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Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego!
Za nami wrzesień – miesiąc pamięci o Wrześniu 1939
roku i bohaterskiej obronie Twierdzy Modlin. W tym
roku 70. rocznica tamtych wydarzeń została upamiętniona w naszym mieście w sposób szczególny. Wymienić należy tu m.in. uroczystości w Muzeum Kampanii
Wrześniowej i Twierdzy Modlin czy Spotkanie Pokoleń
w Klubie Garnizonowym, z udziałem weteranów bitwy
obronnej z września 1939 roku. Dziękuję mieszkańcom
miasta za tak liczne przybycie na mszę pod Pomnik
Obrońców Modlina. Wszystkim instytucjom i organizacjom pozarządowym składam serdeczne podziękowania za pomoc okazaną przy organizacji imprezy. Bez
waszego udziału organizacja obchodów na taką skalę
nie byłaby możliwa. Wierzę, że w przyszłym roku uro-
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czystości rocznicowe będą również naszym wspólnym
udziałem.
Słowa uznania za pielęgnowanie w uczniach ducha patriotyzmu przekazuję dyrektorom szkół i nauczycielom.
Obecność dzieci i młodzieży na uroczystościach jest
najlepszym świadectwem pracy jaką wkładacie w ich
wychowanie.
Drodzy nauczyciele!
W październiku obchodzimy Wasze Święto – Dzień
Edukacji Narodowej. Doceniamy zaangażowanie i trud
jaki wkładacie w edukację młodego pokolenia. Dlatego
specjalnie z okazji Waszego Święta zorganizowaliśmy
Koncert Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją
Jerzego Maksymiuka. Mam nadzieję, że ten swoisty
prezent pozwoli wam zrelaksować się przy dźwiękach
muzyki poważnej i „naładować akumulatory” na cały
rok szkolny.
Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Czytelnicy!
W październikowym wydaniu „Faktów Nowodworskich”
mamy ponownie okazję poinformować was o sukcesie
naszego miasta. Zapraszamy na stronę 2 do tekstu „Fair
Play dla Nowego Dworu Mazowieckiego”.
Kolejne strony naszego miesięcznika wypełniają m.in.
relacje z imprez jakie odbyły się w naszym mieście we
wrześniu, tj. obchodów 90-lecia harcerstwa na ziemiach
nowodworskich i pierwszej edycji, bardzo pozytywnie
przyjętego w mieście Jarmarku Nowodworskiego.
Z tego miejsca serdecznie gratuluję organizatorom pomysłu i doskonałego przygotowania. Liczę na równie
udaną powtórkę w przyszłym roku.
Państwu życzę przyjemnej lektury i miłego wspominania!
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Fair play
dla Nowego Dworu
Mazowieckiego

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto Urząd Miejski

Konkurs „Gmina Fair Play” – Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji został zorganizowany po
raz pierwszy w 2002 roku przez Instytut Badań
nad Demokracją. Nowy Dwór Mazowiecki już
po raz drugi otrzymał ten zaszczytny tytuł.
 FP – Burmistrz Miasta odbiera
G
certyfikat w 2007 roku

Po raz kolejny mamy zaszczyt poinformować Państwa o sukcesie Nowego Dworu Mazowieckiego.
Kapituła konkursu „GMINA FAIR PLAY” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji Krajowej Izby
Gospodarczej oraz Fundacji „Instytut Badań nad
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”
przyznała naszemu miastu prestiżowy tytuł „GMINA FAIR PLAY”.
W imieniu władz samorządowych miasta składamy
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy wizerunku Nowego Dworu.
W szczególności dziękujemy tym nowodworskim
przedsiębiorcom, którzy w ramach konkursu poddali się rygorom audytu i pomogli w uzyskaniu tytułu.
4 grudnia br. podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury
i Nauki wyróżnionym Gminom zostaną wręczone
certyfikaty potwierdzające nadanie tytułu.
Konkurs „Gmina Fair Play” jest afiliowany przy
Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizato-

rem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Instytut ma wieloletnie
doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych. Ideą konkursu jest
odnalezienie i wskazanie samorządów zdeterminowanych, prężnych, z nowymi i dobrymi pomysłami
na własny rozwój, przynoszący korzyści wszystkim
zainteresowanym stronom. To także wskazanie polskim i zagranicznym firmom miejsca, gdzie mogą
inwestować bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani będą w przyjaznej atmosferze i będą mogli liczyć
na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników
urzędu, których poziom etyczny nie będzie kwestionowany.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się 7 lat temu.
Nowy Dwór Mazowiecki był Laureatem Konkursu
w 2007 roku.
Wierzymy, że tegoroczny, ponowny sukces nie będzie ostatnim o jakim poinformujemy Państwa na
naszych stronach.
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Ślizgawka
w centrum miasta
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak Foto www.tvp.pl
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Gala Boksu
Zawodowego

w Nowym Dworze Mazowieckim
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

25 października br. w Hali Widowiskowo-Sportowej NOSiR przy ul. Sportowej 66
odbędzie się widowisko sportowe – Gala
Boksu Zawodowego. Wśród gwiazd na
nowodworskim ringu zobaczymy m.in.
Darka Snarskiego.

Mieszkańcy miasta narzekający na brak rozrywek na świeżym powietrzu zimą wreszcie będą
usatysfakcjonowani. Władze miasta podjęły decyzję o wypożyczeniu sztucznego lodowiska.
Pierwsze ślizgi będą możliwe już w listopadzie.
Pomysł ustawienia w mieście sztucznego lodowiska
pojawił się już w okresie wakacyjnym. Tafla o wymiarach 20 x 40 m stanie w samym centrum miasta – na
Placu Solnym.
Siedem dni w tygodniu, aż do 28 lutego amatorzy
łyżwiarstwa będą mogli korzystać z lodowiska. Będzie ono czynne od godziny 9:00 do 21:00. Za wstęp
zapłacimy odpowiednio 3 zł dzieci i młodzież szkolna
i 5 złotych dorośli. Bezpłatny wstęp dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej będzie możliwy
w dni powszednie w godz. 9:00–14:00. Konieczne będzie jednak wcześniejsze umówienie terminu.
Dla tych którzy nie posiadają własnego sprzętu lub nie
chcą w niego inwestować mamy dobrą wiadomość.
Przy lodowisku będzie działała wypożyczalnia sprzętu.
Cena wynajęcia jednej pary łyżew to 5 zł za godzinę.
Zapisy umowy przewidują też kilka warunków, które
Jak się dowiedzieliśmy są plany zorganizowania
Sylwestra na lodowisku. Być może zobaczymy
tu łyżwiarzy z telewizyjnego show
– Gwiazdy Tańczą na Lodzie.

uniemożliwią korzystanie z atrakcji. Lodowisko będzie nieczynne gdy temperatura powietrza przekroczy
15°C, wystąpią opady deszczu lub śniegu i będzie wiał
duży wiatr.
Koszt wynajęcia lodowiska to ponad sto tysięcy złotych. Pieniądze będą pochodziły z budżetu miasta. Ponadto miasto zapłaci za sztuczne oświetlenie lodowiska,
aby można było z niego korzystać po zmroku.
Dla bezpieczeństwa użytkowników ustawione będą
bandy o minimalnej wysokości 1,1 metra. Dodatkowo
zamontowane zostaną ławki i chodniki dla łyżwiarzy.
Za bezpieczeństwo użytkowników odpowiadać będą
pracownicy firmy. Jak zapewnia burmistrz miasta
w bezpośrednim rejonie lodowiska będą zwiększone
patrole Straży Miejskiej.
Uruchomienie ślizgawki przewidziano na 15 listopada.
Zapraszamy do korzystania!

Jak się okazuje pamięć o organizowanych w przeszłości w mieście galach boksu nadal żyje w świadomości
nie tylko mieszkańców Nowego Dworu, ale też władz
miasta. Na pomysł powrotu do organizacji tego typu
imprez wpadli jednocześnie Burmistrz Miasta i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Jeziorski.
O szczegółowych aspektach show na specjalnie zwołanej konferencji prasowej poinformowały władze miasta
i organizatorzy gal profesjonalnych walk bokserskich.
Tomasz Babiloński – przedstawiciel firmy koordynującej walki zawodowe w zarysie przedstawił program imprezy. W Nowym Dworze obejrzymy cztery pojedynki
zawodowych bokserów i cztery walki amatorskie. Tuż
przed imprezą zawodnicy nowodworskiej sekcji boksu
także będą mieli szansę pokazania się nowodworskiej
publiczności.
Organizatorzy mają spore doświadczenie w realizacji
tego typu imprez. Z powodzeniem przygotowali już
ponad 40 bokserskich widowisk w Polsce. Liczą też na
duże zainteresowanie imprezą, szczególnie że jej termin zbiega się z walką Adamek vs Gołota. W Nowym
Dworze na pewno zobaczymy Darka Snarskiego, Pawła Głażewskiego i Daniela Urbańskiego. Kibice boksu
na pewno znają te nazwiska.
Jak powiedział podczas konferencji Burmistrz Miasta Jacek Kowalski po 9 latach przerwy powracamy
do pomysłu organizacji gal boksu w Nowym Dworze.
Obiekt jest jeszcze lepiej przygotowany niż w latach
wcześniejszych (w 2009 roku miało miejsce wygłuszenie hali – przyp. red.). Planowanych jest ok. 1000
miejsc siedzących na trybunach i 200 dla zaproszonych
gości.
Podkreślił też, że tą galą władze miasta chcą podsumować półroczny okres funkcjonowania nowodworskiej
sekcji bokserskiej prowadzonej przez Krystiana Rogalskiego. Sekcja bardzo dynamicznie się rozwija, odnosi
pierwsze sukcesy. Zawodnicy byli na obozie szkoleniowym w trakcie którego żaden z nich nie przegrał walki. „Chcemy pokazać, że w Nowym Dworze jest boks
amatorski” – powiedział Burmistrz. Koszty tego typu
imprezy oscylują w okolicach kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Część tej kwoty wyłoży miasto, część pokryją
dochody z biletów. Ich cena została ustalona na 10, 20
i 30 zł. Sprzedaż prowadzi kasa NOSiR. Wszystkich
mieszkańców miasta i nie tylko już dziś serdecznie zapraszamy na Galę.

sylwetki

4

Rozmowa

ze Stanisławem Brzozowskim – Radnym Rady Miejskiej
rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

Jak wyglądały Pana początki pracy publicznej?
Moje początki sięgają lat 70-ych kiedy to pełniłem
funkcję ławnika w nowodworskim sądzie. Następnie w latach 80-ych byłem ławnikiem w kolegium
ds. karnych. Potem zostałem radnym w kadencji
1998–2002 i w 2006 roku ponownie uzyskałem
mandat.
Kiedy powziął Pan myśl o kandydowaniu
do Rady Miejskiej?
Do kandydowania za pierwszym razem namówił
mnie znajomy. Zgodziłem się, choć nie byłem do
końca przekonany do tego pomysłu. Prowadziłem
kampanię od drzwi do drzwi, rozmawiałem z ludźmi.
Czasami było trudno, naprawdę trudno. Różnie się
z ludźmi rozmawiało, jedni byli kulturalni, a byli też
tacy, którzy ubliżali. Ale udało się. Dziś mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, że mnie ten znajomy
namówił. Dziękuję mu za to, no i oczywiście wszystkim, którzy na mnie głosowali.
Miał Pan czteroletnią przerwę w pełnieniu mandatu
radnego w latach 2002–2006. Jak się wraca po przerwie? Coś się zmieniło?
Tak, rzeczywiście miałem czteroletnią przerwę,
choć w 2002 roku niewiele brakowało by zdobyć
mandat. Jeśli zaś chodzi o zmiany to widzę tylko
te na lepsze. Uważam, że w obecnej Radzie lepiej
się pracuje. Brak jest wyraźnej opozycji, jest większa

pytania
do Marka Ciesielskiego

rozmawiała Aneta Pielach-Pierścieniak

Wykazuje Pan dużą aktywność w pracy na rzecz
swojej dzielnicy. Proszę przypomnieć czytelnikom
to, które już udało się zrealizować.
Radnym jestem od 1998 roku więc w kilku słowach trudno wymienić wszystko. Zawsze wychodzę z założenia, że to co się robi czy to w Modlinie, czy w innej dzielnicy nie jest tylko moją
zasługą. Swój udział w tym mieli burmistrz, pracownicy urzędu, Przewodniczący Rady i w końcu
cała Rada, która głosuje nad poszczególnymi zadaniami. Radni są po to aby realizować najpilniejsze potrzeby społeczeństwa, a każdy z nas wie
co jest najważniejsze. Nie trzeba być radnym, aby
wiedzieć, co w mojej najbliższej okolicy jest priorytetem. Wiele osób przychodzi i zgłasza potrzeby, zazwyczaj w swoim najbliższym otoczeniu,
np. nieświecąca lampa, dziura w jezdni czy brak
asfaltu. Ja jako przedstawiciel społeczeństwa
przekazuję tylko te potrzeby na forum Rady. A do
realizacji jest potrzebna zgoda większości.
A sprawa, o którą walczy pan od kilku miesięcy,
czyli przejście dla pieszych w okolicach cmentarza
w Modlinie, na jakim jest etapie?
Tak, rzeczywiście ostatnio to mój „konik”. Wcześniej walczyłem o ul. Kolejową, o połączenie od
ronda do ul. Dworcowej. Po części jest ona zro-

zgoda, współpraca, mniej konfliktów. I to procentuje
w pracy Rady.
Jakie, Pana zdaniem, najważniejsze problemy miasta
udało się przez te lata rozwiązać?
Moim zdaniem miasto nie rozwiązało jeszcze wszystkich swoich problemów. Wiele zostaje do zrobienia.
Widzę np. potrzebę kontynuowania budownictwa
socjalnego dla tych najbardziej potrzebujących
rodzin w mieście. Teraz budujemy blok socjalny
na ul. Nałęcza. Zamieszka w nim 50 rodzin, ale to
wciąż za mało. Jednakże, z tego co obserwuję wynika, że władze miasta będą kontynuowały politykę
budowy lokali socjalnych. To mnie cieszy.
A w Pana najbliższym otoczeniu zaszły jakieś
pozytywne zmiany?
W poprzedniej kadencji udało nam się wykonać
chodnik na ul. Sukiennej na odcinku od ul. Spacerowej do Parku. Teraz są zrobione już dwa chodniki,
po obu stronach jezdni, położona jest nowa nawierzchnia. To zawdzięczamy Burmistrzowi Miasta
Jackowi Kowalskiemu.
A jakie problemy są konieczne do rozwiązania w najbliższym czasie?
Trzeba jeszcze poprawić nawierzchnię niektórych
ulic w mieście, wyremontować chodniki. Szczególnie mam tu na myśli chodnik na ul. Bohaterów

Marek Ciesielski
żonaty
Prowadzi działalność
gospodarczą
Zainteresowania
literatura science fiction

biona. A teraz walczę o przejście dla pieszych
w okolicy cmentarza. Wiem, że zostało wysłane
kolejne pismo z propozycjami usytuowania przejścia. Na pewno będziemy walczyć do skutku.
To przejście musi być zrobione i nie wyobrażam
sobie, aby go tam nie było czy to pod postacią
tunelu podziemnego, kładki nad ulicą, czy pasów
na jezdni. Myślę, że wszystko można zrobić tylko
trzeba chcieć.
Jakie jeszcze potrzeby widzi Pan w swojej dzielnicy?
Chciałbym zakończyć jeszcze sprawę jej upiększania. Trochę nasadzeń drzew i krzewów już udało się wykonać, ale jest jeszcze kilka miejsc, gdzie
zieleń wymaga naprawienia bądź wykonania od
nowa. Ważne jest też położenie nakładek asfaltowych na drogach gruntowych, m.in. w kwadracie
ulic Al. Róż, Jana Pawła II, Czarnieckiego i Kopernika, a także w ulicach Konopnickiej, Słonecznej,
Przejazd, Środkowej, Żwirowej. Na tych ostatnich nie ma kanalizacji i o to też będę się starał.
Wymiany wymagają także stare rury azbestowe.
Wiem, że już na wiosnę będą wymieniane.
Niektórzy zarzucają władzom miasta, że dzielnice
nie są traktowane na równi jeśli chodzi o inwestycje.
Jak Pan to widzi?
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STANISŁAW BRZOZOWSKI
żonaty
dwoje dzieci
Troje wnucząt
jeden prawnuczek
z zawodu hydraulik
Jego hobby to
grzybobranie

Modlina. Jest on bardzo uciążliwy dla mieszkańców
i mam nadzieję, że w najbliższym czasie ten problem zostanie rozwiązany.
Jako obywatelowi tego miasta, czego jeszcze Panu brakuje?
Chciałbym aby poprawiła się jakość pracy i rozwiązane zostały problemy służby zdrowia. O  ile
na podstawową opiekę zdrowotną nie słyszy się
większych narzekań, o tyle ze szpitalem i pomocą
specjalistyczną jest już różnie. Co prawda szpital
jest w gestii powiatu, ale miasto też musi pomagać.
A pomoc jest bardzo potrzebna i to w każdej formie.
Dlatego cieszy mnie, że tak wiele osób dostrzega
potrzebę pomocy tej placówce organizując akcje
charytatywne, zbiórki pieniędzy, aukcje, czy przekazując darowizny rzeczowe.
W tym roku obchodził Pan z żoną jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Może ma Pan jakąś receptę dla
młodych na osiągnięcie takiego wyniku?
Słuchać żony i nie protestować (śmiech). Te 50
lat zleciało jakby to było wczoraj. W małżeństwie
musi być przede wszystkim harmonia. Można się
posprzeczać z żoną czy z mężem, ale za godzinę
trzeba iść i porozmawiać. Trzeba sobie na każdym
kroku okazywać szacunek – to jest moja recepta,
tego życzę wszystkim młodym małżeństwom.
Dziękuje za rozmowę.
Wystarczy spojrzeć na harmonogram wykonanych robót i porównać ile w danej dzielnicy zostało
zrobione. Tylko chodzi o to, że pewne inwestycje
widać gołym okiem, a inne są ukryte pod ziemią.
Ponadto w mniejszej dzielnicy typu np. Modlin
Stary inwestycję widać od razu, a w większej, jak
Osiedle Młodych czy Centrum Miasta one trochę
giną. Ponadto realizacja poszczególnych inwestycji opiera się na strategicznych dokumentach
wyznaczających kierunki, według których podąża
Rada podejmując decyzje. Mam tu na myśli m.in.
Wieloletni Plan Inwestycyjny.
Czwarte miejsce w rankingu najbogatszych miast powiatowych w kraju. To cieszy?
Na pewno jest to sukces Rady i Burmistrza bo
to te gremia swoimi działaniami stwarzają warunki
do rozwoju miasta. Dzięki temu do kasy miasta
wpływają opłaty, podatki etc. Pokłosiem tych działań jest przyznany nam ponownie tytuł Gmina Fair
Play. Z perspektywy Przewodniczącego Komisji
Finansów jest to radosna wiadomość. Kieruję
bowiem komisją, która w jakiś sposób przyczynia
się do rozwoju miasta m.in. poprzez akceptację
działań i propozycji burmistrza.
Czym dla Pana jest „bycie radnym”?
Nie nazwałbym tego misją, a raczej obowiązkiem
wynikającym z zaufania ludzi, którzy wybrali mnie
radnym. Cieszę się, że mogę coś dla tego miasta
zrobić i robię to najlepiej jak potrafię.
Życzę Panu zatem samych sukcesów i dziękuję za
rozmowę.
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Po wakacjach o budżecie,
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śmieciach i … wakacjach!

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

29 września br. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze
Mazowieckim. Podczas obrad poruszono tematy dotyczące m.in. stanu
realizacji wniosków o pozyskanie funduszy unijnych i wykonania budżetu
miasta w pierwszym półroczu 2009 roku. Uchwalono także
Gminny Program Ochrony Środowiska.
W punkcie „Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2009 roku” radni stwierdzili,
że realizacja planu inwestycyjnego jest na dobrym,
a nawet bardzo dobrym etapie. Ich zdaniem nie ma zagrożeń dla realizacji budżetu do końca roku. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie
przedstawione przez burmistrza miasta, a wykonanie
budżetu za pierwsze półrocze zostało przegłosowane
jednogłośnie.
Kolejny temat poruszany w trakcie obrad dotyczył
przeprowadzonej w okresie wakacyjnym akcji „Lato
w mieście”. Akcja prowadzona jest od wielu lat, a sposób jej realizacji i propozycji zajęć wynika z doświadczeń i rozpoznania osób organizujących czas wolny
dla dzieci i młodzieży. Radni w dyskusji podkreślali
dostępność i atrakcyjność tegorocznej oferty. Zwrócili uwagę na fakt, że liczba osób korzystających z tej
formy letniego wypoczynku od lat utrzymuje się na
stałym poziomie, a sama oferta z roku na rok jest ulepszana i dostosowywana do potrzeb uczestników. Podkreślili, że wyznacznikiem udanej akcji „Lato w mieście” jest zadowolenie mieszkańców, a jak stwierdzili,
w tym roku było wiele ciepłych opinii zarówno na
temat oferty, jak i sposobu prowadzonych zajęć.
W dalszej części obrad radni zapoznali się z informacją
burmistrza miasta nt. realizacji wystąpień o pozyskanie środków unijnych. Wśród 14 złożonych propozycji
znalazły się m.in. wnioski na wykonanie dokumentacji
połączenia ul. Granicznej i Przemysłowej (co pozwoli
odciążyć mieszkańców ul. Okunin od ruchu samochodów ciężarowych), Nowodworskie Centrum Sportu, Rewitalizacja parku miejskiego – nowy wymiar
przestrzeni życia publicznego, Rewitalizacja obiektu
powojskowego dla potrzeb Lokalnej Organizacji Turystycznej, Budowa Sali Sportowo-Widowiskowej
w Modlinie Twierdzy. Obecnie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i czekają na akceptację me-

rytoryczną. Odrzucony został wniosek pn. Cyfrowe
Miasto Przyszłości – budowa sieci teleinformatycznej.
W ramach rządowego programu ORLIK miasto złożyło propozycję na budowę kompleksu sportowego przy
ul. Gen. Bema 312 i Publicznym Gimnazjum nr 2 na
Osiedlu Młodych. Obie propozycje zostały zaakceptowane i są w trakcie realizacji. W zaawansowanej fazie
jest też projekt „Budowa lokalu socjalnego”. W tym
przypadku podpisana jest umowa z BGŻ o współfinansowaniu inwestycji. Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego przygotował wniosek „Pokolenie
e-inclusion – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, który uzyskał pozytywną opinię i aktualnie czeka na podpisanie umowy. Ponadto na początku października zostanie złożony wniosek na przebudowę
dróg gminnych, tj. ul. Mieszka I i ul. Kraszewskiego,
na odcinku od drogi 65 do miejscowości Bronisławka.
Na początku 2010 roku miasto wystąpi też o środki
zewnętrzne na zadanie „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej”.
Radni zapoznali się także z informacją nt. obchodów
70. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreślili wysoki poziom merytoryczny uroczystości i godne
przyjęcie przybyłych na obchody gości, w tym Obrońców Modlina. Uroczystości, jak powiedzieli były
„żywą lekcją historii”. Wrażenie o Twierdzy – części
Nowego Dworu Mazowieckiego – pozostanie na długo w pamięci obecnych podczas uroczystości mieszkańców i turystów.
Podczas Sesji podjęto uchwały w sprawie:
– zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
– zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki na lata 2008–2015 z rozszerzoną
prognozą do roku 2020,
– zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Akacjowa,

Zakroczymska, Bohaterów Modlina 37, Młodzieżowa),
– u chwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2007–2014.
Po intensywnej dyskusji nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Nowym
Dworze Mazowieckim radni postanowili poddać pod
ocenę społeczeństwa kwestię doboru nazwy tej instytucji. Dyrektor dotychczasowego NOK-u proponował,
aby ośrodek zmienił nazwę na Miejski Ośrodek Kultury ELEKTROWNIA w Nowym Dworze Mazowieckim
lub Nowodworski Ośrodek Kultury ELEKTROWNIA.
Uzasadniał, że inspiracją do zaproponowanej nazwy
było wcześniejsze przeznaczenie budynku, w którym po
remoncie będzie znajdowała się nowa siedziba ośrodka
kultury. Przed wojną znajdowała się tam elektrownia
Batalionu Elektrotechnicznego. Nadanie tej nazwy ma
aspekt historyczny, a jego celem jest uhonorowanie żołnierzy służących w batalionie i podtrzymanie pamięci
o nich. Jak zaznaczył Krzysztof Borowski, to miejsce
miało ogromne znaczenie dla rozwoju naszego miasta.
Tam znajdowała się elektrownia, która zelektryfikowała Twierdzę, potem jednostkę i w konsekwencji całe
miasto. Ponadto słowo „elektrownia” niesie przesłanie,
które zdaniem dyrektora powinno przyświecać nowej
placówce: napięcie, kreatywność, iskra. Stosowanie
nazwy własnej zdaniem dyrektora NOK-u pozwoli
utożsamiać się z placówką. Pomoże też w budowaniu
tożsamości ośrodka, który dziś, ze względu na niewystarczające warunki lokalowe prowadzi swoją działalność poza siedzibą, korzystając z uprzejmości szkół czy
dyrektora NOSiR.
Po burzliwej dyskusji przegłosowano wniosek Przewodniczącego Rady Krzysztofa Bisialskiego, aby
to społeczeństwo dokonało wyboru nazwy w drodze konkursu. Prosimy zatem o śledzenie informacji
o konkursie i nadsyłanie propozycji.
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90 lat nowodworskiego ZHP
TEkst i Foto Sebastian Sosiński

Początki harcerstwa na ziemiach
nowodworskich sięgają roku 1919 – wtedy to
w Modlińskiej Twierdzy za sprawą członków
Korpusu Kadetów powołano do życia pierwsze
drużyny harcerskie. W 90. rocznicę tych
wydarzeń harcerze nowodworskiego hufca
ZHP zorganizowali szereg przedsięwzięć, aby
upamiętnić kilka pokoleń zuchów, harcerzy
i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

11 września grupa młodzieży z Modlina Twierdzy,
wraz z przedstawicielami Kręgu Seniorów „Nałęcz”,
złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową przy Bramie
Kadetów, upamiętniając tym samym prekursorów
harcerskiego ruchu. W towarzystwie przewodników
z Koła Przewodników „Bastion” harcerze poznali historię 2go Korpusu Kadetów i początków harcerstwa
na ziemiach nowodworskich. Tego samego dnia przy
ulicy Paderewskiego w ramach projektu „Galeria
Uliczna” zainaugurowano wystawę pt. „90 lat nowodworskiego harcerstwa”. W sobotę w parku miejskim
przy ul. Zakroczymskiej mieszkańcy miasta mogli
odwiedzić „Polową Izbę Pamięci”, w której zgromadzono część ekspozycji z powstającej izby pamięci,
w której zostaną zgromadzone pamiątki środowiska
nowodworskich harcerzy. Wystawa została ciepło
przyjęta przez mieszkańców miasta, wielu z nich odnalazło się na historycznych fotografiach.
W parku odbył się również apel, a zaraz po nim harcerze posadzili drzewo. „Dąb 90-lecia” nawiązuje do
symboliki krzyża harcerskiego, na którym znajdują
się liście dębu.

UROCZYSTA MSZA I NOWA ULICA
W niedzielę w Modlinie Starym, na zaproszenie
Modlińskiego Środowiska ZHP, na uroczystej Mszy
Świętej stawili się przedstawiciele władz miejskich,
hufca ZHP oraz zaproszeni goście. Mszę celebrował
dh. Ojciec Bartłomiej, piastujący na co dzień funkcję
opiekuna amerykańskich skautów w Stanach Zjednoczonych.
O godzinie 12.00 przed siedzibą hufca przy ul. Paderewskiego odbyła się uroczystość otwarcia ul.
Harcerskiej oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy
upamiętniającej wszystkich zaangażowanych w tworzenie ruchu harcerskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Poświęcenia tablicy dokonał Dziekan dekanatu nowodworskiego ks. dr Bogdan Sankowski,
proboszcz tutejszej parafii Św. Michała Archanioła.
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski
odczytał Uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu nazwy
ul. Harcerskiej. Symboliczną tabliczkę z nazwą ulicy
Komendantowi Hufca phm. Sebastianowi Sosińskiemu wręczył Burmistrz Miasta Jacek Kowalski.
Były też ciepłe słowa od Starosty Nowodworskiego

Krzysztofa Kapusty oraz Przewodniczącego Rady
Powiatu dh. Zdzisława Szmytkowskiego.
PAMIĄTKI I PODZIĘKOWANIA
Od przybyłych na uroczystości gości harcerze otrzymali pamiątki, m.in. dwa mosiężne krzyże harcerskie, które na ręce komendanta hufca złożył prezes
Stowarzyszenia WND Mariusz Dudek.
Komenda Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim składa serdeczne podziękowania Staroście Nowodworskiemu Krzysztofowi Kapuście,
Przewodniczącemu Rady Powiatu dh. Zdzisławowi
Szmytkowskiemu, Dziekanowi dekanatu nowodworskiego ks. dr Bogdanowi Sankowskiemu, proboszczowi parafii Św. Michała Archanioła w Nowym
Dworze Mazowieckim, ks. Kanonikowi Edwardowi
Packowi, Ojcu dh. Bartłomiejowi, Radnym Rady
Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, wszystkim zaproszonym gościom, sympatykom harcerstwa,
naszym przyjaciołom, a przede wszystkim Burmistrzowi Miasta Jackowi Kowalskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzysztofowi Bisialskiemu za pomoc w organizacji uroczystości.
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Manewry po raz pierwszy

Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak foto Grzegorz Jędrych

54 uczestników stanęło na trasie rajdu
rowerowego „Szlakiem Pozycji Obronnych
Twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku”.
Głównym organizatorem imprezy był Oddział
PTTK w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na starcie rajdu o godz. 10:00 stanęli nie tylko rowerzyści z Nowego Dworu i okolic, ale też z Warszawy i odległego Poznania. Ci ostatni poruszali się za peletonem swoim samochodem. Ponad
20-kilometrowa trasa zaczynała się i kończyła
w Twierdzy Modlin. Wiodła spod Bramy Ostrołęckiej do Pomnika Obrońców Modlina, gdzie wyznaczony był pierwszy przystanek na trasie. Tam
najmłodsi uczestnicy rajdu złożyli kwiaty pod
monumentem. Kolejnym etapem wycieczki był
przejazd do Zakroczymia i zwiedzanie Fortu 1. Tu
Rotmistrz Maciej Kostrzewski opowiedział zebranym historię obiektu. Zapalono też znicze w hołdzie
poległym obrońcom Twierdzy Modlin z 1939 roku.
Niewątpliwą atrakcją okazała się możliwość wejścia
do środka obiektu i zwiedzenia jego wnętrz. Jak zawsze w takich wypadkach nieodzowne okazały się
latarki. Stamtąd wycieczka ruszyła do Fortu 2 w Kosewie, na co dzień zamkniętego dla zwiedzających.
Dalej trasa wiodła do Pomiechówka, gdzie oglądano
Fort 3. Także i tu zwiedzanie wnętrz połączone było
z krótką informacją nt. historii Fortu i tragicznych
losów jego więźniów. Po siedmiu godzinach rajd zatoczył koło i zakończył się turystycznym ogniskiem
w Twierdzy Modlin.
Głównym przesłaniem rajdu było upamiętnienie
70. rocznicy obrony Twierdzy Modlin. Jednak, jak
mówią jego organizatorzy, równie ważne było przybliżenie uczestnikom rajdu historii wojny obronnej
września 1939 roku. Dlatego też na trasie wycieczki
nie zabrakło innych miejsc wchodzących w skład
pozycji obronnych Twierdzy Modlin z tamtego
okresu.
Za naszym pośrednictwem inicjatorzy imprezy składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Miasta
Jackowi Kowalskiemu, Nowodworskiemu Ośrodkowi Kultury oraz służbom porządkowym, m.in. policji, za pomoc okazaną przy organizacji rajdu.

W dniach 26–27 września br. mieliśmy pierwszą
edycję imprezy pn. Manewry Kabaretowe. Jej organizatorem byli Wojskowy Ośrodek Kultury w Modlinie Twierdzy, Nowodworski Ośrodek Sportu
i Rekreacji i Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Miasta Jacek Kowalski.
Pierwszego dnia w sali kinowej Klubu Garnizonowego odbył się Finał Przeglądu Kabaretów Amatorskich. Wystąpiły kabarety: Kabaret Dasza Von Yock,
Kompania Grabi, Stado Umtata i Paralaksa.
Laureat przeglądu, zdobywca „Złotej Menażki” ka-

baret Dasza Von Yock wystąpił jako pierwszy podczas Nowodworskiej Nocy Kabaretowej. Na scenie
w hali sportowej NOSiR wystąpili Grupa Rafała
Kmity, Kabaret Łowcy. B i Paranienormalni. Całość
prowadził znany wszystkim konferansjer Artur Andrus.
Licznie przybyła na imprezę publiczność co chwila
wybuchała salwami śmiechu.
Jak zapewniają organizatorzy imprezy w przyszłym
roku „powtórka z rozrywki”, czyli druga edycja Manewrów. Na zdjęciach przypominamy, jak bawiliśmy się w tym roku.

Wydarzenia
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Jarmark Nowodworski
tekst i Foto Organizatorzy Jarmarku

20 września w Parku Wybickiego odbyła się impreza plenerowa skierowana do mieszkańców powiatu
nowodworskiego. „Jarmark Nowodworski, czyli cudze chwalicie swego nie znacie” spotkał się z bardzo
pozytywną reakcją mieszkańców.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była Katarzyna Topczewska z firmy HARD-TEAM, która
wraz Tadeuszem Sosińskim, Prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Nowego Dworu im. Jana Herbu Nałęcz
i Piotrem Romaniukiem z Najemnej Drużyny Dzików wspólnie przygotowali to spotkanie.
Do udziału w Jarmarku organizatorzy zaprosili lokalnych rzemieślników, rękodzielników, kluby zainteresowań, firmy z branży rekreacyjnej oraz ośrodki
agroturystyczne. Ostatecznie do projektu stanęło
około 40 wystawców.
Głównym celem tego spotkania było przybliżenie
mieszkańcom możliwości lokalnych firm oraz pokazanie, w jaki sposób można spędzić czas w mieście
i jego okolicach.
Na odwiedzających Jarmark czekało wiele atrakcji
przygotowanych przez organizatorów: zapierające
dech w piersiach pokazy tresury konnej (grupa Buzdygan), żywa lekcja historii w wykonaniu Najemnej
Drużyny Dzików, pokazy Klubu Klan, młode Orły
z UKS zachęcały do zainteresowania się piłką nożną. Nie zabrakło oferty dla osób niepełnosprawnych
– tutaj pole do popisu miały Warsztaty Terapii Zajęciowej z Nowego Dworu i Nasielska.
Firmy z branży rekreacyjnej zorganizowały zajęcia,
gdzie można było spróbować swoich sił na mostach

linowych czy kuli zorbing. Pasjonaci golfa mogli
spróbować swoich sił na przygotowanym polu golfowym, a miłośnicy Kubicy sprawdzić się w wyścigach zdalnie sterowanych bolidów.
Tego dnia mieszkańcy mogli podziwiać prace lokalnych rękodzielników. Swoje prace zaprezentowali
artyści malarze, koło gospodyń wiejskich z Leoncina, Babie Lato – decoupage, ceramika, malowanie
na szkle, biżuteria artystyczna oraz narzędzia i ozdoby Indian.
Niewątpliwą atrakcją tego spotkania była możliwość
zwiedzenia Twierdzy Modlin z przewodnikiem z Towarzystwa Przyjaciół Twierdzy Modlin. Na chętnych
czekał darmowy bus.
Na wszystkich tych, który mogli poczuć się zmęczeni przygotowanymi atrakcjami czekał profesjonalny
gabinet masażu, gdzie można było odpocząć i zrelaksować się.
Organizatorzy zatroszczyli się też o oprawę artystyczną Jarmarku. Na scenie mogliśmy podziwiać,
zespoły muzyczne i taneczne ze Spółdzielczego
Ośrodka Kultury w Nowym Dworze oraz z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nasielsku.
Na koniec spotkania przygotowana była biesiada
taneczna w wykonaniu grupy muzyków z zespołu
TITANIC.

Organizatorzy Jarmarku dziękują Burmistrzowi
Miasta za zaufanie oraz pomoc w realizacji tego
wydarzenia, które wielu sceptykom wydawało się
niemożliwe. Należy tutaj wspomnieć, że projekt był
przygotowany w zaledwie 30 dni, a organizatorzy
nie czerpali z tego tytułu żadnych profitów finansowych, dzięki czemu wszyscy wystawcy mogli bezpłatnie się zaprezentować.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku podczas kolejnego Jarmarku Nowodworskiego będziemy mogli
liczyć na Państwa zainteresowanie i obecność.
Do zobaczenia za rok i dziękujemy za przychylność
i słowa poparcia, które od Was – mieszkańców powiatu nowodworskiego oraz przyjezdnych słyszeliśmy podczas tegorocznego Jarmarku. Dla takich
chwil warto się starać!
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Gabinet Terapeutyczny
AuRuM

oferuje dzieciom i młodzieży pomoc specjalistyczną:
– terapeuty pedagogicznego,
– psychologa,
– logopedy,
– specjalisty w zakresie usprawniania ruchowego.
Rodzicom i opiekunom – porady i warsztaty w zakresie
wspierania dziecka w rozwoju.
Zajęcia w AuRuM to nauka i zabawa w bezstresowej atmosferze, skierowane do wszystkich dzieci i młodzieży.
W okresie letnim i zimowym (wakacje i ferie) AuRuM proponuje swoim podopiecznym zorganizowany wypoczynek
łączący różne formy rekreacji i terapii.
AuRuM współpracuje z: przedszkolami, szkołami, Rodzinnym Domem Dziecka w Cegielni Kosewo, Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”, Klubem Azjatyckich Sztuk Walki „Heian”, Centrum Leczenia
i Rehabilitacji Kręgosłupa.
AuRuM
Gabinet Terapii Pedagogicznej
Tel. 022 785 28 26, Tel. kom. 0600085236
e-mail: AuRuM.GTP@wp.pl
www.AuRuMGTP.pl
Zajęcia prowadzone są w godz. 16:00–20:00 w formie
indywidualnej i grupowej w gabinecie, a także w miejscu
zamieszkania dziecka.

Zebrania osiedlowe
W październiku odbędą się zebrania Mieszkańców
Osiedla nr 2 i Osiedla nr 4. Spotkania odbędą się:
Osiedle nr 2 – 28 października br.
godz. 18:00 w Publicznym Gimnazjum nr 2
Osiedle nr 4 – 21 października br.
godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 5.
Na zebraniach zostaną m.in. wręczone nagrody za
udział w konkursach kwiatowych, organizowanych
w okresie lenim przez Zarządy Osiedli.
Wszystkich mieszkańców ww. osiedli serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa!

Bezpłatne korepetycje
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
słowa uznania dla dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno - wychowawczej
wszystkim nowodworskim szkołom i placówkom oświatowym
przekazują
Władze Samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego.
Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Edukacji,
Życzymy Wam
wielu sukcesów zawodowych,
aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania,
a przede wszystkim zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i ... optymizmu.

Masz problem z matematyką, angielskim, polskim,
historią albo z innym przedmiotem? Przyjdź do nas,
pomożemy pokonać trudności. A może Ty podzielisz
się swoją wiedzą i czasem z kimś, kto tej pomocy potrzebuje. Pomoc w odrabianiu lekcji, bezpłatne korepetycje w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum,
oferują Paulina Depowska, Beata Rafalska i Dominika Słowikowska.
Zapraszamy do Biblioteki na Osiedlu Młodych, ul.
Wojska Polskiego 37, tel. 022 775 25 57.

Nowa powierzchnia
reklamowa
Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończonym remontem ogrodzenia na Targowisku Miejskim
nr 2 (Manhattan) pojawiła się nowa powierzchnia reklamowa. Do wynajęcia jest 10 tablic o wymiarach
1,70 x 3,00 m. Tablice są integralną częścią ogrodzenia.
Stawki wynajmu określa uchwała Rady Miejskiej.
Bliższe informacje pod nr. tel. 022 775 17 35 w godz.
7:00–15:00. Zapraszamy!

Wolontariusze
do biblioteki
FILIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
(BIBLIOTEKA NA OSIEDLU MŁODYCH)
POSZUKUJE CHĘTNYCH (UCZNIOWIE,
STUDENCI, NAUCZYCIELE, PASJONACI)
DO WSPÓŁPRACY Z BIBLIOTEKĄ
W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZY. BARDZO
MILE WIDZIANE BĘDĄ OSOBY PRAGNĄCE
POPROWADZIĆ (POMÓC W POPROWADZENIU):
– KÓŁKA TEATRALNEGO
– KÓŁKA PLASTYCZNEGO
– KOREPETYCJI
– MOGĄCE POMÓC W ODRABIANIU LEKCJI
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY
O ZGŁOSZENIE SIĘ DO NASZEJ BIBLIOTEKI
– UL. WOJSKA POLSKIEGO 37,
W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI:
poniedziałek–piątek od 12:00 do 18:00,
a w środy od 11:00 do 15:00

Fotoreportaż
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70 lat później
…. uroczystości
rocznicowe
Tekst i Foto Aneta Pielach - Pierścieniak

We wrześniu minęła 70. rocznica bohaterskiej obrony Twierdzy Modlin.
20-tysięczna załoga Twierdzy, od 11 września dzielnie walczyła
w osamotnieniu z nazistowskim najeźdźcą dając tym samym przykład
wielkiego męstwa. Skapitulowała z powodu braku amunicji, lekarstw
i żywności – dzień po kapitulacji Warszawy. W walce życie straciło
ponad 2 tysiące żołnierzy.

FAKTY NOWODWORSKIE VI/X 2009

FAKTY NOWODWORSKIE VI/X 2009

Tak jak co roku, w hołdzie poległym, dla uczczenia
tamtych dni, władze Nowego Dworu Mazowieckiego zorganizowały uroczystości rocznicowe. Jednak
tegoroczne obchody września 1939 roku, ze względu
na okrągłą rocznicę walk, miały charakter wyjątkowy. W założeniu miały mieć profil patriotyczny oraz
walor turystyczno-edukacyjny. Koncentrując się na
fakcie historycznym, iż Modlin bronił się o 1 dzień
dłużej niż stolica oraz, że ten fakt tkwi w świadomości większości Polaków, władze miasta zaplanowały
obchody w dzień wolny od pracy, najbliższy faktycznej rocznicy kapitulacji Twierdzy Modlin. Na
obchody zaproszono Obrońców Modlina oraz Ich
rodziny, władze państwowe, samorządowe różnych
szczebli, mieszkańców oraz turystów.
W programie obchodów jako pierwsze odbyły się
uroczystości w Muzeum Kampanii Wrześniowej
i Twierdzy Modlin, gdzie odsłonięto makietę fortecy
ufundowaną przez władze miasta.
O godz. 11.00 w intencji Obrońców Modlina odprawiono Mszę Świętą z ceremoniałem wojskowym,
która zakończyła się uroczystym apelem poległych.
Pod pomnikiem złożono wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie w Klubie Garnizonowym odbyło się
„Spotkanie pokoleń” z udziałem Obrońców Modlina
i Ich rodzin, potomków poległych, dzieci, młodzieży
i starszych. Sala kinowa Klubu wypełniona była po
brzegi. Zebrani mieli okazję wysłuchać relacji walczących we wrześniu 1939 roku oraz zapoznać się
z wystawą przygotowaną przez Klub Przewodników
„BASTION” pt. Obrona Modlina 1939 r. Na wystawie prezentowane były oryginalne zdjęcia Twierdzy
Modlin z okresu II Wojny Światowej.
Kulminacyjnym punktem obchodów była część historyczno-edukacyjna, którą stanowiła inscenizacja
bitwy „Obrona Modlina 1939”. Uczestniczyli w niej
zaproszeni goście, mieszkańcy miasta oraz turyści.
Zgromadzeni mieli okazję nie tylko oglądać walkę
na polu bitwy ale też w specjalnie zaaranżowanych
przerwach akcji spiker przybliżał w częściach historię bohaterskiej obrony Modlina.
Władze Miasta składają za naszym pośrednictwem
serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom i instytucjom, które pomogły w organizacji
obchodów, m.in. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Księżom Parafii Nowodworskich,
II Mazowieckiej Brygadzie Saperów, Fundacji
„MILITARIS”, Klubowi Przewodników Terenowych „BASTION”, Stowarzyszeniu Przyjaciół
Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin, GRH Kampinos, ZHP – Hufiec Nowy Dwór
Mazowiecki, Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków, Agencji Mienia Wojskowego,
5 Ośrodkowi Przechowywania Sprzętu i III Okręgowym Warsztatom Technicznym oraz wielu innym
organizacjom z terenu miasta, które niosąc pomoc
ułatwiły organizację tego, zakrojonego na szeroką
skalę, przedsięwzięcia.
Według szacunków organizatorów w uroczystościach uczestniczyło ok. 10 tys. osób.
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Sprawy społeczne
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Mammografia
Tekst Teresa Łapińska Foto Aneta Pielach- Pierścieniak

W Polsce od wielu lat wzrasta zachorowalność na raka piersi. Wzrost
zachorowalności dotyczy zwłaszcza nowotworów piersi u kobiet
w wieku pomenopauzalnym, a związany jest głównie ze zmianą
stylu życia kobiet. Statystycznie co 16 Polka zapada na tą chorobę.
Wprowadzone na szeroką skalę badania mammograficzne znacznie
poprawiły wykrywalność raka piersi.

Mammografia – wykrywanie, czy wykluczenie choroby piersi?
Aby odpowiedzieć na to pytanie przypomnijmy sobie co znaczy słowo mammografia?
Mamma, z języka łacińskiego – pierś, grapho z języka greckiego – piszę. Badanie profilaktyczne piersi, poprzez wykonanie mammografii dokonujemy
za pomocą promieni rentgenowskich lub fal ultradźwiękowych. Obie metody pozwalają zdiagnozować stan zdrowia lub dokonujących się zmian chorobowych piersi, np. wykryć mikrozwapnienia piersi, potwierdzić lub wykluczyć obecność guza.
Badania, które miały miejsce na terenie miasta Nowy
Dwór Mazowiecki w dniach 15–16 czerwca i 20–24
września br. przy ulicy Paderewskiego 7 pozwoliły
ponad 700 kobietom przebadać swoje piersi.
Oto niektóre z komentarzy:
Kobieta lat 59
„Otrzymałam zaproszenie na mammografię listownie, wykonałam telefon, aby się zapisać i jestem tu,
czekając na badanie. To dobrze, że mogę się przebadać, ostatnie badanie ponad dwa lata temu nie wykryło nic niepokojącego, mam nadzieję, że i teraz
tak będzie??? ”
Kobieta lat 49
„Przyszłam prosto po mszy, gdzie ksiądz ogłaszał,
że można się bezpłatnie przebadać. Jedynie dzisiaj
mam na to czas. Pracuję na zmiany i opiekuję się
ponad 80-letnią, schorowaną matką. Chciałabym
wiedzieć, czy nie mam jakiego raka”

Kobieta lat 62
„Chcę się przebadać, bo czytałam na ogłoszeniu
w aptece, że mnie to dotyczy. Nie wiem tylko, czy
to będzie bolało? ”
Kobieta lat 50
„W mojej rodzinie siostra 39 lat zmarła na raka, ale
ona miała zmienione piersi…
Nie chciała się ani przebadać, ani leczyć. Czekam na
badanie, nie będę ryzykować, podobno im wcześniej
wykryty, tym lepiej się leczy. Tylko czy ta aparatura
jest dobra? Tyle się słyszy różnych opinii w mediach
na ten temat i kto robi te badania? ”
Z powyższych wypowiedzi snują się następujące
refleksje: I tak wypowiedź pierwszej z kobiet (choć
nie tylko) dowodzi troski o diagnozę własnych piersi. Na marginesie dodam, że nie tylko badania piersi
chronią przed rozwojem choroby, ale szeroko pojęta
profilaktyka, czyli to, co robimy dla swojego organizmu przed i po badaniach.
A czy to będzie bolało?
Mammografia jest badaniem radiologicznym, czyli prześwietleniem. Samo badanie jest czynnością,
która polega na odpowiednim ułożeniu piersi tak,
aby przywierała do aparatury. Na płycie układana
jest pierś jedna, druga, technik radiolog dociska je
z góry, drugą płytą. Następnie zmienia się położenie
płyt, aby objąć każdą pierś z boków. Wytrzymujemy kilka sekund. Najczęściej odczuwalnym przez
kobiety jest ból lub dyskomfort z powodu właśnie
tego ucisku gruczołu piersiowego. Jeśli badanie
wykonują osoby uprzejme, wczuwające się w rolę,

którą wykonują, obserwują reakcję osoby badanej,
(empatyczne), aparat, którym wykonuje się badanie
jest sprawny, osoba badana współpracuje z osobą
wykonującą badanie diagnostyczne, to dyskomfort
z tytułu wykonywania go jest znacznie mniejszy.
A tak na marginesie cóż znaczy nawet lekki ból wobec zagrożenia chorobą nowotworową i jej następstwami – skutkami bolesnymi o wiele bardziej.
Czy ta aparatura jest dobra?
Badania na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego wykonano aparaturą typu ALPHA IQ firmy
INSTRUMENTARIUM, na podstawie zezwolenia
Sanepidu Nr 64-XII-Z/02 Nr 61-XII-Z/03 przez
Centrum Usług Medycznych FADO S.A ,w Gdyni.
Oprócz badania aparaturą, badające się kobiety
wypełniały ankiety, które przydatne będą lekarzowi opisującemu wyniki badania. W ciągu dwóch,
trzech tygodni przebadane pacjentki otrzymają wyniki przeprowadzonego badania – klisze wraz z opisem lekarza.
Pamiętajmy!!! Ryzyko raka jest coraz większe wraz
z upływem czasu:
• u kobiet, które nie rodziły,
• w rodzinie, w której mama, babcia, siostra chorowały na raka piersi,
• u kobiet, które wcześnie zaczęły miesiączkować
i późno przekwitać,
• mających długi okres aktywności hormonalnej,
• które przeszły mastektomię (odjęcie piersi), u których dwa razy częściej może pojawić się guz piersi, po drugiej stronie.
Dlatego apelujemy – Badajmy swoje piersi!!!
Systematycznie i szczególnie często, o ile stosujemy
HTZ (Hormonalną Terapię Zastępczą), hormonalną
antykoncepcję.
Nie rezygnujmy również z badania USG, bo jeden
i drugi sposób badania piersi ujawnia w nich zmiany
chorobowe, które wymagają szybkiej interwencji,
te, które jej nie wymagają, jak również te, które wymagają obserwacji.
To, że akcje profilaktyki raka piersi przeprowadzone
na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego spotkały
się z dużym odzewem i zainteresowaniem dowodzi
coraz większej świadomości społecznej, dając tym
samym szansę reagowania w czasie dogodnym dla
zdrowia.
Ponieważ zainteresowanie badaniami było bardzo duże, władze samorządowe Nowego Dworu
Mazowieckiego, które we współpracy z SZPZOZ
w Nowym Dworze Mazowieckim i w porozumieniu z FADO w Gdyni, podjęły się wyżej opisanego
przedsięwzięcia zdecydowały o przedłużeniu akcji
profilaktycznej jeszcze o jeden dzień.
Te panie, które nie zdążyły się przebadać w akcjach prowadzonych 15–16 czerwca i 20–24 września miały możliwość poddania się mammografii
27 września. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców
Nowego Dworu Mazowieckiego do śledzenia informacji nt. prowadzonych przez nas profilaktycznych
akcji zdrowotnych.
Zapraszamy na badania wszystkich, którym zdrowie
własne i najbliższych nie jest obojętne.
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Profilaktyka uzależnień
Tekst Agnieszka Sejda foto Aneta Pielach-Pierścieniak

Profilaktyka uzależnień jest jednym z zadań gminy wynikającym z zapisów obowiązujących
aktów prawnych, w tym, w szczególności, z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii i ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym i ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Powyższe akty prawne zobowiązują gminy m.in.
do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, udzielenia tym rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenia działań profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży oraz wspomagania działalności instytucji
i organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych
w tym zakresie.
W tym celu każda gmina opracowuje uchwalany corocznie przez radę gminy program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, na realizację
którego przeznaczone są środki finansowe pochodzące
z wpływów za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.
Program taki oczywiście realizuje również Nowy
Dwór Mazowiecki, w ramach którego prowadzonych
jest szereg zadań mających na celu udzielenie pomocy
Na konferencji była możliwość zadawania pytań
i wymiany doświadczeń

i wsparcia osobom doświadczającym problemów uzależnienia oraz z zakresu profilaktyki. Powyższe zagadnienia były tematem konferencji zorganizowanej przez
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, prowadzące w Kazuniu Bielany Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny, na której miałam przyjemność wygłosić
prezentację poświęconą roli samorządów gminnych
w zakresie profilaktyki uzależnień. Uczestniczyli
w niej przedstawiciele wielu samorządów gminnych,
dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz terapeuci uzależnień. W spotkaniu zorganizowanym na terenie Ośrodka uczestniczyli również
jego pacjenci, nadając wyjątkowy charakter tej chwili. Ideą przedsięwzięcia było nawiązanie współpracy,
poszukiwanie nowych rozwiązań w terapii uzależnień oraz promowanie tych sprawdzonych sposobów,
a przede wszystkim uwrażliwienie na działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży.
Każdy kto opuszcza ośrodek sadzi „drzewko
nadziei”
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Wyprawka szkolna
Tekst WYDZIAŁ EDUKACJI UM

W ramach rządowego programu pomocy uczniom
w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” uczniowie klas:
pierwszej, drugiej i trzeciej szkoły podstawowej oraz
pierwszej klasy gimnazjum mogli skorzystać z możliwości dofinansowania zakupu podręczników.
Warunkiem otrzymania pomocy było nieprzekroczenie kryterium dochodowego tj. 351 zł na osobę.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego
w niektórych przypadkach (np. w przypadku ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie)
na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej
również może być także udzielona pomoc w formie
zakupu podręczników. Decyzję o udzieleniu pomocy
w takich przypadkach podejmował dyrektor szkoły.
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało środki
na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych
w wysokości 22 368,00. Uczniowie klas pierwszych
i drugich szkoły podstawowej mogli otrzymać dofinansowanie do wysokości 150 zł, klas trzecich
170 zł i pierwszych gimnazjów – 280 zł. Ogółem
udzielono dofinansowania 92 uczniom, w tym:
66 uczniom szkoły podstawowej i 26 uczniom rozpoczynającym naukę w I klasie gimnazjum.

Zdrowie
pięknem kobiety II etap
Tekst Aneta Pielach-Pierścieniak

Rak szyjki macicy to drugi co do częstości
występowania nowotwór wśród kobiet.
Każdego roku z jego powodu umiera
w Europie 30 tys. z nich. Tymczasem choroba
wykryta we wczesnym stadium jest w pełni
wyleczalna. Badania cytologiczne są jednym
z podstawowych elementów pomocnych
w wykrywaniu tego nowotworu.
Jak wynika ze statystyk Mazowsze zajmuje jedno
z ostatnich miejsc pod względem wykonywania przez
kobiety badań cytologicznych. A badania te pomagają we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy.
„Zdrowie pięknem kobiety” to konkurs, który służy
propagowaniu profilaktyki raka szyjki macicy. Jego
organizatorem jest Mazowieckie Centrum Zdrowia
Publicznego wraz z Centrum Onkologii.
Konkurs rozpoczął się w marcu br. Trwa do końca
grudnia. Jego adresatkami są kobiety pomiędzy 25.
a 29. rokiem życia. Dotyczy kobiet zameldowanych
na terenie województwa mazowieckiego, które skorzystają z bezpłatnego badania cytologicznego w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Wystarczy
wypełnić ankietę medyczną oraz podpisać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych.
Celem konkursu jest uwrażliwienie społeczeństwa
na problem profilaktyki chorób nowotworowych
poprzez zachęcenie kobiet do regularnego wykonywania badań cytologicznych, a także uświadomienie
im, że piękno kobiety to nie tylko piękno zewnętrzne, ale także zdrowie. Rak szyjki macicy to drugi co
do częstości występowania nowotwór wśród kobiet.
Każdego roku z jego powodu umiera w Europie
30 tys. kobiet. Choroba wykryta we wczesnym stadium jest w pełni wyleczalna. Dodatkowe informacje
nt. konkursu można uzyskać pod nr tel. 022/ 863 03 20
wew. 121;   863 03 20 wew. 127.  

bezpieczeństwo`
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Bezpieczne maluchy

Fotoradar w październiku

Tekst i Foto Straż Miejska

Tekst i Foto Straż Miejska

Od początku września aż do piątku 11.09. nowodworscy
strażnicy miejscy realizowali program „Bezpieczna droga
do szkoły”. Codziennie w godzinach porannych od 7.30
do 10.00 pomagali młodszym i starszym dzieciom przejść
bezpiecznie przez jezdnię. Jednocześnie pilnowali porządku. Akcja miała miejsce w pobliżu szkół, na ulicach:
Bohaterów Modlina, przy skrzyżowaniu z ul. Zdobywców
Kosmosu i Spacerową, 29 Listopada w Twierdzy oraz
ul. Kopernika przy Szkolnej w Modlinie.

Harmonogram pomiaru prędkości urządzeniem kontrolno-pomiarowym „Fotorapid CM 011”,
prowadzony na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki przez Straż Miejską w Nowym Dworze
Mazowieckim w październiku 2009 r.
Data

Miejsce

Czas

01.10.2009

Wojska Polskiego, droga nr 630 (wojewódzka)

zgodnie z dok. fotograficzną

06.10.2009

ul. Bohaterów Modlina

zgodnie z dok. fotograficzną

08.10.2009

Wojska Polskiego

zgodnie z dok. fotograficzną

13.10.2009

Droga S-7 przy moście na rzece Wisła,
kierunek do Warszawy

zgodnie z dok. fotograficzną

15.10.2009

ul. Czarnieckiego (przy ul. Szkolnej)

pomiar

20.10.2009

ul. Ledóchowskiego

zgodnie z dok. fotograficzną

22.10.2009

ul. Gen.Thommee

zgodnie z dok. fotograficzną

27.10.2009

ul. Okunin

zgodnie z dok. fotograficzną

29.10.2009r

Droga S-7 przy moście na rzece Wisła,
kierunek do Warszawy

zgodnie z dok. fotograficzną

Łabędź uratowany

Niedozwolone plakatowanie

Przejścia obstawione

Tekst i Foto Straż Miejska

Tekst i Foto Straż Miejska

Tekst i Foto Straż Miejska

Kolejne ranne zwierzę z Nowego Dworu trafiło do „Ptasiego Azylu” w warszawskim ZOO. Tym razem chodziło o łabędzia. 5 września do straży miejskiej zadzwoniła kobieta,
która zauważyła ptaka, wyglądał wg niej na potrzebującego
pomocy. Łabędź znajdował się na wysepce oddalonej od
brzegu o około 20 m dzięki pomocy ze strony policji rzecznej ptaka złapano i strażnicy odwieźli go do Warszawy.
Lekarz po zbadaniu stwierdził poranioną szyję. Powodem
problemów z poderwaniem się do lotu był brak piór – lotek.
Po wyleczeniu ptak wróci na wolność.

Straż Miejska apeluje o nierozwieszanie plakatów i ogłoszeń w niedozwolonych miejscach! Takie sytuacje zdarzają
się w mieście coraz częściej. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie rozklejania ogłoszeń na terenie miasta „reklamujące” jedną ze szkół nauki jazdy. Już ukarano dwie
osoby rozklejające i trwają ustalenia kolejnych osób, które
nakleiły ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Od początku września na przejściach dla pieszych w rejonach szkół na ul. Paderewskiego róg Partyzantów i ul.
Wojska Polskiego przy „ Dębince” rozpoczęli pracę tzw.
„stopmeni”. Panowie po właściwym przeszkoleniu i ubrani
w specjalne uniformy przeprowadzają dzieci przez jezdnie.
Godziny ich pracy zostały uzgodnione z dyrekcją pobliskich szkół. Rozpoczynają pracę o godz. 7.30, a kończą
o 16.30 na ul. Paderewskiego i o 17.00 na ul. Wojska Polskiego (z odpowiednią przerwą).
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Złote medale Mistrzostw
Warszawy w NDM!
Tekst i foto Artur Żuk

Z zawodów na zawody potwierdza swój talent,
doskonałą formę i ducha walki (sportowej)!
Ostatnio zdobył tytuł Mistrza Warszawy.

Kacper Żuk – zawodnik NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki (uczeń SP 5), potwierdził, że brązowy
medal Mistrzostw Polski Krasnali w Tenisie Ziemnym, zdobyty w sierpniu nie był dziełem przypadku. W weekend (5–6 września) udowodnił, że
w województwie mazowieckim nie ma sobie równych w swojej kategorii wiekowej (do lat 10-ciu)
i w Otwartych Mistrzostwach Warszawy (będących
jednocześnie Wojewódzkim Turniejem Klasyfikacyjnym), rozgrywanych na kortach Legii Warszawa,
zarówno w grze pojedyńczej jak i grze deblowej
stanął na najwyższym stopniu podium. W ten sposób dwa złote medale przyjechały do NDM!. Przez
najbliższy rok, Kacper będzie nosił tytuł Mistrza
Warszawy 2009!
Życzymy powodzenia w następnych turniejach
i gratulujemy kolejnego sukcesu!

Pożegnanie Lata
tekst i foto Zurka

Ci, którzy biegają rekreacyjnie miło spędzili czas
w rodzinnej atmosferze. Dla innych był to ostatni
trening przed ważniejszymi startami, jakimi są
Maraton Warszawski czy Bieg o Nóż Komandosa.
Sezon biegowy w pełni. Każda okazja do treningu czy
startu jest dobra, choćby pożegnanie lata.
W ten właśnie sposób można było cieszyć się ostatnimi
letnimi promieniami słońca w Legionowie. Na trasie biegu rodzinnego, jak również biegu głównego „Pożegnanie
Lata” nie zabrakło mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego. Karolina i Piotr Prasał oraz Paweł i Katarzyna
Żurek pokonali rodzinnie dystans 800 m, by następnie
wystartować w biegu głównym. Piotr Prasał dystans 12,4
km pokonał w czasie 1:05:04, a Katarzyna Żurek 5,4 km
przebiegła w czasie 27:06 zajmując II miejsce wśród kobiet i II miejsce w kategorii wiekowej. Gratulujemy!

sport
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V Bieg Katorżnika
Tekst Katarzyna Żurek Foto Katarzyna Żurek, Joanna Oleksza

Trzech mieszkańców Nowego Dworu stanęło na starcie tegorocznego Biegu Katorżnika. Co roku
liczba chętnych do zmagania się trudami trasy jest co raz większa. W tym roku po raz pierwszy
osobno startowały kobiety.

Niewątpliwie do najciekawszych letnich biegów należy Bieg Katorżnika w Kokotku k/Lublińca, który
zaliczamy do tzw. Wielkiego Szlema Lublinieckiego
(Katorżnik, Bieg o Nóż Komandosa i Maraton Komandosa) organizowanego przez WKB Meta Lubliniec.
Jego popularność w Polsce jest tak duża, że na 2
miesiące przed biegiem zamykane są listy startowe,
a liczba chętnych rośnie z roku na rok.
Tegoroczna V edycja to 5 równorzędnych biegów,
liczących każdy ok. 200 zawodników i wyłaniających 5 zwycięzców. Trzy z nich obsadzone były
przez mieszkańców Nowego Dworu.
Godz. 13.00 – Katarzyna Żurek Olimpius Team
(WKB Meta Lubliniec), która z czasem 1h54’14”
uzyskała 12 lokatę wśród kobiet.

Godz. 14.00 – Leszek Wieloszyński JW 2229 NDM
biegł w 2h12’10” i ukończył trasę na 123 miejscu.
Godz. 15.00 – Krzysztof Jastrzębski KP PSP NDM po
1h49’48” ukończył bieg na 60 pozycji w swojej grupie.
Trasa liczyła ok. 10 km i wg większości opinii należała do najcięższych z dotychczas przygotowanych.
Choć dopisała pogoda, to nie należała do łatwych
przeprawa przez jezioro i leśne ścieżki, pokonanie
rowów melioracyjnych, gęstego błota, z którego
ciężko wyjąć nogę nie gubiąc butów, czołganie betonowymi przepustami, wspinaczka po drabinie linowej i skoki z mostu do wody. Na trasie dodatkowo
można było napić się mieszanki błota i katorżniczego kefiru, który wg Prezesa WKB Meta miał być
właśnie taki „brrrr...”
Nikt z kibicujących nie dziwił się, że do mety dociera ubłocony biegacz bez nogawki spodni, w porwanej koszulce czy bez jednego buta, który nawet
nie pamięta, gdzie zgubił. Takie się ponosi straty, by
za metą mieć szeroki uśmiech na twarzy, wspaniałe
wspomnienia, niezapomniane przeżycia i ogromną
satysfakcję bycia katorżnikiem.
W tym roku organizatorzy przygotowali oddzielny bieg wyłącznie dla kobiet. Liczyli, że zyska on
w ten sposób na atrakcyjności, a walka zaciętych
kobiet wojowniczek będzie bardzo widowiskowa.
Może spodziewali się powyrywanych włosów, połamanych paznokci, podbitych oczu i krwi na rękach?
Aż tak drastycznie nie było, ale na pewno się nie
zawiedli. Była zacięta rywalizacja, walka ze swoimi
słabościami, zmęczenie... były rany na ciele, siniaki
na nogach, podrapane ręce, były straty w odzieży...
ale przede wszystkim była znakomita zabawa, którą
jedna z uczestniczek określiła jako lepszą niż niejedna randka, połączona z błotną kuracją na świeżym powietrzu.
Brudne, ale szczęśliwe kończyły bieg, by za metą
zawisła na szyi kilkukilogramowa podkowa katorżnika, która zdawała się nie ważyć nic w porównaniu
z tym co pokonały na trasie dzielne katorżniczki.

Nasze miasto
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Jesień
Dziwny świt, czerwone słońce
Pięknie ptaki śpiewające
No, a niebo, jak złe morze
W niebieskim się burzy kolorze
Z drzew już liście opadają
Hula po nich stary wiatr
I przesadza je do Tatr
Tak, to jesień się już zbliża
A tuż za nią zima hyża
Zima goni złotą jesień
Przypomina, że już wrzesień
I niedługo ona wkroczy
I królestwo swe roztoczy
I spowije w swoje szaty
Piękne domy, stare chaty
Będzie wtedy inne słońce
Inne ptaki śpiewające …
Barbara Dalkowska

Osiedle w kwiatach
Wzorem poprzednich wydań „Faktów Nowodworskich” w październikowym numerze
także prezentujemy zdjęcia balkonów i ogródków przydomowych naszych mieszkańców.
Przedstawiają one efekt wielomiesięcznej pracy mieszkańców osiedla nr 1.
Przeglądu dokonaliśmy wspólnie z radnym i zarazem członkiem Zarządu Osiedla nr 1
Tadeuszem Sempławskim.

