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Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu  
Mazowieckiego, 

Wrzesień to dla Wszystkich Polaków czas wspo-
mnień o tragicznych wydarzeniach sprzed  
79 lat – rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 
Nie zapominamy o tamtych dniach, dniach he-
roicznej walki i dzielnej obrony naszych granic. 
Pamiętamy przede wszystkim o bohaterskiej 
obronie Twierdzy Modlin – co roku organizuje-
my uroczystości upamiętniające jej bohaterów 
i ich heroiczną walkę. 15 września odbyły się 
uroczystości rocznicowe obrony Twierdzy Mo-
dlin z września 1939 roku. Relację z obchodów 
zamieszczamy w dziale wydarzenia na str. 14. 
Wewnątrz wydania zamieszczamy także infor-
macje z innych imprez jakie odbyły się w na-
szym mieście w ostatnich tygodniach – Po-
żegnaniu Lata, pikników zorganizowanych na 
osiedlu Okunin i przez Stowarzyszenie Triglav 
„Mali Odkrywcy Twierdzy Szyfrów”. 
Temat numeru tych Faktów poświęcamy inwe-
stycjom miejskim. Tylko w tym roku na realiza-
cję zadań inwestycyjnych wydamy z budżetu 
miasta ponad 38 milionów złotych, a w ciągu 
ostatnich czterech lat kwota ta osiągnie po-

ziom ponad 97 milionów. Zestawienie zadań 
prezentujemy na str. 2-4. 
Kolejny raz przypominamy o darmowych po-
radach prawnych dla naszych mieszkańców. 
Od ponad 9 lat możecie bezpłatnie korzystać 
z usług prawnika. Z jakiego rodzaju sprawa-
mi przychodzą do niego mieszkańcy oraz jak 
i gdzie można się zapisać – o tym na str 12. 
Na koniec zapraszam Państwa na kolejną,  
10. edycję Nowodworskich Manewrów Kaba-
retowych. Impreza odbędzie się 14 paździer-
nika o godz. 17:00 w Nowodworskim Ośrod-
ku Sportu i Rekreacji. Bilety w cenie 50 zł do 
nabycia także przez internet – szczegóły na 
plakacie. 

Życzę przyjemnej lektury. 

Od Redakcji

www.nowydwormaz.pl

Spis treści Od Burmistrza

adRes Redakcji: 
Urząd Miejski 

ul. Zakroczymska 30, pok. 124

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel./fax 22 5 122 203

e-mail: fakty@nowydwormaz.pl

www.nowydwormaz.pl

RedaktOR nacZeLna: Aneta Pielach–Pierścieniak

PROjekt i dtP: JS Studio

ZdjĘcie na OkŁadce: Arch., UM

dRUk: Regis sp. z o.o.

Redakcja dziękuje wszystkim za nadesłane teksty  

i informacje. Redakcja zastrzega sobie prawo 

skracania i redagowania tekstów. 

FAKTY NOWODWORSKIE

temat nUmeRU

Ponad 38 mln. na inwestycje w tym roku!

n Ponad 38 mln złotych wyda w tym roku Miasto na realizację inwestycji. 
W trakcie realizacji są m.in. parkingi P&R przy obu stacjach kolejowych, system 
ścieżek rowerowych i nowa wypożyczalnia rowerów, biblioteka czy boisko przy 
Szkole Podstawowej nr 5. 

TeksT ANeTA PIeLAch – PIeRŚcIeNIAKFoTo ARch. UM, DAMIAN OchTABIńKI. STOWARZySZeNIe PRZyJAcIół PIąTKI

Ponad 38 mln złotych wyda w tym 
roku nowodworski samorząd in-

westycje. 
W trakcie realizacji są poniżej opisane 

zadania. 

Budowa familijnego placu zabaw 
w Parku Trzech Kultur w Modlinie 
Twierdzy. 

Wartość zadania 276 855,78 zł. Inwe-
stycja ma zostać zakończona do 30 wrze-
śnia br. 

Kolejne środki europejskie otrzymało 
Miasto na przebudowę stałego targowi-
ska miejskiego 1 . 

Jest to już drugie dofinansowanie, 
jakie pozyskano na ten cel – za pierw-
szym razem powstało obecne zadasze-
nie wraz z nową nawierzchnią, instalacją 
elektryczną i kanalizacją deszczową. Tym 

razem zadaszona zostanie kolejna część 
targowiska, wykonane zostanie oświe-
tlenie i odwodnienie Zapewnione będą 
jednocześnie dojazd i miejsca postojowe 
dla samochodów dostawczych. Wartość 
zadania to 1,3 mln złotych, a termin reali-
zacji wyznaczono na 15 października. 

W trakcie budowy są również dwa par-
kingi Park&Ride 2  przy obu stacjach kole-
jowych tj. naziemny parking w ul. Morawi-
cza i Bocznej i naziemny parking w obsza-
rze ul. Kolejowej i Dworcowej. Wartość 
pierwszego zadania to ponad 4 mln. zł, 
a drugiego ponad 3 miliony. Jako pierwszy 
zostanie ukończony parking w Modlinie 
Starym – termin ukończenia inwestycji wy-
znaczono na pierwszą połowę grudnia br.

W Modlinie Starym trwają prace przy 
zagospodarowaniu terenów nadrzecz-
nych. Przy ul. Mieszka I powstanie strefa 

SŁOWO OD BURMISTRZA   2

TEMAT NUMERU

Ponad 38 mln. na inwestycje w tym roku! 2

Nowodworski wspólny bilet 5

WIEŚCI Z POWIATU  6

WIEŚCI Z RATUSZA

W skrócie... 7

„Piątka” rozwija uczniów – i współpracuje

 z rodzicami organizując warsztaty    8

Wspieramy organizacje pozarządowe 10

Z notatnika strażnika … 11

Nowi nowodworzanie i nowodworzanki 11

Już od niemal dziesięciu lat bezpłatne porady prawne 

w Nowym Dworze Mazowieckim 12

Modlin Stary – koncertowe pożegnanie lata 13

WYDARZENIA

Obrona Modlina 14-15

Kino Pod Gwiazdami  16

Mali Odkrywcy Twierdzy Szyfrów 

– pierwszy piknik naukowo-historyczny za nami! 17

NASZE MIASTO

Rodzinny Piknik na Okuninie! 18

Z wędką do szkoły 18

Ogrody działkowe – zielone płuca miasta 19

 – 50 Tysięcy dotacji dla Stowarzyszenia 

Ogrodowego „Pestka” na budowę ogrodzenia 19

Święto Saperów i Dni Otwartych Koszar 20

Ewa Dałkowska czytała Herberta w NDM! 21

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 

Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 21

Sekcja Ratowniczo – Pływacka Sport Plus 

w Krynicy Morskiej 22

Soli Deo w Wilnie 22

BLIŻEJ HISTORII

Zapomniany poseł 23

PRAWO PRACY NA CO DZIEŃ

Urlopy wypoczynkowe 24

OGŁOSZENIA 25

SPORT

„Piąteczka dla Każdego” już za nami! 26

Jogger-NOSiR w xi Biegu Rotmistrza Pileckiego  27

Młodzi biegacze Joggera cztery razy na podium  27

1

2



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE temat nUmeRU

3

relaksu. Prace będą kosztowały 154 975 zł,  
a termin realizacji przypada na koniec 
października br. 

Równolegle w dwóch częściach mia-
sta budowane są ścieżki rowerowe 3 . 
Prace zostaną zakończone do końca paź-
dziernika. Pierwszy etap ścieżek wiedzie 
od lotniska Warszawa – Modlin, wzdłuż 
ulic gen. Thommee, Bema, chrzanowskie-
go, Ledóchowskiego, chłodnia i Kolejowej 
do granicy miasta w Modlinie Starym. 
W ramach tego etapu zmodernizowano 
również oświetlenie uliczne w Twierdzy 
Modlin – teraz jest oświetlenie ledowe. 
Wartość tego zadania to 3,7 mln zł. Kolej-
ne ścieżki są budowane wzdłuż ulic Spor-
towej, Nowołęcznej, Towarowej i Przemy-
słowej. Wartość tej części zamówienia to 
przeszło 1,5 mln zł. 

W ramach ubiegłorocznej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego na Osiedlu Mło-
dych mają być zagospodarowane tereny 
w rejonie ulic Młodzieżowej i Sadowej. Od-
były się już trzy przetargi na wykonanie tej 
inwestycji. Niestety żaden wykonawca nie 
złożył oferty. Przewidywany koszt prac to 
120 tys. zł. 

W połowie października ma się rów-
nież zakończyć budowa boiska Szkole 
Podstawowej nr 5 4 . Koszt inwestycji to 
ponad 598 tys. zł. z czego 200 tys. pocho-

dzi z funduszy samorządu województwa 
mazowieckiego w ramach Mazowieckie-
go Instrumentu wsparcia Infrastruktury 
sportowej MAZOWSZe 2018.

Na ukończeniu jest rozbudowa bu-
dynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 
Publicznej 5 . Zadanie kosztowało ponad 
5,8 mln zł. Prace mają zakończyć się do  
15 października. Z kolei do 14 grudnia po-
trwają jeszcze prace przy zagospodaro-
waniu terenu wokół obiektu. 

 W realizacji jest także zadanie „Zabez-
pieczenie i utrzymanie zabytkowego bu-
dynku Kasyna Oficerskiego”. Jego wartość 
to ponad 17.5 miliona zł 6 . 

W ciągu ostatnich czterech lat na miej-
skie inwestycje wydatkowano z budżetu 
miasta ponad 97 milionów złotych. 

A co z tych środków udało się wyko-
nać? Oto zestawienie. 

Koszty zrealizowanych w 2015 roku in-
westycji zamknęły się kwotą 38 170 356,80. 

Przebudowa ul. Warszawskiej oraz bu-
dowa i przebudowa ul. Modlińskiej 7  od 
skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzy-
żowania z ul. Paderewskiego ukończona 
została w listopadzie. Koszty zadania to 
ponad 23 mln. zł. 

Budowa i przebudowa sieci dróg 
gminnych tj. ul. Przemysłowej i Leśnej 
kosztowała nowodworski samorząd po-

nad 2,6 mln zł 8 . Oba zadania ukończono 
pod koniec 2015 roku. 

Zrewitalizowany został również Park 
Trzech Kultur 9  gdzie m.in. wykonane 
zostały nowe alejki, wiata koncertowa 
i ekspozycja plenerowa. Prace zakoń-
czyły się w październiku 2015, a koszto-
wały 822 611,98 zł. 

Rozbudowa obiektów Zaplecza Kultu-
ralno-Rekreacyjnego w Nowym Dworze 
Mazowieckim – Modernizacja Stadionu 
Miejskiego – przebudowa trybun 10 oraz 
budowa budynku socjalnego zamknęły 
się kwotą 7 442 311,04 zł.

W ramach unijnego projektu „Po-
nadregionalny program turystyki week-
endowej” powstała m.in. bezpłatna wy-
pozyczalnia rowerów 11. Mieszkańcy i tu-
ryści mogą korzystać z rowerów junior i se-
nior, a wypożyczyć je można na  
5 stacjach zlokalizowanych od centrum 
Miasta, poprzez Midlin Stary, Twierdzę 
Modlin i lotnisko. całość projektu wynio-
sła 122 999,19 zł. 

Ponad 2,2 mln złotych kosztowała roz-
budowa budynku Publicznego Przed-
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szkola nr 4 12 przy ul. 29 Listopada. Obiekt 
otworzono pod koniec sierpnia. 

1 566 480,31 zł. pozyskano na budowę 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych 13. Środki pochodziły z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Prace budowlane zakończono w grudniu 
2015 r. a od 2016 r. obiekt dostępny jest 
dla mieszkańców.

W Twierdzy Modlin wykonano strefę
fitness i relaksu z siłownią plenerową 

w Twierdzy Modlin 14. Koszt zadania to 
46 295,05 zł a zrealizowano je z Budżetu 
Obywatelskiego. 

– Adaptacja części budynku Publicz-
nego Przedszkola nr 4 15 na żłobek wraz 
z wyposażeniem. Prace zamknęły się kwo-
tą 257 385,34 zł, a obiekt działa od czerw-
ca 2016 roku. 

– Za 816 650 zł zakupiono średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczego 16 dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Mazowieckim

– Projekt i rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej nr 7 17  wraz z salą gimnastyczną. 
Inwestycja kosztowała ponad 17 mln. zł. 
a zakończyła się w grudniu .

– Przebudowa ul. Warszawskiej oraz 
budowę i przebudowę ul. Modlińskiej 18 
na odcinku od ul. Paderewskiego do  
ul. Bohaterów Modlina. Zadanie koszto-
wało 1 447 237,95 zł.

 

Zadania zrealizowane to: 
– Budowa i przebudowa 19  dróg 

gminnych: Słoneczna, Malinowa, Topolo-
wa, Sporna które wykonano za kwotę 
586 560,30 zł.

– Modernizacja indywidualnych ko-
tłowni 20 na terenie miasta. Na ten cel 
wydano 193 253,44 zł. Na terenie miasta 
zmodernizowanych zostało 21 kotłowni 
indywidualnych z czego zamontowano  
2 kotły na pellet i 19 gazowych. 

– Kolejny raz wsparcie techniczne 
otrzymała 21 Ochotnicza Straż Pożarna. 
Za ponad 390 tys. zł. zakupiono dla jed-
nostki sprzęt ratowniczy. 
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Zakłada on dofinansowanie w wysokości 50% do ceny 
biletu miesięcznego lub kwartalnego Kolei Mazo-

wieckich na trasie Nowy Dwór Mazowiecki (Modlin) – War-
szawa-choszczówka. Szczegółowy Regulamin Programu bę-
dzie opublikowany na naszej stronie www.nowydwormaz.pl 
w Strefie mieszkańca pod tytułem Program Aktywizacji Zawo-
dowej. Pod tym samym adresem znajdą państwo formularz 
Wniosku o dofinansowanie.

Główne zasady Programu są następujące:
 Program skierowany jest do mieszkańców Nowego Dwo-

ru Mazowieckiego, którzy płacą podatki w naszym mie-
ście.
 Programem objęte są osoby o dochodach nieprzekra-

czających najniższego wynagrodzenia przeliczonego na 
jedną osobę w rodzinie. Jeżeli rodzina jest czteroosobo-
wa to dzisiejszy dochód na rodzinę nie może być większy 
niż 8.400 zł, natomiast od 1 stycznia 2019 roku będzie to 
kwota 9.000 zł.
 Program rekomenduje założenie Karty Mazowieckiej 

w Kolejach Mazowieckich, na którą będzie można wczy-
tać warszawski bilet na komunikację ZTM w I strefie. Dzię-
ki temu dojeżdżający mieszkańcy będą mogli dojechać 
do Warszawy i poruszać się po niej wszystkimi rodzajami 
transportu w ramach jednej karty plastikowej.

Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego ubiegający się 
o dofinansowanie w ramach Programu Aktywizacji Zawodo-
wej będą mieli możliwość złożenia Wniosku o dofinansowanie 
w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim na parterze. 
Specjalnie dla dojeżdżających punkt będzie uruchomiony w do-
godnych godzinach – od 16.00 do 19.00 dwa dni w tygodniu.

n Burmistrz Jacek Kowalski przekazał na sesję 25 września 
uchwałę, ustanawiającą Program Aktywizacji Zawodowej 
mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

TeksT ReD. FoTo DAMIAN OchTABIńSKI

TWoJe osZCZĘDNoŚCI
koszt biletu 

po wprowadzeniu  
Programu Aktywizacji 

Zawodowej 
85 zł

koszt biletu 
normalnego  

miesięcznego
170 zł

nowodwoRSki wSPÓlny Bilet
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Partnerstwo Lokalne

W arsztaty dotyczące Analizy 
czterech Zasad Ożywie-

nia Społeczno – Gospodarczego 
w powiecie nowodworskim odby-
ły się w gminie Leoncin. 

Uczestniczyli w nich m.in. wice-
starosta nowodworski Paweł calak, 
Radni powiatu nowodworskiego, 
przedstawiciele lokalnych samo-
rządów, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek organizacyjnych powia-
tu i gmin oraz blisko 130 przedsta-
wicieli różnych środowisk zaintere-
sowanych działaniem i rozwojem 
nowodworskiego rynku w ramach 
Partnerstwa Lokalnego. 

Jest to wyraźny sygnał dla or-
ganizatora tego przedsięwzięcia 
o zasadności realizowania tego ro-
dzaju działań jako odpowiedzi na 
realne potrzeby mieszkańców.

Zachęcamy do udziału w kolej-
nych spotkaniach Partnerstwa Lo-
kalnego. Dzięki współpracy mamy 
możliwość kształtowania naszego 
otoczenia, co realnie przekłada się 
na poprawę jakości życia lokalnej 
społeczności.

n 12 września 2018 roku odbyło się  
II spotkanie w ramach utworzonego 
w powiecie nowodworskim PARTNER-
STWA LOKALNEGO na rzecz ożywie-
nia społeczno – gospodarczego oraz 
rozwoju lokalnego rynku. 

TeksT I FoTo POWIATOWy URZąD PRAcy W NOWyM DWORZe MAZOWIecKIM

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim informuje, że energetyczne centum 
S.A. w dniu 11.09.2018 r. zaprzestało sprzedaży energii 
elektrycznej. 

W związku z tym dotychczasowi klienci centrum 
energetycznego S.A. powinni jak najszybciej podpisać 

nowe umowy z wybranym przedsiębiorstwem energe-
tycznym. 

Brak zawartej umowy z nowym dostawcą energii 
elektrycznej spowoduje, że prąd będzie dostrczany bezu-
mownie, przez Sprzedawcę Rezerwowego, co wiąże z się 
z wyższymi opłatami za energię elektryczną. 

k o m u n i k at TeksT JOANNA MIKOłAJcZyK – TySZKA POWIATOWy RZecZNIK KONSUMeNTóW
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W skrócie...
Nowe nasadzenia 

Ok. 15 tys. złotych kosztowały nowe 
nasadzenia w mieście. O nową roślinność 
wzbogaciły się ulica Kilińskiego, Park ks. Po-
niatowskiego oraz rondo przy skrzyżowa-
niu ulic Młodzieżowej, Sadowej i Wyszyń-
skiego na Osiedlu Młodych. Na rondzie nie 
ma jeszcze pełnego efektu wizualnego, ro-
śliny muszą podrosnąć i dopiero za ok. dwa 
lata pokażą swoje pełne piękno. 

Posadzone rośliny to m.in. berberysy, 
róże, hortensje, ozdobne trawy, rozchod-
niki, iglaki i szałwia. 

Prace wykonali pracownicy Miejskie-
go Zakładu Oczyszczania. Za rośliny i po-
trzebne do wykonania nasadzeń materia-
ły miasto zapłaciło prawie 15 tys. zł. 

Urząd Miejski zapowiada, że to nie 
koniec sadzenia nowych roślin na terenie 
miasta. Już wkrótce o nową roślinność 
wzbogaci się m.in. Skwer Dobrogosta. 
efekty prac będziemy prezentować na 
bieżąco. 

Wyremontowany szalet  
w Parku Wybickiego 

W związku z tym, że skończył się okres 
trwałości projektu, z którego sfinansowa-
no rewitalizację Parku Wybickiego Miasto 
mogło zmienić wejście do tamtejszej to-
alety publicznej. Toaleta otwarta będzie 
od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00-
-20.00. codziennie będzie sprzątana. Do-
stęp zamieniono na w pełni tradycyjny. 

Modernizacja ul. Nałęcza  
– przetarg ogłoszony!

Miasto ogłosiło postepowanie prze-
targowe na remont ulicy Nałęcza. Wyko-
nany będzie odcinek od ulicy Modlińskiej 
do torów kolejowych. 

Zamówienie obejmuje m.in. sfrezowa-
nie istniejącej nawierzchni, wyrównanie 
podłoża, położenie nowej warstwy ście-
ralnej nawierzchni mineralno – asfaltowej, 
wybudowanie nowego przejścia dla pie-
szych. Termin składania ofert wyznaczono 
na 27 września. 

Ścieżki rowerowe  
– elementy systemu 

Budowa ścieżek rowerowych to nie 
jedyne zadania, jakie realizujemy w ra-
mach projektu unijnego (Zintegrowa-
ne Inwestycje Terytorialne red.) na terenie 
miasta. W ramach systemu wymieniane 
jest m.in. oświetlenie uliczne. Na począt-
ku września udało się uruchomić nowe 
energooszczędne oświetlenie ledowe 
w Twierdzy Modlin. Dodatkowo, do cza-
su zakończenia prac inwestycyjnych na 
miejscach odpoczynku dla rowerzystów, 
które także przewidziane są do realizacji 
w ramach projektu, zostanie zainstalowa-
na dodatkowa infrastruktura. Będą to sto-
jaki na rowery, ławki i kosze na śmieci, a na 
części z nich także stacje naprawy rowe-
rów (takie jak na zdjęciu red.). Dodatkowo 
wzdłuż ścieżek pojawi się oznakowanie 
informacyjne ZIT. 

Z kolei do zakończenia realizacji całe-
go projektu, które przypada na 2019 r., po-
wstanie nowy system wypożyczalni rowe-

rów miejskich, który zgodnie z warunkami 
konkursu musi być ulokowany wzdłuż wy-
budowanych ścieżek rowerowych. 

TeksT ANeTA PIeLAch – PIeRŚcIeNIAK FoTo ARch. UM
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„Piątka” rozwija uczniów – i współpracuje  
z rodzicami organizując warsztaty

Naszym celem jest nawiązywanie 
i utrzymywanie dobrych relacji 

rodzica z dzieckiem. czas, który poświę-
camy dzieciom jest bezcenny, dlatego 
wspólne jego spędzanie jest tak ważne. 
Dzięki realizacji projektów, przez cały rok 
szkolny proponujemy rodzicom warszta-
ty, na których swobodnie mogą spędzić 
czas całymi rodzinami. 

Pierwsze warsztaty rozpoczęliśmy 
w grudniu 2017 roku. Zainteresowanie 
nimi zaskoczyło nas wszystkich. Około 
200 osób, całe rodziny z dziećmi bawiły się 
z nami w dekorowanie ozdób świątecz-
nych. Powstały przepiękne prace, które 
dzieciaki zabrały do swoich domów, ude-
korowały nimi swoje choinki i stoły świą-
teczne. To było kilka godzin wspaniałej za-
bawy, radosnych dzieci, uśmiechniętych 
rodziców, którzy wspólnie projektowali 
i zdobili dekoracje bożonarodzeniowe.

n Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki 
działające przy Szkole Podstawowej  
nr 5 organizuje na terenie szkoły 
warsztaty dla dzieci i rodziców. 

TeksT I FoTo AGNIeSZKA SIWeK. 



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE WieŚci Z RatUsZa

9

Nie inaczej było przy realizacji warsz-
tatów wielkanocnych, które odbyły się  
26 marca 2018 r. Wspaniała zabawa, 
wspólnie spędzony czas dzieci z rodzina-
mi. Mnóstwo kleju, brokatu, kolorowych 
kartek, jajek, zajączków… jednym sło-
wem bardzo twórczo i zabawnie.

Kolejny projekt integrujący rodziców 
i dzieci to „Piątka ekspress”. Bawiliśmy się 
na terenie szkoły 21 marca br.

Warsztaty oparte na pomyśle telewi-
zyjnego show „Azja ekspress” spodobały 
się wszystkim uczestnikom, rodzicom 
i dzieciom. Były paszporty, zbieranie pie-
czątek po każdym zaliczonym wspólnie 
z rodzicami zadaniu i pamiątkowy wpis 
do księgi wyników. Na zakończenie zdro-
wy poczęstunek i wspólne śpiewanie. 

Jesteśmy również bardzo dumni, że 
udało nam się zrealizować projekt warsz-
tatów dla rodziców i dzieci z klas integra-
cyjnych.

17 maja 2018 r. w godzinach popo-
łudniowych nasza szkoła tętniła życiem. 
Warsztaty „Zobaczyć żeby zrozumieć” oka-
zały się ogromnym sukcesem. Gościliśmy 
rodziców, babcie, dziadków, ciocie, wuj-
ków. Wszyscy przyszli zrozumieć na czym 
polegają dysfunkcje u dzieci.

celem warsztatów było uświadomie-
nie, z jakimi trudnościami muszą zmagać 
się na co dzień osoby z niepełnosprawno-
ścią. Mieliśmy możliwość postawienia się 
w sytuacji osoby z niepełnosprawnością 
i spojrzenia na codzienność z zupełnie 
innej perspektywy. Pokazaliśmy, że mimo 
wielu niedogodności, świat takich osób 
jest niesamowity. One również doświad-
czają wiele wrażeń dzięki innym, spraw-
nym zmysłom.

Na przygotowanych stoiskach z do-
świadczeniami wszyscy mogli spraw-
dzić jak trudno funkcjonować z ograni-
czeniami. 

Ostatni w roku szkolnym warsztat 
przeprowadziliśmy 19 czerwca. Wprowa-
dziliśmy do naszej szkoły innowacyjne 
metody pracy z dziećmi i rodzicami.

Metoda pracy „Design Thinking” jest 
nowa, pobudzająca do działania, kreatyw-
nego myślenia, budowania i tworzenia. 
Zarówno dzieci jak i rodzice na całych 
warsztatach ze sobą współpracują, rozma-
wiają, wspólnie rozwiązują problemy.

Od września zaczynamy nowy cykl 
warsztatów dla całych rodzin. Oczywi-
ście te i inne ogromne przedsięwzięcia 
nie byłyby możliwe bez wsparcia dyrek-
cji i nauczycieli uczących w Piątce. To 
dzięki nim możemy realizować tak duże 
projekty. 

Środki finansowe są pozyskiwane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki 
w ramach konkursów ogłaszanych przez 
Urząd Miejski oraz dzięki wszystkim tym 
którzy nam ufają i przekazują 1%.



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

WieŚci Z RatUsZa

10

Wspieramy organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe działające na terenie Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, to w znakomitej większo-

ści dobrze zorganizowane, świadome, zaangażowane i chętne 
do działania organizmy. Dzięki nowodworskim NGO możemy 
przeprowadzić m.in. Świąteczną Zbiórkę Żywności, dzieci wy-
jeżdżają na kolonie, obozy, zimowiska. Stowarzyszenia prowa-
dzą działalność opiekuńczo-wychowawczą, dbając o odpo-
wiednie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
Współpraca z NGO pozwala także zapewnić bezpieczeństwo 
nad nowodworskimi rzekami, troszczyć się o lokalną historię, 
turystykę czy też polepszać komfort życia chorych i niepeł-
nosprawnych. Spektrum działania nowodworskich organizacji 
pozarządowych jest bardzo szerokie. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom społecznym, w budżecie Miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki co roku znajduje się pula środków przeznaczonych na 
realizację zadań publicznych, które powierza się stowarzysze-
niom, fundacjom, uczniowskim klubom sportowym i innym or-
ganizacjom, które sią przedstawicielami III sektora. W 2018 roku 
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki ogłosił 9 konkursów 
dotacyjnych i zadecydował o przyznaniu 11 dotacji w formie 
małych grantów. W bieżącym roku, na dzień 15 września 2018 
roku, z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do organizacji 
pozarządowych trafiło prawie 570 000 złotych. W 2018 realizo-
wanych jest 30 zadań publicznych związanych z: organizacją 
letnich i zimowych wyjazdów dla dzieci i młodzieży, prowa-
dzeniem działalności opiekuńczej i wychowawczej, realizacji 

programów profilaktycznych polegających na zagospodaro-
waniu czasu wolnego, prowadzeniem programu szkolenia 
sportowego, upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, or-
ganizowania zajęć pozalekcyjnych, aktywizacji seniorów, inte-
gracji środowiska rencistów, organizowaniem wyjazdów dla 
osób niepełnosprawnych w tym niewidomych,  zapewnieniem 
bezpieczeństwa na obszarach wodnych będących w granicach 
miasta, prowadzeniem muzeum i innych.

n Co roku w budżecie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za-
bezpieczane są środki na realizację zadań, których inicjato-
rem są organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia, funda-
cje, uczniowskie kluby sportowe otrzymują dotacje, dzięki 
którym organizowany jest m.in. letni i zimowy wypoczynek 
dzieci i młodzieży, funkcjonują świetlice, realizowane są pro-
gramy profilaktyczne, działają grupy wspierania aktywności 
osób starszych. Przez ostatnie 4 lata do nowodworskich or-
ganizacji pozarządowych trafiło ponad 2 365 000 złotych.

TeksT ReD. 
FoTo ORGANIZAcJe POZARZąDOWe, źRóDłO INTeRNeT
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nowi 
nowodworzanie  

i nowodworzanki

Cały czas trwa akcja przeka-
zywania pamiątkowych bo-

dziaków dla nowo zameldowanych 
dzieci w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Podczas meldunku pracownicy 
Urzędu Stanu cywilnego wręczają 
szczęśliwym rodzicom drobny upo-
minek dla pociechy, którym jest 
body z nadrukiem SZcZĘŚLIWeGO 
NOWeGO DWORU! 

Za zgodą rodziców publikujemy 
kolejne zdjęcia pociech.

TeksT ReD. FoTo SZcZĘŚLIWI RODZIce

Pochwal się swoim 
szczęściem!

gabrysia moszczynska ur 20-08

Z notatnika strażnika…

W dniach 3-14 września opieką 
i nadzorem objęli przejścia dla 

pieszych w rejonie szkół w Modlinie, 
Modlinie-Twierdzy, w rejonie SP Nr 1  
ul. Słowackiego oraz skrzyżowanie ulic 
Morawicza i Jarzębinowej.

Tegoroczna akcja przebiegła wyjąt-
kowo spokojnie, udzielono tylko kilku 
pouczeń.

Pieszych dorosłych pouczono 5, ro-
werzystów 3, 1 ucznia i 1 kierowcę.

Apelujemy do kierowców, rowerzy-
stów i pieszych o zachowanie w rejo-
nach szkół szczególnej ostrożności.

n W tym roku podobnie jak w poprzed-
nich latach strażnicy miejscyprzepro-
wadzili akcję „Bezpieczna droga do 
szkoły”.

TeksT STRAŻ MIeJSKA FoTo ANeTA PIeLAch – PIeRŚcIeNIAK 
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JUŻ OD NIEMAL DZIESIĘCIU LAT BEZPŁATNE  
PORADY PRAWNE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

TeksT ReD.

Udzielanie porad prawnych miesz-
kańcom Nowego Dworu Mazo-

wieckiego będącym w trudnej sytuacji 
życiowej i socjalnej to nie tylko czysto 
teoretyczne porady prawne, ale także 
faktyczna pomoc w sporządzeniu pism 
procesowych i dokładne przygotowanie 
dokumentacji do złożenia jej w sądzie, 
urzędzie państwowym lub dokumentacji 
windykacyjnej. 

Najczęstszymi problemami, z którymi 
borykają się w obecnej chwili mieszkańcy 
Nowego Dworu Mazowieckiego, są spra-
wy zadłużeń finansowych i ściągalności 
tych zadłużeń przez firmy windykacyjne. 
Niestety coraz większa liczba mieszkań-
ców wpada w tak zwane pętle kredyto-
we i nie potrafią samodzielnie uporać się 
z pismami do wierzycieli, firm windykacyj-
nych czy komorników. Pomoc polega na 
napisaniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, 
czy złożenie do sądu wniosku o ogłosze-
nie upadłości konsumenckiej osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności go-
spodarczej. Wyżej wymieniony wniosek 
wymaga dużego nakładu pracy prawnika 
jak i osoby chcącej uzyskać upadłość kon-
sumencką. Niezbędne jest wielokrotne 
pisanie pism wyjaśniających, dostarczanie 
niezbędnych dokumentów jak również 
uzupełnianie braków formalnych których 
żąda sąd. 

Przygotowywane są pisma do firm 
windykacyjnych o rozłożenie zadłużenia 
na raty lub pisma do komorników o umo-
rzenie postępowania egzekucyjnego.

Porady prawne polegają nie tylko 
na pisaniu dokumentów, ale również na 
zmobilizowaniu osób będących w trud-
nej sytuacji do podjęcia decyzji o pomocy 
terapeutycznej czy psychologicznej. 

Po porady prawne przychodzą osoby 
zagubione szukające pomocy jak również 
osoby, które nigdy wcześniej nie mia-
ły styczności z sądem i proszą o porady 
w tym zakresie. 

Na porządku dziennym obecnie pisane 
są pozwy rozwodowe z orzeczeniem lub 
bez orzekania o winie, wnioski o podział 
majątku wspólnego małżonków bądź 
wnioski o ustanowienie rozdzielności ma-
jątkowej w trakcie trwania małżeństwa, 
pozwy dotyczące ograniczenia bądź po-
zbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenie 

alimentacji dla małoletnich dzieci czy usta-
lenie planu wychowawczego czyli planu 
spotkań rodziców z dziećmi po rozwodzie. 

Związane z tym są wnioski o zwol-
nienia od kosztów sądowych jak rów-
nież wnioski o ustanowienie pełnomocni-
ka z urzędu oraz wypełnienie formularza 
o oświadczeniu o stanie majątkowym 
i rodzinnym. 

Podczas udzielania porad prawnych 
osobom w trudnej sytuacji materialnej 
i psychologicznej pomaga się w spra-
wach spadkowych dotyczących stwier-
dzenia nabycia spadku, ustalenia zachow-
ku, działu spadku, darowizn czy spraw 
o otwarcie testamentu.

czasami walka o spadek po bliskich 

zmarłych może trwać bardzo długo i po-
moc prawnika jest niezbędna w celu uzu-
pełniania dokumentów niezbędnych dla 
prawidłowego toku postępowania. 

Mieszkańcy otrzymują pomoc w na-
pisaniu odwołań od decyzji do wyższych 
instytucji państwowych lub sądów. Są to 
sprawy z zakresu odpowiedzialności skar-
bowej, sprawy związane z Zakładem 
Ubezpieczeń społecznych, ubezpie-
czeń prywatnych z firm ubezpieczenio-
wych czy odwołań od orzeczeń lekarzy 
z komisji lekarskich. 

Pisma te wymagają 
dokładności w sprecyzo-
waniu żądań i wskazanie od-
powiednich dowodów, które 
pozwolą ludziom uzyskać oczeki-
wany efekt na przykład odszkodowanie. 

Porady dotyczą również rozwiązań 
i kolejności postępowań w przypadku 
przemocy domowej. 

coraz więcej osób zwraca się z proś-
bą o napisanie pozwów o zaprzeczenie 
i ustalenie ojcostwa. 

Pojawiają się również sprawy bardzo 
trudne, jak na przykład pozew o zmianę 
płci czy wnioski o oddanie przywłaszczo-
nych rzeczy, eksmisje czy sprawy o błędy 
w sztuce lekarskiej oraz odszkodowawcze.

Porady dotyczą również podstawo-
wych informacji z zakresu prawa pracy.

Z porad prawnych, konsultacji oraz po-
mocy w sporządzaniu pism procesowych 
i urzędowych miesięcznie korzysta śred-
nio 40 osób. Porady udzielane są dwa 
dni w tygodniu po wcześniejszym umó-
wieniu się w Urzędzie Miejskim w Nowym 
Dworze Mazowieckim, ale każda osoba 
zgłaszająca się po poradę zostaje przyjęta 
nawet jeżeli nie została zapisana na dany 
dzień. 

Po porady przychodzą osoby kierowa-
ne do prawnika bezpośrednio z Ośrodka 
Pomocy Społecznej, jak również osoby kie-
rowane przez terapeutów i psychologów. 

Pomoc ludziom polega nie tylko na 
pisaniu dokumentów, ale również na wy-
słuchaniu ich historii, opowieści i przeżyć, 
niestety często przeżyć traumatycznych 
i bolesnych.

Prawnik przyjmuje w środy od 16.00 
do 20.00 oraz w piątek od 8.00 do 
12.00. Zapisy pod numerem telefonu  
22 52 22 163.

n Od prawie 10 lat mieszkańcy No-
wego Dworu Mazowieckiego mogą 
korzystać z darmowych porad praw-
nych. Od 2009 roku skorzystało z nich 
prawie 4.000 mieszkańców. 

Fot. pixabay.com
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Organizowanie imprez plenero-
wych z okazji pożegnania lata 

w Modlinie Starym, to już coroczna 
tradycja. W tym roku mieszkańcy Mo-
dlina Starego żegnali lato w sobotę 8 
września. Dzieci mogły uczestniczyć 
w animacjach, korzystać z dmuchanej 
zjeżdżalni, basenu z piłeczkami czy też 
bawić się wielkoformatowymi grami 
planszowymi. Zarząd Osiedla Nr 7 oraz 
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki ufundowali kiełbaski z grilla, a pracow-
nicy ZWiK częstowali przybyłych wodą 
z sokiem wprost z saturatora. W ciągu ul. 
Kolejowej zostały ustawione stoiska ga-
stronomiczne, a także stoły i ławy, gdzie 
uczestnicy pikniku mogli się posilić.

Występy sceniczne rozpoczął kon-
cert Zespołu Totus Tuus i Diakonii Ta-
necznej z Parafii p.w. św. Maksymiliana 
Kolbego, następnie podziwiać można 
było występ lokalnego zespołu „Na 
Skoczka”. O godz. 19.00 na estradzie 
wystąpił zespół e-maill a o godz. 20.00 
swój koncert rozpoczęła gwiazda wie-
czoru – Zespół JORRGUS. Partnerami 
podczas organizacji przedsięwzięcia 
byli: Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Nowym Dworze Mazowieckim Sp. 
z o. o., Parafia p.w. św. Maksymiliana 
Kolbego, Zespół 
Szkolno-Przedsz-
kolny Nr 3 oraz Za-
rząd Osiedla Nr 7. 

n 8 września 2018 roku na ternie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Modlinie Starym odbyło się wydarzenie pn. „Pożegnanie 
Lata 2018”.

Modlin Stary – koncertowe pożegnanie lata TeksT MARIUSZ ZIółKOWSKI 
FoTo URZąD MIeJSKI
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Obchody tradycyjnie rozpoczęły się 
pod Kotwicą 1  – Pomnikiem I Por-

tu Marynarki Wojennej. członkowie Ligii 
Morskiej i Rzecznej uczcili rocznicę samo-
zatopienia Flotylli Wiślanej. Na złożone zo-
stały kwiaty pod tablicą pamiątkową. 

Następnie obchody przeniosły się pod 
Pomnik Obrońców Modlina 2  , gdzie od-
była się uroczysta msza św. polowa z cere-
moniałem wojskowym, zapewnionym 
przez 2. Mazowiecki Pułk Saperów. Mszę 
odprawili ks. kan. Andrzej Redmer i ks. kan. 
Janusz Nawrocki. 

Poczty sztandarowe wystawiły Straż 
Miejska, Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy 
oraz harcerze. W nabożeństwie wzięli 
udział przedstawiciele władz miasta w tym 

Burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski 3 . Wła-
dze województwa reprezentowała p. Bo-
żena Żelazowska, radna sejmiku ojewódz-
twa mazowieckiego a powiat reprezento-
wany był przez Wicestarostę Pawła calaka. 
Licznie przybyli na uroczystości przedsta-
wiciele organizacji wojskowych i społecz-
nych, mieszkańcy miasta uczniowie Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Modli-
nie Twierdzy. Jednak najważniejszymi go-
śćmi tego dnia byli kombatanci – Obrońcy 
Twierdzy Modlin. Zaproszenie władz No-
wego Dworu Mazowieckiego przyjął i wziął 
udział w mszy p. ppłk stanisław sieraw-
ski 4  – kapral, plutonowy dowodzący 
sekcją granatników w kompanii strzelec-
kiej III Batalionu 32. Pułku Piechoty. Za mę-
stwo i odwagę odznaczony w ostatnich 
dniach obrony Modlina Krzyżem Walecz-
nych. „To wielkie święto i zaszczyt gościć 
Pana wśród nas” – zwrócił się do Komba-
tanta Burmistrz Jacek Kowalski. 

Wśród gości obecny był również  
94-letni mieszkaniec naszego miasta,  
p. Roman kaczorowski 5 , który we 
wrześniu 1939 roku jako małoletni sam 

zgłosił się do plutonu łączności tego sa-
mego, 32. Pułku Piechoty. Został przydzie-
lony do grupy naprawiającej uszkodzone 
linie łączności a w czasie wojny działał w gru-
pie konspiracyjnej. 

Po salwie honorowej i apelu pamięci 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 
Obrońców Modlina. 

Po mszy odbyła się rekonstrukcja 6
bitwy „Obrona Modlina”. Widowisko przy-
gotowane zostało przez Grupę Rekon-
strukcji historycznej Kampinos, a narrację 
bogatą w fakty z czasów II Wojny Świato-
wej i Obrony Modlina prowadził Maciej 
Kostrzewski. Rekonstrukcje oglądała licz-
na rzesza mieszkańców i turystów. 

Organizatorzy zadbali także o inne 
atrakcje. Obchodom towarzyszył piknik 
militarny, na którym nie zabrakło stoisk 
promocyjnych formacji wojskowych, wy-
stawy sprzętu militarnego, stoisk z odzieżą 
militarną, gastronomicznych itp. 

Uroczystości 78. rocznicy obrony 
Twierdzy Modlin odbywały się pod 

n W sobotę 15 września odbyły się uroczystości 79. rocznicy obrony Twierdzy Mo-
dlin. W uroczystościach wzięli udział Kombatanci – Obrońcy Twierdzy Modlin z 1939 
roku. Na kończącą obchody rekonstrukcję bitwy historycznej „Obrona Modlina” oraz 
towarzyszący jej piknik militarny przybyła liczna rzesza mieszkańców i turystów. 

Obrona Modlina TeksT ANeTA PIeLAch – PIeRŚcIeNIAK FoTo MARIUSZ ZIółKOWSKI 

4

1

2

2 3
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honorowym patronatem marszałka 
województwa mazowieckiego Adama 
Struzika. 

Współorganizatorami imprezy byli: 
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Gru-
pa Konkret SA, Garnizon Modlin, 2 Ma-
zowiecki Pułk Saperów, Nowodworski 
Ośrodek Kultury, Liga Morska i Rzeczna, 
Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech 
Rzek, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum 
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, 
GRh Kampinos. 

Podziękowania należą się wszystkim 
podmiotom, które udzieliły wsparcia przy 
organizacji imprezy: harcerzom z hufca 
ZhP w Nowym Dworze Mazowieckim 
im. Korpusu Kadetów nr 2, członkom 
Ochotniczej Straży Pożarnej Ratow-
nictwo Wodne, Miejskiemu Zakładowi 
Oczyszczania, Nowodworskiemu Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji. Aktywny udział 
w obchodach wzięli uczniowie Zespołu 
Szkół w Twierdzy Modlin, za co również 
serdecznie dziękujemy. 

6 6

6

6 6

6
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Podczas pierwszej z lipcowych pro-
jekcji Kina Pod Gwiazdami obej-

rzeliśmy ekranizowany dramat Gabrieli 
Zapolskiej – „Moralność Pani Dulskiej – 
znakomite przedstawienie dulszczyzny 
w filmie „Panie Dulskie” Filipa Bajona. Na 
dużym ekranie zobaczyliśmy również 
„Bilet na Księżyc” – film Jacka Bromskie-
go, ujmujący wyrazistymi bohaterami 
i świetnie zarysowanymi realiami polski 
w końcówce lat 60. Było też moce kino! 
W trzecią sobotę lipca uwagę widzów 
przykuł elektryzujący thriller – „Konwój” 
(2017). Pełne zwrotów akcji kino, któ-
rego fabuła toczy się w świecie służby 
więziennej. Do tego znakomita obsada, 
w rolach głównych Janusz Gajos oraz 
Robert Więckiewicz.

Podczas ostatniej projekcji kina pod 
chmurką, spędziliśmy wieczór z piłką 
nożną, czyli filmem „Gwiazdy” (2017) – 
film biograficzny opowiadający historię 
polskiego piłkarza Jana Banasia, będący 
jednocześnie sentymentalnym wspo-
mnieniem lat 70.

Takie wieczory to my lubimy! Lato, 
piękna pogoda, super filmy i doborowe 
towarzystwo. Serdecznie dziękujemy za 
frekwencję podczas tegorocznego kina 
plenerowego.

Do zobaczenia pod Gwiazdami 
w przyszłym sezonie.

n Piękne ciepłe wieczory, leżaki i dobre 
polskie kino. Tak wyglądał tegoroczny 
cykl Kina pod Gwiazdami, w którego 
trakcie oglądaliśmy rodzimej produk-
cji filmy reprezentujące różne gatunki 
filmowe.

TeksT I FoTo SyLWIA cIUchTA 

kino Pod 
gwiazdami 
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Mali Odkrywcy Twierdzy Szyfrów – pierwszy piknik 
naukowo-historyczny za nami!

Chcieliśmy Wam podziękować 
za tak liczne przybycie na pik-

nik rodzinny Mali Odkrywcy Twierdzy 
Szyfrów. Pomimo tego, że pogoda nas 
nie rozpieszczała i próbowała desz-
czem zmusić do tego, żeby pozostać 
w domu, nie poddaliśmy się. Piknik 
przerósł nasze najśmielsze oczekiwa-
nia, ponieważ był planowany na 400 
osób, a przybyło Was o wiele więcej! 
Wydaliśmy 500 porcji grochówki oraz 
ponad 100 certyfikatów i medali dla 
Małych Odkrywców Twierdzy Szyfrów. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szyła się Piaskownica Skarbów, nie 
mniejszym zwiedzanie podziemnych 
tuneli kontrminerskich oraz wycieczka 
terenowa, która odbyła się na zakoń-
czenie pikniku. Mamy nadzieję, że się 
Wam podobało. 

chcieliśmy przy tej okazji gorąco 
podziękować Burmistrzowi Jackowi 
Kowalskiemu oraz miastu Nowy Dwór 
Mazowiecki za wsparcie finansowe tego 
wydarzenia. Dzięki temu dla najmłod-
szych uczestników czekało tyle atrakcji. 
Gorące podziękowania dla właścicieli 
Frontu Księcia Warszawskiego za pomoc 

w organizacji pikniku oraz wiarę w to, 
że się uda. chapeau bas dla przewod-
nika i właściciela prywatnego Muzeum 
Nowowilejka, Maćka Kostrzewskiego 
za poznanie naszych gości z historią 
Twierdzy Modlin oraz Prezesa ZWiK 
Nowy Dwór Mazowiecki, Pana Janusza 
Dąbrowskiego, za użyczenie urządzenia 
o nazwie magnetometr. Dzięki temu 
Mali Odkrywcy mogli zobaczyć jak po-
szukuje się zabytków ferromagnetycz-
nych. Serdeczne podziękowania dla KPe 
eksplorer, druhów z OSP Nowy Dwór 
Mazowiecki, Stowarzyszenia historycz-
no – edukacyjnego im.7 Pułku Lansje-
rów Nadwiślańskich, Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz na-
szym rodzinom, przyjaciołom i znajo-
mym, którzy pomogli nam w realizacji 
tego projektu. 

chcieliśmy też podziękować Panu 
Sebastianowi Golejewskiemu właścicie-
lowi Baru PRLek za użyczenie opance-
rzonego samochodu rozpoznawczego 
BRDM 2 oraz Odkrywca, Gazecie Nowo-
dworskiej i NDMinfo za profesjonalny 
patronat medialny. 

Do zobaczenia w przyszłym roku! 

n 26 sierpnia na terenie Frontu Księcia Warszawskiego w Twierdzy Modlin od-
był się piknik naukowo-historyczny „Mali Odkrywcy Twierdzy Szyfrów”. Pomy-
słodawca i głownym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Historyczno 
– Badawcze Triglav. Oto relacja z pikniku, którą publikujemy w ślad za profilem 
stowarzyszenia na FB. 

TeksT ReD. FAceBOOK TRIGLAv
FoTo SyLWeK BARTON, FB/ TRIGLAv – STOWARZySZeNIe hISTORycZNO – BADAWcZe
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Z inicjatywy radnego Tadeusza Sosińskiego w ostatnim 
dniu sierpnia odbyła się impreza „Pożegnanie Lata 

w Okuninie”. Na zaproszenie odpowiedziała liczna grupa miesz-
kańców, a także Burmistrz Jacek Kowalski. 

Spotkanie upłynęło na wspólnym grillowaniu, rozmowach, 
grach i zabawach w których brały udział zarówno dzieci jak 
i dorośli. Na najmłodszych czekały m.in. dmuchaniec – skaka-
niec i klockolandia. 

Jestem bardzo zadowolony z tej imprezy – mówi jej pomysło-
dawca Tadeusz Sosiński – tym bardziej, że z imprezy zadowoleni 
byli również mieszkańcy. Mieli możliwość porozmawiać o proble-
mach osobistych, miasta, osiedla, wspólnie się pośmiać. Była to też 
doskonała okazja do integracji – dodaje Tadeusz Sosiński. 

Piknik trwał do późnych godzin wieczornych. Do końca 
nie zabrakło jego uczestnikom dobrego humoru i apetytu na 
smalec z ogórkami, który przygotowany przez p. Sosińskiego 
okazał się gwoździem imprezy. 

n Rodzinnym piknikiem mieszkańcy Okunina pożegnali lato. 
Impreza odbyła się 31 sierpnia br. a wzięło w niej udział ponad 
140 osób. 

Rodzinny Piknik na Okuninie! TeksT ReD. FoTo ORGANIZATORZy PIKNIKU 

Ich uczestnikami była grupa młodych wędkarzy z wędkar-
skiej szkółki młodzieżowej ”Jazgarek” działającej przy kole 

nr 15 Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim.

Zwycięzcami zostali:
1. Kucharuk Rafał
2. Krzemiński Damian
3. Krzemiński Marcin
Pogoda była wyśmienita, a na dobre humory uczestników 

wpłynęły ilości złowionych ryb (które wróciły do wody) i wspól-
ne pieczenie kiełbasek na świeżym powietrzu.

Dziękujemy WSZySTKIM UcZeSTNIKOM obecnym podczas 
imprezy, a szczególnie dziękujemy ks. Andrzejowi za inicjatywę 
i sfinansowanie zawodów.

Ufamy, że w następnych latach taka forma zakończenia wa-
kacji i rozpoczęcia roku szkolnego stanie się wśród wędkarskiej 
młodzieży tradycją.

n Z inicjatywy Księdza Proboszcza Andrzeja Redmera z pa-
rafii św. Maksymiliana Kolbe w Nowym Dworze Maz. (Modli-
nie Starym), rozegrano na terenie Jeziora Dolnego w Kazuniu  
zawody wędkarskie. 

Z wędką do szkoły TeksT I FoTo KOłO PZW W NOWyM DWORZe MAZOWIecKIM 
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Najlepszym wiosennym lekarstwem jest – działka.
Działka nam zdrowie wprowadza do ciałka,
Gdy w łapki się chwyci szpadelek lub grabki,
Znikają bronchity, katary i sapki.
 – pisał Ludwik Jerzy Kern.

O dobroczynnym wpływie ogrodów działkowych wie-
dzą wszyscy. Jak się szacuje w całej Polsce jest ponad 

milion działek, na których pracują i odpoczywają mieszkańcy 
miast i miasteczek. W Nowym Dworze Mazowieckim ta trady-
cja jest kultywowana od wielu lat – do niedawna w ramach 
Polskiego Związku Działkowców, a obecnie samodzielnie sto-
warzyszonych mieszkańców w Stowarzyszeniu Ogrodowym 
„Pestka”. 

Oddzielenie od związku ogólnopolskiego nastąpiło zgod-
nie z wolą większości działkowiczów przy wydatnej pomocy 
Miasta i Burmistrza Jacka Kowalskiego. Samodzielność jest nie 
tylko związana z wyłącznością o decydowaniu we wszystkich 
sprawach, ale również samodzielnym finansowaniem wszyst-
kich planów Stowarzyszenia. 

Miasto nie pobiera od stowarzyszenia żadnych opłat od 
dzierżawy gruntu komunalnego. Działkowcy są również zwol-
nieni z podatku od nieruchomości. Mimo to „Pestka” ponosi 
przecież koszty gospodarowania terenami wspólnymi, takimi 
jak aleje, ścieżki, ogrodzenie. W tym dziele zawsze stara się po-
móc Miasto, mając na względzie dobro i zdrowie działkowców, 
ale również wszystkich mieszkańców, którzy odnoszą wielką 
korzyść z tej lokalnej produkcji tlenu i oczyszczania powietrza.

Burmistrz Jacek Kowalski przygotował uchwałę na wrze-
śniową sesję Rady Miejskiej, dotyczącą dofinansowania Sto-
warzyszenia Ogrodowego „Pestka” w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. Pieniądze w wysokości 50 tysięcy złotych będą 
przeznaczone na budowę i naprawę ogrodzenia ogrodów 
działkowych. Jak pokazuje historia radni miejscy są przychyl-
ni ogrodom działkowym i wszystkie inicjatywy Burmistrza, 
zmierzające w kierunku pomocy działkowcom są przez nich 
zawsze akceptowane. Będzie to dobry prezent od władz mia-
sta na zbliżające się Święto Plonów.

Na zbliżające się obchody Dnia Działkowca (13.10) połą-
czone z Konkursem na najpiękniejszy ogród życzymy naszym 
działkowcom obfitych plonów i jak najwięcej radości z czasu 
spędzonego w tak przyjemnym otoczeniu. 

Ogrody działkowe – zielone płuca miasta
 – 50 Tysięcy dotacji dla stowarzyszenia ogrodowego „Pestka” na budowę ogrodzenia

TeksT ReD. 
FoTo ANeTA PIeLAch - PIeRŚcIeNIAK, 
MARIAN KOŚcIeLNIAK
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U roczystości Święta Pułku rozpoczęły się od mszy polo-
wej w intencji żołnierzy i pracowników resortu obrony 

narodowej celebrowanej przez księdza kapelana Mateusza Kor-
paka. Następnie pod Pomnikiem Poległych Saperów w Kazuniu 
odczytany został Apel Pamięci zakończony Salwą honorową ku 
czci tych, którzy za ojczyznę oddali życie. Po złożeniu wiązanek 
kwiatów przez delegacje, żołnierze oraz zaproszeni goście udali 
się na plac apelowy pułku.

Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów – pułkownik 
Robert Kamiński w swoim przemówieniu odniósł się do historii 
pułku oraz podziękował żołnierzom za dotychczasowe osią-
gnięcia w służbie.

Uroczysty apel był również okazją do wręczenia aktów mia-
nowania na kolejne stopnie wojskowe, odznaczenia resortowe 
oraz przyznanie odznak pamiątkowych 2 Pułku Saperów.

Kończąca uroczystość defilada zapoczątkowała zarazem 
„Dzień Otwartych Koszar” w 2 Mazowieckim Pułku Saperów. 
Zwieńczeniem obchodów był piknik saperski. W uroczysto-
ściach wzięli udział m.in. uczniowie z nowodworskich szkół. 
Pogoda dopisała a na uczestników pikniku czekało sporo atrak-
cji przygotowanych przez saperów. Były m.in. pokazy sprzętu 
wojskowego, pokazy z udziałem psów saperskich, skakańce – 
dmuchańce, wizyta w izbie pamięci i fotobudka. 

n W piątek, 7 września 2018 roku, w 2 Mazowieckim Pułku 
Saperów w Kazuniu Nowym odbyły się uroczyste obchody 
74. rocznicy sformowania 2 Brygady Saperów, której trady-
cje dziedziczy 2 Mazowiecki Pułk Saperów. Święto połączone 
było z „Dniem Otwartych Koszar”, w których uczestniczyli 
m.in. uczniowie z nowodworskich szkół. 

Święto Saperów i Dni Otwartych Koszar TeksT ReD. NA PODST. 2MPSAP.PL; 
FoTo ZSP1, KAcPeR STec

***
73 lata temu, na  

gościnnej ziemi wło-
dawskiej, rozkazem 
Naczelnego Dowódcy 
Wojska Polskiego z dnia 
20 sierpnia 1944 roku 
została powołana do 
życia 2 Brygada Sape-
rów. Formowanie roz-
poczęło się praktycznie  
6 września 1944 roku we 
Włodawie nad Bugiem, 
i właśnie tę datę kazuń-
scy saperzy obrali za 
dzień swojego święta.
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N a program złożyły się wiersze po-
ety w aktorskiej interpretacji ewy 

Dałkowskiej opatrzone muzyką na żywo 
w wykonaniu Dominika Rosłona.

ewa Dałkowska to aktorka teatral-
na, radiowa i filmowa. W latach 1972- 
-74 występowała w Teatrze Śląskim im. 
Wyspiańskiego w Katowicach, w latach 
1974-2008 w Teatrze Powszechnym 
w Warszawie. Od roku 2008 jest aktorką 
stołecznego Nowego Teatru.

Dominik Rosłon to wibrafonista, per-
kusista, pianista. Współpracował z wie-

loma teatrami muzycznymi w Polsce 
i występował u boku takich artystów jak: 
Piotr Machalica, Marian Opania, Lidia Sta-
nisławska, Mieczysław Szcześniak, Moni-
ka Brodka. 

W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie klasy vIII „D” Szkoły Podstawowej  
Nr 7 im. Orła Białego w Nowym Dworze 
Mazowieckim oraz uczniowie klasy II „I” 
Technikum Zawodowego Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

Pani ewa Dałkowska z odrobiną dy-
stansu, ironii i dużym pokładem ciepła 
stworzyła więź z publicznością a przez 
to więź herberta ze słuchaczami jego 
poezji. Publiczność z uśmiechem na 
twarzy wysłuchała wyrazistą i emocjo-
nalną interpretację m.in. takich wierszy 

jak „Tarnina”, „Pamięci Kapitana edwar-
da herberta”, „Wilki” czy „Modlitwa Pana 
cogito-podróżnika”. W trakcie spektaklu 
nasz gość oczarował młodzież swoim 
ciepłym głosem jak i poczuciem humo-
ru. Uczestnicy tego wydarzenia bardzo 
miło reagowali na anegdoty aktorki. ewa 
Dałkowska okazała się nie tylko świetną 
artystką teatralną , ale przede wszystkim 
życzliwą, otwartą, bezpośrednią i bardzo 
sympatyczną osobą. 

Mamy nadzieję, że dzięki pięknej 
aranżacji i interpretacji wierszy herberta 
przez panią ewę Dałkowską młodzież 
odkryje piękno poezji.

Wydarzenie dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

n 11 września 2018 r., z okazji Roku Zbi-
gniewa Herberta w Filii Nr 2 Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej od-
było się wydarzenie słowno-muzyczne 
„Czytam Herberta”.

Ewa Dałkowska czytała Herberta w NDM! TeksT I FoTo MIPBP 

Wśród zaproszonych gości, którzy zaprezentowali zgro-
madzonym słuchaczom fragmenty powieści i wiersze 

patriotyczne znaleźli się: Pan Paweł calak – Wicestarosta Nowo-
dworski, Pan Jacek Kowalski – Burmistrz Miasta, Pani Agnieszka 
Kubiak-Falęcka – radna Rady Miejskiej, nowodworscy pisarze 
i poeci Pani Mira Białkowska, Pani Anna Kasiuk i Pan Tomasz 
Witkowski oraz czytelnicy Mirosława Pyrka, elżbieta Radomska, 
Justyna Borkowska i Szymon Lewczuk. Licznie zgromadzoną 
publiczność powitała Dyrektor Biblioteki Pani ewa Borkowska.

Nasza Biblioteka była jednym z 2930 miejsc, w którym od-
bywało się Narodowe czytanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocz-
nego Narodowego czytania i zapraszamy za rok!

n Dnia 8 września 2018 r., Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, mimo trudności 
związanych z rozbudową placówki, wzorem lat poprzednich 
włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.  
Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbyła się 
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, 
dlatego oprócz podstawowej lektury czytane były wiersze 
z Antologii Niepodległości.

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Bibliotece TeksT I FoTo MIPBP
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N asi podopieczni brali czynny 
udział w zabezpieczeniu Białej 

Plaży, mieli możliwość obserwowania 
pracy ratowników morskich oraz poma-
gali im w codziennej pracy na plaży i na 
wieżach. Prowadzili również obserwację 
z morza. Podczas pobytu dzieci szkoliły 
się w ratownictwie morskim, poznawały 
tajniki pracy ratownika morskiego, mogły 

przekonać się jak ciężka i odpowiedzial-
na jest to praca. Zarówno dziewczynki 
jak i chłopcy odbywali codzienne dyżury 
z ratownikami, uczyli się pływania w mo-
rzu z bojkami SP, zabezpieczali plażę. 

Działania sekcji mają na celu przygo-
towanie młodzieży do pełnienia funkcji 
ratownika na wodach śródlądowych 
i morskich. Stowarzyszenie Sport Plus 
przez cały rok prowadzi zajęcia na pły-
walni w Nowym Dworze Mazowieckim, 
dzięki współfinansowaniu Urzędu Miej-
skiego mają zapewniony najnowszy 
sprzęt do ćwiczeń i szkoleń.

n Sekcja ratowniczo – pływacka Sport 
Plus tak jak w ubiegłym roku wybrała się 
do Krynicy Morskiej, gdzie miała przy-
jemność gościć w WOPR Krynica Morska.

Sekcja Ratowniczo – Pływacka 
Sport Plus w Krynicy Morskiej TeksT I FoTo 

T. WIchOWSKI 

N aszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy 
zwiedzaniem Sanktuarium Mat-

ki Bożej Studzienicznej, które w 1999 r.  
odwiedził Ojciec Święty Jan Paweł II. 
Przy pomniku Papieża Polaka zaśpie-
waliśmy pieśń – „Nie lękajcie się” – są to 
słowa samego św. Jana Pawła II. 

Największą atrakcją dla dzieci i mło-
dzieży, która z nami pielgrzymowała, 
było zdobycie Zamku Księcia Witolda 
w Trokach. Dzięki naszej wspaniałej Pani 
Przewodnik – zwiedzanie, wcale nie 
było nudne. Pani Teresa, która posiada 
ogromną wiedzę, ze szczegółami prze-
kazała nam najważniejsze informacje, 

które zaciekawiły najmłodszych uczest-
ników naszej pielgrzymki. 

Najważniejszym przeżyciem dla Pani 
Dyrygent oraz całego chóru była Msza 
Święta w Kaplicy z cudownym Obrazem 
w Ostrej Bramie. Śpiew podczas Mszy 
Świętej, dostarczył nam wielu wzruszeń, 
a widząc łzy w oczach Polonii, „ściskało 
nas za gardła”. Śpiew tak blisko Matki Bo-
żej był dla nas ogromnym wyróżnieniem. 
Wielką radością było dla nas usłyszeć od 
naszej Pani Przewodnik, że ludzie słysząc 
nasz śpiew dopytywali, co to za chór, 
skąd przyjechał, każdy przeciskał się przez 
tłum, aby nas zobaczyć, a Obcokrajowcy 

spacerujący niedaleko Ostrej Bramy, kie-
dy słyszeli nasz śpiew od razu wchodzili 
do Kaplicy z cudownym Obrazem. 

cała nasza pielgrzymka, opierała 
się nie tylko na zwiedzaniu, ale przede 
wszystkim na śpiewie w wielu miej-
scach. Zaśpiewaliśmy w wielu kościo-
łach w Wilnie oraz na cmentarzu na 
Rossie. Przy sercu Józefa Piłsudskiego 
rozległ się śpiew „My Pierwsza Brygada”. 
Następnie została zapalona lampka pa-
mięci i odmówiona krótka modlitwa. 

Z naszą Panią Przewodnik zwiedzi-
liśmy również Stare Miasto Wilna, Uni-
wersytet Wileński oraz Dom św. Siostry 
Faustyny. Naszą pielgrzymkę zakończy-
liśmy niedzielną Mszą Świętą, w kościele 
św. Ducha. Była to dla nas również wy-
jątkowa Msza Święta, po której dosta-
liśmy owacje na stojąco. Jesteśmy bar-
dzo szczęśliwi, że mogliśmy dostarczyć 
wielu wzruszeń Polakom oraz grupom 
turystycznym. 

n W dniach 29.06-01.07.2018 r. nowodworski chór Soli Deo udał się na pielgrzymkę 
na Litwę. Nie sposób jednak opisać wszystkiego, co przeżyliśmy i doświadczyliśmy. 
Na pewno był to dla nas – Chórzystów oraz Pani Dyrygent piękny i owocny czas piel-
grzymowania. Doznaliśmy wielu chwil wzruszenia, radości oraz gościnności Polaków 
mieszkających w Wilnie. 

Soli Deo w Wilnie TeksT I FoTo ALeKSANDRA KUBOSZeK 
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Zapomniany poseł TeksT I FoTo MARIA MOŻDŻyńSKA

Julian Paweł Łabęda urodził się w No-
wym Dworze w 1894 r. jako pierwsze 

z dzieci Rocha i Marianny. Ten syn robotnika 
nie zakończył edukacji na nowodworskiej 
szkole powszechnej, ale kontynuował ją 
w renomowanej czteroklasowej Szkole Rze-
mieślniczej im. Sz. Konarskiego na ul. Leszno 
w Warszawie, a następnie na kursach ślusar-
skich. Ponieważ mieszkał w zaborze rosyj-
skim podczas I wojny został wcielony do ar-
mii tego kraju. Otrzymał stopień podoficer-
ski i brał udział w walkach jako starszy pisarz 
kompanii inżynierskiej 3. strzeleckiej dywizji 
fińskiej. Po wojnie wrócił do Nowego Dwo-
ru. Znalazł pracę jako ślusarz – mechanik 
w Fabryce Przetworów Kartoflanych. Była to 
wówczas najbardziej postępowa, jeżeli cho-
dzi o warunki socjalne robotników, fabryka 
w Nowym Dworze. Trudno powiedzieć kie-
dy łabęda włączył się w prace związków 
zawodowych, Stowarzyszenie Robotników 
chrześcijańskich, w którym działał istniało 
w mieście co najmniej od 1912 r. i liczyło 
wówczas około 80 osób. 

Należał do wielu chadeckich organiza-
cji. Był przewodniczącym nowodworskiego 
Towarzystwa Domu Ludowego Organizacji 
chrześcijańsko - Społecznej, zastępcą prezesa 
Stowarzyszenia Robotników chrześcijańskich 
w Nowym Dworze, wiceprezesem chrze-
ścijańskiego Związku Robotników Rolnych 
i jego sekretarzem dla okręgu podmiejskie-
go Warszawa, sekretarzem Rady Nadzorczej 
centrali chrześcijańskich Stowarzyszeń Spo-
żywczych. Był też czołowym kandydatem 
chrześcijańskiej demokracji w wyborach do 
kas chorych okręgu warszawskiego w 1924 
r. Kilkukrotnie wybierany był do władz klubu 
poselskiego chrześcijańskiej demokracji.

Jako poseł mieszkał w Nowym Dworze, 
miał również siedzibę w Warszawie począt-

kowo na Koszykowej 75, a później na Rymar-
skiej 2 w lokalu chrześcijańskich Związków 
Zawodowych. U nas przyjmował interesan-
tów w domu Zdanwiczowej na ul. Warszaw-
skiej 3. To, że mieszkał w Nowym Dworze 
odbijało się w tematyce jego wypowiedzi sej-
mowych. Wnioskował o uruchomienie prac 
rozbiórkowych zniszczonych fortów wokół 
Twierdzy. Miało to dać zajęcie miejscowym 
i zyski dla Państwa ze sprzedaży materiałów 
rozbiórkowych oraz oczyścić pola zdatne 
pod uprawę. Domagał się przesłania węgla 
koniecznego do uruchomienia nowodwor-
skiej fabryki Winogradowa. Prosił o jak naj-
szybsze zatwierdzenie nowo wybranej Rady 
Miejskiej w Nowym Dworze. Pracując w ko-
misji wojskowej wnioskował o zatwierdzenie 
ustawały o zaopatrzeniu osieroconych rodzin 
po żołnierzach armii rosyjskiej, niemieckiej 
i austriackiej, wypłacenie odszkodowania 
byłym wojskowym pozbawionym środków 
do życia, umieszczenie w traktatach pokojo-
wych z Rosją warunku o odszkodowaniach 
dla żołnierzy z byłej Kongresówki. Podczas 
mobilizacji w trakcie wojny polsko-bolszewic-
kiej wnioskował o wypłacenie dwutygodnio-
wego zarobku wszystkim robotnikom zakła-
dów państwowych powołanym do wojska.  
Sugerował, że podobną odprawę powinni 
otrzymywać również zwalniani z powodu  
redukcji etatów. Upominał się o podwyższe-
nie zasiłków dla rodzin szeregowych powo-
łanych do służby wojskowej i usprawnienie 
systemu wypłat.

Zajmował się sytuacją robotników cywil-
nych zatrudnianych przez wojsko. Monitował 
o uruchomienie prac budowlanych przy od-
budowie koszar i budynków mieszkalnych. 
Interpelował do MSW o regularne wypłaty 
dla cywili zatrudnionych w Twierdzy, wy-
płacenie zasiłków i zapomóg pracownikom 

modlińskich wodo-
ciągów i elektrowni 
oraz budowniczym 
stoczni, przyznawa-
nie deputatów żyw-
nościowych. chciał 
upublicznienia spra-
wozdania komisji 
śledczej badającej 
nadużycia w Twier-
dzy. Do MSW kiero-
wał również pisma 
w sprawie dzierża-

wy wojskowych łąk i pastwisk w okolicach 
Rembertowa, oraz robotników cegielni Ko-
sewo usuwanych przez wojsko z mieszkań. 
Skutecznie wnioskował o odroczenie służby 
wojskowej uczniom kursów maturalnych 
i szkół zawodowych. Żądał poprawy bytu 
pracowników kolei. Podczas powodzi 1924 r.  
złożył wniosek o wyasygnowanie przez Pań-
stwo funduszy na zapomogi dla poszkodo-
wanych oraz o ustanowienie dla nich ulg 
podatkowych. Jednocześnie jako naoczny 
świadek bronił nowodworskich munduro-
wych, którym poseł Noach Pryłucki zarzucał 
antysemickie zachowania podczas akcji ra-
tunkowej w czasie wspomnianej powodzi.

Jako czynny członek partii Julian łabęda 
udzielał się również podczas spotkań z ro-
botnikami. W listopadzie 1925 r. przemawiał 
na wiecu dozorców domowych chrześcijań-
skiego związku zawodowego gdzie referował 
projekt ustawy dotyczący podwyżki płac tej 
grupy zawodowej. Nie było to jedyne spo-
tkanie z dozorcami, 2 lata później w Otwocku 
z sukcesem referował im sprawy ekonomicz-
ne i organizacyjne związku. W 1927 r. prze-
wodniczył w zjeździe delegatów chrześcijań-
skich Związków Zawodowych okręgu Warsza-
wa Podmiejska. W tym samym roku odbierał 
podziękowania za prace nad poprawą bytu 
ekonomicznego rzemieślników na zjeździe 
strycharzy czyli wytwórców cegieł. Nie ozna-
cza to, że jego działalność zawsze odbierana 
była pozytywnie. Gdy trafiał na obrady i wiece 
PPS spotykał się z ostrą krytyką, był zagłusza-
ny, wypraszany, niekiedy wręcz musiał ucie-
kać w obawie przed rękoczynami. Tak było 
między innymi w 1923 r. Żyrardowie, w 1926 
r. w Konstancinie, w 1928 r. w Koszeniu.   Cdn.

n Świętując stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości nie możemy zapomnieć, 
że 11.11 został wyznaczony jako symbol długotrwałego procesu, a nie konkretny 
dzień, od którego mogliśmy mówić o suwerenności. Jednym z elementów tworze-
nia niepodległej Polski były wybory do sejmu ustawodawczego. Na obszarach RP, 
na których nie trwały walki przeprowadzono je 26.01.1919 r. Wzięło w nich udział 
75% uprawnionych, jednym z wybranych wówczas posłów został nowodworzanin. 
Ponowne wybory miały miejsce w 1922 r. i tak jak poprzednio w sejmie znalazł się 
nasz człowiek. 

16.06.1924r. – wizyta posłów chadeckich w Gdyni. ze zbiorów w.Mosakowskiej

doM przy warszawskiej 3 był nowodworską 
siedzibą posła juliana łabędy



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

PRaWO PRacY na cO dZieŃ

24

W tej części Prawa Pracy w Prakty-
ce zajmiemy się kwestią urlopu wypo-
czynkowego. 

Urlop wypoczynkowy przysługuje oso-
bom zatrudnionym na umowę o pracę. 

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło nie 
daje uprawnienia do korzystania z wolnych 
dni z takiego tytułu. 

Wymiar urlopu
Ilość dni wolnych od pracy w roku kalen-

darzowym nie jest jednakowa dla wszystkich 
pracowników      i zależy od stażu pracy. 

Sposób korzystania z urlopu również 
nie jest jednakowy dla wszystkich. Pracow-
nicy, którzy w danym roku kalendarzowym 
podjęli pracę po raz pierwszy mogą z niego 
korzystać w ilości 1/12 po przepracowaniu 
każdego miesiąca. Z każdym kolejnym mie-
siącem ilość urlopu się zwiększa. Taki spo-
sób naliczania urlopu obowiązuje do końca 
roku, w którym pracownik został zatrudniony 
pierwszy raz.

Co do zasady Pracownikowi przysługuje 
20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego.  Jak 
już wspomniałam zależy to od stażu pracy, 
do którego wlicza się czas nauki. Jeżeli Pra-
cownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat to 
przysługuje mu 20 dni urlopu, jeśli powyżej 
10 lat to jego wymiar urlopu wynosi 26 dni.

Okresy nauki od których zależy wymiar 
urlopu to:

Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła za- Â
wodowa – 3 lata;
Średnia szkoła zawodowa – 5 lat; Â
Średnia szkoła zawodowa dla absolwentów  Â
(równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
Średnia szkołą ogólnokształcąca - 4 lata; Â
Szkoła policealna- 6 lat;  Â
Szkoła wyższa – 8 lat. Â

Nie należy sumować lat z tytułu ukończe-
nia np. szkoły zasadniczej zawodowej oraz li-
ceum ogólnokształcącego. Do stażu dolicza-
my to co jest dla Pracownika korzystniejsze. 

W sytuacji gdy podczas nauki Pracownik 
równocześnie pracował należy do stażu doli-
czyć to co korzystniejsze. Np. w chwili kiedy 
ukończył studia wyższe, w trakcie których, 
przez cały ich okres pracował, to po ich za-
kończeniu pracodawca powinien pominąć 
5 lat stażu pracy a uwzględnić nam 8 lat do 
urlopu z tyt. ukończenia studiów wyższych.  
W takiej sytuacji do pełnego wymiaru urlopu 
brakowałoby nam 2 lata, a nie 5.

Zasada proporcjonalności.
Pracownik, który w trakcie roku kalen-

darzowego rozpoczyna pracę u nowego 
Pracodawcy, ma prawo do urlopu w ilości 
proporcjonalnej do nowego zatrudnienia. 
Jeśli został zatrudniony np. w lipcu to przy-
sługuje mu urlop za 6 miesięcy (od lipca do 
grudnia) czyli 13 dni jeśli jego wymiar urlo-
pu wynosi 26, lub 10 dni jeśli jego wymiar 
to 20 dni. Stosując tą zasadę musimy jednak 
pamiętać, ze zgodnie z kp. w roku kalenda-

rzowym Pracownik nie może wykorzystać 
więcej niż jego wymiar, bez względu na to 
u ilu Pracodawców pracuje. Jeśli w sytuacji 
podanej w powyższym przykładzie, kiedy 
Pracownik zaczyna  kolejną pracę w lipcu, 
ale u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 
20 dni, to u przyszłego Pracodawcy pozo-
stało mu do wykorzystania 6 dni z wymiaru 
26 lub nie przysługuje mu już w ogóle urlop 
wypoczynkowy jeśli jego wymiar to 20 dni. 
Taka sama zasada, czyli zasada proporcjo-
nalności, obowiązuje przy wyliczaniu urlopu 
wypoczynkowego w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę. Pamiętajmy, że przy wylicza-
niu urlopów wypoczynkowych należy wyniki 
zaokrąglić w górę, na korzyść Pracownika. 

Wykorzystanie urlopu  
wypoczynkowego.

Pracownik powinien wykorzystać urlop 
w tym roku, w którym nabył do niego prawo. 
Nie zawsze jest to jednak możliwe. W takiej 
sytuacji urlop niewykorzystany „przechodzi” 
na rok następny pod warunkiem jego wy-
korzystania do końca września. Można rów-
nież zaległy urlop we wrześniu rozpocząć, 
a zakończyć w październiku. Nie będzie to 
złamaniem przepisów. W sytuacji kiedy Pra-
codawca nie udzieli urlopu zaległego zgod-
nie z przepisami, czyli do końca września, 
stanowi to wykroczenie przeciwko prawom 
pracowniczym i jest zagrożone karą grzywny 
do 30 tyś zł.

Niewykorzystanie urlopu w terminie 
przewidzianym prawem nie powoduje jed-
nak utraty prawa do niego. Urlop wypoczyn-
kowy przedawnia się po 3 latach, od dnia 
w którym roszczenie stało się wymagane.  

1 października 2018 roku przedawnią się 
urlopy wypoczynkowe za rok 2014. 

W sytuacji, kiedy urlop wypoczynkowy 
przedawnia się nie ma możliwości innego 
sposobu rozliczenia takiego urlopu z Pracow-
nikiem. Nie ma oczywiście mowy o wypłacie 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wy-
poczynkowy.  

sposób wykorzystania  
urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z kodeksem pracy Pracodawca 
powinien udzielić Pracownikowi urlopu wy-
poczynkowego w roku, w którym mu przy-
sługuje. Na wniosek Pracownika urlop można 
podzielić na części z czego jedna cześć musi 
trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych. 
Pracodawca, który nie udzieli Pracownikowi 
co najmniej 14 dni urlopu również naraża 
się na karę grzywny gdyż jest to tez wykro-
czeniem przeciwko prawom pracowniczym. 
Urlopu udziela się zgodnie z planem urlopo-
wym. Jeśli w zakładzie pracy nie ma planów 
urlopowych, Pracodawca udziela urlopu na 
wniosek Pracownika uwzględniając oczywi-
ście swoje potrzeby. 

odwołanie z urlopu
Pracodawca w szczególnych sytuacjach 

może odwołać Pracownika z urlopu wypo-
czynkowego. Muszą być jednak spełnione 

dwa warunki. Po pierwsze obecność Pracow-
nika w pracy musi być niezbędna, a po drugie, 
przed udzieleniem urlopu Pracodawca nie był 
w stanie przewidzieć tej sytuacji. Trzeba jed-
nak pamiętać, że jeśli Pracownik poniósł już 
jakieś koszty związane z organizacją swojego 
wypoczynku, Pracodawca zobowiązany jest 
zwrócić Pracownikowi poniesione koszty. 

Urlop na żądanie
Art. 167 kodeksu pracy daje nam możli-

wość wzięcia w ramach urlopu wypoczynko-
wego 4 dni „urlopu na żądanie”. Co do zasady 
jest to urlop, który Pracownik wykorzystuje 
w terminie przez siebie wskazanym i infor-
muje o tym Pracodawcę najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia urlopu. 

Nie ma również w przepisach prawa 
pracy zapisów zabraniających wzięcia 4 dni 
urlopu na żądanie pod rząd. Pamiętać trzeba, 
że urlop taki odlicza się z puli urlopu wypo-
czynkowego i jeśli z takiego urlopu korzy-
stają osoby pracujące np. po 12 godzin, to 
w przypadku wzięcia wszystkich 4 dni urlopu 
na żądanie ( 4x12=48 godzin=6 dni urlo-
powych), pozostanie im do wykorzystania  
20 dni urlopu wypoczynkowego. 

Są również sytuacje kiedy Pracodawca 
może nie udzielić  nam urlopu na żądanie. 
Stanie się tak wtedy, kiedy funkcjonowanie 
firmy, np. linii produkcyjnej zostałoby za-
kłócone. Pracodawca ma wtedy prawo nie 
udzielić takiego urlopu dbając o dobro inte-
resów przedsiębiorstwa. 

Z tego powodu, że urlop ten został 
w swojej formie przewidziany w kodeksie 
pracy jako prawo Pracownika, Pracodawca 
ma co do zasady mu go udzielić. Jeśli tego 
nie zrobi i będzie to bezpodstawne grozi mu 
kara grzywny za  naruszenie praw pracow-
niczych. 

Urlop niepełnoetatowca
Zatrudniając Pracownika na niepełen 

etat jego urlop będzie proporcjonalny do 
wymiaru jego etatu. W bardzo szczególnych 
przypadkach, kiedy Pracownik w ciągu roku 
będzie zmieniał wymiar etatu kilka razy, za 
każdym razem należy mu urlop przeliczyć 
stosownie do wymiaru etatu, pamiętając 
przy tym o zaokrągleniach w górę. Może to 
doprowadzić do korzystnej dla Pracownika 
sytuacji w postaci dodatkowego dnia urlopu 
wynikającego z zaokrągleń.  

Pomniejszenie wymiaru urlopu
Urlop wypoczynkowy należy pomniejszyć 

za okresy wymienione poniżej, trwające co 
najmniej 1 miesiąc:

urlopu bezpłatnego, Â
urlopu wychowawczego, Â
odbywania zasadniczej służby wojskowej  Â
lub jej form zastępczych, okresowej służby 
wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo 
ćwiczeń wojskowych,
tymczasowego aresztowania, Â
odbywania kary pozbawienia wolności, Â
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Â

Źródło: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku –kodeks pracy

Urlopy wypoczynkowe TeksT OPRAcOWAłA KATARZyNA ROSZKOWSKA
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T E r M i n  W p ł aT y  i i i  r aT y  z a  S p r z E d a ż  n a p o j ó W  a l k o h o l o W y c h
Uwaga na dni wolne od pracy – sobota i niedziela – w dniach 

29 i 30 września br.!!!
Burmistrz Miasta uprzejmie informuję, że w dniu 30 września 

br. upływa termin wpłaty III raty za sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Proszę o zwrócenie uwagi na to, że dni 29 i 30 września 
(sobota, niedziela) są dniami wolnymi od pracy. Jeżeli wpła-
ta będzie dokonywana w dniu 28 września br. proponuję, aby 
została uiszczona w formie gotówkowej bezpośrednio w Od-
dziale Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze 
Mazowieckim przy ul. Targowej 1/3 w godzinach otwarcia tj. 
poniedziałek – piątek 8:00-18:00 lub w Bankowym Punkcie Ka-
sowym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zakroczymskiej 
30 w godzinach otwarcia tj. poniedziałek 9:00 – 16:30, wtorek – 
piątek 8:00 – 15:30. Zaproponowane rozwiązanie zagwarantuje, 

że środki finansowe znajdą się na rachunku Urzędu Miejskiego 
w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września br.

Informuję Państwa również, że zgodnie z art.12b.:
„W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie 
wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia 
obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 
ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu 
terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b 
nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powięk-
szonej o 30% tej opłaty”.
nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty:
35 8009 1062 0016 4119 2007 0001
Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Spraw Obywa-
telskich – pok. 229 Nr tel. (22) 5122263.

k l i k  i  p o d aT E k  z a p ł a c o n y !
Wkrótce każdy nowodworski podatnik będzie mógł spraw-
dzić wysokość swojego podatku od nieruchomości i zapła-
cić go z własnego komputera. jedynym warunkiem będzie 
posiadanie Profilu Zaufanego.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki złożyło wniosek i otrzyma do-
finansowanie w ramach konkursu w Programie Operacyjnym 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18: Wysokiej 
jakości usługi administracyjne. Warunkiem przystąpienia do 
konkursu było złożenie wniosku w ramach partnerstwa z innymi 
miastami.

10 września Burmistrz Miasta Jacek Kowalski podpisał umowę 
partnerską, której celem jest wdrożenie Portalu Podatkowego 
umożliwiającego mieszkańcom sprawdzanie wysokości należ-
ności i dokonywanie opłat z tytułu podatku od nieruchomości.
Partnerami umowy są również Zabrze, Piła, Skierniewice i Pia-
seczno.
Wdrożenie projektu dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki będzie 
kosztować 175 tyś. zł. Koszt ten zostanie w całości pokryty ze 
środków zewnętrznych. 
Wdrożenie systemu potrwa do końca 2020 roku. 

S o l i  d E o  z a p r a S z a !
co zrobić z wolnym czasem po pracy i nauce – mamy dla 

ciebie wspaniałą propozycję !
chór "soli deo" prowadzi swoją działalność przy parafii 

św. michała archanioła w nowym dworze mazowieckim – 
zespół cieszący się uznaniem i sławą w Polsce i za granicą 
– ogłasza nabór do chóru!!!

Jeżeli przyszło ci na myśl coś w stylu:
• Nie nadaję się!
• To na pewno nuda!
• Tylko czas stracę!
• …e tam!!!

Przeczytaj dalej: 
1. członkami chóru są w większości  osoby bez wykształce-

nia muzycznego. Przychodząc do nas pod okiem Pani Dyrygent 
nauczysz się śpiewać i czytać nuty.

2. Jeżeli zakładasz z góry, że to nudne, to jesteś w wielkim 
błędzie! Poza próbami organizujemy wiele innych imprez, kon-
certów i wyjazdów krajowych i zagranicznych.

3. Tu poznasz wielu nowych, ciekawych ludzi o podobnych 
zainteresowaniach.. Z nami nuda ci na pewno nie grozi!

4. Próby trwają tylko półtorej godziny, dwa razy w tygodniu. 
czy to rzeczywiście tak dużo? (Pomyśl ile czasu spędzasz przed 
Tv, komputerem,…).

5. Na „…e tam!!!” nie ma rady. Przyjdź, zobacz. Nic nie ryzyku-
jesz. Najwyżej podbudujesz Swoje zdrowie kolejnym spacerem.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności, 
odwiedź naszą stronę internetową: https://chorsolideo.wixsite.
com/nowydwormaz
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Ogromnie się cieszymy, że udało 
nam się zgromadzić tylu pasjona-

tów biegania. Miło nam, że w naszym bie-
gu wystartowało łącznie 455 uczestników, 
w tym rekordowa liczba dzieci. Szczególną 
radość sprawia nam fakt, że przygotowa-
na przez nas trasa, pozwoliła wam zdobyć 
nowe rekordy życiowe.

Mamy nadzieję, że wszystkie przygo-
towane przez nas atrakcje (konkursy, stre-
fa dla dzieci, grill), wywołały uśmiech na 
Waszych twarzach)

Dzięki Waszemu zaangażowaniu uda-
ło nam się zebrać 1740 zł na leczenie Ke-
vina. Po raz kolejny pomogliśmy Asi, która 
wzięła udział we wszystkich naszych bie-
gach. Zbieraliśmy dla niej pieniądze oraz 
plastikowe nakrętki.

oto zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach:

Bieg Open 5 km Mężczyźni:                              
1. Oskar Wojtalik 00:16:52                                             
2.Marcin Wysocki 00:17:13                                           
3. Adam Pożarowszczyk 00:17:22                              
Bieg Open 5 km Kobiety: 
1.      Maja Bużycka 00:18:57
2.       Karolina Graczyk 00:20:25
3.      Agata Pietraś 00:20:36
Drużyny:
1. RaceFighter
2. Rozbiegamy Nowy Dwór
3. WIeLISZeW heRON TeAM
Nowodworzanie:
Mężczyźni:                                                                                      
1. Mariusz Marszal  00:17:29                                             
2. Karol Bielec  00:18:58                                                      
3. Mariusz Macugowski  00:19:04                                  

Kobiety:
1.Daria Mirowska 00:21:39
2.Joanna Bieniek-Ugniewska 00:22:09
3.Katarzyna Owczarek  00:22:39

 
Biegi dziecięce:
chłopcy do lat 6:                                                                                                                      
1. Wojciech Szałkiewicz                                                       
2.  Kacper Kowalski                                                                 
3. Bartłomiej Wyszomirski                                                
Dziewczynki do lat 6:
1.Inga Lewandowska
2.Sandra Głowacka
3. Agata cmiel
Klasy I-III chłopcy:                                                                 
1. Filip Boruc                                                                              
2. Dawid Głowacki                                                                  
3. Bartosz Ambroziak                                                            
Klasy I-III dziewczynki:

1.Maja Jaworek
2. Julia Leszczyńska
3. Alicja czachowicz
Klasy Iv – vI chłopcy:                                                            
1.  Mikołaj Olejnik                                                                  
2. Jan Samul                                                                               
3. Maciej Gromadka                                                              
Klasy Iv-vI dziewczynki:
1.Aleksandra Madajczak
2. Agnieszka Kuczyńska
3. Patrycja Pokorska
 
Klasy vII i Gimnazjum:
chłopcy:                                                                                        
1. Michał Wodyński                                                               
2. Gabriel Gumiński                                                                
3. Kacper Komosa                                                                    
Dziewczynki:
1.Wiktoria Kuczyńska
2. Natalia Kamińska
3. Jolanta Podyma

To wszystko nie udało by się jednak 
bez wsparcia i pomocy :

patronów:  Starosty Powiatu No- �
wodworskiego Pani Magdalenie 
Biernackiej, Burmistrza Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki Panu Jac-
kowi Kowalskiemu.
partnerów: Nowodworskiemu  �
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji NO-
SiR, Wojewódzkiemu Ośrodkowi 
Ruchu Drogowego WORD, Ms 
Wellness, Stowarzyszeniu Rodzice 
z Klasą, Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Piątki, Tor Modlin
sponsorów: Reckitt Benckiser,  �
Kaufland, PRL, Pemes, La Lorraine, 
Best School, Sempławski    Ubez-
pieczenia
służb ratowniczych i medycznych:  �
Policji, Straży Miejskiej, Ochotni-
czej Straży Pożarnej Nowy Dwór 
Maz.,  Ochotniczej Straży Pożarnej 
Ratownictwo Wodne Nowy Dwór 
Mazowiecki oraz Nowodworskie-
mu centrum Medycznemu.
Podziękowania należą się również nie-

zawodnej grupie fotograficznej Novi Foto, 
dzięki której możemy zachować tak wspa-
niałe wspomnienia.

Dziękujemy za patronaty medialne: 
Fakty Nowodworskie, NoTo Sport, Gazeta 
Nowodworska, Wirtualny Nowy Dwór.  

Dziękujemy również wszystkim wo-
lontariuszom i osobom, które pomagały 
w przygotowaniu biegu.

Zapraszamy na nasze kolejne wyda-
rzenia !

„Piąteczka dla Każdego” już za nami!
n Drugi bieg z cyklu Nowodworskiej Triady Biegowej tj. Piątecz-
ka dla Każdego odbył się 25 sierpnia. Organizatorzy imprezy, Sto-
warzyszenie RozbiegaMy Nowy Dwór nie kryją zadowolenia z jej 
przebiegu. Oto ich relacja.

TeksT I FoTo ROZBIeGAMy NOWy DWóR!
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Tradycyjnie w tych zawodach uczestniczyła grupa zawod-
ników nowodworskiego JOGGeRA. W biegu dzieci na 

500 metrów 7 miejsce zajęła 10 letnia Julia Palmowska. W biegu 
chłopców na 1500 metrów w bardzo dobrym stylu zwyciężył 
Michał Wodyński. W biegu głównym na 5000 metrów bardzo do-
brze zadebiutował 16 letni Michał Runkun, który z czasem 20:45 
zajął 40 miejsce na 445 mężczyzn a kat wiekowej do 29 lat był 
dziewiąty. W stosowanej w zawodach kat do 19 lat Michał zna-

lazł by się na podium. Jego tata Ludomir ukończył bieg w czasie 
25:07. Uczestnicy otrzymywali na mecie piękne medale a na po-
dium dyplomy, puchary i nagrody.  Dla uczestników i osób towa-
rzyszących zorganizowano wiele ciekawych stoisk historycznych 
między innymi z bronią z okresu II wojny światowej prezentowa-
ną przez żołnierzy w strojach z tamtego okresu.

JOGGER-NOSIR w xI Biegu Rotmistrza Pileckiego 
n W sobotę 15 września w warszawskim parku Kępa Potocka 
rozegrana została XI edycja biegów przełajowych dla upamięt-
nienia postaci rotmistrza Witolda Pileckiego. 

TeksT I FoTo eMKA

Impreza ta zorganizowana przez Stowarzyszenie Roz-
biegamy Nowy Dwór zgromadziła w Parku Miejskim 

wielu uczestników: dzieci , młodzież i dorosłych. Młodzi bie-
gacze nowodworskiego JOGGeRA cztery razy wstępowali na 
podium. W kat dziewcząt klas 1-3 na dystansie 400 m Julia 
Leszczyńska z czasem 1:26 zajęła II miejsce. w kat dziewcząt 

klas 4-6 na dystansie 800 m Agnieszka Kuczyńska również 
uplasowała się na II miejscu z czasem 2:53 a o 3 lata młodsza 
Julia Palmowska zajęła w czasie 3:22 piąte miejsce. W kat gim-
nazjów reprezentanci JOGGeRA nie mieli sobie równych. Dy-
stans 800 metrów w konkurencji dziewcząt wygrała Wiktoria 
Kuczyńska w czasie 2:54 a w kat chłopców z dużą przewagą 
wygrał Michał Wodyński z czasem 2:22. Wszyscy uczestnicy 
zawodów otrzymywali medale a najlepsi na podium statuetki 
i nagrody, które wręczali burmistrz miasta P. Jacek Kowalski 
i z-ca starosty P. calak.

Młodzi biegacze JOGGERA cztery razy na podium 
n W rozegranych w sobotę, 25 sierpnia biegach dla dzieci 
i młodzieży w ramach II Piąteczki dla każdego młodzi biegacze 
sekcji Jogger czterokrotnie stawali na podium. 

TeksT I FoTo eMKA

w. kuczyŃska na 1 Miejscu

M. wodyŃski na podiuM

j. leszczyŃska na 2 Miejscu

a. kuczyŃska na 2 Miejscu




