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Przy ul. Baś ki Mur mań skiej 164 zmie ni ło się
wie le – od ko lo ru ścian po ara nża cję wy staw.
Te raz zgro ma dzo ne pa miąt ki two rzą dy na -
micz ny ob raz dzie jów Twier dzy Mo dlin. Oto -
czo ne są ar chi wal ny mi wiel ko for ma to wy mi
fo to gra fia mi. Sza re mu ry z ele men ta mi czer -
wo nej ce gły i do pa so wa ne oświe tle nie od da -
ją kli mat mi nio nych dni. W obiek cie
za ara nżo wa no ta kże bun kier, w któ rym dzię ki
spe cjal nym efek tom dźwię ko wym i świetl nym
mo żna po czuć to, co prze ży wa li lu dzie pod -
czas wo jen ne go bom bar do wa nia. Wra że nia

są nie sa mo wi te i z ca łą pew no ścią czy nią lek -
cję hi sto rii, ja ką mo żna od być w Mu zeum, nie -
za po mnia ną. Re mont kosz to wał 36 tys. zł
i sfi nan so wa ny zo stał z do ta cji z bu dże tu Mia -
sta No wy Dwór Ma zo wiec ki. Od te go se zo nu
do sal pla ców ki prze nio sło się rów nież Cen -
trum In for ma cji Tu ry stycz nej.

War to do dać, że Mu zeum Kam pa nii Wrze -
śnio wej i Twier dzy Mo dlin umo żli wia obec nie
zwie dza nie mul ti me dial ne – ze smart fo nem.

Nasza przyjaciółka turystyka (odc. 2)

Początek zmian w Muzeum.
Najważniejsi są ludzie
Tekst i Foto: Martyna Kordulewska

n Trzy tysiące osób odwiedziło w zeszłym roku Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin. Od niedawna, dzięki dotacji z budżetu Miasta i zaangażowaniu
Stowarzyszenia, turyści mogą podziwiać kompletnie odmienioną ekspozycję
i korzystać z nowych atrakcji placówki.
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Sło wo od bur mi strza
50-le cie po wsta nia świę tu je w tym ro ku Pol -

ski Zwią zek Eme ry tów Ren ci stów i In wa li dów.
Ser decz nie gra tu lu ję or ga ni za cji tak wspa nia -
łe go ju bi le uszu i dzię ku ję za la ta wy tę żo nej
pra cy na rzecz śro do wi ska se nio rów i osób
nie peł no spraw nych. To wła śnie dzię ki ta kim
or ga ni za cjom i pra cy wie lu wspa nia łych spo -
łecz ni ków ro śnie świa do mość w spo łe czeń -
stwie nt. po trzeb i pro ble mów osób
po trze bu ją cych i za gro żo nych wy klu cze niem.
Jest to pra ca nie oce nio na, da ją ca se nio rom
i nie peł no spraw nym wspar cie i po cie chę. No -
wo dwor ski od dział Związ ku zor ga ni zo wał uro -
czy sto ści ju bi le uszo we, z któ rych re la cję
za miesz cza my w dzia le wy da rze nia.

Ta kże dla se nio rów or ga ni zo wa ne są za ję -
cia ze spe cja li sta mi z za kre su fi zjo te ra pii, dia -
be to lo gii, kar dio lo gii, neu ro lo gii oraz fit ness.
Ser decz nie za pra sza my wszyst kich chęt nych

do wzię cia w nich udzia łu. Za ję cia od by wa ją
się w Ze spo le Szkół w Twier dzy Mo dlin. Za da -
nie or ga ni zo wa ne jest w ra mach Bu dże tu
Oby wa tel skie go na 2017 rok i bę dzie kon ty nu -
owa ne do koń ca ro ku. Szcze gó ło wy har mo -
no gram na maj pre zen tu je my na str 7.

Po le cam ser decz nie Pań stwa uwa dze lek -
tu rę po zo sta łych dzia łów ma jo we go wy da nia
Fak tów.

Ja cek Ko wal ski
Bur mistrz
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Zmie ni ła się ta kże stro na in ter ne to wa: mo dlin -
mu zeum.pl. Ży je my wszak w cza sach, w któ rych
pod róż za czy na my czę sto od wi zy ty w sie ci.

– Z ca łym za rzą dem sto wa rzy sze nia wy cho -
dzi my z za ło że nia, że je śli ma my coś zro bić
– mu si my zro bić to do brze. Na sza wspól na
pa sja i sza cu nek dla lu dzi, któ rzy za na szą wol -

ność prze le wa li krew, spo wo do wa ła, że mu -
sie li śmy w god ny spo sób za pre zen to wać pa -
miąt ki po nich, a to, że wy sta wy są te raz
dy na micz ne i mul ti me dial ne, to znak cza su.
Wła śnie w tym kie run ku mu zeum bę dzie się
zmie niać – za po wia da Ro bert Ka ni gow ski,
Pre zes Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Mu zeum
Kam pa nii Wrze śnio wej i Twier dzy Mo dlin. Pod -
kre śla, że choć na po cząt ku by wa ło ró żnie,

uda ło się stwo rzyć zgra ną eki pę en tu zja stów
hi sto rii, któ rym chce się dzia łać na rzecz roz -
wo ju te go miej sca. – Na szą pa sję, któ rą za ra -
ża się co raz wię cej osób, uda ło się prze kuć
w czyn. Je stem dum ny, że mo gę być czę ścią
tej nie sa mo wi tej gru py – mó wi Ka ni gow ski.

Gru pa ta po re mon cie by naj mniej nie spo -
czę ła na lau rach. W par ku mi li tar nym sta nął
im po nu ją cy he li kop ter, a to nie ko niec no -
wych eks po na tów. Pre zes Sto wa rzy sze nia pla -
nu je rów nież ko lej ne no win ki tech nicz ne
uatrak cyj nia ją ce zwie dza nie. Co to bę dzie?
O tym naj le piej prze ko nać się sa me mu, re gu -
lar nie od wie dza jąc Mu zeum. War to zro bić to
nie raz. Re ak cje tych, któ rzy wi dzie li już zmie -
nio ną eks po zy cję, są po zy tyw ne. Re ko men da -
cje pa da ją za rów no z ust tu ry stów, osób
z ze wnątrz, jak i miesz kań ców No we go Dwo -
ru Ma zo wiec kie go. Mu zeum Kam pa nii Wrze -
śnio wej i Twier dzy Mo dlin jest nie tyl ko atrak cją
dla przy jezd nych, ale też miej scem, w któ rym
szcze gól nie dzie ci i mło dzież mo gą po znać hi -
sto rię swo jej ma łej Oj czy zny. Ucznio wie bar dzo
czę sto gosz czą przy Baś ki Mur mań skiej 164.

Jak czy ta my na uno wo cze śnio nej stro nie in -
ter ne to wej: ce lem sta tu to wym Sto wa rzy sze nia
jest przy po mnie nie i za chę ca nie spo łe czeń -
stwa do na śla do wa nia cnót pol skie go żoł nie -
rza, któ ry mi są god ność, ho nor, bo ha ter stwo
oraz roz bu dze nie sza cun ku do tra dy cji woj ska
pol skie go i kul ty wo wa nie eto su żoł nie rza. Co
tu du żo pi sać – to się uda je!

dokończenie ze strony 2



W wy ni ku zgło szeń do ty czą cych za dy mie -
nia stra żni cy do ko na li kil ku kon tro li, któ re do ty -
czy ły spa la nia w ko tłow niach oraz roz pa la nia
ogni ska.

Re agu je my ta kże wo bec wła ści cie li psów.
W za le żno ści od oko licz no ści za sto so wa no po -
ucze nia lub uka ra no ich man da ta mi i zo bo -
wią za no do po sprzą ta nia po swo ich
pu pi lach.

Pod ję li śmy kil ka na ście in ter wen cji w sto sun -
ku do osób nie trzeź wych, któ re le żąc na uli cy
lub po niej spa ce ru jąc, stwa rza ły za gro że nie
dla sie bie i in nych uczest ni ków ru chu dro go -
we go. Oso by te naj czę ściej po prze ba da niu
przez le ka rza by ły od da wa ne pod opie kę ro -
dzi ny, nie któ re mu sia ły jed nak być prze wie zio -
ne do ośrod ka trzeź wo ści w War sza wie.

Po ra wio sen na sprzy ja spa ce rom, ale nie -
ste ty ta kże ama to rom spo ży wa nia al ko ho lu
w miej scach pu blicz nych, ta kich jak skwe ry,
par ki i pla ce za baw. Zda rza się rów nież, że
oso ba do ro sła spo ży wa al ko hol al bo czę stu je
nim oso bę nie let nią. Na przy kład w am fi te -

atrze dwóch mło dych lu dzi spo ży wa ło al ko -
hol, a po wy le gi ty mo wa niu je den z nich oka -
zał się oso bą nie let nią. Na sku tek na szej
in ter wen cji zo stał we zwa ny opie kun praw ny
nie let nie go, a in for ma cja o zda rze niu by ła
prze ka za na wła ści wym or ga nom i in sty tu -
cjom, po nie waż Ko deks kar ny sta no wi, że:

„Kto roz pi ja ma ło let nie go, do star cza jąc mu
na po ju al ko ho lo we go, uła twia jąc je go spo ży -
cie lub na kła nia jąc go do spo ży cia ta kie go
na po ju, pod le ga grzyw nie, ka rze ogra ni cze -
nia wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści
do lat 2”.

Czę sto się zda rza, że lu dzie lek ce wa żą prze -
pi sy ru chu dro go we go, a po nad to brak im
wła ści wej oce ny swe go po stę po wa nia. Kie -
dyś na przy kład pew na ko bie ta kie ru ją ca po -
jaz dem za sko czy ła nas stwier dze niem: „Ta kie
par ko wa nie prze szka dza tyl ko w No wym Dwo -
rze i nie jest to żad ne wy kro cze nie”.

Ostat ni ty dzień ob fi to wał, nie ste ty, w kil ka -
na ście in ter wen cji zwią za nych z nie wła ści -
wym par ko wa niem. Naj czę ściej po peł nia ne
wy kro cze nia to par ko wa nie w stre fie obo wią -
zy wa nia zna ku B -36 „Za kaz za trzy my wa nia
się”. Przy po mnij my, że znak ten ozna cza cał -
ko wi ty za kaz, to zna czy, że w ta kim miej scu nie
mo żna za trzy mać się na wet „na chwil kę”.
Zgod nie z ko dek sem wy kro czeń man dat prze -

wi dzia ny za to wy kro cze nie wy no si 100 zł
oraz 1 punkt kar ny. Na gmin nie po peł nia nym
wy kro cze niem jest też nie za cho wa nie od le -
gło ści 10 me trów od skrzy żo wa nia i przej ścia
dla pie szych – ta kie sy tu acje ob ser wu ją co -
dzien nie pra cow ni cy mo ni to rin gu na skrzy żo -
wa niu ul. Na łę cza i ul. War szaw skiej, po dob nie
jest na skrzy żo wa niu ul. Na łę cza z ul. Mo dliń -
ską. Par ko wa nie w ta ki spo sób mo że skut ko -
wać man da tem kar nym w wy so ko ści 300 zł
i 1 punk tem kar nym. Przy po mi na my, że par ku -
jąc na chod ni ku w miej scu do zwo lo nym, na -
le ży po zo sta wić przej ście dla pie szych
wy no szą ce co naj mniej 1,5 me tra, tak by oso -
ba z wóz kiem lub oso ba nie peł no spraw na
mo gły prze je chać tym chod ni kiem.

Art. 47 ustawy „Prawo o ruchu
drogowym”:
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój

na chodniku kołami jednego boku lub
przedniej osi pojazdu samochodowego
o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem,
że:

1. na danym odcinku jezdni nie
obowiązuje zakaz zatrzymania lub
postoju;

2. szerokość chodnika pozostawionego dla
pieszych jest taka, że nie utrudni im
ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3. pojazd umieszczony przednią osią
na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów
na jezdni.

Par ko wa nie na ście żkach ro we ro wych:
Art. 49 pkt 11: Za bra nia się za trzy ma nia po -

jaz du: na dro dze dla ro we rów, pa sie ru chu
dla ro we rów oraz w ślu zie ro we ro wej, z wy jąt -
kiem ro we ru.

We dług ta ry fi ka to ra ta kie par ko wa nie skut -
ku je man da tem w wy so ko ści 100 zł i 1 punk -
tem kar nym.

I ostat nie naj czę ściej po peł nia ne wy kro cze -
nie to par ko wa nie wzdłuż li nii cią głej.

Art. 49
Za bra nia się za trzy ma nia po jaz du:

4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz
w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli
zmusiłoby to innych kierujących
pojazdami wielośladowymi
do najeżdżania na tę linię;

Z no tat ni ka stra żni ka…
Tekst i Foto: Straż Miejska 

n Idzie wio sna, ru szy ły pra ce po rząd ko we. Straż Miej ska na si li ła kon tro le czy sto ści, w ich wy ni ku spo rzą dzo no kil ka dzie siąt
pro to ko łów: stwier dzo no m.in. uszko dzo ną na wierzch nię pla cu za baw, za śmie ce nie te re nów, uszko dze nia w na wierzch ni
dro gi, prze wró co ne zna ki itp. Wszyst kie nie pra wi dło wo ści są prze ka zy wa ne na bie żą co za rząd com dróg oraz wła ści cie lom
pry wat nym i mo ni to ro wa ne jest usu wa nie zgło szo nych uste rek.

NASZE MIASTO Fakty Nowodworskie
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W so bot ni po ra nek 22 kwiet nia uczest ni cy
ak cji ze bra li się na tar go wi sku miej skim
i po ode bra niu rę ka wi czek i wor ków wy ru szy li
na wał prze ciw po wo dzio wy. Wśród sprzą ta ją -
cych oprócz miesz kań ców by li też rad ni: Kry -
sty na Na siad ka, Wio let ta Dy lew ska i Ro man
Bi liń ski, człon ko wie Pol skie go Związ ku Węd kar -
skie go oraz stra ża cy z jed no stek OSP No wy
Dwór Ma zo wiec ki i OSP Ra tow nic two Wod ne.
W ak cję za an ga żo wał się rów nież wi ce sta ro -
sta Pa weł Ca lak. Śmie ci od stro ny Wkry zbie -
ra li ta kże ka ja ka rze, któ rych za bez pie cza li
ło dzią ra tun ko wą dru ho wie z OSP Ra tow nic -
two Wod ne. Jak zgod nie stwier dzi li uczest ni cy
ak cji, z ro ku na rok śmie ci jest co raz mniej.
W tym ro ku ze bra no 20 wor ków od pa dów.

Po za koń cze niu ak cji na wszyst kich jej
uczest ni ków cze kał po czę stu nek: go rą ca gro -
chów ka i kieł ba ski z gril la.

Ko lej ny raz po sprzą ta li wał!
Tekst: red.
Foto: wirtualnynowydwor.pl

n Od by ła się co rocz na wio sen na ak cja sprzą ta nia wa łów. Wzię li w niej udział rad ni Ra dy Miej skiej z prze wod ni czą cym Ra dy
Krzysz to fem Bi sial skim na cze le, stra ża cy i miesz kań cy mia sta.

5. na jezdni obok linii przerywanej
wyznaczającej krawędź jezdni oraz
na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej
wyznaczającej krawędź jezdni;

Ope ra to rzy mo ni to rin gu co dzien nie ujaw -
nia ją na ru sze nia po rząd ku, m.in. ta kie jak spo -
ży wa nie al ko ho lu w miej scach pu blicz nych
czy nie wła ści we par ko wa nie, a oto przy kła dy:
• Park Wybickiego, godziny

późnowieczorne – operator monitoringu
zaobserwował dziwne zachowanie
grupy ludzi przy infomacie. Jeden
z mężczyzn uderzył pięścią
w urządzenie, po czym wszyscy oddalili
się na ławkę w parku. Natychmiast
powiadomił o tym zdarzeniu dyżurnego
Komendy Powiatowej Policji, który wysłał
na miejsce załogę. Na szczęście tym
razem infomat nie ucierpiał, a mężczyźni
zostali przez policjantów pouczeni
o właściwym korzystaniu z urządzeń
elektronicznych.

• Ulica Młodzieżowa, plac zabaw – tu
czujne oko kamery zauważyło młodzież,
która beztrosko korzystała z urządzeń
przeznaczonych dla dzieci w sposób
budzący wiele zastrzeżeń. Na miejsce
udał się patrol strażników, którzy
przeprowadzili rozmowę z młodzieżą,
informując o regulaminie
obowiązującym na placu zabaw.
Po naszej interwencji młodzież opuściła
plac zabaw.

Straż Miej ska na bie żą co re ali zu je pro gram
pro fi lak ty ki w szko łach i przed szko lach. Ostat -
nio oma wia li śmy na stę pu ją ce te ma ty:
• „Bezpieczny Internet” – najmłodszym

użytkownikom Internetu przekazaliśmy
wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie ze
sobą niewłaściwe jego użytkowanie.

• „Wypadek na drodze” – dbając
o wiedzę w zakresie udzielania pierwszej
pomocy ofiarom wypadku, prowadzimy
wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną
– Ratownictwo Wodne zajęcia
w szkołach, uświadamiając i ucząc
naszą młodzież i dzieci, jak ważne jest

prawidłowe i szybkie reagowanie
i niesienie pomocy, dbając
jednocześnie o własne bezpieczeństwo.

• „Odpowiedzialność prawna nieletnich”
– te zajęcia mają na celu uświadomienie
młodym ludziom, że błędy popełniane
w wieku młodzieńczym mogą mieć
konsekwencje w dorosłym życiu.
Omawiane tematy to: stalking, czyli
uporczywe nękanie, a także przemoc
rówieśnicza, kradzież, uszkodzenie
mienia; z jednej strony chcemy pokazać
zagrożenia, na jakie narażona jest
dzisiejsza młodzież, z drugiej zaś
przestrzec młodych ludzi, by nigdy nie
znaleźć się w sytuacjach łamania prawa.
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Kwa li fi ka cje
woj sko we 2017
Tekst i Fo to: Ze spół Pro mo cji i Spraw
Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we go
w NDMaz.

n 4 kwiet nia 2017 ro ku do bie gła koń -
ca kwa li fi ka cja woj sko wa rocz ni -
ka 1998. Przez bli sko mie siąc
do Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej dzia ła ją cej
na te re nie po wia tu no wo dwor skie go
zgło si ło się po nad 400 mę żczyzn i 6 ko -
biet, co sta no wi 94 pro cent wszyst kich
we zwa nych.

Za prze pro wa dza nie kwa li fi ka cji po dzię ko -
wa nia człon kom Ko mi sji zło żył obec ny
na pod su mo wa niu Wi ce sta ro sta No wo dwor -
ski Pa weł Ca lak.

Wię cej na: www.no wo dwor ski.pl

Pięk na wio sen na po go da za chę ca do spa ce rów. Sta ro sta wraz z wi -
ce sta ro stą od wie dzi li Ze spół Pla có wek Edu ka cyj nych w No wym Dwo -
rze Ma zo wiec kim, aby zo ba czyć roz kwi ta ją cy ogród i ko rzy sta ją ce
z je go uro ków dzie ci. By ła to też oka zja do za py ta nia Dy rek tor Jo lan ty
Le sak, jak spra wu je się no wy sa mo chód do prze wo zu osób nie peł no -
spraw nych, z któ re go od nie daw na ko rzy sta ją pod opiecz ni pla ców ki.
Za kup sa mo cho du zo stał sfi nan so wa ny ze środ ków po wia tu oraz z Pań -
stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych.

Wię cej na: www.no wo dwor ski.pl

Nowy samochód w Zespole
Placówek Edukacyjnych
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego w NDMaz.

10 kwiet nia 2017 ro ku w Na siel skim Ośrod -
ku Kul tu ry od by ło się spo tka nie Sta ro sty No wo -
dwor skie go Mag da le ny Bier nac kiej
z miesz kań ca mi gmi ny Na sielsk. Jest to po czą -
tek cy klu spo tkań z miesz kań ca mi po wia tu
pod su mo wu ją cych pierw szą po ło wę ka den -

cji. Sta ro sta za pre zen to wa ła do tych cza so we
wy ni ki pra cy oraz od po wia da ła na py ta nia
uczest ni ków. Obec ny był rów nież Wi ce sta ro -
sta Pa weł Ca lak, któ ry od niósł się do py tań do -
ty czą cych prze pro wa dzo nych in we sty cji.

Wię cej na: www.no wo dwor ski.pl

Spotkanie z mieszkańcami
Tekst i Fo to: Ze spół Pro mo cji i Spraw Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we go
w NDMaz.

WIEŚCI Z POWIATU Fakty Nowodworskie
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Konsultacje społeczne
Pierw szym eta pem two rze nia Stra te gii Roz -

wo ju No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go na la -
ta 2018–2030 by ły kon sul ta cje spo łecz ne, któ re
od by ły się w ubie głym ro ku. Ich głów nym ce -
lem by ła iden ty fi ka cja po trzeb, pro ble mów
i po my słów miesz kań ców mia sta. W ra mach
kon sul ta cji od by ły się spo tka nia oraz prze pro -
wa dzo na zo sta ła an kie ta in ter ne to wa.

W an kie cie za py ta no miesz kań ców No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go o naj wa żniej sze
aspek ty ży cia w mie ście oraz oce nę je go wa -
run ków. Ocza mi miesz kań ców No wy Dwór
Ma zo wiec ki w ostat nich la tach zde cy do wa -
nie zmie nił się na lep sze. Mia ło na to wpływ
przede wszyst kim wy bu do wa nie lot ni ska
w Mo dli nie, po pra wa in fra struk tu ry dro go wej
oraz po ja wie nie się no wych miejsc pra cy.
Zau wa żo no rów nież po pra wę wi ze run ku i es -
te ty ki mia sta, roz wój bu dow nic twa miesz ka -
nio we go, a ta kże bu do wę obiek tów
spor to wo -re kre acyj nych. Miesz kań ców po pro -
szo no rów nież o wska za nie ne ga tyw nych
aspek tów ży cia w mie ście. Wśród nich po ja -
wi ły się ne ga tyw ne opi nie o te re nach zie lo -

nych, ko mu ni ka cji miej skiej i za nie czysz cze niu
po wie trza. Za naj wa żniej szą in we sty cję ma ją -
cą wpływ na roz wój No we go Dwo ru Ma zo -
wiec kie go nie mal wszy scy miesz kań cy uzna li
bu do wę lot ni ska w Mo dli nie.

We dług miesz kań ców No wy Dwór Ma zo -
wiec ki po wi nien dą żyć do te go, by stać się
do brym miej scem do ży cia po przez roz wój
miesz kal nic twa, edu ka cji, roz ryw ki i re kre acji
oraz bu do wa nie lo kal nych spo łecz no ści. Ja ki
po wi nien być No wy Dwór Ma zo wiec ki za kil -
ka lat? Ja kim chcie li by go wi dzieć je go miesz -
kań cy? Mia sto sta le się roz wi ja ją ce z pięk ny mi
dro ga mi, chod ni ka mi, par ka mi, z za go spo da -
ro wa ny mi rze ka mi (dep ta ki, re stau ra cje, przy -
sta nie). Mia sto przy ja zne tu ry stom z pięk nie
oświe tlo ny mi za byt ka mi – opi su je je den
z miesz kań ców.

W ra mach kon sul ta cji od by ło się ta kże dzie -
więć spo tkań z miesz kań ca mi, pod czas któ -
rych py ta no ich o pro ble my, z ja ki mi się
spo ty ka ją, miesz ka jąc w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim. Zgło szo no po trze bę ak ty wi za cji se -
nio rów w mie ście, roz bu do wę mo ni to rin gu
oraz mo der ni za cję oświe tle nia i re wi ta li za cję

mia sta. Miesz kań cy są dzą rów nież, że war to
in we sto wać w tu ry sty kę i zwięk szać atrak cyj -
ność mia sta dla przy jezd nych. W związ ku
z tym na le ży po pra wić ko mu ni ka cję ze sto li cą
oraz two rzyć obiek ty i ini cja ty wy, któ re przy cią -
gną tu ry stów, ta kie jak park li no wy, roz bu do -
wa ście żek ro we ro wych czy ko lej gon do lo wa.

W kon sul ta cjach wzię li rów nież udział tu ry -
ści od wie dza ją cy No wy Dwór Ma zo wiec ki.
Wska zy wa li oni na wy jąt ko we wa lo ry tu ry stycz -
ne oko licz nych za byt ków, zwłasz cza Twier dzy
Mo dlin. Więk szość z od wie dza ją cych, jak wy -
ni ka ło z an kie ty, pla nu je po now nie od wie dzić
mia sto i po le ci ło by wi zy tę w oko li cy in nym oso -
bom. Tu ry ści wi dzą No wy Dwór Ma zo wiec ki ja -
ko atrak cyj ne miej sce dla ro dzin, po ło żo ne
w pięk nej oko li cy, spo koj ne, zie lo ne i ma ją ce
swój urok. Po trzeb na jest jed nak roz bu do wa
ba zy ho te lo wej, któ ra jest nie zbęd na dla roz -
wo ju tu ry sty ki.

Dzię ki kon sul ta cjom spo łecz nym, w któ rych
wzię li udział miesz kań cy i tu ry ści, uda ło się zi -
den ty fi ko wać ich po trze by i ocze ki wa nia, któ -
re sta ną się fun da men tem do stwo rze nia
stra te gii roz wo ju na sze go mia sta.

Razem dla przyszłości naszego miasta!
Tekst i Foto: red.

n Trwają prace nad Strategią Rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018–2030. Dokument powstanie do końca
tego roku i będzie określał kierunki rozwoju i działania zmierzające do realizacji wizji przyszłości miasta.
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Warsz ta ty
Po kon sul ta cjach spo łecz nych czas na ko lej -

ny etap two rze nia Stra te gii Roz wo ju, któ rym są
warsz ta ty. Pierw sze spo tka nie od by ło się
4 kwiet nia w gro nie no wo dwor skich urzęd ni -
ków i pra cow ni ków in sty tu cji. Wśród nich zna -
leź li się przed sta wi cie le Urzę du Mia sta,
Sta ro stwa Po wia to we go, no wo dwor skich szkół,
bi blio te ki, MO SiR -u czy Ośrod ka Kul tu ry. Te ma -
tem warsz ta tów by ły kie run ki do sko na le nia
usług pu blicz nych. Pod czas warsz ta tów uczest -
ni cy mie li za za da nie zi den ty fi ko wać pro ble my
w ob sza rze usług pu blicz nych oraz za pro po no -
wać dzia ła nia zmie rza ją ce do ich roz wią za nia.
Omó wio ne zo sta ły usłu gi edu ka cyj ne, zdro wot -
ne i spo łecz ne, ko mu ni ka cyj ne, ko mu nal ne
oraz kul tu ral ne. W kil ku oso bo wych gru pach
omó wio no po szcze gól ne ka te go rie, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę na pro ble my, ja kie je cha -
rak te ry zu ją. Dla usług edu ka cyj nych wska za no
na pro ble my zwią za ne z bra kiem do pa so wa -
nia ofer ty szkol nic twa za wo do we go do po -
trzeb lo kal ne go ryn ku pra cy, wzrost licz by dzie ci
z ró żny mi dys funk cja mi oraz ro sną ce pro ble my
wy cho waw cze w szko łach. Zda niem uczest ni -
ków ist nie je rów nież po trze ba do po sa że nia
szkół, we ry fi ka cji ofer ty za jęć po za lek cyj nych
oraz pro mo wa nia na uki usta wicz nej.

W wy pad ku usług zdro wot nych wska za no
przede wszyst kim na pro blem bra ku mło dej
ka dry le kar skiej w mie ście oraz po trze bę roz -
wo ju pro gra mów pro fi lak tycz nych. Uczest ni cy
zwró ci li też uwa gę na ba rie ry ar chi tek to nicz -
ne utrud nia ją ce do stęp do in sty tu cji oso bom
nie peł no spraw nym.

Pod czas oma wia nia aspek tu kul tu ry w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim zwró co no uwa gę
na brak ki na oraz sa li te atral nej w mie ście, co
na tu ral nie ogra ni cza ofer tę kul tu ral ną. Uczest -
ni cy są dzą rów nież, że na le ży w cie ka wy spo -
sób za go spo da ro wać oko li ce rze ki,
na przy kład przez stwo rze nie pro me na dy.

Szcze gól nie owoc na oka za ła się dys ku sja
do ty czą ca ko mu ni ka cji. Uczest ni cy zi den ty fi -
ko wa li wie le pro ble mów i trud no ści i mie li wie -
le po my słów na ich roz wią za nie. Głów nym
po stu la tem by ła po pra wa sko mu ni ko wa nia
ze so bą po szcze gól nych dziel nic mia sta oraz

oko licz nych miej sco wo ści. Po ja wi ły się rów nież
pro po zy cje zwięk sze nia licz by przejść pod -
ziem nych i kła dek dla pie szych, a ta kże no -
wych miejsc par kin go wych.

W ka te go rii usług ko mu nal nych zwró co no
uwa gę na po trze bę po pra wy ja ko ści do star -
cza nej wo dy oraz lep szą i bar dziej kon se -
kwent ną se gre ga cję śmie ci przez
miesz kań ców.

To tyl ko nie któ re z po my słów, ja kie po ja wi ły
się pod czas warsz ta tów. Przed na mi jesz cze sie -
dem spo tkań warsz ta to wych, pod czas któ rych
bę dzie my roz ma wiać o wa run kach ży cia

w mie ście, in fra struk tu rze, śro do wi sku, ofer cie
kul tu ral nej i tu ry stycz nej. Od bę dzie się też spo -
tka nie po świę co ne mi sji, wi zji i kie run kom roz wo -
ju No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go. Re zul ta ty
kon sul ta cji spo łecz nych i warsz ta tów sta ną się
fun da men tem do stwo rze nia do ku men tu Stra -
te gii Roz wo ju No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go
na la ta 2018–2030. Wszyst kich miesz kań ców za -
chę ca my do ak tyw ne go uczest nic twa w tym
pro ce sie i wspól ne go wy zna cza nia kie run ków
roz wo ju dla na sze go mia sta.

Wszyst kie po trzeb ne in for ma cje znaj dą
Pań stwo na stro nie www.stra te giandm.pl



Przy po mnij my, że do ku ment Pro gram re wi ta -
li za cji Mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki na la -
ta 2016–2023 two rzo ny był od ma ja
do li sto pa da 2016 ro ku z du żym za an ga żo wa -
niem miesz kań ców na sze go mia sta. Je go ce lem
by ło okre śle nie ob sza ru, któ ry wy ma ga in ter wen -
cji po przez dzia ła nia re wi ta li za cyj ne o cha rak te -
rze spo łecz nym i go spo dar czym, tak by
prze ciw dzia łać nie po żą da nym zja wi skom spo -
łecz nym i eko no micz nym. Na le ży przy po mnieć,
że to wła śnie miesz kań cy wnie śli du ży wkład, je -
śli cho dzi o me to dy wy pro wa dza nia ze sta nu kry -
zy so we go ob sza ru wska za ne go do re wi ta li za cji,
któ rym jest nie mal ca łe osie dla Mo dlin Twier dza

oraz osie dle Cen trum. Miesz kań cy przed sta wia li
pro po zy cje na praw cze ob sza rów zde gra do wa -
nych – za po mo cą kart pro jek to wych, w któ rych
opi sy wa li przed się wzię cia, któ rych re ali za cja ma
skut ko wać wy pro wa dze niem ze sta nu kry zy so -
we go ob sza rów zde gra do wa nych.

Osta tecz na ak cep ta cja Pro gra mu re wi ta li -
za cji… przez Urząd Mar szał kow ski na sze go wo -
je wódz twa to jed nak nie ko niec pra cy z tym
do ku men tem. W naj bli ższym cza sie Mia sto No -
wy Dwór Ma zo wiec ki zło ży wnio sek o do fi nan -
so wa nie na przed się wzię cie pn. „Ak ty wi za cja
spo łecz na i go spo dar cza ob sza ru zre wi ta li zo -
wa ne go po przez roz wój in fra struk tu ry daw ne -

go Ka sy na Ofi cer skie go”. Je go ce lem jest po -
pra wa funk cjo no wa nia obiek tu GKO, tak aby
mo żna by ło w nim re ali zo wać sze ro ko ro zu -
mia ne funk cje spo łecz ne oraz go spo dar cze.
Pro jekt ten wpi sa ny jest do Pro gra mu re wi ta li -
za cji… ja ko pro po zy cja wpły wa ją ca na oży -
wie nie osie dla Mo dlin Twier dza.

Wpi sa nie do ku men tu do Wy ka zu pro gra -
mów re wi ta li za cji wo je wódz twa ma zo wiec kie -
go jest nie bez zna cze nia dla osób czy
pod mio tów, któ re zło ży ły swo je pro po zy cje w for -
mie kart pro jek to wych, któ re osta tecz nie zna la -
zły się w do ku men cie. Swo je pro po zy cje zło ży li:
Gru pa Kon kret, Po wiat no wo dwor ski oraz miesz -
kań cy. W pro gra mie zna la zły się pro po zy cje
spo łecz ne, ta kie jak ak ty wi za cja se nio rów, szko -
le nia dla NGO czy prze wod ni ków, a ta kże in fra -
struk tu ral ne – mo der ni za cja car skich blo ków czy
No wo dwor skie go Cen trum Me dycz ne go.

Za chę ca my do za po zna nia się z do ku men -
tem: http://bip.no wy dwor maz.pl/pu blic/po -
pup.php?id_me nu_item=167565

Koniec prac nad programem rewitalizacji
Tekst: Wydział Projektów Infrastrukturalnych

n Praca nad Programem rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2016–
2023 dobiegła końca. Miasto zostało oficjalnie poinformowane, że dokument został
pozytywnie zaopiniowany przez niezależnych ekspertów i w najbliższym czasie
będzie wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.

Zin te gro wa ny plan re wi ta li za cji (ZPR) ma
obej mo wać kon cep cję pro gra mo wo -prze -
strzen ną roz wo ju i za go spo da ro wa nia Pla cu
Sol ne go z na brze żem. Kon cep cja […] po win -
na uwzględ niać roz wią za nia, któ re oży wią
zde gra do wa ne ob sza ry, znaj dą dla nich no -
we za sto so wa nie oraz wy ko rzy sta ją ist nie ją cy
w nich po ten cjał. Jed no cze śnie pro po no wa -
na kon cep cja mu si za pew nić miej sce dla od -
po czyn ku i re kre acji miesz kań ców mia sta
i tu ry stów wraz z usłu ga mi or ga ni zo wa ny mi
przez sek tor pry wat ny. Dzia ła nia po win ny być
re ali zo wa ne z uwzględ nie niem i po sza no wa -

niem dzie dzic twa kul tu ro we go […] miej sca
– czy ta my w opi sie przed mio tu za mó wie nia.

ZPR mu si być zgod ny m.in. z Pro gra mem
Re wi ta li za cji Mia sta, a ten prze wi du je przy wró -
ce nie funk cji spo łecz nej Pla co wi Sol ne mu. To
dla te go – oprócz miejsc par kin go wych – po -
ja wią się na nim i w je go naj bli ższej oko li cy
ele men ty sprzy ja ją ce spę dza niu cza su wol ne -
go: zie leń, miej sca do czyn ne go i bier ne go
od po czyn ku. Plac Sol ny miał by się stać bra -
mą pie sze go trak tu wio dą ce go wa łem na -
rwia nym. Tu jest miej sce na oświe tlo ny bul war
spa ce ro wy, ście żkę ro we ro wą, ma ri nę dla

ma łych jed no stek rzecz nych i in fra struk tu rę
dla ka ja ka rzy.

Wa żną ro lę w two rze niu do ku men tu ode gra
Lo kal na Gru pa ds. Re wi ta li za cji. Jej za da niem
bę dzie wspar cie wie dzą i do świad cze niem
w pra cach zwią za nych z opra co wy wa niem,
wdra ża niem ZPR oraz mo ni to ro wa niem prac.
Do udzia łu w spo tka niach gru py za pro sze ni zo -
sta ną przed sta wi cie le lo kal nej spo łecz no ści, or -
ga ni za cje po za rzą do we, drob ni przed się bior cy,
du że i śred nie przed się bior stwa, spe cja li ści ds.
re wi ta li za cji, eks per ci w dzie dzi nie urba ni sty ki,
in sty tu cje na uko we i in ne pod mio ty. W ce lu
stwo rze nia kon cep cji urba ni stycz nej z wy ko rzy -
sta niem ist nie ją cej za bu do wy i pro jek to wa niem
no wej (ta kże tej ma łej) wy ko naw ca bę dzie też
pro wa dził wła sne ba da nia i eks per ty zy.

Fi nal nie ZPR bę dzie się skła dał z czę ści opi -
so wej i gra ficz nej. Oprócz po głę bio nej dia gno -
zy i ce lów stra te gicz nych tekst ma za wie rać
ogól ny za rys w za kre sie za rzą dza nia ob sza -
rem, pro ce dur zwią za nych z pla no wa nym
part ner stwem pu blicz no -pry wat nym, ana li zę
ry zy ka i sza co wa ne do cho dy. Część gra ficz na
ma się skła dać z: kon cep cji pro jek tu za go spo -
da ro wa nia ob sza ru pi lo ta żo we go w ska li 1:500
z po ka za niem m.in. ro dza ju na wierzch ni, pro -
jek to wa nych cią gów ko mu ni ka cyj nych, zie le -
ni, roz miesz cze nia pro jek to wa nych obiek tów
ma łej ar chi tek tu ry i in nych obiek tów ku ba tu ro -
wych; kon cep cji ar chi tek to nicz nej (ro dza ju)
ma łej ar chi tek tu ry i ele men tów ar chi tek tu ry
kra jo bra zu, np. me bli miej skich, ele men tów
oświe tle nia, fon tann, po mni ków, tę żni so lan ko -
wych, zie le ni; wi zu ali za cji kom pu te ro wych lub
ry sun ków per spek ty wicz nych przed sta wia ją -
cych szcze gó ło we roz wią za nia wy bra nych
istot nych frag men tów ob sza ru pi lo ta żo we go.

Po opra co wa niu zin te gro wa ny plan re wi ta -
li za cji tra fi pod ob ra dy Ra dy Miej skiej.
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Zamawiamy koncepcję zagospodarowania
Placu Solnego z nabrzeżem
Tekst: Martyna Kordulewska
Foto: Archiwum Urzędu Miejskiego

n Ruszyło postępowanie na opracowanie Zintegrowanego planu rewitalizacji
elementu dziedzictwa kulturowego na obszarze pilotażowym projektu
„RESTAURA”. Dokument powstanie jeszcze w tym roku.



Uro czy sto ści roz po czę ła msza świę ta w ko -
ście le pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła, któ rą od -
pra wił pro boszcz pa ra fii ks. kan. An drzej
Kwiat kow ski. W ho mi lii przy po mniał, jak do szło
do Zbrod ni Ka tyń skiej i pod kre ślił zna cze nie
praw dy o tej zbrod ni. Po mszy ucznio wie Ze -
spo łu Szkół nr 2 za pre zen to wa li krót ki, wzru sza -
ją cy pro gram ar ty stycz ny, przy go to wa ny
pod kie run kiem Ma rii Mo żdżyń skiej i Re na ty
Ja strzęb skiej.

Ko lej nym punk tem uro czy sto ści był prze -
marsz na Skwer im. ks. Sta ni sła wa Po nia tow skie -
go przed Urzę dem Miej skim. Po zło że niu
mel dun ku do wód cy Gar ni zo nu Ka zuń płk.
Ada mo wi Przy go dzie przez do wód cę kom pa -
nii ho no ro wej i ode gra niu hym nu pań stwo we -
go głos za brał płk rez. Al fred Ka ba ta – pre zes

ZG ZOR RP, któ ry po wi tał za pro szo nych go ści.
By li wśród nich m.in.: rad ny sej mi ku Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go Piotr Woj cie chow ski, Prze -
wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Krzysz tof Bi sial ski,
Se kre tarz Ja cek Ge re luk, Sta ro sta Po wia tu No -
wo dwor skie go Mag da le na Bier nac ka, Bur -
mistrz San do mie rza Ma rek Bron kow ski, wójt
Gmi ny Czo snów An to ni Kręź le wicz, Szef In ży nie -
rii Woj sko wej w In spek to ra cie Ro dza jów Wojsk
DGRSZ płk Ma rek Waw rzy niak oraz płk. Sła wo -
mir Kryw ko re pre zen tu ją cy dy rek to ra De par ta -
men tu Edu ka cji, Kul tu ry i Dzie dzic twa MON,
Mak sy mi lian So kół -Po toc ki – za stęp ca dy rek to -
ra Cen tral nej Bi blio te ki Woj sko wej w War sza -
wie, a ta kże przed sta wi cie le War szaw skiej
Ro dzi ny Ka tyń skiej, ro dzin ofi ce rów Ba ta lio nu
Elek tro tech nicz ne go, in sty tu cji woj sko wych,
mło dzież, har ce rze, kom ba tan ci. Wśród go ści
obec ni by li rów nież: 103-let ni kom ba tant kpt.
w st. spocz. An drzej Rak – naj star szy czło nek
Związ ku oraz 93-let ni kom ba tant Ro man Ka czo -
row ski – ho no ro wy oby wa tel mia sta.

Pułkownik rez. Al fred Ka ba ta w oko licz no -
ścio wym wy stą pie niu pod kre ślił, że uro czy sto -
ści ka tyń skie w No wym Dwo rze są

or ga ni zo wa ne od 1994 ro ku i że wśród za mor -
do wa nych by ło 38 ofi ce rów wy wo dzą cych się
z Ba ta lio nu Elek tro tech nicz ne go, któ ry w la -
tach 1921–1939 sta cjo no wał w No wym Dwo -

rze Ma zo wiec kim. Do dał, że do tąd w ca łym
kra ju po sa dzo no 21 Dę bów Pa mię ci po świę -
co nych żoł nie rzom Ba ta lio nu Elek tro tech nicz -
ne go, w tej licz bie 8 w No wym Dwo rze
Ma zo wiec kim.

Na stęp nie przy stą pio no do po sa dze nia
dzie wią te go Dę bu Pa mię ci, po świę co ne go
mjr. sap. Alek san dro wi Ga wi nie. Jak po wie -
dzia ła Ewa Ma la sie wicz, dy rek tor Ze spo łu
Szkół nr 2, szko ła od 2009 ro ku uczest ni czy
w sa dze niu Dę bów Pa mię ci i w ogól no pol -
skim pro gra mie „Ka tyń… oca lić od za po mnie -

nia”. Po od czy ta niu przez ucznia szko ły ży cio -
ry su mjr. sap. Alek san dra Ga wi ny po sa dzo no
Dąb Pa mię ci. Ak tu te go do ko na li ucznio wie,
dy rek tor Ewa Ma la sie wicz, prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej Krzysz tof Bi sial ski, płk Adam Przy -
go da, płk rez. Al fred Ka ba ta i za pro sze ni go -
ście. Pod no wo po sa dzo nym Dę bem
Ka tyń skim zło żo no bia łe ró że.

Ko lej ny mi punk ta mi pro gra mu był apel pa -
mię ci, sal wa ho no ro wa i ode gra nie sy gna łu
„Śpij Ko le go”.

Pro wa dzą cy ce re mo nię ppłk w st. spocz.
Jó zef Szat kow ski od czy tał li sty oko licz no ścio -
we, któ re do uczest ni ków uro czy sto ści skie ro -
wa li Jan Jó zef Ka sprzyk – p.o. Sze fa Urzę du ds.
Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych,
oraz gen. bryg. Ro bert Głąb – do wód ca Gar -
ni zo nu War sza wa. Głos za bra ła rów nież Ha li -
na Dra chal – pre zes War szaw skiej Ro dzi ny
Ka tyń skiej, któ ra wy ra zi ła uzna nie płk. rez. Al -
fre do wi Ka ba cie za dzia ła nia upa mięt nia ją -
ce ofia ry Zbrod ni Ka tyń skiej i zło ży ła
po dzię ko wa nia or ga ni za to rom.

Człon ko wie ZOR RP i współ pra cu ją cych
z nim sto wa rzy szeń zło ży li kwia ty i za pa li li zni -
cze pod ta bli cą upa mięt nia ją cą żoł nie rzy Ba -
ta lio nu Elek tro tech nicz ne go, znaj du ją cą się
na te re nie daw nych ko szar przy ul. Pa de rew -
skie go.

Obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Tekst: Andrzej Krajewski, red.
Foto: Sebastian Bańbura, M. Łada, A. Błoński, B. Morawski

n 23 kwietnia 2017 roku odbyły się uroczystości w 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Ich organizatorami byli: władze
samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2 Mazowiecki Pułk
Saperów i Zespół Szkół nr 2.
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O go dzi nie 10.00 w sa li wi do wi sko wej za sie -
dli mło dzi re cy ta to rzy zwy cięz cy eli mi na cji
szkol nych wraz z opie ku na mi. Ju bi le uszo wy
kon kurs za słu gu je na su per ju ro ra i ta kie go
uda ło się nam za pro sić. By ła nim Jo an na Ku -
lig, bar dzo uta len to wa na ak tor ka mło de go
po ko le nia, któ ra spe cjal nie dla nas zna la zła
czas w trak cie pra cy nad fil mem. Od pierw -

szych chwil pod bi ła ser ca dzie ci i do ro słych
prze sym pa tycz nym za cho wa niem i po zy tyw -
nym po dej ściem do na szych tro chę stre mo -
wa nych re cy ta to rów. Po prze słu cha niu 27

uczest ni ków wy bór tyl ko trzech fi na li stów był
nie zwy kle trud ny, „bo po ziom był na praw dę
bar dzo wy so ki „, jak stwier dzi ła Pa ni Jo an na.

Po dwu dzie sto mi nu to wej prze rwie ju ror ki Jo -
an na Ku lig i Li dia Go dlew ska (przed sta wi ciel -
ka NOK) do szły do kon sen su su i ogło szo no
wy ni ki kon kur su. W ka te go rii klas 1–3 wy grał
Alek san der Lech ze Szko ły Pod sta wo wej nr 7,
w ka te go rii klas 4–6 Anie la Kieł ba siń ska ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 5, a w ka te go rii gim na -
zjum – Ma ria Pio trow ska z Pu blicz ne go Gim -
na zjum nr 2. To oni bę dą re pre zen to wać

No wy Dwór Ma zo wiec ki w fi na le XL Kon kur su
Re cy ta tor skie go „War szaw ska Sy ren ka w Ma -
zo wiec kim In sty tu cie Kul tu ry w War sza wie.
Zwy cięz cy otrzy ma li cen ne na gro dy, a by ły ni -
mi bar dzo obec nie mod ne mo bil ne gło śni ki
Blu eto oth oraz au dio bo oki z kla sy ką po ezji
i pro zy, któ re ufun do wał No wo dwor ski Ośro -
dek Kul tu ry. Na za koń cze nie eli mi na cji kon kur -
so wych na sza prze mi ła ju ror ka od po wia da ła
na py ta nia dzie ci i z uśmie chem po zo wa ła
do pa miąt ko wych zdjęć.

Na szym re pre zen tan tom ży czy my suk ce -
sów pod czas fi na łu.

W tym miej scu chce my ser decz nie po dzię -
ko wać na uczy cie lom no wo dwor skich szkół
pod sta wo wych i gim na zjal nych za wie lo let nią
pra cę z pod opiecz ny mi i udział w ko lej nych
edy cjach Kon kur su Re cy ta tor skie go „War -
szaw ska Sy ren ka”, bo dzię ki ich wspar ciu
wspól nie wy cho wu je my po ko le nia sym pa ty -
ków re cy ta cji i po ezji w naj lep szym wy da niu.

WYDARZENIA Fakty Nowodworskie
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Wyjątkowa czterdziestka
Tekst i Foto: NOK

n Poniedziałek 20 marca 2017 roku był w Nowodworskim Ośrodku Kultury dniem wyjątkowym. Tego dnia odbyły się tu
eliminacje miejskie jubileuszowego XL Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka „. Możemy się pochwalić, że
w naszym ośrodku konkurs odbywa się już od 30 lat i nadal nie traci zainteresowania wśród dzieci i młodzieży.
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Wśród obec nych nie za bra kło naj wy ższych
władz związ ko wych: p. Elżbie ty Ostrow skiej
– prze wod ni czą cej Za rzą du Głów ne go PZE RiI
oraz p. Ja nu sza Czy ża – prze wod ni czą ce go
Od dzia łu Okrę go we go PZE RiI. Na uro czy stość
przy by li ta kże Sta ro sta Po wia tu No wo dwor skie -
go Mag da le na Bier nac ka, Wi ce sta ro sta Pa -
weł Ca lak, Bur mistrz Ja cek Ko wal ski,
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Krzysz tof Bi sial -
ski, wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Gra ży na Nad -
rzyc ka, rad ni Ra dy Miej skiej, przed sta wi cie le
słu żb mun du ro wych, za przy jaź nio nych or ga -
ni za cji spo łecz nych oraz licz ne gro no człon -
ków Związ ku.

Uro czy stość zwią za na by ła nie tyl ko z ju bi -
le uszem Związ ku, lecz ta kże z ob cho dzo nym
za wsze w kwiet niu Świa to wym Dniem In wa li -
dy. Oko licz no ścio we wy stą pie nie z tej oka zji
wy gło si ła Kry sty na Ko can – pre zes Od dzia łu
Re jo no we go ZE RiI. Pod kre śli ła, że od kil ku lat
za cho dzą za uwa żal ne zmia ny po staw wo bec
osób nie peł no spraw nych. Do strze żo no, że ci
lu dzie ma ją au ten tycz ną po trze bę re ali zo wa -
nia się w ró żnych dzie dzi nach ży cia, ma ją
swo je za in te re so wa nia i pa sje, któ re sta no wią
źró dło ra do ści, li kwi du ją ne ga tyw ne stre sy
i do war to ścio wu ją psy chicz nie. Zwró ci ła uwa -

gę na zmia ny za cho dzą ce w prze strze ni pu -
blicz nej, li kwi do wa nie ba rier ko mu ni ka cyj -
nych, dzię ki cze mu obec ność osób
nie peł no spraw nych w ży ciu spo łecz nym jest
dzi siaj nor mą.

„Sta raj my się w mia rę mo żli wo ści nieść
wspar cie oso bom nie peł no spraw nym, ob da -
rzać ra do ścią i cie płem pły ną cym z głę bi ser -
ca, na któ re tak cze ka ją. Bądź my to le ran cyj ni,
wra żli wi i ser decz ni w ob co wa niu z oso ba mi
nie peł no spraw ny mi, pod chodź my do ich pro -
ble mów bez uprze dze nia, ze świa do mo ścią,
że wszy scy lu dzie ma ją rów ne pra wa choć
od mien ne mo żli wo ści” – za ape lo wa ła na ko -
niec do ze bra nych.

Hi sto rię po wsta nia or ga ni za cji na na szym
te re nie przy bli ży ła Eu ge nia Pod wiąz ka, by ła
wie lo let nia pre zes Związ ku.

Oso by wspie ra ją ce or ga ni za cję oraz jej ak -
tyw ni człon ko wie zo sta li uho no ro wa ni pa miąt -
ko wy mi sta tu et ka mi i od zna cze nia mi.

Na za koń cze nie uro czy sto ści w pod róż
po sta rej War sza wie, we wspa nia łym wy stę pie
ar ty stycz nym, za brał wszyst kich ze spół DE SA
z Po mie chów ka, pod kie row nic twem nie za stą -
pio nej Jan ki Pa toc kiej.

Pół wieku Związku Emerytów
Tekst i Foto: Aneta Pielach-Pierścieniak

n 50 lat temu powstał Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Z tej okazji 27 kwietnia odbyły się uroczystości
w oddziale nowodworskim organizacji. Jak zawsze zorganizowano je w lokalu Relax.
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OGŁOSZENIA

Wielkogabaryty
Co zbieramy
Wszelkiego rodzaju odpady z wyposażenia mieszkań
i domów:
• meble – fotele, stoły, krzesła
• łóżka i materace
• dywany, lampy
• walizki
• wózki
• piece
• rowery, kosiarki.

Czego nie zbieramy
• części samochodowych i opon
• odpadów z remontów i budów
• odpadów przemysłowych
• odpadów opakowaniowych
• eternitu
• papy

Elektroodpady
Co zbieramy
Kompletne odpady zużytego sprzętu:
• pralki, lodówki, zmywarki, telewizory
• kuchenki mikrofalowe, piekarniki, odkurzacze, roboty

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

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

Czego nie zbieramy
• baterii i akumulatorów
• żarówek, świetlówek, lamp szklanych, kineskopów

System Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i kompletnego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Prosimy mieszkańców o wystawienie rzeczy przed posesję w dniu odbioru, tzn.:
20.05.2017 r. – dzielnice miasta między Narwią a Wisłą, od godz. 730 do 1400

27.05.2017 r. – Modlin i Modlin Twierdza, od godz. 730 do 1400

Fakty Nowodworskie



Piotr Gór ski po cho dził ze Świac ka w po wie -
cie au gu stow skim. Uro dził się w 1859 ro ku
w tra dy cyj nej ro dzi nie szla chec kiej. Wcze śnie
utra cił oj ca i wy cho wy wa ny był przez mat kę.
Od dzie ciń stwa sty kał się z oso ba mi, któ re
w na stęp nych dzie się cio le ciach sta ły się tu za -
mi pol skiej kul tu ry i na uki. Do je go przy ja ciół
i zna jo mych na le że li: Eli za Orzesz ko wa, Ma ria
Ko nop nic ka, Alek san der Świę to chow ski, Wa -
cław Sie ro szew ski i Igna cy Da szyń ski.

Ukoń czył In sty tut Rol ni czy w Pu ła wach. Po -
nie waż je go mło dość przy pa dła na okres
zwa ny w li te ra tu rze po zy ty wi zmem, prze po jo -
ny był ide ami pra cy u pod staw i pra cy or ga -
nicz nej. Mi mo re stryk cji rzą do wych otwo rzył
w swo im ma jąt ku szko łę i ochron kę z na uką
ję zy ka pol skie go. Ini cjo wał po wsta wa nie pla -
có wek uczą cych za wo du: Szko ły Rol ni czej
w Szta bi nie i Szko ły Han dlo wej w Su wał kach.
W tej ostat niej ufun do wał sa mo dziel ny ga bi -
net fi zycz ny.

W swo ich do brach wpro wa dzał no wo cze -
sne me to dy agrar ne, roz wi jał ho dow lę. Łą czył
roz wój rol nic twa z roz wo jem prze my słu, m.in.
two rząc w ro dzin nym Świac ku za kła dy prze -
twa rza ją ce ziem nia ki. Nie był to je dy ny za kład
te go ty pu, któ ry pro wa dził. W 1889 ro ku na był
fa brycz kę mącz ki kar to fla nej w Ja ku bo wi cach.
Czte ry la ta póź niej stał się współ wła ści cie lem
nie czyn nej od kil ku lat fa bry ki w No wym Dwo -
rze. Ma jąc tak roz licz ne zo bo wią za nia, Piotr
Gór ski w wie lu pro jek tach i przed się wzię ciach
dzia łał wspól nie z przy ja cie lem z lat szkol nych
Edwar dem Mó raw skim, tak by ło i w tym wy -

pad ku. Fa bry kę w Ja ku bo wi cach i na szą no -
wo dwor ską wspól ni cy od da li w 1902 ro ku w za -
rząd in ży nie ro wi elek tro ni ko wi Wa cła wo wi
Mó raw skie mu, sy no wi Edwar da. No wo dwor -
skie przed się bior stwo by ło więk sze niż to w Ja -
ku bo wi cach i wy ma ga ło częst sze go do zo ru.
Z te go po wo du Mó raw scy za miesz ka li w na -
szym mie ście. Piotr Gór ski, moc no za an ga żo -
wa ny w spra wy ro dzin nej Su walsz czy zny,
w No wym Dwo rze tyl ko by wał.

Bar dzo czę sto wi zy ty w No wym Dwo rze wią -
za ły się z po by tem w War sza wie, gdzie Gór ski
za ła twiał nie tyl ko in te re sy, ale rów nież udzie -
lał się spo łecz nie. Li sta in sty tu cji spo łecz nych,
któ rych był współ za ło ży cie lem lub człon kiem,
jest rów nie im po nu ją ca jak ta obej mu ją ca je -
go dzia ła nia prze my sło wo -rol ni cze. By ły to
m.in. To wa rzy stwo Wza jem ne go Kre dy tu, To -
wa rzy stwo Kul tu ry Pol skiej, Pol skie To wa rzy stwo
Kra jo znaw cze. Uwa ża ny był za czło wie ka wy -
jąt ko wo uczci we go i świa tłe go, dla te go
w więk szo ści tych sto wa rzy szeń wy bie ra ny był
do za rzą du.

Z tych sa mych po wo dów w 1908 ro ku zo stał
wy bra ny sę dzią gmin nym, nie ste ty, rząd nie
za twier dził go na tym sta no wi sku. Był to sku tek
pa trio tycz nej dzia łal no ści Gór skie go. Stał się
nie wy god ny dla miej sco wych władz i źle wi -
dzia ny w ko łach rzą do wych. Co praw da wła -
ści ciel no wo dwor skiej kroch mal ni nie ła mał
pra wa, ale je go dzia ła nia by ły po strze ga ne
ja ko nie bez piecz ne i an ty rzą do we. Skoń czy ło
się to po le ce niem, ja kie gu ber na tor su wal ski
otrzy mał z Pe ters bur ga: Piotr Gór ski miał zo -

stać przy mu so wo prze sie dlo ny na trzy la ta
do Ar chan giel ska.

Praw do po dob nie nie zdą żył do wie dzieć się
o tym wy ro ku. Nie zdą żył też za ła twić pie nię -
dzy na pla no wa ną roz bu do wą su wal skiej
han dlów ki. Zmarł na gle pod czas po by tu
w War sza wie w nie dzie lę 13 mar ca 1910 ro ku.
Miał 50 lat. Cia ło zmar łe go wy sta wio no w ko -
ście le św. Alek san dra na pl. Trzech Krzy ży i tam
też w dwa dni póź niej od pra wio no pierw sze
na bo żeń stwo. Wła ści wy po grzeb od był się
w Teo li nie w po wie cie au gu stow skim. Do ko -
ścio ła, któ re go bu do wę zmar ły w znacz nej
mie rze spon so ro wał, przy by ły tłu my. Oka za ło
się przy tym, jak za raź li wa by ła dzia łal ność
spo łecz na Gór skie go. Wśród ża łob ni ków by li
ro bot ni cy z je go ma jąt ku i ci, któ rzy dzię ki nie -
mu zdo by li za wód. Za miast ku po wać dro gie
kwia ty ufun do wa li oni je dy nie skrom ny wie -
niec, resz tę skład ko wych fun du szy prze zna -
cza jąc na sty pen dium dla nie za mo żne go
ucznia uko cha nej przez zmar łe go Szko ły Han -
dlo wej w Su wał kach. Piotr Gór ski spo czął w ro -
do wej ka pli cy na cmen ta rzu w So poć kach.

Krót ko po je go śmier ci zmie nio no za pi sy
w do ku men tach no wo dwor skiej kroch mal ni.
Ja ko je dy ne go za ło ży cie la umiesz czo no
w nich Edwar da Mó raw skie go. W grud niu te -
go sa me go ro ku przed się bior stwo sta ło się
spół ką ak cyj ną, a w jej za rzą dzie za sie dli po -
tom ko wie obu za ło ży cie li. Ofi cjal nie fir mę za -
re je stro wa no pod na zwą: Fa bry ka Prze two rów
Kar to fla nych – No wy Dwór – P. Gór ski i E. Mó -
raw ski Spół ka Ak cyj na, mi mo że Piotr Gór ski już
nie żył. Upa mięt nio no w ten spo sób czło wie -
ka, któ ry przy szłość Pol ski wi dział w wy kształ ce -
niu i do bro by cie jej miesz kań ców.

Piotr Górski – zapomniany patriota
Tekst: Ma ria Mo żdżyń ska
Ilu stra cje: Fo to gra fia Pio tra Gór skie go, za miesz cza na przez współ cze sną mu pra sę we wspo mnie niach po śmiert nych,
Piotr Gór ski i Edward Mó raw ski – dłu go let ni przy ja cie le i współ pra cow ni cy

n Jednym z większych nowodworskich zakładów przemysłowych była tzw. fabryka krochmalna. Powstała w XIX wieku,
zbudowana dla holenderskiego przedsiębiorcy Scholtena, ale rozwinęła się i w pamięci nowodworzan pozostała jako
własność spółki Górski – Mórawski. Wędrując po miejscowym cmentarzu, trudno nie zauważyć okazałego grobowca rodziny
Mórawskich. Po drugim wspólniku nie ma tu śladu. Nikt też nie pamięta, że oficjalna nazwa nowodworskiej fabryki miała
być upamiętnieniem patrioty, który dążenie do dobra Ojczyzny widział nie w walce, lecz w pracy.
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Bra li śmy udział w tar gach przez trzy dni,
na sto isku Ma zow sza pro mo wa li śmy No wy
Dwór Ma zo wiec ki i je go atrak cje tu ry stycz ne.
W dzia ła niach tych po ma ga ła nam Baś ka
Mur mań ska i sta ro daw ni wo jow ni cy. Na sze sto -
isko cie szy ło się du żym za in te re so wa nie tar go -

wych go ści i in nych wy staw ców. W ra mach
ak cji spa cer po Ma zow szu zor ga ni zo wa li śmy
dla tu ry stów i miesz kań ców No we go Dwo ru
Ma zo wiec kie go wy ciecz kę pod ha słem „Fil -
mo wy spa cer po Twier dzy Mo dlin”. Ze wzglę -
du na spe cy fi kę miejsc, do któ rych mie li

do trzeć uczest ni cy wy ciecz ki, ich licz ba z ko -
niecz no ści mu sia ła być ogra ni czo na. Aby
wziąć udział w wy ciecz ce, na le ża ło wy słać
zgło sze nie do Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej.
Nadaw ca zgło sze nia otrzy my wał in for ma cję
o miej scu zbiór ki i pla nie wy ciecz ki. Licz ba
zgło szeń nie mal wy czer pa ła prze wi dzia ny li mit,
nie ste ty, po go da – chłód i wiatr – od stra szy ła
wie lu uczest ni ków. Z za pi sa nych 28 osób w wy -
ciecz ce wzię ło udział tyl ko 13. Pod opie ką
prze wod ni ka po Twier dzy Mo dlin – pa ni Elżbie -
ty Wier ciń skiej uczest ni cy spa ce ru od wie dzi li
m.in. WAK, bu dy nek Ko szar Obron nych i je go
dzie dzi niec oraz Wie żę Czer wo ną. Po zna li
miej sca, gdzie po wsta wa ło wie le pol skich i nie
tyl ko pol skich fil mów. Na za koń cze nie spa ce -
ru uczest ni cy otrzy ma li w Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej przy Baś ki Mur mań skiej 164 upo -
min ki przy go to wa ne przez Urząd Mar szał kow -
ski Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go oraz
bez płat nie zwie dzi li no wą eks po zy cję w Mu -
zeum Kam pa nii Wrze śnio wej i Twier dzy Mo dlin

Spa cer zo stał zor ga ni zo wa ny przy współ -
pra cy i wspar ciu Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go, firm Kon kret
i War sza wa Mo dlin Smart Ci ty oraz Mu zeum
Kam pa nii Wrze śnio wej i Twier dzy Mo dlin. Dzię -
ku je my.

Inauguracja sezonu turystycznego 2017
Tekst i Foto: Biuro LOT Trzech Rzek

n Podczas Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2017 w sobotę 22 kwietnia
rozpoczął się sezon turystyczny na Mazowszu. Wraz z jego inauguracją na targowej
estradzie w kilku miastach Mazowsza zorganizowano z tej okazji spacery.

Już 10 czerw ca Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry -
stycz na Trzech Rzek za pra sza do udzia łu w wio -
sen nym spły wie Wi słą. 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.

– Tym ra zem ru szy my szla kiem kró lo wej pol -
skich rzek, za czy na jąc na szą przy go dę w przy -
sta ni Mło ci ny, a koń cząc na pla ży w Mo dli nie
Twier dzy. Wspól nie po ko na my bli sko 26-ki lo -
me tro wy dy stans – mó wi Se ba stian So siń ski,
pre zes Lo kal nej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej
Trzech Rzek.

W ra mach cy klu 3Rze ki w tym ro ku od był się
już zi mo wy spływ Wkrą. Mi mo mroź nej au ry
i dość ory gi nal ne go ter mi nu (1 stycz nia) cie -
szył się du żym za in te re so wa niem. 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 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 na stro nę in ter ne to wą www.3rze ki.pl.

Zapraszamy na spływ Wisłą
Tekst: Biuro LOT Trzech Rzek, Foto: Damian Ochtabiński

n 10 czerwca odbędzie się wiosenny spływ Wisłą, organizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Trzech Rzek.
Zachęcamy do udziału.

TURYSTYKAFakty Nowodworskie
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Na lot ni sku w Mo dli nie spo tka li śmy się już
o 5.00 ra no. Po po że gna niach z ro dzi ną nad -
szedł czas na ru ty no we kon tro le pasz por to we
i cel ne. Na szczę ście nikt nie zo stał za trzy ma -
ny na dłu żej, więc mo gli śmy spo koj nie przejść
do ha li od lo tów.

Lon dyn przy wi tał nas sil nym, chłod nym wia -
trem, więc z ra do ścią od po czę li śmy w sa mo -
cho dach wio zą cych nas do miej sca
za kwa te ro wa nia. Po go da jed nak w ni czym
nam nie prze szko dzi ła i za raz po za mel do wa -
niu uda li śmy się na zwie dza nie prze pięk nej
oko li cy. Po szli śmy do Hy de Par ku, naj star sze go
i naj więk sze go par ku w Lon dy nie, któ ry ka żdy
ra so wy tu ry sta mu si obo wiąz ko wo od wie dzić.

Na stęp ne go dnia po śnia da niu wy ru szy li -
śmy z ho te lu, aby zwie dzić naj wa żniej sze miej -
sca w Lon dy nie – na wstę pie Buc kin gham
Pa la ce i West min ster Ab bey. Nie ste ty, w tym
dniu po go da na dal nam nie do pi sy wa ła,
więc oglą da li śmy mia sto z wy so ko ści Lon don

Eye, ukry ci przed desz czem i wia trem. Póź niej
zwie dza li śmy eks po zy cje w Na tio nal Gal le ry,
na stęp nie uda li śmy się do Co vent Gar den,
gdzie mo gli śmy za ku pić kil ka pa mią tek i obej -
rzeć ulicz nych graj ków. Po zna li śmy rów nież
słyn ne lon dyń skie pla ce: Le ice ster Squ are
i Pic ca dil ly Cir cus, a ta kże słyn ne skle py: Har -
rods i Ham leys. Zmę cze ni 21-ki lo me tro wym
mar szem wró ci li śmy do ho te lu.

Ko lej ny dzień oka zał się wspa nia ły. Ra no
ok. go dzi ny 10.00 po szli śmy do Mu zeum Fi gur
Wo sko wych Ma da me Tus saud. Ko lej ną atrak -
cją by ła prze ja żdżka ko lej ką do Gre en wich.
Zwie dzi li śmy tam Roy al Ob se rva to ry Mu seum,
a ta kże zro bi li śmy so bie zdję cia, sto jąc jed no -
cze śnie na dwóch pół ku lach na sze go glo bu.
Aby upa mięt nić tę wi zy tę, za ku pi li śmy pa miąt -
ki na re gio nal nym tar gu i skosz to wa li śmy lo kal -
nych pysz no ści.

Ostat nie go dnia na szej wi zy ty w Lon dy nie
ro bi li śmy za ku py na jed nej z naj sław niej szych

ulic sto li cy An glii i – Oxford Stre et. Po dwu go -
dzin nym za ku po wym ma ra to nie wró ci li śmy
do ho te lu i z tru dem za pa ko wa li śmy wszyst ko
do wa li zek. Nie ste ty, nasz po byt w Lon dy nie
do bie gał koń ca, po że gna li śmy się z mia stem
i wró ci li śmy do Pol ski.

Na za koń cze nie wy pa da tyl ko po twier dzić,
że w Lon dy nie na praw dę nie mo żna się nu -
dzić. Jest tu wspa nia ła hi sto ria An glii, nie po -
wta rzal ne atrak cje tu ry stycz ne, pięk ne par ki
kró lew skie i wie le oka zji do zro bie nia za ku -
pów. Przy wieź li śmy ze so bą mnó stwo zdjęć
i nie za po mnia nych wra żeń, któ rych do star czył
nam Lon dyn.

Wiosenna wycieczka do Londynu
Tekst i Foto: Agata Grunkowska, klasa 1, red.

nWe wto rek 21 mar ca 2017 ro ku dzie się cio oso bo wa gru pa pod opie ką pań Ewy
Szmyt kow skiej i Emi lii Na piór kow skiej wy ru szy ła w wy ma rzo ną pod róż do An glii. 

Te ma ty ka spo tka nia do ty czy ła trud nej dla
dzie ci sy tu acji zwią za nej z cho ro bą ro dzi ców
lub in nych bli skich człon ków ro dzi ny. Wpro wa -
dze niem do za jęć sta ła się za ba wa in te gra -
cyj na „czło wiek do czło wie ka” oraz roz mo wa
z dzieć mi o przy czy nach ró żnych cho rób, któ -
re do ty ka ją lu dzi. Wy cho wan ko wie udzie la li
bar dzo mą drych od po wie dzi i za pi sy wa li je
na ar ku szach pa pie ru.

Na stęp nie pa ni Ka sia za po zna ła uczniów
z tre ścią baj ki te ra peu tycz nej Za cza ro wa ne
bu ty*. Jej bo ha ter ką by ła dziew czyn ka o imie -
niu Do rot ka oraz jej ro dzi ce, a szcze gól nie ma -
ma, któ ra z po wo du wy pad ku
sa mo cho do we go nie mo gła cho dzić. Cór ka
pra gnę ła zdo być „za cza ro wa ne bu ty”, aby ko -
bie ta mo gła od zy skać zdro wie. Baj ka koń czy
się po zy tyw nie: le karz pro wa dzą cy cho rą in for -
mu je te le fo nicz nie ro dzi nę, że ma ma dziew -
czyn ki obu dzi ła się i za czę ła po ru szać no ga mi.

Dzie ci wy my śla ły dal szy ciąg baj ki, a po tem
wszy scy uczest ni cy spo tka nia od tań czy li ra do -
sny ta niec zdro we go czło wie ka.

Póź niej na uczy ciel ka roz ma wia ła z dzieć mi
o oso bach nie peł no spraw nych. W na wią za -
niu do idei in te gra cji re ali zo wa nej w na szej
pla ców ce za sta na wia li śmy się, jak mo że my
po móc nie peł no spraw nym ró wie śni kom i co

mo że my zro bić, aby czu li się wśród nas do -
brze, swo bod nie. Po przez ćwi cze nie „po moc -
na dłoń” uczest ni cy wy ra zi li pla stycz nie swo je
po my sły.

Na za koń cze nie za jęć omó wio no pra ce
dzie ci i od czy ta no ha sło fi na ło we spo tka nia:
„Zdro wie to bez cen ny skarb”.

Za ję cia prze bie ga ły w ra do snej, przy ja znej
at mos fe rze, a baj ki te ra peu tycz ne – nie zwy -
kłe, peł ne na dziei opo wia da nia – z pew no -
ścią po zy ska ją sym pa tię wie lu mło dych
czy tel ni ków.

*Baj ka po cho dzi z ksią żki Ka mi li Zda no -
wicz-Ku char czyk, Moc jest w nas. Baj ki te ra -
peu tycz ne dla dzie ci i ich ro dzi ców, Im puls,
Kra ków 2016.
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Spotkanie z bajką terapeutyczną
Tekst i Foto: Katarzyna Dobruk

n W piątkowe popołudnie 24 marca pani Kasia Dobruk zabrała wychowanków
świetlicy SP7 w niezwykły i ciekawy świat bajek. Odbyły się zajęcia z bajkoterapii,
która jest jednym ze sposobów pomocy dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie
z sytuacjami trudnymi, powodującymi lęk. Każda bajka terapeutyczna kończy się
pozytywnie, co pokazuje, że nawet smutne, traumatyczne wydarzenie może mieć
optymistyczny finał.

EDUKACJA Fakty Nowodworskie



Ka żda kla sa wy sta wi ła re pre zen ta cję skła -
da ją cą się z czte rech uczniów: dwie dziew -
czyn ki i dwóch chłop ców – oraz

wy cho waw cy kla sy. Kon ku ren cje wie lo bo jo -
we by ły tak do bra ne, aby by ło spor to wo, bo -
jo wo i we so ło. Ry wa li za cja by ła bar dzo

za cię ta, ze spo ły wal czy ły o ka żdą se kun dę
czy metr par kie tu.

Kla sy fi ka cja koń co wa:
• I miejsce – IIa
• II miejsce – IIIb
• III miejsce – IIb

Zwy cię ski ze spół wy stą pił w skła dzie: Oli wia
Ja ku biak, An ge li ka Krucz kow ska, Da wid Red -
man, Se ba stian Pio trz ko wicz. Wy cho waw ca
kla sy – Ar tur Kie lar.

Po za wo dach wie lo bo jo wych wy stą pi ła gru -
pa ta necz na pa ni Re na ty Sa wic kiej -Tu rek, pre -
zen tu jąc bar dzo wio sen ny po kaz ta necz ny,
któ ry zo stał na gro dzo ny owa cją gim na zjal nej
pu blicz no ści. Ostat nim punk tem pro gra mu ob -
cho dów pierw sze go dnia wio sny był za cię ty
mecz ko szy ków ki po mię dzy re pre zen ta cją na -
uczy cie li i uczen nic gim na zjum. Wbrew ocze ki -
wa niom na uczy cie le ani przez chwi lę nie
od da li ini cja ty wy swo im uczen ni com. Tym bar -
dziej że mie li w swo ich sze re gach du chow ne -
go, księ dza Mar ci na Zę ba lę, któ ry
za pre zen to wał swo je do sko na łe umie jęt no ści
ko szy kar skie, sta jąc się jed nym z twór ców koń -
co we go suk ce su.

Na za koń cze nie za wo dów wrę czo no na -
gro dy ufun do wa ne przez UKS Re du ta.

Pierwszy dzień wiosny w Twierdzy na sportowo
Tekst i Foto: Sławomir Krzeczkowski

n W Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy pierwszy dzień wiosny – 21 marca
– obchodzono na sportowo. Dzięki zgodzie dyrektora szkoły Zdzisława
Szmytkowskiego reprezentacje klas gimnazjalnych wystartowały w wieloboju
sportowym, który miał wyłonić najlepszych.

EDUKACJAFakty Nowodworskie
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W uro czy stych ob cho dach po wi ta nia wio -
sny wzię ły udział dzie ci z wszyst kich grup wie -
ko wych: Ty gry ski, Żab ki, Mo tyl ki, Del fin ki,
Pszczół ki, a ta kże dzie ci z Miej skie go Żłob ka
nr 1. W przed szko lu na praw dę zro bi ło się wio -
sen nie. Wszyst kie dzie ci ze bra ły się w sa li
i w wiel kim na pię ciu cze ka ły na to, co się wy -
da rzy. W tle sły chać by ło pio sen kę Skal dów
za ty tu ło wa ną „Wio sna”, gdy na gle oczom
dzie ci uka za ły się dwie pięk ne pa nie: jed na
w bia łej suk ni, dru ga w zie lo nej. Cho dzi ły mię -
dzy dzieć mi, sy piąc płat ka mi śnie gu i ko lo ro -
wy mi kwiat ka mi.

Pro wa dzą ca za py ta ła dzie ci, czy ma ją ja -
kiś po mysł na wy pę dze nie zi my. Dzie ci po sta -
no wi ły za śpie wać pio sen kę. „Wsia daj zi mo
na san ki i ucie kaj już, za bierz śnie żne bał wan -
ki, za bierz wiatr i mróz…” – ta kie ra dy mia ły
dzie ci dla Pa ni Zi my, z któ rą w tym dniu wszy -
scy się że gna li. Wszyst kie gru py ko lej no pre -
zen to wa ły ku kły Ma rzan ny.

W dal szej czę ści uro czy sto ści, pod czas
wspól nych za baw, przed szko la ki słu cha ły opo -
wia dań o wio śnie, roz wią zy wa ły przy rod ni cze
za gad ki, śpie wa ły pio sen ki. Na stęp nie w barw -
nym ko ro wo dzie prze ma sze ro wa li śmy uli ca mi
Mo dli na Twier dzy, wzbu dza jąc du że za in te re -
so wa nie miesz kań ców. Pod czas mar szu dzie -
ci śpie wa ły wio sen ne pio sen ki i szu ka ły oznak
wio sny w przy ro dzie. Wszyst kich ogar nę ła
spon ta nicz na ra dość. Po po wro cie we szli śmy
do ogro du przed szkol ne go, by już na za wsze
po że gnać zi mę. Ma rzan ny spło nę ły w ogniu,
a my wró ci li śmy do na sze go przed szko la.

Pożegnanie zimy
i powitanie wiosny w PP4
Tekst: Monika Skrońska
Foto: Kinga Kuczkowska

n 21 marca w PP4 odbyło się uroczyste pożegnanie zimy, połączone
z jednoczesnym powitaniem wiosny. To dzień wyczekiwany chyba przez
wszystkich. Po długiej i mroźnej zimie chcemy ciepła, kwiatów, zielonych drzew
i śpiewu ptaków. Dlatego w tym dniu obowiązywały wiosenne barwy – przede
wszystkim kolor zielony.



Magiczny dywan
Tekst i Foto: Paulina Włodarczyk,
Milena Ciurzyńska

n Na dzieci z Piątki, po ich powrocie
z ferii, czekała wielka niespodzianka.

W szko le po ja wił się Ma gicz ny Dy wan, czy li
urzą dze nie umo żli wia ją ce pro wa dze nie in te -
rak tyw nych za jęć, na któ rych dzie ci uczą się

po przez za ba wę. Uczest ni cy prze ży wa ją
wspa nia łe przy go dy, po cząw szy od gier i za -
baw ru cho wych po edu ka cję po znaw czą
z ró żnych dzie dzin na uki.

Ma gicz ny Dy wan to sys tem czuj ni ków ru -
chu, któ ry za wie ra w so bie kom pu ter, pro jek -
tor i pa kiet gier edu ka cyj nych. Urzą dze nie
wy kry wa ruch oso by po ru sza ją cej się po ob -
ra zie wy świe tla nym na pod ło dze. Ak ty wi zu je
on dzie ci, po bu dza ich wy obraź nię i roz wi ja wie -

le funk cji, m.in. ko or dy na cję wzro ko wo -ru cho wą,
kon cen tra cję uwa gi, orien ta cję prze strzen ną,
mo to ry kę.

W ra mach pro jek tu ucznio wie zdo by wa li
cen ną wie dzę na te mat wpły wu wo dy na or -
ga nizm ludz ki oraz po dej mo wa li wie le dzia łań
ma ją cych na ce lu zmie nie nie na wy ków ży -
wie nio wych u in nych dzie ci. Ucznio wie wy -
sta wi li też spek takl te atral ny „Mod ne
wi ta min ki”, słu żą cy na kło nie niu wi dow ni
do spo ży wa nia jak naj więk szej ilo ści wa rzyw
i owo ców, oraz wcie li li się w po stać Wo do lub -
ka, któ ry pro mo wał pi cie wo dy mi ne ral nej.

Zdrowo jem, więcej wiem
Tekst i Foto: Paulina Włodarczyk

n Dzieci z klasy IId Szkoły Podstawowej nr 5 wzięły udział w projekcie
edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej wiem”, realizowanym przez Fundację BOŚ
i objętym patronatem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy.

www.nowydwormaz.pl20

Easy English
Tekst i Foto: Koordynator konkursu Ewa
Szmytkowska – nauczyciel języka
angielskiego

n 10 kwietnia 2017 r. odbył
się I Międzyszkolny Konkurs Języka
Angielskiego dla uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu
nowodworskiego „Easy English”.

Idea kon kur su po le ga na wspól nej za ba -
wie ję zy ko wej, któ rej ce lem jest zmo ty wo wa -
nie mło dych lu dzi do na uki ję zy ka
an giel skie go ja ko na rzę dzia ko mu ni ka cji we
współ cze snej Eu ro pie.

Kon kurs zor ga ni zo wa ło Pu blicz ne Gim na -
zjum nr 4 im. płk. Edwar da Ma le wi cza w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim. Pa tro nat
ho no ro wy nad kon kur sem ob ję ła Sta ro sta Po -
wia tu No wo dwor skie go pa ni Mag da le na Bier -
nac ka, któ ra ufun do wa ła na gro dy.

Do kon kur su zgło si ły się 4 szko ły, wzię ło w nim
udział 10 uczniów. Test trwał 120 mi nut, skła dał
się z czę ści słu cho wej i pi sem nej. Ko mi sja wy ło -
ni ła lau re atów: I miej sce – Da riusz Gło dek (PG
nr 2), II miej sce – Klau dia Ma jew ska
(PG 4), III miej sce – Ju lia Szcze pań ska (PG w Po -

mie chów ku). Pa ni Mag da le na Bier nac ka, pan
Pa weł Ca lak oraz dy rek tor szko ły pan Zdzi sław
Szmyt kow ski wrę czy li dy plo my i na gro dy rze czo -
we. Ka żdy uczest nik otrzy mał dy plom uczest nic -
twa w kon kur sie oraz cze ko la do we go za jącz ka
– w związ ku ze świę ta mi Wiel ka noc ny mi.

EDUKACJA



Woda w naszym życiu
Tekst: Alek san dra To bol czyk
Fo to: Kin ga Kucz kow ska

n 7 kwietnia PP4 gościło panią
Joannę Troińską – mamę Gosi z grupy
Delfinki. Pani Asia z wykształcenia jest
inżynierem środowiska wodnego
i pracuje w Regionalnym Zarządzie
Gospodarki Wodnej.

Pod czas spo tka nia prze ka za ła nam kil ka
cie ka wo stek do ty czą cych zna cze nia wo dy
w na szym ży ciu. Prze pro wa dzi ła wie le eks pe -
ry men tów i do świad czeń, dzię ki któ rym dzie ci
mo gły po znać wy ko rzy sta nie wo dy w śro do -
wi sku i do wie dzieć się, jak wa żną ro lę od gry -
wa ona w ży ciu czło wie ka.

Dzię ki pa ni Asi przed szko la ki po zna ły trzy
sta ny sku pie nia wo dy: sta ły (lód), cie kły (wo -
da w dzban ku) i ga zo wy (pa ra wod na). Mo -
gły ta kże od po wie dzieć so bie na py ta nie, czy
kul ki z pla ste li ny, z fo lii alu mi nio wej i pi łecz ki
pin pon go we mo gą za to nąć w szkla nym na -

czy niu peł nym wo dy. Jak się oka za ło, tyl ko kul -
ki z pla ste li ny z po wo du swo jej cię żko ści za to -
nę ły pod wo dą.

Cie ka wost ką by ło też to, po co bu do wa ne
są ta my wod ne i do cze go słu żą. Pa ni Asia
przy po mo cy Go si po ka za ła nam do świad cze -
nie, któ re go ce lem by ło zro zu mie nie, na czym
po le ga pra ca za po ry wod nej. Otóż słu ży ona
do ochro ny prze ciw po wo dzio wej, po ma ga
też gro ma dzić (re zer wu ar wo dy) i po zy ski wać
wo dę, któ rą czło wiek za mie nia w ener gię, ale
mo że mieć rów nież wa lor tu ry stycz ny.

Pa ni Asia po ka za ła też dzie ciom, któ ra
ciecz mie sza się z wo dą – prze pro wa dzi ła do -
świad cze nie z so kiem ma li no wym, mle kiem
i ole jem. Ku zdzi wie niu i za chwy tom przed szko -
la ków olej ja ko je dy na sub stan cja po zo stał
na po wierzch ni wo dy i przy jął po stać ró żnej
wiel ko ści bą bel ków.

Na za koń cze nie te go cie ka we go i bar dzo
po ucza ją ce go spo tka nia dzie ci po dzię ko wa -
ły pa ni Asi za przy by cie i za mnó stwo atrak cji,
dzię ki któ rym uświa do mi ły so bie, jak wa żna
w na szym ży ciu jest wo da.

EDUKACJAFakty Nowodworskie
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Chcie li śmy, aby wie dział, że ucznio wie i na -
uczy cie le Ze spo łu Szkół w No wym Dwo rze Ma -
zo wiec kim – Twier dzy Mo dlin pa mię ta ją o tej
rocz ni cy i mo dlą się za nie go. Dla te go przy go -
to wa li śmy ra zem z dzieć mi spe cjal ną kar tę
z ży cze nia mi, któ ra zo sta ła wy sła na do Wa ty -
ka nu. Ma my na dzie ję, że Pa pież bę dzie miał
wie le ra do ści, czy ta jąc te ży cze nia.

A my 13 mar ca, prze ży wa jąc swo je szkol no -
-pa ra fial ne re ko lek cje wiel ko post ne, bę dzie -
my się szcze gól nie mo dlić za Pa pie ża
Fran cisz ka, aby Bóg dał mu:
• dużo sił w pasterzowaniu całym

Kościołem,
• dużo radości, która zaraża wszystkich

smutasów,
• dużo zapału i mocy Ducha Świętego, by

budzić gorliwość świętości w tych, którzy
trochę przysypiają na kanapach.

Z życzeniami do Papieża Franciszka
Tekst i Foto: s. Ewa Grzegorczyn

n 13 marca Papież Franciszek będzie obchodził czwartą rocznicę wyboru
na Stolicę Piotrową.

Od 3 do 7 kwiet nia spe cja li ści pra cu ją cy
z dzieć mi or ga ni zo wa li w na szym przed szko lu
dla ka żdej z grup za ję cia na te mat ró żnic mię -
dzy ludź mi, od bie ra nia świa ta za po mo cą
zmy słów oraz roz po zna wa nia i na zy wa nia
emo cji. Dzie ci ba wi ły się i do świad cza ły wie -
lo zmy sło wo. Ka żdy mógł po czuć za po mo cą
wszyst kich zmy słów, czy coś jest np. mi łe w do -
ty ku al bo brzyd ko pach nie. Wy ra zem ra do ści
ze wspól ne go do świad cza nia i by cia ra zem
by ły nie bie skie pla ka ty z nie bie ski mi pie cząt -
ka mi, któ re dzie ci wy ko na ły wła sny mi dłoń mi.

Ro dzi ce mo gli uzy skać in for ma cje na te -
mat trud no ści w co dzien nym funk cjo no wa niu
osób z au ty zmem i do wie dzieć się, gdzie szu -
kać po mo cy, je śli za nie po koi ich coś w roz wo -
ju ich dzie ci.

Włącz niebieskie światło
Tekst i Foto: S.M.

n W Publicznym Przedszkolu nr 2 po raz kolejny obchodziliśmy Dni Autyzmu.



n Fantastycznie spisała się para
biegaczy Joggera w Orlen Warsaw
Marathonie, rozegranym
w niedzielę 23 kwietnia. Byli to: Ania
Świstak i Piotr Ochman, brat męża Ani.

Od kil ku lat obo je star tu ją w bar wach no wo -
dwor skie go jog ge ra i na le żą do naj lep szych
bie ga czy. Ania w ubie głym ro ku zo sta ła ma -
mą, do bie ga nia wró ci ła pod ko niec 2016 ro -
ku. Zgła sza jąc się do war szaw skie go ma ra to nu,
tym ra zem po sta no wi ła wy star to wać ze swo im
no wo na ro dzo nym sy nem, Pio trek miał jej po -
ma gać na tra sie. Pró ba uda ła się zna ko mi cie!
Wy nik prze szedł naj śmiel sze ocze ki wa nia!
Na kil ka na ście ty się cy star tu ją cych obo je do -
bie gli z wóz kiem do me ty – Pio trek zo stał skla -
sy fi ko wa ny na 1239 miej scu, Ania na 1243  -
osią ga jąc re we la cyj ne re zul ta ty: Pio trek 3:29:01,
Ania 3:29:02. Trud no się dzi wić ra do ści na ich
twa rzach, gdy prze kra cza li me tę ma ra to nu.
Gra tu lu je my wspa nia łe go wy czy nu!

Wyczyn biegaczy nowodworskiego
Joggera w Orlen Maratonie
Tekst i Foto: emka
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Na miejsce tego wydarzenia wybrano
olbrzymią aulę warszawskiego Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która
wypełniła się do ostatniego miejsca.
Organizatorzy zaprezentowali zebranym kilka
filmów z sześciu imprez tego cyklu,
przeprowadzonych od października
ubiegłego roku do marca 2017 roku na
terenie Parku Leśnego na warszawskich
Młocinach. Poinformowali też, że w 6 rundach

zarejestrowano 1337 dorosłych uczestników i
448 dzieci. Z tej liczby 583 dorosłych, w tym 226
kobiet, oraz 204 dzieci w City Trail Junior
nagrodzono pięknymi medalami za
ukończenie 4 biegów. Na medalu
umieszczona jest znacząca inskrypcja Tonny
Robinsa: „Każde wielkie osiągnięcie zaczyna
się od decyzji, by spróbować”.

Szesnaście takich medali zdobyli zawodnicy
nowodworskiego Joggera-NOSiR. w City Trail

Junior w bardzo silnej konkurencji tuż za podium
uplasowało się rodzeństwo Robert i Wiktoria
Kuczyńscy, a pozostała czwórka – Agnieszka
Kuczyńska, bracia Michał i Sławek Rynkunowie
oraz Michał Wodyński – zajęła miejsca w
pierwszej dziesiątce swoich kategorii wiekowych.
W konkurencji seniorów w czołówkach swoich
kategorii bardzo wysoko uplasowali się Ania
Świstak i Daria Mirowska, a wśród mężczyzn
Michał Wodyński, Piotr Ochman, Karol Bielec,
Marek Dobrowolski i Andrzej Piekut, którzy
pozostawili za sobą kilkudziesięciu rywali nie tylko
z Mazowsza i Warszawy, ale i z całego kraju,
licznie uczestniczących w tych biegach.

Wspaniała atmosfera zawodów udzieliła
się organizatorom z Poznania, którzy
zakończyli uroczystość słowami: „Dziękujemy,
Warszawo!”.

Zakończenie City Trail
Tekst i Foto: emka

n 22 marca odbyło się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego cyklu biegów
przełajowych City Trail z Nationale Nederlanden 2016/2017.
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Ta miej sco wość na ma pie Po land Bi ke go -
ści od sa me go po cząt ku, czy li od dzie wię ciu
lat. Na star cie, po now nie na te re nie War sza -
wa -Mo dlin Smart Ci ty, sta nę ło tym ra zem – i to
mi mo bar dzo nie sprzy ja ją cej po go dy – 700
mi ło śni ków jaz dy na dwóch kół kach. Na tra -
sie by ło wszyst ko. Spo ro tech nicz nych zjaz dów
i pod jaz dów oraz prze jaz dy przez hi sto rycz ne
for ty fi ka cje Twier dzy. Ka żdy też mógł się zmie -
rzyć z „Wajs gó rą”, wy ma ga ją cym pod jaz dem
w oko li cach Mo dli na.

Na naj dłu ższym dy stan sie MAX (53 km) zwy -
cię żył Er nest Ku row ski (Wa wa Bi ke Te am)
przed Ad ria nem Ju siń skim i Ka mi lem Kusz mi -
drem (obaj z TRW MTB Ra cing Te am). Wśród
ko biet wy gra ła Bar ba ra Kle czaj (Go Sport AK
Sped Te am), wy prze dza jąc Iza be lę Żesz czyń -
ską (Dir ty 40) i Ka ta rzy nę Sku rę (Ab so lu te Bi kes
Re dIn go Te am).

Tra sę MI NI (26 km) naj szyb ciej po ko nał To -
masz Strze miecz ny (Wy spor to wa ni Ra cing Te -
am) przed Ka mi lem Kar wa tem (Ro wer La dy.pl)
i Grze go rzem Mar cin kie wi czem (Nasz Bi ke Te -
am). W ry wa li za cji ko biet trium fo wa ła Mag da -
le na Kusz mi der (Le gio no wo), któ ra wy prze dzi ła
Jo an nę Sob czuk (Wo do cią gi War szaw skie) i Ka -
ta rzy nę Gre go ro wicz (Go Sport AK Sped Te am).

Na dy stan sie FAN (9 km) ści ga li się ucznio -
wie szkół pod sta wo wych. Wśród chłop ców
zwy cię żył Jan Owcza rek (War szaw ski Klub Ko -

lar ski) przed Ma cie jem Pe try szy nem (UKK Hu -
ra gan Wo ło min) i Ja nem Am bro żkie wi czem
(War szaw ski Klub Ko lar ski). W gro nie dziew -
cząt naj lep sza by ła Ka ta rzy na Pra sz cza łek
(Dy na mik ART) przed Do mi ni ką Wi śniew ską
(UKK Hu ra gan Wo ło min) i Ma rią Am bro żkie -
wicz (War szaw ski Klub Ko lar ski). W Mi ni Cros -
sie na te re nie Mia stecz ka Po land Bi ke jeź dzi ły
też dzie ci w wie ku 2–4 i 5–6 lat.

W ry wa li za cji dru ży no wej w No wym Dwo rze
Ma zo wiec kim trium fo wał TRW MTB Ra cing Te -
am przed Ab so lu te Bi kes Re dIn go Te am
i MGG Hel pea Te am. Mło dzie żo wą punk ta cję
dru ży no wą wy grał War szaw ski Klub Ko lar ski
przed UKK Hu ra gan Wo ło min i Ka myk Ra dzy -
min MTB Te am. W kla sy fi ka cji ro dzin nej zwy cię -

ży li Gre go ro wi czo wie przed Żesz czyń ski mi
i Stru zi ka mi. W punk ta cji Omnium Po land Bi -
ke 2017 pro wa dzą na dal Ad rian Ju siń ski (TRW
MTB Ra cing) i Jo an na Sob czuk (Wo do cią gi
War szaw skie).

LOT TO Po land Bi ke Ma ra thon w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim zo stał zor ga ni zo wa ny
przy współ pra cy z Urzę dem Mia sta No wy
Dwór Ma zo wiec ki, No wo dwor skim Ośrod kiem
Spor tu i Re kre acji, War sza wa -Mo dlin Smart Ci -
ty, Urzę dem Mar szał kow skim Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go, pro fe sjo nal nym skle pem
i ser wi sem AB SO LU TE BI KES oraz mar ką ro we -
rów SU PE RIOR.

Wię cej na www.po land bi ke.pli www.fa ce -
bo ok.com/Po land.Bi ke.Ma ra thon

LOTTO Poland Bike Marathon
w Nowym Dworze Mazowieckim
Tekst i Foto: Organizatorzy

n Legendarna Twierdza Modlin ponownie została zdobyta! Drugi etap LOTTO Poland Bike Marathon 2017, cyklu wyścigów
amatorów na rowerach górskich, organizowanego przez Grzegorza Wajsa, został rozegrany w Nowym Dworze Mazowieckim.



Pół ma ra ton w Le gio no wie – 1 kwiet nia
Ka ta rzy na Owcza rek – był to jej pierw szy

pół ma ra ton, prze bie gła go w 2 h 19 min i sta -
nę ła na po dium, zaj mu jąc 3. miej sce w ka te -
go rii ko biet 19–29 lat.

Ma ra ton Dęb no – 2 kwiet nia
Jo an na Tro ja now ska (5 h 2 min) i Mał go rza -

ta Olej nik (5 h 20 min) prze bie gły kró lew ski dy -
stans – 42 km 195 me trów.

Pół ma ra ton War szaw ski – 26 mar ca
Na si za wod ni cy po ka za li kla sę, zwłasz cza

że dla więk szo ści z nich był to de biut. Oto wy -
ni ki:
Ko bie ty:
• Do ro ta Krzy ża now ska 2 h 17 min
• Ewe li na Py rek 2 h 17 min
• Ka ta rzy na Pa to le ta 2 h 18 min
• Agniesz ka Łasz czyk 2 h 24 min
• Mał go rza ta Sa wic ka 2 h 24 min
Mę żczyź ni:
• Łu kasz Ziem ka 1 h 38 min
• Ka rol Ko ryc ki 1 h 41 min

• Pa weł Fa lęc ki 1 h 45 min
• Piotr Ka miń ski 1 h 46 min
• Ka mil Świa tła 1 h 46 min
• Sła wo mir Ro ba kie wicz 1 h 52 min

Pół ma ra ton w Li zbo nie – 19 marca
• Ra fał Peł szyk 2 h 8 min
• Ka rol Bie lec 1 h 36 min

Or len War sow Ma ra thon – 23 kwiet nia
• Da riusz Kur piew ski 4 h 16 min
• Ka mil Świ ta ła 4 h 6 min (ży ciów ka)
• Piotr Ka miń ski 3 h 58 min

Bieg na 10 km – 23 kwietnia
• Ol ga Prze bie ra ła 1h 11 min 59 s
• Ka ta rzy na Hycz ko Spraw ka 1 h 2 min 41 s
• Ka mil Łusz czyń ski 59 min 51 s (de biut)
• Ba sia Sob czyk 59 min 34 s (de biut)
• Ane ta Sa la mo no wicz 56 min
• Da riusz Ba gnic ki 47 min 22 s (ży ciów ka)
• Ka rol Bie lec 39 min 27 s
• Wojtek Dudek (jeden z naszych

trenerów) 36 min 10 s:)

Pół ma ra ton Gór ski w Szczaw ni cy
– 22 kwiet nia
• Do ro ta Krzy ża now ska
• Agniesz ka Łasz czyk
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Rozbiegamy Nowy Dwór – wieści z tras
Tekst i Foto: Rozbiegamy Nowy Dwór

n Sezon biegowy trwa na dobre! Nowodworscy biegacze z powodzeniem startowali w licznych imprezach biegowych,
odnosząc wiele sukcesów.
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