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Dotychczas miasto otrzymało łącznie prawie 10 mln zł w ramach 
Programu Polski Ład. Niestety rządzący wsparli tylko dwa nasze najmniejsze projekty. 
Zgodnie z warunkami konkursu, złożyliśmy także większe projekty, szczególnie istot-
ne dla społeczności lokalnej. Inwestycje te dotyczyły kompleksowych remontów dróg 
w mieście, rozbudowy szkoły, czy budowy stacji uzdatniania wody.    str. 2
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Od Redakcji
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sŁowo od BuRMistRza
Działo się! 
Tak mogę krótko posumować letni czas 

w naszym mieście.
Wewnątrz pierwszego powakacyjnego 

numeru Faktów Nowodworskich znajdzie-
cie Państwo szereg relacji z wydarzeń na 
terenie miasta, jak również z akcji letnich 
organizowanych przez Bibliotekę, NOK, 
NOSiR i wyjazdów kolonijnych dla uczniów. 
Zamieszczamy też jeszcze kilka materiałów 
z uroczystości w placówkach oświatowych 
oraz wydarzeń rocznicowych.

Uczciliśmy m.in. rocznice: Cudu nad 
Wisłą i Święto Wojska Polskiego, podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych i wybuchu  
II Wojny Światowej.

Jak co roku we wrześniu zapraszamy na 
tradycyjne obchody Obrony Modlina. W tym 
roku w Parku Trzech Kultur odbędzie się rów-
nież piknik militarny. Szczegółowy program 
imprezy na okładce tego wydania Faktów.

Wak acje 
to także czas 
r e m o n t ó w 
w szkołach. 
W wieściach 
z ratusza 
p i s z e m y 
szczegółowo 
o przeprowa-
dzonych mo-
dernizacjach 
– wszystko z myślą o komforcie nauki dla 
naszych pociech.

Temat numeru poświęcony jest inwe-
stycjom, które zrealizujemy dzięki pozy-
skanym środkom z Polskiego Ładu. Prace 
obejmą Las Dębinka, Park Wybickiego, 
teren przy ul. Kolejowej i Skwer z fontanną 
w Twierdzy Modlin.

Wszelkie informacje zamieszczamy 
w naszych mediach społecznościowych i na 
nowydwormaz.pl. 

Zachęcam do śledzenia. 
temat numeRu

Miasto, a inwestycje z Polskiego Ładu TeksT red. FOTO arch UM, przykładowe 
zdjęcia Małej architektUry – internet

Wnajbliższym czasie planujemy 
rozpocząć realizację pierwszego 

projektu, który otrzymał dofinansowanie 
w kwocie 4,5 mln zł. jego celem jest popra-
wa jakości życia mieszkańców i środowiska 
przyrodniczego poprzez rozwój terenów 
zieleni i rekreacji w nowym dworze Ma-
zowieckim. poniżej w skrócie przybliżamy 
miejsca realizacji i planowany zakres prac. 
chcemy maksymalnie wykorzystać przy-
znane dofinansowanie i pozytywnie pań-
stwa zaskoczyć zmianą funkcjonalną i wi-
zualną, tak jak miało to miejsce ostatnio na 
skwerach w centrum miasta.

Las Dębinka
zaplanowano 
m.in. strefę re-
k reacyjno-wy-
p o c z y n k o w ą 
z małą architek-
turą na polanach, 
jak ścieżka edu-
kacyjna o walo-
rach środowisko-
wych naszego 
kompleksu le-
śnego, siłownia 

plenerowa, urządzenia dla młodszych i star-
szych. wszystkie prace będą realizowane 
z poszanowaniem obecnego charakteru 
tego miejsca i przy uzgodnieniach z Lasami 
państwowymi oraz właściwym organem 
ochrony środowiska. Użyte zostaną natu-

ralne materiały, bez jakiegokolwiek zabeto-
nowywania tego miejsca. 

Plac solny 

ta część miasta przejdzie największą 
przemianę i stanie się nowym miejscem 
spotkań nowodworzan. nie zapominamy 
jednak o mieszkańcach, którzy wnioskują, 
aby w możliwie największym zakresie po-
zostawić funkcję parkingu. z tym wyzwa-
niem zmierzą się architekci, których zada-
niem będzie także uwzględnienie w prze-
strzeni wspomnienia o dawnej funkcji 
placu (skład soli), jego historii i lokalizacji 
przy rzece. wszystko to w nowoczesnej 
formie. Liczymy, że w obecnych czasach, 
konserwator zabytków pozwali nam ze-
rwać z „betonozą” tego miejsca i będzie-
my cieszyć się zielonym i zadrzewionym 
placem, a roślinność pozwoli oddzielić się  
od pojazdów. 

Park im. Wybickiego
ze względu na brak wystarczającego 

miejsca na placu Solnym, gdzie, jak wspo-
mnieliśmy wyżej, uwzględniony został duży 
parking. to właśnie tutaj będziemy inhalo-
wać się solanką z pierwszej w mieście tęż-
ni solankowej. ponieważ nie chcielibyśmy, 
w związku z tą inwestycją, wycinać w parku 
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n Cd. ze str. 1  Projekty te nie znalazły 
jednak uznania, a w programie nie ma 
możliwości składania odwołań i poznania 
kryteriów oceny projektu. Nie zrażamy 
się jednak i w kolejnych edycjach będzie-
my nadal składać wnioski, szczególnie na 
rozbudowę placówek oświatowych.
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drzew, tężnia będzie musiała dostosować się swoimi wymiarami 
do zaplanowanej lokalizacji.

skwer w Twierdzy Modlin

na skwerze pomiędzy ulicami 29 Listopada i Bema schowana 
jest za dziką roślinnością fontanna. wielu mieszkańców nie pamię-
ta, żeby kiedykolwiek ona funkcjonowała, jednak starsi wskazują 
na lata 70., gdy można było cieszyć się tryskającą wodą.

teraz ponownie mieszkańcy, ale też turyści będą zauroczeni tą 
zapomnianą atrakcją. poza fontanną uporządkowany zostanie cały 
skwer, gdzie pojawią się też nowe nasadzenia i mała architektura, 
które mamy nadzieję pozytywnie państwa zaskoczą. Skwer otrzyma 
nazwę, która zostanie wybrana w konkursie, a bohater lub wydarze-
nie historyczne zostanie dodatkowo na skwerze upamiętnione.

Teren przy ul. kolejowej 
dotychczas wzdłuż ul. kolejowej w Modlinie zagospodarowa-

liśmy teren tworząc ścieżkę rowerową i szereg nowych nasadzeń. 
teraz przyszedł czas na punkt widokowy. wysoka skarpa już teraz 
umożliwia podziwianie rozlewisk narwi i panoramę miasta. dzięki 
zainstalowaniu pierwszej miejskiej lunety będzie tylko ciekawiej. 

o postępach prac będziemy państwa na bieżąco informować 
w miejskich mediach społecznościowych. zachęcamy do obser-
wowania naszych profili na Facebooku i instagramie. 
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Absolutorium 
dla burmistrza

21 czerwca burmistrz jacek kowal-
ski otrzymał absolutorium. zatwierdziła je 
w głosowaniu rada Miejska. 

Burmistrz złożył wszystkim podzięko-
wania, a w szczególności dotyczyły one 
pracowników urzędu miejskiego, z którymi 
jak się wyraził burmistrz, codziennie pracu-
jemy dla dobra i rozwoju nowego dworu 
Mazowieckiego. „dyskusja na dzisiejszej sesji 
pokazała, że idziemy – a raczej biegniemy, 
biorąc pod uwagę tempo zmian, w dobrym 
kierunku. widoczne efekty naszej pracy są 
najlepszym motywatorem” skwitował jacek 
kowalski.

Mazowsze 
dla klimatu i powietrza

prawie 270 tys. zł pozyskało miasto na 
działania związane z ochroną powietrza. 
pochodzą one z budżetu województwa 
mazowieckiego z programów: „Mazowsze 
dla klimatu 2022” i „Mazowsze dla powie-
trza 2022”. Środki zostały przeznaczone 
m.in. na zakup zamiatarki elektrycznej (200 
tys. zł) i modernizację terenów zielonych 
w mieście (ponad 66 tys. zł)

17 sierpnia nowa zamiatarka dotarła już 
do bazy Mzo. jest to pojazd elektryczny, 
nie emitujący spalin. na jednym ładowaniu 

może pracować do 8 godzin. koszt urządze-
nia to prawie 450 tysięcy złotych z czego 
200 tys. pochodziło z budżetu Mazowsza. 

Doposażamy 
place zabaw

kolejne wakacyjne zmiany na placach 
zabaw. 

przy szkole w Modlinie Starym pojawi 
się zjazd linowy oraz urządzenie wielofunk-
cyjne ze zjeżdżalnią typu tuba. przy ul. Lot-
ników/Spacerowej stanie zestaw z tunelem 
i piaskownicą dla młodszych dzieci, a przy 
dębowej – nowa piaskownica. postępowa-
nie jest w toku, a przewidywany termin wy-
konania usługi – jesienią.

z kolei na placach przy ul. wiejskiej, war-
szawskiej/Sawy, obwodowej i na osiedlu 
dębowy park najmłodsi bywalcy placów 
zabaw będą mogli korzystać z kuchni błot-
nych. w trzech z tych lokalizacji dodatko-
wo przybyły tablice edukacyjne. wszystko 
w duchu Montessori. 

zmodernizowana została również stre-
fa rekreacyjna na pólku. pod urządzeniami 
siłowni zewnętrznej położona została kost-
ka brukowa, wykonana została dodatkowa 
furtka na plac zabaw (bardziej bezpieczna, 
od strony siłowni). Miejsce wzbogaciło się 

również o ławkę, kosz i stojak na rowery. 
a młodzi użytkownicy placu zabaw na osie-
dlu nr 9 i ich rodzice cieszą się nową bez-
pieczną nawierzchnią Miasto systematycz-
nie modernizuje tego typu miejsca. 

Zatoka 
parkingowa Legionów

zakończyła się modernizacja zatoki 
parkingowej przy ul. Legionów. dotychcza-
sowa nawierzchnia została wymieniona na 
nową z kostki brukowej. powstało 19 miejsc 
parkingowych w tym jedno dla osób z nie-
pełnosprawnościami. remont zwiększył 
komfort zarówno klientów Urzędu Skar-
bowego, który mieści się przy zatoce, jak 
i mieszkańców okolicznych bloków. jest to 
zatoka ogólnodostępna, przy drodze gmin-
nej. całkowity koszt prac to 63.345 zł 

Nowe wiaty 
przystankowe

cztery nowe wiaty przystankowe sta-
nęły na terenie miasta. dwie zostały wy-
mienione przy ul. Gen. thommee, jedna 
nowa przy ul. Leśnej i jedna nowa przy  
ul. Boh. Modlina. w ramach umowy wyko-
nawca wymienił uszkodzoną ścianę przy-
stanku na Młodzieżowej i szyby na przy-
stanku w twierdzy Modlin. koszt zadania 

w skrócie TeksT I FOTO red..
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to 32 000 zł. Środki w całości pochodziły 
z budżetu miasta. 

kolejne inwestycje  
w Modlinie Twierdzy 

jeszcze w tym roku Miasto planuje re-
mont ul. Moniuszki i Mickiewicza. istnieją-
ca nawierzchnia zostanie sfrezowana, a na 
to – wylana nowa nakładka, przy „białych 
blokach” do wysokości Mickiewicza 96. za-
sadnicza część robót najprawdopodobniej 
odbywać się będzie we wrześniu – w zależ-
ności od formalnych zgód, w tym konser-
watorskich. Ulica po ulicy zmieniamy wize-
runek tej części miasta. inwestycja sfinanso-
wana będzie z budżetu miasta. 

Osiedle Młodych  
przejazd przy kościele

zakończyła się budowa łącznika mie-
dzy ulicami wojska polskiego i Młodzieżo-
wą. Utwardzony odcinek usprawnił ruch 

w tej części miasta. dodatkowo, na prośbę 
mieszkańców pobliskich osiedli, zostały wy-
konane schody z przedmiotowej drogi na 
parking przy kościele.

Pracuj 
z rodziną

8.06. w hotelu Mazovia odbyła się kon-
ferencja organizowana przez starostwo po-
wiatowe w nowym dworze Mazowieckim 
i powiatowy Urząd pracy, w której wzięli 
udział przedsiębiorcy działający na terenie 
powiatu nowodworskiego. Spotkanie doty-
czyło konkretnej pomocy dla pracowników 
(pisania cV czy przygotowania do rozmów 
o pracę), a także dla pracodawców.

podczas konferencji zostały poruszo-
ne ważne kwestie obejmujące tematykę 
lokalnego rynku pracy. Uczestnicy wysłu-
chali prelekcji dot. zamówień publicznych 
i instrumentów wsparcia przedsiębiorczo-
ści. została także przedstawiona sytuacja 
nowodworskich przedsiębiorców w dobie 
pandemii.

na spotkaniu zaprezentowano projekt 
pilotażowy pn.: „pracuj z rodziną na nowo-
(dworskim)” centrum doboru i oceny jako 
nowatorskie narzędzie zwiększające aktyw-
ne uczestnictwo mikro i małego przedsię-

biorcy w pełnym procesie rekrutacji i selek-
cji kandydatów do pracy.

więcej informacji o programie na FB: 
pracujnanowodworskim. 

Muzeum Miasta 
w budowie

nasze nowodworskie muzeum jest 
w budowie. w budynku Miejskiej i powiato-
wej Biblioteki publicznej trwają prace. zwie-
dzanie będzie ciekawym, nowoczesnym 
i multimedialnym doświadczeniem. 

inwestycja pod nazwą Modernizacja 
i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej 
i powiatowej Biblioteki publicznej na po-
trzeby wystawy dziejów Miasta nowy dwór 
Mazowiecki dofinansowana jest z regional-
nego programu operacyjnego wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014-2020, program: 
5.3 dziedzictwo kulturowe, typ projektów: 
wzrost regionalnego potencjału turystycz-
nego poprzez ochronę obiektów zabytko-
wych.

kwota dofinansowania z Unii europej-
skiej: 801 995,39 zł.

Nowe instalacje 
wodno-kanalizacyjne  

w zasobach 
komunalnych 

8 lipca odebrano roboty realizowane 
na terenie budynków komunalnych przy 
ulicach Bohaterów Modlina 47 i Górskiej 
48. zakres prac polegał na doposażeniu 
budynków mieszkalnych w instalacje wod-
no-kanalizacyjne oraz wykonaniu nowych 
przyłączy.

w odbiorze uczestniczył Burmistrz jacek 
kowalski. przy okazji rozmawiał z mieszkań-
cami tych lokali o ich najpilniejszych potrze-
bach. kolejnym etapem prac będzie utwar-
dzenie drogi wokół budynków. 
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utrudnienia w pracy i w parkowaniu przed budynkiem 
Starostwa Powiatowego w nowym Dworze Mazowieckim

informujemy, że od czerwca 2022 roku 
w budynku urzędu Starostwa oraz przed 

nim trwają prace remontowo – budowlane 
w związku z realizacją zadania pn. „rozbudo-
wa biura obsługi klienta w Starostwie powia-
towym przy ul. i. paderewskiego 1B w nowym 
dworze Mazowieckim”.

z tego powodu mogą występować 
utrudnienia spowodowane hałasem, zmia-
nami organizacji pracy urzędu oraz zmianami 
rozmieszczenia poszczególnych wydziałów 
w budynku.

od lipca 2022 roku wyłączona jest część 
parkingu przed budynkiem Starostwa powia-
towego w nowym dworze Mazowieckim. 
w związku z tym, mogą wystąpić utrudnienia 
ze znalezieniem miejsca parkingowego. wej-
ście główne do budynku Starostwa, zlokalizo-
wane od strony parkingu, zostaje wyłączone 
z użytkowania. prosimy o korzystanie z wejścia 
bocznego, od strony prokuratury i policji. 

część parkingu podlegająca wyłączeniu 
oraz lokalizacja wejścia bocznego zostały 
oznaczone na mapce poglądowej. za wszel-
kie utrudnienia przepraszamy.
 od 4 lipca 2022 roku Starostwo  

jest czynne w godzinach: 

poniedziałek 8.00 – 17.00 
wtorek – czwartek 8.00 – 16.00 
piątek 8.00 – 15.00

 wydział komunikacji i transportu  
obsługuje w godzinach: 
poniedziałek 8.00 – 16.30 

wtorek – czwartek 8.00 – 15.00 
piątek 8.00 – 14.00.

 punkt kasowy jest czynny w godzinach: 
poniedziałek 8.00 – 16.00 
wtorek – czwartek 8.00 – 15.30 
piątek 8.00 – 15.00.

zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w nowym Dworze Mazowieckim
TeksT StaroStwo powiatowe w nowyM dworze MazowieckiM

TeksT StaroStwo powiatowe w ndM
FOTO GooGLe MapS
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Pracownicy ośrodka pomocy Społecznej dotarli do najbar-
dziej potrzebujących, gdzie każdemu z osobna wytłuma-

czyli, jak korzystać z tego niezwykle przydatnego gadżetu. opaski 
monitorują parametry życiowe użytkownika i wyposażone są m. 
in. w przycisk SoS, detektor upadków i funkcję lokalizacji. opaska 
połączona jest z telecentrum ratunkowym, w którym pracują ra-
townicy (tacy sami jak operatorzy numeru 112). Sam użytkownik 
opaski może także wezwać pomoc w każdej chwili i z każdego 
miejsca dzięki przyciskowi SoS. 

programem osłonowym „korpus wsparcia Seniorów” zostało 
objętych 30. mieszkańców w wieku 65+. na realizację projektu 
w roku 2022 pozyskaliśmy środki z budżetu województwa mazo-
wieckiego. 

Lista osób, do których trafiły opaski została przygotowana na 
podstawie wywiadu środowiskowego opS.

n Pod koniec czerwca do seniorów z naszego miasta trafiły 
opaski bezpieczeństwa. 

opaski bezpieczeństwa trafiły do seniorów TeksT I FOTO red.

Od września do nowodworskich 
uczęszcza 2570 uczniów, którzy 

uczą się w 120 oddziałach. do zerówek 
chodzi 184 dzieci, do publicznych przed-
szkoli – 854 dzieci dla których przeznaczo-
no 37 oddziałów. w jedynej prowadzonej 
przez miasto szkole ponadpodstawowej tj. 
zespole Szkół nr 2 uczy się 315 uczniów  
w 13 oddziałach, a 44 uczniów chodzi do Li-
ceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

warto podkreślić, że od 1 września 2022 r.  
funkcjonują dodatkowe 2 oddziały przed-
szkolne w zespole Szkolno przedszkolnym 
nr 1 i jeden dodatkowy oddział zerowy 
w Szkole podstawowej nr 1.

jak co roku w trakcie wakacji w części 
placówek przeprowadzono wakacyjne re-
monty. niektóre prace dedykowane były 
w szczególności nowoutworzonym oddzia-
łom przedszkolnym i zerowym. 

w zespole Szkolno-przedszkolnym nr 
1 zaadaptowano pomieszczenia szkoły na 
potrzeby przedszkola. wymalowano ścia-
ny i sufity, wycyklinowano i wylakierowano 
podłogi, wymieniono lampy i przełączniki 
elektryczne, wykonano obudowy grzejni-
ków. koszt prac remontowych to 118.146,84, 
z kolei na zakup mebli przedszkolnych wy-
dano 90 tys. zł. 

w okresie wakacji w Szkole podstawo-
wej nr 1 zostały przeprowadzone prace re-
montowe mające na celu przygotowanie 
trzeciego oddziału przedszkolnego, remont 
sali przystosowujący ją do przeniesienia 
biblioteki szkolnej. na te prace wydano 

76.078,03 zł. zakupiono również meble dla 
oddziału przedszkolnego i szatni na kwotę 
ponad 22 tys. zł. 

ponadto pomalowano 2 sale lekcyjne 
oraz przeprowadzono drobne naprawy 
mające zapewnić dzieciom bezpieczeń-
stwo i lepsze warunki do nauki, a w świe-
tlicy szkolnej zainstalowano klimatyzację.  
tu koszty zamknęły się w kwocie 3.690 zł. 

w zespole Szkolno-przedszkolnym nr  
3 odmalowano salę lekcyjną oraz przepro-
wadzono remont kuchni: odmalowano 
ściany i sufity, przeprowadzono odgrzy-
bianie i zamontowano okap przemysłowy. 
z funduszy otrzymanych z Mazowieckiego 
instrumentu wsparcia infrastruktury Sporto-

wej „Mazowsze dla sportu 2022” wykonano 
generalny remont dużej sali gimnastycznej.

w zespole Szkół nr 2 przeniesiono i roz-
budowano klasopracownię mechatroniczną.

odnowiono 4 sale lekcyjne, wyremonto-
wano sieć komputerową w przeniesionym 
centrum multimedialnym i bibliotece oraz 
zbudowano 4 stoły montażowe. koszt po-
niesionych wydatków to 20 tys. zł. 

w publicznym przedszkolu nr 1 wykony-
wane były drobne prace remontowe: osu-
szanie, zabezpieczanie i malowanie zalanej 
ściany w jednej z sal zabaw, bieżące prace 
naprawcze.

łącznie na wakacyjne remonty wydano 
z budżetu miasta 330 199,80 zł. 

n Ponad 300 tys. zł przeznaczył nowo-
dworski samorząd na wakacyjne remon-
ty w placówkach oświatowych. Ucznio-
wie, którzy od września poszli do szkół 
będą m.in. uczyć się w odświeżonych 
salach, ćwiczyć w wyremontowanej sali 
gimnastycznej i korzystać z odświeżo-
nych szatni.

wakacyjne remonty w szkołach TeksT I FOTO red.

zdjęcie poglądowe ze strony producenta, opaskasidly.pl.
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W ystawa zagościła u nas z inicjaty-
wy administratora strony historia 

nowego dworu Mazowieckiego i okolic – 
pana janusza Gołąba, który zaprosił Marię 
kaucz do nowodworskiej biblioteki. 

o wystawie, trudnościach przy jej po-
wstawaniu, a przede wszystkim o juressie 
opowiedziała nam autorka wystawy.

M.j. juress był bardzo znanym, przed-
wojennym, nowodworskim fotografem, 
pochodzenia żydowskiego. jego atelier 
znane jest z charakterystycznej mozaiki na 
podłodze. 

zapewne w domowych archiwach no-
wodworzan znajduje się wiele fotografii 
z zakładu juressa. nie trzymajcie ich pań-
stwo w ukryciu. prosimy o udostępnienie 
ich bibliotece w celu archiwizacji (orygina-
ły zwrócimy). pomoże to nam w przygoto-
waniu wystawy w powstającym muzeum 

miasta, a także w odkrywaniu nieznanej 
jeszcze historii.

podczas otwarcia wystawy, mieliśmy 
niewątpliwą przyjemność podziwiać artyzm 
fotografii wykonanych przez Michela jures-
sa. wielu z nas mogło rozpoznać swoich 
przodków. 

pani Maria kaucz, to nie tylko autorka wy-
stawy, ale również wielu książek o nowodwor-
skich luteranach. Uczestnicy spotkania chętnie 
kupowali książki i ustawiali się w kolejce po au-
tograf. Mile widziane były i nadal są wpisy do 
wyłożonej w bibliotece księgi pamiątkowej. 

wszystkich chętnych do zakupu książek 
naszego gościa, które są cegiełkami na bu-
dowę pomnika pamięci na terenie cmenta-
rza ewangelickiego, prosimy o kontakt z na-
szą biblioteką.

dziękujemy za liczne przybycie, ciepłe 
przyjęcie i wspaniałą atmosferę.

n 22 czerwca 2022 r. w naszej bibliotece odbył się wernisaż wystawy pt. „M.J. Ju-
ress – żydowski fotograf nowodworskich luteran”, której autorką jest pani Maria 
Kaucz. Opracowanie graficzne przygotował pan Jacek Malinowski. Współgospo-
darzem spotkania był Burmistrz Miasta Jacek Kowalski.

juress – wystawa fotografii w bibliotece TeksT I FOTO MipBp

lato z biblioteką 2022

Dzieci brały udział w zajęciach pla-
stycznych, literackich, czytelni-

czych, rozwiązywały zagadki logiczne. 
największym zainteresowaniem cieszyły 
się warsztaty z robotami i nauka kodowa-
nia. wynikiem tych spotkań były między 
innymi różane lampiony, własnoręcznie 
wykonane gry planszowe oraz recyklin-
gowe zwierzaki, a naszą wypożyczalnię 
przyozdobiły piękne słoneczniki wzorowa-

ne na kultowej pracy Van Gogha. program 
powstał w oparciu o książki znajdujące się 
w naszych zbiorach. najmłodsi dowiedzie-
li się o życiu codziennym w średniowie-
czu, ekologii, wykorzystywaniu surowców 
wtórnych i dbaniu o naszą planetę. 

łącznie, spędziliśmy razem 41 dni, 
w czterech różnych miejscach, codziennie 
realizując nowe pomysły na wakacyjny 
czas. dziękujemy za miłe chwile, ogromne 

zaangażowanie i niezmierzone pokłady 
kreatywności. do zobaczenia za rok!

n Wraz z końcem wakacji, skończyła się również tegoroczna odsłona „Lata z Biblioteką”. Przez ostatnie dwa miesiące, Miejska 
i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim zapraszała młodych czytelników do wszystkich swoich 
placówek, aby wspólnie zanurzyć się w świat książek, pobudzić wyobraźnię i kreatywnie spędzać upalne dni.

TeksT I FOTO MipBp
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indiańska przygoda w ostrowie lubelskim

Od rana do wieczora czas wypeł-
niały gry i zabawy na świeżym 

powietrzu i choć pogoda była dość nie-
przewidywalna, wszystkie punkty progra-
mu udało się zrealizować. dzieci wcielały 
się w indian, strzelały z łuku, rozpalały 
ognisko, uczestniczyły w pląsach i zaba-
wach indiańskich, a ponadto chodziły 
nad jezioro i plażowały się, brały udział 
w animacjach, realizując bloki tematycz-
ne pt. Bezludna wyspa, wielka olimpia-
da, oraz grach: tower power, wielki Śli-
mak, Giga jenga ponadto czas umilały im 
dmuchańce, skoki na trampolinie, tańce, 
kino plenerowe.

odbyły się dwie wycieczki: do Bobrówki, 
gdzie idąc ścieżką edukacyjną w Lasach par-
czewskich można było podziwiać malowni-
czy krajobraz lasu i jeziora oraz do poleskie-
go parku narodowego, w którym znajduje 
się typowa ścieżka ornitologiczna „perehod” 
ukazująca świat w którym rządzą ptaki. Bli-
skość natury, przyrody miała za zadanie 
upowszechnić i przybliżyć zasady ochro-
ny środowiska naturalnego oraz wiedzy 
o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego 
środowiska przyrodniczego, uwrażliwić na 
piękno i różnorodność naszego krajobrazu. 

ponadto nasz wypoczynek został skon-
trolowany przez wizytatora kuratorium 

oświaty w Lublinie oraz przez przedstawi-
cieli Sanepidu – nie otrzymaliśmy żadnych 
zaleceń. 

dziękujemy naszym podopiecznym za 
wspólnie spędzony czas – indiańską przy-
godę, a rodzicom za zaufanie jakim nas ob-
darowali, powierzając swoje dzieci na pierw-
szym w życiu, bądź jednym z pierwszych sa-
modzielnych wakacyjnych wyjazdów. ekipa 
sprawowała się wyśmienicie, stąd zaprasza-
my na kolejne nasze eskapady.

n W dniach 11-15.07.2022 r. grupa młodszych uczniów z oddziałów zerowych po 
klasy trzecie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nowym Dworze Mazowiec-
kim pod patronatem UKS REDUTA uczestniczyła w indiańskiej przygodzie w miej-
scowości Ostrów Lubelski. Dzieci przebywały w Osadzie Indiańskiej i mieszkały 
w tipi. Nad ich bezpieczeństwem czuwała kadra w składzie p. Kamila Czekajło,  
p. Renata Sawicka-Turek oraz kierownik wyjazdu p. Barbara Siwek.

TeksT I FOTO B. Siwek

Pod okiem kadry pedagogicznej: p. 
a. Biegaj, p. a. Mizerskiej, p. j. wilde 

oraz kierownika wyjazdu p. Barbary Siwek 
dzieci i młodzież zażywały kąpieli wodnych 
w morzu i na basenie, grały, bawiły się, tań-
czyły i zwiedzały.

odbyły się ponadto „neptunalia” dla 
osób po raz pierwszy przebywających na 
kolonii nad morzem z grupą UkS reduta. 
otrzęsiny wzbudziły wiele emocji i w efek-
cie dzięki nim, grono wilków morskich zo-
stało powiększone. 

w drodze do Stegny uczestnicy kolonii 
odbyli wycieczkę do zamku w Malborku, 
a już stacjonując nad morzem wycieczkę do 

rezerwatu przyrody Mewia łacha, do kryni-
cy Morskiej i do Gdańska.

 w Gdańsku koloniści oglądali dwie inte-
raktywne wystawy w hevelianum: „dookoła 
świata” oraz „z energią”, gdzie w otoczeniu 
różnych ciekawostek zebranych w jednym 
miejscu czas mijał bardzo szybko.

dużą atrakcją były ponadto warsztaty 
i prelekcje z lokalnymi artystami i pasjona-
tami np. bursztynów czy znawcami pszczół. 
pozyskane informacje i umiejętności zapew-
ne zostaną wykorzystane nie raz w życiu na-
szych młodych podróżników.

podczas kolonii dzieci i młodzież miały 
możliwość korzystania z różnych środków 

transportu i tu na uwagę zasługuje prze-
jażdżka kolejką wąskotorową czy promem.

wspólnie spędzony czas, pełen różnych 
atrakcji i aktywności minął bardzo szyb-
ko. nawiązanych zostało wiele kontaktów 
i przyjaźni. dziękujemy rodzicom, którzy 
ufundowali swoim pociechom tak miły wa-
kacyjny wyjazd.

n W dniach 27.06-04.07.2022 r. 56 osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego nr 4, absolwentów szkoły i naszych sympatyków uczestniczyła 
w kolonii letniej pod patronatem UKS REDUTA w miejscowości Stegna.

kolonie w Stegnie TeksT I FOTO BarBara Siwek
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lato z noSir na sportowo

Młodzi uczestnicy mieli okazję popluskać się w basenie, 
poznać zasady i zagrać m.in. w tenisa ziemnego z panem 

Stanisławem Życieńskim, poznać podstawy boksu z trenerami 
z klubu Bokserskiego nowy dwór Mazowiecki, złapać „bakcyla” na 
naukę gry tenisa stołowego, którego zajęcia prowadzili trenerzy 
z ktS nowy dwór Mazowiecki. 

ponadto, „półkoloniści” każdorazowo uczestniczyli w pokazie 
zasad udzielania pierwszej pomocy, które prowadzili młodzi dru-
howie z Młodzieżowej drużyny pożarniczej im. druha edmunda 
witolda kuty, działającej przy oSp nowy dwór Mazowiecki.

o pracy i zawodzie funkcjonariusza policji oraz zasadach 
bezpiecznego poruszania się ulicą opowiadała podkom. joanna 
wielocha z komendy powiatowej policji w nowym dworze Mazo-
wieckim, której towarzyszył również czworonożny funkcjonariusz 
– owczarek beligijski Mirt. o bezpieczeństwie nad wodą i zasa-
dach udzielania pierwszej pomocy opowiedzieli druhowie z oSp 
– ratownictwo wodne, którym towarzyszył również czworonożny 
druh – labrador Maks.

animatorzy z dL events za każdym razem zapewniali młodym 
uczestnikom dawkę rywalizacji w postaci różnego rodzaju konku-
rencji, a w piątki każdy mógł wyszaleć się w dmuchanej rakiecie 
i posilić się watą cukrową. zajęcia odbywały się od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00-16:00, pod czujnym okiem instruktorów. 

celem akcji było propagowanie aktywnych form spędzania 
wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, promocja bezpiecznych 
zachowań podczas wypoczynku, szerzenie poprzez zajęcia spor-
towe wartości takich jak: tolerancja, solidarność, praca w zespole 
oraz stosowanie zasad fair-play, a także uzupełnienie działań pro-
wadzonych w ramach programu profilaktyki uzależnień.

n Od 11 lipca do 5 sierpnia na obiektach Nowodworskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowane były sportowe pół-
kolonie dla dzieci z nowodworskich szkół podstawowych. 
Łącznie w czterech, jednotygodniowych turnusach wzięło 
udział 230 dzieci.

TeksT I FOTO ewa GrUSzka, noSir
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lato z nokiem – podsumowanie

Cieszymy się, że tyle dzieci i młodzieży z naszego miasta sko-
rzystało z szerokiej oferty: imprez, zajęć, warsztatów i wyjaz-

dów organizowanych przez nowodworski ośrodek kultury.
w tym roku odwiedziliśmy akademię Piekarza w Piekarni 

„Grzybki”. własnoręcznie zrobione bułeczki drożdżowe i pizza 
smakowały wyśmienicie, a pracownicy akademii przemili i fachowi 
w każdym calu. w ciechanowie również było sympatycznie i cie-
kawie. Spora dawka wiedzy historycznej przekazana przy zwiedza-
niu Zamku książąt mazowieckich to zasługa przewodnika, który 
oczarował dzieci opowieściami o zamku. wizyta w centrum nauki 
tORus zachwyciła wszystkich, wiedza i zabawa to najlepsze połą-
czenie – polecamy. w Płocku zwiedzaliśmy jedyne w swoim rodza-
ju muzeum secesji i oczywiście ZOO, było trochę męcząco, bo 
doskwierała wysoka temperatura, ale fantastyczne atrakcje wynagro-
dziły te drobne niedogodności. podczas akcji, kolejny raz odwiedzi-
liśmy tak lubiany przez dzieci rodzinny park FRajdaLandia, była 
super zabawa. ciekawie i artystycznie było w muzeum etnogra-
ficznym, gdzie obejrzeliśmy wystawę o podróżowaniu specjalnie 
stworzoną dla dzieci, a potem malowaliśmy na szkle. Stałym elemen-
tem akcji są wyjazdy na kręgle i najnowsze premiery filmowe. w tym 
roku obejrzeliśmy: „Foki kontra Rekiny”, „Buzz astral”, „minion-
ki: Wejście Gru” i „niezgaszalni”. w siedzibie nok-u też się dużo 
działo. odbyły się dwa znakomite spektakle dla dzieci: „księżycowe 
opowieści” (teatr małe mi) oraz „W to mi graj” (teatr itakza-
gramy). Świetne przedstawienia, zarówno tematycznie i aktorsko 
w których chętnie uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. dla mło-
dych kinomanów wyświetliliśmy w naszej sali kinowej 3 filmy. dzie-
ci miały też okazję uczestniczyć w wielu twórczych i edukacyjnych 
warsztatach. tworzyliśmy collage, batikowe lampiony, malar-
stwo plenerowe oraz ceramiczne talerze ozdabiane motywami 
roślinnymi. na warsztatach archeologicznych uczestniczyliśmy 
w wykopaliskach, a w czasie warsztatów przyrodniczych poznawa-
liśmy świat ślimaków. nie zabrakło też zajęć ruchowych – pod-
czas warsztatów tanecznych uczestniczki ćwiczyły układ chore-
ografii pod okiem instruktora tańca – rafała Sawki.

Moc atrakcji pozwoliła nowodworskim dzieciom w tym waka-
cyjnym czasie przeżyć wiele niezapomnianych chwil, wzbogaciła je 
o nowe doświadczenia, wiedzę i inspiracje.

n Już po wakacjach, a więc czas na podsumowanie tegorocz-
nej akcji Lato z NOKiem.

TeksT I FOTO nok
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Dni Twierdzy Modlin za nami

Wydarzenie zaczęło się już w piątek od specjalnej edycji 
nocnego zwiedzania po niedostępnych na co dzień 

obiektach. w piątek rozpoczął się też ogólnopolski zlot detekto-
rystów, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie histo-
ryczno – Badawcze triglav. ponad 150 osób przez trzy dni prowa-
dziło poszukiwania przy pomocy wykrywaczy metali. pamiątki, 
które znaleziono, trafią do zbiorów Muzeum twierdzy Modlin. 

w sobotę odbył się piknik militarny, któremu towarzyszy-
ły m.in. pokazy rekonstruktorów i wojska. niedziela z kolei była 
dniem skierowanym do rodzin z dziećmi, dlatego niedzielny pro-
gram zdominowały atrakcje dla najmłodszych. wśród nich nie 
mogło zabraknąć również strzelnicy i militarnych stoisk.

data 20 sierpnia nie była przypadkowa. to rocznica poddania 
twierdzy w 1915 roku i symboliczna data zakończenia rosyjskiego 
panowania w tym miejscu – mówi dyrektor twierdzy Modlin, Se-
bastian Sosiński, i dodaje – jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiej 
frekwencji i z pewnością dni twierdzy Modlin na stałe zagoszczą 
w naszym kalendarzu wydarzeń. chciałbym podziękować wszyst-
kim patronom, współorganizatorom, partnerom, rekonstruktorom 
i żołnierzom za pomoc przy tym wydarzeniu.

impreza odbyła się pod patronatem Marszałka województwa 
Mazowieckiego, adama Struzika, i Burmistrza Miasta nowego 
dworu Mazowieckiego, jacka kowalskiego. organizatorzy dzię-
kują też: Stowarzyszeniu historyczno-Badawczemu triglav, Ma-
zowieckiej regionalnej organizacji turystycznej, 1 warszawskiej 
Brygadzie pancernej, 32 wieliszewskiemu dywizjonowi rakieto-
wemu obrony powietrznej, firmie cobi – polskiemu producen-
towi klocków konstrukcyjnych, Muzeum kampanii wrześniowej 
i twierdzy Modlin, 6 Mazowieckiej Brygadzie obrony terytorial-
nej im. rotmistrza witolda pileckiego, zbrojowni Modlin, pol-
skiemu Stowarzyszeniu kolekcjonerów Broni palnej i Strzelectwa 
Sportowego, oddziałowi pttk w nowym dworze Mazowieckim, 
Muzeum polskiej techniki wojskowej oraz redakcji wirtualnego 
nowego dworu. 

TeksT I FOTO orGanizatorzy 

n Dni Twierdzy Modlin zostały zorganizowane po raz pierwszy. 
Inicjatorem akcji była Fundacja Nasza Historia, która w imieniu 
właściciela modlińskich nieruchomości popularyzuje historię 
tego miejsca. Impreza przyciągnęła przeszło 3000 osób.
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obchody jubileuszu 100-lecia związku oficerów rezerwy rP 

Obchody odbywały się m.in. pod patronatem Ministra obro-
ny narodowej, prezesa instytutu pamięci narodowej, Szefa 

Urzędu do Spraw kombatantów i osób represjonowanych, woje-
wody Lubelskiego, Starosty nowodworskiego, Burmistrza nowego 
dworu Mazowieckiego, Burmistrza nasielska, wójta Gminy czosnów. 
partnerami przedsięwzięcia były m. in. firmy z nowego dworu Mazo-
wieckiego: zakład energetyki cieplnej Sp. z o.o., artixen.net (techno-
logie internetowe). 

zaproszonych gości, powitał płk rez. alfred kabata – prezes 
zarządu Głównego, który przedstawił również prezentację multime-
dialną nt. historii związku oficerów rezerwy rzeczypospolitej pol-
skiej i jego współczesnych osiągnięć. 

zabierając głos, minister jan józef kasprzyk – Szef Urzędu do 
Spraw kombatantów i osób represjonowanych podkreślił wielowy-
miarowość działań związku i jego zasługi w kształtowaniu postaw 
patriotycznych w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży.

podczas jubileuszu, związek został uhonorowany Medalem 100-
lecia centralnej Biblioteki wojskowej im. Marszałka józefa piłsud-
skiego w warszawie, a jego członkowie Medalami Za Zasługi dla 
Obronności kraju nadanymi przez Ministra obrony narodowej 
mariusza Błaszczaka, medalami Pro Bono Poloniae i Pro Patria 
nadanymi przez Szefa Urzędu do Spraw kombatantów i osób re-
presjonowanych jana józefa kasprzyka oraz medalami nadanymi 
przez organizacje społeczne. 

członkom związku oraz osobom zasłużonym dla współpracy ze 
związkiem oficerów rezerwy rzeczypospolitej polskiej wręczono, 
ustanowiony specjalnie na jubileusz związku, krzyż Zasługi Związ-
ku Oficerów Rezerwy RP „serve Patrie” („służyć Ojczyźnie”). 

wśród odznaczonych byli m.in.: Bożena Żelazowska – poseł 
na Sejm rp, jan józef kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw komba-
tantów i osób represjonowanych, gen. bryg. cezary janowski 
– reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego wp, Bolesław Gzik 
– wicewojewoda Lubelski, jacek kowalski – burmistrz nowe-
go dworu Mazowieckiego, marek maluchnik – sekretarz Gmi-
ny nasielsk, justyna Paszkiewicz – radna rady Miejskiej w no-
wym dworze Mazowieckim i dyrektor zespołu placówek edu-
kacyjnych, ewa malasiewicz 6404 dyrektor zespołu Szkół nr 2  
w nowym dworze Mazowieckim oraz maria możdżyńska – na-
uczyciel tej szkoły, sebastian sosiński – dyrektor twierdzy Modlin 
– przedstawiciel Grupy konkret, urszula Przymus – prezes rady pa-
mięci niepodległej rzeczpospolitej kampinoskiej, jolanta Liszkie-
wicz i joanna Bońkowska z Gminy Leoncin, płk lek. Przemysław 
makowski – komendant wojskowego ośrodka Medycyny prewen-
cyjnej Modlin.

czterech oficerów decyzją Ministra obrony narodowej miano-
wanych zostało na wyższe stopnie wojskowe, a trzech uhonorowa-
nych dyplomami przez Ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
za „Za zasługi w upowszechnianiu historii Polski”.

podczas jubileuszowych uroczystości wręczono nagrody uczniom, 
laureatom – zdobywcom pierwszych miejsc, w ogólnopolskim kon-
kursie historycznym, zorganizowanym przez związek – „marszałek 
józef Piłsudski – bohater naszej niepodległości, w 155. rocznicę 
urodzin”. w tym gronie byli również uczniowie szkół z terenu powiatu 
nowodworskiego: marzena stroińska – warsztat terapii zajęciowej 
w nowym dworze Mazowieckim, karolina Bryśkiewicz – kl. iii Li-
ceum ogólnokształcące im wojska polskiego w nowym dworze Ma-
zowieckim, Wiktoria Bidzińska – kl. iii zespół Szkolno-przedszkolny  
w kazuniu nowym, Zuzanna Woźniakowska – kl. V zespół Szkol-
no-przedszkolny w kazuniu nowym, dawid Radzikowski – kl. Viii 
zespół Szkolno-przedszkolny w kaliszkach, dominik suski – kl. Viii 
Szkoła podstawowa w dębinkach, jakub dębski kl. i zespół Szkół nr 

2 w nowym dworze Mazowieckim. obchody zakończył koncert pie-
śni patriotycznych w wykonaniu chóru Męskiego harfa w warsza-
wie i chóru dziecięcego Grupy rekonstrukcji historycznej „Żołnierze 
września 1939 Garnizonu dęblin” z ryk. 

wszyscy uczestnicy obchodów jubileuszowych otrzymali oko-
licznościowy Biuletyn związku „Rezerwista” (nr 2) poświęcony 
100–leciu organizacji.

n 10 czerwca 2022 r., w Klubie Dowództwa Garnizonu War-
szawa, odbyły się obchody jubileuszu 100–lecia Związku Ofi-
cerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

TeksT (ak)  
FOTO Marcin łada i patryk jankowSki

Płk rez. Alfred Kabata dekoruje Krzyżem Zasługi Związku burmistrza Jacka Kowalskiego

Laureaci konkursu historycznego o Marszałku Józefie Piłsudskim 3

Samorządowcy odznaczeni Krzyżem Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP

Uczestnicy obchodów jubileuszowych 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy RP

Łukasz Kudlicjki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej  
wręcza akty mianowania
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Chcemy by młodzi czerpali od star-
szych wytrwałość w działaniu, wraż-

liwość na świat i ludzi. chcemy by seniorzy 
uczyli się od młodych otwartości na nowe, 
optymizmu i wiary, że wszystko jest możliwe.

w celu integracji mieszkańców nowego 
dworu Mazowieckiego, w sierpniu br. zosta-
ła zorganizowana wycieczka dla seniorów 
oraz dzieci z rodzin, będących pod opieką 
tutejszego ośrodka pomocy Społecznej.

wycieczka rozpoczęła się spacerem 
po arboretum w rogowie. Seniorzy i dzie-
ci wraz z przewodnikiem poznali wiele 
ciekawych gatunków drzew i krzewów, 
rosnących na terenie ogrodu. przewod-
nik podczas spaceru przed¬stawił rośliny, 
znajdujące się na trasie wycieczki, nie tylko 
z punktu widzenia botaniki, ale również ich 
praktycznego zastosowania w ogrodnic-
twie czy medycynie.

następnie seniorzy i dzieci odwiedzili 
Muzeum Lasu i drewna, gdzie znajdują się 

m.in. piękne okazy ponad 300 ptaków i po-
nad 50 ssaków pochodzących z różnych ob-
szarów polski.

drugim etapem wycieczki było odwie-
dzenie dinoparku w kołacinku. tam senio-
rzy i dzieci odbyli spacer z przewodnikiem 
ścieżką mezozoiczną, odwiedzili muzeum, 
gdzie znajduje się wystawa geologiczno – 
paleontologiczna, zobaczyli także interak-
tywny świat dinozaurów w hali 3d.

ogromną atrakcją, która nie tylko wy-
wołała uśmiech na twarzach dzieci, były 
zewnętrzne place zabaw oraz hala atrakcji 
z figlorajem, dmuchańcami i automatami 
zabawowymi. zwieńczeniem wycieczki był 
spacer po pięknym ogrodzie z ponad 200 
gatunkami kwitnących roślin.

na zakończenie wycieczki wszyscy uczest-
nicy serdecznie się pożegnali i z uśmiechami 
na twarzach zakończyli wspólną przygodę. 
nie zabrakło również wzajemnych podzięko-
wań za mile spędzony czas.

n Integracja międzypokoleniowa jest ważnym tematem w obecnych czasach, gdy 
społeczeństwo bardzo szybko się starzeje. Zależy nam na społeczeństwie, w któ-
rym osoby starsze są szanowane za swoją mądrość życiową, doświadczenie i chęć 
dzielenia się czasem z innymi.

wycieczka międzypokoleniowa TeksT I FOTO opS

Trenujemy na pumptracku!

Każdy, zarówno młodszy, jak i starszy 
mógł sprawdzić się na torze nie tyl-

ko na hulajnodze, ale również na rowerze 

czy deskorolce. w tym czasie każdy mógł 
bezpłatnie wypożyczyć dostępne hulajno-
gi oraz kaski i ochraniacze. przypominamy, 

że korzystanie z toru jest bezpłatne i moż-
na z niego korzystać w godzinach otwarcia 
obiektów noSir. 

n Przez cały okres wakacyjny na terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy pływalni w każdy wtorek i czwar-
tek odbywały się zajęcia na pumptracku pod okiem instruktora.

TeksT I FOTO noSir
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w Modlinie pożegnaliśmy lato!

Sprawdzona formuła pikniku rodzinnego przyciągnęła miesz-
kańców, którzy całymi rodzinami uczestniczyli w atrakcjach. 

organizatorzy przygotowali bowiem strefę gier i zabaw dla naj-
młodszych, gdzie dzieci korzystały z dmuchańców, a dzięki uprzej-
mości pań z przedszkola Bajkowy dom można było pomalować 
sobie buźkę, czy wpleść we włosy kolorowe warkoczyki. ochotni-
cza Straż pożarna ratownictwo wodne zaprezentowała swoje psy 
ratownicze. atrakcje dla uczestników od najmłodszych po najstar-
szych przygotował również nowodworski ośrodek Sportu i rekre-
acji. Były to gry i zabawy z nagrodami m.in. rzut ringo, bieg slalo-
mem w worku oraz rzut piłką lekarską. animacje zorganizowała też 
firma dL events. 

zwik zapewnił wodę z saturatora, był popcorn, wata cukrowa 
i strefa gastronomiczna. zwieńczeniem imprezy były koncerty. na 
scenie wystąpili łukasz dębek Lukaso i dj Skorup. 

w imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim za wsparcie 
w przygotowaniu i zabezpieczeniu wydarzenia: firmie dL events, 
artystom, przedszkolu Bajkowy dom, nowodworskiemu ośrodkowi 
kultury, nowodworskiemu ośrodkowi Sportu i rekreacji, ochotni-
czej Straży pożarnej ratownictwo wodne, zakładowi wodociągów 
i kanalizacji, Miejskiemu zakładowi oczyszczania, Straży Miejskiej 
oraz patronom medialnym, którymi byli: tygodnik nowodworski, 
Gazeta nowodworska i wirtualnynowydwor.pl. 

n 3 września w Modlinie Starym tradycyjnie pożegnaliśmy Lato. 
Impreza organizowana była jak zawsze przez władze miasta.

TeksT I FOTO red.
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wesołe wakacyjne weekendy!

Za nami cykl wakacyjnych animacji pn. „wesołe niedziele”. tra-
dycyjnie w każdą niedzielę lipca i sierpnia w parku Miejskim 

im. józefa wybickiego w nowym dworze Mazowiecki na najmłod-
szych mieszkańców czekały cztery strefy zabaw. 

w tym roku w soboty gościliśmy również w sześciu lokalizacjach 
na terenie Miasta. podczas „osiedlowych sobót na wesoło” animacje 
zawitały na osiedla: okunin, nowodworzanka, pólko, osiedle Mło-
dych, Modlin twierdza oraz Modlin Stary. 
dziękujemy za pomoc naszych partnerom:

ochotniczej Straży pożarnej w nowym dworze Mazowieckim;•	
ochotniczej Straży pożarnej ratownictwo wodne  •	
w nowym dworze Mazowieckim;
6. Mazowieckiej Brygadzie obrony terytorialnej w pomiechówku;•	
klubowi „Senior+”;•	
ośrodkowi pomocy Społecznej w nowym dworze Mazowieckim;•	
zbrojowni Modlin;•	
Miejskiemu klubowi Sportowemu „Świt” nowy dwór Mazowiecki;•	
zakładowi wodociągów i kanalizacji w nowym dworze  •	
Mazowieckim;
firmie dL events;•	
restauracji Mikeloangelo;•	
nowodworskiemu ośrodkowi Sportu i rekreacji;•	
Szkole podstawowej nr 5 w nowym dworze Mazowieckim;•	
zespołowi Szkolno-przedszkolnemu nr 4 w nowym dworze  •	
Mazowieckim;
zespołowi Szkolno-przedszkolnemu nr 1 w nowym dworze  •	
Mazowieckim;
zespołowi Szkół nr 2 w nowym dworze Mazowieckim;•	
partnerami medialnymi weekendowych imprez byli:•	
Gazeta nowodworska•	
tygodni nowodworski•	
wirtualny nowy dwór.•	

n Za nami cykl weekendowych atrakcji dla mieszkańców. 
W każdą sobotę i niedzielę czekały na nich atrakcje organizo-
wane przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz zarządy poszczególnych osiedli. To kolejna od-
słona akcji „Wesołe niedziele”, tym razem uzupełniona o pikniki 
osiedlowe pn. „Osiedlowe soboty na wesoło”.

TeksT I FOTO red.
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TeksT red. FOTO U3w

Operetka z humorem
w piątkowy wieczór (17.06.2022) go-

ściliśmy na dziedzińcu nowodworskiego 
ośrodka kultury zespół kameralny orkiestry 
Filharmoników Bydgoskich. w operetkowym 
repertuarze znakomicie zaprezentowali się 
soliści: Marta Ustyniak – sopran oraz Szymon 
rona – tenor. artyści zauroczyli nowodwor-
ską publiczność nie tylko brawurowym śpie-
wem, ale też humorem i swobodą sceniczną. 
o atmosferę radosnego muzykowania dbała 
również prowadząca koncert emilia czekała. 
zachęcona przez artystów publiczność wy-
śpiewywała znane i lubiane arie operetkowe, 
a także zdobyła się na salwy śmiechu w trak-
cie wykonywanej przez zespół polki „ohne 
Sorgen”. nic dziwnego, że po wysłuchaniu 
tak pięknych utworów jak „wielka sława”, „Lat 
20 miał mój dziad”, „Grzmoty i błyskawice” 
i wielu innych – publiczność domagała się 
bisów. ten piękny i radosny wieczór na długo 
pozostanie w naszych wspomnieniach jako, 
że stał się balsamem na uszy i dusze... 

spacer historyczny
w sobotę, tradycyjnie już, w ramach 

obchodów XXiii dni nowego dworu Mazo-
wieckiego, zebrała się przed nokiem grupa 
ponad pięćdziesięciu osób zainteresowa-
nych lokalną historią, by razem z panią Ma-
rią Możdżyńską, przemierzać ulice naszego 
miasta.

pasjonująca opowieść o tym jak i gdzie 
dawniej mieszkańcy spędzali wolny czas za-
interesowała nie tylko młodych i starszych 
nowodworzan, ale także gości z innych 
miast. rozwiązane zostały zagadki m.in. do 
czego w nowodworskim teatrze niezbędne 
były ziemniaki, dlaczego w kinie czary naj-
większe powodzenie miały tylne drzwi, dla-
czego do bibliotek przynoszono pieniądze 
i wiele innych. Uczestnicy z wielkim zainte-
resowaniem wysłuchiwali ciekawych histo-
rii związanych z odwiedzanymi miejscami. 
wiele osób było z nami już kolejny raz, a ci, 

którzy byli pierwszy raz, też już dopytywali 
kiedy kolejny spacer. dziękujemy miłośnicz-
ce nowodworskiej historii, propagatorce 
i przewodniczce Marii Możdżyńskiej za przy-
gotowanie i poprowadzenie spaceru.

Piknik rodzinny
kolejnym elementem obchodów dni 

Miasta był piknik rodzinny w parku Miejskim. 
pogoda dopisała, a na chętnych czekały licz-
ne atrakcje!

teren zielony nieopodal sceny zamienił 
się w średniowieczną osadę, gdzie rzemieśl-
nicy przybliżali umiejętności i techniki z cza-
sów pierwszych piastów. Można było m.in. 
skosztować podpłomyków, strzelać z łuku, 
rzucić włócznią, przymierzyć zbroje, poznać 
średniowieczne instrumenty, czy wybić pa-
miątkową monetę.

nie zabrakło części artystycznej podczas 
której swoje zdolności taneczne zaprezen-
towała sekcja cheerleaders „Baśki” MkS Świt 
nowy dwór Mazowiecki, a także tancerze ze 
szkoły perfekta dance.

najmłodsi poznali przygody pani kwia-
tek, Smoka-obiboka i Minionka w zabaw-
nym przedstawieniu pt. „Balonowe podróże”. 
następnie nasi bohaterowie wciągnęli pu-
bliczność do wspólnej zabawy.

na zakończenie dnia pełnego wrażeń 
wystąpiła Grupa pasera, wprowadzając ze-
branych w klimatyczny nastrój prezentując 
covery bluesowe i rockowe.

w tym samym czasie, (już od piątku) 
w parku Miejskim trwał festiwal Foodtruc-
ków, gdzie można było skosztować potraw 
z wielu regionów świata.

mayday2
Fantastycznym przedstawieniem sztuki 
Raya cooneya pt: „mayday2” w wyko-
naniu teatru Farbryka marzeń zakoń-
czyły się imprezy w ramach obchodów 
XXiii dni nowego dworu mazowieckie-
go 2022.

w niedzielę, 19 czerwca 2022r., do hali 
noSir, przybyły tłumy nowodworzan aby 
obejrzeć jedną z najlepszych komedii raya 
cooneya. „mayday 2” w tłumaczeniu ozna-
cza SoS lub pomocy, bo wokół przyjaciel-
skiej pomocy, a nawet poświęceniu toczy 
się cała akcja przedstawienia. taksówkarz, 
mąż – bigamista prosi przyjaciela o pomoc 
w ukryciu tej sytuacji przed żonami i na swo-
je nieszczęście ten się zgadza. Sytuacja się 
komplikuje, trudności powodują zabawne 
zwroty akcji. komizm sytuacyjny prowo-
kujący śmiech narasta z minuty na minutę. 
dwie męskie główne role brawurowo zagra-
li mariusz krzemiński i michał „misiek” 
koterski wywołując salwy śmiechu wśród 
publiczności. Miło zaskoczył komediowym 
zacięciem Michał koterski, którego pierwszy 
raz zobaczyliśmy w takim repertuarze. rów-
nież pozostała obsada doskonale wpisała się 
w farsowy charakter przedstawienia. w roli 
żon wystąpiły: daria Zawratyńska i joan-
na kupińska, a w rolę dorastających dzieci 
wcielili się: aleksandra Gintrowska i mar-
cin mroczek. na duże brawa za rolę „zwa-
riowanego”, ojca – seniora zasłużył marek 
Włodarczyk. doskonały spektakl, zabawny 
i poprawiający humor każdemu z oglądają-
cych. doceniła to nasza, jak zawsze, wspania-
ła publiczność i brawami na stojąco nagro-
dziła fantastycznych aktorów.

XXiii Dni nowego Dworu Mazowieckiego – relacja TeksT I FOTO nok

n Po raz 23-ci uroczyście świętowaliśmy Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. Od kilku 
lat formuła obchodów przewiduje kilkudniowe wydarzenia. W tym roku rozpoczęły się 
one 17 czerwca i trwały przez cały weekend. Mieszkańcy mieli okazję wysłuchać koncer-
tu operetkowego, uczestniczyć w pikniku rodzinnym w Parku Miejskim. Na deser w hali 
NOSiR publiczność obejrzała spektakl „Mayday2”. Ale po kolei.
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Miesięcznik Samorządowy 

Tradycyjnie pod obeliskiem na Skwerze Solidarnosci od-
była się krótka uroczystość. wzieli w niej udział burmistrz 

jacek kowalski, wiceprzewodniczący rady Miejskiej – jerzy 
plackowski, Starosta nowodworski – krzysztof kapusta, wice-
starosta – paweł calak, nowodworscy działacze i związkowcy  
nSzz „Solidarność”, mieszkańcy miasta. delegacje złożyły kwia-
ty przy obelisku upamiętniającym niezależny Samorządny 
związek zawodowy „Solidarność”.

w rocznicę Porozumień Sierpniowych! TeksT I FOTO red.

Fontanna Muzyki w Parku Miejskim TeksT I FOTO red.

W ten ciepły letni wieczór w parku Miejskim im. j. wybickiego 
wybrzmiały takie utwory jak „pamiętam ciebie z tamtych 

lat”, „azurro” czy „ci Sara". to tylko niektóre kilka z wielu piosenek wy-
konanych przez Maggie tunkiewicz-zakrzewską i wojciecha Bardow-
skiego, jakich wysłuchała publiczność. artystom udało się również 
porwać słuchaczy do tańca. 

koncert odbył się przy udziale środków finansowych urzędu 
marszałkowskiego województwa mazowieckiego i wsparciu pani ja-
dwigi zakrzewskiej, ze skromnym udziałem Miasta. 

n

n Wieczór 6 sierpnia był okazją do wspomnień i zabawy przy 
muzyce z dawnych lat.

n 31 sierpnia przypadała 42. rocznica podpisania Porozumień 
Sierpniowych.
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Święto wojska polskiego zostało ustanowione na pamiątkę zwy-
cięstwa Bitwy warszawskiej z 1920 roku. tradycyjnie obchody 

w naszym mieście rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. św. Michała 
archanioła, którą w intencji ojczyzny odprawił proboszcz parafii pw. 
Św. Michała archanioła ks. kan. andrzej kwiatkowski.

następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali pod pomnik 
Marszała józefa piłsudskiego, gdzie złożyli kwiaty. 

to był również wyjątkowy dzień dla 2. Mazowieckiego pułku Sape-
rów. ich imieniem – pełna nazwa: rondo 2. Mazowieckiego pułku Sa-
perów im. gen. dyw. tadeusza kossakowskiego ps. krystynek zostało 
nazwane rondo u zbiegu ulic warszawskiej i Modlińskiej. 

wieczorem odbyła się msza św. w parafii p.w. św. Barbary spra-
wowana przez proboszcza ks. janusza nawrockiego. po nabożeństwie 
wszyscy przemaszerowali na cmentarz wojenny w twierdzy Mo-
dlin i oddali hołd Żołnierzom polskim poległym w 1920 i 1939 roku.  
w uroczystościach wzięli udział: Burmistrz jacek kowalski, przewodni-
czący rady Miejskiej krzysztof Bisialski, radni miejscy, przedstawiciele 
powiatu, organizacji pozarządowych w tym związku oficerów rezer-
wy rzeczpospolitej. poczty sztandarowe wystawiły 2. Mazowiecki pułk 
Saperów, Straż Miejska w nowym dworze Mazowieckim, Młodzieżo-
wa drużyna pożarnicza im. druha edmunda witolda kuty w nowym 
dworze Mazowieckim oraz zespół Szkolno – przedszkolny nr 4 w no-
wym dworze Mazowieckim. 

w imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy żołnierzom 2. Ma-
zowieckiego pułku Saperów, strażakom oSp nowy dwór Mazowiecki 
oraz ochotnicza Straż pożarna – ratownictwo wodne, komendzie 
powiatowej policji, Straży Miejskiej w nowym dworze Mazowieckim, 
radnym rady Miejskiej i rady powiatu, członkom organizacji społecz-
nych i wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

Święto wojska Polskiego TeksT I FOTO red. 

n 15 sierpnia odbyły się w mieście uroczyste obchody Świę-
ta Wojska Polskiego. Uroczystości połączone były z nadaniem 
nazwy rondu u zbiegu ulic Warszawskiej i Modlińskiej. Następ-
nie w Parku Miejskim odbył się piknik dla mieszkańców.
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Przypomnijmy, że nazwa ulicy pochodzi od istniejących 
tu jeszcze w XViii i XiX wieku zakładów sukienniczych, 

zakładanych przez niemieckich kolonizatorów. w XX wieku, 
nazwa ulicy uległa zmianie, by ponownie wrócić do histo-
rycznego brzmienia. to jedna z najdłuższych ulic w mieście, 
biegnąca równolegle ze wschodu na zachód, wzdłuż wałów 
nadnarwiańskich. jeszcze kilka lat była to spokojna i raczej 
peryferyjna ulica – obecnie przeżywa drugą młodość, która 
nastąpiła wraz z powołaniem w 2014 r. Miejskiego konserwa-
tora zabytków w nowym dworze Mazowieckim. od tej pory 
na ulicy Sukiennej zostało zrealizowanych wiele nowych, inte-
resujących i prestiżowych inwestycji, które istotnie przyczyniły 
się do poprawy wizerunku ulicy i miasta.

po zakończeniu realizacji dwóch budynków wielorodzin-
nych bezpośrednio przy parku wybickiego (Sukienna 34 i Su-
kienna 36/38), przyszła też kolej na wschodnią część ulicy. 
pod adresem Sukienna 24a powstał nowoczesny i elegancki 
budynek mieszkalny wielorodzinny z windą oraz miejscami 
parkingowymi na dziedzińcu i częściowo w parterze budyn-
ku, w grafitowo-białej kolorystyce. wokół budynku, staraniem 
wspólnoty i administratora powstała piękna zieleń. inwestycja 
została zrealizowana pod nadzorem konserwatorskim w latach 
2019-2020. 

po zrealizowaniu przedmiotowego budynku, na sąsiedniej 
nieruchomości – od strony wschodniej, ale już poza strofą 

ochrony konserwatorskiej, powstał kolejny i bliźniaczo podob-
ny budynek. oba budynki dobrze harmonizują z otoczeniem. 
wytworzyły one nową i elegancką pierzeję we wschodniej 
części ulicy Sukiennej.

n W kolejnym artykule Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w prezentowanym cyklu „Faktów konserwatorskich” kontynu-
ujemy naszą wirtualną podróż po Nowym Dworze Mazowiec-
kim, której celem jest przybliżenie czytelnikom zmian, które 
dokonują się w naszym mieście, w obszarze inwestycji reali-
zowanych pod kontrolą Konserwatora. W tym numerze po-
nownie przyjrzymy się centrum miasta i ulicy Sukiennej w jej 
wschodnim fragmencie.

nowe oblicze ulicy Sukiennej TeksT dr, inŻ. arch. Marek przeździecki
MiejSki konSerwator zaBytków w nowyM dworze MazowieckiM

kĄcik kOnseRWatORa

„1września 1939 roku wybuchła ii wojna światowa – 
wojna, która na dekady pozbawiła polskę suwerenno-

ści” czytamy w relacji na profilu burmistrza jacka kowalskiego 
na Facebooku. „pamięć o ich heroicznej walce i ofierze, którą 
ponieśli za polskę jest szczególnie ważna dziś – w obliczu to-
czącej się wojny za wschodnią granicą naszego kraju” pisze da-
lej w poście burmistrz. 

w 83. rocznicę tego wydarzenia wraz z delegacją zarządu 
Głównego związku oficerów rezerwy rzeczpospolitej polskiej 
oraz Mieszkańcami jacek kowalski złożył kwiaty przy pomnikach 
w centrum miasta i w Modlinie twierdzy, które upamiętniają 

obrońców naszej ojczyzny. posterunek honorowy wystawili 
żołnierze 2. Mazowieckiego pułku Saperów. 

kwiaty pod pomnikiem bohaterów TeksT I FOTO red.

n W rocznicę wybuchu II wojny światowej delegacje władz mia-
sta, środowisk kombatanckich oraz mieszkańcy w asyście żołnie-
rzy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów złożyły kwiaty pod pomni-
kami upamiętniającymi Obrońców kraju.

Pierzeja ulicy Sukiennej

Budynek mieszkalny wielorodziny przy ul. Sukiennej 24A
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Odpowiednie uchwały podjęto na szczeblu państwo-
wym w 1901 r., realizacja miała rozpocząć się w roku 

następnym. nie wiadomo jednak czy nastąpiła. dwie dobu-
dówki do budynku ratusza pochodzą z czasów późniejszych. 
nie ma ich na zdjęciu z września/października 1939 r. ta, która 
stoi do dziś przy warszawskiej została zbudowana na potrzeby 
administracji hitlerowskiej w pierwszej połowie okupacji. na 
pewno areszt znajdował się w piwnicach, gdzie jeszcze tego 
nie wiadomo. znane są natomiast dane personalne niektórych 
pensjonariuszy tego miejsca. ponieważ rodo nie istniało nikt 
nie przejmował się rozgłosem jaki zdobywali aresztowani. o ile 
przestępców wykryto. ze względu na stuletnią karencję ukry-
jemy jednak nazwiska „bohaterów” wydarzeń z czasów, które  
100 lat nie przekraczają.

 1921 r. przy ul. warszawskiej doszło do przypadkowego 
zabójstwa. dwaj panowie: mechanik hamburg Głodomosz 
i policjant Stefan rosiak oglądali rewolwer. policjant nieświa-
domy, że broń jest nabita demonstrując jak się „strzela po woj-
skowemu” pociągnął za spust. trafił swojego rozmówcę. Me-
chanik zginął na miejscu.

 1925 r. józef zielski przyjechał do miasta na targ, była 
to zatem środa lub piątek. przy okazji wstąpił do znajomych.  
na przywitanie wypił kieliszek, potem drugi, zabawa się roz-
kręcała. w pewnym momencie przyłączyli się do niej dwaj 
nieznani zielskiemu osobnicy. zaproponowali przybyszowi 
kontynuację imprezy w restauracji. ten się zgodził. znów po-
płynął alkohol. a potem padła propozycja spaceru nad narew. 
zielski zgodził się ponownie. nad rzeką w odludnym miejscu 
mili „tubylcy” pozbawili przybysza portfela z gotówką w wyso-
kości 350 zł i dokumentami oraz srebrnej obrączki ściągniętej 
z palca. zawiadomiona policja nie miała kłopotu z odnalezie-
niem i aresztowaniem sprawców. jak podawano byli to: „ zna-
ni w nowym dworze złodzieje zawodowi kilkakrotnie karani 
Franciszek a. i ksawery ł.”

 1929 r. w marcu przelotnie do aresztu trafili wspomnia-
ny wyżej Franciszek a. oraz czesław r. obaj zostali oskarże-
ni o pobicie i gwałt na niejakiej Belci B. do aresztu trafili na 
krótko, do więzienia wcale. podczas procesu wyszło bowiem 
na jaw, że poszkodowana uprawia tzw. „najstarszy zawód świa-
ta”. poszkodowana uciekła z płaczem z sali sądowej, a wysoki 
trybunał orzekł iż osoby wykonującej taki zawód zgwałcić nie 
można.* wbrew pozorom wyrok był dla Franciszka a. bardzo 
niekorzystny. prawdopodobnie gdyby „poszedł siedzieć” po-
żyłby dłużej. w listopadzie tego samego roku, po otrzymaniu 
wypłaty za wydobywanie piasku z narwi, Franciszek a. udał się 
do mieszkania heleny k. na ulicę Szerokołęczną 9 (Mazowiec-
ką). i miejsce, i właścicielka lokalu byli bardzo dobrze znani 
policji, podobnie jak goście, którzy tego dnia zgromadzili się 
na libacji. w pewnym momencie koledzy złożyli Franciszko-
wi propozycję nie do odrzucenia – sponsoring zabawy. pia-
skarz odmówił i zaczęła się awantura, a że towarzystwo było 
doborowe Franciszek dość szybko padł z licznymi obrażenia-
mi głowy. wszystkie sprawozdania z tego wypadku donosiły, 
że otrzymał 9 uderzeń nożem, 10 rana okazała się śmiertelna 
i w tym miejscu sprawozdania się nieco różnią, miał być nią 
cios lub postrzał w serce. to pierwsze było bardziej prawdopo-
dobne. Sprawcy i gospodyni zbiegli, ale jeszcze tego samego 
dnia aresztowano jednego z uczestników libacji – Stefana j. 
w dniu następnym do aresztu trafili: helena k., jej przyjaciół-
ka józefa k., nowodworzanie nikodem S., józef n., nieustalo-

nego imienia k. oraz jeden warszawiak  
józef c. 

 1932 r. do aresztu trafiły dwie Marie. obie zamieszane 
w zbrodnię w afekcie. Maria r. w czasie sprzeczki ugodziła no-
żem, ze skutkiem śmiertelnym, swojego wieloletniego partne-
ra czesława cichockiego właściciela piwiarni przy kościuszki 
11. jej przyjaciółka Maria B., miała pomóc w ukrywaniu śladów 
zbrodni.

 1933 r. antoni c. zamienił pracę w areszcie na pobyt 
w areszcie. władysław o. pobił na dworcu kolejowym wojsko-
wego. antoniego c. przy tym nie było, ale w czasie popełnia-
nia wykroczenia na stacji nie powinno być także pana włady-
sława. według dokumentów podczas bójki siedział bowiem 
w nowodworskim areszcie pilnowany przez c. Siedział teore-
tycznie. Sąd ustalił, że o. odwiedziła w areszcie niejaka józefa k. 
w trakcie spotkania obydwoje pili alkohol. o. wypił taką ilość, 
że ocknął się na wolności. koledzy uświadomili go, że dostał 
urlop okolicznościowy „na słowo honoru” co oznaczało, że na-
stępnego dnia powinien wrócić do aresztu. zapewne by wró-
cił ale rozegrała się wspomniana bójka i przed sądem stanął 
już nie tylko o. ale również jego strażnik. pan c. bronił się, iż do 
wypuszczenia więźnia zmusili go groźbami jego koledzy i, że 
działał w niebezpieczeństwie życia. Strażnika pogrążyli jednak 
inni więźniowie zeznając, że w nowodworskim areszcie panują 
„domowe” warunki, wolno przyjmować gości i spożywać alko-
hol. więźniowie nie są rejestrowani nie tylko po aresztowaniu 
ale także po przekazaniu ich policji. pan c. przeniósł się na rok 
z aresztu do więzienia. 

 1934 r. doszło do bójki pomiędzy Leonem Ż. i Felicjanem 
z. w jej trakcie, drugi z wymienionych posłużył się dość nie-
typową bronią – szpadlem. prawdopodobnie w akcie samo-
obrony chwycił co było pod ręką bowiem Ż. był postrachem 
okolicy. „Broń” okazała się nad wyraz skuteczna. Ż. z rozłupaną 
czaszką zginął na miejscu.

 1937 r. tuż przed Bożym narodzeniem Bronisław Marzec, 
pracownik pkp, a konkretnie torowy z janówka, stał się ofia-
rą napadu. kolejarz po odebraniu wypłaty udał się do stoli-
cy na zakupy. w drodze powrotnej zajrzał do nowego dwo-
ru, tu został zaproszony do jednej z miejscowych restauracji. 
zaprosił go nieznany człowiek, ale pan Marzec z zaproszenia 
skorzystał. nie odmówił też, gdy nieznajomy zaproponował, 
że odprowadzi go do domu. prawdopodobnie propozycję tę 
przyjął z radością, bo w restauracji jak to się mówi „za kołnierz 
nie wylewał”. w drodze nieznajomy już taki uprzejmy nie był. 
w ciemnościach kolejarz dostał łomem po głowie i stracił port-
fel z zawartością 70 zł. dużo gorsze okazało się to, iż napastnik 
ułożył nieprzytomnego na torach i zostawił. przed śmiercią 
uchronili nieszczęśnika przypadkowi robotnicy idący wzdłuż 
torów. dzięki podanemu rysopisowi policja aresztowała „kara-
nego wielokrotnie czesława p”.

n

n Wokół dawnego Magistratu nowodworskiego trwają prace 
budowlane. Budynek będący obecnie hotelem przez wiele lat 
był siedzibą lokalnych władz, mieszkaniem burmistrza, kasą 
miejską i … aresztem. Na przełomie XIX i XX w. ten ostatni był 
tak licznie „odwiedzany”, że postanowiono go rozbudować.

w nowodworskim areszcie cz. 2 TeksT I FOTO  
Maria MoŻdŻyńSka 

Ratusz ok. 1942
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Dzień Dziecka w wesołej jedyneczceDzień mamy i taty TeksT 
I FOTO pp1

TeksT I FOTO pp1

Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, 
dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to pierw-

sze słowa każdego dziecka. dla małego dziecka rodzice to najważ-
niejsze osoby w życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować 
więź między dzieckiem, a rodzicem. dlatego też co roku w naszym 
przedszkolu nauczycielki pomagają dzieciom wyrazić ich miłość do 
rodziców organizując dzień Mami i taty.

Sale przedszkolne stały się sceną, na której dzieci w pięknych 
strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Były wiersze, 
piosenki, tańce oraz życzenia dla kochanych rodziców. atmosfera tej 
uroczystości była podniosła i niezwykle rodzinna.

n W dniach 24-26. Maja w Publicznym Przedszkolu nr 1 od-
były się uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty.

W naszym przedszkolu był to dzień wyjątkowy, pełen życzeń, 
uśmiechów, radości i niespodzianek. tego dnia pojawiło się 

mnóstwo kolorowych balonów i bajkowych dekoracji, które rozwe-
selały naszych milusińskich. od rana panowała radosna atmosfera, 
a na przedszkolaków czekało wiele atrakcji. Były konkursy, zabawy 
taneczne, gry zespołowe prowadzone przez panie wychowawczynie 
oraz smakowity poczęstunek. dużym przeżyciem były odwiedziny 
i wspólne zabawy z Myszką Miki. na pożegnanie dzieci otrzymały, 
prezenty z najlepszymi życzeniami od pracowników przedszkola. 
Mamy nadzieję, że ten dzień, który obfitował w mnóstwo pozytyw-
nych wrażeń i będzie mile wspominany przez dzieci. 

n Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czeka-
ją młodsze i starsze przedszkolaki. 

P
P
1

Był to czas niezwykły i niezapomnia-
ny, zarówno dla dzieci, rodziców, jak 

i pań nauczycielek. Skończył się bowiem 3 – 
letni okres przyjaźni, wspólnych zabaw i spo-
tkań, wspólnej pracy. dzieci, z maluszków, 
zagubionych i nieśmiałych, stały się samo-
dzielnymi, odważnymi starszakami, pełnymi 
pomysłów, ciekawymi świata, chętnymi do 
podejmowania nowych, coraz trudniejszych 
zadań. Skończył się beztroski okres i nadszedł 
czas na przyjęcie innych obowiązków. przed-
szkolaki pod kierunkiem swoich nauczycielek 
przygotowały specjalnie na tę okazję występy 

artystyczne. Były wiersze, tańce i piosenki. na 
pamiątkę tego wydarzenia dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, książki i zdjęcia. Były 
także życzenia i podziękowania ze strony p. 
dyrektor oraz rodziców, nie zabrakło również 
łez wzruszenia. (…) dziękujemy rodzicom za 
wspólnie spędzony czas, pomoc i wsparcie 
(…) , dzieciom życzymy samych sukcesów 
w szkole, uśmiechu na co dzień oraz nowych 
przyjaźni. 

Żegnamy przedszkole
n 22 CZERWCA dla jednych jest to zwy-
kły dzień, ale dla nas był on wyjątkowy, 
uroczysty, radosny, dzień zadumy, wzru-
szeń, bowiem w PP1 w grupach V „WE-
SOŁA GROMADA”, „MALI ODKRYWCY” i III 
„PSZCZÓŁKI” odbyła się uroczystość poże-
gnania starszaków. Trzy wspólnie spędzo-
ne lata szybko minęły.

TeksT I FOTO pp1
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P
P
3

Dzień dziecka w pp3 trwał kilka 
dni. rozpoczął się 30 maja wizytą 

w przedszkolu teatru prima ze spektaklem 
,,Legenda o Smoku wawelskim”. dzieci po-
znały przygody dzielnego Szewczyka, które-
mu dzięki wrodzonemu sprytowi i pomysło-
wości udało się pokonać groźnego Smoka. 
zastosowanie różnych technik teatralnych, 
pomysłowy i niezwykle zabawny scenariusz, 
pozwalały na czynne angażowanie się pu-
bliczności dziecięcej, wywoływały uśmiech 
i radość wśród dzieci. 

w tym roku, mimo deszczowej pogo-
dy – słońce również do nas zawitało. dzięki 
temu 31 maja mogliśmy zorganizować pik-
nik na placu zabaw z udziałem wychowan-
ków z wszystkich grup wiekowych. dzieci 
brały udział w zawodach sportowych, ma-
lując buzię mogły zamienić się w ulubioną 

postać bajkową, zrobić tatuaż a także poba-
wić się wśród mydlanych bajek. oczywiście 
nie mogło zabraknąć waty cukrowej i po-
pcornu, tak uwielbianych słodkości przez 
wszystkie dzieci. 

niezwykłą atrakcją okazała się wizyta 
w przedszkolu iluzjonisty – pawła Szretera, 
który wprowadził dzieci w niezwykły świat 
czarodziejskich sztuczek. kolorowe rekwi-
zyty zaskoczyły wszystkie dzieci, a piękna 
czerwona kurtyna stworzyła prawdziwy kli-
mat magii i tajemniczości. Uśmiechy, radość 
oraz zdziwienie na twarzach dzieci to widok 
niezwykły. 

kolejną atrakcją w przedszkolu było spo-
tkanie ze strażakami, które odbyło się 2 maja. 
dzieci podczas wizyty strażaków mogły 
obejrzeć sprzęt strażacki, poznały elemen-
ty munduru oraz dowiedziały się, dlaczego 

strażacy są bohaterami.
5 maja kolejną atrakcją dla dzieci były 

dmuchane urządzenia. dzieci miały do 
dyspozycji dmuchany plac zabaw: wielką 
zjeżdżalnię oraz miejsce do skakania. ,,dmu-
chańce” które rozstawiono w przedszkolnym 
ogrodzie cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem dzieci. po udanej zabawie zmęczo-
ne, ale uśmiechnięte dzieci, udały się do 
swoich sal. 

z okazji ich święta dzieci odwiedziły tez 
alpaki. przedszkolaki poznały styl życia i zwy-
czaje tych zwierząt, wysłuchały wielu cieka-
wostek. największą atrakcją okazało się, kar-
mienie alpak ich ulubionym przysmakiem 
– marchewką. na pamiątkę tego spotkania 
każde dziecko dostało kolorowankę alpaki. 

każdego dnia do domu przedszkola-
ki zabierały pełne uśmiechów wrażenia. 
obserwując radosne twarze swoich wy-
chowanków oraz ciesząc się z nimi każdą 
chwilą, nauczycielki miały możliwość wspo-
mnieniami wrócić do krainy marzeń jaką jest 
dzieciństwo. 

wszystkie dzieci nasze są… Dzień Dziecka w PP3
n Dzień Dziecka to jeden z najpiękniejszych dni, na które z niecierpliwością czekają 
zarówno młodsze i starsze przedszkolaki. W tym dniu wszystkie dzieci powinny być 
uśmiechnięte, radosne, szczęśliwe, ale ważne jest, aby ten dzień był także dniem pełnym 
niespodzianek, atrakcji – dniem pełnym wrażeń i wspomnień. 

TeksT MałGorzata zawadzka 
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W czasie warsztatów w klasach star-
szych poruszono tematy związane 

z bezpiecznym spędzaniem czasu w okre-
sie wakacji, w różnych grupach znajomych. 
warsztaty odbywają się cyklicznie już od kilku 
lat. na warsztatach jest nie tylko ciężka pra-
ca całego zespołu klasowego, ale i zabawa. 

warsztaty zostały prowadzone przez zaprzy-
jaźnionych trenerów z oddziału polskiego 

towarzystwa zapobiegania narkomanii 
z warszawy.

warsztaty profilaktyczne
n W ramach działań profilaktycznych i wy-
chowawczych, na terenie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze 
Mazowieckim, już kolejny raz dzięki wspar-
ciu Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki, możliwe było zorganizowanie warszta-
tów związanych z przemocą, agresją oraz 
integracją uczniów z Ukrainy.

TeksT I FOTO BartoSz ciecierSki s
P
3

W ramach projektu edukacyjnego 
„pomiechówek – śladami historii” 

nawiedziliśmy to niezwykle ważne, choć nie-
stety zapomniane miejsce w historii naszego 
regionu i całej polski. przemierzając podziem-
ne lochy i cele poznawaliśmy tragiczne losy 
tych, którzy byli tam więzieni, torturowani 
i bestialsko mordowani. Mimo, że historia 
iii Fortu sięga drugiej połowy XiX wieku, to 
jednak najbardziej dramatyczne i przejmu-
jące wydarzenia rozegrały się tam w czasie 
okupacji niemieckiej. w latach 1941 – 1945, 
według szacunków Fundacji, śmierć poniosło 
nawet 15 tys. więźniów. Byli to przesiedleń-
cy, bohaterowie konspiracji, duchowni, inte-
ligencja, partyzanci z puszczy kampinoskiej, 
ale też i dzieci.

dramat tych ludzi jest wprost nie do opi-
sania. Bestialstwo okupantów i volksdeut-
schów nie miało granic. poznaliśmy historię 
pięknej 19-letniej zosi krauzówny, która już 
jako nastolatka działała w państwie podziem-
nym. torturowana „zachowała się, jak trzeba”. 
jej wyryte na murze imię i nazwisko jest dla 
nas niemym wołaniem o pamięć.

Fundacja iii Fort pomiechówek walczy 
o godne upamiętnienie ofiar i zachowanie 
tego miejsca od zapomnienia. to także wy-
raz lokalnego patriotyzmu i ważny element 
wychowania tożsamościowego młodego 
pokolenia. dziękujemy za przyjęcie nas i po-
darowanie nam tej niezwykłej lekcji historii. 
wyrazy wdzięczności kierujemy wobec pana 
piotra Skoniecznego – członka Fundacji, który 
oprowadził nas po Forcie i podzielił się wiedzą 
o historii tego miejsca. dziękujemy za osobiste 

relacje ze spotkań z ocalałymi więźniami. jest 
w nas chęć kultywowania pamięci o ofiarach 

iii Fortu. Będziemy starać się być ambasadora-
mi tego miejsca wśród naszych rówieśników.

„...aby nie zostały po nich tylko napisy na ścianach”
 – wizyta w iii Forcie Pomiechówek

n Fort III Pomiechówek codziennie mijają 
tysiące ludzi. Niewielu z nich wie, że prze-
jeżdża obok jednego z najbardziej tragicz-
nych miejsc na Mazowszu. Jest to obszar 
przesiąknięty historią i naznaczony cier-
pieniem kilkudziesięciu tysięcy Polaków 
i Żydów.

TeksT I FOTO kLaSa Vii a i Vii B wraz z wychowawcaMi 
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Na długiej liście atrakcji nie mogło 
zabraknąć wspinaczki na latarnię 

morską w czołpinie czy wejścia na wznie-
sienie rowokół. Uczniowie mogli cieszyć 
się widokiem polskiej Sahary, czyli wydmy 
łąckiej w okolicach łeby, a najwytrwalsi 
wdrapali się na szczyt i nie powstrzymał ich 
nawet intensywny deszcz.

w ramach obchodów dnia dziecka 
odwiedzili morski park rozrywki Sea park 
w Sarbsku. a tam czekała moc atrakcji: wrak 
na wspak, oceanarium prehistoryczne, kino 
5d, ścieżka z miniaturami polskich latar-
ni morskich, makiety wszelkich stworów 
wodnych w skali 1:1 oraz muzeum mary-
nistyczne. Serca wycieczkowiczów skradły 
urokliwe foki, uchatki i kotiki – sympatycz-
ne ssaki, które mogli podziwiać podczas 
pokazów, a nawet… spektaklu teatralnego, 

w którym wytrawne aktorki – uchatki prze-
szkadzały piratom w poszukiwaniu skarbu.

Był to także czas obcowania z dziką 
przyrodą. podziwiano nieuczęszczane roz-
lewiska jeziora łebsko i bytujące tam zwie-
rzęta: jelenie, lisa, bociany, żurawie i małe 
żabki.

Uczniowie cudownie bawili się podczas 
ogniska z kapelą kaszubską, która do tańca 
przygrywała na akordeonie, bębnie, bur-
czybasach i diabelskich skrzypcach.

w drodze powrotnej odwiedzili Mu-
zeum hymnu narodowego w Będominie, 
który znajduje się w dworku rodzinnym 
józefa wybickiego. jak na szkołę imienia 
twórcy hymnu narodowego przystało, z za-
ciekawieniem wysłuchali opowieści, tych 
oficjalnych i tych mniej oficjalnych o życiu 
józefa wybickiego i epoce, w której żył.

lasy, jeziora i morze – podziwiamy ziemię kaszubską
n W końcu udało się! Po pandemicznej przerwie uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 3 udali się na wymarzoną wycieczkę w urokliwe i mało uczęszczane zakątki 
Kaszub. Zgłębili tradycję i specyficzny język tego regionu (wizyta w Muzeum Ka-
szubskim w Kartuzach i skansen w Klukach) oraz odbyli wyczerpujące spacery po 
Słowińskim Parku Narodowym.

W tym roku zamieniliśmy nasze przed-
szkole w festiwal kolorów, w którym 

każdego dnia obowiązywała inna barwa, za-
równo ubioru jak i posiłku. zieLony dzień to 
zielona łąka wyczarowana paluszkami dzieci 
na foli. radości i zabawy podczas malowania 
było bardzo wiele, a kreatywne kwiaty i motyle 
cieszyły oczy zgromadzonej widowni w ogro-
dzie przedszkolnym. tam również czekało na 
nas wiele niespodzianek podczas dnia czer-
woneGo, a mianowicie pokaz baniek mydla-
nych. tym razem w roli głównej animatorów 
kolorowych kulek były same przedszkolaki. za 
sprawą magicznego płynu wyczarowały dy-
wan migających małych i dużych baniek. za-
chwyt ze wspólnie wykonanego zadania było 
słychać jeszcze podczas opowiadań w salach 
przedszkolnych. nie zapomnieliśmy również 
o wyjątkowej bohaterce naszej miejscowości 
– Baśce Murmańskiej. podczas dnia poMa-
rańczoweGo udaliśmy się na wycieczkę jej 
szlakiem w celu odnalezienia ukrytych figurek 

małej niedźwiedzicy. dowiedzieliśmy się rów-
nież wielu ciekawych rzeczy dotyczących tej 
szczególnej postaci. zakończeniem wycieczki 
było wykonanie artystycznej ramki ze zdję-
ciem Baśki Murmańskiej. kolejny dzień Biały 
niósł ze sobą ducha rywalizacji. pod hasłem 
„Sport to zdrowie” wyruszyliśmy na orlik, aby 
zmierzyć się w konkurencjach sportowych. 
Głównym celem zawodów było zachęcanie 
dzieci do aktywności ruchowej na świeżym 
powietrzu, ćwiczenie sprawności fizycznej, 
a przy tym nabywanie wiary we własne siły 
i możliwości. podczas zabaw sportowych pa-
nowała atmosfera radości, satysfakcji i życzli-
wości. wszyscy godnie reprezentowali swoje 
drużyny, dlatego każdy z nas otrzymał oko-
licznościowy medal sportowca. dzień Żółty 
okazał się być dla najmłodszych wyjątkowy, 
ponieważ jak małe pszczółki pracowały in-
tensywnie w produkcji świec woskowych. 
zabawy manualne z nietypowymi materia-
łami dostarczyły dzieciom niesamowitych 

doznań sensorycznych. cieszyły zarówno 
wzrok jak i węch, a przede wszystkim dawa-
ły satysfakcję z samodzielnie wykonanego 
produktu. każda świeczka była wyjątkowa 
i niepowtarzalna. ponadto przedszkolaki za-
czerpnęły wiedzy na temat pszczół, ich pracy 
i roli w życiu człowieka. Miały również okazję 
zobaczyć prawdziwe pszczoły oraz odszukać 
wśród nich królową. na koniec otrzymały 
miodek od pracowitych owadów. tym miłym 
akcentem zakończyliśmy ostatni dzień uro-
czystości poświęconej naszym maluchom. 
wszystkie atrakcje pochłaniały niespożytą 
energię dzieci oraz wywołały uśmiechy na 
ich twarzach. ale co to byłby za dzień dziec-
ka bez prezentów. dlatego 1 czerwca do 
domów wróciliśmy nie tylko z uśmiechem 
na twarzy, ale również kolorową książką, 
bańkami mydlanymi i słodkim upominkiem. 
podczas całego kolorowego tygodnia nie 
zabrakło muzycznych, wesołych zabaw, słod-
kiej waty cukrowej, popcornu, pysznych ciast 
i innych słodkości oraz radosnego śmiechu 
dzieci. jeszcze raz wszystkim dzieciom życzy-
my samych radosnych chwil i wielu pozytyw-
nych przeżyć.

obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka w PP4 
n Jednym z najbardziej radosnych dni w roku dla dzieci jest Dzień Dziecka. Tego dnia 
najmłodsi oczekują wielu atrakcji i zabaw z okazji ich święta. Zgodnie z tradycją naszego 
przedszkola ten wyjątkowy czas świętowaliśmy już od 30 maja.

TeksT I FOTO MM. trzaSka, k. kUczkowSka

TeksT I FOTO Sp3, red.
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Przedszkolaki z każdej grupy przedstawiły swoim rodzicom pro-
gram artystyczny związany tematycznie z obchodzonym świę-

tem. dzieci wyra-
ziły swoją miłość 
recytując wiersze, 
śpiewając piosenki, 
w inscenizacjach, 
zaprezentowały się 
również w formie 
tanecznej. następ-
nie złożyły życzenia 
i wręczyły własno-
ręcznie przygoto-
wane upominki. 
podczas wręczania 
prezentów zarówno 
dzieciom jak i rodzi-
com uśmiech nie 
schodził z ust, a pod-
czas występów 
nie jedna mama 
uroniła łezkę ze  
wzruszenia.

Dzień Mamy i Taty w „krasnalu”Dzień Dziecka w PP2 TeksT I FOTO pp2TeksT I FOTO pp2

Na dzieci z naszego przedszkola czekała sensoryczna olimpia-
da. Swoją przygodę dzieci zaczynały od tajemniczego tunelu 

– przed którym wśród szyszek, kasztanów i iglastych patyczków ukry-
te były piłeczki. zadaniem dzieci było odszukanie ich, przedostać się 
przez tunel i strzelić do tarczy, zbierając pierwsze punkty. następnie 
spacerując slalomem na szczudłach i ścieżce sensorycznej (dotyko-
wej) zbierały kawałki papieru, z którego zrobiły duże kule i strzelały 
gole do kosza, dodając sobie punkty. kolejnym etapem była wąska 
dróżka, prowadząca do zjeżdżalni, na końcu której dzieci odnajdywały 

mapę, wskazującą 
drogę kształtów, 
po których musiały 
się poruszać. do-
cierając na metę, 
skacząc po tram-
polinie, dzieciaki 
docierały do kręgli, 
które oczywiście 
musiały zbić i zdo-
być punkt. punk-
tem kulminacyj-
nym było odszuka-
nie puzzli w piasku 
i ułożenie mapy 
świata lub kubusia 
puchatka.

na zakończe-
nie turnieju każ-
dy przedszkolak 
otrzymał medal 
i watę cukrową. 
oczywiście nie 
mogło zabraknąć 
zabawy tanecznej 
przy muzyce i bań-
kach mydlanych.

ten dzień był 
dla naszych kra-
snali wyjątkowy 
i pełen wrażeń.

n 1 czerwca 2022 r. w „Krasnalu” obchodziliśmy Dzień 
Dziecka. Każda grupa miała możliwość wziąć udział w grach 
i zabawach na sali gimnastycznej.

n 25 maja br., dzieci z PP2 zaprosiły swoich rodziców do przed-
szkola, aby wspólnie świętować Dzień Mamy i Dzień Taty. Zapew-
ne dzień ten jest ważny dla każdego człowieka, również dla dzie-
ci, które dołożyły wszelkich starań, aby stał się on wyjątkowy.

P
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kOLejNe DAchy  
beZ AZbesTu!

 Miasto zakończyło realizację projek-
tu pn. „demontaż i utylizacja wyrobów 
zawierających azbest na terenie miasta 
nowy dwór Mazowiecki”. zadanie zo-
stało dofinansowane przez wojewódzki 
Fundusz ochrony Środowiska i Gospo-
darki wodnej w warszawie oraz narodo-
wy Fundusz ochrony Środowiska i Go-
spodarki wodnej, w kwocie 1 134,00 zł”

 5 kwietnia 2022 r. Uchwałą nr 
558/2022 zarządu wojewódzkiego Fun-
duszu ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej w warszawie, zgodnie z umową 
nr 2250/oz/da z dnia 05.07.2022r. Mia-

sto nowy dwór Mazowiecki 
otrzymało dotację w wysoko-
ści 1 134,00 zł. na realizację pro-
jektu pn. „demontaż i utylizacja 
wyrobów zawierających azbest 
na terenie miasta nowy dwór 
Mazowiecki”.

 wysokość dofinansowania zadania 
udzielonego w ramach programu usu-
wania i unieszkodliwiania azbestu na 
terenie województwa mazowieckiego 
wynosiła do 14.01% kosztu kwalifikowa-
nego brutto.

 całkowity koszt realizacji zadania wy-
nosił 8 092,60 zł. wspomniany projekt był 
kontynuacją działań rozpoczętych przez 

 Miasto w 2011r. w tym roku chęć 
udziału w projekcie zadeklarowało 4 wła-
ścicieli budynków pokrytych wyrobami 
azbestowymi.

 wykonawcą usługi była firma paź 
Bogusław aUto – złoM, Usługi pogrze-
bowe eden, Świniary Stare Bn, 27-670 
łoniów. jej zakres obejmował odebranie 
i zutylizowanie 5,254 Mg wyrobów azbe-
stowych. na składowisko odpadów nie-
bezpiecznych trafiło 5,254 MG azbestu.
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W charytatywnych biegach dla Mikusia wystartowało 125 
dzieci i młodzieży, a w biegu głównym ponad 200 osób. 

wśród dodatkowych atrakcji, na jakie mogli liczyć uczestnicy, zna-
lazły się dmuchańce dla najmłodszych, lody w pobliskiej cukierni, 
a także koncert zespołu Granit, który umilał swoją muzyką czas 
oczekiwania na wyniki. Był też pyszny poczęstunek dla zawod-
ników, przygotowany przez Stowarzyszenie przyjaciół piątki oraz 

przemiłe członkinie Uniwersytetu trzeciego wieku. wszystkich 
biegaczy nagrodzono medalami, a dekoracji zwycięzców doko-
nała anna Brzezińska radna Sejmiku województwa Mazowieckie-
go wraz z karolem Bielcem prezesem Stowarzyszenia rozbiegamy 
nowy dwór i aktywni dla Mazowsza. partnerem wydarzenia było 
Mazowsze Serce polski, a wydarzenie odbyło się pod patronatem 
honorowym Marszałka województwa Mazowieckiego – adama 
Struzika, Starosty nowodworskiego – krzysztofa kapusty oraz 
Burmistrza Miasta nowy dwór Maz. – jacka kowalskiego. Spor-
towe wspomnienia tego, pełnego gorących wrażeń, dnia zostaną 
z nami na długo. także za sprawą szczodrych serc uczestników 
i partnerów biegu. dzięki pięknej postawie zespołu Granit, ich 
honorarium zostanie przekazane na pomoc Mikusiowi. rozbiega-
my nowy dwór, które wygrało nagrodę 1000 zł jako najliczniej-
sza drużyna, również postanowiło zrzec się jej na rzecz leczenia 
chłopca. po zsumowaniu ww. pieniążków z wpływami ze sprze-
daży pakietów startowych udało się zebrać kwotę 7000,00 zł , któ-
ra wesprze rehabilitację małego Mikołaja. organizatorzy bardzo 
dziękują wszystkim, którzy współdziałali przy organizacji imprezy, 
partnerom i służbom zabezpieczającym (policja, Straż Miejska, 
oSp nowy dwór Maz., oSp ratownictwo wodne, nowodworskie 
wopr). do zobaczenia za rok.

n Za nami VI edycja flagowego biegu organizowanego od 5 lat 
przez Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór na czele z Karo-
lem Bielcem. Mimo palącego słońca nie zawiedli ani sportowcy 
ani kibice.

Piąteczka dla Mikusia TeksT I FOTO rozBieGaMy nowy dwór
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W dniach 23-26 czerwca br. w nowym dworze Mazowieckim 
i okolicznych miejscowościach odbywały się Mistrzostwa 

polski w kolarstwie Szosowym. nie zabrakło na nich sukcesów za-
wodników z naszej grupy kolarskiej hre Mazowsze serce polski.

wyścig elity panów rozgrywany był w niedzielę, 26 czerwca. 
ponad 200-u kilometrowa trasa swój start i metę miała w nowym 
dworze Mazowieckim. na starcie stanęło 92 zawodników, w tym ci, 
reprezentujący czołowe krajowe ekipy: hre Mazowsze Serce polski 
i Voster atS. 

po starcie zawiązała się ucieczka ośmiu kolarzy, w której naj-
liczniej reprezentowana była drużyna hre Mazowsze Serce polski. 
na półmetku rywalizacji jej przewaga wynosiła około pięciu minut. 
Mniej więcej w połowie zmagań ruszył z głównej grupy pięcio-
osobowy kontratak. z czołówki zaatakowała trójka: norbert Bana-
szek, Szymon rekita i wojciech pszczolarski. ostatecznie do mety 
w ucieczce dojechali norbert Banaszek i Szymon rekita, którzy 
stoczyli miedzy sobą walkę o złoto. przypadło ono w udziale nor-
bertowi Banaszkowi. 

również w niedzielę przed południem na 76-kilometrowej trasie 
w pobliżu nowego dworu o medale rywalizowały juniorki. 

na najwyższym stopniu podium stanęła Maja tracka (aLkS Stal 
Grudziądz ocetix iglotex), która po finiszu z ośmioosobowej grupy 
wyprzedziła Malwinę Mul (kLkS azalia Brzóza królewska) i agatę ko-
walską (UkS copernicus ccc SMS toruń).

n Norbert Banaszek zawodnik grupy kolarskiej HRE Mazowsze 
Serce Polski sięgnął po złoto i został Mistrzem Polski w kolar-
stwie szosowym 2022. Srebro wywalczył Szymon Rekita z Vo-
ster ATS Team, a brązowy krążek zawisł na szyi Łukasza Owsia-
na (Arkea-Samsic).

złoty medal norberta banaszka w kolarskich Mistrzostwach Polski! TeksT red. FOTO FB MiStrzoStwa poLSki  
w koLarStwie SzoSowyM 
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