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Szanowni Państwo,
Październik przyniósł nam kolejne dobre wiadomości. Otóż udało nam się pozyskać trzecie
dofinansowanie, które odciąży budżet naszego miasta, na prace przy dawnym Kasynie Oficerskim. Dodatkowo zajęliśmy zaszczytne
pierwsze miejsce na liście rankingowej, ex
aequo z dwiema innymi gminami, których projekty także uzyskały najwyższą liczbę punktów.
Tym samym na dawne Kasyno Oficerskie otrzymamy łącznie, w ramach trzech projektów,
prawie 11 mln zł z funduszy unijnych! Dzięki wyższym środkom jakie byłby dostępne w tym
konkursie, a także ukierunkowaniu projektu
na cele społeczne i gospodarcze, wykonana
zostanie dodatkowo rewitalizacja otoczenia
obiektu, co zapewne ucieszy zarówno mieszkańców jak i turystów. O szczegółach dotyczących zakresu prac remontowych w GKO
w ramach wszystkich trzech projektów piszemy
szczegółowo w temacie numeru na str. 4–5.
We wrześniu zakończyło się głosowanie
w trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego.
O tym na co zostaną przekazane w przyszłym
roku środki przeczytacie Państwo na str. 2–3.

Pracujemy nadal nad opracowaniem dokumentu „Strategia rozwoju miasta na lata 2018–
2030”. Przez cały rok odbywały się warsztaty
i konsultacje a o tym co zostało wypracowane
przez ten czas chcemy przedstawić na spotkaniu podsumowującym ten proces. Już dziś zapraszam Państwa na nie. Spotkanie odbędzie
się 7 listopada br. o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim (sala 410). Zachęcam tez do śledzenia naszych stron na fb i strategiandm. pl gdzie
na bieżąco informujemy o postępach prac.
Wewnątrz tego wydania Faktów Nowodworskich zamieszczamy również relacje z wrześniowych wydarzeń w mieście a także po raz
kolejny mamy okazję pochwalić się sukcesami
naszych sportowców. W tym m-cu o wspaniałym występie Klaudii Szuleckiej w Pucharze Nadziei Olimpijskich i kolejnych sukcesach
naszych tenisistów Sary Elkosh i Kacpra Zuka.
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Co z Budżetu Obywatelskiego
w 2018 roku?
Tekst: Martyna Kordulewska

n Pół miliona złotych w podziale na osiedla przeznaczymy na realizację inicjatyw
mieszkańców.
Za nami trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Tym razem pół miliona złotych podzielono na osiedla – proporcjonalnie do liczby
mieszkańców uprawnionych do głosowania.
Z przebiegiem całej procedury można się zapoznać na stronie: www.nowydwormaz.pl/obywatelski. Na łamach „Faktów
Nowodworskich” prezentujemy opisy projektów, które zostaną zrealizowane do końca roku przyszłego.

Osiedle nr 1
Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki
i komfortu wypoczynku
Modernizacja Skweru im. abp. Dobrogosta
w zakresie: montaż 11 nowych ławek żeliwnych, 6 koszy na śmieci, ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej wokół fontanny
o powierzchni ok. 205 m2, wyłożenie betonowego obramowania fontanny okładziną kamienną z piaskowca lub granitu
o powierzchni ok. 16 m2, montaż podświetlenia tafli wody fontanny oraz filarów zegara
miejskiego. Realizacja przedmiotowego pro-

jektu podniesie atrakcyjność tego miejsca zarówno pod względem estetyki, komfortu wypoczynku, jak i wizerunku miasta i będzie
zaspokojeniem potrzeb zgłaszanych przez
mieszkańców. Koszt realizacji zadania: 75 000 zł.

Osiedle nr 2
Zagospodarowanie terenów między
ul. Sadową a Młodzieżową
Zadanie polega na rekultywacji gleby, wykonaniu alejek chodnikowych oraz nasadzeń 90 drzew. Koszt zadania: 119 823,85 zł.
www.nowydwormaz.pl
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Osiedle nr 3
Stworzenie nowych miejsc parkingowych
przy ul. Lotników
Zagospodarowanie niewykorzystanego pasa zieleni wzdłuż ul. Lotników na zatoczki parkingowe na prośby i wnioski mieszkańców
osiedla. Miejsc parkingowych zostanie wykonanych tyle, na ile pozwoli budżet przeznaczony na to zadanie: 35 000 zł.

Osiedle nr 4
Doposażenie placu przy Sempołowskiej
Instalacja do street workoutu, dodatkowe
urządzenia fitness, urządzenia na plac zabaw
i ławki na plac przy Sempołowskiej. Urządzenia dostosowane będą do budżetu przeznaczonego na Osiedle: 70 000 zł.

Osiedle nr 5
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie
ruchu pieszego
Zadanie polega na wykonaniu projektu i budowie 65 mb chodnika z kostki betonowej.
Wzdłuż całej ulicy Długiej są chodniki – brakuje
komunikacji dla pieszych na odcinku 65 mb,
idąc od ulicy Kilińskiego w kierunku nowo wybudowanego chodnika w ulicy Akacjowej.
Z nowego chodnika będzie korzystało kilkanaście rodzin z budynków komunalnych oraz rodziny z budynków prywatnych. Ponadto
podczas budowy nowego chodnika proponowane jest wykonanie zatoki autobusowej dla
komunikacji miejskiej. Ustawienie podświetlanej
wiaty przystankowej poprawi bezpieczeństwo
podróżujących i będzie chroniło przed złymi
warunkami atmosferycznymi. Koszt: 35 000 zł.

Osiedle nr 6
Fitness dla każdego – bezpłatne zajęcia
z aerobiku i zumby
Przeprowadzenie bezpłatnych zajęć sprawnościowo-ruchowych dla osób w różnym przedziale wiekowym, integrujące mieszkańców
dzielnicy i poprawiające kondycję i dobre samopoczucie. Zajęcia z aerobiku i zumby będą
się odbywać w wymiarze 1 godziny tygodniowo według ustalonego wcześniej harmonowww.nowydwormaz.pl
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gramu. W uzasadnionych przypadkach przewiduje się kumulację zajęć (np. jeśli w danym
dniu zajęć wypadają święta lub uroczystości).
Zajęcia będą prowadzone przez trenera fitnessu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4
w Modlinie Twierdzy. Zajęcia typu zumba/aerobik stanowią ważny element dbania o dobrą kondycję fizyczną i są popularną formą
spędzenia czasu wolnego. Według wstępnego kosztorysu przewiduje się łączną liczbę zajęć w wymiarze 30 godz. do przeprowadzenia
w ramach programu (15 godz. aerobiku i 15
godz. zumby). Szacunkowy czas trwania programu: ok 7,5 miesiąca (30 godz., 4 godz. miesięcznie). Koszt zadania: 10 000 zł.
Koncert Zenka Martyniuka w Modlinie
Twierdzy
Organizacja koncertu integrującego mieszkańców Osiedla nr 6. Projekt zakłada organizację koncertu lidera zespołu „Akcent” Zenka
Martyniuka w Modlinie Twierdzy. Sugerowana
realizacja projektu: maj-wrzesień 2018 (zależnie od harmonogramu wykonawcy).
Koszt: 50 000 zł.
Modernizacja ogrodzenia boiska
piłkarskiego Orlik w Modlinie Twierdzy
Modernizacja ogrodzenia boiska piłkarskiego za bramkami. Projekt ma na celu wymianę ogrodzenia, które jest już w kiepskim stanie.
Przewiduje wymianę ogrodzenia zarówno
za jedną, jak i za drugą bramką. Projekt jest
skierowany do młodzieży i osób starszych, które korzystają z kompleksu sportowego koło Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy. Wymiana
ogrodzenia umożliwi bardziej kompleksowe
korzystanie z tych obiektów. Koszt: 24 000 zł.
Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina
Twierdzy
Organizacja pikniku rodzinnego integrującego mieszkańców osiedla nr 6. Projekt zakłada organizację pikniku rodzinnego
połączonego z obchodami Dnia Dziecka. Planowane są różne atrakcje – koncert, zawody
sportowe, dmuchańce i trampolina, zabawy
dla dzieci, wata cukrowa, popcorn, warsztaty
decoupage, lody, pączki, słodycze, grochówka, loteria fantowa i inne. Koszt: 6 000 zł.

Osiedle nr 7
Doposażenie placu zabaw w Modlinie
Starym w sprzęty zabawowe
Celem projektu jest zakup dodatkowych
sprzętów zabawowych, aby zachęcić mieszkańców mających dzieci do częstszego przychodzenia na plac zabaw i integrowania się
z lokalną społecznością. Wśród sprzętów proponowanych we wniosku znajduje się zarówno propozycja dla najmłodszych dzieci
(zestaw integracyjny), jak i dla starszych (zestaw ze zjeżdżalnią rurową oraz zjazd linowy).
Prace obejmują:
• zakup sprzętu zabawowego dla dzieci
młodszych
• zakup sprzętu zabawowego dla dzieci
starszych z rurą do zjeżdżania
• zakup i montaż zjazdu linowego dla dzieci
• usunięcie lub przeniesienie karuzeli,
która obecnie znajduje się na środku
placu zabaw
• przeniesienie podwójnego bujaka
sprężynowego typu „krokodyl” w inne
miejsce na placu zabaw.
Koszt realizacji zadania: 50 000 zł.

Osiedle nr 8
Rekonstrukcja tablicy upamiętniającej
pobyt Napoleona w 1806 roku w Nowym
Dworze Mazowieckim (wtedy Okunin)
To jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w naszym rejonie, przyczynek do głębszego
poznawania historii Okunina, atrakcja historyczno-turystyczna. Tablica zostanie zamontowana przy
ul. Spokojnej. Wielkość tablicy uzależniona jest
od przeznaczonego budżetu: 10 000 zł.

Osiedle nr 9
Świąteczna impreza integracyjna
połączona z uruchomieniem iluminacji
świetlnych
Organizacja imprezy integracyjnej, podczas
której zostanie zaprezentowane świąteczne
oświetlenie ul. Miłej i Dębowej. Zadanie obejmuje
zakup i montaż oświetlenie na latarniach. Rodzaj
i ilość oświetlenia zostanie dostosowana do budżetu przypadającego na Osiedle: 20 000 zł.
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Co w Kasynie?

2) Prace konserwatorskie przy elewacjach,
arkadzie wejściowej i tarasie nad nią;
3) Prace renowacyjne i konserwatorskie
w holu głównym oraz reprezentacyjnej
klatce schodowej;

interaktywny, wyposażenie Centrum
Informacji Turystycznej i strefy
edukacyjno-zabawowej, zakup systemu
audio przewodników wraz
z wdrożeniem;
7) Usunięcie barier architektonicznych dla
osób z niepełnosprawnościami
– przygotowanie podjazdu do budynku
dla osób niepełnosprawnych;
8) Zakup elementów małej architektury:
kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki
i donice na zieleń;
9) Wykonanie reprezentacyjnego
oświetlenia zewnętrznego (iluminacja
elewacji);
Projekt nr 2 pt. „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin” (kwota
dofinansowania 3 438 087,68 zł)
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1) Prace budowlane,
budowlano-montażowe,
konserwatorskie oraz restauratorskie
w reprezentacyjnych salach obiektu (sali
balowej oraz sali teatralno-kinowej wraz
z przyległymi pomieszczeniami);
2) Zakup wyposażenia
teatralno-widowiskowego oraz systemu
kinotechnicznego,
3) Organizację konkursu
architektonicznego na aranżację
i wyposażenie sali teatralno-kinowej,
4) Usunięcie barier architektonicznych dla
osób z niepełnosprawnościami – dźwig

4) Prace adaptacyjne i modernizacyjne
pomieszczeń na parterze do funkcji
Centrum Informacji Turystycznej oraz
strefy edukacyjno-zabawowej dla dzieci
wraz z zapleczem;
5) Organizacja konkursu
architektonicznego na projekt aranżacji
i wyposażenia Centrum Informacji
Turystycznej i strefy
edukacyjno-zabawowej;
6) Zakup wyposażenia koniecznego
do prowadzenia nowych funkcji: kiosk

osobowy dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami;
5) Digitalizacja wraz z powszechnym
udostępnieniem zasobów dziedzictwa
kulturowego tj.: cyfrowa inwentaryzacja
historycznego obiektu, w tym dekoracji
reprezentacyjnych sal na piętrze,
Projekt nr 3 pt. „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez
rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” (kwota dofinansowania 4 208 830,80 zł)

Tekst i Grafika: Wydział Projektów Infrastrukturalnych,
Foto: Centrum Technologii Informacyjnych UKSW

n Prawie 11 milionów złotych pozyskał nowodworski samorząd na dofinansowanie prac rewitalizacyjnych przy dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin.
Wszystkie trzy złożone na ten cel projekty przeszły pozytywną weryfikację a ostatni
zdobył najwyższą liczbę punktów i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej.
O tym jakie prace zostaną wykonane w obiekcie piszemy poniżej.

W kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych odnosiliśmy już wiele sukcesów,
czego potwierdzeniem był fakt przyznania
nam rok temu pierwszego miejsca wśród
gmin miejskich i miejsko-wiejskich w rankingu
„Rzeczpospolitej”, dla najlepiej wykorzystujących fundusze unijne. Mijający październik też
był dla nas wyjątkowy – nasz projekt dotyczący prac przy dawnym Kasynie Oficerskim zajęliśmy zaszczytne pierwsze miejsce na liście
rankingowej, ex aequo z dwiema innymi gminami, uzyskując na ocenie merytorycznej 51
pkt. na 51 możliwych do zdobycia!
Tym samym po raz pierwszy udało nam się
pozyskać trzecie dofinansowanie unijne
na jedną inwestycję (dotychczas na rewitalizację dawnego Kasyna Oficerskiego otrzymaliśmy środki unijne z dwóch projektów). Dzięki
temu niezbędne prace, które musielibyśmy
wykonać z budżetu miasta zostaną sfinansowane z funduszy europejskich.
Po uzyskaniu łącznie prawie 11 mln zł z Unii
Europejskiej na rewitalizację dawnego Kasyna Oficerskiego chcielibyśmy przybliżyć jakie
prace zostaną wykonane w ramach trzech
projektów.
Projekt nr 1 pt. „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację
dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” (kwota dofinansowania 3 343 226,34 zł)
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1) Prace budowlane i konserwatorskie
konstrukcji i pokrycia dachu oraz
powiązanej infrastruktury – kominy,
orynnowanie, instalacja odgromowa itp.;
4
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Projekt nr 1 – rzut parteru

Projekt nr 2 – rzut I pietra

Projekt nr 3 – rzut parteru

Zakres rzeczowy projektu:
1) Prace termomodernizacyjne dotyczące:
ocieplenia ścian, stropów
nieogrzewanych, wykonanie izolacji
fundamentów oraz modernizację
stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacji
mechanicznej, centralnego ogrzewania
wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej
2) Prace przygotowawcze, budowlane,
konserwatorskie, instalacyjne, niezbędne
do uruchomienia infrastruktury Kasyna
Oficerskiego na cele społeczne
i gospodarcze:

2) Nadzory inwestorskie i konserwatorskie
dla każdego z działań.
3) Działania informacyjno-promocyjne.
Planowane w ramach inwestycji prace modernizacyjne i renowacyjne przyczynią się
do nadania mu nowych funkcji oraz utrwalenia
jego historycznych i artystycznych wartości. Pozwoli to na zachowanie ważnego obiektu dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.
Dodatkowo po realizacji projektów obiekt
stanie się miejscem funkcjonowania rozszerzonej oferty:
• turystycznej (możliwość zwiedzania
obiektu, także z audioprzewodnikiem,
funkcjonujące w atrakcyjnej formie
Centrum Informacji Turystycznej
z kioskiem interaktywnym i strefą
edukacyjno-zabawową dla dzieci)
• kulturalnej (funkcjonujące w obiekcie
kino, wykorzystanie sceny wraz
z widownią, a także reprezentacyjnej sali
balowej do poszerzenia oferty kulturalnej

w mieście – spektakle teatralne, występy
artystów, wystawy itp., przybliżenie
dziedzictwa kulturalnego dawnego
Kasyna Oficerskiego poprzez jego
dygitalizację i udostępnienie w Internecie)
• społecznej i gospodarczej (obiekt będzie
siedzibą dla instytucji wpływających
na polepszenie i uatrakcyjnienie życia
społecznego mieszkańców, w tym także
dzieci, a jego otoczenie umożliwi
aktywne spędzanie czasu na świeżym
powietrzu osobom w każdym wieku,
obiekt umożliwi prowadzenie działalności
gospodarczej w tej części miasta).
Obiekt dawnego Kasyna Oficerskiego ma
stać się ośrodkiem życia społecznego, miejscem spotkań, dialogu i celowego, świadomego uczestnictwa w kulturze. Ponadto,
planowane działania przyczynią się do wzrostu atrakcyjności miasta, a więc będą sprzyjać podnoszeniu potencjału turystycznego
całego regionu.

• prace wewnątrz obiektu, m.in.
remont ścian, sufitów, posadzek
w pomieszczeniach, które nie zostały
objęte projektem pierwszym i drugim
oraz zakup wyposażenia
w niektórych pomieszczeniach.
• prace na zewnątrz obiektu
– przygotowanie terenu
pod działalność o charakterze
społecznym i gospodarczym np.:
wykonanie strefy aktywności dla
mieszkańców, prace porządkujące
otoczenie (karczowanie, roboty
ziemne, nasadzenia), modernizacja
parkingu, ciągów komunikacyjnych,
oświetlenia zewnętrznego.
3) Organizację konkursu
architektonicznego na aranżację
pomieszczeń mających służyć
do prowadzenie działalności
gospodarczej – restauracji oraz kawiarni.
Prace wspólne dla wszystkich projektów:
1) Wykonanie specjalistycznych
dokumentacji branżowych
– budowlanych i konserwatorskich
– koniecznych do realizacji projektu;

www.nowydwormaz.pl
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Uroczyste otwarcie wyremontowanej
części położnictwa w NCM
Tekst i Foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

n Koniec długo wyczekiwanego remontu. Przyszli mali mieszkańcy powiatu nowodworskiego przyjdą na świat w nowych,
lepszych warunkach!
Niebawem, w celu polepszenia jakości
świadczonych usług, oddział zostanie też wyposażony w nowo zakupiony sprzęt i aparaturę medyczną.
To nie koniec prac w nowodworskim szpitalu. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na remont drugiej części
położnictwa oraz części ginekologicznej. Planowana jest także m.in. przebudowa parkingu, budowa ciepłej sieni z remontem SOR
oraz termomodernizacja budynku i wprowadzenie e-usług.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przed,
w trakcie i po remoncie oddziału na stronie:
www.nowodworski.pl.

27 września 2017 uroczyście otwarto wyremontowaną część Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Nowodworskiego Centrum
Medycznego. Wstęgę przecięli przedstawiciele samorządów, które wsparły finansowo inwestycję: Starosta Nowodworski Magdalena
Biernacka, Wicestarosta Paweł Calak, Zastępca Wójta Gminy Czosnów Piotr Rutkowski, Wójt
Gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki, Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski, Sekretarz
Gminy Leoncin Henryk Mędrecki oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki Grażyna Nadrzycka.

6

Jest to pierwsza w historii tak liczna współpraca samorządów z terenu powiatu nowodworskiego. Dostrzegli oni potrzebę remontu oddziału
dla dobra przyszłych mam i ich dzieci. Koszt finansowania inwestycji został rozłożony proporcjonalnie w zależności od zamożności gminy
i wysokości dochodów na jednego mieszkańca.
Część położnicza została gruntownie wyremontowana. Wymieniono m.in. wykładziny,
glazury, tynki, drzwi, instalację elektryczną, kanalizację, oświetlenie, a nawet rozebrano i postawiono na nowo kilka ścian działowych.
Koszt remontu to 648 931,73 zł.

www.nowydwormaz.pl
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O rozwoju gospodarczym
Tekst: red.

n Warsztaty na temat rozwoju gospodarczego Nowego Dworu Mazowieckiego
Kolejne warsztaty, które odbyły się w ramach
pracy nad Strategią Nowego Dworu Mazowieckiego na lata 2018–2030, dotyczyły rozwoju gospodarczego. Uczestnicy spotkania
wypracowali cele strategiczne. Chcą, aby profil gospodarczy miasta był oparty na produkcji,
usługach oraz budownictwie mieszkaniowym.
W ramach warsztatów, które odbyły się 21
września 2017 roku w Urzędzie Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, udało się zdefiniować największe

problemy związane z rozwojem gospodarczym
miasta. W trakcie warsztatów pojawiło się wiele
pomysłów dotyczących rozwiązania problemów
związanych z sektorem usług oraz przedsiębiorczością. Uczestnicy zwrócili uwagę m.in. na słabo
rozwinięte instytucje otoczenia biznesu, dominujące struktury przemysłu oparte na przemyśle
chemicznym oraz słaby rynek wewnętrzny.
Wypracowali też cele związane z opracowaniem i wdrożeniem polityki wspierania

przedsiębiorczości oraz wprowadzaniem instrumentów zachęcających do korzystania
z oferty usług w mieście. Jako atuty miasta
sprzyjające rozwojowi gospodarki wskazano
bliskość lotniska Warszawa Modlin, rozwijającą się branżę hotelową oraz branżę związaną z budownictwem, a także atrakcyjny
potencjał kulturowy i przyrodniczy.
W trakcie warsztatów zostały omówione
również tematy rynku pracy oraz bezrobocia
w mieście, polityki gospodarczej i promocji
miasta w tym obszarze.
Warsztaty są drugim etapem tworzenia strategii. Efekty prac warsztatowych staną się podstawą do stworzenia Strategii Rozwoju Nowego
Dworu Mazowieckiego na lata 2018–2030.

Refundacja za zakup sprzętu
Tekst i Foto: WPI

n 2017 rok to niewątpliwie czas dużego wsparcia udzielonego nowodworskim
strażakom ochotnikom.

www.nowydwormaz.pl

Oprócz opisywanego we wcześniejszych numerach „Faktów” pozyskanego dofinansowania
na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
wraz z wyposażeniem miastu udało się zdobyć
dofinansowanie na zakup dodatkowego sprzętu niezbędnego OSP. Dofinansowanie uzyskane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej opiewa na kwotę 30 000
złotych i umożliwi miastu zrefundowanie wydatku na zakupiony sprzęt. Strażacy ochotnicy będą
mieli do dyspozycji m.in.: wentylator oddymiający, agregat prądotwórczy, pilarkę do stali i betonu z zapasowymi tarczami, pilarkę do drewna,
motopompę szlamową, motopompę pływającą,
ubranie specjalistyczne typu NOMEX. Zakup
sprzętu na pewno wpłynie pozytywnie na pracę
nowodworskich strażaków ochotników.
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O dzikach u Burmistrza
Tekst: red., Straż Miejska, Foto: Aneta Pielach-Pierśceniak

n W związku ze zmianą przepisów dotyczących odławiania dzików 2 października w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w tej sprawie. Uczestniczyli w nim:
Burmistrz Jacek Kowalski, Artur Bieńkowski – członek zarządu Koła Łowieckiego
„Sęp”, Ireneusz Jankowski – Prezes Wojskowego Koła Myśliwskiego „Wkra”, Andrzej Pietras – Łowczy tego Koła, Piotr Rogiński – Komendant Straży Miejskiej oraz
Dariusz Tabęcki – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Spotkanie poświęcono głównie sprawie
podjęcia wspólnych działań przez myśliwych
z obu Kół Łowieckich w celu znacznego
zmniejszenia populacji dzików na terenie naszego miasta poprzez prowadzenie odstrzałów, odławianie i wywożenie do lasu w inne
miejsca naszego regionu.

Zgodnie z planem Koło Wkra powinno odstrzelić na swoim terenie 177 dzików (dotychczas odstrzeliło 68), natomiast Koło Sęp ma
w planie odstrzał blisko 150 dzików, a odstrzeliło 78. Odstrzały będą kontynuowane, a myśliwi z tych Kół uzgodnią miejsca odstrzałów
i ustawiania odłowni na terenie miasta.

#WarszawaOddycha – NDM też!
Tekst: na podstawie materiałów prasowych #WarszawaOddycha

n Nowodworskie Przedszkole nr 1 przy ul. Mazowieckiej bierze udział w akcji
„Warszawa oddycha”. Jej inicjatorami są firmy Airly i Blaupunkt.
W październiku rozpoczęła się akcja społeczna #WarszawaOddycha. Jej celem jest
zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza wśród mieszkańców
aglomeracji warszawskiej. Dostrzegając olbrzymi problem, jakim jest jakość powietrza
w Polsce, inicjatorzy akcji firmy Airly i Blaupunkt
postanowili wyposażyć przedszkola na terenie
aglomeracji warszawskiej w czujniki smogu
oraz oczyszczacze powietrza. W sumie firmy
przekażą po 20 zestawów tj. czujników smogu
i oczyszczaczy powietrza. W akcji bierze też
udział Przedszkole nr 1 z Nowego Dworu Maz.
Czujniki smogu umieszczone przy przedszkolach pozwolą opiekunom dzieci na sprawdzanie stanu powietrza. Dzięki platformie
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monitorującej zanieczyszczenia powietrza
(map.airly.eu) będzie można wybrać najlepszą
porę na spacer z dziećmi i w ten sam sposób
ochronić przedszkolaków przed szkodliwym
działaniem smogu. Oczyszczacze powietrza zadbają, aby w czasie kiedy za oknami przedszkoli będzie unosił się smog, dzieci przebywały
w czystym i dobrym dla ich zdrowia powietrzu.
Podczas akcji w przedszkolach odbędą się zajęcia edukacyjne dla dzieci, budujące świadomość na temat zanieczyszczeń i uczące
nawyku dbania o środowisko naturalne.
Dlaczego smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci?
Układ oddechowy u dzieci charakteryzuje
się bardzo wąskimi drogami, w których znaj-

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
odstrzały nie będą prowadzone w pobliżu domów czy innych budynków – będą wykonywane w odległości ponad 400 metrów od
skupisk ludzkich.
Po raz kolejny apelujemy do naszych mieszkańców o niedokarmianie dzikiej zwierzyny
i zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza przy wyprowadzaniu psów. Straż Miejska
będzie z cała surowością egzekwowała wszelkie próby dokarmiania dzików, a w szczególnych wypadkach będzie kierować sprawy
do sądu z wnioskiem o ukaranie.
Tak jak dotychczas obecność dzików można zgłaszać do Straży Miejskiej, która ma bezpośredni kontakt z myśliwymi z obu Kół
Łowieckich i przekazuje im na bieżąco wszelkie informacje w tej sprawie.

duje się wiele gruczołów śluzowych. Przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu powoduje podrażnienie, co w konsekwencji może
prowadzić do duszności oraz infekcji. Dzieci,
które obciążone są chorobami przewlekłymi
typu astma, mukowiscydoza, nadreaktywność
oskrzeli oraz wady serca są szczególnie narażone na drażniące działanie smogu, co może prowadzić do ogólnego pogorszenia stanu
ich zdrowia.
Przebywanie w smogu możemy porównać
do palenia papierosów. Według danych Polskiego Alarmu Smogowego przebywanie
dziecka w zanieczyszczonym powietrzu równa się wypaleniu przez niego 4 papierosów.
Oczywiście dzieci powinny przebywać
na świeżym powietrzu i wychodzić na spacery, ale tylko wtedy, gdy nie ma smogu! W ten
sposób możemy ograniczyć im kontakt z powietrzem o bardzo złej jakości.
Więcej informacji na www.blaupunkt.comoraz www.airly.eu

www.nowydwormaz.pl
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Wakacje z biblioteką
Tekst i Foto: MiPBP

n Wakacje w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej dobiegły końca. Dzięki
zaproponowanemu programowi zajęć dzieci mogły wypełnić wolny czas przyjemną i wesołą zabawą.

„Lato w Bibliotece” odbywało się w Bibliotece Głównej oraz w filiach na Osiedlu Młodych
i w Modlinie Starym. W zajęciach uczestniczyły dzieci odwiedzające nasze biblioteki na co
dzień, a także te, które spędzały w naszym
mieście wakacje.

Przez ostatnie dwa miesiące w bibliotece,
oprócz stałej oferty dotyczącej korzystania
z księgozbioru oraz czytelni internetowej, można było znaleźć pomysły na przełamanie wakacyjnej nudy. Uczestnicy letnich spotkań brali
udział w zajęciach związanych z książką, roz-

Narodowe Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego
Tekst i Foto: MiPBP

n Po raz piąty Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które odbyło
się w sobotę 2 września.

W tym roku na lekturę wybrano „Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego. Jest to jeden z najważniejszych dramatów narodowych, mówiący o Polsce i Polakach żyjących pod
zaborami. Głównym przesłaniem autora
www.nowydwormaz.pl

w tym utworze jest wykazanie braku zjednoczenia narodu, przez co Polacy nie potrafili
wywalczyć niepodległości. W głosowaniu internetowym „Wesele” wygrało z takimi dziełami jak „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego,

wijali zdolności plastyczne, wykonując prace
z wykorzystaniem różnych form, m.in. origami,
piankoliny, a także materiałów z recyklingu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia,
podczas których ich uczestnicy mogli za pomocą farb i brokatu stworzyć swój tęczowy kamień.
W programie akcji „Lato w Bibliotece” znalazły się również zajęcia, na których dzieci kreowały swoje pierwsze latawce, a także miały
okazję stworzyć czapkę Smerfa, szklane wazoniki, witraże i wycinankowe serwetki. Ponadto
intensywnie trenowano umysły podczas zagadek, krzyżówek i rebusów.
W czasie zajęć wakacyjnych odbywały się
spotkania, na których wspólnie czytaliśmy bajki. Dzieci zapoznały się z przygodami Basi, Tupcia Chrupcia i Pana Kuleczki, a także
wysłuchały opowieści o wartościach. Organizowane przez bibliotekę akcje głośnego czytania mają na celu propagowanie idei
czytania, zainteresowania książką, zapoznanie z literaturą dziecięcą oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z kontaktu z dziełem
literackim.
Na zakończenie wakacyjnych spotkań
wszyscy ich uczestnicy otrzymali nagrody.
O tym, że zajęcia w bibliotece mogą być udane, świadczą uśmiechnięte buzie i aktywność
naszych najmłodszych czytelników.
Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę
i miło spędzony czas. Zachęcamy do odwiedzin w bibliotece także w czasie roku szkolnego.

„Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowski” Juliusza Słowackiego.
Zaproszeni przez Bibliotekę goście z wielkim
zaangażowaniem wcielali się w postaci dramatu. Wysłuchaliśmy fragmentów scen w interpretacji przedstawicieli władz samorządu,
grupy literackiej Vena, Tygodnika Nowodworskiego oraz przyjaciół Biblioteki. Z tekstem „Wesela” zmierzyli się: Pan Burmistrz Jacek
Kowalski, Pani Agnieszka Kubiak-Falęcka, Pan
Tadeusz Sosiński, Pani Anna Kasiuk, Pani Mira
Białkowska, Pan Tomasz Witkowski, Pan Adam
Balcerzak, Pani Mirosława Pyrka, Pani Justyna
Borkowska i Pan Szymon Lewczuk.
Imprezie towarzyszyła okolicznościowa wystawa poświęcona życiu i twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Przygotowana została
również ekspozycja dzieł autora.
Uczestnicy spotkania mogli sygnować swoje książki okolicznościową pieczątką przysłaną przez Kancelarię Prezydenta RP, a kto nie
miał książki, otrzymał na pamiątkę odcisk
stempla na kartce.
Dzieci wzięły udział w specjalnie dla nich
przygotowanych zajęciach plastycznych.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy
i zapraszamy do wspólnego czytania za rok.
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Spotkanie z Joanną Olech
Tekst i Foto: MiPBP

n 22 września w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Filii nr 2 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie autorskie
z Joanną Olech, graficzką i autorką książek.

Uroczystość ku czci
pomordowanych w Palmirach
Tekst i Foto: Marcin Łada

n 14 września 2017 roku na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach, odbyły się
uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej oraz ofiary niemieckich
egzekucji w Puszczy Kampinoskiej.

Uroczystą mszę św. celebrował Metropolita
Warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. Po mszy
św. odmówiono modlitwę ekumeniczną, odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową i złożono wieńce. W obchodach wzięli
udział m.in.: Zdzisław Sipiera – wojewoda ma10

zowiecki, Anita Czerwińska i Sylwester
Chruszcz – posłowie na Sejm RP, Jan Żaryn
– senator RP, Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski, Mirosław Markowski
– dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, płk Krzysztof Kseń – zastępca dowódcy,

Pani Joanna Olech zadebiutowała powieścią dla dzieci zatytułowaną „Dynastia Miziołków”. Książka ta w 1994 roku otrzymała
nagrodę literacką im. Kornela Makuszyńskiego i znalazła się na liście lektur szkolnych. Ponadto jest autorką takich książek jak:
„Poppintrokowie”, „Trudne słówka”, „Ząb czarownicy”, „Pompon na wakacjach”, „Gdzie
diabeł mówi do usług” i wielu innych.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy III b
i III d Szkoły Podstawowej nr 7. Pisarka opowiadała o swojej twórczości i bohaterach książek.
Już na początku spotkania okazało się, że autorka ma magiczną moc: kilku osobom z sali
przewidziała, kim będą w przyszłości. Oczarowała dzieci niezwykłą opowieścią na temat
sztuki pisania i wspaniałymi rysunkami. Mali czytelnicy doskonale się bawili i odważnie podejmowali wyzwania, jakie rzucała im pisarka.
Podczas spotkania trzecioklasiści dowiedzieli się, kto może zostać pisarzem, na ile języków przetłumaczono książki Astrid Lindgren,
skąd się biorą pomysły w głowie pisarza i co
to jest slang. Mieli też okazję spróbować swoich sił w tworzeniu opowiadania. Wszyscy
z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści pisarki, a także fragmentów jej książek.
W trakcie spotkania odbyły się konkursy
i quizy rysunkowe, ale najwięcej radości sprawiły dzieciom wybory Mister Miziołka. W nagrodę uczniowie otrzymali słodkie upominki.
Miłą pamiątką dla uczestników spotkania
były dedykacje i autografy pisarki z „Pomponową” i „Miziołkową” pieczątką.

szef logistyki Dowództwa Garnizonu Warszawa, ppłk Artur Gruszczyk – p.o. dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów, delegacja
Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej z kpt. w st. spocz. Januszem Zajączkowskim, Teresą Stroińską Marcińską i 103-letnim kombatantem kpt. w st. spocz. Andrzejem
Rakiem oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym
Dworze Mazowieckim, którzy złożyli kwiaty
na grobie swojego patrona.
Listy okolicznościowe do uczestników uroczystości skierowali premier Beata Szydło
i marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.
Cmentarz-mauzoleum Palmiry jest miejscem pamięci narodowej z grobami ponad
2 tysięcy Polaków zamordowanych przez
Niemców w czasie II wojny światowej, w latach od 1939–1943. Obiekt jest zlokalizowany
na południe od wsi Palmiry w gminie Czosnów
w Kampinoskim Parku Narodowym.
Spoczywają tu obywatele RP – Polacy i Żydzi, głównie przedstawiciele inteligencji, zamordowani przez Niemców w kilkudziesięciu
masowych egzekucjach. Ginęli tu m.in. artyści, działacze społeczni i polityczni, urzędnicy,
a potem również duchowni i nauczyciele.
Wielu z nich było mieszkańcami stolicy.
www.nowydwormaz.pl
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Wrześniowe rocznice 1939 roku ZOR RP
w ZS nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
Tekst i Foto: B. Morawski, ZS nr 2

n 28 września przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z prezesem Zarządu Głównego płk. rez.
Alfredem Kabatą uczestniczyli w uroczystym apelu zorganizowanym w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim
dla uczniów klas pierwszych.

Wraz z prezesem ZG ZOR RP reprezentowali: st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski, 93-letni kombatant Roman Kaczorowski
i Jadwiga Kaczorowska.
Uczniowie, pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej, zaprezentowali okolicznościowy program
artystyczny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, nawiązujący do wydarzeń z wrze-
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śnia 1939 roku. Program poświęcony był rocznicom: wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku, agresji sowieckiej na Polskę – 17
września 1939 roku r. i kapitulacji Modlina – 29
września 1939 roku.
Płk rez. Alfred Kabata przedstawił cele i najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez
Związek Oficerów Rezerwy RP w 2017 roku, który

jest rokiem jubileuszu 95-lecia kierowanej przez
niego organizacji. Podkreślił, że Związek od kilkunastu lat ściśle współpracuje ze szkołą, m.in. w realizacji projektu „Katyń. Ocalić od zapomnienia”,
w ramach którego sadzone są Katyńskie Dęby
Pamięci. Dodał, że uczniowie ZS nr 2 z powodzeniem biorą udział w ogólnopolskich konkursach
historycznych oraz uczestniczą w uroczystościach patriotycznych i lekcjach historyczno-wojskowych organizowanych przez ZOR RP.
Płk rez. Alfred Kabata przedstawił również
prezentację multimedialną dotyczącą historii
Batalionu Elektrotechnicznego stacjonującego w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921–1939.
Przybyłym do szkoły gościom ze Związku
Oficerów Rezerwy RP podziękowała Ewa Malasiewicz – dyrektor szkoły. Umówiono się już
na kolejne spotkanie w październiku, podczas
którego o Nowym Dworze Mazowieckim z lat
międzywojennych i II wojny światowej opowie 93-letni Roman Kaczorowski, honorowy
obywatel naszego miasta.
W rozmowie z dyrektor szkoły Ewą Malasiewicz i jej zastępczynią Beatą Kisiel omówiono
także przedsięwzięcia, które będą wspólnie
realizowane w przyszłym roku. Jednym z nich
będzie konkurs historyczny upamiętniający
obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę.
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NASZE MIASTO

Seniorzy świętowali swój dzień!
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierscieniak

n 12 października członkowie nowodworskiego oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów uroczyście obchodzili
Światowy Dzień Seniora. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w lokalu Relax.

Na obchody Światowego Dnia seniora, które tradycyjnie organizuje oddział ZERiI w Nowym Dworze Mazowieckim przybyło liczne
grono członków Związku oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. władze powiatu,
Burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, Wiceprzewodniczący Rady – Grażyna Nadrzycka i Jerzy
Plackowski, radna Krystyna Nasiadka, przedstawiciele nowodworskich organizacji społecznych i szefowie spółek miejskich oraz
sponsorzy Związku. Wszystkich serdecznie powitała szefowa organizacji Krystyna Kocan,
która przy okazji odczytała okolicznościowy referat. Przedstawiła w nim historię ustanowienia
Światowego Dnia Seniora, działania różnych
organizacji na rzecz osób starszych a także
przedstawiła sprawozdanie z działalności
związku od początku roku.
Podczas uroczystości za aktywną działalność na rzecz organizacji okolicznościowymi
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statuetkami nagrodzeni zostali: Zenona Sobieraj, Jerzy Zieliński, Karolina Budkowska, Stanisława Bogucka i Antoni Witkowski.

Z kolei za bardzo aktywną długoletnią pomoc dla Związku podziękowania i statuetki
wręczone zostały Ireneuszowi Jankowskiemu
– właścicielowi piekarni Kołacz oraz Januszowi Dąbrowskiemu prezesowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
W trakcie obchodów nie zabrakło również
części artystycznej. Tym razem znane i lubiane piosenki zaprezentował Zespół Śpiewaczy
Marzyciele pod przewodnictwem Marka Tomczaka. Przeboje śpiewała wraz z wykonawcami cała sala a występ został nagrodzony
gromkimi brawami i słodyczami.
Na koniec części oficjalnej Przewodnicząca Krystyna Kocan odebrała z rąk zaproszonych gości upominki i życzenia a wspólna
zabawa trwała do wieczora.
www.nowydwormaz.pl
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NASZE MIASTO

Nowodworzanka odznaczona
przez Prezydenta
Tekst: na podst. www.nowydwormaz.pl,
Foto: Grzegorz Jakubowski, www.prezydent.pl, arch. UM

n Mieszkanka naszego miasta p. Zofia Krzyżanowska została odznaczona przez
Prezydenta za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej.

W środę 11 października br. Prezydent RP
Andrzej Duda z okazji 75. rocznicy powstania
Rady Pomocy Żydom „Żegota” przy Delegaturze Rządu RP na Kraj wręczył Ordery Odrodzenia Polski Polakom ratującym Żydów
w czasie II wojny światowej. Pośród odznaczonych Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za bohaterską postawę
i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu
życia Żydom podczas II wojny światowej,
za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich znalazła się
mieszkanka Nowego Dworu Mazowieckiego,
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p. Zofia Krzyżanowska, która od października 1940 r. do stycznia 1945 r. ukrywała wraz

z rodziną rodziny Bermanów i Jabłkowskich.
Pani Zofia jest także uhonorowana tytułem
„Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
Zaledwie dwa dni wcześniej uczestniczyła
w polsko-izraelskim spotkaniu młodzieży w Modlinie Twierdzy, podczas którego młodzi goście ze wzruszeniem dziękowali jej
za bohaterską postawę.
Cieszymy się, że wśród mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego są tacy ludzie jak
Pani Zofia. Niech będzie dla nas wzorem człowieczeństwa i odwagi.
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Obrona Modlina
Tekst: Aneta Pielach-Pierścieniak, Foto: Urząd Miejski

n 23 września mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego uczcili 78. rocznicę bohaterskiej obrony Twierdzy Modlin.
Obchody trwały cały dzień, a ich zwieńczeniem była rekonstrukcja bitwy Obrona Modlina oraz koncert pieśni
patriotycznych. Uroczystości objął honorowym patronatem marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik.

Obchody rocznicowe rozpoczęły się przed
godz. 13:00 pod kotwicą i tablicą pamiątkową
I Portu Marynarki Wojennej. Jak co roku ich
organizatorem była Liga Morska i Rzeczna.
Prowadząca tę część uroczystości pani
Hanna Potapowicz wspominała dzieje Flotylli
Wiślanej i wkład jej członków w obronność
kraju. Na koniec uczestnicy uroczystości złożyli
kwiaty pod tablicą pamiątkową.
Następnie obchody przeniosły się pod
Pomnik Obrońców Modlina, gdzie odbyła się
uroczysta msza św. polowa z ceremoniałem
wojskowym,
zapewnionym
przez
2.
Mazowiecki
Pułk
Saperów.
Poczty
sztandarowe wystawiły: Straż Miejska, Zespół
Szkół w Modlinie Twierdzy, Liga Morska i
Rzeczna oraz Harcerze. W nabożeństwie wzięli
udział przedstawiciele władz miasta, w tym
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Burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, władze
powiatu reprezentowane przez Wicestarostę
Pawła Calaka i Wiceprzewodniczącego Rady
Powiatu
Zdzisława
Szmytkowskiego,
przedstawiciele organizacji wojskowych i
społecznych, mieszkańcy miasta. W
uroczystości wzięli też udział goście z zagranicy
– członkowie Polish Military Group oraz
kombatanci z USA. Po salwie honorowej i
apelu pamięci delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem Obrońców Modlina.
Po mszy odbyła się rekonstrukcja bitwy
Obrona Modlina. Narrację bogatą w fakty z
obrony Twierdzy Modlin prowadził pan Maciej
Kostrzewski. W role żołnierzy obu stron wcielili
się członkowie Grupy Rekonstrukcji
Historycznej
Kampinos.
Wydarzenie
obserwowało liczne grono widzów.
Wieczór zakończył koncert pieśni
patriotycznych i wojskowych w wykonaniu
Arlety Lemańskiej i Wojciecha Bardowskiego.

www.nowydwormaz.pl
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Uroczystości 78. rocznicy obrony Twierdzy
Modlin odbywały się pod honorowym
patronatem
marszałka
województwa
mazowieckiego Adama Struzika.

Współorganizatorami
imprezy
byli:
Samorząd Województwa Mazowieckiego,
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, Grupa
Konkret SA, Garnizon Modlin, 2 Mazowiecki
Pułk Saperów, Nowodworski Ośrodek Kultury,
Liga Morska i Rzeczna, Lokalna Organizacja
Turystyczna Trzech Rzek, Stowarzyszenie
Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej i
Twierdzy Modlin, GRH Kampinos, oddziały
Specjalne Żandarmerii Wojskowej w Mińsku
Mazowieckim.
Serdecznie dziękujemy również wszystkim
podmiotom, które udzieliły nam wsparcia w
organizacji imprezy: harcerzom z Hufca ZHP w
Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu
Kadetów nr 2, członkom Ochotniczej Straży
Pożarnej RW, Miejskiemu Zakładowi
Oczyszczania, Nowodworskiemu Ośrodkowi
Sportu i Rekreacji, Lotnisku Warszawa Modlin.
Warto podkreślić, że w uroczystościach
aktywnie uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół
w Twierdzy Modlin, za co również im
serdecznie dziękujemy.
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Modlińskie pożegnanie lata 2017
Tekst i Foto: Redakcja

n W niedzielne popołudnie 24 września mieszkańcy osiedla Modlin Stary uczestniczyli w imprezie plenerowej „Pożegnanie
Lata 2017”, która odbyła się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Szkolnej 3.

Piknikowe popołudnie rozpoczęła msza św.
sprawowana w kościele parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie Starym, po której
zebrani przeszli na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3. Najmłodsi mogli wziąć udział
w konkursach i konkurencjach sprawnościowych przygotowanych przez animatorów. Dla
każdego śmiałka zostały przygotowane nagrody. Dzieci mogły bezpłatnie korzystać z różnych
atrakcji: byka rodeo, trampoliny bungee, warsztatów plastycznych i gry na bębnach. Na modlińskiej scenie odbyły się koncerty trzech
zespołów: „Four Blues Silence”, parafialnego
„Totus Tuus” oraz gwiazdy wieczoru „Bandy Łysego”. Młodzi artyści z Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Damy Radę”, działającej przy parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbego zaprezentowali
dwa występy kabaretowe oraz układy taneczne. Uczestnicy pikniku mogli skosztować domowych ciast przygotowanych przez mieszkanki
osiedla, a także wędlin i wyrobów z dziczyzny,
dostarczonych przez myśliwych z Koła Łowieckiego „Głuszec” z Nasielska. Na mieszkańców
czekały również kiełbaski z grilla. Myśliwi przygotowali stanowisko strzeleckie. Chętni mogli
spróbować swoich sił w strzelaniu z wiatrówki
do celu. Najlepsi strzelcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Organizatorami pikniku byli: Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki, Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Starym, Zarząd Osiedla nr 7,
Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Zespół Szklono-Przedszkolny nr 3. Sponsorem wydarzenia
był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim sp. z o. o.
16
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BLIŻEJ HISTORII

Początki nowodworskiej farmacji
Tekst i Foto: Maria Możdżyńska

n W średniowieczu osobą, która opatrywała, zszywała i leczyła rycerzy oraz innych mieszkańców grodu, była najczęściej
jego właścicielka.

Przy klasztorze bernardynów w XVII w.
mogła istnieć infirmeria i apteka
Najwcześniejsi znani właściciele naszego
miasta pisali się „z Nowegodworu herbu Nałęcz” – oznaczało to, że najprawdopodobniej
tu była ich główna siedziba. Jeżeli tak, to pierwszymi „aptekarzami” w mieście były żony kolejnych
Nowodworskich.
Receptury
medykamentów przekazywano z pokolenia
na pokolenie w żeńskiej linii, a do podstawowych wymogów wobec dobrze wychowanej
panny zaliczano umiejętność sporządzania
kordiałów, naparów i nalewek. Trudno powiedzieć, jak nazywały się pierwsze nowodworskie
farmaceutki, w annałach zapisywano zazwyczaj imiona mężów i synów, a nie żon i córek.
Z tych niewielu, o których coś wiadomo, mamy Dorotę, Świętkę i Annę Nowodworskie, żyjące w XV wieku, i o kilkadziesiąt lat późniejsze
Katarzynę, Jadwigę, Annę i Elżbietę.
Na początku XVII wieku Nowy Dwór miał
szansę zyskać „farmaceutów” w habitach.
Sprowadzeni do miasta benedyktyni zbudowali tu klasztor i zamierzali zostać na stałe. Założenia klasztorne obejmowały zazwyczaj kilka
budynków, poczynając od kościoła i na zabudowaniach gospodarczych kończąc. W obrębie klasztoru zwyczajowo znajdowała się
infirmeria, czyli lecznica, którą opiekował się jeden z braci, lecząc sporządzanymi własnoręcznie medykamentami. Te ostatnie
najczęściej pochodziły z przyklasztornego herbarium, czyli ogrodu ziołowego. Czy nowodworscy bernardyni zdołali założyć taki ogród
i czy kurowali u siebie tutejszych mieszczan
– nie wiadomo. Kres ich działalności położyły
wojny polsko-szwedzkie, powodzie i zaraza.
Pierwszym farmaceutą w Nowym Dworze,
we współczesnym rozumieniu tego pojęcia,
był najprawdopodobniej Teodor Sobolewski.
Jego nazwisko pojawia się regularnie w miejscowych dokumentach od 1816 roku. Możliwe, że mieszkał tu i pracował już wcześniej.
Zajmował własny dom i tam najprawdopodobniej mieściła się jego apteka. Budynek
www.nowydwormaz.pl

miał numer 11. Prawdopodobnie w firmie Sobolewskiego pracował Bogumił Benisch. On
również notowany jest od 1816 roku, ale określany jako subiekt, czyli sprzedawca w aptece. Benisch miał niższy status majątkowy niż
Sobolewski. Wynajmował mieszkanie w domu
należącym do Samuela Giergiensa. Nie była
to najlepsza lokalizacja, gdyż w budynku tym
utrzymywano hałaśliwą restaurację i bilard.
Początek lat dwudziestych XIX wieku kładzie
kres aptece Sobolewskiego. Subiekt Benisch
zmarł 16 sierpnia 1823 roku. W jego akcie zgonu urzędnik policyjny podał, że zmarły zakończył życie w wieku 32 lat „przez otrucie siebie”.
Czy był to wypadek, czy samobójstwo – nie
wiemy. Rok później, 7 września, w wieku 44 lat
zginął Teodor Sobolewski. Pierwszy znany nowodworski aptekarz utonął w Wiśle. Anna,
wdowa po Teodorze, raczej nie próbowała
utrzymać apteki, nie miała odpowiedniego
wykształcenia. Najprawdopodobniej nie miała też bliższej rodziny, której mogłaby przekazać przedsiębiorstwo. Gdy zmarła na cholerę
w czasie zarazy 1831 roku, jej śmierć zgłosili organista i dziad kościelny z parafii św. Michała.
Akt zgonu nie wspominał o pozostawionych
dzieciach.
Anna Sobolewska, szukając nabywcy
na aptekę, nie była w tym osamotniona, gdyż

od lutego 1825 roku do poszukiwań nowego
farmaceuty włączyły się czynniki wojskowe
i państwowe. Na skutek raportów komendanta Twierdzy Modlin oraz doktora Sauve – lekarza wojskowego Komisja Rządowa Spraw
Wewnętrznych i Policji wydała reskrypt zawiadamiający mieszkańców Królestwa Polskiego
o konieczności zorganizowania w Nowym
Dworze nowej apteki. Potencjalni inwestorzy
mieli legitymować się odpowiednim wykształceniem i dysponować taką kwotą, która wystarczyłaby na „należyte urządzenie”
przedsiębiorstwa. Oficjele zachwalali lokalizację apteki, zapewniając, że będą z niej korzystać oficerowie z Twierdzy i obywatele
mieszkający w bliższej i dalszej okolicy. Zbyt
na leki zapewniali również mieszkańcy miasta.
Ważnym argumentem był brak konkurencji.
W razie potrzeby po leki trzeba było jechać
do Warszawy lub do Płońska.
Nie wiadomo dokładnie, czy i kiedy zgłosił
się chętny farmaceuta. Czy ktoś kupił aptekę
Sobolewskich, czy utworzył nową. Jeżeli stało
się to na początku lat trzydziestych XIX wieku,
to rynek zbytu na produkty apteczne zmniejszył
się. W tym czasie działała już apteka wojskowa
w Twierdzy, prowadzona przez Franciszka Malińskiego i Feliksa Batkowskiego, a następnie
przez farmaceutę o nazwisku Łojko.

Pod koniec XVIII w. posesja nr 11 leżała po północnej stronie wylotu dzisiejszej ulicy
Sobieskiego na ulicę Kościuszki – to tu mogła się znajdować apteka Sobolewskich
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Nowodworski Klub Automobilowy
Tekst: Ewa Parol-Bartnicka, Foto: Mariusz Czajkowski

n Nowa wartość społecznictwa
Naszego Miasta

Dworze Mazowieckim powstał Nowodworski
Klub Automobilowy. Komitet Założycielski to

15 października 2016 roku z inicjatywy entuzjastów zabytkowej motoryzacji w Nowym

cztery osoby współpracujące ze sobą od początku organizowania Nowodworskich Raj-

dów Pojazdów Zabytkowych, tzn. od 1998 roku. Są to: Ewa Parol-Bartnicka, Maria Irek, Apolinary Bartnicki i Jan Irek.
Założenia Klubu, który jest stowarzyszeniem
zwykłym, to:
• kultywowanie historii motoryzacji,
• integrowanie środowiska automobilistów,
• inicjowanie i organizowanie działalności
rozwijającej wiedzę motoryzacyjną,
• rozwijanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi organizacjami
o podobnym charakterze i zakresie
działania,
• promowanie potencjału turystycznego
miasta, gminy, regionu i kraju,
• działanie na rzecz bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Jednak najważniejszym celem Klubu jest
przyporządkowanie Nowodworskiego Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych
(organizowanego już po raz siedemnasty
– red.) tylko do Naszego Miasta.
Początkowe działania idą w kierunku zbudowania zaplecza technicznego i struktur organizacyjnych. W związku z tym ogłaszamy
nabór nowych członków zwyczajnych.
Zgłoszenia prosimy kierować na nr telefonu: 606 244 217

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór
Mazowiecki dofinansowano przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 1533 zł”
11 lipca 2017 roku uchwałą nr 1567/17 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 0602/17/OZ/D z dnia 26.07.2017 roku, miasto
Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 1553 złotych na realizację projektu pn.
„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.
Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania
azbestu na terenie województwa mazowieckiego wynosi do 85% kosztu kwalifikowanego brutto.
Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto – to 1827,36 zł. Obecny projekt jest kontynuacją działań
rozpoczętych w 2011 roku. W 2016 roku chęć udziału w projekcie realizowanym w 2017 roku
zadeklarowało 4 właścicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi znajdujących się na terenie
miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Piotr”, ul. Warszawska 38
B, 05–084 Leszno, w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2017 roku zdemontowano i zutylizowano 18 m2
wyrobów azbestowych oraz odebrano i zutylizowano 450 m2 tych wyrobów. Łącznie na składowisko
odpadów niebezpiecznych trafi 7484 MG azbestu
Jednocześnie informuję, że nadal trwa zbieranie wniosków osób deklarujących pozbycie się wyrobów
azbestowych z terenu własnych nieruchomości w 2018 roku.
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Bądź dobrym przykładem
– nie pal w piecu odpadem!
n Wraz z nadejściem chłodu co roku powraca problem niskiej emisji, czyli emisji
do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów wydobywających się ze źródeł
na wysokości poniżej 40 metrów. Wbrew obiegowym opiniom głównym źródłem
zanieczyszczenia powietrza nie jest przemysł, ale sektor komunalno-bytowy
(indywidualne ogrzewanie domów i mieszkań) oraz transport drogowy.
Małe kotłownie lokalne i indywidualne systemy grzewcze emitują do atmosfery substancje niekorzystnie wpływające na zdrowie
człowieka i środowisko przyrodnicze, m.in. CO,
SOx, NOx, pyły, zanieczyszczenia organiczne,
w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany oraz węglowodory alifatyczne. Zarówno jakość
powietrza, jak i wielkość emisji zanieczyszczeń
nierozerwalnie związane są z rodzajem stosowanych paliw oraz z niskosprawnymi instalacjami
grzewczymi.
W
porównaniu
z energetyką zawodową domowe systemy
grzewcze nie mają urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń, m.in. odpylających czy odsiarczających, w rezultacie
do atmosfery emitowane są duże ilości zanieczyszczeń, w tym pyły i rakotwórcze dioksyny.
Do powstania znacznej ilości zanieczyszczeń w powietrzu przyczynia się zwłaszcza
spalanie paliwa o niskiej jakości – zasiarczonego, zapopielonego i niskokalorycznego węgla
oraz niejednokrotnie odpadów komunalnych.
Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla
i śmieci jest bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura w domowych piecach jest
za niska, by to wszystko dokładne się spaliło.
Odpady komunalne spalane w paleniskach domowych to głównie folie, plastikowe
butelki, puszki po napojach, odpady z płyt
meblowych, stare meble czy impregnowane
i malowane drewno oraz opony i odzież. Dla
wielu osób jest to dobry sposób na zaoszczędzenie, rzadziej na pozbycie się opadów. Jednakże brak wiedzy o procesach chemicznych
zachodzących w paleniskach domowych
przy niskich temperaturach, tj. od 200°C
do 500°C, oraz ich wpływu na zdrowie powoduje, że lekceważymy ten problem.
Trzeba pamiętać, że spalanie tworzyw sztucznych to bardzo wiele przemian fizycznych i chemicznych, podczas których powstaje złożona
mieszanina substancji chemicznych. Produktami spalania tworzyw sztucznych są min. HCL
(chlorowodór), HCN (cyjanowodór), COCl2 (fosgen), SO2, SO3, CO, lotne i półlotne związki organiczne oraz szczególnie groźne trwałe związki
organiczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA i dioksyny. W spalinach ze spalania makulatury, czyli papieru
i wyrobów papierowych (gazety, czasopisma,
tektura, papier pakowy, kartony po mleku i nawww.nowydwormaz.pl

pojach, kartony, ręczniki papierowe, serwetki,
biały i kolorowy papier ksero, koperty, papier samokopiujący), znajdują się: pył, CO2, CO, H2O,
SO2, NOx, NH3 (amoniak), liczne węglowodory:
heksan lub metan, aldehydy i kwasy organiczne. Jeśli makulatura zawiera składniki powstające w procesie bielenia – zawierające chlor
i/lub chlorowane związki organiczne – wtedy
podczas spalania może się wydzielać HCL,
chlorobenzen, chlorofenol, polichlorowane bifenyle (PCB) i WWA. Drewno poużytkowe to zużyte elementy drewniane (opakowania,
elementy konstrukcyjne, stolarka budowlana,
zużyte meble). Ich spalanie może stwarzać zagrożenie emisją szkodliwych zanieczyszczeń, co
wynika z obecności w takim drewnie syntetycznych substancji chemicznych, które są wprowadzane do drewna w celu polepszenia jego
właściwości; są to m.in. impregnaty, farby, co
skutkuje emisją do powietrza lotnych związków
organicznych, WWA i dioksyn.
Klucz do poprawy sytuacji znajduje się zatem
w rękach zwykłych ludzi, gdyż to oni podejmują
decyzję, w jaki sposób ogrzewają swoje domy
i czy wykorzystują do tego tylko dopuszczalne
do spalania paliwo. Sprzymierzeńcami w walce
ze spalaniem odpadów są mieszkańcy, którzy
mają dość oddychania zatrutym powietrzem.
Należy jednak pamiętać, że czarny dym unoszący się z komina nie zawsze świadczy o tym, że
w palenisku domowym są spalane odpady. Celowe jest jednak niezwłoczne przeprowadzenie
działań kontrolnych w celu ustalenia, czy doszło
do popełnienia wykroczenia z art. 191 ustawy
o odpadach, który stanowi, że zabrania się termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów.
Niezwłoczne podjęcie kontroli pozwala na ujawnienie czynu w trakcie jego popełniania, tj.
w chwili gdy w palenisku można naocznie stwierdzić i określić rodzaj spalanych odpadów. Zgodnie z art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
środowiska m.in. wójt, burmistrz, jako organ sprawujących kontrolę przestrzegania i stosowania
przepisów w ochronię środowiska w zakresie objętym właściwością tego organu, może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych
pracowników podległych im urzędów, w tym
funkcjonariuszy straży gminnych i miejskich. Jeśli
podczas kontroli prowadzonej na podstawie
tych przepisów zostanie ujawnione spalanie odpadów, a kontrolującym będzie strażnik miejski,
może on nałożyć mandat karny z art. 191 usta-

wy o odpadach za termiczne przekształcanie
odpadów poza instalacją. Zgodnie z art. 225 § 1
Kodeksu karnego: kto osobie uprawnionej
do przeprowadzenia kontroli udaremnia lub
utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Straż Miejska w 2015 roku przeprowadziła
kontrole sposobu ogrzewania domów jednorodzinnych, spalanych paliw, palenia ognisk.
W 2015 roku przeprowadzono 32 kontrole,
w tym 25 interwencji zakończonych jednym
pouczeniem, nie ukarano nikogo mandatem.
W 2016 roku odnotowano 53 zgłoszeń o zadymieniu powstałym podczas spalania paliw
w piecach c.o. i zanieczyszczeniu powietrza.
W 40 przypadkach skontrolowano kotłownie
domowe, gdzie spalano węgiel i drzewo. W 10
przypadkach dokonano kontroli w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Pestka”,
gdzie działkowcy spalali szczątki roślinne. Osoby te zostały pouczone o zakazie spalania i zaprzestały procederu, jedna osoba została
ukarana mandatem karnym kredytowanym.
Niska emisja stanowi problem zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska obszarów o gęstej zabudowie. Szczególnie widoczne jest to w miastach,
ponieważ pył zawieszony dociera wszędzie,
wprowadzając niepożądane substancje do powietrza, wody, gleby, a tym samym do wszystkich
organizmów, które oddychają, spożywają wodę/i lub roślinność rosnącą na skażonej glebie.
Niska emisja ma ogromny wpływ na nasze organizmy. Najpopularniejsze skutki to nawracające
bóle głowy, podrażnienia błon śluzowych, uciążliwe alergie oraz zmiany skórne, zaburzenia
czynności i zwiększona zachorowalność na choroby układu oddechowego, prowadzące
do przedwczesnej śmierci, pogorszenie przebiegu chorób układu krążenia, uszkodzenia wątroby, zwiększone ryzyko chorób nowotworowych,
niedotlenienie mózgu, bezpłodność, choroby
układu nerwowego, mutacje DNA, uszkodzenia
szpiku kostnego. W związku z tym, że spalanie odpadów stanowi poważne zagrożenie dla życia
i zdrowia, należy wiedzieć, iż emitent jest potencjalnym sprawcą zatruwania swoich bliskich i sąsiadów, a pochodną spalania odpadów
w domowych paleniskach jest uszkadzanie instalacji i przewodów kominowych.
Należy pamiętać, że za stan jakości powietrza w swoim otoczeniu odpowiedzialny jest
każdy z nas, bez odwoływania się do skali globalnej, ale do własnego podwórka, rodziny,
znajomych, sąsiadów.
Widocznym gołym okiem objawem poważnego problemu ze zjawiskiem niskiej emisji
na danym obszarze jest pojawienie się smogu.
Najczęściej można go zaobserwować w zimie
– zwłaszcza w mroźne słoneczne poranki, mówimy wtedy o tzw. smogu londyńskim kwaśnym. W miesiącach letnich powstaje smog

ciąg dalszy na stronie 20
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Darmowe porady w punkcie konsultacyjnym!
n Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do Punktu, w którym
udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień.
Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz
uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany
w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej
sytuacji życiowej – przyjdź do Punktu Konsultacyjnego. Tam uzyskasz bezpłatną i anonimową
poradę specjalisty, finansowaną ze środków
budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zapraszamy osoby uzależnione, pijące szkodliwie i eksperymentujące z innymi środkami
psychoaktywnymi (alkohol, alkohol i narkotyki,
dopalacze) współuzależnione (partnerzy osób
uzależnionych), członków rodzin oraz osoby
bliskie i doświadczające przemocy domowej.
Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa przez:
• Konsultacje terapeuty, które pomogą
wyjaśnić problem uzależnienia
i współuzależnienia, czyli istotę choroby,
jej przebieg i związane z nią zagrożenia.
Zadaniem terapeuty jest przyjść
z pomocą w przełamywaniu oporu
przed uznaniem własnego uzależnienia.
• Grupy wsparcia, które są rodzajem
spotkania w obecności terapeuty dla
osób przeżywających trudności. Celem
jest minimalizowanie poczucia
osamotnienia w problemach, poprawa
samopoczucia, podnoszenie poczucia
własnej wartości, poprawa
funkcjonowania w społeczeństwie,
skorygowanie problemu.
W tym wypadku dotyczy to osób współuzależnionych. Takie spotkania umożliwiają rozmawianie o swoich problemach, uczuciach

i emocjach, które im towarzyszą, z innymi osobami dotkniętymi problemem. Dzięki temu każdy zagubiony, cierpiący i poszukujący
wsparcia człowiek będzie mógł odnaleźć
bratnie dusze – zmuszone radzić sobie z podobnymi trudnościami życiowymi.
• Konsultacje psychologiczne (dla
dorosłych i dzieci), które pomagają
rozwiązywać konkretne problemy,
w szczególności w relacjach rodzinnych
oraz niosą pomoc w zrozumieniu swojej
sytuacji życiowej, zrozumieniu siebie,
dziecka. Psycholog stara się naświetlić
przyczyny i możliwe skutki danego
problemu, pomaga zorientować się
w różnych możliwościach działania.
• Porady prawne dla osób w trudnej
sytuacji życiowej i socjalnej,
współwystępującej z problemem
uzależnienia od alkoholu i przemocą.
Rezultatem pracy z terapeutą i psychologiem jest nabycie umiejętności rozpoznawania
swoich
problemów
i
nauka
podstawowych umiejętności koniecznych
do wprowadzenia zmian w zachowaniach
wobec osoby uzależnionej, lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi (nieśmiałość, wycofanie, nieradzenie sobie ze złością,
agresją dzieci i rodziców), otrzymanie wsparcia w trudnych sytuacjach rodzinnych, m.in. takich jak rozstanie rodziców, straty rodzica
w konsekwencji uzależnienia, lepsze radzenie
sobie z trudnościami rozwojowymi, trudnościami w nauce np. w wyniku FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy – red.), lepsze radzenie sobie
z zaburzeniami emocjonalnymi i depresją.

Bądź dobrym przykładem – nie pal w piecu odpadem!
dokończenie ze strony 19
fotochemiczny typu Los Angeles, który jest wynikiem wzrostu natężenia ruchu ulicznego.
Jednym z najbardziej efektywnych sposobów likwidacji niskiej emisji jest zamiana paliwa stałego (węgiel kamienny lub brunatny)
na paliwa ciekłe (lekki olej opałowy), paliwa
gazowe z sieci lub butli, energie elektryczną,
zamiana istniejących źródeł spalania na źródła nowoczesne, wysokowydajne energetycznie i posiadające urządzenia automatyczne
regulujące proces spalania oraz wydajność
cieplną kotła lub przystosowanie do spalania
wyselekcjonowanych paliw stałych, w tym paliwa bezdymnego, rezygnacja z indywidulanych źródeł ciepła na rzecz podłączenia
do sieci cieplnych.
W ramach działań polegających na minimalizowaniu zjawiska niskiej emisji miasto Nowy
Dwór Mazowiecki przystąpiło do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
20

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach
którego można uzyskać dofinansowanie na wymianę starego źródła ciepła na nowe, wysokowydajne. Dofinansowaniem mogą być objęte
przedsięwzięcia polegające na modernizacji
indywidualnych źródeł ciepła, tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie
pieców gazowych, olejowych lub opalanych
biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas
sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem
montażu pieca na węgiel lub eko-groszek).
Program ten skierowany jest do osób fizycznych i ich budynków mieszkalnych, w których
nie jest prowadzona i zarejestrowana działalność gospodarcza. W 2017 roku w ramach Programu można uzyskać dotację w wysokości
do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie
więcej niż 5000 zł dla jednego beneficjenta ostatecznego. Kosztem kwalifikowanym jest tylko

Oferta pomocy specjalistycznej dla osób
w trudnej sytuacji życiowej realizowana jest
przez Urząd Miejski od kilku lat i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Nowego
Dworu Mazowieckiego. Osoby, które skorzystały z pomocy, dzięki otrzymanemu wsparciu łatwiej poradziły sobie w sytuacjach kryzysowych.
Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Partyzantów 7 Nowy Dwór Mazowiecki (budynek, w którym mieści się stołówka)

Terapeuci
Bartłomiej Pierożek – dorośli, rodziny osób
uzależnionych
poniedziałki
8:30–13:30
piątki 14:00–17:00
zapisy: tel. 795 621 255
Marlena Wiśniewska – dzieci, młodzież
szkolna, rodzice
piątki 13:00–16:00
zapisy: tel. 795 621 255
Wanda Uszok – kobiety współuzależnione,
osoby doświadczające przemocy
domowej
czwartek 12:00–15:00
Grupa Wsparcia dla Rodzin Osób
Uzależnionych i Doznających Przemocy
(DDA, współuzależnienie, ofiary
przemocy)
piątek 17:00 (3–4 godziny)
Grupa wsparcia dla kobiet
współuzależnionych, poszerzona
o problem przemocy w rodzinie
co druga sobota 12:00–13:00
Porady Prawne dla mieszkańców Nowego
Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji
społecznej i socjalnej
Iwona Tomaszewska
środa 16:00–20:00
zapisy: tel. 22 51 22 163

koszt zakupu kotła oraz czujnika tlenku węgla
– czadu (bez elementów dodatkowych, takich
jak np. projekt budowlany – w wypadku budowy instalacji gazowej, przebudowa instalacji, zasobnik c.w.u. lub podajnik, demontaż starego
i montaż nowego pieca, nadzór inwestorski).
Wniosek o przyznanie dotacji został przedłożony do WFOiGW w lutym tego roku, jednak ze
względu na zainteresowanie mieszkańców planuje się również w razie ogłoszenia takiego programu wystąpienie z wnioskiem o dotacje także
w 2018 roku. W związku z tym prosi się wszystkich
zainteresowanych o kontakt z Urzędem Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Palenie śmieci w domu jest niebezpieczne
i grozi wysoką grzywną. Spalanie śmieci w naszych domowych piecach nie jest oszczędne,
tylko kosztowne – bo nieekologiczne.
Skorzystano z broszur Nie dla niskiej emisji
czyli czy wiesz czym oddychasz? – Przedsiębiorstwa Techniczno Handlowego „Technika”
Sp.z.o.o z siedzibą w Gliwicach.
www.nowydwormaz.pl
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Kto, co i kiedy wpływa na jakość wody pitnej
Tekst: ZWiK

n Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. Zgodnie z obowiązującym prawem ZWiK Sp. z o.o. odpowiada za jakość wody dostarczanej siecią
wodociągową, nie do „kranu”, a do wodomierza głównego. Za wewnętrzną instalację wodociągową, która zaczyna się
za wodomierzem głównym, odpowiedzialny jest właściciel/ zarządca budynku i to jego obowiązkiem jest zapobieganie
wtórnemu zanieczyszczeniu wody.
Zdecydowana większość z nas stwierdzając pogorszenie jakości wody jak np. zmętnienie, nietypowy zapach bądź smak,
interweniuje bezpośrednio u dostawcy wody,
którym na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – czy słusznie?
Jak już wcześniej wspomniano, za zapewnienie należytej jakości wody zimnej dostarczanej konsumentom na terenie Miasta
odpowiada ZWiK Sp. z o.o. Nadzór nad jakością wody sprawują natomiast organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Spółka nie
odpowiada za instalacje wody ciepłej.
Zgodnie z przepisami prawa Spółka zobowiązana jest do kontroli jakości wody zimnej
(w zależności od eksploatowanego ujęcia) 3
razy w ciągu roku – SUW Modlin Twierdza,
ASUW Wisła i 6 razy w ciągu roku- SUW Warszawska. Jednak mając na celu możliwie najskuteczniejszą kontrolę nad jakością wody
badania wybranych parametrów fizykochemicznych wykonywane są częściej, a badania mikrobiologiczne w odstępach 2
tygodniowych. W związku z powyższym prawdopodobieństwo, że woda w sieci wodociągowej odbiega od norm jest znikome,
a w przypadku rzeczywistego pogorszenia jej
jakości pozwala na szybką reakcję.
Zanim pogorszenie jakości wody zostanie
zgłoszone w ZWiK Sp. z o.o. należy skontaktować się z właścicielem/ zarządcą budynku
odpowiedzialnym za stan wewnętrznej instalacji wodociągowej, której wiek, niewłaściwe
wykonanie, brak bądź niewystarczająca konserwacja, niewłaściwe użytkowanie ma realny wpływ na jakość wody płynącej z kranu.
To właściciel/zarządca budynku jako
pierwszy powinien zostać poinformowany
o problemie, powinien nam również udzielić
informacji dotyczących bieżącej konserwacji
instalacji wewnętrznych. Jeśli zgłoszenie pogorszenia jakości wody dotyczy pojedynczych
budynków/ obiektów przyczyną bardzo rzadko bywa pogorszenie jakości wody w sieci wodociągowej.
Jakie więc są przyczyny pogorszenia jakości wody w instalacji wewnętrznej? Najczęściej są to:
• Przepływ zwrotny wody zużytej, do której
może dojść m.in. w przypadku łączenia
instalacji wodociągowej z innymi
instalacjami (np. centralnego
ogrzewania, wody zmiękczonej czy
www.nowydwormaz.pl

klimatyzacją), na skutek różnicy ciśnień,
wykorzystywania urządzeń sanitarnych
zasilanych wodą z odpływem
do kanalizacji.
• Stagnacja wody, która może
powodować nie tylko wzrost mętności
ale również rozwój bakterii. Stopień
pogorszenia jakości wody uzależniony
jest od temperatury wody, czasu jej
trwania w bezruchu, materiałów z jakich
wykonana jest instalacja, a także
od składu fizykochemicznego wody
z sieci wodociągowej.
• Niewystarczająca/ nieprawidłowa
konserwacja, bądź jej brak
• Nieodpowiednie materiały z jakich
wykonano instalację wodociągową,
brak odpowiedniej izolacji instalacji
wody zimnej, powodujący wzrost jej
temperatury.
Co robić, by wyeliminować możliwość wtórnego zanieczyszczenia instalacji wewnętrznej? Do podstawowych czynności należy
regularna kontrola stanu technicznego, płukanie, czyszczenie dezynfekcja instalacji i zainstalowanych na niej zbiorników. A ponadto:
• regularna kontrola funkcjonowania
urządzeń, zabezpieczających
przed przepływem zwrotnym (zaworów
zwrotnych antyskażeniowych itp.),
• płukanie instalacji wodociągowych
po okresach bezruchu. Rzadko
wykorzystywane fragmenty instalacji,
bądź fragmenty wykorzystywane
okresowo należy odłączyć od instalacji
wodociągowej. Należy pamiętać, by
przed ponownym uruchomieniem
instalacji dokładnie ją przepłukać.
• wymiana zaworów, uszczelek,
uszkodzonej armatury celem

wyeliminowania nieszczelności/
przecieków instalacji,
• regularne czyszczenie kranów/
pryszniców i innych akcesoriów
wodnych (perlatory) oraz dodatkowych
filtrów zamontowanych na instalacji,
mające na celu usunięcia kamienia
i zanieczyszczeń,
• regularne (co najmniej raz w roku)
czyszczenie wnętrz zbiorników służących
do magazynowania wody, bojlerów,
Warto również pamiętać, że domowe urządzenia do „doczyszczania”, zmiękczania wody, które zostały nieodpowiednio dobrane
lub są nieodpowiednio eksploatowane również mogą prowadzić do wtórnego zanieczyszczenia wody w instalacji wewnętrznej.
Mogą one powodować m.in. wzrost zanieczyszczenia mikrobiologicznego, wzrost korozyjności wody, czy też odkładanie się osadów
na skutek spadku ciśnienia wody. Na uwagę
zasługuje również fakt, że coraz chętniej instalowane w budynkach mieszkalnych urządzenia do zmiękczania wody nie tylko
pozbawiają ją cennych dla człowieka związków mineralnych ale w znacznym stopniu
zmieniają właściwości fizykochemiczne wody.
Przed ich instalacją należy dokładnie ustalić
zasady utrzymania i konserwacji urządzeń,
możliwego wpływu na jakość wody, oraz zasad kontroli i monitorowania jej jakości.
Choć ZWiK Sp. z o. o. dokłada wszelkich starań, by woda w sieci wodociągowej spełniała
wszelkie normy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
to nie zawsze mamy wpływ na jakość wody
w kranach. Jej jakość uzależniona jest bowiem w znacznym stopniu od właścicieli i użytkowników wewnętrznych instalacji wody.
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Pożegnanie lata z Dniem Przedszkolaka w PP4
Tekst: K. Kuczkowska, Foto: A. Dębek

n Pożegnanie lata na stałe zapisało się w kalendarzu imprez naszego przedszkola. Jak co roku zapraszamy rodziców
i najbliższych do wspólnych zabaw.

21 września przedszkolaki z Publicznego
Przedszkola nr 4 w Twierdzy Modlin pożegnały Panią Lato i przywitały Panią Jesień. Specjalnie na tę okoliczność przygotowano wiele
atrakcji. Chociaż aura tego dnia nie sprzyjała
zabawom w ogrodzie, nie popsuło nam to humorów i dobrego samopoczucia. Uroczystość
odbyła się w hali sportowej, a otworzył ją dyrektor Zdzisław Szmytkowski, życząc zebranym
gościom udanej zabawy i miłych wrażeń.
Do miłych słów powitania dołączył się również
burmistrz Jacek Kowalski, który zaszczycił nas
swoją obecnością.
Uroczystość rozpoczęła się od niespodzianki dla naszych milusińskich, bo na scenie pojawiły się cztery pory roku. Honorowe miejsce
zajęła jeszcze Pani Lato, która miała ochotę
odda władzę swojej następczyni pod pewnymi warunkami. Aby spełnione zostały wszystkie
kryteria przejęcia władzy, przedstawiciele najmłodszej widowni wraz ze swoimi rodzicami zostali poproszeni o wykonanie czterech zadań.
Każda pora roku miała w rękawie inną misję
do wykonania. Pani Jesień przygotowała konkurs zatytułowany „Piegusek”, w którym przedszkolaki z każdej grupy miały ponaklejać
kolorowe piegi swoim rodzicom. Zadanie wymagało cierpliwości i niebywałej zręczności
w opanowaniu niesfornych kropeczek. Pani Zi-
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ma zaprosiła do konkursu „Uciekający listek”,
w którym trzeba się było wykazać zręcznymi
paluszkami i sprytem. Zadanie polegało na jak
najszybszym nawinięciu kolorowego listka

na kijek. Po emocjonującym początku jesiennych zawodów Pani Lato utworzyła dwie drużyny spośród zgromadzonej widowni. Ich
zadaniem było pokonanie slalomu z kasztanem na łyżeczce. Podwójną trudnością stało
się nie tylko utrzymanie brązowej kuleczki na łyżce, ale także trzymanie swojej pociechy za rękę. Mamusie okazały się rewelacyjnymi
biegaczkami, nie przeszkodziło im w tym na-

wet nieodpowiednie obuwie. Na zakończenie
nie lada wyzwanie dla naszych uczestników
miała Pani Wiosna. Rodzic z każdej grupy,
za pomocą rolki papieru toaletowego, miał
owinąć swoją pociechę tak, aby widać było
tylko jej oczy. Radości i śmiechu przy tej zabawie było co nie miara, ale nie tylko przy tej.
Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali zdrowe przekąski w postaci owoców, a zwycięscy
dodatkowo pamiątkowy medal za zdobycie I miejsca.
Między konkursami naszą wspaniałą widownię porywaliśmy do wspólnych zabaw
i pląsów, m.in. robiliśmy sałatkę owocową, poszliśmy do lasu na grzyby, zamieniliśmy się
w zabawki, a także zatańczyliśmy „Epoj taj taj”.
Każda zabawa dawała dużą dawkę pozytywnej energii na chłodną, jesienną aurę, jaka

panowała tego dnia. Po przekazaniu tronu
Pani Jesieni przedszkolaki pożegnały Panią
Lato wspólną piosenką „A lato było…”.
Wspólne zabawy i konkursy wyczerpały
energetycznie naszych milusińskich i ich gości, dlatego wicedyrektor Irena Wiśniewska
wszystkich zaprosiła na słodki i zdrowy poczęstunek, na którym można było skosztować tortów własnoręcznie zrobionych przez szefową
kuchni, panią Tereskę. Oprócz tego na stolikach rozłożono mnóstwo owoców i grillowane kiełbaski. Na najmłodszych i ich
najbliższych czekały też stanowiska z popcornem i watą cukrową. Dzieci chętnie ustawiał
się w kolejce do pań, które wykonywały malunki na twarzy i rękach.
Rodzinny piknik pod dachem pozwolił rodzicom wykazać się aktywnością i zręcznością w konkursach rodzinnych, a społeczności
przedszkolnej lepiej się poznać i zintegrować.
Nawet deszczowa pogoda nie jest dla nas
problemem w dobrej zabawie. Zapraszamy
za rok.
www.nowydwormaz.pl
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Ewa Brodnicka w SP1
Tekst i Foto: SP1

n 20 września w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 odbyło się spotkanie
uczniów z panią Ewą Brodnicką – polską pięściarką zawodową, byłą mistrzynią
Europy i aktualną mistrzynią świata, federacji WBO w wadze piórkowej.

Dzień Przedszkolaka w PP2
Tekst i Foto: J.O.

EDUKACJA

Pani Ewa opowiadała o swojej karierze zawodowej, o tym, że warto spełniać swoje marzenia. Na koniec spotkania zaprezentowała
krótki pokaz walki bokserskiej.
Chętnie fotografowała się z poszczególnymi klasami i rozdawała autografy.
Dziękujemy za miłe spotkanie.

n 20 września przedszkolaki z PP2
„Krasnal” uczestniczyły w obchodach
Dnia Przedszkolaka. W grach
i zabawach wzięły udział dzieci ze
wszystkich grup wiekowych.
W tym dniu wszystkie dzieci dotarły
do przedszkola z pięknym uśmiechem i dobrym humorem. Tańczyły w rytm ulubionych
piosenek i brały udział w różnych zabawach
integracyjnych. Wspólnie zaśpiewały „Jestem
sobie przedszkolaczek”. Obiecały, że będą
dzielnymi i wzorowymi przedszkolakami, oraz
zobowiązały się do przestrzegania Kodeksu
Przedszkolaka.?
Impreza udała się znakomicie! Przyniosła
ogromną radość i niezapomniane wrażenia.
Był to dzień wspólnego przeżywania radości
i uświadamiania, że należymy do jednej wielkiej rodziny, jaką jest przedszkole „Krasnal”.

www.nowydwormaz.pl
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Eko Strażnicy z SP3 w akcji
Tekst i Foto: Bartosz Ciecierski

n W Szkole Podstawowej nr 3 od 18 do 23 września trwała akcja Eko Strażników. W tym roku zaangażowaliśmy się
do pomocy bezdomnym psom i kotom ze schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim, prowadzonego przez Fundację
Przyjaciele Braci Mniejszych.

Cały tydzień w szkole była prowadzona zbiórka potrzebnych rzeczy na rzecz schroniska, nawet podczas zebrania z rodzicami. Zebraliśmy
kilkadziesiąt kilogramów karmy dla zwierząt oraz
sporo pościeli, ręczników i koców. Za wszystkie
zebrane rzeczy bardzo dziękujemy. W ramach
akcji odbyło się również szkolenie dla nowych
Eko Strażników, przeprowadzone przez panią
Małgorzatę Wójcik z nowodworskiej Straży Miejskiej. Podsumowanie akcji nastąpiło w sobotę 23
września. Przebrani za koty i psy wyszliśmy w miasto zbierać dodatkowe pieniądze na rzecz
schroniska oraz namawiać ludzi do adopcji
czworonogów. Nie obyło się bez problemów
technicznych – zepsuł się sprzęt nagłaśniający,
ale mimo trudności i przy wsparciu dobrych ludzi poradziliśmy sobie. Przeszliśmy od Centrum
Handlowego HIT przez McDonalda, Park Miejski
im. Wybickiego, plac przy Starostwie Powiatowym, NOSiR oraz AGA-MET – głównego sponso-
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ra Eko Strażników. Tam pan Sebastian Golejewski, właściciel firmy, przywitał nas osobiście i przy-

gotował coś słodkiego na dalszą drogę. Mieliśmy też możliwość zważyć się całą grupą
na specjalnej wadze – ku naszemu zaskoczeniu
razem ważyliśmy 3450 kilogramów.
Z firmy AGA-MET wyruszyliśmy w dalszą drogę do schroniska. Na miejscu z ogromną radością zostaliśmy przywitani przez pracowników
Fundacji oraz czworonogi – wszystkie zaczęły
szczekać. Wzięliśmy udział w akcji „Dzieci czytają książki psom”. Warsztat wprowadzający
do tej akcji poprowadził pan Tom Justyniarski.
Każdy uczeń biorący udział w akcji czytał wybranemu przez siebie psu książkę. W trakcie
czytania psy przestawały szczekać, a niektóre
zasypiały – to był niesamowity widok. Imprezę
osładzały nam ciasta przygotowane przez pracowników schroniska. Było pysznie.

www.nowydwormaz.pl
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Kibicowaliśmy Legii Warszawa
Tekst i Foto: B. Siwek – opiekun grupy z Modlina Twierdzy

n 17 września potężna grupa, bo aż 250 uczniów nowodworskich szkół, pięcioma autokarami, wraz z opiekunami, wyruszyła
do Warszawy na mecz Legia – Cracovia.

Celem wyjazdu było zaprezentowanie młodzieży kultury kibicowania oraz sposobu spędzania wolnego czasu.
W wydarzeniu tym było jednak jeszcze coś
szczególnego. Otóż przedsięwzięcie to zostało sfinansowane przez Stowarzyszenie Kibiców Legii

www.nowydwormaz.pl

Warszawa (SKLW). Koordynatorem grupy nowodworskiej okazał się absolwent modlińskiej szkoły
Daniel Hejko, który zajął się absolutnie wszystkim,
co było związane z naszym wyjazdem i pobytem
na stadionie. Danielowi należą się ogromne podziękowania za zaangażowanie i inicjatywę,

a Stowarzyszeniu Kibiców słowa uznania za działalność na rzecz sportowego rozwoju dzieci.
I tak mimo deszczowej pogody uczestniczyliśmy w niecodziennym wydarzeniu, które ku
naszej radości zakończyło się wynikiem 1:0
i zwycięstwem Legii Warszawa.
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Świetny start w Pucharze Nadziei Olimpijskich
Tekst i Foto: Mariusz Szałkowski

n Klaudia Szulecka zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR została multimedalistką Pucharu Nadziei Olimpijskich,
rozgrywanego w czeskich Racicach. Zawody odbyły się w dniach 14–17 września.
Są to regaty dla juniorów, w których startuje cały świat. Nasza zawodniczka jako reprezentantka Polski wystartowała w pięciu
konkurencjach w ciągu trzech dni.
Pierwszy dzień regat w piątek to wyścigi
na 1000 m i Klaudia tego dnia wystartowała
w osadzie C-2 1000 m wraz z Julią Walczak,
partnerką z osady. Od początku wyścigu było
widać moc u dziewczyn, trzymały się cały czas
w czołówce, świetna była końcówka na 300 m
przed metą i dziewczyny zdecydowanie zwyciężyły wyścig, zdobywając złoty medal.
Następny dzień to rywalizacja na 500 m.
W niej też mieliśmy apetyty na kolejny medal
naszej osady, i się nie zawiedliśmy. Klaudia
z Julką po pięknej walce z zawodniczkami
z Węgier, Niemiec i, Kanady znów dały radę
i zwyciężyły, zdobywają drugi złoty medal.
Ostatnim dniem zawodów była niedziela i wyścigi na sprinterskim (olimpijskim) dystansie C-1 200 m – koronnej konkurencji naszej młodej
zawodniczki. Konkurencja w tym wyścigu była
bardzo duża, w końcu to dystans olimpijski na Tokio 2020. Klaudia wystartowała z bloków pewnie
i szybko, po pięknej walce dopłynęła do mety
na drugiej pozycji, ustępując niewiele tylko Węgierce i zdobywając srebrny medal. W tym dniu

nasza zawodniczka wystartowała również w osadzie C-2 na 200 m, tym razem z Aleksandrą Jacewicz. Klaudia i Ola świetnie walczyły do końca
o zwycięstwo – skończyło się na brązowym medalu, a różnice na mecie były w centymetrach.
Tak więc nasza kanadyjkarka Klaudia Szulecka przywiozła z Racic 4 medale: 2 złote, 1

Nowodworscy tenisiści
medalistami Mistrzostw Polski!
Tekst i Foto: na podst. www.nowydwormaz.pl

n Dwójka naszych tenisistów miała
okazję do świętowania sporych
sukcesów sportowych.
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Piętnastoletnia Sara Elkosh, podopieczna
trenera Artura Żuka, uczennica Publicznego
Gimnazjum nr 1, wraz z koleżankami z More-

srebrny i 1 brązowy – jest to świetny wynik naszej młodej zawodniczki.
Klaudia pozazdrościła wyników naszej utytułowanej już Dorocie Borowskiej – Mistrzyni
Europy U-23 i medalistce mistrzostw świata
w 2017 roku – i robi wszystko, by dorównać koleżance z klubu. Tak trzymać!

lowa Tennis Club Warszawa, pod opieką swojego trenera udała się na Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek (U-16) do Bielska Białej.
Zawody były rozgrywane w dniach 15–17
września. Podczas zawodów Sara wraz z koleżankami wywalczyła tytuł drużynowej wicemistrzyni Polski, ulegając w finale drużynie
Advantage Bielsko Biała.
Srebrny medal Mistrzostw Polski to niewątpliwie największy sportowy sukces Sary na tenisowych kortach. Wytrwałość w treningach,
upór i zaangażowanie zaowocowały tym sporym osiągnięciem. Młodej zawodniczce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Powody do radości miał również starszy kolega Sary – Kacper Żuk, który niemal równolegle rozgrywał Narodowe Indywidualne
Mistrzostwa Polski Seniorów w Gliwicach. Tam
w parze z Piotrem Matuszewskim (AZS Poznań)
wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów w grze podwójnej. Niemal bezpośrednio z Gliwic Kacper poleciał do Egiptu, aby
tam w dwóch kolejnych zawodowych turniejach rangi Futures walczyć o punkty do zawodowego rankingu ATP. O tym, jak poradził
sobie Kacper w Egipcie, piszemy na kolejnej
stronie.
www.nowydwormaz.pl
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Kolejny zawodowy tytuł Kacpra Żuka!
Tekst i Foto: na podst. www.nowydwormaz.pl

n W dniach 25–30 września nowodworzanin Kacper Żuk miał zaszczyt reprezentować nasz kraj na zawodowym turnieju
tenisowym Futures F-28 z pulą nagród 15 000 dolarów – w pięknym kurorcie Sharm el-Szejk, położonym nad Morzem
Czerwonym w Egipcie.

W grze pojedynczej Kacper musiał rywalizować w eliminacjach, w pierwszej rundzie
uporał się z groźnym Holendrem Bartem Stivensem 4/6,6/2,7/6, w drugiej pokonał Japończyka Kazuki Nishiwaki 7/6 6/1. W drabince
głównej musiał uznać wyższość Tunezyjczyka
Anisa Ghorbela 6/7 4/6.
Równolegle Kacper wystąpił także w grze
podwójnej. Tam jego partnerem był, jak
w większości turniejów, Piotr Matuszewski.
Od pierwszego spotkania dało się zauważyć,
że para jest w znakomitej formie. W pierwszej
rundzie Polacy wygrali z japońska parą Otsuka/Tashiro 6/0,6/2. W ćwierćfinale Kacper

i Piotr wyeliminowali 3/6,7/6,10/7 rozstawioną
z numerem 3 tunezyjsko/benińską parę Erchagui/Klegou. W fazie półfinałowej nasi reprezentanci zmierzyli się z turniejową dwójką
– reprezentantem RPA Scholzem oraz Włochem Vilardo. W półfinale Polacy zagrali niemal bezbłędnie i pokonali kolejnych
faworytów w stosunku 6/2,6/3.
Nasza para nie była również faworytem
starcia o tytuł turnieju w Sharm el-Szejk z doświadczonymi, rozstawionymi z numerem 4
Czechami Papik/Gengel. Polacy, natchnieni
zwycięstwem półfinałowym, jednak pewnie
pokonali południowych sąsiadów 6/2,6/2

Turniej piłkarski o puchar
burmistrza w Modlinie Twierdzy

• Goliat – Młoda Gwardia
• Ekwador – Bezlitośni
• Pólko – Delta

1:0
3:1
6:1

• Ekwador – Młoda Gwardia

0:2

Finał

Wyniki meczów grupowych
1:0
0:2
1:2
1:1
2:1
2:2
1:2

3:2
3:1

Mecz o III miejsce

Do zawodów zgłosiło się osiem drużyn, które
w drodze losowania zostały podzielone
na dwie grupy. W piątek rozegrano mecze grupowe, a sobotę odbyła się runda finałowa. Zawody przebiegały w sportowej atmosferze,
na boisku toczyła się zacięta walka – zgodna
z przepisami, nad czym, jak zawsze znakomicie,
czuwał sędzia zawodów Michał Szymański.

www.nowydwormaz.pl

I runda – Żuk/Matuszewski [POL] vs.
Otsuka/Tashiro [JPN] 6/0,6/2
Ćwierćfinał – Żuk/Matuszewski [POL] vs.
Erchagui/Klegou (3) [TUN/BEN] 3/6,7/6
(2), 10/7
Półfinał – Żuk/Matuszewski [POL] vs.
Vilardo/Scholz (2) [ITA/RSA] 6/3,6/2
Finał – Żuk/Matuszewski [POL] vs.
Papik/Gengel (4) [CZE] 6/2,6/2

• Betoniara – Młoda Gwardia
• Pólko – Ekwador
0:0 k.

n W dniach 6–7 października
Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”
zorganizował turniej piłkarski o puchar
Burmistrza miasta.

Betoniara – Bezlitośni
Goliat – Delta
Sparta – Ekwador
Młoda Gwardia – Pólko
Betoniara – Ekwador
Goliat – Pólko
Sparta – Bezlitośni

Wyniki Kacpra w grze podwójnej
w Egipcie F-28:

Półfinały

Tekst i Foto: Sławomir Krzeczkowski

•
•
•
•
•
•
•

i mogli się cieszyć z kolejnego zawodowego
tytułu w swojej karierze!
W najbliższym czasie Kacper będzie próbował poprawić swój zawodowy ranking singlowy i deblowy ATP na kontynencie afrykańskim.
Weźmie on udział jeszcze w dwóch kolejnych
turniejach Futures o puli nagród 15 000 dolarów. Życzymy powodzenia!
Nasz zawodnik jest stypendystą Burmistrza
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
W sprzęt wyposaża go firma Babolat,
w odzież sportową – firma Adidas. Jest członkiem zawodowej grupy tenisowej Warsaw
Sports Group.

• Młoda Gwardia – Delta
• Betoniara – Sparta

3:0
2:0

• Betoniara – Pólko
0:0 k.
3:0
Triumfator zawodów – drużyna Betoniara
wystąpiła w składzie: Marcin Skorupski (G),
Wojciech Białek, Mateusz Zalewski, Jakub
Łachmański, Michał Turek, Przemysław Głowacz, Kamil Marciniak, Bartosz Ciszyński, Michał Borkowski, Kamil Dworakowski, Patryk
Gaca, Łukasz Zalewski.
Najlepszym bramkarzem zawodów został
Marcin Skorupski z drużyny Betoniara, a królem strzelców turnieju – Marcin z drużyny Pólko, zdobywca 4 bramek.
Na zakończenie zawodów Burmistrz Jacek
Kowalski wręczył zwycięskim drużynom medale i nagrody i pogratulował doskonałego
współzawodnictwa w turnieju.
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Pierwsza „Piąteczka dla każdego”
Tekst i Foto: RozbiegaMy Nowy Dwór

n W ostatnią sobotę sierpnia w Nowym Dworze Mazowieckim odbyła się impreza biegowa pod nazwą „Piąteczka dla
każdego”, której organizatorem było Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór.
26 sierpnia w Parku im. Józefa Wybickiego
dopisała zarówno słoneczna pogoda, jak
i licznie zgromadzeni biegacze, ich rodziny i kibice. Po krótkiej, świetnie przeprowadzonej
rozgrzewce pasjonaci biegania ruszyli na linię
startu. W biegu głównym uczestnicy mieli
do pokonania trasę 5 kilometrów, która obejmowała dwie pętle wiodące m.in. ulicami Kościuszki, Zakroczymską, Sukienną, Lotników
i Wybickiego. Dla wielu osób start w „Piąteczce” był debiutem na zawodach. W ten sposób zdobyli swój pierwszy medal, który oprócz
butelki wody otrzymywał każdy, kto dobiegł
do mety. Wcześniej, w biegach towarzyszących, mieli okazję wystartować najmłodsi

mieszkańcy naszego miasta oraz młodzież.
Na odpowiednio krótszych dystansach mierzyły swoje siły zarówno przedszkolaki, uczniowie
klas I-III, jak też roczniki z klas IV-VI i gimnazjali-
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ści. Także i oni na mecie zostali udekorowani
medalami. Najszybsi biegacze, którym udało
się stanąć na podium, otrzymali statuetki oraz
nagrody.

W imprezie wzięło udział około 400 osób,
a dzięki dobrze przygotowanej trasie wielu
z nich udało się osiągnąć swoje życiówki. Jako organizatorzy cieszymy się, że bieg spotkał
się z tak dużym zainteresowaniem i tak wieloma pozytywnymi opiniami. Impreza będzie się
odbywała co roku.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowania składamy naszym
sponsorom, dzięki którym wydarzenie mogło
być tak atrakcyjne. W organizację imprezy zaangażowało się również wielu wolontariuszy,
a także władze miasta, powiatu i podległe im
służby. Serdecznie dziękujemy!
Wszystkie wyniki można zobaczyć
na stronie:
Bieg Główny
– http://projektigrzyska.pl/wyniki/133-piateczka/
Biegi Młodzieżowe
– http://projektigrzyska.pl/…/134piateczka-biegi-mlodziezowe/
www.nowydwormaz.pl
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Dzień Sportu na Orliku
Tekst i Foto: Sławomir Krzeczkowski

n Zgodnie z sugestią Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka, monitorującej działalność Lokalnych Animatorów Sportu,
9 września na Orliku w Modlinie Twierdzy odbył się Dzień Sportu, zorganizowany dla klas I–III szkoły podstawowej.
Oto wyniki końcowe:

Wielobój
sprawnościowo-zwinnościowy
I miejsce – reprezentacja
klasy III a w składzie:
1. Katarzyna Piotrowicz
2. Wiktoria Ochal
3. Wojciech Ochal
II miejsce – reprezentacja
klasy II a w składzie:
1. Agata Krzeczkowska
2. Monika Krzeczkowska
3. Piotr Krzeczkowski
III miejsce – reprezentacja klasy III b
w składzie:
1. Zofia Załuska
2. Marta Załuska
3. Łukasz Załuska
Impreza sportowa odbywała się pod hasłem „Nasza Rodzina”. Współorganizatorem był
Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”. Reprezentacje klas składały się z mamy, taty i dziecka.
Zawody przebiegały w dwóch etapach. Pierwszy etap – wielobój sprawnościowo-zwinnościowy, w którym udział brały całe rodziny. Drugi
etap – pojedynek w bule, w którym startowały
mama i dziecko. Impreza odbyła się przy pięknej pogodzie (dzieło Opatrzności), dlatego
w zmaganiach dominowała wspaniała zabawa, a także duch sportowej walki (oczywiście
fair). Zawody obserwowała duża grupa kibiców, którzy zagrzewali uczestników do walki.

Turniej bule
I miejsce – reprezentacja klasy III c
w składzie:
1. Magdalena Mosińska
2. Anna Mosińska
3. Kamil Mosiński
II miejsce – reprezentacja klasy III b
w składzie:
1. Zofia Załuska
2. Marta Załuska
3. Łukasz Załuska
III miejsce – reprezentacja
klasy III a w składzie:
1. Katarzyna Piotrowicz
2. Wiktoria Ochal
3. Wojciech Ochal
Na zakończenie zawodów dyrektor szkoły
Ewa Rudnicka wręczyła zwycięzcom medale
i nagrody ufundowane przez UKS „Reduta”.
www.nowydwormaz.pl
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Biegi przełajowe
Tekst i Foto: emka

n 13 i 15 września w Modlinie Twierdzy odbyła się pierwsza eliminacja zawodów szkolnych pod patronatem Szkolnego
Związku Sportowego. Były to biegi przełajowe indywidualne i sztafetowe na szczeblu gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

Udział w biegach wzięły dziewczęta
i chłopcy z klas 5,6 i 7 szkół podstawowych
oraz klasy II i III gimnazjów. Oto wyniki:
Szkoły podstawowe – klasy 5 dziewczęta: 1.
Dominika Pręgowska SP4,2. Ala Pieluchowska
SP7,3. Sandra Klonowska SP4. Chłopcy: 1. Bartek Riabow, 2. Piotr Witkowski obaj SP7,3. Maciej Gromadka SP3. Klasy 6 dziewczęta: 1.
Marta Witek SP7,2. Maria Fedorów, 3. Ewelina
Janus obie SP4. Chłopcy: 1. Mateusz Natzke, 2.
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Alan Bartczak obaj SP3,3. Dawid Strześniewski
SP7. Klasy 7 dziewczęta: 1. Ola Żuryńska, 2. Zofia Szychlińska, 3. Ola Łempicka – wszystkie
SP7. Chłopcy: 1. Mateusz Kędzierski, 2. Patryk
Skibiński, 3. Jakub Nowak – wszyscy SP7.
Gimnazja – klasy II dziewczęta: 1. Zuzanna
Jaroszczyk PG2,2. Klaudia Pawełczak PG3,3.
Julia Małajny PG1. Chłopcy: 1. Arkadiusz Socha PG1,2. Michał Wodyński PG3,3. Wiktor
Czapla PG2. Klasy III dziewczęta: 1. Sara Elkosh

PG1,2. Milena Kruszewska PG4,3. Aleksandra
Bożek PG2. Chłopcy: 1. Dawid Redman PG4,2.
Patryk Szczurowski, 3. Patryk Kokoszczyński
obaj PG2.
Wyniki sztafet: szkoły podstawowe – dziewczęta:1. SP4,2. SP7,3. SP5; chłopcy: 1. SP7,2. SP5.
Gimnazja – dziewczęta: 1. PG2; chłopcy: 1.
PG2,2. PG3.
Do kolejnej eliminacji, którą będą biegi powiatowe, kwalifikują się pierwsze „szóstki” z biegów eliminacyjnych oraz zwycięzcy czterech
biegów sztafetowych. W zawodach indywidualnych nie wzięła udziału reprezentacja „piątki”. Powodem miał być deszcz, który jednak
nie padał w tym dniu. Szkoła jest pod patronatem mistrza olimpijskiego Janusza Kusocińskiego, a to do czegoś zobowiązuje.
Podobnie było w sztafetach: zamiast 16
sztafet pobiegło tylko 8. W ten sposób nasza
lekka atletyka nie będzie się rozwijać, a młodzieży zamyka się dostęp do najtańszej formy
sportu masowego.
Podziękowania za wsparcie w organizacji
zawodów należą się Zespołowi Szkół z Modlina Twierdzy, w szczególności panu Sławkowi
Krzeczkowskiemu – za pomoc w sprawnym
przeprowadzeniu zawodów oraz Firmie Konkret w osobie pana Sebastiana Sosińskiego
– za udostępnienie mediów.

www.nowydwormaz.pl
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Nowodworski biegacz z Rzymu
Tekst: Marian Kościelniak, Foto: MaratonyPolskie.pl

n Z Rafałem spotkałem się we wrześniu w jednym z nowodworskich marketów. Mowa tu o Rafale Nordwingu, biegaczu
nowodworskiego JOGGERA z lat 2006–2009.
Jego wizyta w Polsce związana była z udziałem w Festiwalu Biegowym w Krynicy Zdroju.
Startował w biegu na 10 kilometrów, który ukończył na 5. miejscu z doskonałym czasem 30:37
sekund. Był na mecie drugim zawodnikiem
o białym kolorze skóry. Poprzedniej niedzieli
po samotnym biegu wygrał bieg na 10 kilometrów w Palombara Sabina pod Rzymem z czasem 32:15 na bardzo trudnej trasie.
Wspomnę o jego innych sukcesach. W październiku 2016 roku zajął 3. miejsce w Deejay
Ten w Mediolanie z czasem 31:08 – w biegu
tym startowało 50 tysięcy uczestników. 1 maja
wygrał bieg „Lavori in corsa” w centrum Rzymu. Obecnie przygotowuje się do biegów
na bieżni na dystansach 3 i 5 kilometrów.
Gratulujemy wyników Rafałowi i życzymy
wszystkiego najlepszego. O jego sportowych
wyczynach będziemy z przyjemnością informować.
Należał on do najlepszych zawodników
sekcji, wielokrotnie zajmował miejsca na podium w zawodach nowodworskich oraz
na Mazowszu i w Warszawie. Bardzo dobry kolega i fanatyk biegania. W latach 2008/2009
pracował w redakcji Tygodnika Nowodworskiego, często zajmując się rubryką sportową.
Po tym życiowym epizodzie wyjechał
do Włoch, zamieszkał w Rzymie i pozostał tam,
zakładając rodzinę. Nie zerwał jednak ze sportem, a ściślej z bieganiem. Dwa czy trzy lata
temu przypadkowo oglądałem w internecie
transmisję z zawodów lekkoatletycznych z Rzymu i usłyszałem głos spikera wymieniającego
nazwisko Rafała, który toczył walkę na bieżni
stadionu o zwycięstwo w biegu chyba na 5 kilometrów. To był nasz Rafał, który właśnie we
Włoszech doszedł do bardzo wysokich umiejętności sportowych.

www.nowydwormaz.pl
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