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Po zy tyw ne opi nie w spra wie wy ko na nia bu -
dże tu wy da ły za rów no Re gio nal na Izba Ob ra -
chun ko wa, jak i Ko mi sja Re wi zyj na Ra dy
Miej skiej. Opi nie te od czy ta li: An na Pal czow -
ska – Skarb nik Mia sta oraz Ry szard Brze ziń ski
– Prze wod ni czą cy Ko mi sji Re wi zyj nej.

Po krót kiej dys ku sji Prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Krzysz tof Bi sial ski stwier dził, że od wie lu
lat w mie ście re ali zo wa ne są trud ne bu dże ty.
„Je śli w ja kimś pro cen cie nie uda ło nam się
zre ali zo wać bu dże tu, to dla te go że za wsze
sta wia my so bie wy so ką po przecz kę” – po wie -
dział. Do dał też, że na sze mia sto prę żnie się
roz wi ja w ró żnych dzie dzi nach i ży czył by in -
nym mia stom, aby u nich po stęp był rów nie
za uwa żal ny. Na ko niec wy stą pie nia po gra tu -
lo wał bur mi strzo wi wy ko na nia bu dże tu.

Rad ni w gło so wa niu przy ję li spra woz da nia
z wy ko na nia bu dże tu i udzie li li bur mi strzo wi
Jac ko wi Ko wal skie mu ab so lu to rium. Bur mistrz
z ko lei po dzię ko wał Skarb ni ko wi Mia sta An nie
Pal czow skiej, ca łe mu kie row nic twu, wszyst kim
urzęd ni kom, sze fom jed no stek miej skich i ich

pra cow ni kom za do brą pra cę na rzecz roz -
wo ju na sze go mia sta. Po dzię ko wa nia skie ro -
wał też do ca łej Ra dy Miej skiej, któ ra, jak
po wie dział, nie ustan nie wspie ra urząd w po -
szcze gól nych za da niach.

„Zaw sze sta ra my się aby ko lej ny bu dżet za -
spo ka jał jak naj wię cej po trzeb na szych miesz -
kań ców, bo oni są dla nas naj wa żniej si.
Sta ra my się cią gle uczyć, roz wi jać i być co raz
lep si, i chciał bym, aby śmy tę do brą współ pra -
cę kon ty nu owa li” – skwi to wał Ja cek Ko wal ski.
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Spis treści

Bur mistrz z ab so lu to rium
Tekst i Foto: Aneta Pielach-Pierścieniak

n 30 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz Jacek Kowalski otrzymał
absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.

TEMATY NUMERU

Sło wo od bur mi strza
n Mi nio ne wa ka cje by ły cza sem in ten -
syw nej pra cy dla no wo dwor skie go sa -
mo rzą du. Jak to zwy kle by wa
w okre sie wa ka cyj nym pro wa dzi li śmy
re mon ty w obiek tach oświa to wych.
Na ten cel prze zna czy li śmy z bu dże tu
mia sta po nad mi lion zło tych. By ły to
pra ce zwią za ne z przy sto so wa niem
obiek tów do po trzeb re for my edu ka cji
a ta kże bie żą ce re mon ty.

Re mont trwa ta kże w bu dyn ku daw ne go
Ka sy na Ofi cer skie go w Twier dzy Mo dlin.
Na ten cel wy da my po nad 11 mln zło tych.
Środ ki na re mont po cho dzą m.in. z dwóch
pro jek tów unij nych – trze ci, na ko lej ny etap
prac przy obiek cie cze ka na oce nę me ry to -
rycz ną.

W kon sul ta cji z Za rzą da mi po szcze gól nych
Osie dli do po sa ży li śmy ta kże pla ce za baw.
Na po szcze gól nych osie dlach sta nę ły urzą -
dze nia za ba wo we i do stre etwor ko utu, oraz
mniej sze za baw ki. Ta kże Park Miej ski jest te raz
bar dziej fit – tam rów nież usta wio no ze sta wy
do ćwi czeń. Po wstał też ką cik se nio ra na Pól -
ku. Oba ostat nie ww. za da nia zre ali zo wa ne
zo sta ły w ra mach Bu dże tu Oby wa tel skie go.

Od by ły się ta kże dwa spo tka nia ro bo cze
w ra mach pro jek tu Re stau ra, na któ rych oma -

wia na by ła kon cep cja za go spo da ro wa nia
Pla cu Sol ne go z na brze żem. W tym miej scu
chciał bym ser decz nie po dzię ko wać wszyst -
kim miesz kań com, któ rzy ak tyw nie uczest ni -
czy li w spo tka niach i zgła sza li swo je po my sły
na tą część mia sta. Ca ły czas pra cu je my
nad stra te gią roz wo ju mia sta na la ta 2018–
2030. Re la cja z ostat nie go spo tka nia, któ re od -
by ło się tuż przed wa ka cja mi na str. 5.
Za chę cam po now nie do ak tyw ne go udzia łu
w pra cach nad tym do ku men tem. Wię cej in -
for ma cji znaj dzie cie Pań stwo na stro nie stra -
te giandm.pl.

Na ko niec do bre wia do mo ści. Do ro ta Bo -
row ska i Klau dia Szu lec ka zna ko mi cie za pre -
zen to wa ły się pod czas Mi strzostw Eu ro py
Ju nio rów w ka ja kar stwie. O suk ce sach dziew -
czyn prze czy ta cie Pań stwo w dzia le sport.
Tam ta kże in for ma cje z ży cia klu bów spor to -
wych PUKS Mło de Or ły oraz NKSW Ba stion.

Ży czę przy jem nej lek tu ry.
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W pierw szej ko lej no ści prze pro wa dzo no di gi -
ta li za cję obiek tu, któ rej za da niem był za pis cy -
fro wy Ka sy na w obec nym sta nie, tj.
przed pra ca mi re mon to wy mi. Po za koń cze niu
prac re wa lo ry za cyj nych zo sta nie prze pro wa -
dzo ny dru gi etap di gi ta li za cji, któ ry wska że, ja -
ką zmia nę prze szedł obiekt dzię ki in we sty cjom,
a ob raz ten sta nie się ma te ria łem pro mo cyj nym
za chę ca ją cym tu ry stów do od wie dze nia na -
sze go mia sta. Pra ce wy ko ny wa ne są w ra mach
pro jek tu „Stwo rze nie funk cji kul tu ro wych, w tym
edu ka cyj nych, w daw nym Ka sy nie Ofi cer skim
w Twier dzy Mo dlin”, któ ry prze wi du je m.in. wy -
ko na nie mo de lu GKO w 3D oraz na gra nia spa -
ce rów we wnątrz bu dyn ku po re mon cie.
Za di gi ta li za cję, któ rej efek ty bę dą ogól no do -
stęp ne w In ter ne cie, od po wia da Cen trum
Tech no lo gii In for ma cyj nych Uni wer sy te tu Kar dy -
na ła Ste fa na Wy szyń skie go. CTI pro wa dzi ło
na te re nie Ka sy na Ofi cer skie go pra ce z uży -
ciem la se ra (ska ner geo de zyj ny 3D) oraz zdjęć
fo to gra me trycz nych wy ko na nych z dro na.

Opi sa ne dzia ła nia to je dy nie ma ły wy ci nek
prac, ja kie są pla no wa ne w ra mach te go pro -
jek tu. Znacz nie więk sze na kła dy fi nan so we zo -
sta ną skie ro wa ne na od no wie nie wnętrz
w obiek cie, przede wszyst kim tych re pre zen -
ta cyj nych: sa li te atral no -ki no wej z wy po sa że -

niem, aby na dal peł ni ła swo ją funk cję, oraz
sa li ba lo wej.

Z ko lei w ra mach pro jek tu „Wzrost re gio nal -
ne go po ten cja łu tu ry stycz ne go po przez re wa -
lo ry za cję daw ne go Ka sy na Ofi cer skie go
w Twier dzy Mo dlin” roz po czę ły się pra ce zwią -
za ne z re mon tem da chu. Obec nie trwa ją pra -
ce na pod da szu, gdzie na stę pu je wy mia na
po le py i de sko wa nia na no wo cze sne ma te -
ria ły, któ re jed no cze śnie znacz nie od cią żą
strop obiek tu. Pra ce pro wa dzo ne są ta kże
przy więź bie da cho wej (m.in. oczysz cze nie,
im pre gna cja, od ro ba cza nie, wzmac nia nie

kon struk cji). Pro jekt ten sfi nan su je do dat ko wo
m.in. od no wie nie ele wa cji oraz część po -
miesz czeń we wnątrz obiek tu.

Łącz nie na wszyst kie pra ce prze wi dzia ne
w ra mach dwóch pro jek tów zo sta nie prze zna -
czo ne po nad 11 mln zło tych. Po nad to w ostat -
nim cza sie zło żo no ko lej ny – trze ci – wnio sek
o do fi nan so wa nie prac przy Ka sy nie Ofi cer -
skim. Prze szedł on już po zy tyw nie oce nę for -
mal ną i te raz znaj du je się w oce nie
me ry to rycz nej. Po tej oce nie bę dzie my wie -
dzie li, czy mia sto otrzy ma ko lej ną pu lę środ -
ków unij nych.

Prace przy dawnym Kasynie
Oficerskim w Twierdzy Modlin
Tekst: Bartosz Rogiński, Wydział Projektów Infrastrukturalnych,
Foto: CTI, Urząd Miejski

n Ponad 11 mln złotych będzie wydane na remont dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Miasto Nowy Dwór
Mazowiecki rozpoczęło prace przy obiekcie. Odbywają się one w ramach projektów unijnych, które zostały wysoko
ocenione w dwóch różnych konkursach.
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Uczest ni cy warsz ta tu ple ne ro we go, któ ry
od był się 13 lip ca na Pla cu Sol nym, mie li za za -
da nie usta lić pod czas spo tka nia trzy za sad ni -
cze kwe stie: ja kim gru pom spo łecz nym
po wi nien być de dy ko wa ny Plac Sol ny z na -
brze żem, ja kie funk cje po wi nien speł niać i ja -
kie ele men ty po win ny się w tej prze strze ni
zna leźć. Ro ta cja miesz kań ców na spo tka niu
by ła spo ra i o ile co do wa łu na Na rwi wszy -
scy by li ra czej zgod ni, to opi nie na te mat prze -
zna cze nia Pla cu Sol ne go by ły dia me tral nie
ró żne. Wszy scy bez wy jąt ku chcie li by na wa le
trak tu re kre acyj ne go z praw dzi we go zda rze -
nia – ze sli pem dla łó dek, sta cją ben zy no wą,
in fra struk tu rą dla ka ja ka rzy, pu blicz ną to a le tą
w po bli żu, za dba ną pla żą. Na Pla cu Sol nym
część miesz kań ców wi dzia ła par king (nie któ -
rzy na wet płat ny), in ni – tę żnię so lan ko wą z ła -

wecz ka mi, sto ja ka mi na ro we ry i zie le nią, zre -
kon stru owa ną wie żę stra żac ką, in sta la cję
do stre et wor ko utu, ele men ty ska te par ku,
miej sce na ogród ki ga stro no micz ne, tar gi
śnia da nio we i kier ma sze rę ko dzie ła (wszyst ko
oczy wi ście oświe tlo ne i mo ni to ro wa ne). Prze -
ciw ni cy tych roz wią zań pod kre śla li, że za bra -
nie miejsc par kin go wych spo tę gu je pro ble my
ko mu ni ka cyj ne w dni tar go we i że oba wia ją
się noc nych burd, do któ rych bę dą za chę cać
miej sca do wy po czyn ku, choć część z nich
po ci chu przy zna wa ła, że wo le li by ład niej szy
niż tyl ko par king wi dok z okna. Miesz kań cy
zwra ca li też uwa gę na drew nia ną za bu do wę.
Jej po zo sta wie nie wią żą z przy pi sa niem no -
wych funk cji – np. mu zeum czy ka wiar ni, jed -
nak pod kre śla li przy tym, że de cy zję

o wy ko rzy sta niu obiek tów na le ży uza le żnić
od sta nu bu dyn ku i kosz tów re wi ta li za cji.

Dys ku sja na te mat pla cu pro wa dzo na by -
ła rów nież na Fa ce bo oku Bur mi strza. Tam zde -
cy do wa na więk szość osób opo wie dzia ła się
za re kre acyj nym prze zna cze niem te re nu.

31 lip ca w Urzę dzie Miej skim od by ła się pre -
zen ta cja wstęp nych za ło żeń pro jek to wych,
któ re po wsta ły na ba zie prze pro wa dzo nych
kon sul ta cji. Zo sta ną one pod da ne dal szym
eks per ty zom. Ich efek ty przed sta wio ne bę dą
na spo tka niu za pla no wa nym na wrze sień. Go -
to wy ZPR po za twier dze niu uchwa łą przez Ra -
dę Miej ską bę dzie sta no wił pod sta wę
do po szu ki wa nia środ ków oraz part ne rów pry -
wat nych chęt nych do uczest nic twa w re ali za -
cji pla nu.

Zin te gro wa ny Plan Re wi ta li za cji do stęp ny
bę dzie na www.no wy dwor maz.pl/re stau ra.

Pro jekt „Re wi ta li za cja dzie dzic twa kul tu ro -
we go po przez me cha ni zmy part ner stwa pu -
blicz no -pry wat ne go RE STAU RA” jest
współ fi nan so wa ny w ra mach pro gra mu In ter -
reg Eu ro pa Środ ko wa ze środ ków Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Lo kal ne go.

Plac Sol ny – par king czy miej sce re kre acji?
Tekst i Foto: Martyna Kordulewska

n W lip cu kon ty nu owa li śmy kon sul ta cje na te mat przy szło ści Pla cu Sol ne go z na brze żem.
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29 czerw ca od by ły się ko lej ne warsz ta ty
zwią za ne z two rze niem Stra te gii Roz wo ju No -
we go Dwo ru Ma zo wiec kie go na la ta 2018–
2030. Tym ra zem szcze gó ło wo omó wio no
ob szar tu ry sty ki i po ten cja łu tu ry stycz ne go
mia sta. Miesz kań cy zwra ca li uwa gę szcze gól -
nie na po ten cjał rzek. Uwa ża ją oni, że jest to
wy jąt ko wy wa lor tu ry stycz ny, któ ry mo że być
nie zwy kłym atu tem mia sta.

Ja ko po ten cjał kul tu ro wy No we go Dwo ru
Ma zo wiec kie go wska za no wie lo kul tu ro wość
i wie lo wy zna nio wość, któ re po win ny być chro -
nio ne i pro mo wa ne.

No wy Dwór Ma zo wiec ki to mia sto, któ re go
wio dą cą mar ką tu ry stycz ną jest Twier dza Mo -
dlin. To miej sce ścią ga tu ry stów. Jed nak miesz -
kań cy są dzą, że w ostat nim cza sie na stą pi ło
ob ni że nie atrak cyj no ści Twier dzy. Przy czy ną

są ak ty wan da li zmu, któ rym mógł by za po biec
mo ni to ring miej ski za in sta lo wa ny w Twier dzy.

Za atut mia sta, któ ry mógł by stać się atrak -
cją dla tu ry stów, uzna no ta kże oko li ce rze ki.
No wy Dwór Ma zo wiec ki mo że po chwa lić się
uni ka to wym po ło że niem w wi dłach rzek.
Miesz kań cy stwier dzi li, że aby te re ny wo kół
rzek przy cią ga ły lu dzi i sta ły się atu tem dla
przy jezd nych, na le ży w pierw szej ko lej no ści
spra wić, by by ły schlud ne i bez piecz ne. Na le -
ży zro bić alej kę, za mon to wać ław ki i ko sze
na śmie ci oraz mo ni to ring. Jed nak na prze -
szko dzie do wła ści we go i atrak cyj ne go za go -
spo da ro wa nia oko lic rzek stoi
zło  żo na struk tu ra wła sno ści ele men tów na -
brze ża. Du żym wy zwa niem dla mia sta bę dzie
kon se kwent ne wdra ża nie pla nów za go spo -
da ro wa nia tych te re nów.

Na atrak cyj ność tu ry stycz ną mia sta mia ła -
by wpływ rów nież roz bu do wa sie ci ście żek ro -
we ro wych i sto ja ków. Po nad to miesz kań cy
wska zu ją ja ko wa lor mia sta je go do god ne
po ło że nie i bar dzo do bre sko mu ni ko wa nie,
tzw. mul ti mo dal ność. No wy Dwór Ma zo wiec ki
le ży tuż przy lot ni sku War sza wa Mo dlin, co jest
wiel ką za le tą. Mia sto mo gło by stać się wa -
żnym punk tem na ma pie tu ry stycz nej Ma zow -
sza, i to mi mo bli sko ści War sza wy, któ ra jest
głów nym mia stem re gio nu. Jed nak na wet
na lot ni sku bra ku je in for ma cji, że w oko li cy
znaj du ją się miej sca tak atrak cyj ne dla tu ry -
stów jak Twier dza Mo dlin.

Na roz wój i pro mo cję No we go Dwo ru mo -
że też wpły nąć wy pra co wa nie kon cep cji spój -
nych pro duk tów tu ry stycz nych oraz
współ pra ca pod mio tów zwią za nych z tu ry sty -
ką, któ rej dzi siaj bra ku je. Szan są mia sta jest
rów nież po sta wie nie na tu ry sty kę biz ne so wą
i kon fe ren cyj ną.

No wy Dwór Ma zo wiec ki to mia sto z wie lo -
kul tu ro wy mi tra dy cja mi i zró żni co wa ną struk -
tu rą spo łecz ną. Rów nież to mo gło by stać się
atu tem z tu ry stycz ne go punk tu wi dze nia. Wie -
lo kul tu ro wość to wiel ki po ten cjał, któ ry wła ści -
wie wy ko rzy sta ny mógł by być za le tą mia sta
i przy cią gać tu ry stów.

Rozmawiamy o potencjale turystycznym
i kulturowym Nowego Dworu Mazowieckiego
Tekst i Foto: red.

n Pod czas ko lej ne go spo tka nia warsz ta to we go w ra mach two rze nia Stra te gii
Roz wo ju No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go miesz kań cy roz ma wia li na te mat po ten -
cja łu kul tu ro we go i tu ry stycz ne go. Uczest ni cy zgo dzi li się, że mia sto ma du ży po -
ten cjał, za rów no przy rod ni czy, jak i hi sto rycz ny, któ ry na le ży wy do być, by sta ło się
ono atrak cyj nym miej scem na ma pie Ma zow sza.

W tu ry sty ce po trze ba rąk i chę ci
do pra cy

O to, jak kształ tu je się ry nek pra cy w bra nży
tu ry stycz nej, za py ta li śmy Dy rek tor Po wia to we -
go Urzę du Pra cy w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim, Ma rze nę Bo czek.

Od mo men tu po wsta nia lot ni ska w Mo dli -
nie ob ser wu je my wzrost licz by miejsc pra cy
i za po trze bo wa nia na pra cow ni ków w bra nży
tu ry stycz nej. Zau wa żal ne jest zwięk sza nie się
licz by obiek tów tu ry stycz nych, jed nak dy na mi -
ka te go zja wi ska nie jest du ża. W re je strze Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w No wym Dwo rze
Ma zo wiec kim fi gu ru je 39 pod mio tów
o PKD: 56.10.A Re stau ra cje i in ne sta łe pla ców -
ki ga stro no micz ne oraz 9 obiek tów świad czą -
cych usłu gi ho te lo we o PKD: 55.10.Z Ho te le
i po dob ne obiek ty za kwa te ro wa nia. Na le ży
jed nak pod kre ślić, że jest to li sta pra co daw -
ców współ pra cu ją cych z PUP w NDM w za kre -
sie za spo ka ja nia po trzeb ka dro wych i nie
od zwier cie dla w peł ni ob ra zu ilo ścio we go i ja -
ko ścio we go obiek tów ho te lo wo -ga stro no -
micz nych ist nie ją cych na te re nie po wia tu
no wo dwor skie go. Jak wy ni ka z ba da nia Ba ro -
me tru Za wo dów, na na szym te re nie zwięk sza
się za po trze bo wa nie na pra cow ni ków z bra -
nży tu ry stycz nej, tj.: ku cha rzy i bar ma nów oraz
po mo cy ku chen nych, kel ne rów, re cep cjo ni -
stów i re je stra to rów, sprzą tacz ki i po ko jo we,

ani ma to rów kul tu ry i or ga ni za cji im prez, in -
struk to rów re kre acji i spor tu. Są to za wo dy
uzna ne w na szym po wie cie za de fi cy to we
– re la cjo nu je Dy rek tor.

Sze ro ko oma wia rów nież ry nek pra cy
po stro nie pra co daw ców i pra cow ni ków:
z na szych ob ser wa cji i do świad czeń wy ni ka -
ją cych ze współ pra cy z pra co daw ca mi i oso -
ba mi bez ro bot ny mi i po szu ku ją cy mi pra cy
wy ni ka, że wy stę pu ją co raz więk sze trud no ści
w po zy ska niu pra cow ni ków w po wy ższych za -
wo dach i by naj mniej nie jest kwe stią za sad ni -
czą brak kwa li fi ka cji za wo do wych
u kan dy da tów do pra cy. Do mi nu ją cym pro -
ble mem jest brak tzw. kom pe ten cji mięk kich.
Pra co daw cy co raz czę ściej pod kre śla ją wa -
gę mo ty wa cji do pra cy. Co raz trud niej jest po -
zy skać pra cow ni ków chęt nych do pra cy,
za an ga żo wa nych w wy ko ny wa nie czyn no ści
i od po wie dzial nych za efekt re ali zo wa nych
za dań.

W re je strze bez ro bot nych w PUP w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim wy stę pu je pew na licz -
ba po ten cjal nych kan dy da tów speł nia ją cych
wy ma ga nia for mal ne do ty czą ce wy mie nio -
nych za wo dów, jed nak nie są włą cza ni
do pro ce su re kru ta cji bądź nie uda je im się
go przejść u pra co daw cy ze wzglę du na zbyt -
nie od da le nie od ryn ku pra cy i pre zen to wa -
ną po sta wę.

Z dru giej stro ny kan dy da ci, czy też by li pra -
cow ni cy ze swo jej per spek ty wy nie jed no krot -
nie pod kre śla ją, że ich brak za an ga żo wa nia
czy też w ogó le za in te re so wa nia te go ro dza ju
pra cą wy ni ka z nie atrak cyj nych wa run ków
pra cy pro po no wa nych przez pra co daw ców
po cząw szy od ro dza ju umo wy, po przez – ich
zda niem – nie od po wied nie wa run ki w miej scu
pra cy i nie prze strze ga nie wa run ków umo wy,
a przede wszyst kim zbyt ni skie go wy na gro dze -
nia. Sy gna li zo wa ne przez nich trud no ści wią żą
się rów nież z ogra ni czo ny mi mo żli wo ścia mi do -
jaz du z miej sco wo ści go rzej sko mu ni ko wa nych.

Mi mo przed sta wio nych trud no ści je stem
prze ko na na, że bra nża tu ry stycz na i jej roz wój
w opar ciu o od po wied nio do sto so wa ne za so -
by ka dro we to ol brzy mi po ten cjał, na któ rym
na le ży oprzeć dal szy roz wój na sze go po wia -
tu – pod su mo wu je Ma rze na Bo czek.

Jak wy ni ka z jej słów, wzrost ru chu tu ry stycz -
ne go i po trze ba pra cow ni ków do je go ob słu -
gi są nie za prze czal ne. Zja wi sko to jest
sto sun ko we świe że i choć nie po zba wio ne
pro ble mów roz wi ja się. Ro sną ca kon ku ren cja
– za rów no po stro nie pra co daw ców, jak i pra -
cow ni ków oraz idą cy za tym wzrost za in te re -
so wa nia ja ko ścią świad czo nych usług, wal ka
o klien ta w per spek ty wie cza su po win ny do -
pro wa dzić do mo ty wo wa nia i do ce nia nia
spraw dzo nej ka dry.

Na sza przy ja ciół ka tu ry sty ka (odc. 4)
Tekst: opracowała Martyna Kordulewska



n Zakończono I etap przebudowy
budynku dawnego internatu
przy ul. Chemików 6 w Nowym Dworze
Mazowieckim.

W ce lu po pra wy sta nu tech nicz ne go bu dyn -
ku wy ko na no pra ce sa ni tar ne oraz w ra mach
ter mo mo der ni za cji ocie ple nie bu dyn ku, wy mia -
nę okien i po kry cia da chu.

Obec nie trwa II etap prze bu do wy, któ ry
obej mu je re mont izo la cji fun da men tów i roz -
biór kę łącz ni ka. Wy ko ny wa ne są rów nież pra -
ce nad roz bu do wą bu dyn ku o szyb win do wy,
któ ry w przy szło ści uła twi do stęp oso bom nie -
peł no spraw nym do znaj du ją cych się w nim in -
sty tu cji.

Dal szy ciąg re mon tu daw ne go in ter na tu
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

18 lip ca go ści li śmy uczen ni cę Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych w Po mie chów ku Dag -

ma rę Do mi niak, któ ra otrzy ma ła Sty pen dium
Sta ro sty No wo dwor skie go za szcze gól ne osią -

gnię cia spor to we. Dag ma ra za ję ła III miej sce
w Mi strzo stwach Pol ski K 20, Zie lo na Gó ra 2016,
a ta kże zo sta ła po wo ła na do ka dry na Mi -
strzo stwa Świa ta Ju nio rów w bie gach
na orien ta cję.

Gra tu lu je my i ży czy my dal szych suk ce sów!

Sty pen dium Sta ro sty No wo dwor skie go
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Uro czy stość roz po czę ła Dy rek tor Te re sa Po -
pie lak, któ ra przy wi ta ła przy by łych go ści i po -
dzię ko wa ła oso bom, któ re przy czy ni ły się
do re ali za cji tych in we sty cji. Na stęp nie głos za -
bra li Sta ro sta Mag da le na Bier nac ka, Wi ce sta -
ro sta Pa weł Ca lak oraz przy by li go ście.
Po ofi cjal nym prze cię ciu wstę gi i po świę ce niu
ba zy spor to wej go ści zo sta li za pro sze ni do po -
sa dze nia drzew na te re nie przy le głym
do obiek tu. Mło dzież mia ła oka zję do za pre -
zen to wa nia swo ich umie jęt no ści pod czas po -

ka zu sek cji spor to wych oraz fi na ło we go me -
czu LO NDM Ba sket ball Le ague. Uro czy stość
umi lił wy stęp szkol ne go ze spo łu mu zycz ne go
„Czwart ko we mu zy ko wa nie”.

Ba za spor to wa przy LO im. Woj ska Pol skie -
go skła da się z wy re mon to wa nej sa li gim na -
stycz nej z za ple czem so cjal nym, bo iska
spor to we go, si łow ni ze wnętrz nej, bie żni
do sko ku w dal oraz to ru nar to rol ko we go wo -
kół bu dyn ku. Bu do wa tych obiek tów trwa ła
od lu te go do paź dzier ni ka 2016 ro ku. Łącz ny

ich koszt wy niósł ok. 1 300 000 zł i w ca ło ści zo -
stał sfi nan so wa ny ze środ ków wła snych po -
wia tu no wo dwor skie go.

Wię cej zdjęć na stro nie: www.no wo dwor -
ski.pl lub www.fa ce bo ok.com/no wo dwor -
ski.po wiat

Otwar cie ba zy spor to wej
przy LO im. Woj ska Pol skie go
Tekst i Fo to: Ze spół Pro mo cji i Spraw Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we go w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim

n 14 czerw ca 2017 ro ku od by ło się ofi cjal nie otwar cie ba zy spor to wej przy Li -
ceum Ogól no kształ cą cym im. Woj ska Pol skie go w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.
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W wy ni ku wspól nych dzia łań w ra mach po -
ro zu mie nia o współ pra cy gmin me tro po lii
w per spek ty wie fi nan so wej UE 2014–2020, za -
war te go w lu tym 2014 ro ku, do tych czas pod -
pi sa no 47 umów pro jek to wych na łącz ną
kwo tę do fi nan so wa nia 330,8 mln zł. Pro jek ty są
re ali zo wa ne in dy wi du al nie przez gmi ny bądź
w ra mach part nerstw za wią zy wa nych na po -
trze by re ali za cji wspól nych dzia łań. Na le ży
rów nież wspo mnieć, że do be ne fi cjen tów re -
ali zu ją cych te pro jek ty na le żą ta kże prę żnie
dzia ła ją ce na ob sza rze me tro po lii war szaw -
skiej or ga ni za cje po za rzą do we oraz przed się -
bior cy pry wat ni.

In we sty cje War sza wy i 39 pod war szaw skich
gmin, w tym ta kże mia sta No wy Dwór Ma zo -
wiec ki, re ali zo wa ne są dzię ki fun du szom eu ro -
pej skim o war to ści po nad 165 mln eu ro
z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo -
je wódz twa Ma zo wiec kie go na la ta 2014–2020

w ra mach in stru men tu Zin te gro wa nych In we -
sty cji Te ry to rial nych. Ta spe cjal na pu la unij -
nych pie nię dzy po ma ga sa mo rzą dom
me tro po lii war szaw skiej w kształ to wa niu wa -
żnych dla miesz kań ców aspek tów ży cia, ta -
kich jak trans port pu blicz ny, edu ka cja czy
roz wój go spo dar czy. Fun du sze te umo żli wia ją
ta kże ści ślej szą współ pra cę War sza wy i gmin
aglo me ra cji, mak sy mal nie wy ko rzy stu ją cą ich
po ten cjał i atu ty.

Je śli cho dzi o mia sto No wy Dwór Ma zo -
wiec ki, w part ner stwie z in ny mi gmi na mi, to
po zy ska li śmy już środ ki na dro gi ro we ro we,
a obec nie przy go to wu je my wnio sek o do fi -
nan so wa nie na dwa par kin gi ty pu „Par kuj
i Jedź” (przy sta cjach ko le jo wych No wy Dwór

Ma zo wiec ki i Mo dlin), wspie ra my ta kże, ja ko
part ne rzy, skła da nie wnio sków o do fi nan so -
wa nie w ra mach pro jek tów Vir tu al WOF (za in -
sta lo wa nie na daj ni ków i sen so rów oraz
stwo rze nie bez płat nych apli ka cji mo bil nych
dla użyt kow ni ków w ce lu uła twie nia do stę pu
do in for ma cji w prze strze ni pu blicz nej oraz
pod nie sie nia po zio mu do stęp no ści i ja ko ści
usług pu blicz nych) i WOF Expo (wspar cie po -
cząt ku ją cych i do świad czo nych eks por te rów
łącz ną kwo tą 22 mln zł, w tym ta kże firm no -
wo dwor skich). To nie ko niec na szych dzia łań.
W naj bli ższej przy szło ści bę dzie my się sta rać
o ko lej ne środ ki unij ne do stęp ne w ra mach
Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry to rial nych.
Wię cej in for ma cji na stro nie:
www.omw.um.war sza wa.pl

Metropolia działa – wyniki dotychczasowej współpracy
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Tekst i Foto: Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na ponad
330,8 mln zł dofinansowania unijnego. Za te pieniądze powstaną m.in. drogi rowerowe, parkingi P+R oraz miejsca
w żłobkach.
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Park Wy bic kie go bar dziej FIT!
W Par ku Miej skim im. Jó ze fa Wy bic kie go,

obok ami fi te atru, po ja wi ła się no wa in sta la cja
prze zna czo na do stre et wor ko utu i ka li ste ni ki,
czy li ak tyw no ści fi zycz nej z wy ko rzy sta niem
ma sy wła sne go cia ła. To do bra wia do mość
dla wszyst kich mi ło śni ków te go ro dza ju tre nin -
gu, a dla po zo sta łych osób szan sa na spró bo -
wa nie wła snych sił. Spe cjal ny ze staw drą żków
umo żli wia pod cią ga nie, tzw. di py, i in ne ćwi -
cze nia kształ tu ją ce mię śnie, rów no wa gę,
zwin ność i ko or dy na cję. Oprócz in sta la cji
w par ku sta nę ły no we urzą dze nia si łow ni ple -
ne ro wej. Za da nie zre ali zo wa no w ra mach Bu -
dże tu Oby wa tel skie go.

Za chę ca my do ko rzy sta nia!
fot. 1

Do po sa że nie pla ców za baw
Mia sto sys te ma tycz nie do po sa ża miej sca

do re kre acji. Na pla cach za baw w Mo dli nie
Sta rym i Oku ni nie po ja wi ły się nie daw no no we
urzą dze nia za ba wo we. Ich śred ni koszt to 32
tys. zło tych. Mi ło śni cy stre et wor ko utu mo gą
spo ty kać się te raz na No wo dwo rzan ce i po -
now nie w Oku ni nie, oczy wi ście oprócz spo tkań
w par ku Wy bic kie go. Koszt in sta la cji do te go ro -
dza ju ćwi czeń wy niósł ok. 22 tys. zło tych.

Urządzenia do ćwiczeń na świeżym
powietrzu stanęły też na Pólku oraz na Osiedlu
Młodych. Pierwszymi testerami byli radni
Krystyna Nasiadka oraz Jerzy Plackowski.

fot. 2

Ką cik Se nio ra na Pól ku
To ko lej ne za da nie zre ali zo wa ne z Bu dże tu

Oby wa tel skie go. Be to no wy stół do pił ka rzy ków
i dwa sta no wi ska z sie dzi ska mi do gry w war ca -

by, zlo ka li zo wa ne tuż przy bo isku, ma ją zin te gro -
wać po ko le nia i za chę cić oso by star sze do prze -
by wa nia we wspól no cie, a przede wszyst kim
do wyj ścia z do mu. fot. 3

Do ku men ta cja na re mont dróg
5 lip ca 2017 na sze mia sto pod pi sa ło umo -

wę na wy ko na nie do ku men ta cji pro jek to wej

W skró cie
Oprac.: red.

1

2

3
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bu do wy dróg gmin nych ulicy Pie kar skiej
i ulicy Krót kiej.

Wy ko naw cą jest fir ma SIG MA BU DOW NIC -
TWO Piotr Si kor ski z Płoń ska, ter min wy ko na nia
prac: 20 grud nia 2017 ro ku, war tość umo -
wy: 68 880 zło tych brut to.

Chod nik do Oku ni na
Wkrót ce roz pocz nie się ko lej ny etap re mon -

tu chod ni ka pro wa dzą ce go do Oku ni na.
Łącz nie zo sta nie wy ko na ne ok. 600 m chod ni -
ka. Za da nie jest re ali zo wa ne wspól nie z Ma -
zo wiec kim Za rzą dem Dróg Wo je wódz kich.
Mia sto prze zna czy ło na ten cel 100 000 zł.

W lip cu na naj bar dziej new ral gicz nym od -
cin ku ul. Oku nin po ja wi ła się też na kład ka as -
fal to wa po pra wia ją ca kom fort jaz dy.

fot. 4

Wnio ski na Park & Ri de
Mia sto No wy Dwór Ma zo wiec ki zło ży ło

wnio sek o do fi nan so wa nie na bu do wę par -
kin gów ty pu „Par kuj i Jedź” przy sta cjach ko -
le jo wych No wy Dwór Ma zo wiec ki oraz Mo dlin.
Wy ni ki kon kur su, po szcze gó ło wej oce nie
wnio sku, bę dą zna ne naj wcze śniej w li sto pa -
dzie te go ro ku. Par kin gi po zwo li ły by upo rząd -
ko wać par ko wa nie na te re nie mia sta
i za pew nić bez pie czeń stwo po jaz dom (sa mo -
cho dom i ro we rom) wszyst kich użyt kow ni ków,
któ rzy zde cy du ją się ko rzy stać z pu blicz ne go
trans por tu zbio ro we go.

Będzie kontynuacja przebudowy
targowiska

Ma my ko lej ne do fi nan so wa nie unij ne! Tym
ra zem na kon ty nu ację prze bu do wy Tar go wi -
ska Miej skie go nr 1 przy ul. Tar go wej. Środ ki
w wy so ko ści 876 768 zł po cho dzą z Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2014–
2020, jed nak dla te go ty pu ope ra cji mo gą
być prze zna cza ne dla gmin miej skich.

Jest to już dru gie do fi nan so wa nie, ja kie
otrzy ma ło mia sto z te go pro gra mu – za pierw -
szym ra zem po wsta ło obec ne za da sze nie
wraz z no wą na wierzch nią, in sta la cją elek -
trycz ną i ka na li za cją desz czo wą.

W ra mach no we go pro jek tu za da szo na zo -
sta nie ko lej na czę ści tar go wi ska wraz z od -
wod nie niem, oświe tle niem oraz do stę pem
do gniazd elek trycz nych dla han dlu ją cych.
Za pew nio ne bę dą jed no cze śnie do jazd
i miej sca po sto jo we dla sa mo cho dów do -
staw czych, za cho wu jąc wa run ki bez pie czeń -
stwa i ochro ny prze ciw po ża ro wej.

W ra mach in we sty cji pla nu je się rów nież
bu do wę miejsc po sto jo wych (119 miejsc) dla
ku pu ją cych po przez utwar dze nie pla cu
pod par king na są sied niej dział ce. Tym sa -
mym speł nio ne zo sta ną ocze ki wa nia za rów -
no sprze da ją cych jak i ku pu ją cych.

Cał ko wi ty koszt prac wy nie -
sie 1 412 247,01 zł.

fot. 5

4

5
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Re for ma i re mon ty za po nad mi lion
Ten rok szkol ny bę dzie szcze gól ny. Po rzą -

do wej re for mie wra ca ją ośmio let nie pod sta -

wów ki. Gim na zja nr 2,3 i 4 zo sta ną włą czo ne
do szkół pod sta wo wych, a Pu blicz ne Gim na -
zjum nr 1 zo sta nie prze kształ co ne w Szko łę

Pod sta wo wą nr 1. Od 1 wrze śnia 2017 r. bę dą
funk cjo no wa ły: Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
nr 1, w skład któ re go wcho dzić bę dzie Szko ła
Pod sta wo wa nr 7 i Pu blicz ne Przed szko le nr 5;
Ze spół Szkol no -Przed szkol ny nr 3, w skład któ -
re go wcho dzić bę dzie Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 i Pu blicz ne Przed szko le nr 2; Ze spół Szkol -
no -Przed szkol ny nr 4 obej mu ją cy Szko łę Pod -
sta wo wą nr 4 i Pu blicz ne Przed szko le nr 4;
Ze spół Szkół nr 2; Szko ła Pod sta wo wa nr 1;
Szko ła Pod sta wo wa nr 5; Pu blicz ne Przed szko -
le nr 1 oraz Pu blicz ne Przed szko le nr 3.

Do szkół pod sta wo wych uczęsz czać bę -
dzie 2220 uczniów do 102 od dzia łów, na to miast
do gim na zjów 665 do 29 od dzia łów, do Ze spo -
łu Szkół nr 2 – 284 uczniów do 12 od dzia łów.

Mia sto obej mie opie ką przed szkol ną wszyst -
kie dzie ci trzy let nie. Do przed szko li uczęsz czać
bę dzie 846 dzie ci do 35 od dzia łów przed szkol -
nych, 175 dzie ci do 8 od dzia łów przed szkol -
nych przy szko łach pod sta wo wych.

W związ ku z re for mą oświa ty zo sta ły prze -
pro wa dzo ne re mon ty ma ją ce na ce lu przy sto -
so wa nie bu dyn ków do po trzeb dzie ci
młod szych. Na ten cel w bu dże cie prze zna -
czo no gru bo po nad mi lion zło tych.

W ce lu przy sto so wa nia Pu blicz ne go Gim na -
zjum nr 1 na przy ję cie młod szych uczniów
klas 0-III prze pro wa dzo no re mon ty po miesz -
czeń: 2 sal lek cyj nych, świe tli cy szkol nej oraz to -

Nie ma wa ka cji od oświa ty
Informacje zebrała: Martyna Kordulewska

n Lipiec i sierpień to czas, w którym uczniowie regenerują siły przed kolejnym rokiem szkolnym, a miasto pracuje, by ten
moment był możliwie najbardziej przyjemny.
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a let na kwo tę 160 000 zł. Utwo rzo ny zo stał plac
za baw za 32 000 zł. Za ku pio no wy po sa że nie
na kwo tę 39 000 zł, m.in. ław ki, krze sła, szaf ki dla
uczniów oraz po mo ce dy dak tycz ne (m.in. ta -
bli cę in te rak tyw ną) za 13 500 zł. Łącz nie na do -
sto so wa nie PG 1 prze zna czo no 339 000 zł.

Naj wię cej, bo aż 647 000 zł mia sto prze zna -
czy ło na Szko łę Pod sta wo wą nr 5. W ra mach
tej kwo ty na sa me ma te ria ły zwią za ne z re -
mon tem po miesz czeń wy dat ko wa no
82 000 zł, na po mo ce do od dzia łu przed szkol -
ne go wy dat ko wa no 2789 zł, na wy po sa że nie
pra cow ni che micz nej prze zna czo no 24 190 zł,
a na re ga ły do bi blio te ki – 10 745 zł.

W Ze spo le Szkół nr 1 za pla no wa no plac za -
baw dla dzie ci młod szych na kwo tę 50 000 zł.
10 000 zł prze zna czo no na po mo ce dy dak -
tycz ne.

W Szko le Pod sta wo wej nr 3 na re mont ko ry -
ta rza na par te rze i sto łów ki prze zna czo no
120 000 zł.

Po nad to w Pu blicz nym Przed szko lu nr 3 zo -
stał prze pro wa dzo ny re mont ka na li za cji
(26 000 zł).

Licz ba eta tów na uczy ciel skich nie ucier pia -
ła na sku tek re for my.

Do ta cje na wa ka cje
Jesz cze w ma ju Bur mistrz ogło sił kon kurs ofert

na or ga ni za cję wa ka cyj nych wy jaz dów z ele -
men ta mi pro fi lak ty ki uza le żnień i prze ciw dzia ła -
nia prze mo cy dla uczniów pla có wek, dla
któ rych or ga nem pro wa dzą cym jest mia sto.
W pu li kon kur su zna la zło się 40 000 zł. Wpły nę ły 4
ofer ty. Sto wa rzy sze nie „Sztan gie lek” otrzy ma ło
do ta cję w wy so ko ści 7500 zł, Pa ra fial ny Od dział
Ak cji Ka to lic kiej par. św. Mak sy mi lia na – 11 250 zł,
no wo dwor ski hu fiec ZHP – 12 500 zł, a NKSW „Ba -
stion” – 7 500 zł. Dzię ki do ta cjom 155 uczniów mo -
gło wziąć udział w wy jaz dach na Ma zu ry, w gó ry
i do Ośrod ka Przy go to wań Olim pij skich w Spa le.

Do kład na ich licz ba bę dzie zna na po zło że niu
spra woz dań z re ali za cji za da nia przez wy mie nio -
ne wy żej or ga ni za cja po za rzą do we.

Wa ter lan dia nad Na rwią
Pod czas wszyst kich let nich week en dów

– od 8 lip ca do 20 sierp nia na prze mien nie
na dwóch pla żach w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim, zlo ka li zo wa nych na ty łach Tar go wi -
ska Miej skie go przy ul. Tar go wej 11 oraz
przy sta ni cy WOPR przy ul. Su kien nej 14
godz. 11.00–16.00 roz sta wio ny był Wod ny Plac
Za baw „Wa ter lan dia”. Koszt ob słu gi, usta wie -
nia i za bez pie cze nia atrak cji wy niósł 42 989 zł.
Za da nie to by ło re ali zo wa ne dru gi rok z rzę du.

Jak co ro ku swo ją ofer tę w ra mach ak cji
„La to w mie ście” przy go to wa li: No wo dwor ski
Ośro dek Kul tu ry, No wo dwor ski Ośro dek Spor -
tu i Re kre acji oraz Miej ska i Po wia to wa Bi blio -
te ka Pu blicz na. Spra woz da nia z ak cji,
po dob nie jak spra woz da nia NGO, bę dą zna -
ne we wrze śniu.
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W dniach 22–25 czerw ca go ści li śmy w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim przed sta wi cie li
z part ner skie go Nie de ror shel oraz z Mły no wa
na Ukra inie. W skła dzie de le ga cji by li ze stro -
ny nie miec kiej: In go Mi cha lew ski – Bur mistrz
Nie de ror schel, Er win Hu nold – Za stęp ca Sta ro -

sty Po wia tu Eichs feld, czło nek Ra dy Po wia tu,
Eg bert Hen trich i Ra iner Thüne; ze stro ny ukra -
iń skiej: Dmy tro Le wic ki – Bur mistrz Mia sta i Gmi -
ny Mły nów, Alek san der Misz cza niuk
– Se kre tarz, Wik tor Kra sow ski – Szef Ane ste zjo -
lo gii Szpi ta la Po wia to we go w Mły no wie i Wło -
dzi mierz Prud ni kow – Rad ny Mia sta i Gmi ny.

„Z wiel ką ra do ścią przy ję li śmy Wa sze za pro -
sze nie z oka zji 20-le cia part ner stwa po mię dzy
No wym Dwo rem Ma zo wiec kim a Nie de ror -
schel” – mó wił pod czas uro czy stej ko la cji po -
wi tal nej Bur mistrz Nie de or shel. Pod kre ślił też, że
dwa dzie ścia lat part ner stwa to nie jest dłu gi
czas, jed nak dzię ki tej ko ope ra cji na sze mia -
sta przy czy nia ją się do wzmac nia nia jed no ści

Eu ro py. „Mam na dzie ję, że dzię ki te mu part -
ner stwu bę dzie my mo gli na wią zać jed no cze -
śnie do na szej wspól nej chrze ści jań skiej
spu ści zny i przy ja ciel skiej współ pra cy mię dzy
na szy mi na ro da mi” – skwi to wał In go Mi cha -
lew ski.

Bur mistrz No we go Dwo ru Ja cek Ko wal ski
dzię ko wał go ściom za przy by cie i za wie le cie -
płych słów na te mat zmian, ja kie do ko na ły się
w na szym mie ście przez te 20 lat. Bur mistrz
wspo mniał m.in. o pierw szych wi zy tach w Ni -
de ror schel, pod czas któ rych na si przed sta wi -
cie le uczy li się od przy ja ciół z Nie miec
de mo kra tycz nych dzia łań w struk tu rach sa -
mo rzą do wych.

Wszy scy ze bra ni obej rze li pre zen ta cję
przed sta wia ją cą wy da rze nia, ja kie mia ły miej -
sce w cza sie owych 20 lat. Był czas na wspo -
mnie nia, chwi le ra do ści i za du my oraz
na pod su mo wa nie do tych cza so wych wspól -

nych dzia łań. Omó wio no też per spek ty wy
na dal szą owoc ną współ pra cę.

Głos za bra li rów nież ów cze śni bur mi strzo -
wie obu miast: Ma rek Pa pu ga i Er win Hu nold,
pod pi sy wa li Umo wę Miast Bliź nia czych po -
mię dzy Nie de ror schel a No wym Dwo rem Ma -
zo wiec kim. Dzię ko wa li obec nym wła dzom
za kon ty nu ację te go cen ne go przed się wzię -
cia, któ re za po cząt ko wa li dwie de ka dy te mu.
Z sen ty men tem wspo mi na li pierw sze i ko lej ne
la ta współ pra cy i pod kre śla li, że z na dzie ją pa -
trzą w przy szłość współ pra cy mię dzyg min nej.

Bur mistrz Mły no wa po gra tu lo wał bur mi -
strzom In go Mi cha lew skie mu i Jac ko wi Ko wal -
skie mu tak wspa nia łej uro czy sto ści z oka zji 20.
rocz ni cy pod pi sa nia Umo wy Miast Bliź nia -
czych po mię dzy Nie de ror schel a No wym
Dwo rem Ma zo wiec kim. Za de kla ro wał chęć
po dob nej współ pra cy po mię dzy na szy mi gmi -
na mi oraz wspar cie w prze ka zy wa niu do -
świad czeń zdo by tych przez na sze wła dze
sa mo rzą do we wła dzom i ad mi ni stra cji Mły no -
wa, aby, jak to ujął, „za kil ka lat przy ja cie le
z Ukra iny mo gli po chwa lić się po dob nym roz -
wo jem i in we sty cja mi”.

W trak cie po by tu w Pol sce go ście zwie dzi li
na sze mia sto, a ta kże od by li wy ciecz kę
do Płoc ka. Uczest ni czy li też w Dniach Mia sta.
W nie dziel ny po ra nek, przy po że gnal nym śnia -
da niu, de le ga cje wy mie ni ły się pa miąt ko wy -
mi upo min ka mi.

Bur mistrz Ja cek Ko wal ski otrzy mał od go ści
z Nie miec zdję cie ła wecz ki, któ ra wkrót ce na -
dej dzie pacz ką z ich kra ju. Jak pod kre śli li go -
ście, jest to ła wecz ka re lak su i od po czyn ku
po cię żkiej pra cy, któ rą za ab sor bo wa ny jest
co dzien nie bur mistrz.

20 lat bliź nia czej współ pra cy
Tekst: Aneta Pielach-Pierścieniak, Jacek Kosiorek,
Foto: Urząd Miejski

n W tym roku przypada 20. rocznica podpisania umowy o współpracy między Nowym Dworem Mazowieckim a niemieckim
miastem Niederorshel. Z tej okazji gościliśmy w naszym mieście delegację z Niemiec, a także z zaprzyjaźnionego miasta
Młynów na Ukrainie.
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Otóż 25 lip ca 1944 ro ku przez na sze mia sto,
na le żą ce wów czas do III Rze szy, prze je cha ły
dwa dy wi zjo ny ka wa le rii wspar te dy wi zjo nem
pie cho ty, po lo wy szpi tal, od dział łącz no ści
– w su mie by ło to oko ło ty sią ca osób. W cza -
sie woj ny wi dok woj ska nie po wi nien dzi wić,
jed nak od dzia ły prze pra wia ją ce się przez most
na Wi śle, w sa mym środ ku oku pa cji i pod kon -
tro lą wojsk nie miec kich, wy glą da ły na stę pu ją -
co: „Umun du ro wa nie: prze wa żnie zie lo ny
pol ski, po lów ki, fu ra żer ki, pro por czy ki ułań skie
bia ło - czer wo ne na koł nie rzy kach, na po lów -
kach pol skie or ły i ta kież pro por czy ki z le wej
stro ny. Uzbro je ni do brze, du żo pi sto le tów ma -
szy no wych nie miec kich”. Zdzi wie nie bu dzi ło
nie tyl ko to, że żoł nie rze no si li pol skie mun du ry,
ale rów nież to, że wy stę po wa li jaw nie, w bia ły
dzień i nie na ty ka li się na opór oku pan tów. Tak
wła śnie w ży ciu no wo dwo rzan po ja wi ło się
Zgru po wa nie Stoł pec ko -Na li boc kie AK, wy co -
fu ją ce się z do tych cza so wych re jo nów wal ki
i zdą ża ją ce do Pusz czy Kam pi no skiej.

Od dział pod do wódz twem ci cho ciem ne go
Adol fa Pil cha pseu do nim „Gó ra” wal czył wcze -
śniej na wscho dzie kra ju w pusz czy Na li boc kiej.
Sy tu acja w tym re jo nie zmie ni ła się wraz z prze -
su nię ciem się fron tu wschod nie go. Pod ko -
niec 1943 ro ku zgru po wa nia ra dziec kie
dzia ła ją ce na te re nach, do któ rych zbli żał się
front, otrzy ma ły jed no znacz ny roz kaz li kwi da cji
pol skiej par ty zant ki. So wie ci roz bra ja li i mor do wa -
li schwy ta nych Po la ków, roz bi ja li od dzia ły do -
tych cza so wych so jusz ni ków. W tej kon kret nej
sy tu acji, nie bę dąc w sta nie bro nić się
przed dwo ma wro ga mi, do wód cy po szcze gól -
nych pol skich zgru po wań de cy do wa li się

na pod pi sy wa nie lo kal nych pak tów o nie agre sji
z woj skiem nie miec kim. Zda rza ło się, że Niem cy
do zbra ja li Po la ków, gdy ci roz po czy na li wal kę
z no wym wro giem. Wraz z po stę po wa niem fron -
tu na za chód po rucz nik Pilch zde cy do wał się wy -
co fać pod le głych mu par ty zan tów w re jo ny,
gdzie mo gli by kon ty nu ować wal kę z Niem ca mi
bez za gro że nia ze stro ny Ro sjan. Od dział „Gó ry”
roz ra stał się, przyj mu jąc po dro dze pod swo je
skrzy dła nie tyl ko chęt nych do wal ki, ale rów nież
ro dzi ny ucie ka ją ce przed woj skiem ra dziec kim.

Zgru po wa nie prze by ło oko ło 400 ki lo me -
trów i pod ko niec lip ca do tar ło w oko li ce No -
we go Dwo ru. Po nie waż w tym cza sie
oko licz ne dro gi peł ne by ły wy co fy wa nych z li -
nii fron tu od dzia łów nie miec kich, do wódz two
pod ję ło de cy zję o wy ko rzy sta niu pa nu ją ce go
cha osu i jaw nej prze pra wie przez most na Wi -
śle. W ten spo sób od stro ny Oku ni na do oku -
po wa ne go No we go Dwo ru wje chał pol ski
od dział woj sko wy. Jak wspo mi nał uczest nik te -
go wy da rze nia, par ty zan ci prze je cha li dzi siej -
szą uli cą Bo ha te rów Mo dli na, na stęp nie
War szaw ską i za trzy ma li się, cze ka jąc na mo -
żli wość wjaz du na most. „Do li nia cy” w swo ich
opo wie ściach wspo mi na li o en tu zja stycz nym
po wi ta niu przez no wo dwo rzan, któ rzy: „Wy bie -
ga li z do mów, ob rzu ca li nas kwia ta mi, przy no -
si li wo dę, chleb, pa pie ro sy… Na pró żno
żoł nie rze ostrze ga li: „Wra caj cie do do mów, tu
mo że być go rą co”„. We dług miesz kań ców
nad eu fo rią do mi no wa ły łzy, wzru sze nie, nie -
do wie rza nie i na dzie ja na szyb kie od zy ska nie
nie pod le gło ści. Na głów nych uli cach ro bi ło
się zbie go wi sko, a po li cja, ge sta po i in ne for -
ma cje mun du ro we nie re ago wa ły.

Do dziś hi sto ry cy nie są pew ni, jak to się sta -
ło, że żoł nie rze Pil cha prze szli przez No wy Dwór
i most bez jed ne go wy strza łu. Wer sje są w za -
sa dzie dwie. Wcze śniej sza mó wi, że po słu ży li
się sta rym do ku men tem po twier dza ją cym
współ pra cę w wal ce z so wie ta mi. Ta bar dziej
współ cze sna wspo mi na o sce nie żyw cem wy -
ję tej z jed nej z pol skich ko me dii. Za alar mo wa -
ny ko men dant Twier dzy puł kow nik Von Bi ber
do ne go cja cji z pol skim od dzia łem, któ ry sku -
tecz nie za blo ko wał je dy ne przej ście przez Wi -
słę i wy wo łał gi gan tycz ny „ko rek”, wy słał
mię dzy in ny mi ofi ce ra szta bo we go Von Wal -
dan Ja ser. Znaj du ją cy się wśród pol skich ne -
go cja to rów cho rą ży Wy żeł roz po znał w nim
swe go do wód cę z okre su I woj ny świa to wej.
Po dob no spo tka nie to uła twi ło roz mo wy
do te go stop nia, że Bi ber za ofe ro wał do zbro -
je nie żoł nie rzy Pil cha.

Kil ka dni póź niej zgru po wa nie do tar ło
do Pusz czy, sta jąc się czę ścią Gru py AK Kam -
pi nos. W tej for ma cji żoł nie rze Pil cha, wy stę pu -
ją ce go pod no wym pseu do ni mem „Do li na”,
sto czy li sze reg zwy cię skich po ty czek, wal nie
przy czy nia jąc się do po wsta nia zło żo nej z 24
wsi tzw. Nie pod le głej Re pu bli ki Par ty zanc kiej.
„Do li nia cy” kon ty nu owa li wal kę na te re nie
Pusz czy Kam pi no skiej, a po wy bu chu Po wsta -
nia War szaw skie go usi ło wa li do trzeć do sto li -
cy. 29 wrze śnia 1944 ro ku Gru pa Kam pi nos
zo sta ła oto czo na i roz bi ta pod Jak to ro wem.
„Do li na” wraz z nie do bit ka mi od dzia łu wy co -
fał się z Pol ski cen tral nej, kon ty nu ując wal kę
na zie mi piotr kow sko -opo czyń skiej.

Na zdję ciach: Uro czy sto ści upa mięt nia ją ce
oraz pa miąt ko wa ta bli ca

Pa mię ci Do li nia ków
Tekst: Maria Możdżyńska, red.
Foto: Urząd Miejski

n 17 czerw ca 2017 ro ku był dla tych miesz kań ców No we go Dwo ru, któ rzy tu prze ży li oku pa cję nie miec ką, szcze gól nie wzru -
sza ją cy. Te go dnia przy po mnia no naj dziw niej sze dru go wo jen ne zda rze nie, w ja kim uczest ni czy li.
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Na ob cho dy przy by li przed sta wi cie le no wo -
dwor skie go sa mo rzą du na cze le ze Sta ro stą
Mag da le ną Bier nac ką oraz Prze wod ni czą -
cym Ra dy Miej skiej Krzysz to fem Bi sial skim. Nie
za bra kło rów nież sze fów pro ku ra tur, za przy jaź -
nio nych słu żb mun du ro wych oraz przed sta wi -
cie li du cho wień stwa.

„Świę to Po li cji to wy jąt ko wy dzień w ży ciu
ka żde go funk cjo na riu sza. To ra do sny mo -
ment uho no ro wa nia za słu żo nych Po li cjan tów
od zna cze nia mi i awan sa mi na ko lej ne stop -
nie słu żbo we. To ta kże wy jąt ko wy czas po -
dzię ko wa nia za tru dy co dzien nej, czę sto
nie bez piecz nej słu żby na rzecz bez pie czeń -
stwa i po rząd ku pu blicz ne go” – mó wił Ko -
men dant Po wia to wy Po li cji mł. insp. Ma rek
Cho da kow ski.

W trak cie uro czy sto ści 55 funk cjo na riu szy
zo sta ło uho no ro wa nych od zna cze nia mi re sor -
to wy mi oraz awan sa mi na wy ższe stop nie po -
li cyj ne.

Po ni żej pre zen tu je my li stę mia no wa nych
po li cjan tów:
na stopień podinspektora

nadkom. Adam Statkiewicz,
nadkom. Jacek Lewandowski,
nadkom. Dariusz Obidowski

na stopień komisarza
podkom. Przemysław Tomaszek

na stopień aspiranta sztabowego
st. asp. Waldemar Kossela,
st. asp. Maciej Skibiński,
st. asp. Małgorzata Młynarska

na stopień starszego aspiranta
asp. Agata Białorucka-Kongiel,
asp. Róża Szymańska-Węgrodzka

na stopień aspiranta
mł. asp. Adam Kęsicki,
mł. asp. Janusz Kraśniewicz,
mł. asp. Wiesław Michałowski,
mł. asp. Tomasz Podgórski,
mł. asp. Artur Wasilewicz,
mł. asp. Joanna Wielocha,
mł. asp. Łukasz Huczko

na stopień młodszego aspiranta
sierż. szt. Aneta Grzegorzewska,
sierż. szt. Krzysztof Jakubowski,
sierż. szt. Agnieszka Rączkowska,
sierż. szt. Jakub Wiciejowski,
sierż. szt. Hubert Wiśniewski,
sierż. szt. Mariusz Wójcik,
sierż. szt. Artur Zakrzewski

na stopień sierżanta sztabowego
st. sierż. Dorota Kania,
st. sierż. Tomasz Orzechowski,
st. sierż. Grzegorz Rutkowski,
st. sierż. Paweł Szydłowski,
st. sierż. Marek Wudecki,
st. sierż. Norbert Zarański,
st. sierż. Maciej Kołodziejski

na stopień starszego sierżanta
sierż. Piotr Karpiński,
sierż. Tomasz Kasiński,
sierż. Edyta Kielich,
sierż. Paweł Konczewski,
sierż. Magdalena Kramarska,
sierż. Sylwia Ochmańska,
sierż. Albert Tkaczyk,
sierż. Katarzyna Zalewska,
sierż. Szymon Zarzycki,
sierż. Radosław Rykowski

na stopień sierżanta
st. post. Adam Barnecki,
st. post. Paweł Kosim,
st. post. Grzegorz Krajza,
st. post. Jarosław Och,
st. post. Łukasz Romanowicz

na stopień starszego posterunkowego
post. Norbert Chyliński,
post. Dariusz Cywiński,
post. Krzysztof Cywiński,
post. Kamil Czajkowski,
post. Damian Korbuszewski,
post. Karolina Laskowska,
post. Emil Mieszkowski,
post. Marta Pigoń,
post. Marcin Rudy,
post. Marzena Ziemak

Świę to po li cji w no wo dwor skiej ko men dzie
Tekst i Foto: red., na podst. kpp.nowydwor.policja.waw.pl

n 18 lipca przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się oficjalne uroczystości
z okazji 98. rocznicy powstania Policji Państwowej.



Po my sło daw czy nią za jęć by ła pa ni Ewa Si -
ko ra, któ ra zgło si ła się do Wi ce prze wod ni czą -
ce go Ra dy Miej skiej Je rze go Plac kow skie go
z proś bą o po moc w ich zor ga ni zo wa niu.
Przy wspar ciu bur mi strza Jac ka Ko wal skie go,
dy rek to ra NO SiR Krzysz to fa Ka pu sty oraz wi ce -
dy rek to ra NO SiR p. Da riu sza Wą siew skie go
uda ło się je zor ga ni zo wać.

Spo tka nia od by wa ły się cy klicz nie w ha li
spor to wej na Osie dlu Mło dych. Re gu lar nie
ćwi czy ło oko ło 40 pań i je den pan. Za ję cia
od by wa ły się w po nie dział ki i piąt ki, w dwóch
gru pach. Pro wa dzi ła je pa ni Jo an na Krzyw da.

Tuż przed wa ka cja mi od by ły się ostat nie za -
ję cia, na któ rych uczest ni cy ser decz nie po -
dzię ko wa li za rów no in struk tor ce, jak
i bur mi strzo wi Jac ko wi Ko wal skie mu oraz rad -
ne mu Je rze mu Plac kow skie mu.

Ko lej na tu ra re gu lar nych ćwi czeń roz pocz -
nie się po wa ka cjach.

Fit ness dla se nio rek
Tekst: Red.

n W hali sportowej na Osiedlu Młodych odbywały się zajęcia fitness dla seniorek.
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15 sierp nia 2017 ro ku w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim od by ły się uro czy sto ści upa mięt -
nia ją ce 97. rocz ni cę Bi twy War szaw skiej oraz
Świę to Woj ska Pol skie go. Ob cho dy roz po czę -
ły się mszą św. w ko ście le pw. św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła, ce le bro wa ną w in ten cji Oj czy zny

i woj ska przez ks. kan. An drze ja Kwiat kow skie -
go – pro bosz cza pa ra fii. Po mszy św. ze bra ni
prze ma sze ro wa li pod po mnik Mar szał ka Jó ze -
fa Pił sud skie go, znaj du ją cy się u zbie gu ulic
War szaw skiej i Za kro czym skiej, gdzie zło żo no
kwia ty. Uro czy stość uświet ni ła obec ność żoł -

nie rzy 2. Ma zo wiec kie go Puł ku Sa pe rów oraz
człon ków Związ ku Ofi ce rów Re zer wy Rze czy -
po spo li tej Pol skiej.

Dzię ku je my za przy by cie miesz kań com na -
sze go mia sta.

97. rocz ni ca Bi twy War szaw skiej – Świę to Woj ska Pol skie go
Tekst i Foto: Mariusz Ziółkowski
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Przy sprzy ja ją cej po go dzie 40-oso bo wa gru -
pa bi blio te ka rzy, czy tel ni ków, mi ło śni ków ksią -
żek i ro we rów wy ru szy ła, w asy ście Stra ży

Miej skiej, w kie run ku Sta ni sła wo wa. Rajd „Od -
jaz do wy Bi blio te karz” to nie tyl ko oka zja
do przy jem ne go i ak tyw ne go spę dze nia cza -

su w gro nie osób o po dob nych pa sjach, lecz
ta kże wspa nia ła oka zja do po zna nia na sze -
go re gio nu i zwie dze nia cie ka wych miejsc,
dla te go tym ra zem do tar li śmy do cer kwii św.
Alek san dry w Sta ni sła wo wie, gdzie po dzi wia -
li śmy m.in. jed no rzę do wy iko no stas z ro ze bra -
ne go so bo ru w Mo dli nie, któ ry po wstał
w po ło wie XIX wie ku.

Po zwie dze niu cer kwi uda li śmy się do go -
spo dar stwa agro tu ry stycz ne go „Cha ta Wy my -
sły pod La sem”, a tam przy szedł czas na gril la
i pie cze nie kieł ba sek. Szcze gól nie za do wo le -
ni by li naj młod si uczest ni cy na szej wy pra wy,
któ rzy mie li mo żli wość za przy jaź nić się ze zwie -
rzę ta mi znaj du ją cy mi się na te re nie go spo dar -
stwa, m.in. z je ża mi, kró li ka mi i ku ro pa twa mi.
Był to czas in te gra cji i cie ka wych roz mów. Pik -
nik w pięk nym oto cze niu przy ro dy i zie le ni do -
da wał uro ku na sze mu od po czyn ko wi.

Ser decz nie dzię ku je my Stra ży Miej skiej
za za pew nie nie bez piecz ne go prze jaz du
przez mia sto. Szcze gól ne po dzię ko wa nia kie -
ru je my do licz nie przy by łych uczest ni ków raj -
du i ma my na dzie ję na spo tka nie pod czas
na stęp nej edy cji raj du ro we ro we go „Od jaz -
do wy Bi blio te karz”, or ga ni zo wa ne go przez
Miej ską i Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.

Ko lej ny Od jaz do wy Bi blio te karz
Tekst i Foto: MiPBP

n W so bo tę 10 czerw ca 2017 ro ku Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim już po raz pią ty zor ga ni zo wa ła rajd ro we ro wy,
włą cza jąc się w ten spo sób do ogól no pol skiej ak cji „Od jaz do wy Bi blio te karz”.

Na uro czy stość za pro szo no ro dzi ny z dzieć -
mi, ob ję te po mo cą tu tej sze go OPS -u. By ło to
spo tka nie pik ni ko wo -in te gra cyj no -edu ka cyj -
ne. Mnó stwo za baw, kon kur sów, ani ma cji

oraz po czę stu nek za rów no dzie ciom, jak i ro -
dzi com spra wi ły wie le ra do ści. Dzie ci pod czas
za ba wy mo gły za po mnieć o co dzien nych tro -
skach i ra do śnie spę dzić czas w gro nie ró wie -

śni ków. Na za koń cze nie im pre zy wszy scy jej
uczest ni cy zo sta li ob da ro wa ni pre zen ta mi.

Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej skła da ser -
decz ne po dzię ko wa nia Fun da cji PZU

Dzień Dziec ka w Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej
Tekst i Foto: OPS

n 10 czerw ca 2017 ro ku na te re nie Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej od by ła się im pre za z oka zji Dnia Dziec ka, zor ga ni zo wa na
przez Fun da cję PZU oraz pra cow ni ków Ośrod ka.
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n 14 czerwca 2017 r. w Klubie
Dowództwa Garnizonu Warszawa
pod honorowym patronatem minister
Anny Marii Anders odbyły się obchody
jubileuszu 95 – lecia utworzenia
Związku Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej.

W uro czy sto ści uczest ni czył Ja cek Ko wal ski
– Bur mistrz No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go.
W li ście gra tu la cyj nym prze ka za nym Bur mistrz
na pi sał: Pięk ne tra dy cje zro dzo ne w okre sie
dwu dzie sto le cia Nie pod le głej Oj czy zny, w bo -
ha ter skim czy nie zbroj nym pod czas wal ki
z bol sze wi zmem są dziś pod trzy my wa ne przez
Pa nów Ofi ce rów. Wa szym już dzie łem jest da -
wa nie przy kła du oraz wpa ja nie pa trio ty zmu
i pro pa go wa nie hi sto rii. (…) Pod czas uro czy sto -
ści płk rez. Al fred Ka ba ta – pre zes ZG ZOR RP
w po dzię ko wa niu za do tych cza so wą współ -
pra cę uho no ro wał Bur mi strza oko licz no ścio -
wą sta tu et ką.

Uro czy stość roz po czę ła się od wpro wa dze -
nia sztan da rów i wy słu cha nia hym nu pań -
stwo we go oraz hym nu Związ ku. Hymn
wy ko na ny zo stał wy ko na ny po raz pierw szy
i na pi sa ny spe cjal nie na ju bi le usz.

Przy by łych go ści po wi tał pre zes ZOR RP płk
rez. Al fred Ka ba ta. W ob cho dach uczest ni czy -
li m.in.: Mał go rza ta Ki da wa -Błoń ska – wi ce -
mar sza łek Sej mu RP, Bo że na Że la zow ska
– Rad na Sej mi ku Wo je wódz twa Ma zo wiec kie -
go, Zbi gniew Cza plic ki – re pre zen tu ją cy Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, płk
Ja cek Per kow ski – re pre zen tu ją cy Sze fa Szta -
bu Ge ne ral ne go WP, ppłk. Piotr Ro mań czuk
– re pre zen tu ją cy do wód cę Wojsk Obro ny
Te ry to rial nej, ppłk Ka zi mierz Mącz ka – p.o. Sze -
fa Wo je wódz kie go Szta bu Woj sko we go
w War sza wie, kmdr Wie sław Ba na szew ski
– prze wod ni czą cy Kon wen tu Dzie ka nów Kor -
pu su Ofi ce rów Za wo do wych, ks. kmdr. Ja nusz
Bąk – re pre zen tu ją cy Bi sku pa Po lo we go WP.

Naj star szym uczest ni kiem uro czy sto ści
był 103 let ni kom ba tant, czło nek ZOR RP,
miesz ka niec Gmi ny Czo snów – kpt. w st.
spocz. An drzej Rak.

W wy stą pie niu oko licz no ścio wym płk rez. Al -
fred Ka ba ta przed sta wił ge ne zę i dzia łal ność
Związ ku Ofi ce rów w okre sie mię dzy wo jen nym.
Zwią zek ja ko or ga ni za cja ogól no pol ska po -
wstał w 1922 r., kie dy to po za twier dze niu
16 czerw ca 1922 r. przez wła dze pań stwo we
sta tu tu, na stą pi ło zin te gro wa nie w jed ną ogól -
no pol ską or ga ni za cję au to no micz nych, tzw.
pro win cjo nal nych związ ków ofi ce rów re zer wy.
Pod wzglę dem ide owym człon ków Związ ku
łą czy ła de wi za: Bóg – Ho nor – Oj czy zna oraz

ha sło: „Wszyst ko dla pań stwa – pań stwo po -
nad wszyst ko”. Płk rez. Al fred Ka ba ta przed sta -
wił ta kże pre zen ta cję mul ti me dial ną, w któ rej
uka zał ró żno rod ne for my dzia łal no ści współ -
cze sne go Związ ku, któ ry dzie dzi czy tra dy cje
przed wo jen nej or ga ni za cji i kon ty nu uje jej
dzia łal ność.

Uzu peł nie niem wy stą pie nia pre ze sa był
10-min. film przed sta wia ją cy prze bieg ćwi cze nia
„Obroń ca 17” z udzia łem or ga ni za cji pro obron -
nych, któ re go pa tro nem i współ or ga ni za to rem
był Zwią zek Ofi ce rów Re zer wy RP.

Po wy stą pie niu płk. rez. Al fre da Ka ba ty od -
czy ta no list oko licz no ścio wy od mi ni ster An ny
Ma rii An ders. Pa ni Mi ni ster nie mo gła uczest -
ni czyć w ob cho dach ze wzglę du na wy jazd
do Uz be ki sta nu i Ka zach sta nu. Wi ce mar sza łek
Sej mu Mał go rza ta Ki da wa -Błoń ska wy ra zi ła
uzna nie dla dzia łań Związ ku, zwłasz cza na ni -
wie hi sto rycz nej i kształ to wa nia pa trio ty zmu
wśród mło dzie ży szkol nej. Do da ła, że Zwią zek
ca ły czas dy na micz nie się roz wi ja i mo że być
dum ny ze swo ich osią gnięć.

Pod czas uro czy sto ści w po czet człon ków
Związ ku przy ję to 8 no wych osób. 

Wa żnym wy da rze niem ob cho dów ju bi le -
uszo wych by ło od zna cze nie Związ ku przez
Mar szał ka Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Me -
da lem Pro Ma so via „za wy bit ne za słu gi oraz
ca ło kształt dzia łal no ści na rzecz Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go”. Me dal w imie niu Mar -
szał ka na pre ze sa prze ka za ła p. Bo że na
Że la zow ska.

Ob cho dy ju bi le uszu 95 – le cia by ły oka zją
do wrę cze nia od zna czeń człon kom Związ ku
i osób wspie ra ją cych je go dzia łal ność. Wśród
kil ku dzie się ciu od zna czo nych Me da la mi, czte -
rech człon ków Związ ku otrzy ma ło Me da le
„Pro Pa tria”, nada ne przez Sze fa Urzę du
do Spraw Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no -
wa nych. Otrzy ma li je: ppłk w st. spocz. Jó zef
Szat kow ski, ppłk w st. spocz. Lech To ma siak,
kpt. w st. spocz. Ja nusz Za jącz kow ski, Grze gorz
Le śniew ski. W gro nie od zna czo nych Brą zo wy -

mi Me da la mi Za Za słu gi Dla Li gi Obro ny Kra ju
zna leź li się 93 – let ni kom ba tant Ro man Ka -
czo row ski – ho no ro wy oby wa tel mia sta oraz
Te re sa Stro iń ska – Ma ciń ska.

Kil ka na ście osób wy ró żnio nych zo sta ło ryn -
gra fa mi z wi ze run kiem sztan da ru Związ ku.

Płk rez. Al fred Ka ba ta w imie niu Za rzą du
Głów ne go ZOR RP wrę czył oko licz no ścio we
sta tu et ki w uzna niu do tych cza so wej współ pra -
cy i wspie ra nia dzia łal no ści sta tu to wej Związ -
ku. Otrzy ma li je m.in.: To masz Dziu rzyń ski
– pre zes Za rzą du Si ne via Spół ka z o.o., Ja cek
Ko wal ski – Bur mistrz No we go Dwo ru Ma zo -
wiec kie go, Ma rek Wrze siń ski – Pre zes Za kła du
Ener ge ty ki Ciepl nej w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim, Adam Stru zik – Mar sza łek Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go, Mi ro sła wa Grze gor czyk
– dy rek tor Ze spo łu Szkół w Wy kro cie, Ewa Ma -
la sie wicz – dy rek tor Ze spo łu Szkół nr 2 w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim, Ur szu la Przy mus
– pre zes Ra dy Pa mię ci Nie pod le głej Rzecz po -
spo li tej Kam pi no skiej.

Pod czas uro czy sto ści płk w st. spocz. Wie -
sław Le szek Zą bek – wi ce pre zes Za rzą du Kra -
jo we go Związ ku Pił sud czy ków RP, uho no ro wał
płk. rez. Al fre da Ka ba tę, Zło tym Krzy żem Ho no -
ro wym Związ ku Pił sud czy ków Rze czy po spo li -
tej Pol skiej, nada nym przez Za rząd Kra jo wy tej
or ga ni za cji.

Ob cho dy ju bi le uszu 95-le cia za koń czył
pod nio sły kon cert pa trio tycz ny w wy ko na niu
ar ty stów Re pre zen ta cyj ne go Ze spo łu Ar ty -
stycz ne go Woj ska Pol skie go. W ob cho dach
ju bi le uszo wych uczest ni czy ła kil ku dzie się cio -
oso bo wa gru pa uczniów z no wo dwor skich
szkół.

Przy or ga ni za cji ob cho dów part ne ra mi
Związ ku Ofi ce rów Re zer wy Rze czy po spo li tej
Pol skiej by ły fir my z No we go Dwo ru Ma zo wiec -
kie go: Si ne via Spół ka z o.o. oraz Ar ti xen.net
Spół ka z o.o., a pa tro na mi me dial ny mi: TVP Hi -
sto ria, TVP Po lo nia, Pol ska Zbroj na, Ma ga zyn
Hi sto rycz ny „Mó wią Wie ki”, ty go dnik “Do Rze -
czy” oraz por tal Su per Hi sto ria.pl.

Ob cho dy 95-le cia ZOR RP
Tekst: An drzej Kra jew ski, red., Fo to: Mar cin Ła da
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W so bo tę 24 czerw ca za pro si li śmy no wo -
dwo rzan na Pik nik Miej ski na sta dio nie. O go -
dzi nie 14.00 ani ma to rzy z gru py MI MEL LO
przy wi ta li pierw szych, naj bar dziej nie cier pli -
wych uczest ni ków na sze go pik ni ku, spie szą -
cych z ro dzi ca mi sa mo dziel nie do peł nej
atrak cji Stre fy dla Dzie ci. Tor prze szkód, zje -
żdżal nie, gó ry wspi nacz ko we, Eu ro bun gee
i drew nia ny plac za baw dla du żych i ma łych,
z ka żdą go dzi ną za peł niał się co raz bar dziej
roz ra do wa ny mi dzieć mi. Uwa gę przy cią ga ły
rów nież sto iska in sty tu cji miej skich, or ga ni za cji
po za rzą do wych, szkół i pla có wek me dycz -
nych, któ re ró żny mi po my sła mi pro pa go wa ły
i pro mo wa ły swo ją dzia łal ność. Do ro śli mo gli
zba dać po ziom cu kru al bo wy so kość ci śnie -
nia krwi, otrzy mać prze wod nik lub ga dżet
miej ski, wziąć udział w lo te rii, ku pić ksią żkę
za zło tów kę lub po słu chać pio se nek har cer -
skich. Rów nież Po li cja i Straż Miej ska pre zen to -
wa ły się zna ko mi cie, pro mu jąc swo ją pra cę.
Dla zgłod nia łych roz le gła Stre fa Ga stro no -
micz na za pew ni ła ró żno rod ne „sma ko we do -
zna nia”.

Z ka żdą go dzi ną sta dion co raz bar dziej za -
peł niał się wiel bi cie la mi te go rocz nych
gwiazd, a emo cje pod sce ną ro sły w mia rę

przy bli ża nia się czę ści kon cer to wej Pik ni ku.
Pierw szy ar ty sta z nur tu, jak sam go na zwał,
rock -po lo, Sła wo mir, roz grzał i roz ba wił pu -
blicz ność, śpie wa jąc swo je naj po pu lar niej sze
prze bo je i za chę ca jąc do tań ca i za ba wy. Ka -
żdy ma ły i du ży mógł od na leźć pio sen kę dla
sie bie. Po kon cer cie Sła wo mir, z uśmie chem
na twa rzy, dłu go pod pi sy wał pły ty i po zo wał
do zdjęć ze swo imi fa na mi. Rów nie go rą co fe -
to wa ny był przez pu blicz ność ko lej ny ar ty sta:
po cho dzą cy z na sze go mia sta po pu lar ny wy -
ko naw ca mu zy ki pop Ra fał Brzo zow ski. Dla ro -

XVIII Dni Mia sta
Tekst i Foto: NOK

n W tym roku już pełnoletnie XVIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego
rozpoczęliśmy od gawędy dla gimnazjalistów nt. „Poznaj dzieje naszego miasta”
oraz spaceru historycznego „Nowy Dwór po żydowsku”. Obie te imprezy
poprowadziła nowodworzanka i historyk z pasją Maria Możdżyńska. Jest to stały
punkt obchodów cieszący się coraz większym zainteresowaniem.

WYDARZENIA Fakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl20



dzi mej pu blicz no ści wy ko nał on swo je naj -
więk sze prze bo je. Utrzy mu jąc sta ły, bar dzo bli -
ski kon takt z pu blicz no ścią, ba wił ją bli sko
pół to rej go dzi ny. Pu blicz ność nie chcia ła go
wy pu ścić ze sce ny, do ma ga jąc się nie ustan -
nych bi sów. Zna ko mi ta at mos fe ra przed sce -
ną nie opa da ła ani na chwi lę.

Nie wąt pli wą wiel ką gwiaz dą te go rocz nych
Dni Mia sta by ła Kró lo wa Pol skiej Es tra dy, ar tyst -
ka idol ka kil ku po ko leń Po la ków – Maryla
Rodowicz. We wspa nia łej opra wie mu zycz nej
i oświe tle nio wej wy ko na ła ona wspa nia ły kon -
cert, któ ry usa tys fak cjo no wał wszyst kich miesz -
kań ców ze bra nych na sta dio nie, bez wzglę du
na ich pre fe ren cje mu zycz ne. Pu blicz ność ra -

zem z ar tyst ką gre mial nie śpie wa ła nie tyl ko re -
fre ny, ale i dłu ższe frag men ty pio se nek. Któż
bo wiem nie zna „Mał goś ki”, „To już by ło”, „Sing
Sing”, „Ła two pal nych”, „Szpar ki se kre tar ki” i wie -
lu, wie lu in nych pio se nek Ma ry li, zwłasz cza że
pro gram kon cer tu czę ścio wo ukła dał się
pod dyk tan do pu blicz no ści. Wspa nia ła za ba wa
trwa ła do koń ca wy stę pu, któ ry za koń czył prze -
bój di sco po lo „Ach te oczy zie lo ne”. W imie niu
miesz kań ców na sze go mia sta za wspa nia ły
kon cert i ca ło kształt dzia łal no ści ar ty stycz nej po -
dzię ko wał Ma ry li Ro do wicz bur mistrz No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go Ja cek Ko wal ski.

XVIII Dni No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go
za koń czył en tu zja stycz nie przy ję ty przez no wo -
dwo rzan po kaz sztucz nych ogni.

Dzię ku je my miesz kań com na sze go mia sta
za licz ny udział w im pre zach i wspa nia łą za -
ba wę.

Dzię ku je my part ne rom wspo ma ga ją cym
or ga ni za cję i re ali za cję im prez: Przy chod ni
„Życie” – 25 lat słu żą cej miesz kań com; Wy dzia -
ło wi Pro mo cji Urzę du Miej skie go w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim; No wo dwor skie mu
Ośrod ko wi Spor tu i Re kre acji; Po li cji i Stra ży
Miej skiej.

Dzię ku je my spon so rom, no wo dwor skim fir -
mom: Pol le na -ARO MA Sp. z o.o., AL PLA Sp.
z o.o., An drzej GRY GLAS Szko ła Na uki Jaz dy,
P.P.H.U. TEK PUD, Ma zo wiec ki Bank Spół dziel czy

w Ło mian kach Od dział No wy Dwór Ma zo -
wiec ki, DRUK POL.FLE XO, Za rząd Bu dyn ków Ko -
mu nal nych.

Dzię ku je my lo kal nym me diom: Ty go dni ko -
wi No wo dwor skie mu, Fak tom No wo dwor skim
i por ta lo wi No wo dwor ski 24.pl.

In sty tu cjom i fir mom, któ re uatrak cyj ni ły Pik -
nik Miej ski przez usta wie nie ak tyw nych, in te re -
su ją cych sto isk pro mo cyj nych: szko le im.
Ein ste ina, Aka de mii Roz wo ju, Przy chod ni ŻY -
CIE, Aka de mii Mło de go Pro fe sjo na li sty NIŇO,
Le gii Soc cer Scho ol, sto wa rzy sze niu DAR SER -
CA, Bi blio te ce Miej skiej i Po wia to wej, KPP Po li -
cji, Stra ży Miej skiej, Ko łu Dzie ci
Nie peł no spraw nych, no wo dwor skim har ce -
rzom, Wy dzia ło wi Pro mo cji Urzę du Miej skie go
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.
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Ja ko pierw sza wy stą pi ła pio sen kar ka i au -
tor ka tek stów Aga ta So bo ciń ska. Wo ka list ka
wraz z ze spo łem za pre zen to wa ła utwo ry ze
swo jej no wej pły ty za ty tu ło wa nej „Już na za -
wsze”, któ rej pre mie ra od by ła się w ma ju te -
go ro ku. Ty tu ło wy utwór jest zna ny ze sta cji
ra dio wych. Po po wy re per tu ar i ory gi nal na
bar wa gło su pio sen kar ki szyb ko zdo by ły sym -
pa tię słu cha czy. Ar tyst ka na pew no zy ska ła
rze szę no wych fa nów w na szym mie ście.

O go dzi nie 21:00 wy stą pił wy cze ki wa ny So -
und’n’Gra ce. Po nad 20-oso bo wy chór ocza ro -
wał pu blicz ność! Licz nie ze bra ni fa ni wspól nie
z ar ty sta mi wy śpie wy wa li zna ne prze bo je, m.in.
„Dach”, „Na pew no”, „Mo żesz wszyst ko”, „Na -
dzie ja” czy „Nic do stra ce nia”. So und’n’Gra ce
przy po mniał do brze zna ne utwo ry ze swo je go

de biu tanc kie go al bu mu „Atom”, ale za pre zen -
to wał też naj now szy sin giel „100”, za po wia da -
ją cy no wą pły tę, któ rej pre mie ra od bę dzie się
w li sto pa dzie te go ro ku. Oka za ło się, że mi mo
iż sin giel zo stał opu bli ko wa ny do pie ro kil ka ty -
go dni te mu, pu blicz ność już do sko na le zna ła
tekst pio sen ki. 

Pod czas kon cer tu wszy scy do sko na le się
ba wi li, śpie wa li, tań czy li, kla ska li. Oczy wi ście
nie oby ło się bez bi sów. Od chó ru bi ła ogrom -
na daw ka po zy tyw nej ener gii, któ ra udzie li ła
się pu blicz no ści i w re wa nżu na sce nę po wra -
ca ła zna ko mi ta at mos fe ra stwo rzo na przez
no wo dwor ską pu blicz ność, mo bi li zu jąc ze spół
i da jąc mu wie le ra do ści z wy ko ny wa nej pra -

cy. Pięk ne gło sy wo ka li stów, mo ty wu ją ce, głę -
bo kie tek sty, opra wa świetl na – wszyst ko to
spra wi ło, że by li śmy świad ka mi wspa nia łe go
wi do wi ska, po któ rym ka żdy wy cho dził
z uśmie chem na twa rzy i ra do ścią w ser cu.

No wo dwor ski Ośro dek Kul tu ry dzię ku je pu -
blicz no ści za tak licz ne przy by cie!

Do zo ba cze nia za rok na okrą głej 10 edy cji
Bie sia dy Roz śpie wa nych Na ro dów!

Kon cert wspar ła Pry wat na Przy chod nia „ŻY -
CIE” w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.
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Bie sia da Roz śpie wa nych Na ro dów
Tekst i Foto: NOK

n 15 lipca 2017 roku po raz dziewiąty w amfiteatrze w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego odbyła się Biesiada
Rozśpiewanych Narodów. Tym razem mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertów chóru Sound’n’Grace oraz Agaty
Sobocińskiej z zespołem.
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n W czerwcu w Nowodworskim
Ośrodku Kultury odbyła się Gala
Finałowa VI Konkursu na esej
o tolerancji i dialogu. Organizatorem
konkursu jest Zespół Szkół nr 2,
a honorowy patronat nad nim
sprawują: John Kerr i Ingrid Lee z Nowy
Dwor Jewish Memorial Foundation
– fundatorzy nagród finansowych
– oraz Burmistrz Nowego Dworu
Mazowieckiego.

Jak co ro ku w uro czy sto ści wzię li udział m.in.:
po my sło daw ca te go kon kur su Ze'ev Sha ked
oraz Da vid Wlu ka – re pre zen tu ją cy No wy Dwor
Je wish Me mo rial; Ja cek Ko wal ski – Bur mistrz
No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go; Gra ży na
Nad rzyc ka – wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Miej -
skiej; Tsvi ka i Or na Pla ciń scy – or ga ni za to rzy pol -
sko -izra el skich spo tkań mło dzie ży; po tom ko wie
przed wo jen nej no wo dwor skiej spo łecz no ści ży -
dow skiej, a wśród nich Ta ma ra Kie li szek; Ro -
man Ka czo row ski – ho no ro wy oby wa tel
No we go Dwo ru; Adam Ja nas – re pre zen tu ją -
cy Związ ku Ofi ce rów Re zer wy RP; dy rek to rzy
szkół, na uczy cie le, ro dzi ce, mło dzież, przed sta -
wi cie le me diów lo kal nych. Go ściem Ho no ro -
wym na Ga li Fi na ło wej VI Kon kur su by ła Zo fia
Krzy ża now ska od zna czo na me da lem „Spra -
wie dli wy wśród Na ro dów Świa ta”.

Ofi cjal ne go ogło sze nia wy ni ków kon kur su
i wrę cze nia na gród do ko na li pa tro ni ho no ro -
wi i fun da to rzy na gród. Na gro dę Głów ną
otrzy ma ła We ro ni ka Brze ziń ska z Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go w No wym Dwo rze Ma zo wiec -
kim. Dwie rów no rzęd ne na gro dy: w ka te go rii
szkół gim na zjal nych – Aga ta Grun kow ska
z Pu blicz ne go Gim na zjum nr 4 w Mo dli nie
Twier dzy; w ka te go rii szkół po nad gim na zjal -
nych – Ja kub Brze ziń ski z Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim. Jak
co ro ku po dzię ko wa nia od fun da to rów i pa -

tro nów ho no ro wych Kon kur su otrzy ma li rów -
nież dy rek to rzy, na uczy cie le oraz ucznio wie.
Tra dy cją Ga li Fi na ło wej Kon kur su jest pre zen -
ta cja na gro dzo nych prac. We ro ni ka Brze ziń -
ska, lau re at ka Na gro dy Głów nej,
za ape lo wa ła w swo im ese ju po pol sku i an -
giel sku: „Bądź my bli żej sie bie w tym kru chym
i skom pli ko wa nym świe cie”.

Go ściem Ho no ro wym VI Ga li Fi na ło wej by -
ła pa ni Zo fia Krzy ża now ska, któ rej ro dzi ce ura -
to wa li w cza sie woj ny kil ka na ścio ro Ży dów.
Za ten he ro icz ny akt w 1991 ro ku pa ni Zo fia
ode bra ła me dal „Spra wie dli wy Wśród Na ro -
dów Świa ta” – naj wy ższe izra el skie od zna cze -
nie cy wil ne, przy zna wa ne przez In sty tut
Pa mię ci Mę czen ni ków i Bo ha te rów Ho lo cau -
stu Jad Wa szem w Je ro zo li mie. Do dziś utrzy -
mu je ona kon takt ze swo imi ko le żan ka mi
z dzie ciń stwa spę dzo ne go w Prusz ko wie: Re -
gi ną i Ri tą. W krót kiej roz mo wie z Jac kiem Top -
czew skim, ko men tu jąc treść pre zen ta cji, pa ni
Zo fia po dzie li ła się dra ma tycz ną hi sto rią swo -
jej ro dzi ny. Jesz cze więk szych wzru szeń do star -
czy ło Jej zu peł nie nie ocze ki wa ne spo tka nie
z cór ką Re gin ki. Pa ni Ma ja Ba ri lan, któ ra spe -
cjal nie przy by ła do No we go Dwo ru z Izra ela,
w imie niu swo jej ma my po ka za ła ro dzin ne
zdję cia z cza sów woj ny.

Opra wę mu zycz ną Ga li Fi na łu VI Kon kur su
sta no wił wy stęp trzech uta len to wa nych dziew -
cząt: Ju lii Grzy bow skiej, Idy Sul kow skiej i Ju lii
Sa wic kiej, na co dzień do sko na lą cych swo je
umie jęt no ści wo kal ne pod opie ką Ali cji Ka ba -
ciń skiej w No wo dwor skim Ośrod ku Kul tu ry.

Idee Kon kur su wpi su ją się ta kże w uro czy -
sto ści upa mięt nia ją ce spo łecz ność ży dow ską,
miesz ka ją cą w na szym mie ście przed woj ną,
bo le śnie do świad czo ną w cza sie Ho lo cau stu.
Po dob nie jak w la tach ubie głych, w ko lej ną
rocz ni cę od sło nię cia Po mni ka Pa mię ci
na cmen ta rzu ży dow skim, po tom ko wie no wo -
dwor skich Ży dów z USA i Izra ela ze bra li się, by
dzie lić się wspo mnie nia mi, a ta kże prze ka zy -
wać re la cje nie obec nych już bli skich i wspól -
nie z lo kal ną spo łecz no ścią No we go Dwo ru
uczcić pa mięć tych, któ rzy przed woj ną ra -
zem z ka to li ka mi, ewan ge li ka mi, pra wo sław -
ny mi two rzy li to mia sto. Mo dli twę ka disz
od mó wił Na czel ny Ra bin Pol ski Mi cha el Schu -
drich. Wa gę pa mię ci i dia lo gu na rzecz to le -
ran cji pod kre śli li w swych wy stą pie niach Ze'ev
Sha ked, Da vid Wlu ka i bur mistrz Ja cek Ko wal -
ski. Wy ra zi li ra dość, że cmen tarz ży dow ski stał
się wi docz nym zna kiem nie tyl ko pa mię ci i wy -
ra zem sza cun ku dla kul tu ro wej od mien no ści,
ale jest też miej scem, któ re jed no czy po tom -
ków no wo dwor skich Ży dów przy je żdża ją cych
tu z ca łe go świa ta.

Na za koń cze nie uro czy sto ści tra dy cyj nie
od śpie wa no hym ny: Izra ela i Pol ski, a na stęp -
nie pod Po mni kiem Pa mię ci zło żo no wień ce
i bia łe ró że. W uro czy sto ści tej uczest ni czy li
m.in.: Na czel ny Ra bin Pol ski Mi cha el Schu -
drich, po tom ko wie no wo dwor skiej spo łecz no -
ści ży dow skiej, Bur mistrz Ja cek Ko wal ski,
Sta ro sta Po wia tu No wo dwor skie go Mag da le -
na Bier nac ka, przed sta wi cie le ZOR RP, dy rek -
to rzy szkół, na uczy cie le, mło dzież, miesz kań cy
No we go Dwo ru.

Kolejne spotkanie polsko-izraelskie
i rozstrzygnięcie konkursu na esej
Tekst: ZS2,
Foto: K. Zalewski, NOK



Wy da wa ło się, że mo ment na re ali za cję te -
go po my słu jest do sko na ły. Po pierw sze,
na tron car ski wstą pił nie daw no Mi ko łaj II i jak
zwy kle przy te go ro dza ju zmia nie wład ca
chciał się po pi sać li be ral nym po dej ściem
do pod da nych. Po dru gie, na miest ni kiem car -
skim w War sza wie zo stał ksią żę Alek san der Ba -
gra tion -Ime re tyń ski. Ja ko ary sto kra ta z dzia da
pra dzia da nie mu siał udo wad niać ca ro wi, że
jest mu wier ny, a jed no cze śnie był na miest ni -
kiem zbyt krót ko, by war sza wia cy już za czę li
pla no wać na nie go za mach. W ak cję za an -
ga żo wa ły się oso by „z pierw szych stron ga zet”,
mię dzy in ny mi Hen ryk Sien kie wicz. Dzię ki te mu
uda ło się uzy skać zgo dę na po sta wie nie mo -
nu men tu i zgro ma dze nie fun du szy przez pu -
blicz ną zbiór kę.

Po nie waż do dnia rocz ni cy nie zo sta ło du -
żo cza su, ko mi tet or ga ni zu ją cy uro czy sto ści
nie roz pi sał kon kur su na pro jekt po są gu. Wy -
bra no od gór nie Cy pria na Go deb skie go.
Znaw com hi sto rii Twier dzy Mo dlin na zwi sko to
nie jest ob ce. Cy prian Go deb ski był jej ko men -
dan tem na po cząt ku XIX wie ku, a w mię dzy -
woj niu je go imię no si ła mo dliń ska ap te ka.
Zbie żność na zwisk rzeź bia rza i ko men dan ta
nie jest przy pad ko wa: mistrz, któ ry pro jek to wał
po mnik Mic kie wi cza, był wnu kiem ofi ce ra.

Do pie ro trze cia pro po zy cja rzeź bia rza zy -
ska ła apro ba tę i ze zwo le nie władz na re ali za -
cję. Po wie lu spo rach wy bra no miej sce, co
praw da za ję te przez fon tan nę, ale to sta no wi -
ło nie wiel ką prze szko dę, wy star czy ło bo wiem
prze sta wić ją w in ne miej sce.

Przez ca ły czas przy go to wań pro wa dzo no
zbiór kę pie nię dzy. Hoj ność spo łe czeń stwa by -

ła ogrom na, w cią gu za le d wie dwóch mie się -
cy ze bra no pra wie 236 ty się cy ru bli. W kwo cie
tej zna la zły się ta kże pie nią dze z No we go
Dwo ru. Dzię ki te mu, że na zwi ska nie któ rych
ofia ro daw ców by ły po da wa ne do pu blicz nej
wia do mo ści, wie my dzi siaj, kto z na sze go mia -
sta mógł po wie dzieć, że dzię ki nie mu po wstał
po mnik wiesz cza.

Igna cy Gosz czyń ski w re dak cji war szaw skie -
go „Gło su” zo sta wił na ten cel 1 ru bla. 4 ru ble

i 75 ko pie jek ofia ro wał no wo dwor ski pa stor
Ed mund Schultz. Nie by ły to za wrot ne su my,
ale praw do po dob nie od po wia da ły za rob -
kom oby dwu pa nów. Znacz ną su mą wspar ły
bu do wę po mni ka oso by zwią za ne z fa bry ką
sy ro pu i mącz ki kar to fla nej. W tym wy pad ku
ewi dent nie ma my do czy nie nia z ini cja ty wą
jej wła ści cie li, al bo wiem su mę pra wie 250 ru -
bli uskła da no z dat ków pły ną cych z No we go
Dwo ru, Świac ka i Ja ku bo wic, czy li tych miej -
sco wo ści, w któ rych dzia ła ły fa bry ki spół ki Piotr
Gór ski i Edward Mó raw ski. Obaj pa no wie wraz
z ro dzi na mi wy ło ży li na ten cel po 100 ru bli ka -
żdy, resz tę ze bra no wśród pra cow ni ków. Za -
rząd ca fa bry ki w No wym Dwo rze, Le on
Kos sow ski ofia ro wał 10 ru bli, 5 ru bli wpła cił
Van der Be ek – przed sta wi ciel po przed nie go
wła ści cie la fa bry ki, Schol te na, 2 ru ble dał na -
le żą cy do no wo dwor skiej kla sy śred niej Ka rol
Cheł moń ski, 1 ru bla wy asy gno wał J. Waw ry -
kie wicz. Po zo sta łe wpła ty by ły mniej sze. Do ko -
ny wa li ich ro bot ni cy, któ rzy z wła snych
za rob ków mo gli na po mnik wiesz cza wpła cić
je dy nie ko piej ki. „Go spo darz fa bry ki kroch ma -

lu tam za miesz ka ły” Le opold Af fek dał pół ru -
bla, ty le sa mo wpła ci li Szre der oraz bed na -
rze: L. Ka szyń ski, Kwast, J. Kluk i Kuk. O 10 ru bli
mniej wpła cił Sta ni sław Kluk. Po 30 ru bli ofia -
ro wa li: bed narz Ryb czyń ski, J. Ka szyń ski, Ada -
mo wicz, Łusz czew ski, Ka miń ski.
Dwu dzie sto ru blów ki prze zna czy li na po mnik
pa no wie: Fa der, Ra teń ski, A. Tau ber, M. Cy bul -
ski, Kra jew ski, Cho to stow ski, So siń ski, G.
Schmidt. Naj wię cej by ło wpłat pięt na sto -
i dzie się cio ru blo wych. Wy ższą kwo tę wpła ci li:
A. For miń ski, J. For moń ski, Ry plew ski, Mio du -
szew ski, E. Tau ber, Sta ni sław Afek, Nad rzyc ki,
J. Czaj ka, Jan kow ski, J. Afek, Ku śmier ski, Ol -
szew ski. Ni ższą: K. Kluk, Ja ku bow ski, Pe try kow -
ski, A. Re fler, Bo niec ki, Gre gor czyk, So cha, F.
Afek, A. Buł ka, Tur czyń ski, Su ski, J. Trza ska, Re -
fler, W. Kró lak, Wi śniew ski. Naj mniej, bo je dy -
nie 5 ko pie jek, ofia ro wał A. Schmid. Wśród
wy mie nio nych by li ka to li cy i ewan ge li cy, nie
ma na to miast na zwisk ży dow skich, jest to sku -

tek po li ty ki per so nal nej pro wa dzo nej przez
spół kę Gór ski – Mó raw ski.

Wąt pli wym jest, by któ ryś z no wo dwo rzan
brał udział w od sło nię ciu po mni ka. Uro czy -
stość od by ła się 24 grud nia 1898 ro ku, ale mo -
gły w niej uczest ni czyć tyl ko oso by
z za pro sze nia mi. Choć tych ostat nich wy pi sa -
no 12 000, do ty czy ły ra czej znacz niej szych
ofia ro daw ców. Ze wzglę du na wpro wa dzo ne
przez rząd ogra ni cze nia Hen ryk Sien kie wicz
nie mógł od czy tać wcze śniej przy go to wa ne -
go prze mó wie nia. Je go tekst roz da no uczest -
ni kom, a uro czy ste od sło nię cie prze bie gło
w ci szy.

Jak no wo dwo rza nie Mic kie wi cza bu do wa li
Tekst: ?, Foto: Ofiarodawcy z Nowego Dworu: Edward Mórawski, pastor Edmund Schultz, Piotr Górski

n 24 grudnia 1898 roku miała przypaść setna rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Społeczeństwo polskie postanowiło
uczcić ten fakt i dać wyraz swojej miłości do wieszcza. W Warszawie, gdzie dotychczasowe władze zabraniały czczenia
poety, pomysły były różne: tablica pamiątkowa, okolicznościowe wydanie dzieł wszystkich, ufundowanie stypendium.
W końcu w lutym 1897 roku pojawiła się idea postawienia pomnika.

Edmund Schultz

Edward Mó raw ski

Piotr Gór ski
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Dnia 11.07.2017 r. Uchwa łą nr 1567/17 Za rzą du Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie, zgod nie z umo wą
nr 0602/17/OZ/D z dnia 26.07.2017 r., Mia sto No wy Dwór Ma zo wiec ki otrzy ma ło do -
ta cję w wy so ko ści 1553,00 zł na re ali za cję pro jek tu pn. „Usu wa nie i uniesz ko dli wia -
nie wy ro bów za wie ra ją cych azbest z te re nu mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki”.

Wy so kość do fi nan so wa nia za da nia udzie lo ne go w ra mach Pro gra mu usu wa nia
i uniesz ko dli wia nia azbe stu na te re nie wo je wódz twa ma zo wiec kie go wy no si do 85%
kosz tu kwa li fi ko wa ne go brut to.

Cał ko wi ty koszt kwa li fi ko wa ny za da nia brut to wy no si 1827,36 zł. Obec ny pro jekt
jest kon ty nu acją dzia łań roz po czę tych w 2011 ro ku. W 2016 ro ku chęć udzia łu
w pro jek cie re ali zo wa nym w 2017 ro ku za de kla ro wa ło 4 wła ści cie li bu dyn ków po -
kry tych wy ro ba mi azbe sto wy mi, znaj du ją cych się na te re nie Mia sta No wy Dwór Ma -
zo wiec ki.

Zgod nie z umo wą za war tą z Przed się bior stwem Han dlo wo -Usłu go wym Piotr,
ul. War szaw ska 38 B, 05–084 Lesz no w dniach od 1 czerw ca 2017 r. do 31 lip -
ca 2017 r. zo sta ło zde mon to wa nych i zu ty li zo wa nych 18 m2 wy ro bów azbe sto wych
oraz ode bra nych i zu ty li zo wa nych 450 m2 wy ro bów azbe sto wych. Łącz nie na skła -
do wi sko od pa dów nie bez piecz nych tra fi 7,484 MG azbe stu.

Jed no cze śnie in for mu ję, że na dal trwa zbie ra nie wnio sków osób de kla ru ją cych
po zby cie się wy ro bów azbe sto wych z te re nu wła snych nie ru cho mo ści w przy -
szłym 2018 ro ku.

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór
Mazowiecki dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 1533,00 zł”.
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Uwaga!
17 czerwca weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie przyrody

2 czerwca 2017 roku w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana podpisana przez Prezydenta RP
znowelizowana ustawa o ochronie przyrody (poz. 1074). Nowe przepisy weszły w życie po 14 dniach od ich

ogłoszenia, czyli 17 czerwca br.
Nowelizacja ustawy zaostrzyła warunki, na których osoby fizyczne będą mogły usuwać drzewa

z nieruchomości, której są właścicielem, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, gdy obwód pni drzew mierzonych na wysokości 5 cm od powierzchni ziemi przekroczy:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
osoby fizyczne będą zobowiązane dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na piśmie do Burmistrza

Miasta lub Konserwatora Zabytków w przypadku drzew rosnących na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
Zgłoszenie powinno zawierać

1. imię, nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon kontaktowy
2. oznaczenie nieruchomości, czyli nr i obręb ewidencyjny, na której rośnie drzewo

3. adres nieruchomości, na której rośnie drzewo
4. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Po wniesieniu zgłoszenia przedstawiciel miasta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona
oględzin drzew. W terminie 14 dni od dnia oględzin Organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść
sprzeciw wobec usunięcia drzewa. Nieotrzymanie odmownej decyzji administracyjnej traktuje się jako brak

sprzeciwu Organu i drzewo będzie mogło być usunięte.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w ustawowo przewidzianym terminie.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia ważne jest przez pół roku. W przypadku nie usunięcia drzewa
w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić po dokonaniu

ponownego zgłoszenia.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez Organ, a także

w przypadku sprzeciwu Organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Wydanie decyzji administracyjnej wnoszącej sprzeciw wobec zgody na usunięcie drzewa stanowić będzie

podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin osoba fizyczna wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie

na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, wówczas Burmistrz Miasta będzie zobowiązany nałożyć na właściciela nieruchomości

w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięte drzewo.
Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą drzew rosnących w nieruchomościach stanowiących własność

osób fizycznych.
UWAGA: Brak konieczności uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie wyklucza innych

ograniczeń w tym zakresie.
Nie można usuwać drzew lub krzewów, jeżeli są one zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub

przydrożnym, znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których
obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.

Nie można usuwać drzew i krzewów z terenów chronionych, obszarów natura 2000 – należy uzyskać stosowne
zezwolenie.

Nie można usuwać drzew bez zezwolenia z terenów lasów, wałów przeciwpowodziowych i międzywali rzek.
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Obiekt ten zo stał wznie sio ny naj praw do po -
dob niej w la tach dzie więć dzie sią tych XIX wie -
ku, w nie któ rych źró dłach po da je się
po czą tek XX wie ku. Bu dow la ma ją ca cha rak -
ter pa ła co wy zo sta ła wznie sio na na pla nie li -
te ry T z przy kry tym pod jaz dem ar ka do wym
od fron tu i ta ra sem na gó rze. Fa sa da no si ce -
chy ar chi tek tu ry go tyc kiej, wnę trze eklek tycz -
ne z bo ga tą or na men ty ką sztu ka tor ską. W ho lu
znaj du ją się scho dy z bia łe go mar mu ru, zdo -
bio ne ba lu stra dą z ku te go że la za z mo ty wa mi
ro ślin ny mi, za koń czo ne że la zny mi gry fa mi. Du -
że wra że nie ro bią: sa la ki no wo -te atral na z ory -
gi nal ny mi ży ran do la mi zwień czo ny mi car ski mi
ko ro na mi oraz sa la ba lo wa.

Bu dy nek był bar dzo no wo cze sny. Zo stał wy -
po sa żo ny w oświe tle nie elek trycz ne, wła sną
ko tłow nię,

Po cząt ko wo był sie dzi bą ko men dan ta
twier dzy, a po II woj nie świa to wej speł niał rów -
nież ro lę ośrod ka kul tu ral ne go. Obec nie w bu -
dyn ku ka sy na trwa re mont

Ten wspa nia ły obiekt przez la ta przy cią gał
licz ne eki py fil mo we. Pra co wa li tu nie tyl ko pol -
scy fil mow cy. Na przy kład bry tyj ska BBC krę ci -
ła w ka sy nie sce ny do An ny Ka re ni ny, tu
po wsta ły też uję cia do pol sko -ame ry kań skiej
pro duk cji ze Ste ve nem Se aga lem pod ty tu łem
Cu dzo zie miec. Spo śród licz nych pol skich pro -
duk cji te naj bar dziej zna ne to: Dy ry gent, Puł -

kow nik Kwiat kow ski, Spra wa Gor go no wej, Wi -
chry Ko ły my, Bo do, Ko chaj i tańcz oraz se rial
Prze pro wadz ki, w któ rym ka sy no wy stę po wa ło
w ro li dwor ca Ko lei War szaw sko -Wie deń skiej.

Nasz tra dy cyj ny kon kurs:
Pro si my o od po wiedź na py ta nie, z pro duk -

cji ja kie go fil mu po cho dzą zdję cia, któ rych
au to rem jest Grze gorz So ko łow ski, ilu stru ją ce
ten tekst. Na pierw szą oso bę, któ ra na de śle
po praw ną od po wiedź na ad res: 3rze ki@3rze -
ki.plcze ka drob ny upo mi nek – do ode bra nia
w Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej przy ul. Baś -
ki Mur mań skiej 164.

Trzy rze ki na fil mo wo – Ka sy no Ofi cer skie
Tekst: Zespół LOT Trzech Rzek, Foto: Grzegorz Sokołowski.

n Poczesne miejsce wśród filmowych plenerów modlińskiej Twierdzy zajmuje
Kasyno Oficerskie.

Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na Trzech
Rzek za pra sza do udzia łu w spły wie ka ja ko -
wym 3Rze ki, któ ry od bę dzie się 9 wrze śnia.

Uczest ni cy spo tka ją się przy pa ła cu w Smo -
sze wie, skąd au to ka rem po ja dą do Po mie -
chów ka. Tam prze sią dą się do ka ja ków.
Na wszyst kich cze ka tra sa o dłu go ści 22 km, pro -
wa dzą ca przez trzy rze ki: Wkrę, Na rew i Wi słę.

Wszy scy uczest ni cy spły wu ma ją szan sę wy -
grać atrak cyj ne na gro dy, w tym na gro dę
głów ną – ka jak! W tym ce lu mu szą wy ko nać
trzy za da nia przy go to wa ne na tra sie. Co wa -
żne, im pre za ma cha rak ter tu ry stycz ny, a to
ozna cza, że pły ną cy nie ści ga ją się ze so bą.
Rów ne szan se na na gro dę bę dą więc mie li

za rów no ci, któ rzy na me cie za mel du ją się
pierw si, jak i oso by, któ re do trą do niej póź niej.

Zwień cze niem spły wu bę dzie pik nik w ogro -
dzie pa ła cu w Smo sze wie, gdzie na wszyst kich
uczest ni ków cze ka po czę stu nek. Tam też zo -
sta ną wrę czo ne na gro dy.

Zgło sze nia uczest nic twa w im pre zie przyj -
mu je my do 7 wrze śnia za po śred nic twem for -
mu la rza za miesz czo ne go na stro nie:
http://www.3rze ki.pl/pl/splyw

Koszt udzia łu wy no si 60 zł od oso by – w przy -
pad ku osób, któ re zgło szą się i do ko na ją
wpła ty do 25 sierp nia, oraz 70 zł od oso by
– dla tych, któ rzy za re je stru ją się póź niej. W tej
ce nie jest miej sce w dwu oso bo wym ka ja ku,

prze jazd au to ka rem oraz po czę stu nek. Oso -
bom, któ re przy ja dą po cią giem bez po śred nio
na miej sce star tu, czy li do Po mie chów ka, or -
ga ni za to rzy gwa ran tu ją póź niej trans port ze
Smo sze wa do sta cji ko le jo wej.

To już ko lej na im pre za z ka ja ko we go cy -
klu 3Rze ki, w ra mach któ re go LOT za chę ca
do ak tyw ne go spę dza nia wol ne go cza su
w ka ja ku w do li nie trzech rzek. W ra mach te -
go cy klu w tym ro ku od był się już zi mo wy
spływ Wkrą oraz wio sen ny Wi słą. Ca ła ak cja
to czte ry im pre zy ka ja kar skie – Zi ma, Wio sna,
La to i Je sień. Pod czas ka żdej z nich uczest ni -
cy po ko nu ją in ną rze kę: Wi słę, Na rew lub
Wkrę. Wy jąt kiem jest wła śnie edy cja let nia,
któ rej tra sa pro wa dzi wszyst ki mi trze ma rze ka -
mi. Sta no wi ona kul mi na cję ca łe go cy klu, stąd
wzbo ga ce nie jej pro gra mu o do dat ko we
atrak cje.

Wszyst kich za in te re so wa nych udzia łem
w spły wach bądź in nych wy da rze niach or ga -
ni zo wa nych przez Lo kal ną Or ga ni za cję Tu ry -
stycz ną Trzech Rzek za pra sza my
do za glą da nia na jej fan pa ge na Fa ce bo oku
oraz stro nę in ter ne to wą www.3rze ki.pl.

Szcze gó ły na pla ka cie w dzia le Ogło sze nia.

Spłyń 3Rze ka mi i wy graj ka jak!
Tekst i Foto: Zespół LOT Trzech Rzek

n 9 września odbędzie się spływ kajakowy 3Rzeki, organizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek.
Zachęcamy do udziału!
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Młod sze dzie ci mia ły za pew nio ny ką cik za -
baw, sto isko ma lo wa nia twa rzy, tram po li nę,
a ta kże kurs ro bie nia zwie rzą tek z ba lo nów.
Dla star szych dzie ci by ły przy go to wa ne sto iska
z gra mi i za ba wa mi ję zy ko wy mi, gdzie mo żna
by ło spraw dzić swo je zdol no ści w za kre sie ję -
zy ka an giel skie go, a ta kże wziąć udział w we -
so łym dyk tan dzie z ję zy ka pol skie go. By ło
ta kże sto isko z do świad cze nia mi che micz ny -
mi, lo te ria, kier masz ksią żek, wy sta wa prac fo -
to gra ficz nych jed ne go z uczniów, wy sta wa
prac pla stycz nych dzie ci bio rą cych udział
w kon kur sie szkol nym. Na sce nie mu zycz nej
pre zen to wa ła się uzdol nio na mło dzież na szej
szko ły oraz za pro szo ne ze spo ły mu zycz ne.
Głód mo żna by ło za spo ko ić na sto iskach ku li -
nar nych, wśród któ rych był: kier masz ciast
upie czo nych przez ro dzi ców, ze staw z gril la,
go fry oraz zdro wa żyw ność.

Od wie dzi li nas ta kże: Ochot ni cza Straż Po -
żar na, 2. Ma zo wiec ki Pułk Sa pe rów, Zwią zek
Har cer stwa Pol skie go oraz No wo dwor skie Sto -
wa rzy sze nie Ama zo nek. Wszy scy mie li przy go -
to wa ne swo je sta no wi ska, przy któ rych mo żna
by ło się za trzy mać i po roz ma wiać. Dzię ki nim
po zna li śmy za sa dy udzie la nia pierw szej po -
mo cy, pra cę woj sko wych psów, har cer skie
pro po zy cje na spę dza nie wol ne go cza su, zo -
ba czy li śmy też wy po sa że nie sa mo cho dów
stra żac kich.

Tra dy cyj nie od był się qu iz wie dzy o św. Ja -
nie Paw le II i ob ja wie niach fa tim skich o Pu -
char Pro bosz cza. Wiel ką atrak cją ci szył się
mecz pił ki no żnej po mię dzy re pre zen ta cją
szkol ną dziew cząt i re pre zen ta cją na uczy cie -
li oraz przy ja ciół szko ły o pu char Bur mi strza
Mia sta. Na fe sty nie mo żna by ło ta kże za tań -
czyć Zum bę pro wa dzo ną przez in struk tor kę
tań ca. Do chód ze sprze da ży ksią żek, sło dy czy
i kieł ba sek zo stał prze ka za ny na fun dusz Ra -
dy Ro dzi ców.

Za wspar cie i po moc w or ga ni za cji na sze -
go świę ta dzię ku je my:
• Burmistrzowi Nowego Dworu

Mazowieckiego panu Jackowi
Kowalskiemu oraz pracownikom Urzędu
Miasta

• Proboszczowi Parafii św. Michała
Archanioła ks. Andrzejowi
Kwiatkowskiemu

• Prezesowi i Strażakom Straży Pożarnej
i Ratownictwa Wodnego

• Dowódcy oraz Saperom z 2.
Mazowieckiego Pułku Saperów
z Kazunia Nowego

• Radzie Rodziców Publicznego
Gimnazjum nr 1

• Nowodworskiemu Ośrodkowi Sportu
i Rekreacji

• Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury
• Przedszkolu nr 3
• Nowodworskiemu Stowarzyszeniu

Amazonek
• Właścicielom firm:

Na Grani turystyka i alpinizm
– p. Dariuszowi Swatkowi

Lukullus – państwu Elżbiecie
i Wojciechowi Szymańskim

Darex – p. Dariuszowi Wardalowi
Kołacz – p. Ireneuszowi Jankowskiemu

Ser decz ne po dzię ko wa nia skła da my
wszyst kim życz li wym oso bom, któ re po ma ga -
ły w przy go to wa niu fe sty nu – Gro nu Pe da go -
gicz ne mu, Pra cow ni kom Ad mi ni stra cji 

i Ob słu gi Pu blicz ne go Gim na zjum nr 1, ro -
dzi com i uczniom.

Fe styn ro dzin ny w PG1
Tekst i Foto: PG1

n 20 maja w Publicznym Gimnazjum nr 1 odbył się Festyn Rodzinny. W tym roku pogoda wyjątkowo dopisała i była po naszej
stronie. W promieniach słońca i pod bezchmurnym niebem dla każdej grupy wiekowej przygotowano wiele atrakcji.
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Dla dzie ci zor ga ni zo wa no kon kur sy wie dzy
o kra jach na le żą cych do Unii Eu ro pej skiej.
Przed szko la ki obej rza ły baj kę edu ka cyj ną
o Unii. Póź niej, po bu dza jąc swo ją wy obraź nię,

szyb ko i bez piecz nie, a przy tym ró żny mi środ -
ka mi lo ko mo cji, pod ró żo wa ły po eu ro pej skich
pań stwach, roz po zna jąc ich fla gę, sto li cę, za -
byt ki, ję zyk.

Przez za ba wę przed szko la ki bar dzo po sze -
rzy ły swój za sób wia do mo ści o pań stwach
człon kow skich Unii Eu ro pej skiej, a to roz bu dzi ło
ich dzie cię cą cie ka wość po zna wa nia świa ta.

Ce lem na sze go spo tka nia by ło:
• przybliżanie dzieciom kultury i dorobku

krajów wspólnoty europejskiej,
• rozbudzanie ciekawości dzieci poprzez

poznawanie piękna i bogactwa
wybranych krajów Unii Europejskiej, ich
tradycji i zwyczajów,

• kształtowanie wśród dzieci tolerancji
wobec innych ludzi,

• kształtowanie tożsamości narodowej
dziecka, jego poczucia więzi ze swoim
krajem i zintegrowaną Europą.

Konkursy wiedzy o krajach Unii Europejskiej w PP2
Tekst i Foto: J.O.

n Hasło „Jestem Europejczykiem”, promujące Unię Europejską, zjednoczyło wszystkie grupy przedszkolne w PP2.

W to ku pro ce su wy cho wa nia kształ tu ją się
u nie go pew ne ce chy oso bo wo ścio we, któ re
po zwa la ją na wcho dze nie w ró żne ukła dy
i za le żno ści zwa ne kon tak ta mi spo łecz ny mi.
Pew ne pre dys po zy cje spo łecz ne po trzeb ne
mu są do okre śla nia te go, co jest do bre, a co
złe, co wol no, a cze go nie wol no. Że by do brze
funk cjo no wać w śro do wi sku spo łecz nym,
dziec ko mu si wy kształ cić wła sny sys tem war -
to ści, we dług któ re go bę dzie dzia ła ło. Wa -
żnym ele men tem ży cia gru po we go
i wa run kiem pra wi dło we go roz wo ju dziec ka
jest go to wość do dzia ła nia na rzecz in nych
osób. Prze słan ką za cho wań pro spo łecz nych
jest mię dzy in ny mi zdol ność do do strze ga nia
po trzeb in nych lu dzi.

W tym ce lu w Pu blicz nym Przed szko lu nr 4
w Mo dli nie Twier dzy od był się kon kurs za ty tu -
ło wa ny „Ba jecz na pod róż po kra inach war to -
ści”, w któ rym wzię ły udział pu blicz ne
przed szko la z No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go.
Ce lem spo tka nia by ło utrwa le nie i utwier dze -
nie w naj młod szych za cho wań pro spo łecz -
nych. W wy zna czo nym ter mi nie do wspól nej
pod ró ży sta nę ło pięć dru żyn, w skład któ rych
wcho dzi ły dzie ci z ró żnych grup wie ko wych.
Ka żdy trzy la tek, czte ro la tek, pię cio la tek i sze -
ścio la tek mógł wy ka zać się wie dzą i umie jęt -
no ścia mi współ dzia ła nia w ze spo le.

Za nim jed nak na si uczest ni cy wy ru szy li
do czte rech kra in war to ści spo łecz nych, dy rek -
tor Ze spo łu Szkół w Mo dli nie Twier dzy p. Zdzi sław
Szmyt kow ski po wi tał przy by łych go ści. Po mi łych
sło wach wstę pu na si bo ha te ro wie mo gli w koń -

cu wy ru szyć po przy go dę. Ka żdy te am miał
do wy ko na nia okre ślo ne za da nia zwią za ne
z czte re ma kra ina mi war to ści, do któ rych wy -
bra li śmy się ró żny mi środ ka mi trans por tu.

Ka żda dru ży na od wie dzi ła kra inę em pa tii,
bez pie czeń stwa, to le ran cji i życz li wo ści. Wa run -
kiem wi zy ty w ko lej nych kra inach by ło wy ko na -
nie za dań, któ re lo so wa li li de rzy grup.
Do pierw szej kra iny uda li śmy się sa mo cho dem,
do dru giej stat kiem, do trze ciej po cią giem, aby
w ostat niej kra inie wy lą do wać sa mo lo tem. Ka -
żda z kra in ofe ro wa ła na szym mi lu siń skim wie -
le emo cji pod czas wy ko ny wa nia za dań, ale
przede wszyst kim do star cza ła cen nych in for -
ma cji na te mat war to ści pro spo łecz nych.
Po wi zy cie we wszyst kich kra inach na na szych
pod ró żni ków cze ka ła mi sja spe cjal na.

Te raz do pie ro mo żna by ło się prze ko nać,
na czym po le ga współ pra ca w dru ży nie. Ka -
żdy uczest nik te amu miał okre ślo ne za da nie
do wy ko na nia. Pię cio la tek ukła dał puz zle,
czte ro la tek roz wią zy wał za gad kę, a sze ścio la -
tek rol ką pa pie ru to a le to we go owi jał trzy lat ka
w jak naj krót szym cza sie. Aby zdo być do dat -
ko wy punkt dla swo jej dru ży ny, trze ba by ło wy -
ko nać za da nie jak naj szyb ciej. Śmie chu
i ra do ści pod czas dzia łań uczest ni ków kon kur -
su oraz do pin gu ze stro ny współ uczest ni ków
by ło co nie mia ra. Jak się oka za ło, mi sja spe -
cjal na nie wy ło ni ła zwy cię skiej dru ży ny, gdyż
trzy przed szko la zdo by ły ta ką sa mą licz bę
punk tów. O przy zna niu I miej sca zde cy do wał
rzut du żą kost ką. Los szczę ścia uśmiech nął się
do „Baj ko we go te amu” z Pu blicz ne go Przed -

szko la nr 5, „We so ła czwó recz ka” z Pu blicz ne -
go przed szko la nr 4 za ję ła II miej sce, a „We so -
łe Sło necz ka” z Pu blicz ne go Przed szko la nr 3
– miej sce III. Tuż za po dium zna la zły się „Smer -
fy” z Pu blicz ne go Przed szko la nr 1 oraz „Kra -
sna le” z Pu blicz ne go Przed szko la nr 2. Wszy scy
uczest ni cy otrzy ma li na gro dy oraz dy plo my
za udział w kon kur sie. Pa ni wi ce dy rek tor Ire na
Wi śniew ska wrę czy ła pu cha ry za zdo by te
miej sca i uczest nic two w kon kur sie oraz pa -
miąt ko we dy plo my. Ka żde przed szko le wy je -
cha ło bo gat sze o no we do świad cze nia
i wie dzę pro spo łecz ną.

Dzię ku je my ser decz nie za udział w qu zie i za -
chę ca my do udzia łu w ko lej nych kon kur sach.
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Ba jecz na pod róż po kra inach war to ści
Tekst: K. Kuczkowska, Foto: M. Pietrow

n Dziec ko, wcho dząc w świat spo łecz ny, uczy się pew nych norm i za sad obo wią zu ją cych w re la cjach mię dzy ludz kich.



W tym ro ku w kon kur sie wzię ło udział sze -
ściu uczniów z trzech szkół: Sta ni sław So ti riou,
Na ta lia La skow ska, Na ta lia Gal bar czyk, Ka ta -
rzy na No wa kow ska, Ma ria Pio trow ska i Ja kub

Ka miń ski. W ju ry kon kur su za sie dli: Go sia An -
drze jew ska, Ry szard Im bor, Mi ko łaj Zwo liń ski
oraz Ju lia Pe li kan – prze wod ni czą ca Sa mo rzą -
du Uczniow skie go z PG1. Ka żdy z uczest ni ków

wy ko nał dwie pio sen ki: jed ną po an giel sku
i jed ną po pol sku. W prze rwie, pod czas ob rad
ju ry, na sce nie wy stą pił ze spół w skła dzie: Ra -
fał Se me niuk i Do mi nik Ko men dow ski.

De cy zją ju ry I miej sce za ję ła Ka ta rzy na No -
wa kow ska, II miej sce Ma ria Pio trow ska, III miej -
sce Ja kub Ku biń ski. Wy ró żnie nie otrzy mał
Sta ni sław So ti riou.

Kon kurs z po mo cą Sa mo rzą du Uczniow skie -
go zor ga ni zo wa li na uczy cie le: Be ata Kro wisz,
Pau li na Stop nic ka i Da riusz Kło sow ski.

Kon kurs wo kal ny „Mło dy Idol”
Tekst i Foto: PG1

n W czerw cu w Pu blicz nym Gim na zjum nr 1 od by ła się już 10. edy cja po wia to we -
go kon kur su wo kal no -ję zy ko we go „Mło dy Idol”.

n W Szko le Pod sta wo wej nr 7 od był się
kon kurs „Mam ta lent”. Chęt ni ucznio -
wie za pre zen to wa li swo je ta len ty
i uzdol nie nia w ró żnych dzie dzi nach:
pla stycz nej, mu zycz nej, spor to wej oraz
po lo ni stycz nej.

Ju ry w skła dzie: pa nie Iza bel la Ryń ska -Pie lu -
chow ska, Ka ta rzy na Wa si lew ska, Wan da Kęp -
ska, pan Woj ciech Ste cy na oraz przed sta wi cie le
uczniów: Alek san dra Gut i Bar tło miej Żak z kla sy

IIg wy ty po wa li 10 fi na li stów, któ rzy 19 czerw ca br.
pre zen to wa li się przed ca łą spo łecz no ścią szkol -
ną w ha li spor to wej. Tym ra zem to sa mi ucznio -
wie, dro gą gło so wa nia, wy bie ra li lau re atów
szkol nej edy cji kon kur su „Mam ta lent”.

Zwy cię ży li: Nad ia No wa kow ska z kla sy IIf
– ta niec no wo cze sny, Ma te usz Witt – ukła da -
nie kost ki Ru bi ka. Wy ró żnie nie otrzy ma ła
Ga brie la Ja rosz czyk z kla sy IVa – za nie zwy kle
cie ka wy układ gim na stycz ny.

Dzię ku je my wszyst kim uczest ni kom za
wspa nia łe wy stę py. Je ste śmy z Was dum ni!
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Szkol ny kon kurs „Mam ta lent”
Tekst i Foto: SP7



Trzy wspól ne la ta mi nę ły bar dzo szyb ko…
Iskier ki z kla sy 3e Szko ły Pod sta wo wej nr 7

po że gna ły się ze swo ją wy cho waw czy nią
pa nią Ane tą Lo dzik wspa nia łym pik ni kiem

ro dzin nym w Ko sew ku. By ły za ba wy, gry, ką -
piel w rze ce i jaz da te re no wy mi sa mo cho -
da mi, oczy wi ście pod czuj nym okiem
do ro słych. Po tem był czas na sma ko ły ki
z gril la.

To by ła wspa nia ła Iskier ko wa nie dzie la.
Dzię ku ję.

Po że gna nie Iskie rek z 3e
Tekst i Foto: Aneta Lodzik
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Uro czy stość na sta łe za pi sa ła się w ka len da -
rzu im prez or ga ni zo wa nych przez pla ców kę.
Ce lem spo tka nia by ło za chę ce nie ro dzi ców
do wspól nych za baw ze swo imi dzieć mi oraz
do star cze nie wszyst kim zgro ma dzo nym wie lu

oka zji do uśmie chów, ra do ści i do bre go na stro -
ju. Po go da sprzy ja ła, at mos fe ra by ła wspa nia -
ła. Na przed szko la ków cze ka ło wie le atrak cji.

Im pre zę uświet ni ła Agen cja Ar ty stycz na
„Pri ma”. Pro wa dzą ca im pre zę pa ni Ewa po -

rwa ła do za ba wy i tań ca nie tyl ko dzie ci, ale
też ro dzi ców, któ rzy ba wi li się fan ta stycz nie, bo
prze cież w ka żdym do ro słym „drze mie coś
z dziec ka”.

Na stęp nie pod okiem wuj ka Łu ka sza przed -
szko la ki ze wszyst kich grup za pre zen to wa ły ro -
dzi com swo je umie jęt no ści ta necz ne, któ rych
na by ły na za ję ciach.

Po ra do snej wspól nej za ba wie mo żna by ło
po si lić się kieł ba ska mi z gril la i sma ko ły ka mi
przy go to wa ny mi przez ro dzi ców.

Dzię ku je my Ro dzi com za przy by cie i wspól -
ną za ba wę!

Pik nik Ro dzin ny w PP2
Tekst i Foto: J.O.

n 1 czerwca odbył się coroczny Piknik Rodzinny w Przedszkolu nr 2. Brały w nim
udział dzieci ze wszystkich grup naszego przedszkola wraz z najbliższymi.



Pierw szy etap kon kur su, prze pro wa dza ny
w szko łach gim na zjal nych, po le gał na sa mo -
dziel nym na pi sa niu roz praw ki lub wy ko na niu

ko la żu, in spi ro wa nych sło wa mi bł. ks. Je rze go
Po pie łusz ki: „Aby zwy cię żać zło do brem, trze -
ba trosz czyć się o cno tę mę stwa”. Z na sze go

Gim na zjum im. Ja na Paw ła II do fi na łu za kwa -
li fi ko wa ła się Mar ta Mo skwa z kla sy 2e. Dru gi
etap kon kur su od był się w Ka to lic kim Gim na -
zjum im. ks. Je rze go Po pie łusz ki przy ul. De waj -
tis 3 w War sza wie i po le gał na na pi sa niu te stu
wie dzy o ży ciu i dzia łal no ści bł. ks. Je rze go.
W skład Ko mi sji Kon kur so wej we szli m.in.: dr Mi -
le na Kin dziuk, wy kła dow ca Uni wer sy te tu Kar -
dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza wie,
au tor ka bio gra fii ks. Je rze go Po pie łusz ki oraz
Ma rian ny Po pie łusz ko; ks. prof. Jan So choń,
znaw ca ży cia i twór czo ści bł. ks. Je rze go, wy -
kła dow ca UKSW; ks. prof. dr hab. Jó zef Na -
umo wicz z ko mi sji ka no ni za cyj nej trwa ją ce go
pro ce su ks. Je rze go, wy kła dow ca UKSW.

Dru ga część fi na łu od by ła się w ko ście le pw.
św. Sta ni sła wa Kost ki, w któ rym ks. Je rzy pra co -
wał do swo jej śmier ci. Or ga ni za tor umo żli wił
zwie dza nie mu zeum ks. Je rze go i od da nie się
re flek sji i mo dli twie przy je go gro bie. Na stęp nie
uczest ni cy wzię li udział we Mszy Świę tej od pra -
wia nej przez ks. prof. Jó ze fa Na umo wi cza.
Po jej za koń cze niu ogło szo no na zwi ska lau re -
atów kon kur su w ka żdej ka te go rii wie ko wej.

Uczen ni ca na sze go Gim na zjum Mar ta Mo -
skwa zdo by ła II miej sce w tym kon kur sie, otrzy -
mu jąc dy plom lau re ata, pa miąt ko wy me dal
i cen ne na gro dy.

Ogól no pol ski suk ces gim na zja list ki z PG 1
Tekst i Foto: s. Zofia Maciejewska 

n 30 maja 2017 roku w Warszawie odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o bł. ks. Jerzym Popiełuszce: „Człowiek prawdy, który zło dobrem
zwyciężał”. Wzięło w nim udział 1229 uczniów ze 117 szkół z całej Polski.
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Od po ło wy kwiet nia do po ło wy ma ja 2017
ro ku do łą czy li śmy do wiel kiej zbiór ki ksią żek
prze zna czo nych dla cho rych dzie ci. Miej sce
gro ma dze nia da rów znaj do wa ło się w bi blio -
te ce szkol nej, gdzie pod czuj nym okiem pa ni
Wan dzi ka żde go dnia przy by wa ło wie le ró -
żnych cie ka wych i nie znisz czo nych po zy cji
ksią żko wych. W na sze dzia ła nia za an ga żo wa -
li się dziel nie ta kże wy cho wan ko wie świe tli cy
szkol nej, któ rzy pod kie run kiem pa ni Izy Pie lu -
chow skiej wy ko na li prze pięk ne laur ki dla cho -
rych dzie ci.

Ze bra ne ksią żki wraz z pra ca mi wy ko na ny -
mi przez Świe tli ków prze ka za li śmy Szpi ta lo wi
Dzie cię ce mu w Dzie ka no wie Le śnym.

Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy włą czy li się
w tę szla chet ną ak cję.

Szkol ny mi or ga ni za to ra mi Za czy ta nych.org
by li:
• pani Wanda Kępska – nauczyciel

bibliotekarz,
• Samorząd Uczniowski wraz

z opiekunami: panią Kasią i panem
Wojtkiem oraz pani Izabella
Pieluchowska.

Ak cja: Za czy ta ni.org w SP7
Tekst i Fo to: Ka ta rzy na Do bruk

n Wzo rem ubie głe go ro ku Sió dem ka po raz dru gi bra ła udział w ak cji cha ry ta tyw nej: Za czy ta ni.org.



Człon ko wie klu bu chęt nie an ga żu ją się
w dzia łal ność spo łecz ną po przez or ga ni za cję
ini cja tyw skie ro wa nych do miesz kań ców No -
we go Dwo ru. Ostat nim pro jek tem klu bu był kur -
su sa mo obro ny dla uczniów no wo dwor skich
szkół. In struk to rzy z klu bu, w asy ście na uczy cie -
li, pro wa dzi li tre nin gi Ta ekwon -do. Ini cja ty wa
by ła re ali zo wa na na za sa dach wo lon ta ria tu.
In struk to rzy pro wa dzi li tre nin gi ja ko ochot ni cy,
a dzie ci mo gły przy stą pić do kur su bez po no -
sze nia kosz tów. Do ini cja ty wy przy stą pi ły czte ry
szko ły: Ze spół Szkół nr 1, Szko ła Pod sta wo wa
nr 5 im. J. Ku so ciń skie go, Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 im. Jó ze fa Wy bic kie go w Mo dli nie Gór ce
oraz Ze spół Szkół w Mo dli nie Twier dzy.

Dy rek to rzy szkół bar dzo opty mi stycz nie od -
nie śli się do po my słu uroz ma ice nia za jęć
przez na ukę sztuk wal ki. W ka żdej szko le wy ty -
po wa no kla sy, któ re wzię ły udział w kur sie sa -
mo obro ny. Ka żda kla sa od by ła se rię
tre nin gów. Dzie ci uczy ły się pod staw tech nik
Ta ekwon -do, wy ko ny wa ły ćwi cze nia ty po we
dla spor tów wal ki, a po zna ne ude rze nia mo -

gły prze te sto wać na spe cjal nych tar czach.
Pro gram szko le nia za wie rał tre ning ude rzeń,
tech ni ki kop nięć, na ukę po ru sza nia się w wal -

ce, pro ste ele men ty sa mo obro ny, ta kie jak
uwol nie nia z uchwy tów, obro na przed ude rze -
nia mi itp. Za ję cia w ka żdej szko le trwa ły po kil -
ka ty go dni, a ca ły kur su trwał oko ło dwóch
mie się cy. Łącz nie w kur sie wzię ło udział po -
nad 200 dzie ci w ró żnym wie ku.

Ce lem za jęć by ło za po zna nie dzie ci i mło -
dzie ży z kul tu rą sztuk wal ki, a ta kże z cha rak te -
rem tre nin gów Ta ekwon -do. In struk to rzy
prze ka zy wa li wie le in for ma cji na te mat ety ki
i za sad pa nu ją cych na ty po wych tre nin gach
spor tów wal ki. Kurs wpro wa dził dzie ci w świat
da le ko wschod niej kul tu ry, któ ra dla wie lu osób
by ła zu peł nie ob ca. Tech ni ki sa mo obro ny pre -
zen to wa ne na kur sie za pew ne po zy tyw nie

wpły ną na po czu cie pew no ści sie bie wie lu
dzie ci. Ele men ty Ta ekwon -do tre no wa ne pod -
czas za jęć są do brą pod sta wą, aby roz wi jać
swo je umie jęt no ści i czuć się bez piecz niej.

Kurs sa mo obro ny or ga ni zo wa ny przez klub
„Ba stion” mógł się od być dzię ki wspar ciu
władz Urzę du Mia sta i dy rek to rów z no wo -
dwor skich szkół. In struk to rzy otrzy ma li du żą po -
moc w or ga ni za cji kur su za rów no
od pra cow ni ków Urzę du Mia sta, jak rów nież
od władz szkół i na uczy cie li.

Ini cja ty wa zo sta ła po zy tyw nie oce nio na
przez ro dzi ców, a dzie ci chęt nie uczest ni czy ły
w tre nin gach, któ re za wsze mia ły du żą fre -
kwen cję. Kurs cie szył się du żym za in te re so wa -
niem, dla te go in struk to rzy klu bu Ba stion
pla nu ją po wtó rze nie tej ini cja ty wy we wrze -
śniu i paź dzier ni ku.

Co sły chać w Ba stio nie
Tekst i Foto: Bastion

n Nowodworski Klub Sportów Walki „Bastion” jest stowarzyszeniem, do którego należą pasjonaci sztuki walki. Działalność
klubu opiera się na organizowaniu treningów, a także na szkoleniu zawodników, którzy rywalizują na turniejach sportów
walki rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.
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Szko le niem w klu bie ob ję tych jest po -
nad 100 za wod ni ków i za wod ni czek. W trzech
dru ży nach pro wa dzo ne jest pod sta wo we
szko le nie pił kar skie. Okres szko le nia trwa dwa
la ta, po je go za koń cze niu ze spo ły prze ka zy -
wa ne są do No wo dwor skie go Ośrod ka Spor -
tu i Re kre acji. Na bór od by wa się za wsze we
wrze śniu.

Obec nie szko le niem pod sta wo wym zaj mu -
ją się: Ad rian Za rem ba i Mi chał Drew now ski.
Ze spół Mi cha ła, rocz nik 2009, od lip ca bę dzie
prze ka za ny w struk tu ry NO Si Ru.

Od wrze śnia w klu bie tre nu je ze spół pił ki no -
żnej dziew cząt. Trud ne go za da nia przy go to -
wa nia dru ży ny do roz gry wek pod jął się tre ner
Woj ciech STE CY NA.

Pod sta wo wym ce lem w szko le niu pił kar -
skim jest opa no wa nie pod sta wo wych ele -
men tów tech nicz nych nie zbęd nych
w dal szym szko le niu już w No wo dwor skim
Ośrod ku Spor tu i Re kre acji.

Bar dzo wa żne jest or ga ni zo wa nie tre nin gów
w po bli żu miej sca za miesz ka nia, gdyż wie lu ro -
dzi ców nie mia ło by mo żli wo ści do wo że nia
swo ich dzie ci na tre nin gi na obiek ty NO SiR -u.

In ny cel sta wia ją so bie bie ga cze na orien -
ta cję. Dzia ła ją ca od 22 lat w No wym Dwo rze
sek cja Bie gu na Orien ta cję za wsze osią ga ła
za do wa la ją ce wy ni ki. W Ogól no pol skim Sys te -
mie Spor tu Mło dzie żo we go co rocz nie,
od 1999 ro ku, zdo by wa ła punk ty. Bie ga cze
na orien ta cję wie lo krot nie re pre zen to wa li Pol -
skę na Mi strzo stwach Eu ro py Ju nio rów.
Agniesz ka Grze lak mia ła za szczyt trzy krot nie
brać z po wo dze niem udział w tych Mi strzo -
stwach i zdo być zło ty me dal w bie gu szta fe -
to wym. Czte ro krot nie re pre zen to wa ła Pol skę

w tych za wo dach Zu zan na Wańczyki też wy -
wal czy ła brą zo wy me dal.

W tym ro ku Zu zan na Wań czyk i Dag ma ra
Do mi niak zo sta ły po wo ła ne do Re pre zen ta cji
Pol ski na Mi strzo stwa Świa ta Ju nio rów w Bie gu
na Orien ta cję.

Kwa li fi ka cja dwóch ju nio rek z PUKS Mło de
Or ły jest ogrom nym suk ce sem za wod ni czek
i szta bu szko le nio we go. Obie za wod nicz ki
awans wy wal czy ły po kil ku eta po wych zma -
ga niach i wy ka za niu swo ich prze wag spor to -
wych na kon ku rent ka mi.

W ro ze gra nych w tym ro ku Mi strzo stwach
Pol ski w dłu go dy stan so wym bie gu na orien ta -
cję zło to wy wal czy ła Zu zia Wań czyk, Da ga
Do mi niak ten mor der czy wy ścig ukoń czy ła
na do sko na łym pią tym miej scu.

Ko lej ne Mi strzo stwa Pol ski w sprin ter skim
bie gu na orien ta cje ro ze gra no 4 czerw ca
w Lu bli nie. Zu zia Wań czyk po now nie oka za ła
się bez kon ku ren cyj na, Ma ster si do rzu ci li do te -
go do rob ku ko lej ne trzy me da le.

Bar dzo wa żny mi za wo da mi są Klu bo we Mi -
strzo stwa Pol ski /KMP/. Po ich ro ze gra niu naj -
lep szych osiem klu bów jest za li cza nych
do I li gi, ko lej ne 12 two rzy II li gę.

Te go rocz ne KMP, ro ze gra ne w Pa bia ni -
cach w dniach 21–22 ma ja, ze spół PUKS Mło -
de Or ły ukoń czył na VIII miej scu i uzy skał sta tus
klu bu I -li go we go.

Dla naj młod szych oprócz Mię dzy wo je -
wódz kich Mi strzostw Mło dzi ków bar dzo wa żny
jest start w Pu cha rze Naj młod szych, nie ofi cjal -
nie na zy wa ny Mi strzo stwa mi Pol ski. W tym ro -
ku zło ty me dal w bie gu kla sycz nym
w ka te go rii trzy na sto la tek K13 zdo by ła Ma ja
Ma jew ska. Bar dzo do brze za pre zen to wa ła się

w K14 Oli wia Zie li ska. Re we la cyj nie bie ga li naj -
młod si.

Sek cja BnO PUKS Mło de Or ły w tym ro ku
w dniach 1–3 ma ja or ga ni zo wa ła trzy eta po we
mię dzy na ro do we za wo dy w bie gu na orien ta -
cję Grand Prix Ma zow sza. W tych za wo dach
wy star to wa ło 435 za wod ni ków, udział wzię li za -
wod ni cy z Fran cji, Szwe cji, Ro sji i Ukra iny. Pierw -
szy etap ro ze gra no w Twier dzy Mo dlin. Pod czas
trze cie go eta pu po raz pierw szy w Pol sce eli ta
mia ła do za li cze nia 100 punk tów kon tro l nych.
Ze spół or ga ni za cyj ny tych za wo dów, któ rym
kie ro wał Adam Szmul kow ski, spi sał się do sko -
na le. Bar dzo do bre ma py, cie ka we tra sy, do -
brze zor ga ni zo wa ne cen trum za wo dów
spo tka ły się z po zy tyw ną oce ną uczest ni ków.

W dru gim pół ro czu klub cze ka ją ko lej ne
am bit ne za da nia. Dal sze szko le nie pod sta wo -
we dru żyn pił ki no żnej i ewen tu al ny na bór
do ze spo łu rocz ni ka 2011.

Udział sek cji BnO w za wo dach w lip cu: Pu -
char Wa we lu (w dniach 5–9), O -Ga mes (25–
27), Li ma no wa Cup (25–31). W sierp niu
w dniach 12–20 zgru po wa nie spor to we w ra -
mach Ka dry Wo je wódz kiej Mło dzi ków po łą -
czo ne ze star tem w Pu cha rze Bał ty ku i Grand
Prix Po mo rza. To wszyst ko w wa ka cje.

Wrze sień i paź dzier nik to Mi strzo stwa Pol ski
w bie gu kla sycz nym i szta fe to wym oraz Mi -
strzo stwa Pol ski w bie gu śred nio dy stan so wym
i noc nym.

Po nad to Mię dzy wo je wódz kie Mi strzo stwa
Mło dzi ków, Mi strzo stwa Ma zow sza, War szaw -
ska Olim pia da Mło dzie ży. PUKS Mło de Or ły
w dniach 2–3 wrze śnia bę dzie or ga ni za to rem
War szaw skiej Olim pia dy Mło dzie ży w bie gu
kla sycz nym i sprin ter skim.

PUKS w pierw szym pół ro czu 2017
Tekst i Foto: Marian Kmieciński

n Gra ją w pił kę i bie ga ją na orien ta cję

Daga Dominiak na trasie jednego z ważnych startów
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To bar dzo du ży suk ces tej mło dej za wod -
nicz ki. Do ro ta ma już na kon cie me da le Mi -
strzostw Eu ro py, ale tyl ko brą zo we, więc te raz
ma już kom plet. Mi strzo stwo Eu ro py na dy stan -
sie olim pij skim i po ko na nie za wod ni czek Bia -
ło ru si, Ro sji i Ukra iny – trzech po tęg
w kon ku ren cji ka na dy jek – umoc ni ło po zy cję
na szej za wod nicz ki w świa to wej czo łów ce.

Do ro ta wy wal czy ła rów nież srebr ny me dal
na dy stan sie C -1 500 m, ustę pu jąc je dy nie
Ukra in ce. 500 m nie jest dy stan sem olim pij skim
i na szym głów nym ce lem by ło 200 m – dy stans
sprin ter ski, któ ry Do ro ta po pły nę ła per fek cyj -
nie i bar dzo szyb ko, uzy sku jąc czas 48 sek.

Zdo by wa jąc zło ty me dal Mi strzostw Eu ro py,
Do ro ta na trwa łe za pi sa ła się w hi sto rii pol skie -
go spor tu. Jest ko lej ną za wod nicz ką z No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go, po śp. Wojt ku

Kur piew skim i Iza be li Dy lew skiej, któ ra się gnę -
ła po naj wy ższe eu ro pej skie lau ry.

Dru gą za wod nicz ką sek cji ka ja ko wej NO -
SiR, któ ra bar dzo uda nie wy star to wa ła w Mi -
strzo stwach Eu ro py Ju nio rów w Bel gra dzie, jest
Klau dia Szu lec ka. Za ję ła ona bar dzo do bre 6
miej sce w fi na le A. Klau dia jest ju nior ką z naj -
młod sze go rocz ni ka i ko lej ną szan sę wal ki
o me da le ME w ka te go rii Ju nio rek bę dzie mia -
ła już za rok. Do bra po sta wa i bar dzo do bre
wy ści gi w wy ko na niu na szej mło dej za wod -
nicz ki wska zu ją na bar dzo du ży po ten cjał
na naj bli ższe la ta.

Mi łym ak cen tem pod czas po wro tu na szej
mi strzy ni do do mu by ły gra tu la cje, ja kie zło ży -
ła jej za ło ga sa mo lo tu. Sze fo wa po kła du wrę -
czy ła Do ro cie szam pa na, a przez ca ły lot mi ła
ob słu ga czę sto wa ła na sze dziew czy ny sma -
ko ły ka mi.

Na lot ni sku w War sza wie cze ka ła nas jesz -
cze jed na nie spo dzian ka: wi tał nas dy rek tor
NO SiR -u pan Krzysz tof Ka pu sta z kwia ta mi dla
za wod ni czek. Na stęp ne go dnia od bie ra li śmy
gra tu la cje i bu kie ty róż od władz na sze go mia -
sta. Na po czę stu nek spe cjal nie dla na szych
za wod ni czek pie kar nia „Ko łacz” przy go to wa -
ła pysz ny tort ze zdo bie niem w kształ cie ka na -
dyj ki. Dziew czy ny na chwi lę mo gły za po mnieć
o die cie:)

Dorota Borowska Mistrzynią
i Wicemistrzynią Europy w kajakarstwie
Tekst i Foto: Mariusz Szałkowski – trener sekcji kajakowej NOSiR, trener kadry
narodowej kanadyjkarek

n Zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR Dorota Borowska została Mistrzynią
Europy w C-1 200 m i Wicemistrzynią w kategorii U-23 podczas Mistrzostw Europy
Juniorów i U-23 (U-23 to grupa młodzieżowa do lat 23), rozgrywanych na torze
w Belgradzie w dniach 22–25 czerwca 2017 roku.


