynienek desz-
czowych. Wykonanie tych prac poprawi 
komfort użytkowania mieszkańcom, a także 
estetykę infrastruktury miejskiej. Słowa po-
dziękowania za zrealizowane prace kieruję 
do Burmistrza, Pana Jacka Kowalskiego, oraz 

Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Dariusza Tabęckiego. Za solidną – jak zawsze – 
jakość robót dziękuję właścicielowi firmy panu 
Grzegorzowi Grzybowskiemu i jego pracow-
nikom. Poniżej zdjęcia wyremontowanych 
chodników.

CHODNIK PRZY UL.TARGOWEJ
PRZED/PO

ULICA PARTYZANTÓW – WJAZD DO OPS
PRZED/PO

CHODNK PRZY UL. ZAKROCZYMSKIEJ
PRZED/PO

CHODNIK PRZY UL. PARTYZANTÓW
PRZED/PO
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Konkurs „Osiedle Centrum w kwiatach 
– 2016” rozstrzygnięty TEKST I FOTO PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA NR 1 ROMAN BILIŃSKI

26 października w Publicznym Gim-
nazjum nr 1, Zarząd Osiedla nr 1 
zorganizował zebranie z mieszkań-

cami osiedla. Głównym punktem spotkania, 
prócz przedstawienia sprawozdania z działal-
ności Zarządu w 2016 roku, było rozstrzygnięcie 
konkursu „Osiedle Centrum w kwiatach – 2016”. 
Dyplomy i nagrody wszystkim wyróżnionym 
w konkursie wręczyli obecni na zebraniu, Bur-
mistrz, Jacek Kowalski, oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Krzysztof Bisialski. Podsumo-
wując tegoroczną edycję konkursu, Burmistrz 
i Przewodniczący podziękowali nagrodzonym 
za duży wkład pracy w upiększanie i podnosze-
nie estetyki osiedla i miasta, zachęcali jedno-
cześnie do udziału w pozostałych konkursach. 
W spotkaniu uczestniczyli również radni Rady 
Miejskiej, Ahmed Jadou, Tadeusz Ziomek, a tak-
że Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Dariusz Tabęcki, oraz przedstawiciele Straży 
Miejskiej, Policji i prasy lokalnej. W trakcie spo-
tkania mieszkańcy zgłosili kilka spraw z zakresu 
porządku i estetyki osiedla, m.in. dotyczących 
modernizacji fragmentu chodnika przy posesji 
Warszawska 15 i elewacji budynku przy ul. Da-
szyńskiego 5. 
Lista wyróżnionych w konkursie:
Kazimiera Korzeń, 
Elżbieta Jachowska, 
Tadeusz i Barbara Gęderko, 
Krzysztof i Dorota Fijałkowscy, 
Luiza i Edmund Urbańscy, 
Katarzyna Szachnowska, 
Alicja Konarzewska, 
Halina Stopczyńska, 
Janina Misiara, 
Barbara Radomska, 
Leokadia Kaptur, 
Urszula i Grzegorz Nadrzyccy, 
Gabriela i Andrzej Paprzyccy, 
Wiesława Rachoń, 
Henryka Sekuła 
oraz Wspólnoty Mieszkaniowe:
Partyzantów 10, Targowa 2, Warszawska 23, 
Nałęcza 26, Magistracka 3.
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60 wspólnych lat

Potrójne złote gody

Państwo Barbara i Franciszek Szmyd obchodzą w tym roku jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej 
okazji Burmistrz, Jacek Kowalski, odwiedził małżonków w ich domu, by osobiście złożyć im gratulacje. 

W piątek, 7 października, w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość wręczenia medali 
za wieloletnie pozycie małżeńskie. Jubileusz świętowały trzy pary: państwo Krystyna i Józef 
Chodorscy, państwo Barbara i Czesław Kozłowscy oraz państwo Teresa i Witold Murynowie.

Dziś spotykamy się na uroczystości Wa-
szych złotych godów. To wspaniała 
rocznica, i wyjątkowa okazja do spojrze-

nia na minione lata, dokonania podsumowań 
i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się 
na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. (...) Je-
steście ambasadorami miłości, wzorem zgody 
i miłości małżeńskiej dla wszystkich, którzy dziś 

TEKST I FOTO ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

Jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego ob-
chodzą w tym roku, znani chyba wszystkim 
nowodworzanom, państwo Barbara i Fran-

ciszek Szmyd. 
3 listopada Burmistrz, Jacek Kowalski, w towa-
rzystwie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 
Edyty Nowakowskiej, udał się do domu dostoj-
nych Jubilatów. 
Burmistrz w kilku słowach pogratulował 
państwu Szmyd tak wspaniałej rocznicy, 
podziękował za pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności oraz życzył dalszych lat w szczęściu  
i zdrowiu. 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej wręczył małżonkom pamiątkowe medale 
za wieloletnie pozycie małżeńskie oraz okolicz-
nościowy dyplom gratulacyjny. 
Podczas spotkania była też okazja do krótkiej 
rozmowy, która obfitowała we wspomnienia, 
żarty i anegdoty z życia nowodworzan. 

decydują się iść przez życie razem – tak zwrócił się 
do jubilatów Burmistrz. Jesteście żywym świadec-
twem tego, że mimo różnych przeciwności losu 
można dotrzymać danego sobie przyrzeczenia. 
Patrzymy na Was z podziwem i szacunkiem, 
dziękujemy za miłość i przykład życia jaki dajecie 
– dodał. Złożył też wszystkim parom życzenia 
kolejnych tak wspaniałych rocznic przeżytych 

w zdrowiu i miłości, w otoczeniu rodziny oraz 
najbliższych, a także nieustającej pogody du-
cha. W imieniu Prezydenta RP Burmistrz wręczył 
Jubilatom specjalne odznaczenia za wieloletnie 
pozycie małżeńskie. Po części oficjalnej przyszedł 
czas na prezenty, życzenia i uściski z najbliższymi, 
a na koniec wszyscy wznieśli toast „za zdrowie 
i pomyślność” tradycyjną lampką szampana. 



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

NASZE MIASTO

12

Święto seniorów
Jak co roku nowodworscy seniorzy obchodzili Światowy Dzień Seniora. Z tej okazji w lokalu 
Relax zorganizowano uroczystości. Na sali zasiadło prawie 200 osób. 

Zaproszonych gości oraz wszystkich zgro-
madzonych na sali członków przywitała 
serdecznie przewodnicząca nowodwor-

skiego oddziału Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów, Krystyna Kocan. 
Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. 
Przewodnicząca Zarządu Głównego PZERiI – 
Elżbieta Ostrowska, Burmistrz – Jacek Kowalski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej – Krzysztof Bi-
sialski, Starosta – Magdalena Biernacka, radni, 

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO SEBASTIAN BAŃBURA

szefowie instytucji wspierających seniorów, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
sponsorzy i przyjaciele Związku. 
W krótkim przemówieniu Krystyna Kocan 
mówiła o sytuacji ludzi starszych, ich potrze-
bach, roli jaką odgrywają w społeczeństwie. 
Dziękowała wszystkim instytucjom i firmom, 
które dostrzegają potrzeby tej grupy społecznej 
i wspierają działalność Związku. Przedstawiła też 
krótkie sprawozdanie z działalności organizacji. 

Zaproszeni goście w ciepłych słowach dzię-
kowali za zaproszenie na uroczystości, zaan-
gażowanie w prace na rzecz lokalnej społecz-
ności i życzyli wszystkim przede wszystkim 
zdrowia, dobrego humoru oraz nieustającej 
pogody ducha. 
Nie można nie wspomnieć o wspaniałej opra-
wie artystycznej spotkania, którą zapewnił ze-
spół DESA pod przewodnictwie Janki Patockiej. 
Wspólnym śpiewom i tańcom nie było końca. 
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Nauczycielem jest się zawsze Nowy sprzęt 
dla OSP RW

19 października 2016 roku w Domu Bankietowym ,,Anna’’ w Modlinie 
Starym odbyło się spotkanie z okazji Dnia Nauczyciela, w którym licznie 
wzięli udział nauczyciele emeryci, członkowie Powiatowej Sekcji Emerytów 
ZNP w Nowym Dworze Mazowieckim i pracownicy administracyjni.

Decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego Ochotnicza 
Straż Pożarna Ratownictwo 
Wodne Modlin „Smart City” 
z Nowego Dworu Mazowieckiego 
otrzymała wsparcie w kwocie 
21 tysięcy złotych na zakup 
specjalistycznego sprzętu.

W spotkaniu uczestniczyli również za-
proszeni goście – Przewodniczący 
Rady Miejskiej – Krzysztof Bisialski 

i Burmistrz – Jacek Kowalski oraz ks. kanonik 
– Edward Pacek.
Wszystkich uczestników spotkania powitała 
Przewodnicząca Powiatowej Sekcji Emerytów 
i Rencistów ZNP, Julia Pigoń.
Dosyć liczną grupę stanowili emeryci z Zespołu 
Szkół nr 3 w Modlinie Starym, którzy kolejny 
już rok nie zostali zaproszeni przez Dyrektor 
tej szkoły na spotkanie zorganizowane z okazji 
Dnia Nauczyciela. Spotkanie przebiegło w bar-
dzo serdecznej atmosferze.
Na zakończenie wyrecytowany został przez 
jedną z uczestniczek spotkania zamieszczony 
wiersz.

Jednostka z pozyskanych środków zakupi 4 
sztuki aparatów powietrznych do działań 
ratowniczych oraz dofinansuje zakup sprę-

żarki do ładowania butli powietrznych. 
Na ogłoszony przez urząd marszałkowski 
drugi konkurs dla organizacji pozarządowych 
– „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obsza-
rach wodnych województwa mazowieckiego” 
w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności” 
wpłynęły cztery zgłoszenia. Decyzją zarządu 
województwa mazowieckiego wszystkie otrzy-
mają wsparcie finansowe. W sumie na ten cel 
przeznaczonych zostanie ponad 70 tys. zł. Środ-
ki pochodzą z budżetu Mazowsza.
Wsparcie trafi również do:
–  Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego Ochot-

niczego Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
– 21 tys. zł. Dzięki tym środkom jednostka za-
kupi ratowniczą łódź motorową z silnikiem. 
Będzie ona wykorzystywana zarówno do pa-
trolowania akwenów wodnych, jak i celów 
szkoleniowych;

–  Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego w Radomiu – 20,9 tys. zł. Wsparcie 
zostanie przeznaczone na zakup sprzętu 
ratowniczego, który będzie wykorzystywa-
ny do utrzymywania gotowości operacyjnej 
z zakresu ratownictwa wodnego i gotowości 
sprzętu na obszarach wodnych trudno do-
stępnych dla ciężkiego sprzętu;

–  Rejonowego Płockiego Wodnego Pogotowia 
Ratunkowego – dofinansowanie do zakupu 
sprzętu wyniesie 8 tys. zł.

,,Choć do tego nie skłania żadna przyczyna
To aktualna Dyrekcja szkoły w Dniu Nauczyciela
O swych emerytach najczęściej zapomina
I nawet raz do roku w werbel nie wali
Żeby się wszyscy razem spotkali
A przecież dla nich kiedyś szkoła była jak rzecz 
święta
Szkoda, że teraz o tym mało kto wie i pamięta’’.

 Dla przestrogi można sparafrazować przysłowie 
znane wszędzie
,,Kto teraz o innych zapomina, kiedyś sam też 
zapomniany będzie’’.

Ten wiersz powinien skłonić do refleksji dyrek-
torów szkół, którzy odcinają się od nauczycieli 
emerytów.

TEKST I FOTO K. GRUDZIŃSKI

TEKST I FOTO MAREK KARPOWICZ
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Spotkanie z Zofia Stanecką
21 października 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz  
Filii nr 1 w Modlinie Starym Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej 
odbyły się spotkania autorskie z panią Zofią Stanecką.

22 września 2016 roku w Miejskiej 
i Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
gościliśmy panią Annę Kasiuk, 
autorkę cyklu powieści „Łowiska”, 
rodowitą nowodworzankę.

TEKST I FOTO MIPBP

TEKST I FOTO MIPBP

W trakcie spotkania pisarka opowia-
dała zgromadzonej publiczności jak 
zaczęła się jej przygoda z pisaniem, 

co ją inspiruje do tworzenia literatury, skąd bie-
rze pomysły na swoje książki i ile jest jej samej 
w bohaterach, których tworzy. Zdradziła także, 
że już w lutym powinien ukazać się, wyczekiwany 
przez czytelniczki trzeci tom „Łowisk”. Uczestnicy 
spotkania bardzo ciepło reagowali na anegdoty 
autorki i chętnie zadawali pytania. Anna Kasiuk 
okazała się nie tylko świetną pisarką, ale przede 
wszystkim ciepłą, otwartą, bezpośrednią i bardzo 
sympatyczną osobą. Na zakończenie nie mogło 
oczywiście zabraknąć autografów i pamiątko-
wych zdjęć z autorką. Wszystkie książki Anny 
Kasiuk są dostępne w naszej Bibliotece. 
Serdecznie zapraszamy!

Pani Zofia jest autorką wielu książek dla 
dzieci m.in. bardzo znanej serii ,,Basia”, 
a także ,,Świat według dziadka”, ,,Baśń 

o świętym spokoju”, ,,Kto polubi Trolla” i innych 
świetnych książek. 
W spotkaniu brały udział 5 i 6 latki z Publicz-
nego Przedszkola nr 3 ,,Słoneczna kraina” 

Spotkanie autorskie 
z Anną Kasiuk

i Szkoły Podstawowej nr 3. Pisarka opo-
wiedziała o swojej twórczości, o tym, kiedy 
i w jakich okolicznościach „wpada” na naj-
lepsze pomysły. Przedstawiła młodym czy-
telnikom jak powstaje książka i jak wygląda 
praca pisarza oraz skąd w jej książkach biorą 
się ilustracje.

Przedszkolaki wykorzystując swoją wyobraźnię, 
mając na tablicy, np. tylko dwie proste kreski, 
musiały stworzyć coś fantazyjnego. Dzieci two-
rzyły coraz to inne postacie i przedmioty, które 
powstawały w ich głowach, było przy tym dużo 
śmiechu i zabawy. 
Pisarka pokazała słuchaczom, że mózg to taki 
,,garnek” , do którego wkładamy pomysły, wspo-
mnienia, obrazy, które kształtują nasze postrze-
ganie świata. Autorka w czasie spotkań prze-
czytała fragmenty książek ,,Damą być”, ,,Basia 
wielka księga przygód” i ,,Świat według dziadka”.  
Po wysłuchaniu opowiadań dzieci chętnie odpo-
wiadały na zadawane im pytania. Z uśmiechem 
na twarzy wysłuchały dialogu tekturowych pacy-
nek, Basi i jej taty, w którym – tak jak w książkach 
pani Staneckiej – zawierał się przekaz pomaga-
jący lepiej zrozumieć świat i dorosłych.
Pod koniec spotkania dzieci wykonały, używa-
jąc swojej wyobraźni, portret damy i rycerza 
na jednej kartce, a kota na drugiej. Chętni mieli 
możliwość zaprezentowania i opowiedzenia 
kilku słów o swoim bohaterze.
Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, 
a ciepłe podejście Autorki do dzieci sprawiło, 
że czuły się bardzo swobodnie i chętnie nawią-
zywały rozmowę.
Przedszkolaki, w ramach podziękowania wręczy-
ły pani Zofii własnoręcznie wykonane pamiątki, 
a także odznakę „Przyjaciela Przedszkolaka”.
Na zakończenie dzieci i opiekunowie mieli oka-
zję zakupić książki, gdzie pani Zofia złożyła miłe 
i różnorodne dedykacje ze swoim autografem.
Wszystkim polecamy książki pani Zofii Staneckiej, 
której twórczość, jakże życiowa i współczesna, 
na pewno przypadnie do gustu każdemu dziecku.
Zapraszamy do wypożyczania książek pani 
Staneckiej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 
Publicznej.
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Krajowy Zjazd Związku Oficerów 
Rezerwy RP wybrał nowe władze

1 października 2016 roku Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, obradujący 
w Czosnowie, wybrał nowe władze. Prezesem Zarządu Głównego ponownie wybrano płk. rez. Alfreda Kabatę.

Gościem Zjazdu był m.in. Burmistrz No-
wego Dworu Mazowieckiego – Jacek 
Kowalski.

Płk rez. Alfred Kabata był jedynym kandyda-
tem i uzyskał poparcie wszystkich delegatów. 
Najstarszym z nich był 102-letni kombatant, 
kpt. w st. spocz. Andrzej Rak. Delegaci do Za-
rządu Głównego wybrali również: Marcina 
Ładę (wiceprezes), ppłk. rez. Józefa Szat-
kowskiego (wiceprezes), mjr. rez. Jerzego 
Białoskórskiego (sekretarz), ppłk. rez. Lecha 
Tomasiaka (skarbnik) oraz Teresę Stroińską-
-Macińską, Kazimierza Szczerbatko, Lecha 
Marczaka, ppłk. rez. Henryka Marciniaka, 
st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesława Mo-
rawskiego, st. sierż. pchor. w st. spocz. Je-
rzego Raczka, sierż. rez. Tomasza Dyzmę 
i kpt. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego. 
Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: 
kmdr. w st. spocz. Leszka Cichosza (prze-
wodniczący), st. chor. sztab. w st. spocz. Ta-
deusza Bakuna (z-ca przewodniczącego), Elż-
bietę Wiercińską (sekretarz), a do Głównego 
Sądu Koleżeńskiego: ppłk w st. spocz. Annę 
Ćwiek (przewodnicząca), ppor. w st. spocz. 
Ireneusza Owsika (z-ca przewodniczącej), st. 
kpr. w st. spocz. Adama Janasa.
Przed wyborem władz delegaci udzielili ab-
solutorium ustępującemu Zarządowi Głów-
nemu. Przyjęli również uchwałę w sprawie 

wniosków do działalności Związku Oficerów 
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w nowej ka-
dencji. Zapisano w niej m.in.: kontynuowanie 
rozbudowy struktur terenowych ZOR RP, integro-
wanie środowiska żołnierzy rezerwy oraz osób cy-
wilnych zainteresowanych historią, dla kultywo-
wania tradycji przedwojennego Związku Oficerów 
Rezerwy RP, otaczanie opieką członków Związku, 
a zwłaszcza kombatantów i ich rodzin, będących  
w potrzebie, upamiętnianie osób oraz miejsc 
walki narodu polskiego o wolność, niepodle-
głość i suwerenność, prowadzenie działań edu-
kacyjno-wychowawczych służących kształto-
waniu postaw patriotycznych, obywatelskich  
i proobronnych młodzieży i zachęcających ich 
do zainteresowania się sprawami wojska i służby 
wojskowej. W części uroczystej Zjazdu, poprze-
dzającej jego obrady, w poczet członków ZOR 
RP przyjęto 6 nowych osób. Nadano też tytuły 
członków honorowych ZOR RP prezesom firm 
wspierających jego działalność statutową: Zbi-
gniewowi Biniendzie – Prezesowi Sinevia sp. 
z o.o. oraz Wiesławowi Janowi Prusieckiemu 
– Prezesowi Grupy „Konkret” S.A. – właścicielo-
wi cytadeli Twierdzy Modlin.
Wręczono również odznaczenia, w tym m.in.: 
Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, 
medal „Pro Patria”, Srebrne Medale „Za Zasługi 
dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospoli-
tej Polskiej” oraz ryngrafy okolicznościowe. 

TEKST (K) FOTO MARCIN ŁADA

Listy okolicznościowe do uczestników Zjaz-
du skierowali: Małgorzata Kidawa-Błońska 
wicemarszałek Sejmu, senator Anna Maria 
Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, Barbara Dziuk – poseł 
na Sejm RP, Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szefa 
Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, Przemysław Czarnek – Wo-
jewoda Lubelski, Adam Struzik – Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, gen. Mieczy-
sław Gocuł – Szef Sztabu Generalnego WP, 
gen. broni Michał Sikora – I zastępca Szefa 
Sztabu Generalnego WP, Jan Żychliński – Sta-
rosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 
Józef Burdziak – Starosta Powiatu Tarnogór-
skiego.
Wśród zaproszonych gości uczestniczących 
w Zjeździe byli m.in.: Michał Wiater – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury 
i Dziedzictwa MON, płk Grzegorz Majewski 
– reprezentujący Szefa Sztabu Generalne-
go WP, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
Magdalena Biernacka – Starosta Nowo-
dworski, Katarzyna Kręźlewicz – przewod-
nicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, 
Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy Czosnów, 
Marek Maluchnik – Sekretarz Gminy Na-
sielsk, ppłk. Bogdan Prokop – Z-ca Dowódcy  
2 Mazowieckiego Pułku Saperów. 
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W hali NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim 1 października 2016 roku o godzinie 18:00 odbył się niezwykły koncert. 
Zaśpiewał dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego (zaproszenie było na plakatach 
w mieście) i zaproszonych gości ogromny chór złożony z 350 osób.

Zespół tworzyło 13 chórów polonijnych 
przybyłych na V Zjazd Chórów Polonij-
nych zorganizowany przez Fundację Ave 

Patria z Ożarowa Mazowieckiego. Wydarzeniu 
patronował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
pan Andrzej Duda. Zjazd został zorganizowany 
w 72. Rocznicę zakończenia działań wojennych 
Powstania Warszawskiego. Finałowy koncert 
zatytułowany „Wieczna chwała bohaterom – 
wolność żywym” został zaplanowany na 2 paź-
dziernika w Ożarowie Mazowieckim – mieście, 
gdzie w nocy z 2 na 3 października 1944 roku, 
we dworze Reicherów został podpisany hono-
rowy akt kapitulacji.
W przeddzień, w Nowym Dworze Mazowieckim 
odbyła się prapremiera tego koncertu.
Chóry otrzymały kilka miesięcy wcześniej re-
pertuar i przygotowywały pieśni do wykonania 
na scenie. Były to utwory związane z Powsta-
niem Warszawskim, często do słów wierszy 
poetów powstańców: Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, Edwarda Eugeniusza Chudzyńskie-
go, Krystyny Krahelskiej i innych. Usłyszeliśmy 
m.in.: „Sierpień”, „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk 
Michla”, „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, „Marsz 
Mokotowa”. Były też pieśni patriotyczne, 
np. jak „Rota” do słów Marii Konopnickiej, która 
pełniła rolę polskiego hymnu czy „Marsz Sybi-
raków” Mariana Jonkajtysa, wieloletniego dyrek-
tora warszawskiego Teatru Rampa, który wraz 
z rodziną przeżył wieloletnie zesłanie na Syberię 
(od 1940 do 1946 roku). 
Zespół połączonych chórów składał się z: 
–  2 chórów z Niemiec: Polonia z Dortmundu 

i św. Klemensa z Essen, 
–  siedmiu chórów z Białorusi: Grodzieńskie Sło-

wiki z Grodna, Kraj Rodzinny z Baranowicz, 
Polonez, Tęcza, Społem, Cantus Cordis i Głos 
Duszy z Mińska, 

–  2 chórów z Łotwy: Promień z Dyneburga 
(w pięknych ludowych strojach) i Jutrzenka 
z Rezekne (Rzeżycy),

Chóry Polonijne w NDM TEKST GRAŻYNA LIPSKA-ZAREMBA FOTO URZĄD MIEJSKI

–  chór Echo ze Lwowa, obecnie na Ukrainie,
–  chór Polonia z Geteborga w Szwecji.
Dyrygenci poszczególnych chórów prowa-
dzili 350-osobowy zespół przy wykonywaniu 
poszczególnych pieśni. Grono ich powiększył 
dyrygent chóru Archikatedry Warszawskiej pan 
Dariusz Zimnicki.
Tak więc wystąpili z zespołem: 
–  Barbara Twarowska – dyrygent chórów z Nie-

miec, 
–  z Białorusi – dyrygent chóru Grodzieńskie Sło-

wiki pani Alicja Binert, Kraj Rodzinny z Bara-
nowicz – pani Weronika Viekowiszczeva, Polo-
nez – pani Natalja Kriwoszejewa, Tęcza – pani 
Tatiana Wołoszyna, Społem – pan Aleksander 
Szugajew, Cantus Cordis – pani Janina Chwał-
ko i Głos Duszy – pani Tatjana Gażewska-Pie-
szak – pięciu ostatnich dyrygentów z Mińska, 

–  z Łotwy – Regina Krukowska dyrygent chóru 
Promień z Dyneburga, Irena Iwanowa – dyry-
gent chóru Jutrzenka z Rezekne, 

–  z Ukrainy – Edward Kuc – dyrygent chóru 
Echo oraz

–  ze Szwecji – pan Wojciech Głuch – dyrygent 
chóru Polonia z Geteborga.

Gospodarzy, czyli kraj rodzinny chórzystów, 
reprezentowała pani Anna Fidrych, która przy 
akompaniamencie Marka Wolniewicza wykonała 
utwór skomponowany i śpiewany niegdyś przez 
Czesława Niemena: „Dziwny jest ten świat” (1967 
rok) i piosenkę śpiewaną przez Stana Borysa „Ja-
skółka uwięziona” (nagranie radiowe 1973 rok).
Słowem wiersza Romana Brandstaettera „Biblia” 
podzielił się z zebranymi Hubert Mazur z Izabe-
lina, uczeń liceum, zwycięzca konkursu recy-
tatorskiego w Błoniu w 2015 roku (był wtedy 
uczniem gimnazjum).
Na zakończenie koncertu została wykonana 
pieśń „Polsko moja”, której słowa i muzykę na-
pisała pani Helena Abramowicz z chóru Głos 
Duszy” z Mińska na Białorusi.
Ona też w duecie z Denisem Iwanowem wy-
śpiewała ten hymn Polaków spoza granic Oj-
czyzny dla gości koncertu w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Na jej ręce Burmistrz, pan Jacek 
Kowalski, przekazał ogromny bukiet pąsowych 
róż dla chórzystów zespołu.
Dziękujemy za gorące przyjęcie rodaków z za-
granicy i docenienie oklaskami ich śpiewaczego 
kunsztu oraz maestrii ich dyrygentów.
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Przeszło trzy godziny Tomasz Jachimek oraz kabarety: K2, CIACH i Pod Wyrwigroszem 
bawiły nowodworską publiczność podczas VIII Manewrów Kabaretowych.

Impreza odbyła się w hali NOSiR w niedzie-
lę 6 listopada 2016 roku. Chociaż wszystkie 
zespoły odżegnywały się od żartów z pod-

tekstem politycznym, to praktycznie żadnemu 
z nich się to nie udało – bo z samej natury rze-
czy udać się nie mogło. Przyjaźnie nastawieni 
nowodworzanie bardzo żywiołowo reagowali 
na poszczególne żarty i skecze, a nawet bardzo 
aktywnie w nich uczestniczyli (Trzej działkowcy). 
Salwy śmiechu wywoływały na widowni znane 
już z TV skecze, ale w programie znalazły się także 
najnowsze produkcje. Razem z kabaretem K2 
byliśmy m.in. uczestnikami programu telewi-
zyjnego, chwile grozy przeżyliśmy na poczcie, 

VIII Manewry Kabaretowe
przewodnik po naszych słabościachTEKST I FOTO NOK

a także byliśmy świadkami rozmowy kwalifika-
cyjnej w korporacji, nie udało się nam zamówić 
dania na wynos w barze Kretyn. Zaraz potem 
z kabaretem CIACH uczestniczyliśmy w zebra-
niu działkowców, śledziliśmy przygody królowej 
Elżbiety II w Warszawie , a także spędziliśmy miły 
dzionek w przychodni. Kresowa rodzina z kaba-
retu Pod Wyrwigroszem podzieliła się z nami 
kulisami błyskawicznych karier zawodowych 
jej członków w nowej, „lepszej rzeczywistości”. 
Dobrze, że po mocnych przeżyciach zaproszono 
nas na koncert znakomitej muzyki i mogliśmy 
rozładować emocje przy wspaniałych przebo-
jach „Donald Marzy”, „Kryśka, Kryśka” czy „Ona 

nie tańczy dla mnie”. Po pełnej wrażeń polskiej 
rzeczywistości dobrze, że w krzywym zwier-
ciadle satyry oprowadzał publiczność Tomasz 
Jachimek, celnie komentując jednocześnie, to, 
co dziwne, a jednak prawdziwe. 
W nierzeczywistą rzeczywistość , dostarczając 
sporej dawki pozytywnych emocji i radości, 
wmanewrował nowodworzan Samorząd No-
wego Dworu Mazowieckiego za pośrednic-
twem Nowodworskiego Ośrodka Kultury, No-
wodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
wsparciu Zakładu Energetyki Cieplnej i Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w naszym mieście. 
Do zobaczenia na kolejnych IX Manewrach.
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W trzech częściach odbywały się w Nowym Dworze Mazowieckim obchody 98. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uroczystości miały miejsce zarówno w Twierdzy Modlin, jak i w centrum miasta.

Pierwsza część obchodów odbyła się 
na cmentarzu fortecznym w Twierdzy 
Modlin. Tu odprawiona została uroczy-

sta msza święta po czym odczytany został Apel 
Pamięci i oddana salwa honorowa. 
Jak zawsze asystę wojskową wystawił 2 Mazo-
wiecki Pułk Saperów. W uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele wojska, lokalnych władz 
w tym Burmistrz – Jacek Kowalski, Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Plackowski, 
Wicestarosta – Paweł Calak, radni Rady Miej-
skiej, przedstawiciele organizacji społecznych 
uczniowie pobliskiego zespołu szkół i mieszkań-
cy. Poczty sztandarowe wystawiły Straż Miejska, 
Związek Harcerstwa Polskiego oraz Zespół Szkół 
w Modlinie Twierdzy. 
11 listopada uroczystości rozpoczęły się w ko-
ściele parafialnym pw. Św. Michała Archanioła. 
Nabożeństwu przewodniczył ks. proboszcz An-
drzej Kwiatkowski. W homilii mówił o patrio-
tyzmie oraz wolności. Po mszy wszyscy zgro-
madzeni przeszli w uroczystym orszaku pod 
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
zapalono znicze oraz złożono wiązanki kwiatów. 
W uroczystościach w centrum miasta, oprócz 
lokalnych władz, wzięła też udział młodzież 
nowodworskich szkół, które także wystawiły 
poczty sztandarowe. 
Tego samego dnia w Twierdzy Modlin odby-
ła się trzecia część obchodów. Zgromadzona 
w Klubie Garnizonowym publiczność wysłu-
chała okolicznościowego koncertu patriotycz-
nego w wykonaniu Arlety Lemańskiej i Dariusza 
Saksa. Następnie na terenie Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy Modlin można było 
zjeść gorącą grochówkę lub upiec kiełbasę 
przy ognisku. Wszyscy chętni mogli przy okazji 
obejrzeć ekspozycję muzealną. 

Świętowaliśmy rocznicę 
odzyskania niepodległości

TEKST ANETA PIELACH-PIERŚCIENIAK FOTO  SEBASTIAN BAŃBURA

Organizatorami obchodów byli Burmistrz No-
wego Dworu Mazowieckiego, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, Dowódca 2. Mazowieckiego 
Pułku Saperów. W ich imieniu serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy wsparli nas w organi-
zacji uroczystości, a w szczególności  Muzeum 

Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin – 
sponsorowi koncertu. 
Patronat medialny nad obchodami objęli: Ty-
godnik Nowodworski, wirtualnynowydwor.pl, 
Mazowiecki Goniec Lokalny i Gazeta Nowo-
dworska. 
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Zarząd   Osiedla nr 2

9 grudnia o godz. 18.00
do Publicznego Gimnazjum nr 2

„Osiedle Młodych”

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Rozstrzygnięcie konkursu „Osiedle w kwiatach”.
Debata mieszkańców „Osiedla Młodych” z  udziałem:
Burmistrza Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Radnych, Przedstawicieli: Miejskiego Zakładu Oczyszczania, 
Straży Miejskiej i Policji.
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Z serialami mieliśmy mały kłopot, jak liczyć.  
Czy każdy odcinek, w którym zagrały na-
sze plenery czy serial, jako jeden tytuł? 

Dziś opowiemy o serialu, w którym Twierdza 
Modlin pojawia się co najmniej w dwóch od-
cinkach.   
Przeprowadzki, bo o tej produkcji mowa, to fil-
mowa opowieść o losach rodziny Szczygłów kie-
rującej firmą, przewożącą dobytek ludzi zmie-
niających mieszkanie. Akcja filmu obejmuje sto 
lat od 1900 do 2000 roku. Każdy odcinek serialu 
to odrębna fabularna całość, opowiadająca o ja-
kiejś przeprowadzce, po której w magazynach 
firmy zostaje jakiś zagubiony przedmiot. W tle 
każdej z opowieści rozgrywają się ważne wy-
darzenia historyczne. Nie pozostają one rzecz 
jasna bez wpływu na dzieje rodziny Szczygłów.
Co kręcono w Twierdzy?
Już w pierwszym odcinku „Kuferek Lilianny” 
Kasyno Oficerskie, lepiej znane mieszkańcom 
jako GKO, wcieliło się w rolę dworca kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej. Budynek pokazany jest 
z zewnątrz, ale sceny rozgrywają się też we-
wnątrz (widać charakterystyczną balustradę 
schodów w GKO). 

Trzy rzeki na filmowo – Przeprowadzki

Sześć sezonów za nami

Uczestnicy – organizowanego od 2012 roku konkursu „Trzy rzeki na filmowo”  przez LOT Trzech Rzek 
– w nadsyłanych listach, prócz tytułów filmów fabularnych, przedstawień teatralnych, teledysków, 
tytułów produkcji realizowanych na „obszarze trzech rzek”, umieszczali także tytuły seriali. 

Gdy 30 kwietnia 2011 roku  
przy ogromnym wsparciu  
ze strony władz miasta, 
otwieraliśmy Centrum Informacji 
Turystycznej, wiedzieliśmy, że taki 
punkt jest potrzebny.  
Pięć lat pracy przekonało 
nas jak bardzo.  

TEKST I FOTO BIURO LOT TRZECH RZEK

TEKST I FOTO BIURO LOT TRZECH RZEK

Drugi odcinek serialu kręcony w naszych ple-
nerach to odcinek piąty zatytułowany „Ronde-
lek Kuchmistrza Sokółka”.  Tu możemy zoba-
czyć dziedziniec przed elewatorem i wnętrze 
elewatora. 

Od początku istnienia CIT pracuje wtedy, 
kiedy jest najbardziej potrzebne, czyli 
w weekendy, święta. Właściwie łatwiej 

napisać, kiedy centrum jest nieczynne. 
Nowy Rok, pierwszy dzień Świąt Wielkanoc-
nych, Wszystkich Świętych, pierwszy dzień 
Świąt Bożego Narodzenia oraz we wszystkie 
poniedziałki poza sezonem (od 11 listopada 

Na zakończenie pytanie. Co gotował kuch-
mistrz Sokółek przed elewatorem? 
Dla pierwszej osoby, która nadeśle poprawną 
odpowiedź na adres it@3rzeki.pl – mamy drob-
ny upominek. 

d o  p o ł ow y 
kwietnia). W po-
zostałe dni roku 
oczekujemy na gości od godziny 10 do 17. 
W tym czasie jesteśmy na pewno, często 
jednak zdarza nam się szczególnie latem 
pracować dłużej.  W centrum turyści mogą 
się zaopatrzyć w niezbędne mapki, foldery, 
przewodniki po terenie działania LOT Trzech 
Rzek Dostępne są publikacje gmin członkow-
skich naszej organizacji, a także Mazowieckiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej i Urzędu 
Marszałkowskiego. 
Nowości to:  kompleksowa oferta skomer-
cjalizowanych produktów turystycznych 
na ośmiu szlakach tematyczny na Mazow-
szu: Szlak Bitwy Warszawskiej 1920, Szlak 
Chopinowski, Weekend z Termami Mszczo-
nów, Legendy i Baśnie Mazowsza, Szlak Ksią-
żąt Mazowieckich, Industrialne Mazowsze, 
Folklor i Smaki Mazowsza, Wielki Gościniec 
Litewski oraz najnowszy numer pisma „Moda 
na Mazowsze”. 
Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu 
na fb oraz strony internetowej www.3rzeki.pl.
Centrum Informacji Turystycznej 
Baśki Murmańskiej 164 
Czynne wtorek – niedziela 10–17.



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE BLIŻEJ HISTORII

21

TEKST I FOTO BIURO LOT TRZECH RZEK

Dzięki dokumentom możemy dowiedzieć 
się, kto przed 200 laty mieszkał w Nowym 
Dworze. Osobowość prawną mieli wów-

czas głównie mężczyźni, to ich nazwiska pojawiały 
się w papierach najczęściej. W 1816 r. większość 
mieszkańców naszego miasta utrzymywała się 
z pracy własnych rąk. Na skutek zniszczeń wywo-
łanych oblężeniem Twierdzy i powodzią w 1813 r. 
rzemiosło i przemysł powoli obumierały.
Od lat w mieście funkcjonowała drukarnia hebraj-
ska Jana Antoniego Krügera. W 1816 r. wydano 
w niej popularną „Shivhei Ha-Besht” – opowieść 
o założycielu chasydyzmu Baal Szem Towie. Z pra-
cowników Krügera zamieszkałych w Nowym 
Dworze w roku tym potwierdzone jest nazwi-
sko Szmula Jekowicza drukarza zamieszkałego 
w domu nr 88.
Pod miastem istniała niewielka stocznia. Berlinki 
w niej budowane wykorzystywano do transportu 
zboża, soli i żwiru. W 1816 r. szkutnictwem zajmo-
wali się: Jakub Engielhard [Engichhard] i Godfryd 
Zeydl obaj mieszkający u Augusta Lukasa pod 
nr 12; Godfryd Styckman z domu nr 155, Gotlib 
Rude spod nr 159 oraz Jan Bahr z domu nr 167. 
W 1816 r. rząd podjął decyzję o likwidacji stoczni. 
Być może produktów wykonanych w tym przed-
siębiorstwie dotyczyła licytacja z 20 maja. Chętni 
mogli nabyć w Nowym Dworze kilka berlinek. 
Sprzedaż odbywała się w kancelarii Urzędu Spła-
wu. Trudno powiedzieć, czy znaleziono chętnych 
do zakupu, bo żadna z berlinek nie nadawała się 
do użytku.
Rzeki były arteriami komunikacyjnymi. Od prze-
wożonych nimi towarów pobierano w Nowym 
Dworze cło. W 1816 r. pisarzem komory celnej był 
ponad czterdziestoletni szlachcic Wilhelm Win-
centy Borowski, wynajmujący mieszkanie w bu-
dynku nr 10. W podobnym wieku byli Wincenty 
Truskowski [Truszkowski] rewizor komory celnej, 
zamieszkały w oficynie domu nr 21oraz szlachcic 
Feliks Samocki – strażnik celny mieszkający pod 
nr 14 w domu Karola Knebela dozorcy berlinek. 
We własnym domu nr 174 mieszkał inspektor 
spławu, wielmożny Ignacy Wierzbicki. 
Wielu mieszkańców Nowego Dworu utrzymywa-
ło się z transportu wodnego, ponadto w mieście 

zatrzymywało się mnóstwo osób o takiej pro-
fesji. Prawdopodobnie po sąsiedzku pod nr 83 
w domu Jana Rude sternika mieszkali: Andrzej 
Laubensztyn – szyper i Gotlib Litke – sternik; pod 
nr 82 w domu Fryderyka Lentza kolejny sternik Jan 
Gebler. Pod nr 15 Ferdynand Kroll [Krull], pod nr 17 
Gotfryd Szeyba, a pod nr 19 Karol Miler, wszyscy 
byli szyprami. W domu Andrzeja Krauze nr 120 
zamieszkiwał sternik Michał Szultz, również sternik 
Daniel Lutz mieszkał pod nr 124, a pod nr 126 
retman Adam Zawadzki. 
Założona pod koniec XVIII w. fabryka sukna 
zatrudniała głównie niemieckich osadników. 
W 1816 r. w chylącym się ku upadkowi zakła-
dzie jako sukiennicy pracowali: Gotfryd Zeydl 
– dom nr 12, Stanisław Petruch – dom nr 94, 
Franciszek Barciński – dom nr 123, Karol Kret-
zman [Kreczman] – dom nr 124, Franciszek Roza 
– dom nr 161, Maciej Ponto – dom nr 167. Go-
towe materiały pozbawiali wystających nitek, 
tzw. postrzygacze: Samuel Hafse [Haape] oraz 
jego młodszy brat Fryderyk – dom nr 6. Materiał 
farbował Samuel Therburg – dom nr 5. Oprócz 
tego w domu Fryderyka Lenca nr 82 mieszkał 
płuciennik Jan Szprengiel.
Do szczególnie popularnych rzemiosł należały te, 
które wiązały się z podstawowymi potrzebami 
mieszkańców. We własnym domu nr 55 mieszkał 
piekarz Karol Weylinger, również własny dom 
pod nr 131 miał kolejny piekarz August Müller, 
a Andrzej Tys tej samej profesji mieszkał pod 
nr 134. Rzeźnikami byli: Jan Therburg – dom 
nr 83, Jan Klosman – dom nr 91, Jan Hefner – dom 
nr 125, Gotlib Nitzke – dom nr 132. W 1816 r. od-
notowano 2 młynarzy: Wojciecha Dąbrowskiego 
w domu rolników Kaszyńskich pod nr 7 i Fry-
drycha Werta [Wirta]. Ten ostatni mieszkał pod 
nr 155, w późniejszych latach adres taki pojawiał 
się wielokrotnie jako młyn. Krupiarstwem – wy-
twarzaniem i handlem kaszą trudniła się rodzina 
Szydełkiewiczów: Baltazar pod nr 211 i Feliks pod 
nr 154. Oprócz nich zawód ten wykonywał Jan 
Lemański z domu nr 163. 
Krawcami byli: Karol Lang mieszkający pod nr 77, 
Dawid Judkowicz Biber pod nr 78 i Lewek Hersz-
kowicz w domu nr 82. Buty szyli: Filip Reynbold 

pod nr 15, Jan Szmikowski zamieszkały pod nr 126, 
lokator Gotliba Reymana z domu nr 150 – Gotlib 
Krauze oraz zamieszkały w Osadzie Piaski nr 1 
Gabriel Pleban. Obróbką drewna zajmowali się 
cieśle: Adam Winkler – dom nr 154 i Jan Szultz 
dom nr 160 oraz stolarze: Wincenty Markowski 
dom nr 16 i Karol Helwich mieszkający u wspo-
mnianego Jana Szultza. Co najmniej 2 osoby 
były garncarzami: Frydrych Widon zamieszkały 
na komornym u Jankiela Galosza w domu nr 112 
i Szymon Oprawka [Oprawski] spod nr 77 oraz ko-
wala: Jakub Szwaycen dom nr 118 i Frydrych Jur-
szy dom nr 121. W domu nr 17 mieszkał bednarz 
Krystian German, zawód ten wykonywali również 
ojciec i syn – Jakub i Michał Kuszmierscy. Jako 
pojedynczy przedstawiciele innych zawodów 
zapisani zostali w tym roku: siodlarz Jan Krauze 
dom nr 149, rybak Andrzej Garbarcik dom nr 166, 
malarz Klemens Labuszewski dom nr 45, garbarz 
Michał Tochterman dom nr 57 i mularz, czyli mu-
rarz Jakub Bagiński dom nr 136. 
Trudno powiedzieć, ile sklepów działało wów-
czas w mieście, prawdopodobnie już wtedy za-
rysował się dość charakterystyczny układ, gdy 
handlem zajmowali się głównie Żydzi. W 1816 r. 
jako kramarze wymieniani byli: dwaj bracia Osze-
rowicz zamieszkali w domu nr 81, Jeko Goldsz-
teyn Szmulowicz dom nr 113, Szmul Dawidowicz 
z domu nr 126 oraz Zelik zamieszkały pod nr 170.
Oczywiście, nowodworzanie nie tylko pracowa-
li. W mieście mieszkało kilku muzyków, a raczej 
jak wówczas określano muzykantów. W domu 
nr 45 mieszkali Jan Jęksa i Dawid Maj, pod 
nr 132 miał kwaterę Ludwik Weybel, a w domu 
nr 82 – Jan Jeszkie. Być może któryś z wymienio-
nych przygrywał w jednym z naszych lokali. Pod 
nr 22 Abraham Majerowicz Bengiemin prowadził 
austerię, szynkarka Ludwika Roze mieszkała pod 
nr 79, a utrzymujący traktiernię z bilardem Samuel 
Giergiens zamieszkiwał w domu nr 44.

Nowy Dwór przed 200 laty cz. 2
TEKST MARIA MOŻDŻYŃSKA

Na początku XIX w. niewielu nowodworzan 
potrafiło pisać. Fragment metryki sygnowanej 
nazwiskami proboszcza parafii św. Michała 
księdza Tomaszewskiego, kapitana Wojsk 
Polskich Suchodolskiego i pisarza Komor 
celnej Borowskiego. 

 Postrzygacz przy pracy. 
wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl

 Książki drukowane w Nowym Dworze były 
sygnowane monogramem właściciela 
drukarni.
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„Mens sana in corpore sano” – łacińska sentencja, wykorzystana w poemacie Juwenalisa 
ok. 2000 lat temu. Historia biegnie naprzód, zmieniają się rządy, prawo, systemy edukacyjne, obyczaje, 
mody, ale przesłanie tej sentencji pozostaje nadal aktualne: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

porannych gromadząc liczną reprezentację klas 
1–6. O godzinie 9:00 impreza tradycyjnie rozpo-
częła się biegiem. Uczniowie klas 1–3 przebie-
gli ulicami wokół szkoły, a skończyli na mecie 
przy bocznej furtce. Z kolei uczniowie klas 4–6, 
po zbiórce w miejskim parku, w asyście Straży 
Miejskiej oraz WOPR, przebiegli ulicami miasta 
aż do mety przy głównej bramie wjazdowej 
szkoły, gdzie otrzymali medale za ukończenie 

biegu. Roześmiane twarze uczestników z me-
dalami na szyi mówiły same za siebie, a dzieci 
wyrywkowo pytane o wrażenia powtarzały jed-
no: „Super! Dla nas to była frajda, a nie wysiłek”. 
Wraz z uczniami biegli, oczywiście, nauczyciele, 
a także – co przyciągało uwagę – ksiądz w sutan-
nie, który także otrzymał medal.
Po biegu do imprezy dołączyły dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych i godzinie 10:00 rozpoczął 

Sportowe Święto Szkoły nr 5
TEKST I FOTO RED., KRZYSZTOF INGLIK, 
MAGDALENA KOCZANOWSKA

Dlatego też Szkoła Podstawowa nr 5, no-
sząca imię legendy atletyki – Janusza 
Kusocińskiego – dba nie tylko o rozwój 

intelektualny, ale także o to, by w czasach prze-
siadywania przed komputerem, telewizorem 
czy telefonem, dzieci doń uczęszczające stały 
się elitą, której duch w zdrowym ciele będzie go-
ścić.Tegoroczne Sportowe Święto Szkoły odbyło 
się w środę 28 września, od wczesnych godzin 
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się na terenie szkoły festyn z licznymi atrakcjami. 
Ustawiono dmuchane zamki, trampoliny, tor 
gokartów, a także basen z kulami, do których 
środka wchodzili uczniowie i w nich „pływali” 
po wodzie. Fundatorem tych atrakcji była Rada 
Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki.
Projekt współfinansowany był z budżetu miasta 
w ramach zadania „Sportowa Piątka”. Na Stoisku 
Zdrowia dzieci częstowane były owocami i wa-
rzywami, na kolejnym – u p. Anny Krajczyńskiej 
– mogły pomalować sobie buzie w fantazyjne 
wzory, a na jeszcze innym wykorzystać zdobyte 
w zabawach sportowych kupony na watę cukro-
wą oraz popcorn i gadżety. Oprawę muzyczną 
festynu zapewnił p. Bartłomiej Ners, natomiast 
konferansjerem była p. Agnieszka Piszczek. 
Jak przystało na szkołę, której patronuje słynny 
sportowiec, grono pedagogiczne przygotowa-
ło szereg gier i zabaw sportowych. Uczniowie 
sprawdzali się w rzucie kółeczkiem do celu, 
rzucie beretem oraz rzucie do kosza, strzelali 
do celu z łuku oraz rywalizowali w zabawie „łap 
balona”. Na zakończenie imprezy nastąpiło 
podsumowanie wyników na wybranych sta-
nowiskach sportowych i wyłonienie zwycięz-
ców z najlepszymi wynikami, którzy otrzymają 
dyplomy i dodatkowe upominki.
Impreza została zaplanowana i przygotowa-
na przez zespół nauczycieli pod kierunkiem 

p. Magdaleny Koczanowskiej oraz nauczy-
cieli: wychowania fizycznego p. Natalii 
Chojnackiej, p. Bartłomieja Nersa, p. Marcina 
Krysztoforskiego i p. Janusza Rzeszota przy 
olbrzymim wsparciu Rady Rodziców oraz Sto-
warzyszenia Przyjaciół Piątki. Pozostałym na-
uczycielom przyszło realizować ich pomysły 
za co serdecznie dziękujemy. Pani Magdalena 
Koczanowska jako koordynator całej imprezy 
sportowej pragnie podziękować p. Agnieszce 
Siwek, p. Agnieszce Piszczek za pomoc w ko-
ordynowaniu prac i realizacji tego wspania-
łego przedsięwzięcia.
Czy tegoroczne Sportowe Święto Szkoły się 
udało? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie 
była radość i uśmiechy dzieci zgromadzonych 
na terenie szkoły. Kiedy zapytaliśmy jedną 
z mam, której uczennica uczęszcza do klasy 5, 
usłyszeliśmy: „Córka jest zachwycona. Świet-
nie przygotowany i poprowadzony festyn. 
Oby więcej takich”. To chyba jest najlepszy 
komentarz do tegorocznej szkolnej imprezy.
Dziękujemy licznie przybyłym dzieciom, 
opiekunom, kadrze nauczycielskiej, miej-
skim służbom, które pomogły zabezpieczyć 
event, a także wszystkim tym, którzy sprawili, 
że Sportowe Święto Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Kusocińskiego uznajemy wszyscy 
za udane!
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ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred 
Kabata, kpt. w st. spocz. Janusz Za-
jączkowski, st. chor. sztab. w st. spocz. 

Bolesław Morawski, Piotr Romaniuk i 92-letni 
kombatant Roman Kaczorowski.
Uczniowie, pod kierunkiem nauczycielki Marii 
Możdżyńskiej, zaprezentowali okolicznościowy 
program artystyczny z wykorzystaniem prezen-
tacji multimedialnej nawiązujący do wydarzeń 
z września 1939 r. Program poświęcony był rocz-
nicom: wybuchu II wojny światowej 1 września 
1939; agresji sowieckiej na Polskę – 17 września 
1939 r. i kapitulacji Modlina – 29 września 1939 r. 
Płk rez. Alfred Kabata przedstawił cele i naj-
ważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez 
Związek Oficerów Rezerwy RP w 2016 r. oraz 
zapoznał z genezą utworzenia Związku, który 
dziedziczy tradycje organizacji o tej samej na-
zwie funkcjonującej w latach 1922–1939. 
Z kolei Piotr Romaniuk, który jest rekonstruk-
torem grupy historycznej wczesnego średnio-
wiecza z okresu IX–XI wieku, zaprezentował 
uczniom uzbrojenie i podstawowe wyposaże-
nie wojów żyjących w tamtym czasie. Omó-
wił też najważniejsze wydarzenia historyczne 
mające miejsce w tamtym okresie. Podkreślił, 
że w 2016 r. obchodziliśmy 1050-lecie chrztu 
Polski.
Przybyłym do szkoły gościom ze Związku Ofi-
cerów Rezerwy RP, z którymi współpraca trwa 
już od wielu lat, podziękowała Ewa Malasiewicz 
– Dyrektor szkoły. Umówiono się już na kolejne 
spotkanie, podczas którego o Nowym Dworze 
Mazowieckim okresu lat międzywojennych 
i II wojny światowej opowie 92-letni Roman 
Kaczorowski, honorowy obywatel miasta.

Obchody rocznic września 1939 r.  
i lekcja historii w ZS nr 2

28 września w Zespole Szkół nr 2 zorganizowano uroczysty apel w celu upamiętnienia rocznicowych 
wydarzeń z września 1939 roku, a przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej przeprowadzili lekcję historyczno-wojskową dla uczniów klas pierwszych.

TEKST ANDRZEJ KRAJEWSKI FOTO B. MORAWSKI, ZS NR 2



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE EDUKACJA

25

Wtym dniu na dzieci czekało wiele 
atrakcji i niespodzianek przygoto-
wanych przez nauczycielki. Uroczy-

stość rozpoczęła się paradą do muzyki „Piraci 
z Karaibów”, każda grupa niosła logo swojej 
grupy i była witana przez panie dyrektorki. 
Wszystkie przedszkolaki odśpiewały hymn 
naszego przedszkola pt. „Słoneczna Kraina”. 
Pani Dyrektor Elżbieta Kołodziejska złożyła 
dzieciom życzenia i zaprosiła do wesołej za-
bawy. Wielką radość i dużo śmiechu przyspo-
rzyła dzieciom inscenizacja wiersza J. Brzechwy 
„Na straganie”, gdzie w rolę warzyw wcieliły się 

P lakat wywieszony na bramie przedszkol-
nej informował wszystkich, że w tym 
dniu przedszkolaki mają swoje święto. 

Uroczystość rozpoczęła się inscenizacją wyko-
naną przez nauczycielki oraz wspólnym od-
śpiewaniem „Hymn Przedszkolaka”. Wszystkie 
dzieci złożyły przyrzeczenie – obiecały, że będą 
dzielnymi i wzorowymi przedszkolakami oraz 

Dzień Przedszkolaka w PP3 Dzień 
Nauczyciela 
w PP2

Dzień Przedszkolaka „Krasnalu”

Spotykamy ich na swojej życiowej 
drodze bardzo wielu. Poczynając 
od przedszkola poprzez szkołę 
podstawową, gimnazjum, szkołę 
średnią. To, co dla nas robią, często 
doceniamy dopiero po latach. 
Cenimy ich wiedzę i umiejętność 
jej przekazywania, poświęcenie, 
wyrozumiałość i wprost 
anielską cierpliwość do nas. 
Do nas, czyli przedszkolaków, 
a w późniejszych latach uczniów. 
Nasi nauczyciele – pozostają 
w naszej pamięci przez całe życie.

20 września w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Modlinie Starym 
odbyły się obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 
zorganizowane przez nauczycielki z grup I i IV. 

TEKST I FOTO E. OBUCHOWSKA

TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA NAUCZYCIEL PP1

TEKST I FOTO B.K.

W październiku obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej, popularnie na-
zywany Dniem Nauczyciela – święto 

naszych wychowawców. W tym dniu dzieci 
z grupy Wesoła Gromada Publicznego Przed-
szkola nr 1 dały występ dla swych wychowaw-
czyń i wszystkich pracowników przedszkola. 
Piosenkom i wierszem oraz tańcem dziękowały 
dzieci wychowawczyniom grup za codzienną 
opiekę, życzliwość i przekazywaną wiedzę. 
Podziękowania otrzymali również pozostali pra-
cownicy przedszkola. Bo by dziecku w przed-
szkolu było tak dobrze jak w domu, ważna jest 
praca i zaangażowanie wszystkich. Na zakoń-
czenie występujące dzieci złożyły życzenia 
z okazji tak pięknego święta, a przedszkolaki 
z grupy Pszczółki wręczyły kolorowe laurki.

nauczycielki oraz pani Iza i pani Asia. W atrak-
cyjnych strojach i z dużym poczuciem hu-
moru „aktorki” zinterpretowały treść wiersza. 
W barwnych garnkach (chusty animacyjne) 
dzieci w rytm Polki mieszały warzywa na zupę 
jarzynową. Wśród wielu atrakcji nie zabrakło 
ciekawych konkursów: „Zapachy lata”, „Smaki 
jesieni”. Przedszkolaki malowały również sylwe-
ty swoich pań, co sprawiało im wiele radości. 
Smacznymi kiełbaskami z grilla zakończyło się 
świętowanie Dnia Przedszkolaka w „Słonecz-
nej Krainie”. Najsłodsze jajko z niespodzianką 
otrzymały dzieci do domu. 

zobowiązały się do przestrzegania kodeksu 
postępowania. Szereg atrakcji towarzyszyło 
wspólnej zabawie w PP2. Na aktywny udział 
dzieci ze wszystkich pięciu grup składały się 
działania plastyczne i zabawy muzyczno-rucho-
we. Dzieci wykonały postaci przedszkolaków 
z ozdobionych balonów, śpiewały, bawiły się 
i tańczyły. Na terenie przedszkolnym rysowały 
kredą na kostce chodnikowej. Powstała w ten 
sposób galeria prac dziecięcych, którą przed-
szkolaki pokazywały rodzicom w drodze po-
wrotnej do domu. Całe spotkanie odbyło się 
w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Zinte-
growało ono i małe, i duże przedszkolaki z na-
szego „Krasnala”. Wszystkim dzieciom życzymy 
samych wspaniałych chwil w przedszkolu. 
Uroczystość przygotowały nauczycielki: Magda 
Chojnacka, Katarzyna Popławska, Aleksandra 
Burzyńska i Bożena Kowalska.

20 września w „Słonecznej Krainie” pod hasłem przewodnim: 
„Od najmłodszego aż po starszaka wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”, 
odbył się festyn z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. 
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Klasy 3e i 6c, pod kierunkiem wycho-
wawczyń p. Anety Lodzik i p. Joanny 
Dzieni, przygotowały bogaty program 

artystyczny. Recytowane wiersze były słowa-
mi podziękowań dla nauczycieli za ich ciężką 
pracę i trud wychowawczy. W przygotowanie 
wierszy włączyły się także klasy integracyjne 
p. Grażyny Nurczyńskiej i p. Anny Warchoł.
Uroczystość uświetniło wiele wesołych pio-
senek, dwie z nich wykonał chór szkolny pod 
kierunkiem p. Anny Kłosowskiej oraz zespół 
najzdolniejszych wokalistów z klas trzecich. 

Święto Nauczycieli w SP7

Święto Edukacji 
Narodowej

13 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 
Społeczność uczniowska wraz z opiekunami licznie zebrała się w bajecznie kolorowej, jesiennie udekorowanej sali forum. 

14 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 3, jak 
w całej Polsce, obchodziliśmy uroczyście Święto Edukacji Narodowej. 
Były życzenia dla nauczycieli i wszystkich pracowników 
szkoły, były kwiaty, uśmiechy i dobre nastroje.

TEKST I FOTO ANETA LODZIK I JOANNA DZIENIA

TEKST HANNA KRAMARSKA FOTO DOROTA TENDERA

Uczniowie klasy 6c przedstawili zabawne 
scenki z życia szkolnego, a Iskierki z 3e w re-
welacyjnej rewii mody zaproponowały takie 
stroje dla nauczycieli na przyszły rok, aby 
na przerwach można było bez trudu „wytro-
pić nauczyciela”. Program artystyczny uatrak-
cyjniły występy taneczne Delfinów z 3d oraz 
układ z wstęgami uczennic klas trzecich pod 
kierunkiem p. Bogusławy Dalgiewicz i p. Anny 
Warchoł.
Na zakończenie słowa wdzięczności skiero-
wał do pracowników szkoły przewodniczący 

Akademię uświetnił program słowno- 
muzyczny w wykonaniu uczniów kla-
sy IIIa gimnazjum. Wcielając się w role 

nauczycieli, ze sporą dozą humoru, uczniowie 
wspaniale oddali atmosferę i specyfikę zawodu 
nauczyciela, z jego blaskami i cieniami. Początek 
roku szkolnego to mnóstwo obowiązków: 
– Pierwszy września! Wielkie nieba, plany pracy 
oddać trzeba!
– A ja czasu nie mam wcale. Pierwszą klasę mam 
w przydziale!
– Namnożyło się bez liku w szkole nowych pod-
ręczników. Co tu wybrać?
– A ja skończę to biadanie, kiedy oddam sprawoz-
danie. Awans zrobię, choćbym skisła! To sprawa 
jest oczywista. – takie to rozmowy toczyły się 
w pokoju nauczycielskim podczas dużej prze-
rwy.
Przy dźwiękach wspaniałej muzyki, m.in. Chopi-
na, Carlosa Santany, Bacha oraz współczesnych 
twórców, uczniowie popisali się swoimi talenta-
mi recytatorskimi, wokalnymi, a nawet taneczny-
mi. Bawili się wszyscy: nauczyciele, uczniowie, 
rodzice, pracownicy administracji i obsługi szkoły 
oraz sami wykonawcy. Akademia została przygo-
towana przez p. Hannę Kramarską, p. Magdalenę 
Tokarską i p. Agnieszkę Ostrowską. Piękną de-
korację zawdzięczamy p. Elżbiecie Cychowskiej 
i p. Małgorzacie Widz. Dziękujemy za pomoc.

Samorządu Uczniowskiego, po czym zostali 
oni obdarowani laurkami i drobnymi upomin-
kami wykonanymi przez dzieci. 
Po uroczystości p. Dyrektor Agnieszka Pindel 
i Przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna 
Strawa gratulowały artystom i ich opiekunom 
udanego występu, a kadrze pedagogicznej 
życzyły sukcesów w życiu osobistym 
Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy 
włączyli się w przygotowanie tej uroczystości, 
serdecznie dziękujemy. 
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„Świętymi bądźcie” 
– obchody Dnia Papieskiego w SP3

Wzruszenie, nostalgia i zaduma nad własnym życiem – wszystko to towarzyszyło uczniom podczas 
oglądania spektaklu upamiętniającego 38. rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową.

TEKST I FOTO M. ZAKRZEWSKA-WALCZAK

M łodzi aktorzy, w formie pantomimy, 
przedstawili historię trzech drzew, 
z których każde miało inny pomysł 

na własną przyszłość.
Pierwsze chciało zostać skrzynią gromadzącą 
bezcenne skarby – zostało żłobem dla zwie-
rząt. Drugie drzewo marzyło, by stać się stat-
kiem przewożącym ważne osobistości – stało 
się małą łódeczką. Trzecie pragnęło rosnąć, 
by stać się najwyższe ze wszystkich drzew – 
ścięto go i zrobiono z niego belki. Drzewa były 
zawiedzione. Tymczasem w żłobie z pierw-
szego drzewa położono przyszłego Zbawi-
ciela; w łódce z drugiego Pan Jezus dokonał 
cudownego połowu ryb; a z belek ostatniego 
zrobiono krzyż, poprzez który dokonało się 
zbawienie świata.
Upersonifikowane drzewa to metafory róż-
nych dróg życiowych, które wypełniają się 
w miłości Zbawiciela.
Każdy człowiek, swoim życiem, pisze własną 
Ewangelię, której kartki przewracają się wraz 
z upływem czasu. Wymowna scena otwartej 
Księgi Życia nawiązywała wprost do pogrze-
bu św. Jana Pawła II, kiedy to kończąc ziem-
ski etap Jego życia, zamknął się Ewangeliarz 
na papieskiej trumnie.
Mówiąc o naszym Ojcu Świętym, nie sposób 
pominąć jego pięknej przyjaźni ze św. Matką 
Teresą z Kalkuty. Spektakl pokazał ich wspólną 
drogę, na której drogowskazami były uczynki 
miłosierdzia.
Przedstawienie „Świętymi bądźcie” to mi-
strzowskie połączenie: przejmującej muzyki, 
światła, doskonałej narracji (brawa dla Kamili 
Wawrzos), ale przede wszystkim przemyślanej 
gry aktorskiej, w której dobitnie przemówił 
język ciała (słowa uznania za łódkę „zrobioną” 
z sylwetek aktorów oraz oszczędną, ale moc-
ną w wymowie scenę z Golgoty).
Cztery Ewangelie są już napisane. Piątą każdy 
pisze własnym życiem. Ewangelia św. Jana 
Pawła II została już napisana, choć jest i będzie 
inspiracją dla nas – pielgrzymujących jeszcze 
po tej ziemi.

O świętości Jana Pawła II opowiedzieli nam:
–  aktorzy z Młodzieżowej Grupy Teatralnej 

„Damy Radę”,
–  opiekunowie: ks. Marcin Niesłuchowski,

p. Marta Lewandowska,
p. Teresa Wiśniewska,
p. Emilia Zielińska,
p. Sebastian Ciuchciński.
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Z okazji Dnia Języków Obcych organizo- 
wane są w całej Europie liczne i różno-
rodne wydarzenia: począwszy od imprez 

przeznaczonych dla dzieci i odbywających się 
z ich udziałem, poprzez specjalne programy 
radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz 
konferencje. 
W Szkole Podstawowej w Twierdzy Modlin 
odbył się konkurs na plakat pt. Dlaczego warto 
uczyć się języków obcych? W konkursie wzięły 
udział wszystkie klasy zespołu szkół. Kolorowe 
plakaty w różnej formie zostały zaprezento-
wane na parterze szkoły wśród zawieszonych 
flag państw europejskich. Prace przedstawiały 
apel o podejmowanie nauki języków obcych 

P iękna pogoda, pod stopami szeleszczą-
ce kolorowe liście, wiele jeszcze różno-
barwnych kwiatów i smakowite owoce 

na drzewach w sadzie. Te i wiele innych oznak 
jesieni zauważyły dzieci w czasie spaceru. 
Do przedszkola przyniosły różnobarwne liście, 
które posłużyły im do wykonania pracy pla-
stycznej pt. „Jesienne pióropusze”. To pierwsze 
zajęcia w tym roku, na których dzieci wyko-
nywały prace z „darów jesieni”. Liście, kaszta-
ny, żołędzie, jarzębina, szyszki, a nawet dynie 
to materiał, z którego tej jesieni grupa wykona 
jeszcze wiele ciekawych prac. Na początku za-
jęć wychowawczyni pokazała rysunki Indian 

T ego dnia na szkolnych korytarzach i w sa-
lach królowała kropkowa moda! Ucznio-
wie byli ubrani i wymalowani w kolorowe 

kropki oraz gotowi do podjęcia kropkowych 
działań, przygotowanych przez wychowawców. 
Dzieci słuchały i śpiewały piosenkę o kropce, 
która uświadomiła wszystkim, jak wielkie zna-
czenie w życiu każdego człowieka odgrywa 
mała kropka. 
Po wspólnej zabawie, uczniowie wysłuchali 
historii o małej Vasthi. Historia tej dziewczynki, 
uświadomiła wszystkim dzieciom, że w każdym 
człowieku drzemie ukryty talent... tylko trzeba 
uwierzyć w siebie, żeby go odnaleźć.
My, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Modli-
nie Twierdzy odkryliśmy w sobie ukryte talenty,  
talenty do rysowania, śpiewania, malowania, 
biegania oraz wiele niezliczonych talentów 
do rozrabiania.
A czy Ty, Drogi Czytelniku, odkryłeś już w sobie 
ukryty talent? Mamy nadzieję, że tak! Powodze-
nia! Z kropkowym pozdrowieniem.

Europejski Dzień Języków Obcych

Jesienne pióropusze Międzynarodowy 
Dzień Kropki

26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. To coroczne święto języków 
ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg.

Złota polska jesień – Czy tak będziemy mówić o tegorocznej? 
Dzieci z grupy Wesoła Gromada Publicznego Przedszkola nr 1, 
w czasie spaceru szukały oznak jesieni.

Uczniowie i nauczyciele  
Szkoły Podstawowej nr 4 
w Modlinie Twierdzy 
15 września 2016 roku świętowali 
Międzynarodowy Dzień Kropki. 

TEKST I FOTO ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W MODLINIE T WIERDZY 

TEKST I FOTO ALINA KASZYŃSKA, JOANNA SOCHA WYCHOWAWCZYNIE PP1

TEKST I FOTO ANGELIKA DĄBROWSKA WYCHOWAW-
CZYNI KL. 2C

i powody dla których warto się ich uczyć. Ze-
spół nauczycieli języków obcych rozstrzygnął 
konkurs, w którym I miejsce zajęła klasa 4a, 
II miejsce klasa 5a, natomiast III miejsce klasa 
3b gimnazjum. Nagrody dla uczniów ufundo-
wał Dyrektor szkoły i Rada Rodziców. 
Nauczyciele języków obcych naszej szkoły po-
dejmują starania mające na celu promowanie 
wielojęzyczności na terenie gminy i są przeko-
nani, że różnorodność językowa stanowi narzę-
dzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie 
większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy 
poszczególnymi kulturami, oraz że różnorod-
ność językowa stanowi kluczowy czynnik boga-
tego dziedzictwa kulturowego naszej ojczyzny.

ubranych w swój tradycyjny ubiór i piękne 
pióropusze na głowach. Przedszkolaki dowie-
działy się, kim są Indianie i gdzie żyją. Dzieci 
otrzymały karty z wydrukowanymi na nich 
konturami pióropusza. Następnie mali artyści 
narysowali buzię Indianina i zebranymi na spa-
cerze liśćmi wykleili jego piękny pióropusz. Oj, 
trudno było dzieciom przykleić drobne list-
ki tak, by te przypominały nastroszone pió-
ra pióropusza. Było to zadanie wymagające 
dużej precyzji i staranności. Na przedszkolnej 
wystawie prace prezentowały się wspaniale. 
Jesień wcale nie musi być smutna, o tym dzieci 
wiedzą najlepiej.
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Zwiedzanie rozpoczęło się od Krakowa, 
w którym prawie każdy kamień opowia-
da o wielkiej historii Polski i jednym z jej 

wybitnych synów, a naszym patronie. Przewod-
niczka, pani Dominika, czekała już na nas u stóp 
Wawelu, od którego zaczęliśmy naszą wędrów-
kę śladami patrona naszego gimnazjum. Dzięki 
komentarzom historycznym przewodnika mo-
gliśmy poznać historię Katedry na Wawelu i zna-
nych Polaków spoczywających w jej kryptach. 
Dotknęliśmy serca Dzwonu Zygmunta, wypo-
wiadając swoje marzenie, które – według starej 
legendy – ma się spełnić. Następnie Plantami 
Krakowskimi przeszliśmy do słynnego Okna 
Papieskiego na ul. Franciszkańskiej 3, w którym 
św. Jan Paweł II i jego następcy spotykali się 
późnym wieczorem z mieszkańcami Krakowa. 
Zobaczyliśmy Sukiennice, czyli jeden z najstar-
szych rynków w Polsce, Stare Miasto i Kościół 
Mariacki. Przy dźwiękach hejnału mariackiego 
był czas na zakupy i wzmocnienie się krakow-
skim obwarzankiem. Południe spędziliśmy w Ła-
giewnikach, zwiedzając Centrum Jana Pawła II 
na Białych Morzach, gdzie w czasie wojny w ka-
mieniołomach Solvay pracował Karol Wojtyła. 
Wszyscy byliśmy pod wrażeniem pięknych mo-
zaik autorstwa ojca Marko Ivana Rupnika oraz 
poruszającej relikwii: sutanny ze śladami krwi, 
którą Jan Paweł II miał na sobie w czasie zama-
chu. Zobaczyliśmy także Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego oraz kaplicę z obrazem „Jezu, ufam 
Tobie” namalowanym wg wskazówek św. siostry 
Faustyny Kowalskiej. Późnym wieczorem do-
jechaliśmy na miejsce naszego noclegu, czyli 

Śladami św. Jana Pawła II
10–13 października 2016 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz z nauczycielami i księdzem proboszczem 
parafii Św. Michała Archanioła odwiedzili miejsca związane z patronem szkoły – św. Janem Pawłem II.

TEKST I FOTO S. ZOFIA

do Kalwarii Zebrzydowskiej – miejsca, do któ-
rego mały Karol wraz ze swoim ojcem przybył 
po śmierci swojej mamy i prosił Maryję, aby 
zastąpiła mu ziemską mamę. 
Drugi dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie, 
już o 8:30 przyjechaliśmy do Wadowic, aby 
zwiedzić rodzinny dom Jana Pawła II, kościół 
parafialny i zobaczyć chrzcielnicę, w której mały 
Karol został ochrzczony. W miejscu, w którym 
„wszystko się zaczęło”, nie zabrakło czasu na pa-
pieskie kremówki, o których papież wspominał  
w swoich przemówieniach. W godzinach po-
łudniowych dojechaliśmy do Miejsca Pamięci 
Auschwitz-Birkenau. Czterogodzinne zwiedza-
nie dwóch obozów koncentracyjnych zosta-
wiło w nas niezatarty ślad i potrzebę refleksji 
nad ogromną tragedią, którą ludzie ludziom 
zgotowali. Miejsce, w którym najwłaściw-
szym zachowaniem i komentarzem powinno 
być milczenie i zaduma. Kiedy kończyliśmy 
zwiedzanie obozu w Brzezince, niebo zaszło 
chmurami i zaczął padać deszcz, co jeszcze 
bardziej wzmocniło wymowę tego miejsca 
i jego przerażający charakter. 
Trzeciego dnia udaliśmy się do stolicy polskich 
gór: Zakopanego. Po drodze odwiedziliśmy 
Sanktuarium w Ludźmierzu, w którym znajduje 
się figurka Matki Bożej Królowej Podhala. Dzię-
ki naszemu przewodnikowi, siostrze Danucie, 
mogliśmy zapoznać się z historią tego miejsca 
i obejrzeć film dokumentalny. W Zakopanem 
pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy, 
był dom zakonny (sióstr urszulanek) na Jasz-
czurówce, w którym mieszkali m.in. kardynał 

Karol Wojtyła, kardynał Stefan Wyszyński oraz 
błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Sio-
stra Małgorzata zaprosiła nas do pięknej kapli-
cy wykonanej w góralskim stylu, opowiedziała 
historię domu oraz wprowadziła do pokoju 
muzealnego, w którym mieszkał Jan Paweł II. 
Następnie pojechaliśmy do Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które zosta-
ło wybudowane przez górali jako dziękczynne 
wotum za ocalenie życia Jana Pawła II podczas 
zamachu na Placu św. Piotra. Po wyczerpującym 
dniu był też czas na wytchnienie i zakup pamią-
tek na zakopiańskich Krupówkach. 
Ostatniego dnia uczniowie naszego gimnazjum 
uczestniczyli w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze. W tym 
roku do Częstochowy przyjechało ok. 18 tys. 
uczniów, studentów oraz nauczycieli i dyrekto-
rów z ok. 420 szkół noszących imię Jana Pawła II. 
Był także nasz poczet sztandarowy, który, pomi-
mo zimna i przenikliwego wiatru, dzielnie repre-
zentował szkołę. Późnym wieczorem ok. godz. 
20:00 nasz autokar zaparkował pod szkołą, gdzie 
czekali już stęsknieni rodzice. Pomimo zmęcze-
nia i niedospania droga powrotna minęła nam 
w radości i na snuciu planów kolejnej wycieczki 
w przyszłym roku. Dzięki poznanym miejscom 
nasz patron św. Jan Paweł II niewątpliwie stał 
się nam o wiele bliższy.
Społeczność szkolna składa serdeczne podzię-
kowania księdzu Andrzejowi Kwiatkowskiemu, 
Proboszczowi Parafii Św. Michała Archanioła 
w Nowym Dworze Mazowieckim, za wsparcie 
finansowe i pomoc w organizacji wyjazdu.
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Na miejscu czekał na nas przedstawi-
ciel Zarządu Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego im. Obrońców Modlina, 

Wiceprezes pan Marek Filipiak, który przybli-
żył nam arkana ekologicznej uprawy owoców 
i warzyw, a także regulamin określający szcze-
gółowe zasady zagospodarowania i korzystania  
z przydzielonych zasobów działkowych. Wy-
cieczka była również okazją do nauczenia się 
nazw rosnących tam owoców i warzyw w ję-
zyku niemieckim oraz dokonania pomiarów 

D zieci miały możliwość poznania różnych 
gatunków dyń oraz poznały sposoby 
ich wykorzystania w kuchni. Pani ob-

jaśniła, z których dyń najlepiej upiec ciasto, 
a które nadają się na makaron czy frytki. Dzieci 
z apatytem zjadły zupę dyniową.
Nie zabrakło również atrakcji taneczno- rucho-
wych. Była dyskoteka pod chmurką i labirynty 
w ,,kostkach” słomy oraz kukurydzy. Dzieci mia-
ły możliwość obejrzenia i karmienia zwierząt 
wiejskich (kóz, królików, kur), które zamiesz-
kują na terenie Dyniolandii. Obejrzały również 
sztuczki, których nauczył się piesek o imieniu 
„Bajka” (turlał się, wrzucał piłkę do kosza, zbie-
rał zabawki). Na zakończenie wycieczki każde 
dziecko dostało po dyni dekoracyjnej do domu.

W trosce zarówno o dzieci, jak i nas do-
rosłych warto wyrobić odpowiednie 
nawyki żywieniowe. Zdając sobie 

jednocześnie sprawę z tego, że dorośli bar-
dzo często kontynuują swoje, nierzadko złe, 
nawyki żywieniowe z dzieciństwa, pamiętajmy 
o tym, by dobierać dietę bogatą w warzywa, 
owoce i inne produkty zawierające witaminy 
i mikroelementy – niezwykle istotne w proce-
sie prawidłowego rozwoju dziecka. Co ważne, 
zdrowa dieta nie musi być nudna i tym bar-
dziej niesmaczna. Nasze przedszkolaki mogły 
się o tym przekonać 20 października podczas 
spotkania z panią dietetyk, która przygotowa-
ła prezentację o zdrowym odżywianiu. Dzieci 
obejrzały krótką scenkę (przygotowaną przez 

Na działkach

DyniolandSpotkanie z dietetykiem w PP2

22 września codzienną edukację rozpoczęliśmy od wycieczki 
na pobliskie ogródki działkowe. W wyprawie wzięli udział uczniowie 
z klasy VIc z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy oraz wychowawczyni 
p. Bożena Nalewajk i nauczycielka matematyki p. Wioletta Rosiak.

23 września dzieci z Przedszkola 
nr 3 z oddziałów ,,Misie” 
i ,,Wróbelki” udały się na wycieczkę 
do Dyniolandu koło Wieliszewa. 

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeby zdrowego 
odżywiania. Nie zawsze jednak wiedza idzie w parze z czynem. 
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i obliczenia pól powierzchni, a także obwodów 
działek, co umożliwiło nam praktyczne spraw-
dzenie wiedzy matematycznej.
Informacje i doświadczenia, które zostały nam 
przekazane, dały wyobrażenie na temat możli-
wości relaksu na łonie natury, a także pozwoliły 
zrozumieć, jak dużo czasu, wiedzy i zamiłowa-
nia wymaga uprawa spożywanych na co dzień 
produktów.
Mamy nadzieję, że taką wycieczkę powtórzymy 
jeszcze w maju przyszłego roku.

panie nauczycielki), w której to Jaś i Małgosia 
pokazali, jakie konsekwencje niesie za sobą 
podjadanie słodyczy, chipsów i napoi słodzo-
nych.
W tym dniu, przedszkolaki wdrażane do zdro-
wego odżywiania, zrobiły: zdrowe soki, sałatkę 
warzywną, pieczone jabłka i ciasto.
Wspólnie z paniami wykonały ludziki z warzyw 
i owoców, które mają przypominać o codzien-
nej porcji spożywania witamin.
Bądźmy rozważni i starajmy się pamiętać, by co-
dziennie dostarczać swojemu organizmowi 
porządną dawkę witamin i minerałów, które 
chronią nas przed schorzeniami i pozwalają się 
cieszyć dobrą kondycją przez cały rok.
Warto dodać, że tego dnia nikt nie grymasił.
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Imprezę poprowadziła p. Ola Tobolczyk, która 
powitała dostojnych gości: Burmistrza, Jacka 
Kowalskiego, Przewodniczącego Rady Miej-

skiej. Krzysztofa Bisialskiego, Dyrektora Zespołu 
Szkół oraz rodziców i dzieci. 
Występy dzieci rozpoczęły najmłodsze przed-
szkolaki z grupy „Tygryski”, które zachwyciły 
wszystkich „Tańcem misia z pajacykiem”. Na-
stępne były „Żabki”  w układzie tanecznym o je-
siennych listkach. Podziwialiśmy też „Motylki”, 

Z gitarą na Ty

23 września po południu na terenie 
ogrodu przedszkolnego odbył się piknik 
z okazji „Pożegnania lata” połączony 
z „Dniem Przedszkolaka”. Już od rana 
dzieci obserwowały przygotowania 
pań, które wykonały piękną dekorację 
na scenie, ozdobiły ogród kolorowymi 
balonami. Z wielką radością i przy 
pięknej pogodzie zebraliśmy się wokół 
sceny, na której zaprezentowała 
swoje umiejętności każda grupa.

Macie dość jesiennej pluchy? Potrzebujecie zastrzyku pozytywnej energii? 
Jeśli tak, to mamy kilka podpowiedzi: szklanka świeżo wyciśniętego 
soku; niezapowiedziana kartkówka, która podnosi adrenalinę 
lub dawka dobrej muzyki. Uczniowie SP3 z wielką przyjemnością 
przyjęli zaproszenie na koncert duetu gitarowego „String Duo”.
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Dwa w jednym 
w PP4

TEKST KRYST YNA RACHWAŁ 
FOTO EWELINA SZCZYGIEŁ

Wirtuozi gitary z pasją opowiadali 
o swoich ulubionych instrumentach 
z rodziny strunowych szarpanych. 

Zaprezentowali tak popularne instrumenty, 
jak: gitara klasyczna, elektryczna i basowa, ale 
też nieco bardziej egzotyczne: bałałajka, banjo, 
mandolina czy hawajskie ukulele.
Muzycy dali też krótki koncert, w którym 
usłyszeliśmy standardy jazzowe grane 
na banjo, charakterystyczne melodie country 
oraz mocne rockowe uderzenie. Uczniowie 

poznali też możliwości 6-strunowej gitary 
elektrycznej. 
Najodważniejsi spróbowali swoich sił, grając 
na: tamburynie, grzechotce, kołatce, jan-
czarach, a nawet tarce i krowim dzwonku! 
Oczywiście, nie mogło zabraknąć zagadek 
muzycznych. Uczniowie z powodzeniem 
rozpoznawali utwory grupy Enej, Dżemu, 
Brathanków, Urszuli i innych. Po koncercie, 
ze śpiewem na ustach, powrócili do uczniow-
skich obowiązków.

które prześlicznie zaśpiewały piosenkę o małym 
jeżyku. 
Przedszkolaki z grupy „Delfinki” zainscenizo-
wały ruchem piosenkę „Do przedszkola”, a naj-
starsze dzieci z grupy „Pszczółki” przedstawiły 
piosenkę pt. „Już zabaw nadszedł czas”. Był 
to taniec z kolorowymi chustkami. Wszystkie 
dzieci zasłużyły na brawa i zostały poczęstowa-
ne watą cukrową. Po występach zaprosiliśmy 
dzieci i rodziców do hali sportowej, gdzie pre-
zes klubu „Reduta”, p. Sławomir Krzeczkowski, 
poprowadził zawody sportowe wśród przed-
szkolaków. W konkurencjach sportowych brały 
udział dzieci ze wszystkich grup. Było bardzo 
wesoło i głośno, gdyż z całej siły dopingowano 
swoich reprezentantów. 
Zwyciężyła grupa „Pszczółki” pod kierunkiem 
pani Pauliny Pasternakiewicz-Ruchała, grupa 
ta otrzymała złoty puchar z rąk pana Dyrektora. 
Za zajęcie I, II, III miejsca w sztafecie, ciągnięciu 
liny i biegach z drążkiem dzieci otrzymały złote, 
srebrne i brązowe medale. Dobrym pomysłem 

była konkurencja „nauczycielki kontra mamy” 
w rzucie piłki do kosza. 
W tej dyscyplinie wygrały nauczycielki przed-
szkola, które również otrzymały złoty puchar. 
Po tej wspaniałej zabawie wszyscy wrócili 
do ogrodu, gdzie czekały kiełbaski z grilla, 
popcorn, wata cukrowa i słodki poczęstunek. 
Wszyscy z wielkim apatytem konsumowali te 
pyszności i świetnie bawili się przy muzyce. 
Mama Romusia i Jacusia grała na gitarze i za-
chęcała naszych milusińskich do wspólnego 
śpiewu piosenki „Jestem sobie przedszkola-
czek”. 
Pani Weronika z panią Magdą i Anią malowały 
dzieciom twarze, aby ten dzień był wyjątkowy. 
Zarówno dzieci, jak i dorośli bawili się do-
skonale. Piknik nam się udał, a dowodem 
były roześmiane twarze dzieci i to, że nie 
chciały iść do domu. Wszyscy opuszczając 
ogród, mówili, że było wspaniale. Dziękujemy 
za wspólną zabawę i zapraszamy na kolejne 
nasze spotkania. 
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Drugi zawodowy tytuł Kacpra Żuka

I Bieg z cyklu City Trail z Nationale-Nederlanden

W grze singlowej Kacper w pierwszej 
rundzie uporał się z groźnym Cze-
chem Lukasem Vejvarą 4/6, 6/3, 6/0, 

a w drugiej musiał uznać wyższość rozstawio-
nego z jedynką Egipcjanina, Karim Mohameda-
-Mamoouna 1/6, 3/6. Nie mniej wygrywając 
pierwszą rundę, dołożył do zawodowego sin-
glowego rankingu ATP 1 pkt.
Równolegle Kacper występował także w de-
blu. Tam jego partnerem był, jak w większości 
turniejów, również jeszcze junior Piotr Matu-
szewski. Od pierwszego spotkania widać było, 
że para jest w znakomitej formie. W pierw-
szej rundzie Polacy wygrali z czeską parą Ha-
jek/Vejvara 6/2, 4/6 10/7. W ćwierćfinale Kacper 
i Piotr wyeliminowali 6/1, 6/4 polsko-egipską 
parę Pociej/Taweel. Niezwykle emocjonujące 
było starcie o finał. Tam Żuk z Matuszewskim 
zmierzyli się z turniejową parą numer 1 Ma-
mouun/Harris. O zwycięstwie „naszego debla” 
zadecydował dopiero super-tiebreak, gdzie 
turniejowa jedynka prowadziła już 4/7. Nasi 
reprezentanci nie odpuścili jednak, wspięli 
się na wyżyny swoich deblowych umiejętno-
ści i pokonali egipsko-południowoafrykańską 
parę 10/8!. Nasza juniorska para nie była rów-
nież faworytem starcia o tytuł turnieju w Sharm 

W arszawska edycja tradycyjnie rozgry-
wana jest w Lesie Młocińskim. Zawo-
dy rozpoczęły się od biegów dzieci 

i młodzieży gimnazjów, startujących w kilku 

El Sheikh z doświadczonymi, rozstawionymi 
z „2” Włochami Massara/Vavassori. Polacy na-
tchnieni jednak zwycięstwem półfinałowym, 
pokonali Włochów 6/3, 6/2 i mogli się cieszyć 
z drugiego zawodowego tytułu w karierze!!! 
Przypomnijmy, pierwszy tytuł „nasza” para wy-
walczyła w czerwcu podczas turnieju tej samej 
rangi, rozgrywanego w Sopocie. Nasz zawod-
nik jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy 
Dwór Mazowiecki. W sprzęt wyposaża go firma 
Babolat, w odzież sportową firma Adidas. Jest 

biegach CITY TRAIL JUNIOR. Z szóstki młodych 
zawodników JOGGERA najlepiej wypadł Robert 
Kuczyński w kat. D-4 na dystansie 1500 me-
trów, który uplasował się na II miejscu. Pozostali 

członkiem zawodowej grupy tenisowej Warsaw 
Sports Group.
Wyniki Kacpra w grze podwójnej w Egipcie:
I runda Żuk/Matuszewski [POL] vs. Hajek/Vejva-
ra(4) [CZE] 6/2, 4/6 10/7.
Ćwierćfinał Żuk/Matuszewski [POL] vs. Po-
ciej/Taweel [POL/EGY] 6/1, 6/4.
Półfinał Żuk/Matuszewski [POL] vs. Mamo-
uun/Harris (1) [EGY/RSA] 3/6, 6/1, 10/8.
Finał Żuk/Matuszewski [POL] vs. Massara/Vavas-
sori (2) [ITA] 6/3, 6/2.

uplasowali się w czołówce swoich kategorii. 
W biegu seniorów na dystansie 5 kilometrów 
doskonale zadebiutowała w zespole Daria Mi-
rowska, która z czasem 22.01 przybiegła w czo-
łówce kobiet. Druga nasza zawodniczka Sandra 
Ordońska uzyskała czas 30.18. 
Wśród mężczyzn najlepiej wypadli Piotr 
Ochman – 18.45, Karol Bielec – 18.58 i Piotr 
Wodyński – 20.47/II miejsce w kat. m-16/ do-
biegając w czołówce zawodów. Andrzej Pie-
kut i Ludomir Rynkun uzyskali ten sam czas 
23.43, a senior drużyny i opiekun zespołu 
Marian Kościelniak 27.41. Na pochwałę za-
służyli organizatorzy, fundując pamiątko-
we koszulki technologiczne i chusty, które 
przydadzą się w okresie chłodów. Zadbali 
również o bufet na mecie z napojami ener-
getycznymi. Warto jeszcze dodać, że w za-
wodach wystartowało ponad tysiąc uczest-
ników w tym 655 ukończyło bieg główny. 
Kolejny start 6 listopada.
Życzymy równie pomyślnych wyników.
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Od 3 do 9 października nasz reprezentant, wraz z kolegami z męskiej kadry Davis Cup,  
miał zaszczyt reprezentować nasz kraj na zawodowym tenisowym turnieju Futures 
w pięknym kurorcie na Morzem Czerwonym Sharm El Sheikh w Egipcie.

Czternastka biegaczy JOGGERA – NOSIR uczestniczyła w niedzielę (9.10) w pierwszych zawodach tego ogólnopolskiego 
cyklu biegów rozgrywanych od października 2016 roku do marca 2017 roku w 10 największych miastach Polski. 


