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Do 10 października trwa głosowanie w Budżecie 
Obywatelskim Mazowsza. Wśród projektów znalazły się dwa dotyczące 
dróg wojewódzkich na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Wspól-
nymi siłami możemy polepszyć bezpieczeństwo pieszych na ul. Bohat-
erów Modlina, Modlińskiej i Okunin.                 str. 2
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słowo od BurMistrza

budżet mazowsza, 
a drogi u nas – głosujmy!

TeksT I FOTO  
Martyna Oleśkiweicz 

temat numeRu

Szanowni Państwo, 

W październikowym wydaniu Faktów 
Nowodworskich zebraliśmy dla Państwa 
informacje o tym co działo się w mieście 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu ty-
godni. Zaczynamy jednak od projektów 
złożonych przez naszych mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Ma-
zowsza. Opis tych ważnych dla naszego 
miasta projektów znajdziecie na str 2-3. 

W temacie numeru poruszamy rów-
nież kwestię poczekalni przy stacji PKP 
przy ul. Morawicza. Wyjaśniamy, z jakich 
środków była finansowana i jakie były za-
łożenia projektu, z którego finansowana 
była realizacja zadania. Zachęcam do lek-
tury artykułu zamieszczonego na str. 3. 

Na kolejnych stronach piszemy także 
o pozyskanych środkach zewnętrznych 
na budowę boiska na Osiedlu nr 9, do-
finansowaniu dla Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej na Muzeum Dzie-
jów Miasta oraz kolejnych funduszach 
dla GKO.  W galerii zdjęć na str 8-9 obej-

rzycie Państwo efekty prac rewitalizacyj-
nych na terenach zielonych w mieście. 

Ostatnie strony naszego miesięczni-
ka jak zawsze należą do naszych spor-
towców. Miesiące letnie obfitowały w ich 
sukcesy, a ich zestawienie na str. 28-29. 

Nie sposób nie wspomnieć o gwiaz-
dach siatkarskiej Plus Ligi, które w dniach 
24-26 września  gościły w Nowym Dwo-
rze mazowieckim na I Międzynarodo-
wym Turnieju Piłki Siatkowej. Pierwszym, 
ale nie ostatnim. Kolejny planujemy już 
za rok!

Życzę przyjemnej lektury!
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W głosowaniu na stronie www.bom.mazovia.pl może wziąć udział każdy mieszka-
niec województwa mazowieckiego. Przysługują dwa głosy – jeden na projekt 

z puli ogólnowojewódzkiej i jeden na projekt ponadregionalny. Głos oddany tylko na jed-
ną z tych możliwości też jest ważny. Polecamy Państwa uwadze szczególnie dwa projekty 
dotyczące dróg wojewódzkich nr 630 i 631 w naszym mieście.

Projekt nr 126: Bezpieczne i przyjazne drogi wojewódzkie w nowym Dworze Mazo-
wieckim. to zadanie, które polega na utworzeniu trzech aktywnych przejść dla pieszych 
(ulica Modlińska przy skrzyżowaniu z ulicą Słowackiego; ulica Bohaterów Modlina w rejo-
nie ulicy Spacerowej i parkingu miejskiego; ulica wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z Pi-
leckiego) oraz wybudowanie brakującego odcinka chodnika po zachodniej stronie ulicy 
Okunin – od ulicy leśnej do najbliższego przejścia dla pieszych przy ulicy Okunin 128a.

aktywne przejścia dla pieszych to sygnalizatory świetlne i dźwiękowe umieszczone 
nad znakiem drogowym D-6, które uruchamiają się, gdy pieszy zbliża się do przejścia. 
Uruchomienie następuje za pomocą czujnika ruchu. kluczowym elementem przejścia 
są: pulsacyjne żółte światło i delikatny sygnał dźwiękowy, które ostrzegają użytkowników 
ruchu. Przejście takie nie 
działa w sposób ciągły, 
lecz aktywuje się w po-
trzebnym momencie.

Projekt ma poprawić 
bezpieczeństwo pie-
szych i pobudzić czuj-
ność kierowców. Jego 
koszt to 440 tysięcy zł. 
zadanie zgłosiły: radna 
miejska, agnieszka ko-
walska i radna powiato-
wa, anna Małecka.

Projekt nr 251: Do-
świetlenie przejść dla 
pieszych na ulicach 
Modlińskiej oraz Bohate-
rów Modlina w nowym 
Dworze Mazowieckim.
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Projekt przewiduje doświetlenie 7 przejść dla pieszych w rejo-
nie ul. Modlińskiej i Bohaterów Modlina poprzez wymianę opraw 
na leD. Doświetlenie 1 przejścia na ulicy Bohaterów Modlina oraz 
6 na ulicy Modlińskiej zapewni ochronę pieszego w momencie, 
gdy znajdzie się on na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy, 
poprawi także komfort jazdy po zmroku dla kierowców. nowo-
czesne oprawy leD są poza tym bardziej ekonomiczne i ekolo-
giczne od tradycyjnych. 

realizacja zadania jest szczególnie istotna z uwagi na to, że 
wymienione drogi wojewódzkie przebiegają przez centrum na-
szego miasta. koszt projektu wynosi 150 tys. zł. zgłosił go rad-
ny miejski, tomasz reginis. w puli zadań ogólnowojewódzkich 
znalazł się też projekt pod nazwą wyprzedźmy depresję – po-

móżmy młodym (nr 135). Jest adresowany do dzieci i młodzieży 
w wieku 13–17 lat, zamieszkałych na terenie powiatów: nowo-
dworskiego, mińskiego i grodziskiego. Ma na celu wesprzeć 
młodych ludzi w radzeniu sobie z problemami wieku dojrzewa-
nia w czasach epidemii.

Przybliży młodym ludziom istotę problemów zaburzeń emo-
cjonalnych, opowie o możliwości zapobiegania im oraz nauczy, 
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. 

ze szczegółowymi opisami poszczególnych projektów moż-
na zapoznać się na stronie internetowej BOM. zachęcamy jak naj-
większą liczbę czytelników do głosowania. w tak prosty sposób 
możemy realnie poprawić otoczenie wokół nas. 

n

Stacja kolejowa nowy Dwór mazowiecki

Nie znamy powodów decyzji Polskich kolei Państwowych, 
dotyczącej rozbiórki budynku dworca kolejowego. Może-

my się domyślać, że dla PkP stanowił dość istotne obciążenie w ka-
tegorii kosztów utrzymania. Przy peronach pozostał spory plac, na 
którym w warunkach coraz większego chaosu i nieporządku miesz-
kańcy zostawiali coraz więcej samochodów. w związku z urucho-
mieniem lotniska na terenie naszego miasta wzrosła liczba połą-
czeń kolejowych i teren samoistnie przekształcił się w parking.

Miasto wydzierżawiło teren od PkP z dwóch podstawowych po-
wodów. Po pierwsze, żeby wziąć na siebie koszty sprzątania i utrzy-
mania, a po drugie, żeby mieć podstawy do inwestycji na działce 
nie będącej własnością gminy. następnie Burmistrz Miasta wystąpił 
o fundusze na budowę parkingu z prawdziwego zdarzenia.

konkurs w ramach którego pozyskaliśmy dofinansowanie 
unijne dotyczył budowy parkingów typu „Parkuj i Jedź”. nie mógł 
zawierać budowy dworców kolejowych, ponieważ nie jest to za-
danie miasta. Postaraliśmy się na ile było można, aby w ograni-
czonym zakresie znalazła się tam inna infrastruktura towarzyszą-
ca. Będąc świadomi warunków konkursu, zdecydowaliśmy się na 
zapewnienie podstawowej funkcji dla podróżnych, czyli niewiel-
kiej poczekalni i toalet. efektem jest uporządkowanie dotychcza-
sowego „dzikiego” parkingu, przez co zwiększa się bezpieczeń-

stwo podróżnych. 
Dodatkowo pojazdy 
będą objęte moni-
toringiem. Dodatko-
wymi elementami, 
które zapewnią lep-
szą ochronę powietrza w mieście jest specjalny duży parking dla 
rowerów bike&ride pod estetyczną wiatą i ładowarka pojazdów 
elektrycznych.

Poczekalnia wykonana jest z modnego współcześnie betonu 
architektonicznego wylewanego na miejscu (nie z gotowych płyt). 

Obiekt ma następujące wymiary: 
 – długość ~5,8m,  – szerokość ~5,5m,  – wysokość ~3,3m,
w pomieszczeniu poczekalni znajdą się miejsca na ławki, 

które swoim wyglądem będą przypominać te jakie pamiętamy 
z dworca kolejowego, który został rozebrany.

Ogrzewanie i klimatyzacja za pomocą urządzeń zamontowa-
nych nad wejściami do obiektu.

toalety są automatyczne, wykonane w technologii modułowej.

n Wszyscy pamiętamy potężny gmach dworca kolejowego 
na stacji w Nowym Dworze Mazowieckim. Był schronieniem 
dla podróżnych korzystających z pociągów, głownie pod-
miejskich oraz dużego dworca autobusowego, który był spo-
rym węzłem transportowym naszego powiatu i najbliższych 
okolic. Wraz z likwidacją większości połączeń państwowych  
PeKaeSów pozostał pusty teren i opustoszała hala dworcowa 
z okienkiem kasowym.

TeksT I FOTO reD.

nowe miejsca parkingowe na pólku!

Wykonawcą zadania jest zakład robót inżynieryjnych Grze-
gorz Grzybowski. koszt prac to 77.600 zł. 

w poniedziałek, 04 października wykonawca został wprowa-
dzony na budowę. na miejscu obecni byli również Burmistrz Jacek 
kowalski oraz radne z tego rejonu – krystyna nasiadka i wioletta 
Dylewska, które zabiegały o wykonanie w tym miejscu parkingu. 
Okoliczni mieszkańcy i właściciele lokali handlowych w rozmowie 
z radnymi i burmistrzem nie ukrywali zadowolenia z realizacji zada-
nia, które ich zdaniem znacząco usprawni dostawy do zlokalizowa-
nego tu sklepu, umożliwi klientom dostęp do lokali usługowych, 
a mieszkańcom da możliwość parkowania aut. 

zakończenie prac przewidziano na 15 listopada. 

n W odpowiedzi na prośby mieszkańców i właścicieli lokali 
handlowych i usługowych zlokalizowanych przy ul. Boha-
terów Modlina 67 Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie  
10 miejsc parkingowych.

TeksT I FOTO aneta Pielach – Pierścieniak 

WieŚci Z RatusZa
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Przeprowadzany remont klatek schodowych w budynkach ko-
munalnych twierdzy Modlin pozwala na przywrócenie wa-

lorów zabytkowych drzwi i okien, ścian wraz z ozdobną 
sztukaterią, przy jednoczesnym wprowadzeniu popra-
wiających komfort życia niezbędnych instalacji. 

ideą remontu jest podniesienie standardu użytko-
wania klatek schodowych przez mieszkańców, z równo-
ległym podkreśleniem unikatowych walorów artystycz-
nych i historycznych zespołu budowlanego bloków daw-
nego carskiego Osiedla Oficerskiego i Podoficerskiego. 

z uwagi na znaczące zużycie stolarki drzwiowej 
wejść do klatek schodowych, odtwarzane są w chwili 
obecnej wszystkie pary drzwi. z niezwykłą starannością 
przywracamy detale dekoracyjne na podstawie kilku 
zachowanych oryginalnych drzwi pochodzących jeszcze z okresu 
carskiego. Podobnie sprawa ma się ze stolarką okienną – niektóre 
okna zachowały się do dzisiaj w oryginalnym, carskim podziale i po 
przeprowadzeniu renowacji mogą dalej cieszyć oko, a także służyć 
mieszkańcom. Pozostałe elementy zostają odtwarzane zgodnie z hi-
storycznym detalem, np. atrakcyjną listwą przymykową z dekoracyjną 
kolumienką. Ponadto wprowadzane są historyczne okucia, zawiasy, 
a nawet forma otwierania poprzez zdobne szpaniolety. należy dodać, 

iż stuletnie drewno niejed-
nokrotnie zadziwia swoją 

wytrzymałością – stąd jeśli tylko 
elementy historycznej stolarki pozostają w odpowiednim stanie tech-
nicznym, ich zachowanie będzie procentować na przyszłość. Okna 
i drzwi zostały pomalowane ręcznie, aby nadać im jeszcze bardziej 
tradycyjny wygląd.

kolorystyka drzwi i okien została dobrana na podstawie badań 
pierwotnych warstw malarskich oraz dopasowana do zastanego 
kontekstu miejsca. klatki schodowe zostały pomalowane również 
na podstawie kolorystyki historycznych (carskich) warstw malarskich 
w odcieniach koloru niebieskiego i jasnego błękitu. wykonano tak-
że renowację, a w miejscach brakujących odtworzono dekoracyjne 
opaski sztukateryjne. warto zaznaczyć, 
iż rozbudowany profil opasek to typo-
wo carski model, będący unikatowy 
i atrakcyjny ze względu na swój duży 
stopień ozdobności. 

instalacje zostały ukryte w zabudo-
wach, tak aby przestrzeń pozostała dla 
mieszkańców jak 
najbardziej czysta 
i estetyczna. na 
ścianach wpro-
wadzono trans-
parentne lampe-
rie pozwalające 
na funkcjonalne 
dbanie o czystość 
klatek. wszyst-
kie powyższe 
prace realizowa-
ne są w ścisłym 
p o r o z u m i e n i u 
z Mazowieckim 
wo j e w ó d z k i m 
konserwatorem 
zabytków. 

n Trwają prace rewitalizacyjne bloków komunalnych w Modli-
nie Twierdzy. Aktualnie wykonawcy zajmują się pracami kon-
serwatorskimi w klatkach schodowych oraz doprowadzeniem 
centralnego ogrzewania do mieszkań. Przypominamy, że prace 
te są wykonywane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z aż 
dwóch projektów unijnych – jednemu służącemu rewitalizacji 
miejskiej (remont klatek) oraz ochronie powietrza (likwidacja 
pieców, dzięki doprowadzeniu centralnego ogrzewania).

kontynuujemy prace rewitalizacyjne  
przy blokach komunalnych w modlinie twierdzy! 

TeksT I FOTO wyDział PrOJektów infraStrUktUralnych 
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piękne jubileusze!boisko na osiedlu nr 9  
z 200 tys. dofinansowaniem!

TeksT I FOTO reD.TeksT  
I FOTO  

reD.

Mazowiecki instrument wsparcia infrastruktury Sportowej 
(MiwiS) to autorski program samorządu Mazowsza, który 

jest realizowany od 2018 r. Do tej pory, przy jego wsparciu w całym 
regionie udało się wybudować lub zmodernizować 289 obiektów 
sportowych. wśród wyłonionych w tym roku projektów znalazło się 
boisko wielofunkcyjne w nowym Dworze Mazowieckim. zostanie 
ono wybudowane na Osiedlu nr 9. na inwestycję Samorząd woje-
wództwa Mazowieckiego przyznał nam 200 tys. zł dofinansowania. 
całość zadania oszacowano na ponad 476 tys. zł. 

18 sierpnia Burmistrz Jacek kowalski oraz wiesław raboszuk – 
wicemarszałek województwa mazowieckiego podpisali umowę 
w tej sprawie.

– Gratuluję miastu bardzo dobrego projektu. Nasz program wspar-
cia infrastruktury sportowej powstał, by wspierać właśnie takie inwesty-
cje – mówił wicemarszałek Wiesław Raboszuk. – Boiska, pumptrucki 
czy skateparki to miejsca, w których można zadbać o swoje zdrowie 
i pożytecznie spędzić czas wolny. Są one szczególnie ważne dla dzieci 
i młodzieży.

Postepowanie przetargowe na realizację inwestycji zakończyło 
się w lipcu, a na budowę został wprowadzony wykonawca, którym 
jest firma cOMPleXe SPOrtif z tłuszcza. zakończenie prac jeszcze 
w tym roku!

n Już wkrótce mieszkańcy Osiedla nr 9 będą mogli korzy-
stać z nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Na reali-
zację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Spor-
towej (MIWIS). O budowę boiska wnioskował Radny Rady 
Miejskiej Tomasz Reginis.

Złote Gody czyli 50 lat razem obchodzili Państwo Jadwiga 
i zdzisław Bartkowscy, Marianna i wojciech Duch, krystyna 

i wojciech Galbarczyk, wiesława i lucjan wachowscy oraz wanda 
i zygmunt wierzbiccy. 

 25 czerwca w nowodworskim Urzędzie Stanu cywilnego Bur-
mistrz Jacek kowalski wręczył parom medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznane przez Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej. 

60 lat razem przeżyli z kolei Państwo Maria i Jerzy Burzyńscy. 1 lip-
ca dostojnych Jubilatów odwiedził Burmistrz Jacek kowalski. Pogratu-
lował im jubileuszu Diamentowych Godów oraz wręczył pamiątkowy 
dyplom za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Burmistrz życzył wszystkim parom kolejnych lat w zdrowiu, szczę-
ściu i miłości. 

redakcja faktów nowodworskich przyłącza się do życzeń. 

n W ostatnich tygodniach odbyły się uroczystości związane 
z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego.

Łącznie pozyskano ponad 1,8 mln zł z czego ponad 800 tys. dla 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, a 1 mln zł na daw-

ne kasyno Oficerskie. 
Pozyskane dofinansowanie pozwoli na sfinansowanie dotychczas 

realizowanych prac w GkO, co zmniejszy udział środków własnych 
miasta w tym zadaniu. z kolei w Bibliotece powstanie długo wyczeki-
wane Muzeum Dziejów Miasta. 

n

Gko i biblioteka otrzymały kolejne  
dofinansowanie na inwestycje!

n 9 lipca Burmistrz Jacek Kowalski oraz Wicemarszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk podpisali 
umowy na kolejne dofinansowania dla realizowanych przez 
Miasto inwestycji.

TeksT I FOTO reD.
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9 sierpnia br. Burmistrz Jacek kowalski oraz dyrektor no-
wodworskiego centrum Medycznego Jacek kacperski 

podpisali umowę na mocy której Miasto przekazało środki fi-
nansowe na ochronę zdrowia mieszkańców. 

100 tys zł. zostanie przeznaczone na modernizację, remont, 
przebudowę i doposażenie pomieszczeń szpitala po okresie le-
czenia pacjentów covidowych.

n Miasto Nowy Dwór Mazowiecki cyklicznie przekazuje wspar-
cie finansowe dla nowodworskiego szpitala.

100 tys. dla szpitala! TeksT I FOTO reD.

kolejne tereny zielone z nowym obliczem! TeksT reD. FOTO kancelaria BUrMiStrza 

Przy ul. Mieszka i zamontowane zostały nowe zabawki 
m.in. tzw. „chomik” i bujak-labirynt, oraz elementy małej 

architektury, wśród których jest hamak. Motyle i inne owady po-
kochały nowe nasadzenia, w tym łąkę kwietną, o której piszemy 
na kolejnych stronach faktów. 

ciekawostką jest fakt, że ławki, zostały wykonane z drzewa 
powalonego przy ul. nadrzecznej. Dzięki temu eko-recyklingowi 
drzewo dostało nowe życie . 

zakończyły się także prace przy ul. nadrzecznej. na obsza-
rze 0,8 ha powstał teren rekreacyjny – oryginalna ścieżka ekolo-
giczna, kameralny plac widokowy z miejscami do odpoczynku. 
wszystko z użyciem naturalnych materiałów, wkomponowane 
w krajobraz lasu łęgowego. Jest dużo drewna i wikliny oraz kilka-
set krzewów i bylin. Miasto zadbało również o tamtejszy natural-
ny zbiornik retencyjny. efekty prac prezentujemy na zdjęciach!

n Zakończyły się prace modernizacyjne terenów zielonych w kolejnych loka-
lizacjach na terenie miasta tj. na terenie rekreacyjnym przy ul. Mieszka I i przy  
ul. Nadrzecznej. Zadania realizowane były w ramach projektu pn. Rozwój i moder-
nizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim, na które Miasto pozyskało 
dofinansowanie ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) 
w kwocie ponad 3,1 mln zł.
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Starostwo Powiatowe w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim poszerzyło możliwości 
obsługi mieszkańców w ramach usługi 
Door to Door. 
Od 3 czerwca br. mieszkańcy powia-
tu nowodworskiego mogą korzystać 
z transportu świadczonego przez firmę 
Q-MED. Sp. z o.o. 
Nowy, niespecjalistyczny samochód 
dostosowany jest do przewozu 9 osób 
jednocześnie. Dysponując dwoma sa-
mochodami jesteśmy w stanie zabez-
pieczyć potrzeby większej liczby osób 
zainteresowanych tego typu usługą. 
Zapraszamy do kontaktu osoby niepeł-
nosprawne oraz seniorów, którzy przy 
naszym wsparciu bezpiecznie i spraw-
nie dotrą np. do przychodni, domu kul-
tury czy na rehabilitację. 
Więcej informacji pod nr tel.:
22 635-01-35, 728 096 651.

Bezpiecznie  
do celu – 

rozszerzona 
oferta!
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zakładajmy łąki kwietne!

Na zdjęciach jest Pani ewa Sikora, 
która postanowiła wykorzystać 

swoją prywatną działkę, by pomóc pszczo-

łom i innym owadom. na jej przyjaznej 
pszczołom działce znajdują się m.in. łąka 
kwietna i domki dla owadów. 

Bądźcie jak p. ewa! 
Pomagajcie pszczołom!
łąki kwietne powstały też na rewitalizo-

wanych miejskich terenach zielonych m.in. 
na Osiedlu Młodych i przy ul. Mieszka i. Po-
kochały je motyle i inne owady. atmosfera 
babiego lata jest tam doprawdy niezwykła. 

* Łąka kwietna, nie tylko pięknie 
wygląda, ale także: podnosi eko-
różnorodność, wspomaga bioreten-
cję i jest ekologiczna – nie wymaga 
skomplikowanych nawozów. Właśnie 
takie założenia przyświecały Miastu 
i p. Ewie przy ich zakładaniu. 

n Słonecznych dni coraz mniej. Jed-
nak Wszystkim, którzy kochają przyro-
dę i o nią dbają, a także właścicielom 
ogródków chcemy pokazać dobre prak-
tyki, które mamy nadzieję wykorzysta-
cie Państwo w przyszłym sezonie.

TeksT reD. FOTO P. ewa

Seniorzy uczcili powstańców!

30 lipca 2021 roku odświętnie 
ubrani spotkali się w swoim klu-

bie aby wspólnie oddać hołd Powstańcom 
warszawskim śpiewając piosenki oraz recy-
tując wiersze. Seniorzy dla każdego uczest-
nika przygotowali własnoręcznie zrobione 
kotyliony, a także drobny poczęstunek. 
w programie, który przygotowywali przez 

kilka tygodni nie zabrakło takich utwo-
rów jak m.in.: wierszy „warszawa”, „Pieśń 
o powstaniu”, „niebo złote ci otworzę”, 
„Do powstańca”, „Dziś idę walczyć mamo”, 
„śmierć małego powstańca” i piosenek 
„warszawskie Dzieci”, „hej chłopcy bagnet 
na broń”, „Marsz Mokotowa", „warszawian-
ka” i innych.

na koniec uroczystości wraz z zapro-
szonymi gośćmi wspólnie zaśpiewaliśmy 
hymn Polski.

n Seniorzy z Klubu Senior+ postanowili 
uczcić 77. rocznicę Powstania Warszaw-
skiego. 

TeksT I FOTO JOanna kańDUła

PoCHwaL się 
swoiM 

szCzęŚCieM!

nowi nowodworzanie i nowodworzanKi TeksT I FoTo 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Franciszek Rusek ur 17 czerwca 2021 r. Czekamy na zdjęcie Twojego dziecka
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kolejna „bezpieczna droga do szkoły”

Zabezpieczane były przejścia dla pieszych przy skrzyżo-
waniach ulic: Słowackiego i Partyzantów, Bohaterów 

Modlina i zdobywców kosmosu, Modlińska i Mazowiecka, czar-
nieckiego i kopernika oraz przy ul. 29 listopada.

każdego dnia na posterunkach obecnych było 5 strażników. 
Dzięki temu dzieci i młodzież mogły czuć się bezpieczniej przy 
przechodzeniu przez jezdnię, a kierowcy zwracali baczniejszą 
uwagę. nie odnotowano żadnych niebezpiecznych zdarzeń.

w ramach profilaktyki równocześnie prowadzone są zajęcia 
w szkołach podstawowych o tematyce „Bezpieczna droga do 
szkoły” oraz „Odblaskowe Pierwszaki”. Są to cykliczne zajęcia, 
które od wielu lat nowodworska Straż Miejska prowadzi dla bez-
pieczeństwa naszych najmłodszych.

Jak co roku w pierwszych klasach rozdamy każdemu pierwsza-
kowi odblaski aby nosił je prze sobie i dzięki temu był lepiej widocz-
ny po zmierzchu, bo przed nami niedługo krótsze i słotne dni. 

n Jak co roku Nowodworska Straż Miejska dba o to by na-
sze pociechy w bezpieczny sposób dotarły do szkoły. W tym 
roku akcja trwała od 1 do 10 września w godz. 7:30-9:00.

TeksT I FOTO Straż MieJSka 

na ulice wrócili eko-Strażnicy!

Zebrane przez siebie odpady pose-
gregowali do właściwych pojemni-

ków pamiętając o zasadach temu towarzy-
szących. Strażniczka Miejska Pani Małgorzata 
wójcik przeprowadziła krótkie zajęcia na te-
mat ekologii i potrzebie dbania o nasze na-
turalne środowisko, odpowiedziała także na 
pytania związane z recyklingiem. na koniec 
uczniowie otrzymali słodki poczęstunek, 
który przygotowali dla nich partnerzy akcji.

Serdecznie dziękujemy cukierni DUet 
w nowym Dworze Mazowieckim, opieku-
nom i oczywiście dzieciom za tak liczne 
przybycie. liczymy też na to, że dzieci prze-
każą tę wiedzę innym i wspólnie będziemy 
dbać o środowisko i nasze miasto. Dzięki 
nim nasza planeta przetrwa o wiele dłużej.

n

n 9 września br. dzieci i młodzież z Ze-
społu Placówek Edukacyjnych w ramach 
edukacji ekologicznej i programu EKO- 
-STRAŻNIK zadbali o porządek w Parku 
Wybickiego.

TeksT I FOTO Straż MieJSka 
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Materiały zebrane podczas śledztwa trafiły do proku-
ratury. na 24 marca następnego roku wyznaczono 

sprawę sądową, ale ze względu na chorobę zwrotniczego 
chołostowskiego, trzeba ją było przełożyć. zaczęła się dopie-
ro 1 czerwca 1882 r. przed pierwszym oddziałem warszaw-
skim sądu okręgowego. Jako oskarżeni stanęli aleksander 
nowomiejski naczelnik/zawiadowca stacji i Jan chołostowski 
zwrotniczy. Oskarżonych opisywano następująco: nowomiej-
ski około czterdziestoletni szatyn, wysokiego wzrostu, twarz 
inteligentna. chołostowski nieco młodszy, przeciętny. Obu 
reprezentowali adwokaci przysięgli. rozprawa trwała długo, 
zakończyła się nad ranem dnia następnego, przesłuchiwano 
około 20 świadków i biegłych, obejrzano także dowody rze-
czowe – pogięte szyny dostarczone na dziedziniec sądu. 

w tym czasie nowomiejski nie pracował już na kolei, jak 
twierdził zrzekł się stanowiska i wystąpił ze służby, chociaż nie 
czuł się odpowiedzialny za wypadek. Drugi oskarżony prze-
bywał w więzieniu, odbywając karę za kradzież ziemniaków. 
Można powiedzieć, że obaj panowie mieli pecha, katastrofa 
wydarzyła się krótko po objęciu przez nich nowych funkcji. 
aleksander nowomiejski został zawiadowcą stacji w nowym 
Dworze kilka miesięcy wcześniej, Jan chołostowski właściwie 
był robotnikiem kolejowym, który od 3 tygodni zastępował 
chorego zwrotniczego aleksiejewa. 

nowomiejski twierdził iż zwrotnicę oglądał krótko przed 
nadejściem pociągu nr 4 i nie zauważył żadnych błędów 
i uszkodzeń. chołostowski nie przyznawał się do stawianych 
mu zarzutów, twierdził że zwrotnicę nastawił prawidłowo, ale 
nie był pewien czy docisnął ją dość mocno. Jego wersję poparł 
zwrotniczy Stanisław Pieńkowski, który widział „weksel” przed 
wypadkiem, świadek twierdził również, że podkłady wydawały 
się nieuszkodzone mówił też, że tuż przed wypadkiem słychać 
było niezwykły trzask. 

naczelnikowi stacji zarzucano, że czasie gdy pełnił swoją 
funkcję, jedyne 5-6 razy skontrolował zwrotnice. tego dnia in-
spekcji nie robił. nowomiejski oświadczył, że w czasie gdy po-
ciąg uległ katastrofie dyżur sprawował jego zastępca. rutkow-
ski, którego to oświadczenie dotyczyło, wykazał niedorzeczność 
oskarżenia. Do katastrofy doszło rano, a on miał przejąć dyżur 
dopiero przed południem, a więc po wypadku. nową funkcję 
zastępcy zawiadowcy miał objąć właśnie tego dnia, wcześniej 
zatrudniony był w kasie.

 żaden z zeznających nie miał pewności co do tego jak do-
szło do katastrofy. Ofiary w większości skupiały się na swoich 
obrażeniach i przeżyciach prosząc o przyznanie odszkodowań. 
Maszynista Bakerowski, który kierował feralnym pociągiem, 
nie był pewny, czy szyny po przełożeniu zwrotnicy stykały się 
z sobą czy padał na nie cień w ten sposób, że wydawało się 
iż jest między nimi luka. według kontrolera i rewiru Samczyń-
skiego i pomocnika naczelnika odcinka roguskiego choło-
stowski mógł zbyt późno przestawić zwrotnicę. Obaj panowie 
twierdzili, że „podkłady były zdrowe”.

zwrotniczy Stanisław Pieńkowski podczas procesu zezna-
wał, że miejsce katastrofy, wkrótce po rozbiciu się pociągu 

otoczyło wojsko i w nocy 
paliło podkłady. Podobne 
zeznania złożył rutkowski. 
Sprawa podkładów budziła 
największe kontrowersje. li-
nia kolejowa liczyła dopiero 
kilka lat, podkłady, nie miały 
prawa zbutwieć na tyle by 
przyczynić się do wypad-
ku. chyba, że przy budo-
wie wykorzystano materiał 
gorszego gatunku, mniej 
trwały ale tańszy. Sprawa 
była podejrzana, być może 
próbowano zatuszować ja-
kieś przekręty. Pasażerowie 
zeznający podczas proce-
su – panowie Smotrzyński, 
Pawłowski, hektor i baron 
tyzenhauz mówili, że wi-
dzieli iż „powyrywane pod-
kłady były zupełnie zgniłe” 
i że „gwoździe szyn nie mo-
gły się utrzymać w zgniłych 
podkładach”. Jednak biegły 
chodorowski – pomocnik 
inspektora rządowego dróg 

żelaznych i eksperci Maternicki i czajkowski odrzucili sugestię, 
iż przyczyną wypadku mogły być uszkodzone podkłady. ko-
misja twierdziła, że podczas wizji lokalnej wszystkie podkłady 
były dobre, zaś jeden zgniły został przyniesiony przez świadka 
teodora czadowicza z nieokreślonego miejsca. według bie-
głych zawiniło złe nastawienie zwrotnicy.

Prokurator żądał dla obu oskarżonych ustawowej kary czyli 
od 2 do 8 miesięcy więzienia za niedopełnienie obowiązków, 
z tym, że karę surowszą sugerował dla nowomiejskiego. ad-
wokat Pepłowski udowadniał, że jednoznaczna przyczyna wy-
padku nie została wskazana. Prawnicy obu oskarżonych wy-
korzystali rozbieżności w zeznaniach świadków i ekspertów. 
O 3.45 rano nowomiejski został uwolniony od zarzutów, zaś 
chołostowski skazany na 3 miesiące. w jego przypadku była 
to kara łączna w skład której wchodził również wyrok za wcze-
śniejszą kradzież ziemniaków. Ponieważ przebywał w areszcie 
od marca, dzień po zakończeniu procesu upływał trzymie-
sięczny czas jego odsiadki i oskarżony wyszedł na wolność.

n

n 16 IV 1881 r. jadący z Warszawy pociąg osobowy wykoleił się 
na rozjeździe nie dojeżdżając do nowodworskiej stacji. W wyni-
ku wypadku 9 osób było rannych, z czego jedna zmarła po kilku 
tygodniach w wyniku powikłań po amputacji nogi. Kilka godzin 
po wypadku do Nowego Dworu przybyła komisja mająca wyja-
śnić jego przyczyny.

„nieciekawa” katastrofa kolejowa cd. TeksT I FOTO  
Maria MOżDżyńSka 

Do katastrofy doszło przed stacją kolejową w Nowym Dworze
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otwarcie wystawy prac małgorzaty Łapko i weroniki Sidor

Małgorzata łapko – architektka, 
ilustratorka i nauczycielka rysun-

ku – zaprezentowała swoje prace z za-
kresu rysunku oraz malarstwa. w swoich 
rysunkach skupiła się przede wszystkim 
na widokach ze swych wielu pobytów 

plenerowych: Grecji, Sopotu, kazimierza 
Dolnego, a także nowodworskich okolic 
narwi. Pośród prac malarskich znalazły się 
między innymi stylizowane martwe natury 
– tematy z zajęć w Pracowni 105. 

weronika sidor – studentka wzornic-
twa na warszawskiej akademii Sztuk Pięk-
nych i obiecująca młoda artystka, która ma 
już za sobą kilka zwycięstw w konkursach 
artystycznych – pokazała swoje prace ma-
larskie: martwe natury oraz pejzaże z wy-
jazdów plenerowych. 

Grono licznie przybyłych znajomych 
i przyjaciół dwóch artystek z nowego 

dworu Mazowieckiego przeżyło wielka ar-
tystyczną ucztę – nie tylko dla oczu, ale też 
dla słuchu. wernisaż uświetnił uroczysty 
recital skrzypcowy w wykonaniu sióstr 
Łapko – Joanny i Emilii. Joanna jest stu-
dentką akademii Muzycznej im. Stanisła-
wa Moniuszki w Gdańsku, a emilia absol-
wentką akademii Muzycznej im. fryderyka 
chopina w warszawie. koncert w wydaniu 
obu sióstr był przepiękny i podkreślił twór-
czość Małgorzaty łapko i weroniki Sidor. 
wieczór był pełen długich, inspirujących 
rozmów z artystkami. 

n

n 4 września 2021 r., w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury odbył się uroczysty 
wernisaż twórczości Małgorzaty łap-
ko i weroniki sidor. Autorki spotkały 
się i poznały podczas zajęć malarstwa 
sztalugowego Pracowni 105 w naszym 
Ośrodku.

TeksT I FOTO 
nOwODwOrSki OśrODek kUltUry

nowodworska róża wiatrów – mechanicy Shanty

Tym razem wystąpił dla nas doskona-
le znany miłośnikom muzyki żeglar-

skiej zespół Mechanicy Shanty, który zdobył 

serca nowodworskiej publiczności nie tylko 
fenomenalnie prezentując swój dobytek 
artystyczny, ale także świetnym poczuciem 
humoru i żartami sypanymi jak z rękawa.

Podczas blisko dwugodzinnego wystę-
pu usłyszeliśmy, między innymi, takie szan-
ty jak: Paddy works on the railway, Molly 
Maquires, Maringo, hiszpanka z callao, 

Sześć błota stóp, Denis land, hej ciągnij lilly, 
Bitwa i wiele, wiele innych.

Dziękujemy publiczności za liczne przy-
bycie.

Serdecznie dziękujemy również stra-
żakom z Ochotniczej Straży Pożarnej – ra-
townictwa wodnego za coroczną pomoc 
z krzesełkami i leżakami.

n W sobotę 4 września 2021 r. na dzie-
dzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kul-
tury tradycyjnie pożegnaliśmy wakacje 
Nowodworską Różą Wiatrów.

TeksT I FOTO 
nOwODwOrSki OśrODek kUltUry
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Uczciliśmy ważne rocznice! TeksT I FOTO reD.

15.08 – Święto Wojska Polskiego

każdego roku 15 sierpnia obchodzimy święto wojska Polskiego, 
które zostało ustanowione na pamiątkę zwycięskiej Bitwy warszaw-
skiej z 1920 roku.

Obchody w naszym mieście rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele 
p.w. św. Michała archanioła, którą odprawił Proboszcz ks. kan. andrzej 
kwiatkowski. następnie przemaszerowaliśmy pod pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie został odegrany hymn i złożone zostały 
kwiaty.

wieczorem odbyła się Msza św. w Parafii pw. św. Barbary pod 
przewodnictwem ks. Janusza nawrockiego. Po niej władze miasta 
oraz mieszkańcy w uroczystej procesji przemaszerowali na cmentarz 
wojenny twierdzy Modlin, gdzie oddali hołd żołnierzom Polskim po-
ległym 1920 i 1939 r. i złożyli kwiaty.

w imieniu organizatorów dziękujemy za udział w uroczystościach 
pocztom sztandarowym, które wystawiły hufiec zhP nowy Dwór 
Mazowiecki im. korpusu kadetów nr 2, Państwowej Straży Pożarnej 
w nowym Dworze Mazowieckim, Straży Miejskiej w nowym Dworze 
Mazowieckim oraz zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 4 w no-
wym Dworze Mazowieckim. Dziękujemy również członkom związku 
Oficerów rezerwy rzeczpospolitej, żołnierzom 2. Mazowieckiego 
Pułku Saperów, strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej ratownictwa wodnego, komendzie Powiatowej 
Policji, 6. Mazowieckiej Brygadzie Obrony terytorialnej, radnym rady 
Miejskiej i rady Powiatu, członkom organizacji społecznych i wszyst-
kim mieszkańcom naszego miasta.

Powstanie NsZZ solidarność
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30 sierpnia minęło 41. lat od wydarzeń sierpniowych 1980, w wy-
niku których powstały pierwsze niezależne Samorządne związki za-
wodowe Solidarność. Burmistrz Jacek kowalski wraz z Przewodniczą-
cym rady Miejskiej krzysztofem Bisialskim, radnymi rady Miejskiej 
– Grażyną Brzozowską, romanem Bilińskim, ryszardem Brzezińskim 
i tomaszem reginisem, a także związkowcami z nSzz Solidarność 
oraz mieszkańcami miasta uczcili pamięć o tamtych wydarzeniach 
i ludziach którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę. w krótkiej uroczy-
stości, która odbyła się na Skwerze Solidarności u zbiegu ulic Ma-
zowieckiej i warszawskiej wygłoszone zostały okolicznościowe prze-
mówienia, a następnie pod obeliskiem nSzz Solidarność złożone 
zostały kwiaty. 

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września przypadała 82. rocznica wybuchu ii wojny światowej. 
Jak co roku Burmistrz Jacek kowalski wraz z Przewodniczącym rady 
Miejskiej krzysztofem Bisialskim oraz radnymi rady Miejskiej Justyną 
Paszkiewicz, tomaszem reginisem i adrianem zarembą złożyli kwia-
ty przy pomnikach w centrum miasta i w Modlinie twierdzy poświę-
conym Obrońcom Ojczyzny. 

w uroczystości wzięli również udział przedstawiciele związku 
Oficerów rezerwy rP. Posterunek honorowy wystawił 2. Mazowiecki 
Pułk Saperów.

Obchody 81. rocznicy zbrodni katyńskiej
 

17 września 2021 r. odbyły się uroczystości katyńskie, prze-
łożone ze względu na pandemię koronawirusa z kwietnia br. 
współorganizatorami uroczystości byli: związek Oficerów rezerwy 
rzeczypospolitej Polskiej, władze samorządowe nowego Dworu 
Mazowieckiego, zespół Szkół nr 2 i 2 Mazowiecki pułku saperów. 
Uroczystości katyńskie zbiegły się z obchodami 82. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała archa-
nioła, gdzie mszę św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił  
ks. kan. Andrzej kwiatkowski – proboszcz parafii. Potem ucznio-
wie zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali okolicznościowy program 
artystyczny. 
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następnie uczestnicy przemaszerowali na Skwer im. ks. Stanisła-
wa Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim.

(…)
Podczas uroczystości płk rez. Alfred kabata, burmistrz Jacek 

kowalski, dyrektor ewa Malasiewicz uhonorowani zostali „orzeł-
kami katyńskimi” nadanymi przez kierownika Muzeum katyńskiego 
– Oddział Martyrologiczny wojska Polskiego w warszawie, w uzna-
niu zasług w działalności na rzecz kultywowania pamięci o ofiarach 
zbrodni katyńskiej oraz współpracy z Muzeum katyńskim. wyróżnie-
nia w imieniu kierownika Muzeum katyńskiego wręczył kustosz dr 
Tomasz szczepański. 

Po wręczeniu wyróżnień, przystąpiono do ceremonii upamięt-
nienia „katyńskim Dębem Pamięci” por. sap. rez. edmunda czaplic-
kiego, oficera Batalionu elektrotechnicznego zamordowanego 
w charkowie. 

zabierając głos ewa Malasiewicz – dyrektor zespołu Szkół nr 
2, podkreśliła, że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów 
Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „katyń … ocalić od 
zapomnienia”. Dodała, że „Dąb Pamięci” ku czci por. sap. rez. edmun-
da czaplickiego będzie 12 „Dębem” posadzonym w nowym Dworze 
Mazowieckim. życiorys por. sap. rez. edmunda czaplickiego odczytał 
uczeń szkoły. Por. sap. rez. czaplicki był wszechstronnym sportow-

cem, zimą uprawiał hokej na lodzie (uczestniczył m.in. z drużyną 
w igrzyskach olimpijskich w 1928 w Sankt Moritz), a latem wioślar-
stwo (w 1927 r. zdobył brązowy medal mistrzostw europy w ósemce 
ze sternikiem). 

Po odsłonięciu tabliczki katyńskiej pod „katyńskim Dębem Pa-
mięci” złożono białe róże.
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premiera teatru  
hurragram „Scenariusz dla 3”

marzyciele – na ludowo!
TeksT I FOTO nOk 

TeksT I FOTO nOk 

Zespół śpiewaczy Seniorów pod dyrekcją artystyczną 
krzysztofa Prusika zaprezentował wiele znanych i lubia-

nych piosenek folklorystycznych. całość dopełniły piękne ludowe 
kreacje. „Marzyciele” nie tylko śpiewali, ale i wyglądali wspaniale.

n 15 września 2021 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury 
odbył się koncert pt. „Marzyciele – na ludowo!”.

Tak jak można było przewidzieć na podstawie poprzednich 
spektakli teatru, adaptacja w reżyserii Marcina turka wyszła 

fantastycznie! na scenie brawurowo zagrały: Marzena wandachowicz, 
agnieszka Bielecka, agnieszka Magier, katarzyna kowalczyk, alicja 
Przytulska i Grażyna rostkowska wciągając publiczność w przestrzeń 
szalonej teatralnej próby. zaprezentowany swoisty „teatr w teatrze”, bły-
skotliwe dialogi, dyskusje artystyczne i świetna gra aktorska – wszyst-
ko to bardzo spodobało się publiczności, która żywiołowo reagowała 
śmiechem i gorąco przyjęła premierę nagradzając artystów gromkimi 
brawami. 

Grupa teatralna hUrraGraM działa w nowodworskim Ośrodku 
kultury od października 2011 roku. łączy ich radość z grania. Do tej 
pory zrealizowali: „Scenariusz dla 3”, „8 kobiet”, „Pokojówki”, „Pierwsza 
lepsza”, „Siostry”, „traktat o niechlubnym paleniu”, „rzecz ludzka”, „wywie-
dzione ze słowa”, „Małe zamieszanie”, „choinka”. 

n W piątkowy wieczór 10 września 2021 r. w Nowodworskim 
Ośrodku Kultury odbyła się premiera najnowszego spektaklu 
Teatru Hurragram pt. „Scenariusz dla 3” na podstawie sztuki 
Bogusława Schaeffera.

Pod wodzą pani dyrygent 
Józefy łuszczyńskiej do-

rośli i dzieci z nowego Dworu 
Mazowieckiego i okolic zapre-
zentowali publiczności swój 
kunszt w ciekawym repertuarze. 
życzymy sukcesów na wielu 
scenach! 

koncert inauguracyjny zespołu piesni i tańca 
n 19 września br. na hali Sportowej NOSiR odbył się koncert inauguracyjny Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo.

TeksT I FOTO reD.
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82. rocznica obrony modlina! 

Tradycyjnie obchody rozpoczęły 
się pod tablicą i Portu Marynarki 

wojennej z udziałem przedstawicieli ligi 
Morskiej i rzecznej. następnie – w ko-
ściele pw. św. Barbary odbyła się Msza 
w intencji Obrońców zwieńczona prze-
marszem pod poświęcony im pomnik. 
tam odczytano apel Poległych i oddano 
salwę honorową. Po południu, przy ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 odbył 
się piknik militarny. niestety silnie pa-
dający deszcz zmusił organizatorów do 
rezygnacji z części atrakcji przygotowa-
nych dla mieszkańców podczas pikniku. 
animacje dla dzieci oraz koncert kapeli 
czerniakowskiej przeniosły się pod dach 
hali sportowej. 

w sobotę, 18 września uczciliśmy 82. 
rocznicę obrony twierdzy Modlin z wrze-
śnia 1939 r. tradycyjnie uroczystości roz-

poczęły się pod tablicą i Portu Marynarki 
wojennej z udziałem przedstawicieli ligi 
Morskiej i rzecznej. następnie – w kościele 
pw. św. Barbary odbyła się Msza w intencji 
Obrońców zwieńczona przemarszem pod 
poświęcony im pomnik. tam odczytano 
apel Poległych i oddano salwę honoro-
wą. Po południu, przy zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 4 odbył się piknik mili-
tarny. na uczestników czekały stoiska pro-
mocyjne jednostek wojskowych,, atrakcje 
i animacje dla dzieci, pokazy szermierki 
i darmowa grochówka. 

na chętnych czekał również Mobilny 
Punkt Szczepień i punkt spisowy naro-
dowego Spisu Powszechnego ludności 
i Mieszkań 2021. 

niestety pogoda nie pozwoliła w pełni 
skorzystać ze wszystkich atrakcji. Pod dach 
hali sportowej, przeniosły się animacje dla 

dzieci. na zakończenie tego dnia, okolicz-
nościowy repertuar zaprezentowała kape-
la czerniakowska. 

w imieniu organizatorów dziękuje-
my wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji obchodów: 2. Mazowiec-
kiemu Pułkowi Saperów, lidze Morskiej 
i rzecznej, miejscowej parafii pw. św. 
Barbary w Modlinie twierdzy, zespoło-
wi Szkolno – Przedszkolnemu nr 4, har-
cerzom z hufca zhP w nowym Dworze 
mazowieckim, Ochotniczej Straży Pożar-
nej – ratownictwo wodne, właścicielowi 
koszarowca Garnizon Modlin, Muzeum 
kampanii wrześniowej i twierdzy Modlin, 
Straży Miejskiej, Miejskiemu zakładowi 
Oczyszczania, nowodworskiemu cen-
trum Medycznemu, sekcjom sportowym 
MkS świt oraz: Oddziałowi Specjalnemu 
żandarmerii wojskowej w Mińsku Ma-
zowieckim, Placówce Straży Granicznej 
warszawa-Modlin i 6. Mazowieckiej Bry-
gadzie Obrony terytorialnej.

n W sobotę, 18 września w Modlinie Twierdzy odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 82. rocznicę obrony Twierdzy Modlin z września 1939 r.

TeksT reD. FOTO 
aDaM SzaBłOwSki, wirtUalnynOwyDwOr.Pl
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Dąbki 2021 TeksT I FOTO kierOwnik OBOzU BarBara Siwek

Głównym punktem programu realizowanym podczas obozu 
były elementy windsurfingu, dyscypliny bardzo popularnej, 

ale w naszym rejonie raczej mniej dostępnej i mniej spopularyzo-
wanej, stąd pomysł, aby przybliżyć i rozpropagować wśród naszej 
młodzieży ten rodzaj sportu.

windsurfing, grupa uprawiała na Jeziorze Bukowo. warunki po-
godowe były dość zróżnicowane, raz spokojna woda innym razem 
lekki wiatr i lekko wzburzone jezioro. Pod okiem kadry trenerskiej 
nasi uczestnicy ćwiczyli równowagę, a potem próbowali ślizgów 
przy sprzyjających wiatrach. emocji było wiele, jak również stopni 
trudności, które dla jednych nie stanowiły problemu dla innych 
osób były wyzwaniem. Poza surfingiem grupa zażywała kąpieli 
wodnych w morzu, a w ośrodku czas umilały gry i zabawy ruchowe 
oraz tańce.

„neptunalia” dla osób po raz pierwszy przebywających na obo-
zie nad morzem wzbudziły wiele emocji i w efekcie dzięki nim, gro-
no wilków morskich zostało powiększone. 

Byliśmy także na wycieczce w leonardii, gdzie młodzież miała 
możliwość poznania drewnianych gier, prototypów, obecnie stoso-
wanych różnego rodzaju konstrukcji, rozwiązań o wyższym poziomie 
technicznym.

wiele radości sprawiła grupie wizyta w Parku wodnym w Dar-
łówku czy gra terenowa w Dolinie fantazji, gdzie oprócz zadań do 
wykonania na uczestników czekały różnego rodzaju niespodzianki, 
czasami śmieszne, a czasami groźne i zaskakujące.

wspólnie spędzony czas, pełen różnych atrakcji i aktywności 
minął bardzo szybko. tylko pogoda mogłaby być bardziej łaskawa, 
ponieważ czasami padał deszcz, ale i wtedy wiele się działo. 

n W dniach 06-13 lipca br. grupa uczniów z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 4 uczestniczyła w obozie letnim pod 
patronatem UKS REDUTA w miejscowości Dąbki.

z
s
M
t

kolonie na jurze i nie tylko... TeksT I FOTO kierOwnik OBOzU BarBara Siwek

Grupa była zakwatero-
wana w hotelu Ga-

licja w wieliczce stąd nieod-
łącznym punktem programu 
stało się zwiedzanie podziemi 
kopalni w wieliczce z którymi 

hotel sąsiadował. Ponadto bliskość tężni solankowych sprawiła, 
że koloniści mogli się cieszyć świeżym powietrzem i podziwiać 
uroki tego cudownego miejsca.

w programie różnorodnych atrakcji nie zabrakło także wizyty 
w godnym polecenia Parku wodnym w krakowie, Parku Jordana 
z szeroką gamą rekreacyjnych rozmaitości czy Ogrodzie Doświad-
czeń obfitującym w różnego rodzaju gry, urządzenia z różnych 
dziedzin nauki i techniki.

tradycyjnie w krakowie dzieci i młodzież odwiedziły smoka 
wawelskiego, a także spacerowały traktem królewskim podziwia-
jąc główne punkty miasta, widziały kopiec kościuszki, skąd widok 
na miasto miał charakter panoramiczny.

Ponadto uczestnicy koloni, wakacyjny czas spędzali na grach 
i zabawach ruchowych na lokalnym boisku Orlik oraz tańcach in-
tegracyjnych i towarzyskich kształtując poczucie rytmu, koordy-
nację ruchową czy estetykę ruchu. 

Podczas kolonii nie zabrakło także największych najprawdo-
podobniej emocji w energylandii. całodniowy pobyt w różnych 
strefach zabawy i tak okazał się za krótki.

Mamy na-
dzieję, że za rok 
również prze-
żyjemy tyle cu-
downych emo-
cji, które w tym 
roku, w cza-
sach pandemii 
miały szcze-
gólną wartość, 
były po prostu 
bezcenne.

n

n Pod patronatem UKS RE-
DUTA w pierwszych dniach 
wakacji odbyła się kolonia 
z udziałem uczniów Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolnego 
nr 4 w okolice Jury Krakow-
sko–Częstochowskiej, gdzie 
zwiedzano Grotę Łokietka, 
oglądano Maczugę Herkule-
sa, zamek w Pieskowej Ska-
le. Bliskość natury, spacer 
wąwozami i piękne widoki 
dodały uroku spędzonym 
tam chwilom.
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wakacje na mazurach! 

W otoczeniu lasów i jezior młodzież spędziła czas, poznając 
okoliczne atrakcje i ciesząc się kąpielami w jeziorze, oraz za-

jęciami sportowymi na terenie ośrodka. Uczestnicy płynęli statkiem 
po Jeziorze niegocin, zwiedzali wilczy Szaniec, czyli byłą kwaterę 
hitlera, byli w świętej lipce, gdzie wysłuchali koncert organowy i zo-
baczyli ruchome figury zdobiące organy. wraz z panem przewodni-
kiem odbyli spacer po Giżycku oraz twierdzy Boyen z lat 1843-1855 
uczestnicząc w żywej lekcji historii.

Dużo pozytywnych emocji dała uczestnikom wizyta w hotelu 
Gołębiewski w Mikołajkach i kąpiel w parku wodnym tropikana, zjaz-
dy na licznych zjeżdżalniach czy masaże wodne w jacuzzi.

niezapomniane chwile młodzież przeżyła na torze dmuchanych 
przeszkód wodnych w Boyen water Park na Jeziorze Popówka Mała 

w Giżycku, pokonując nie tylko wodne przeszkody, ale także czasami 
własne lęki i słabości.

na terenie ośrodka o bogatej infrastrukturze sportowej odbyły 
się liczne zajęcia sportowe, konkursy i turnieje a w jeziorze – kąpiele, 
oraz inne atrakcje wodne jak deska sup, czy rowerki wodne. nie za-
brakło także elementów profilaktyki, która w czasach pandemii oka-
zała się być ważnym punktem programu.

czas minął aktywnie i bardzo szybko. Pozostały wspomnienia 
oraz nowe kontakty i znajomości, czyli coś co w przypadku młodych 
ludzi daje im radość i energię do dalszego działania.

Dziękujemy rodzicom za zaufanie, dzieciom i młodzieży za 
wspólnie spędzony czas, prezesowi UkS reDUta Panu Sławomirowi 
krzeczkowskiemu oraz dyrektorowi szkoły Panu zdzisławowi Szmyt-
kowskiemu za otwartość na działania. Mamy nadzieję na realizację 
kolejnych tego typu przedsięwzięć już za rok, a może nawet wcze-
śniej, bo zimą podczas obozu zimowego.

n

n W dniach 07-14 sierpnia grupa uczniów z Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego nr 4 uczestniczyła w kolejnym obozie letnim pod 
patronatem UKS REDUTA w miejscowości Wilkasy koło Giżycka.
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TeksT I FOTO kierOwnik OBOzU BarBara Siwek
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przedszkolaki z pp4 powitały jesień! 

O tym, że jesień jest jedną z najpiękniejszych pór roku ze wzglę-
du na swoje bogactwo barw i witaminowych przysmaków 

wiedzą i duzi i mali. w naszym przedszkolu Pani Jesień była równie 
piękna i kolorowa. Do tego przyniosła ze sobą wspaniałe dary: kasz-
tany, żołędzie, kolorowe liście, jarzębinę, cukinię, jabłka, dynię oraz 
wiele innych prezentów. Przedszkolaki rozpoznawały upominki je-
siennych warzyw i owoców, które stanowiły nie tylko wielobarwną 
i przepiękną dekorację, ale również bombę witaminową. 

aura tego dnia nie przypominała słonecznego jesiennego klima-
tu. Jednak niezwykła atmosfera, która panowała podczas wizyty go-
ścia wynagrodziła nam chłodniejsze powietrze. Pani Jesień zaprosiła 
dzieci do wspólnych zabaw i pląsów oraz pamiątkowych zdjęć na tle 
jesiennej scenografii. wśród atrakcji na przedszkolaki czekały witami-
nowe przysmaki w postaci owoców i marchewkowego ciasta oraz 
wata cukrowa i popcorn. Przy radosnych melodiach dzieci tańczyły 
oraz podziwiały wielobarwne gigantyczne bańki mydlane, które wy-
czarowywała Pani Jesień. 

na tym jednak nie zakończyliśmy wspólnych zabaw. tego dnia 
swoje urodziny obchodziła również Pani Marchewka. każda grupa 
z tej okazji wyczarowała różnymi technikami plastycznymi podo-
biznę tego cudownego warzywa. Podczas wykonywania prac było 
dużo radości i śmiechu. zwieńczeniem tego niezwykłego dnia było 
samodzielne wykonanie smacznego i jakże zdrowego soku mar-
chewkowego. Przedszkolakom tak smakował pyszny napój, że chcia-
ły go więcej i więcej. cieszymy się ogromnie, że mogliśmy wspólnie 
przywitać jesień i cieszyć się z jej nadejścia, gdyż przynosi nam swoje 
dary i ubiera świat pięknymi kolorami. Mamy nadzieję, że tak miło 
powitana jesień nie będzie smutna, nudna i zimna, ale przepiękna, 
barwna, ciepła i bogata w jesienne skarby!

n 23 września niezwykle ważna, gdyż żegnamy ciepłe lato, 
a witamy wielobarwną jesień. I choć dla jednych jest to tęsk-
nota za słonecznymi wakacjami, to dla drugich rozpoczyna się 
okres korzystania z dobrodziejstw kolorowej pory roku.

TeksT k. kUczkOwSka FOTO M. trzaSka
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Brąz Damiana Chojnackiego na Mistrzostwach Polski 
w Podnoszeniu Ciężarów

w dniach 9-11 lipca w Biłgoraju 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Podnoszeniu ciężarów do lat 
siedemnastu. 
 Damian chojnacki zawodnik 
lOS nowy Dwór Mazowiecki 
zdobył na zawodach brązowy 
medal w kat. 102 kg. wynik jaki 
osiągnął to 101 kg w rwaniu 
i 130 kg w podrzucie! Brawo! 

w mistrzostwach wystą-
pili również Martyna Patalan  
(11. Miejsce – kat 64 kg, rwanie 
35 kg, podrzut 47 kg) i krystian 
chróstowski (5. Miejsce – kat. 
96 kg, rwanie 82 kg, podrzut 
105 kg).

Serdecznie gratulujemy wyników zawodnikom i trenerowi Marci-
nowi ciesielskiemu. trzymamy kciuki za kolejne udane występy!

kolarskie Górskie Mistrzostwach Polski są nasze!
28 sierpnia zawodnicy nowodworskiej grupy kolarskiej Mazowsze 

Serce Polski dali popis na kolarskich Górskich Mistrzostwach Polski!
Mistrzem Polski został Paweł Bernas, wicemistrzem tomasz Bu-

dziński, a brązowym medalistą Piotr Brożyna. czwarty bardzo dżen-
telmeńsko był ubiegłoroczny Mistrz – kuba kaczmarek, a siódmy 
adam Stachowiak!

Gratulacje!

Mamy Mistrzostwo Polski w kolarstwie torowym!

16 września alan Banaszek, norbert Banaszek, tobiasz Paw-
lak oraz Daniel Staniszewski z grupy hre Mazowsze Serce Polski 

cycling team obronili tytuł Mistrza Polski w kolarstwie torowym.  
Dwa dni później 18.09 alan Banaszek został też podwójnym mi-
strzem Polski w kolarstwie torowym! triumfował w wyścigu punkto-
wym oraz scratchu. Dodatkowo Daniel Staniszewski sięgnął po sre-
bro w scratchu. Jak zawsze gratulujemy i liczymy na dalsze sukcesy! 

Brawo Panowie! 

Bardzo dobry dzień – 19 września! 

19 września również był wspaniałym dniem dla naszych spor-
towców!

najpierw Dorota Borowska wywalczyła brązowy medal Mi-
strzostw świata w kajakarstwie klasycznym na dystansie c-1 200 m, 
a kilka godzin później w c-2 Mikst z Michałem łubniewskim sięgnęli 
po wicemistrzostwo świata!

nasi kolarze z hre Mazowsze Serce Polski cycling team zdobyli 
łącznie aż 10 medali Mistrzostw Polski na torze! w tym 6 tytułów Mi-
strza Polski. kolejne tytuły dołożyli alan Banaszek (w Omnium) i wi-
cemistrzostwo Polski Daniel Staniszewski. Ponadto ta sama para była 
najlepsza w Madison. Ogromne gratulacje dla całego teamu.

n Ostatnie miesiące obfitowały w sukcesy sportowe nowo-
dworskich zawodników różnych sekcji. W skrócie je prezentu-
jemy poniżej. 

Sukcesy naszych sportowców! TeksTI FOTO reD.
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tytuł Mistrza Polski w kickboxingu powrócił do nowodworskie-
go klubu Sportów walki Bastion (nkSw Bastion). katarzyna Misiak 
wygrała wszystkie walki przed czasem, łącznie z finałem, który zakoń-
czyła w drugiej rundzie. Debiutant kacper Betliński na Mistrzostwach 
Polski zdobył brąz!

Złoto i Brąz na Mistrzostwach Polski Młodzików w Boksie
Od 20 do 26 września na hali Sportowej w Jedwabnie rozgry-

wane były Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Boksie. na 
mistrzostwa przyjechało około 200 zawodników z całej Polski, by 
zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami. wśród nich byli reprezentanci 
naszego miasta, a dokładnie nowodworskiego klubu Bokserskiego. 

wielki sukces odnieśli tam fabian rosiak i krzysztof zakrzewski, któ-
rzy wywalczyli odpowiednio złoty i brązowy medal Mistrzostw Polski. 
Gratulujemy zawodnikom oraz trenerom Maciejowi frąckiewiczowi 
i krzysztofowi Miałkiemu. 
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Uczniowski klub Sportowy „reduta” 
oraz kadra wf zorganizowały mi-

strzostwa szkoły w biegach przełajowych. 
frekwencja dopisała, wystartowało 50 

uczniów którzy biegali w dwóch grupach: 
klas iV – V i Vi – Viii. a oto wyniki biegów:

klasy iV-V dziewczęta
i miejsce   – kilian Maria
ii miejsce  – turos amelia
iii miejsce  – Grądzka hanna

klasy iV – V chłopcy
i miejsce   – tkaczyk mikołaj
ii miejsce  – tobolewski Michał
iii miejsce  – Milewski Miłosz

klasy Vi – Viii dziewczęta
i miejsce   – Prokopiuk hanna
ii miejsce  – Milewska karolina
iii miejsce  – łepkowska nikola

klasy Vi – Viii chłopcy
i miejsce   – Godlewski Patryk
ii miejsce  – harmułowicz igor

na zakończenie zawodów najlepszym 
wręczono nagrody ufundowane przez UkS 
„reduta”.

n W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
4 rok szkolny zaczynamy na sportowo.

a w twierdzy biegamy! TeksT I FOTO SławOMir krzeczkOwSki

W tym roku zawody swoim patrona-
tem objął burmistrz miasta Jacek 

kowalski, oraz wziął w nim czynny udział/ 
drużyna Oldbojów/. Drużyny rozgrywały 
zawody systemem „każdy z każdym”. Mecze 
przebiegały w sportowej atmosferze, na 
boisku toczyła się zacięta walka ale zgodna 
z przepisami. nad wydarzeniami na boisku 
czuwał, jak zwykle doskonale, sędzia zawo-
dów Michał Szymański. 

a oto wyniki spotkań:
inter cars – Oldboje  1:2
legioniści – herkules  1:0
Betoniara – DzP  1:0
Delta – Dream team  0:2
inter cars – legioniści  3:2
Oldboje – herkules  1:0
Betoniara – Delta  1:1
DzP – Dream team  0:3
inter cars – herkules  2:1
Oldboje – legioniści  1:2
Betoniara – Dream team  0:3
DzP – Delta   2:1
Półfinały
Dream team – legioniści 1:2
inter cars – Betoniara  0:1

mecz o iii miejsce
inter cars – Dream team  0:2
FinaŁ
Betoniara – legioniści  0:0 karne 3:2

najlepszym bramkarzem turnieju został 
łukasz zalewski – Dream team a królem 
strzelców Daniel Mąka – inter cars, zdobyw-
ca 4 bramek. Drużyna zwycięzców, Betoniara 
wystąpiła w składzie: Bartosz ciszyński / kpt/, 
Maciej Michałowski / br/, kamil kowalczyk, 
Paweł Szydlik, Dominik arent, hubert Bier-
nacki, Maciej wiśniewski, Dawid Pawlak, kry-
stian Sławiński, łukasz krzysztofiak. 

na zakończenie zawodów wręczono na-
grody ufundowane przez Burmistrza miasta 
Jacka kowalskiego.

n Jak co roku, Uczniowski Klub Spor-
towy „Reduta”, działający przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Modlinie 
Twierdzy organizuje, na pożegnanie lata, 
turniej piłkarski amatorów (24 września).

turniej piłkarski amatorów „pożegnanie lata” w twierdzy TeksT I FOTO SławOMir krzeczkOwSki
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Rozgrywki rozpoczęły się w piątek i trwały do niedzieli. O zwy-
cięstwo w turnieju walczyły czołowe kluby polskiej Plus ligi 

asseco resovia rzeszów, indykpol azS Olsztyn, trefl Gdańsk oraz 
zespół z niemiec – SwD Powervolleys Duren. kibice mieli więc nie 
lada gratkę na parkiecie mogli na oglądać żywo gwiazdy siatkówki, 
obecnych i byłych zawodników reprezentacji Polski.

Ostatecznie zwycięstwo w turnieju odniósł  trefl Gdańsk. Drugie 
m-ce przypadło w udziale zespołowi z Olsztyna, a trzecie gościom 
z niemiec.
Wyniki poszczególnych meczy: 
24 września:
resovia – indykpol azS   0-3
trefl – SwD Powervolleys   3:0
25 września:
trefl – indykpol azS   1:3
SwD Powervolleys – resovia  2:3
26 września
indykpol azS – SwD Powervolleys  1:3
trefl – resovia    3:0

n Nie lada gratka czekała na miłośników siatkówki w weekend 
24-26 września. Na parkiecie hali sportowej na Osiedlu Mło-
dych zmagania toczyły czołowe kluby polskiej Plus Ligi oraz 
goście z Niemiec – SWD Powervolleys Duren. Mecze rozgry-
wane były w ramach pierwszego Międzynarodowego Turnieju 
Piłki Siatkowej Mężczyzn.

pierwszy międzynarodowy turniej piłki Siatkowej mężczyzn za nami! TeksT reD.
FOTO OrGanizatOrzy
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