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Za na mi trze cia edy cja Bu dże tu Oby wa tel -
skie go. Tym ra zem pół mi lio na zło tych po dzie -
lo no na osie dla – pro por cjo nal nie do licz by
miesz kań ców upraw nio nych do gło so wa nia.
Z prze bie giem ca łej pro ce du ry mo żna się za -
po znać na stro nie: www.no wy dwor -
maz.pl/oby wa tel ski. Na ła mach „Fak tów
No wo dwor skich” pre zen tu je my opi sy pro jek -
tów, któ re zo sta ną zre ali zo wa ne do koń ca ro -
ku przy szłe go.

Osie dle nr 1
Skwer Dobrogosta. Nowy wymiar estetyki

i komfortu wypoczynku
Mo der ni za cja Skwe ru im. abp. Do bro go sta

w za kre sie: mon taż 11 no wych ła wek że liw -
nych, 6 ko szy na śmie ci, uło że nie no wej na -
wierzch ni z kost ki bru ko wej wo kół fon tan ny
o po wierzch ni ok. 205 m2, wy ło że nie be to no -
we go ob ra mo wa nia fon tan ny okła dzi ną ka -
mien ną z pia skow ca lub gra ni tu
o po wierzch ni ok. 16 m2, mon taż pod świe tle -
nia ta fli wo dy fon tan ny oraz fi la rów ze ga ra
miej skie go. Re ali za cja przed mio to we go pro -

jek tu pod nie sie atrak cyj ność te go miej sca za -
rów no pod wzglę dem es te ty ki, kom for tu wy -
po czyn ku, jak i wi ze run ku mia sta i bę dzie
za spo ko je niem po trzeb zgła sza nych przez
miesz kań ców. Koszt re ali za cji za da -
nia: 75 000 zł.

Osie dle nr 2
Zagospodarowanie terenów między

ul. Sadową a Młodzieżową
Za da nie po le ga na re kul ty wa cji gle by, wy -

ko na niu ale jek chod ni ko wych oraz na sa -
dzeń 90 drzew. Koszt za da nia: 119 823,85 zł.

Co z Budżetu Obywatelskiego
w 2018 roku?
Tekst: Martyna Kordulewska

n Pół mi lio na zło tych w po dzia le na osie dla prze zna czy my na re ali za cję ini cja tyw
miesz kań ców.

Sło wo od bur mi strza
Sza now ni Pań stwo,

Paź dzier nik przy niósł nam ko lej ne do bre wia -
do mo ści. Otóż uda ło nam się po zy skać trze cie
do fi nan so wa nie, któ re od cią ży bu dżet na sze -
go mia sta, na pra ce przy daw nym Ka sy nie Ofi -
cer skim. Do dat ko wo za ję li śmy za szczyt ne
pierw sze miej sce na li ście ran kin go wej, ex
aequo z dwie ma in ny mi gmi na mi, któ rych pro -
jek ty ta kże uzy ska ły naj wy ższą licz bę punk tów.
Tym sa mym na daw ne Ka sy no Ofi cer skie otrzy -
ma my łącz nie, w ra mach trzech pro jek tów,
pra wie 11 mln zł z fun du szy unij nych! Dzię ki wy -
ższym środ kom ja kie był by do stęp ne w tym
kon kur sie, a ta kże ukie run ko wa niu pro jek tu
na ce le spo łecz ne i go spo dar cze, wy ko na na
zo sta nie do dat ko wo re wi ta li za cja oto cze nia
obiek tu, co za pew ne ucie szy za rów no miesz -
kań ców jak i tu ry stów. O szcze gó łach do ty czą -
cych za kre su prac re mon to wych w GKO
w ra mach wszyst kich trzech pro jek tów pi sze my
szcze gó ło wo w te ma cie nu me ru na str. 4–5.

We wrze śniu za koń czy ło się gło so wa nie
w trze ciej edy cji Bu dże tu Oby wa tel skie go.
O tym na co zo sta ną prze ka za ne w przy szłym
ro ku środ ki prze czy ta cie Pań stwo na str. 2–3.

Pra cu je my na dal nad opra co wa niem do ku -
men tu „Stra te gia roz wo ju mia sta na la ta 2018–
2030”. Przez ca ły rok od by wa ły się warsz ta ty
i kon sul ta cje a o tym co zo sta ło wy pra co wa ne
przez ten czas chce my przed sta wić na spo tka -
niu pod su mo wu ją cym ten pro ces. Już dziś za -
pra szam Pań stwa na nie. Spo tka nie od bę dzie
się 7 li sto pa da br. o godz. 17:00 w Urzę dzie Miej -
skim (sa la 410). Za chę cam tez do śle dze nia na -
szych stron na fb i stra te giandm. pl gdzie
na bie żą co in for mu je my o po stę pach prac.

We wnątrz te go wy da nia Fak tów No wo dwor -
skich za miesz cza my rów nież re la cje z wrze śnio -
wych wy da rzeń w mie ście a ta kże po raz
ko lej ny ma my oka zję po chwa lić się suk ce sa mi
na szych spor tow ców. W tym m -cu o wspa nia -
łym wy stę pie Klau dii Szu lec kiej w Pu cha rze Na -
dziei Olim pij skich i ko lej nych suk ce sach
na szych te ni si stów Sa ry El kosh i Kac pra Zu ka.
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Osie dle nr 3
Stworzenie nowych miejsc parkingowych

przy ul. Lotników
Za go spo da ro wa nie nie wy ko rzy sta ne go pa -

sa zie le ni wzdłuż ul. Lot ni ków na za tocz ki par -
kin go we na proś by i wnio ski miesz kań ców
osie dla. Miejsc par kin go wych zo sta nie wy ko -
na nych ty le, na ile po zwo li bu dżet prze zna -
czo ny na to za da nie: 35 000 zł.

Osie dle nr 4
Doposażenie placu przy Sempołowskiej
In sta la cja do stre et wor ko utu, do dat ko we

urzą dze nia fit ness, urzą dze nia na plac za baw
i ław ki na plac przy Sem po łow skiej. Urzą dze -
nia do sto so wa ne bę dą do bu dże tu prze zna -
czo ne go na Osie dle: 70 000 zł.

Osie dle nr 5
Poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie

ruchu pieszego
Za da nie po le ga na wy ko na niu pro jek tu i bu -

do wie 65 mb chod ni ka z kost ki be to no wej.
Wzdłuż ca łej uli cy Dłu giej są chod ni ki – bra ku je
ko mu ni ka cji dla pie szych na od cin ku 65 mb,
idąc od uli cy Ki liń skie go w kie run ku no wo wy -
bu do wa ne go chod ni ka w uli cy Aka cjo wej.
Z no we go chod ni ka bę dzie ko rzy sta ło kil ka na -
ście ro dzin z bu dyn ków ko mu nal nych oraz ro -
dzi ny z bu dyn ków pry wat nych. Po nad to
pod czas bu do wy no we go chod ni ka pro po no -
wa ne jest wy ko na nie za to ki au to bu so wej dla
ko mu ni ka cji miej skiej. Usta wie nie pod świe tla nej
wia ty przy stan ko wej po pra wi bez pie czeń stwo
pod ró żu ją cych i bę dzie chro ni ło przed zły mi
wa run ka mi at mos fe rycz ny mi. Koszt: 35 000 zł.

Osie dle nr 6
Fitness dla każdego – bezpłatne zajęcia

z aerobiku i zumby
Prze pro wa dze nie bez płat nych za jęć spraw -

no ścio wo -ru cho wych dla osób w ró żnym prze -
dzia le wie ko wym, in te gru ją ce miesz kań ców
dziel ni cy i po pra wia ją ce kon dy cję i do bre sa -
mo po czu cie. Za ję cia z ae ro bi ku i zum by bę dą
się od by wać w wy mia rze 1 go dzi ny ty go dnio -
wo we dług usta lo ne go wcze śniej har mo no -

gra mu. W uza sad nio nych przy pad kach prze -
wi du je się ku mu la cję za jęć (np. je śli w da nym
dniu za jęć wy pa da ją świę ta lub uro czy sto ści).
Za ję cia bę dą pro wa dzo ne przez tre ne ra fit -
nes su w Ze spo le Szkol no -Przed szkol nym nr 4
w Mo dli nie Twier dzy. Za ję cia ty pu zum ba/ae -
ro bik sta no wią wa żny ele ment dba nia o do -
brą kon dy cję fi zycz ną i są po pu lar ną for mą
spę dze nia cza su wol ne go. We dług wstęp ne -
go kosz to ry su prze wi du je się łącz ną licz bę za -
jęć w wy mia rze 30 godz. do prze pro wa dze nia
w ra mach pro gra mu (15 godz. ae ro bi ku i 15
godz. zum by). Sza cun ko wy czas trwa nia pro -
gra mu: ok 7,5 mie sią ca (30 godz., 4 godz. mie -
sięcz nie). Koszt za da nia: 10 000 zł.

Koncert Zenka Martyniuka w Modlinie
Twierdzy

Or ga ni za cja kon cer tu in te gru ją ce go miesz -
kań ców Osie dla nr 6. Pro jekt za kła da or ga ni -
za cję kon cer tu li de ra ze spo łu „Ak cent” Zen ka
Mar ty niu ka w Mo dli nie Twier dzy. Su ge ro wa na
re ali za cja pro jek tu: maj -wrze sień 2018 (za le -
żnie od har mo no gra mu wy ko naw cy).
Koszt: 50 000 zł.

Modernizacja ogrodzenia boiska
piłkarskiego Orlik w Modlinie Twierdzy

Mo der ni za cja ogro dze nia bo iska pił kar skie -
go za bram ka mi. Pro jekt ma na ce lu wy mia -
nę ogro dze nia, któ re jest już w kiep skim sta nie.
Prze wi du je wy mia nę ogro dze nia za rów no
za jed ną, jak i za dru gą bram ką. Pro jekt jest
skie ro wa ny do mło dzie ży i osób star szych, któ -
re ko rzy sta ją z kom plek su spor to we go ko ło Ze -
spo łu Szkół w Mo dli nie Twier dzy. Wy mia na
ogro dze nia umo żli wi bar dziej kom plek so we
ko rzy sta nie z tych obiek tów. Koszt: 24 000 zł.

Piknik rodzinny dla mieszkańców Modlina
Twierdzy

Or ga ni za cja pik ni ku ro dzin ne go in te gru ją -
ce go miesz kań ców osie dla nr 6. Pro jekt za kła -
da or ga ni za cję pik ni ku ro dzin ne go
po łą czo ne go z ob cho da mi Dnia Dziec ka. Pla -
no wa ne są ró żne atrak cje – kon cert, za wo dy
spor to we, dmu chań ce i tram po li na, za ba wy
dla dzie ci, wa ta cu kro wa, po pcorn, warsz ta ty
de co upa ge, lo dy, pącz ki, sło dy cze, gro chów -
ka, lo te ria fan to wa i in ne. Koszt: 6 000 zł.

Osie dle nr 7
Doposażenie placu zabaw w Modlinie

Starym w sprzęty zabawowe
Ce lem pro jek tu jest za kup do dat ko wych

sprzę tów za ba wo wych, aby za chę cić miesz -
kań ców ma ją cych dzie ci do częst sze go przy -
cho dze nia na plac za baw i in te gro wa nia się
z lo kal ną spo łecz no ścią. Wśród sprzę tów pro -
po no wa nych we wnio sku znaj du je się za rów -
no pro po zy cja dla naj młod szych dzie ci
(ze staw in te gra cyj ny), jak i dla star szych (ze -
staw ze zje żdżal nią ru ro wą oraz zjazd li no wy).

Pra ce obej mu ją:
• 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 re ali za cji za da nia: 50 000 zł.

Osie dle nr 8
Rekonstrukcja tablicy upamiętniającej

pobyt Napoleona w 1806 roku w Nowym
Dworze Mazowieckim (wtedy Okunin)

To jed no z naj wa żniej szych wy da rzeń hi sto rycz -
nych w na szym re jo nie, przy czy nek do głęb sze go
po zna wa nia hi sto rii Oku ni na, atrak cja hi sto rycz no -
-tu ry stycz na. Ta bli ca zo sta nie za mon to wa na przy
ul. Spo koj nej. Wiel kość ta bli cy uza le żnio na jest
od prze zna czo ne go bu dże tu: 10 000 zł.

Osie dle nr 9
Świąteczna impreza integracyjna

połączona z uruchomieniem iluminacji
świetlnych

Or ga ni za cja im pre zy in te gra cyj nej, pod czas
któ rej zo sta nie za pre zen to wa ne świą tecz ne
oświe tle nie ul. Mi łej i Dę bo wej. Za da nie obej mu je
za kup i mon taż oświe tle nie na la tar niach. Ro dzaj
i ilość oświe tle nia zo sta nie do sto so wa na do bu -
dże tu przy pa da ją ce go na Osie dle: 20 000 zł.
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W kon tek ście po zy ski wa nia fun du szy ze -
wnętrz nych od no si li śmy już wie le suk ce sów,
cze go po twier dze niem był fakt przy zna nia
nam rok te mu pierw sze go miej sca wśród
gmin miej skich i miej sko -wiej skich w ran kin gu
„Rzecz po spo li tej”, dla naj le piej wy ko rzy stu ją -
cych fun du sze unij ne. Mi ja ją cy paź dzier nik też
był dla nas wy jąt ko wy – nasz pro jekt do ty czą -
cy prac przy daw nym Ka sy nie Ofi cer skim za -
ję li śmy za szczyt ne pierw sze miej sce na li ście
ran kin go wej, ex aequo z dwie ma in ny mi gmi -
na mi, uzy sku jąc na oce nie me ry to rycz nej 51
pkt. na 51 mo żli wych do zdo by cia!

Tym sa mym po raz pierw szy uda ło nam się
po zy skać trze cie do fi nan so wa nie unij ne
na jed ną in we sty cję (do tych czas na re wi ta li -
za cję daw ne go Ka sy na Ofi cer skie go otrzy ma -
li śmy środ ki unij ne z dwóch pro jek tów). Dzię ki
te mu nie zbęd ne pra ce, któ re mu sie li by śmy
wy ko nać z bu dże tu mia sta zo sta ną sfi nan so -
wa ne z fun du szy eu ro pej skich.

Po uzy ska niu łącz nie pra wie 11 mln zł z Unii
Eu ro pej skiej na re wi ta li za cję daw ne go Ka sy -
na Ofi cer skie go chcie li by śmy przy bli żyć ja kie
pra ce zo sta ną wy ko na ne w ra mach trzech
pro jek tów.

Pro jekt nr 1 pt. „Wzrost re gio nal ne go po ten -
cja łu tu ry stycz ne go po przez re wa lo ry za cję
daw ne go Ka sy na Ofi cer skie go w Twier dzy Mo -
dlin” (kwo ta do fi nan so wa nia 3 343 226,34 zł)

Za kres rze czo wy pro jek tu obej mu je:
1) Prace budowlane i konserwatorskie

konstrukcji i pokrycia dachu oraz
powiązanej infrastruktury – kominy,
orynnowanie, instalacja odgromowa itp.;

2) Prace konserwatorskie przy elewacjach,
arkadzie wejściowej i tarasie nad nią;

3) Prace renowacyjne i konserwatorskie
w holu głównym oraz reprezentacyjnej
klatce schodowej;

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

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);

Pro jekt nr 2 pt. „Stwo rze nie funk cji kul tu ro -
wych, w tym edu ka cyj nych, w daw nym Ka sy -
nie Ofi cer skim w Twier dzy Mo dlin” (kwo ta
do fi nan so wa nia 3 438 087,68 zł)

Za kres rze czo wy pro jek tu obej mu je:
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

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,

Pro jekt nr 3 pt. „Ak ty wi za cja spo łecz na i go -
spo dar cza ob sza ru re wi ta li zo wa ne go po przez
roz wój in fra struk tu ry daw ne go Ka sy na Ofi cer -
skie go w Twier dzy Mo dlin” (kwo ta do fi nan so -
wa nia 4 208 830,80 zł)

Co w Kasynie?
Tekst i Grafika: Wydział Projektów Infrastrukturalnych,
Foto: Centrum Technologii Informacyjnych UKSW

n Pra wie 11 mi lio nów zło tych po zy skał no wo dwor ski sa mo rząd na do fi nan so wa -
nie prac re wi ta li za cyj nych przy daw nym Ka sy nie Ofi cer skim w Twier dzy Mo dlin.
Wszyst kie trzy zło żo ne na ten cel pro jek ty prze szły po zy tyw ną we ry fi ka cję a ostat ni
zdo był naj wy ższą licz bę punk tów i za jął pierw sze miej sce na li ście ran kin go wej.
O tym ja kie pra ce zo sta ną wy ko na ne w obiek cie pi sze my po ni żej.
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Za kres rze czo wy pro jek tu:
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:

• 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.

Pra ce wspól ne dla wszyst kich pro jek tów:
1) Wykonanie specjalistycznych

dokumentacji branżowych
– budowlanych i konserwatorskich
– koniecznych do realizacji projektu;

2) Nadzory inwestorskie i konserwatorskie
dla każdego z działań.

3) Działania informacyjno-promocyjne.
Pla no wa ne w ra mach in we sty cji pra ce mo -

der ni za cyj ne i re no wa cyj ne przy czy nią się
do nada nia mu no wych funk cji oraz utrwa le nia
je go hi sto rycz nych i ar ty stycz nych war to ści. Po -
zwo li to na za cho wa nie wa żne go obiek tu dzie -
dzic twa kul tu ro we go dla przy szłych po ko leń.

Do dat ko wo po re ali za cji pro jek tów obiekt
sta nie się miej scem funk cjo no wa nia roz sze rzo -
nej ofer ty:
• 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 daw ne go Ka sy na Ofi cer skie go ma
stać się ośrod kiem ży cia spo łecz ne go, miej -
scem spo tkań, dia lo gu i ce lo we go, świa do -
me go uczest nic twa w kul tu rze. Po nad to,
pla no wa ne dzia ła nia przy czy nią się do wzro -
stu atrak cyj no ści mia sta, a więc bę dą sprzy -
jać pod no sze niu po ten cja łu tu ry stycz ne go
ca łe go re gio nu.

Projekt nr 1 – rzut parteru Projekt nr 2 – rzut I pietra Projekt nr 3 – rzut parteru



27 wrze śnia 2017 uro czy ście otwar to wy re -
mon to wa ną część Od dzia łu Gi ne ko lo gicz no -
-Po ło żni cze go No wo dwor skie go Cen trum
Me dycz ne go. Wstę gę prze cię li przed sta wi cie -
le sa mo rzą dów, któ re wspar ły fi nan so wo in we -
sty cję: Sta ro sta No wo dwor ski Mag da le na
Bier nac ka, Wi ce sta ro sta Pa weł Ca lak, Za stęp -
ca Wój ta Gmi ny Czo snów Piotr Rut kow ski, Wójt
Gmi ny Po mie chó wek Da riusz Bie lec ki, Bur -
mistrz Za kro czy mia Ar tur Cie cier ski, Se kre tarz
Gmi ny Le on cin Hen ryk Mę drec ki oraz Wi ce -
prze wod ni czą ca Ra dy Mia sta No wy Dwór
Ma zo wiec ki Gra ży na Nad rzyc ka.

Jest to pierw sza w hi sto rii tak licz na współ pra -
ca sa mo rzą dów z te re nu po wia tu no wo dwor -
skie go. Do strze gli oni po trze bę re mon tu od dzia łu
dla do bra przy szłych mam i ich dzie ci. Koszt fi -
nan so wa nia in we sty cji zo stał roz ło żo ny pro por -
cjo nal nie w za le żno ści od za mo żno ści gmi ny
i wy so ko ści do cho dów na jed ne go miesz kań ca.

Część po ło żni cza zo sta ła grun tow nie wy re -
mon to wa na. Wy mie nio no m.in. wy kła dzi ny,
gla zu ry, tyn ki, drzwi, in sta la cję elek trycz ną, ka -
na li za cję, oświe tle nie, a na wet ro ze bra no i po -
sta wio no na no wo kil ka ścian dzia ło wych.
Koszt re mon tu to 648 931,73 zł.

Nie ba wem, w ce lu po lep sze nia ja ko ści
świad czo nych usług, od dział zo sta nie też wy -
po sa żo ny w no wo za ku pio ny sprzęt i apa ra tu -
rę me dycz ną.

To nie ko niec prac w no wo dwor skim szpi ta -
lu. Obec nie przy go to wy wa na jest do ku men -
ta cja prze tar go wa na re mont dru giej czę ści
po ło żnic twa oraz czę ści gi ne ko lo gicz nej. Pla -
no wa na jest ta kże m.in. prze bu do wa par kin -
gu, bu do wa cie płej sie ni z re mon tem SOR
oraz ter mo mo der ni za cja bu dyn ku i wpro wa -
dze nie e -usług.

Za pra sza my do obej rze nia zdjęć przed,
w trak cie i po re mon cie od dzia łu na stro nie:
www.no wo dwor ski.pl.

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!
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Oprócz opi sy wa ne go we wcze śniej szych nu -
me rach „Fak tów” po zy ska ne go do fi nan so wa nia
na za kup sa mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go
wraz z wy po sa że niem mia stu uda ło się zdo być
do fi nan so wa nie na za kup do dat ko we go sprzę -
tu nie zbęd ne go OSP. Do fi nan so wa nie uzy ska ne
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej opie wa na kwo tę 30 000
zło tych i umo żli wi mia stu zre fun do wa nie wy dat -
ku na za ku pio ny sprzęt. Stra ża cy ochot ni cy bę dą
mie li do dys po zy cji m.in.: wen ty la tor od dy mia ją -
cy, agre gat prą do twór czy, pi lar kę do sta li i be to -
nu z za pa so wy mi tar cza mi, pi lar kę do drew na,
mo to pom pę szla mo wą, mo to pom pę pły wa ją cą,
ubra nie spe cja li stycz ne ty pu NO MEX. Za kup
sprzę tu na pew no wpły nie po zy tyw nie na pra cę
no wo dwor skich stra ża ków ochot ni ków.

Re fun da cja za za kup sprzę tu
Tekst i Foto: WPI

n 2017 rok to nie wąt pli wie czas du że go wspar cia udzie lo ne go no wo dwor skim
stra ża kom ochot ni kom.

Ko lej ne warsz ta ty, któ re od by ły się w ra mach
pra cy nad Stra te gią No we go Dwo ru Ma zo -
wiec kie go na la ta 2018–2030, do ty czy ły roz wo -
ju go spo dar cze go. Uczest ni cy spo tka nia
wy pra co wa li ce le stra te gicz ne. Chcą, aby pro -
fil go spo dar czy mia sta był opar ty na pro duk cji,
usłu gach oraz bu dow nic twie miesz ka nio wym.

W ra mach warsz ta tów, któ re od by ły się 21
wrze śnia 2017 ro ku w Urzę dzie Mia sta No wy Dwór
Ma zo wiec ki, uda ło się zde fi nio wać naj więk sze

pro ble my zwią za ne z roz wo jem go spo dar czym
mia sta. W trak cie warsz ta tów po ja wi ło się wie le
po my słów do ty czą cych roz wią za nia pro ble mów
zwią za nych z sek to rem usług oraz przed się bior -
czo ścią. Uczest ni cy zwró ci li uwa gę m.in. na sła bo
roz wi nię te in sty tu cje oto cze nia biz ne su, do mi nu -
ją ce struk tu ry prze my słu opar te na prze my śle
che micz nym oraz sła by ry nek we wnętrz ny.

Wy pra co wa li też ce le zwią za ne z opra co -
wa niem i wdro że niem po li ty ki wspie ra nia

przed się bior czo ści oraz wpro wa dza niem in -
stru men tów za chę ca ją cych do ko rzy sta nia
z ofer ty usług w mie ście. Ja ko atu ty mia sta
sprzy ja ją ce roz wo jo wi go spo dar ki wska za no
bli skość lot ni ska War sza wa Mo dlin, roz wi ja ją -
cą się bra nżę ho te lo wą oraz bra nżę zwią za -
ną z bu dow nic twem, a ta kże atrak cyj ny
po ten cjał kul tu ro wy i przy rod ni czy.

W trak cie warsz ta tów zo sta ły omó wio ne
rów nież te ma ty ryn ku pra cy oraz bez ro bo cia
w mie ście, po li ty ki go spo dar czej i pro mo cji
mia sta w tym ob sza rze.

Warsz ta ty są dru gim eta pem two rze nia stra -
te gii. Efek ty prac warsz ta to wych sta ną się pod -
sta wą do stwo rze nia Stra te gii Roz wo ju No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go na la ta 2018–2030.

O rozwoju gospodarczym
Tekst: red.

n Warsz ta ty na te mat roz wo ju go spo dar cze go No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go
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W paź dzier ni ku roz po czę ła się ak cja spo -
łecz na #War sza wa Od dy cha. Jej ce lem jest
zwięk sze nie świa do mo ści na te mat za nie -
czysz cze nia po wie trza wśród miesz kań ców
aglo me ra cji war szaw skiej. Do strze ga jąc ol -
brzy mi pro blem, ja kim jest ja kość po wie trza
w Pol sce, ini cja to rzy ak cji fir my Air ly i Blau punkt
po sta no wi li wy po sa żyć przed szko la na te re nie
aglo me ra cji war szaw skiej w czuj ni ki smo gu
oraz oczysz cza cze po wie trza. W su mie fir my
prze ka żą po 20 ze sta wów tj. czuj ni ków smo gu
i oczysz cza czy po wie trza. W ak cji bie rze też
udział Przed szko le nr 1 z No we go Dwo ru Maz.

Czuj ni ki smo gu umiesz czo ne przy przed szko -
lach po zwo lą opie ku nom dzie ci na spraw dza -
nie sta nu po wie trza. Dzię ki plat for mie

mo ni to ru ją cej za nie czysz cze nia po wie trza
(map.air ly.eu) bę dzie mo żna wy brać naj lep szą
po rę na spa cer z dzieć mi i w ten sam spo sób
ochro nić przed szko la ków przed szko dli wym
dzia ła niem smo gu. Oczysz cza cze po wie trza za -
dba ją, aby w cza sie kie dy za okna mi przed -
szko li bę dzie uno sił się smog, dzie ci prze by wa ły
w czy stym i do brym dla ich zdro wia po wie trzu.
Pod czas ak cji w przed szko lach od bę dą się za -
ję cia edu ka cyj ne dla dzie ci, bu du ją ce świa do -
mość na te mat za nie czysz czeń i uczą ce
na wy ku dba nia o śro do wi sko na tu ral ne.

Dla cze go smog jest szcze gól nie nie bez -
piecz ny dla dzie ci?

Układ od de cho wy u dzie ci cha rak te ry zu je
się bar dzo wą ski mi dro ga mi, w któ rych znaj -

du je się wie le gru czo łów ślu zo wych. Prze by -
wa nie w za nie czysz czo nym po wie trzu po wo -
du je pod ra żnie nie, co w kon se kwen cji mo że
pro wa dzić do dusz no ści oraz in fek cji. Dzie ci,
któ re ob cią żo ne są cho ro ba mi prze wle kły mi
ty pu ast ma, mu ko wi scy do za, nad re ak tyw ność
oskrze li oraz wa dy ser ca są szcze gól nie na ra -
żo ne na dra żnią ce dzia ła nie smo gu, co mo -
że pro wa dzić do ogól ne go po gor sze nia sta nu
ich zdro wia.

Prze by wa nie w smo gu mo że my po rów nać
do pa le nia pa pie ro sów. We dług da nych Pol -
skie go Alar mu Smo go we go prze by wa nie
dziec ka w za nie czysz czo nym po wie trzu rów -
na się wy pa le niu przez nie go 4 pa pie ro sów.

Oczy wi ście dzie ci po win ny prze by wać
na świe żym po wie trzu i wy cho dzić na spa ce -
ry, ale tyl ko wte dy, gdy nie ma smo gu! W ten
spo sób mo że my ogra ni czyć im kon takt z po -
wie trzem o bar dzo złej ja ko ści.

Wię cej in for ma cji na www.blau punkt.co -
mo raz www.air ly.eu

#War sza wa Od dy cha – NDM też!
Tekst: na podstawie materiałów prasowych #WarszawaOddycha

n No wo dwor skie Przed szko le nr 1 przy ul. Ma zo wiec kiej bie rze udział w ak cji
„War sza wa od dy cha”. Jej ini cja to ra mi są fir my Air ly i Blau punkt.

Spo tka nie po świę co no głów nie spra wie
pod ję cia wspól nych dzia łań przez my śli wych
z obu Kół Ło wiec kich w ce lu znacz ne go
zmniej sze nia po pu la cji dzi ków na te re nie na -
sze go mia sta po przez pro wa dze nie od strza -
łów, odła wia nie i wy wo że nie do la su w in ne
miej sca na sze go re gio nu.

Zgod nie z pla nem Ko ło Wkra po win no od -
strze lić na swo im te re nie 177 dzi ków (do tych -
czas od strze li ło 68), na to miast Ko ło Sęp ma
w pla nie od strzał bli sko 150 dzi ków, a od strze -
li ło 78. Od strza ły bę dą kon ty nu owa ne, a my -
śli wi z tych Kół uzgod nią miej sca od strza łów
i usta wia nia odłow ni na te re nie mia sta.

W tro sce o bez pie czeń stwo miesz kań ców
od strza ły nie bę dą pro wa dzo ne w po bli żu do -
mów czy in nych bu dyn ków – bę dą wy ko ny -
wa ne w od le gło ści po nad 400 me trów od
sku pisk ludz kich.

Po raz ko lej ny ape lu je my do na szych miesz -
kań ców o nie do kar mia nie dzi kiej zwie rzy ny
i za cho wa nie szcze gól nej ostro żno ści zwłasz -
cza przy wy pro wa dza niu psów. Straż Miej ska
bę dzie z ca ła su ro wo ścią eg ze kwo wa ła wszel -
kie pró by do kar mia nia dzi ków, a w szcze gól -
nych wy pad kach bę dzie kie ro wać spra wy
do są du z wnio skiem o uka ra nie.

Tak jak do tych czas obec ność dzi ków mo -
żna zgła szać do Stra ży Miej skiej, któ ra ma bez -
po śred ni kon takt z my śli wy mi z obu Kół
Ło wiec kich i prze ka zu je im na bie żą co wszel -
kie in for ma cje w tej spra wie.

O dzi kach u Bur mi strza
Tekst: red., Straż Miej ska, Fo to: Ane ta Pie lach -Pier ś ce niak

n W związ ku ze zmia ną prze pi sów do ty czą cych odła wia nia dzi ków 2 paź dzier ni -
ka w Urzę dzie Miej skim od by ło się spo tka nie w tej spra wie. Uczest ni czy li w nim:
Bur mistrz Ja cek Ko wal ski, Ar tur Bień kow ski – czło nek za rzą du Ko ła Ło wiec kie go
„Sęp”, Ire ne usz Jan kow ski – Pre zes Woj sko we go Ko ła My śliw skie go „Wkra”, An -
drzej Pie tras – Łow czy te go Ko ła, Piotr Ro giń ski – Ko men dant Stra ży Miej skiej oraz
Da riusz Ta bęc ki – Na czel nik Wy dzia łu Go spo dar ki Ko mu nal nej.
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W tym ro ku na lek tu rę wy bra no „We se le”
Sta ni sła wa Wy spiań skie go. Jest to je den z naj -
wa żniej szych dra ma tów na ro do wych, mó wią -
cy o Pol sce i Po la kach ży ją cych pod
za bo ra mi. Głów nym prze sła niem au to ra

w tym utwo rze jest wy ka za nie bra ku zjed no -
cze nia na ro du, przez co Po la cy nie po tra fi li
wy wal czyć nie pod le gło ści. W gło so wa niu in -
ter ne to wym „We se le” wy gra ło z ta ki mi dzie ła -
mi jak „Przed wio śnie” Ste fa na Że rom skie go,

„Pa miąt ki So pli cy” Hen ry ka Rze wu skie go i „Be -
niow ski” Ju liu sza Sło wac kie go.

Za pro sze ni przez Bi blio te kę go ście z wiel kim
za an ga żo wa niem wcie la li się w po sta ci dra -
ma tu. Wy słu cha li śmy frag men tów scen w in -
ter pre ta cji przed sta wi cie li władz sa mo rzą du,
gru py li te rac kiej Ve na, Ty go dni ka No wo dwor -
skie go oraz przy ja ciół Bi blio te ki. Z tek stem „We -
se la” zmie rzy li się: Pan Bur mistrz Ja cek
Ko wal ski, Pa ni Agniesz ka Ku biak -Fa lęc ka, Pan
Ta de usz So siń ski, Pa ni An na Ka siuk, Pa ni Mi ra
Biał kow ska, Pan To masz Wit kow ski, Pan Adam
Bal ce rzak, Pa ni Mi ro sła wa Pyr ka, Pani Ju sty na
Bor kow ska i Pan Szy mon Lew czuk.

Im pre zie to wa rzy szy ła oko licz no ścio wa wy -
sta wa po świę co na ży ciu i twór czo ści Sta ni sła -
wa Wy spiań skie go. Przy go to wa na zo sta ła
rów nież eks po zy cja dzieł au to ra.

Uczest ni cy spo tka nia mo gli sy gno wać swo -
je ksią żki oko licz no ścio wą pie cząt ką przy sła -
ną przez Kan ce la rię Pre zy den ta RP, a kto nie
miał ksią żki, otrzy mał na pa miąt kę od cisk
stem pla na kart ce.

Dzie ci wzię ły udział w spe cjal nie dla nich
przy go to wa nych za ję ciach pla stycz nych.

Wszyst kim uczest ni kom te go rocz ne go Na -
ro do we go Czy ta nia ser decz nie dzię ku je my
i za pra sza my do wspól ne go czy ta nia za rok.

Narodowe Czytanie „Wesela” Wyspiańskiego
Tekst i Foto: MiPBP

n Po raz pią ty Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim włą czy ła się do ogól no pol skiej ak cji Na ro do we Czy ta nie, któ re od by ło
się w so bo tę 2 wrze śnia.

„La to w Bi blio te ce” od by wa ło się w Bi blio te -
ce Głów nej oraz w fi liach na Osie dlu Mło dych
i w Mo dli nie Sta rym. W za ję ciach uczest ni czy -
ły dzie ci od wie dza ją ce na sze bi blio te ki na co
dzień, a ta kże te, któ re spę dza ły w na szym
mie ście wa ka cje.

Przez ostat nie dwa mie sią ce w bi blio te ce,
oprócz sta łej ofer ty do ty czą cej ko rzy sta nia
z księ go zbio ru oraz czy tel ni in ter ne to wej, mo -
żna by ło zna leźć po my sły na prze ła ma nie wa -
ka cyj nej nu dy. Uczest ni cy let nich spo tkań bra li
udział w za ję ciach zwią za nych z ksią żką, roz -

wi ja li zdol no ści pla stycz ne, wy ko nu jąc pra ce
z wy ko rzy sta niem ró żnych form, m.in. ori ga mi,
pian ko li ny, a ta kże ma te ria łów z re cy klin gu.
Du żym za in te re so wa niem cie szy ły się za ję cia,
pod czas któ rych ich uczest ni cy mo gli za po -
mo cą farb i bro ka tu stwo rzyć swój tę czo wy ka -
mień.

W pro gra mie ak cji „La to w Bi blio te ce” zna -
la zły się rów nież za ję cia, na któ rych dzie ci kre -
owa ły swo je pierw sze la taw ce, a ta kże mia ły
oka zję stwo rzyć czap kę Smer fa, szkla ne wa zo -
ni ki, wi tra że i wy ci nan ko we ser wet ki. Po nad to
in ten syw nie tre no wa no umy sły pod czas za ga -
dek, krzy żó wek i re bu sów.

W cza sie za jęć wa ka cyj nych od by wa ły się
spo tka nia, na któ rych wspól nie czy ta li śmy baj -
ki. Dzie ci za po zna ły się z przy go da mi Ba si, Tup -
cia Chrup cia i Pa na Ku lecz ki, a ta kże
wy słu cha ły opo wie ści o war to ściach. Or ga ni -
zo wa ne przez bi blio te kę ak cje gło śne go czy -
ta nia ma ją na ce lu pro pa go wa nie idei
czy ta nia, za in te re so wa nia ksią żką, za po zna -
nie z li te ra tu rą dzie cię cą oraz zwró ce nie uwa -
gi na ko rzy ści pły ną ce z kon tak tu z dzie łem
li te rac kim.

Na za koń cze nie wa ka cyj nych spo tkań
wszy scy ich uczest ni cy otrzy ma li na gro dy.
O tym, że za ję cia w bi blio te ce mo gą być uda -
ne, świad czą uśmiech nię te bu zie i ak tyw ność
na szych naj młod szych czy tel ni ków.

Dzię ku je my wszyst kim za wspól ną za ba wę
i mi ło spę dzo ny czas. Za chę ca my do od wie -
dzin w bi blio te ce ta kże w cza sie ro ku szkol -
ne go.

Wa ka cje z bi blio te ką
Tekst i Foto: MiPBP

n Wa ka cje w Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej do bie gły koń ca. Dzię ki
za pro po no wa ne mu pro gra mo wi za jęć dzie ci mo gły wy peł nić wol ny czas przy jem -
ną i we so łą za ba wą.
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NASZE MIASTO

Uro czy stą mszę św. ce le bro wał Me tro po li ta
War szaw ski, ks. kard. Ka zi mierz Nycz. Po mszy
św. od mó wio no mo dli twę eku me nicz ną, od -
czy ta no apel pa mię ci, od da no sal wę ho no -
ro wą i zło żo no wień ce. W ob cho dach wzię li
udział m.in.: Zdzi sław Si pie ra – wo je wo da ma -

zo wiec ki, Ani ta Czer wiń ska i Syl we ster
Chruszcz – po sło wie na Sejm RP, Jan Ża ryn
– se na tor RP, Mag da le na Bier nac ka – Sta ro -
sta No wo dwor ski, Mi ro sław Mar kow ski
– dy rek tor Kam pi no skie go Par ku Na ro do we -
go, płk Krzysz tof Kseń – za stęp ca do wód cy,

szef lo gi sty ki Do wódz twa Gar ni zo nu War sza -
wa, ppłk Ar tur Grusz czyk – p.o. do wód cy 2 Ma -
zo wiec kie go puł ku sa pe rów, de le ga cja
Związ ku Ofi ce rów Re zer wy Rze czy po spo li tej
Pol skiej z kpt. w st. spocz. Ja nu szem Za jącz -
kow skim, Te re są Stro iń ską Mar ciń ską i 103-let -
nim kom ba tan tem kpt. w st. spocz. An drze jem
Ra kiem oraz ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 5 im. Ja nu sza Ku so ciń skie go w No wym
Dwo rze Ma zo wiec kim, któ rzy zło ży li kwia ty
na gro bie swo je go pa tro na.

Li sty oko licz no ścio we do uczest ni ków uro -
czy sto ści skie ro wa li pre mier Be ata Szy dło
i mar sza łek Sej mu RP Ma rek Kuch ciń ski.

Cmen tarz -mau zo leum Pal mi ry jest miej -
scem pa mię ci na ro do wej z gro ba mi po nad

2 ty się cy Po la ków za mor do wa nych przez
Niem ców w cza sie II woj ny świa to wej, w la -
tach od 1939–1943. Obiekt jest zlo ka li zo wa ny
na po łu dnie od wsi Pal mi ry w gmi nie Czo snów
w Kam pi no skim Par ku Na ro do wym.

Spo czy wa ją tu oby wa te le RP – Po la cy i Ży -
dzi, głów nie przed sta wi cie le in te li gen cji, za -
mor do wa ni przez Niem ców w kil ku dzie się ciu
ma so wych eg ze ku cjach. Gi nę li tu m.in. ar ty -
ści, dzia ła cze spo łecz ni i po li tycz ni, urzęd ni cy,
a po tem rów nież du chow ni i na uczy cie le.
Wie lu z nich by ło miesz kań ca mi sto li cy.

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.

Fakty Nowodworskie
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Pa ni Jo an na Olech za de biu to wa ła po wie -
ścią dla dzie ci za ty tu ło wa ną „Dy na stia Mi zioł -
ków”. Ksią żka ta w 1994 ro ku otrzy ma ła
na gro dę li te rac ką im. Kor ne la Ma ku szyń skie -
go i zna la zła się na li ście lek tur szkol nych. Po -
nad to jest au tor ką ta kich ksią żek jak:
„Pop pin tro ko wie”, „Trud ne słów ka”, „Ząb cza -
row ni cy”, „Pom pon na wa ka cjach”, „Gdzie
dia beł mó wi do usług” i wie lu in nych.

W spo tka niu wzię li udział ucznio wie kla sy III b
i III d Szko ły Pod sta wo wej nr 7. Pi sar ka opo wia -
da ła o swo jej twór czo ści i bo ha te rach ksią żek.
Już na po cząt ku spo tka nia oka za ło się, że au -
tor ka ma ma gicz ną moc: kil ku oso bom z sa li
prze wi dzia ła, kim bę dą w przy szło ści. Ocza ro -
wa ła dzie ci nie zwy kłą opo wie ścią na te mat
sztu ki pi sa nia i wspa nia ły mi ry sun ka mi. Ma li czy -
tel ni cy do sko na le się ba wi li i od wa żnie po dej -
mo wa li wy zwa nia, ja kie rzu ca ła im pi sar ka.

Pod czas spo tka nia trze cio kla si ści do wie -
dzie li się, kto mo że zo stać pi sa rzem, na ile ję -
zy ków prze tłu ma czo no ksią żki Astrid Lind gren,
skąd się bio rą po my sły w gło wie pi sa rza i co
to jest slang. Mie li też oka zję spró bo wać swo -
ich sił w two rze niu opo wia da nia. Wszy scy
z wiel kim za in te re so wa niem słu cha li opo wie -
ści pi sar ki, a ta kże frag men tów jej ksią żek.

W trak cie spo tka nia od by ły się kon kur sy
i qu izy ry sun ko we, ale naj wię cej ra do ści spra -
wi ły dzie ciom wy bo ry Mi ster Mi zioł ka. W na gro -
dę ucznio wie otrzy ma li słod kie upo min ki.

Mi łą pa miąt ką dla uczest ni ków spo tka nia
by ły de dy ka cje i au to gra fy pi sar ki z „Pom po -
no wą” i „Mi zioł ko wą” pie cząt ką.

Spotkanie z Joanną Olech
Tekst i Foto: MiPBP

n 22 wrze śnia w Od dzia le dla Dzie ci i Mło dzie ży Fi lii nr 2 Miej skiej i Po wia to wej Bi -
blio te ki Pu blicz nej w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim od by ło się spo tka nie au tor skie
z Jo an ną Olech, gra ficz ką i au tor ką ksią żek.
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Wraz z pre ze sem ZG ZOR RP re pre zen to wa -
li: st. chor. sztab. w st. spocz. Bo le sław Mo raw -
ski, 93-let ni kom ba tant Ro man Ka czo row ski
i Ja dwi ga Ka czo row ska.

Ucznio wie, pod kie run kiem Ma rii Mo żdżyń -
skiej, za pre zen to wa li oko licz no ścio wy pro gram
ar ty stycz ny z wy ko rzy sta niem pre zen ta cji mul ti -
me dial nej, na wią zu ją cy do wy da rzeń z wrze -

śnia 1939 ro ku. Pro gram po świę co ny był rocz ni -
com: wy bu chu II woj ny świa to wej 1 wrze -
śnia 1939 ro ku, agre sji so wiec kiej na Pol skę – 17
wrze śnia 1939 ro ku r. i ka pi tu la cji Mo dli na – 29
wrze śnia 1939 ro ku.

Płk rez. Al fred Ka ba ta przed sta wił ce le i naj -
wa żniej sze przed się wzię cia zre ali zo wa ne przez
Zwią zek Ofi ce rów Re zer wy RP w 2017 ro ku, któ ry

jest ro kiem ju bi le uszu 95-le cia kie ro wa nej przez
nie go or ga ni za cji. Pod kre ślił, że Zwią zek od kil ku -
na stu lat ści śle współ pra cu je ze szko łą, m.in. w re -
ali za cji pro jek tu „Ka tyń. Oca lić od za po mnie nia”,
w ra mach któ re go sa dzo ne są Ka tyń skie Dę by
Pa mię ci. Do dał, że ucznio wie ZS nr 2 z po wo dze -
niem bio rą udział w ogól no pol skich kon kur sach
hi sto rycz nych oraz uczest ni czą w uro czy sto -
ściach pa trio tycz nych i lek cjach hi sto  rycz  no -woj -
sko wych or ga ni zo wa nych przez ZOR RP.

Płk rez. Al fred Ka ba ta przed sta wił rów nież
pre zen ta cję mul ti me dial ną do ty czą cą hi sto rii
Ba ta lio nu Elek tro tech nicz ne go sta cjo nu ją ce -
go w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim w la -
tach 1921–1939.

Przy by łym do szko ły go ściom ze Związ ku
Ofi ce rów Re zer wy RP po dzię ko wa ła Ewa Ma -
la sie wicz – dy rek tor szko ły. Umó wio no się już
na ko lej ne spo tka nie w paź dzier ni ku, pod czas
któ re go o No wym Dwo rze Ma zo wiec kim z lat
mię dzy wo jen nych i II woj ny świa to wej opo -
wie 93-let ni Ro man Ka czo row ski, ho no ro wy
oby wa tel na sze go mia sta.

W roz mo wie z dy rek tor szko ły Ewą Ma la sie -
wicz i jej za stęp czy nią Be atą Ki siel omó wio no
ta kże przed się wzię cia, któ re bę dą wspól nie
re ali zo wa ne w przy szłym ro ku. Jed nym z nich
bę dzie kon kurs hi sto rycz ny upa mięt nia ją cy
ob cho dy 100-le cia od zy ska nia nie pod le gło ści
przez Pol skę.

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.
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Na ob cho dy Świa to we go Dnia se nio ra, któ -
re tra dy cyj nie or ga ni zu je od dział ZE RiI w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim przy by ło licz ne
gro no człon ków Związ ku oraz za pro sze ni go -
ście. Wśród nich by li m.in. wła dze po wia tu,
Bur mistrz Ja cek Ko wal ski, Prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej Krzysz tof Bi sial ski, Wi ce prze wod ni -
czą cy Ra dy – Gra ży na Nad rzyc ka i Je rzy
Plac kow ski, rad na Kry sty na Na siad ka, przed -
sta wi cie le no wo dwor skich or ga ni za cji spo -
łecz nych i sze fo wie spół ek miej skich oraz
spon so rzy Związ ku. Wszyst kich ser decz nie po -
wi ta ła sze fo wa or ga ni za cji Kry sty na Ko can,
któ ra przy oka zji od czy ta ła oko licz no ścio wy re -
fe rat. Przed sta wi ła w nim hi sto rię usta no wie nia
Świa to we go Dnia Se nio ra, dzia ła nia ró żnych
or ga ni za cji na rzecz osób star szych a ta kże
przed sta wi ła spra woz da nie z dzia łal no ści
związ ku od po cząt ku ro ku.

Pod czas uro czy sto ści za ak tyw ną dzia łal -
ność na rzecz or ga ni za cji oko licz no ścio wy mi

sta tu et ka mi na gro dze ni zo sta li: Ze no na So bie -
raj, Je rzy Zie liń ski, Ka ro li na Bud kow ska, Sta ni -
sła wa Bo guc ka i An to ni Wit kow ski.

Z ko lei za bar dzo ak tyw ną dłu go let nią po -
moc dla Związ ku po dzię ko wa nia i sta tu et ki
wrę czo ne zo sta ły Ire ne uszo wi Jan kow skie mu
– wła ści cie lo wi pie kar ni Ko łacz oraz Ja nu szo -
wi Dą brow skie mu pre ze so wi Za kła du Wo do -
cią gów i Ka na li za cji.

W trak cie ob cho dów nie za bra kło rów nież
czę ści ar ty stycz nej. Tym ra zem zna ne i lu bia -
ne pio sen ki za pre zen to wał Ze spół Śpie wa czy
Ma rzy cie le pod prze wod nic twem Mar ka Tom -
cza ka. Prze bo je śpie wa ła wraz z wy ko naw ca -
mi ca ła sa la a wy stęp zo stał na gro dzo ny
grom ki mi bra wa mi i sło dy cza mi.

Na ko niec czę ści ofi cjal nej Prze wod ni czą -
ca Kry sty na Ko can ode bra ła z rąk za pro szo -
nych go ści upo min ki i ży cze nia a wspól na
za ba wa trwa ła do wie czo ra.

Se nio rzy świę to wa li swój dzień!
Tekst i Foto Aneta Pielach-Pierscieniak

n 12 paź dzier ni ka człon ko wie no wo dwor skie go od dzia łu Związ ku Eme ry tów Ren ci stów i In wa li dów uro czy ście ob cho dzi li
Świa to wy Dzień Se nio ra. Spo tka nie tra dy cyj nie od by ło się w lo ka lu Re lax.
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W śro dę 11 paź dzier ni ka br. Pre zy dent RP
An drzej Du da z oka zji 75. rocz ni cy po wsta nia
Ra dy Po mo cy Ży dom „Że go ta” przy De le ga -
tu rze Rzą du RP na Kraj wrę czył Or de ry Od ro -
dze nia Pol ski Po la kom ra tu ją cym Ży dów
w cza sie II woj ny świa to wej. Po śród od zna czo -
nych Krzy żem Ko man dor skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski za bo ha ter ską po sta wę
i nie zwy kłą od wa gę wy ka za ną w ra to wa niu
ży cia Ży dom pod czas II woj ny świa to wej,
za wy bit ne za słu gi w obro nie god no ści, czło -
wie czeń stwa i praw ludz kich zna la zła się
miesz kan ka No we go Dwo ru Ma zo wiec kie go,

p. Zo fia Krzy ża now ska, któ ra od paź dzier ni -
ka 1940 r. do stycz nia 1945 r. ukry wa ła wraz

z ro dzi ną ro dzi ny Ber ma nów i Jabł kow skich.
Pa ni Zo fia jest ta kże uho no ro wa na ty tu łem

„Spra wie dli wy wśród na ro dów świa ta”.
Za le d wie dwa dni wcze śniej uczest ni czy ła

w pol sko -izra el skim spo tka niu mło dzie ży w Mo -
dli nie Twier dzy, pod czas któ re go mło dzi go -
ście ze wzru sze niem dzię ko wa li jej
za bo ha ter ską po sta wę.

Cie szy my się, że wśród miesz kań ców No we -
go Dwo ru Ma zo wiec kie go są ta cy lu dzie jak
Pa ni Zo fia. Niech bę dzie dla nas wzo rem czło -
wie czeń stwa i od wa gi.

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

n Miesz kan ka na sze go mia sta p. Zo fia Krzy ża now ska zo sta ła od zna czo na przez
Pre zy den ta za ra to wa nie Ży dów w cza sie II woj ny świa to wej.



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

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.
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WYDARZENIA

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.

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.

Fakty Nowodworskie
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Pik ni ko we po po łu dnie roz po czę ła msza św.
spra wo wa na w ko ście le pa ra fii pw. św. Mak sy -
mi lia na Kol be go w Mo dli nie Sta rym, po któ rej
ze bra ni prze szli na te ren Ze spo łu Szkol no -Przed -
szkol ne go nr 3. Naj młod si mo gli wziąć udział
w kon kur sach i kon ku ren cjach spraw no ścio -
wych przy go to wa nych przez ani ma to rów. Dla
ka żde go śmiał ka zo sta ły przy go to wa ne na gro -
dy. Dzie ci mo gły bez płat nie ko rzy stać z ró żnych
atrak cji: by ka ro deo, tram po li ny bun gee, warsz -
ta tów pla stycz nych i gry na bęb nach. Na mo -
dliń skiej sce nie od by ły się kon cer ty trzech
ze spo łów: „Fo ur Blu es Si len ce”, pa ra fial ne go
„To tus Tu us” oraz gwiaz dy wie czo ru „Ban dy Ły -
se go”. Mło dzi ar ty ści z Mło dzie żo wej Gru py Te -
atral nej „Da my Ra dę”, dzia ła ją cej przy pa ra fii
pw. św. Mak sy mi lia na Kol be go za pre zen to wa li
dwa wy stę py ka ba re to we oraz ukła dy ta necz -

ne. Uczest ni cy pik ni ku mo gli skosz to wać do mo -
wych ciast przy go to wa nych przez miesz kan ki
osie dla, a ta kże wę dlin i wy ro bów z dzi czy zny,
do star czo nych przez my śli wych z Ko ła Ło wiec -
kie go „Głu szec” z Na siel ska. Na miesz kań ców
cze ka ły rów nież kieł ba ski z gril la. My śli wi przy -
go to wa li sta no wi sko strze lec kie. Chęt ni mo gli
spró bo wać swo ich sił w strze la niu z wia trów ki
do ce lu. Naj lep si strzel cy otrzy ma li pa miąt ko we
dy plo my. Or ga ni za to ra mi pik ni ku by li: Mia sto
No wy Dwór Ma zo wiec ki, Pa ra fia pw. św. Mak -
sy mi lia na Kol be go w No wym Dwo rze Ma zo -
wiec kim – Mo dli nie Sta rym, Za rząd Osie dla nr 7,
No wo dwor ski Ośro dek Kul tu ry oraz Ze spół Szklo -
no -Przed szkol ny nr 3. Spon so rem wy da rze nia
był Za kład Wo do cią gów i Ka na li za cji w No -
wym Dwo rze Ma zo wiec kim sp. z o. o.

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.



Naj wcze śniej si zna ni wła ści cie le na sze go
mia sta pi sa li się „z No we go dwo ru her bu Na -
łęcz” – ozna cza ło to, że naj praw do po dob niej
tu by ła ich głów na sie dzi ba. Je że li tak, to pierw -
szy mi „ap te ka rza mi” w mie ście by ły żo ny ko lej -
nych No wo dwor skich. Re cep tu ry
me dy ka men tów prze ka zy wa no z po ko le nia
na po ko le nie w żeń skiej li nii, a do pod sta wo -
wych wy mo gów wo bec do brze wy cho wa nej
pan ny za li cza no umie jęt ność spo rzą dza nia
kor dia łów, na pa rów i na le wek. Trud no po wie -
dzieć, jak na zy wa ły się pierw sze no wo dwor skie
far ma ceut ki, w an na łach za pi sy wa no za zwy -
czaj imio na mę żów i sy nów, a nie żon i có rek.
Z tych nie wie lu, o któ rych coś wia do mo, ma -
my Do ro tę, Święt kę i An nę No wo dwor skie, ży -
ją ce w XV wie ku, i o kil ka dzie siąt lat póź niej sze
Ka ta rzy nę, Ja dwi gę, An nę i Elżbie tę.

Na po cząt ku XVII wie ku No wy Dwór miał
szan sę zy skać „far ma ceu tów” w ha bi tach.
Spro wa dze ni do mia sta be ne dyk ty ni zbu do -
wa li tu klasz tor i za mie rza li zo stać na sta łe. Za -
ło że nia klasz tor ne obej mo wa ły za zwy czaj kil ka
bu dyn ków, po czy na jąc od ko ścio ła i na za bu -
do wa niach go spo dar czych koń cząc. W ob rę -
bie klasz to ru zwy cza jo wo znaj do wa ła się
in fir me ria, czy li lecz ni ca, któ rą opie ko wał się je -
den z bra ci, le cząc spo rzą dza ny mi wła sno -
ręcz nie me dy ka men ta mi. Te ostat nie
naj czę ściej po cho dzi ły z przy klasz tor ne go her -
ba rium, czy li ogro du zio ło we go. Czy no wo -
dwor scy ber nar dy ni zdo ła li za ło żyć ta ki ogród
i czy ku ro wa li u sie bie tu tej szych miesz czan
– nie wia do mo. Kres ich dzia łal no ści po ło ży ły
woj ny pol sko -szwedz kie, po wo dzie i za ra za.

Pierw szym far ma ceu tą w No wym Dwo rze,
we współ cze snym ro zu mie niu te go po ję cia,
był naj praw do po dob niej Teo dor So bo lew ski.
Je go na zwi sko po ja wia się re gu lar nie w miej -
sco wych do ku men tach od 1816 ro ku. Mo żli -
we, że miesz kał tu i pra co wał już wcze śniej.

Zaj mo wał wła sny dom i tam naj praw do po -
dob niej mie ści ła się je go ap te ka. Bu dy nek

miał nu mer 11. Praw do po dob nie w fir mie So -
bo lew skie go pra co wał Bo gu mił Be nisch. On
rów nież no to wa ny jest od 1816 ro ku, ale okre -
śla ny ja ko su biekt, czy li sprze daw ca w ap te -
ce. Be nisch miał ni ższy sta tus ma jąt ko wy niż
So bo lew ski. Wy naj mo wał miesz ka nie w do mu
na le żą cym do Sa mu ela Gier gien sa. Nie by ła
to naj lep sza lo ka li za cja, gdyż w bu dyn ku tym
utrzy my wa no ha ła śli wą re stau ra cję i bi lard.
Po czą tek lat dwu dzie stych XIX wie ku kła dzie
kres ap te ce So bo lew skie go. Su biekt Be nisch
zmarł 16 sierp nia 1823 ro ku. W je go ak cie zgo -
nu urzęd nik po li cyj ny po dał, że zmar ły za koń -
czył ży cie w wie ku 32 lat „przez otru cie sie bie”.
Czy był to wy pa dek, czy sa mo bój stwo – nie
wie my. Rok póź niej, 7 wrze śnia, w wie ku 44 lat
zgi nął Teo dor So bo lew ski. Pierw szy zna ny no -
wo dwor ski ap te karz uto nął w Wi śle. An na,
wdo wa po Teo do rze, ra czej nie pró bo wa ła
utrzy mać ap te ki, nie mia ła od po wied nie go
wy kształ ce nia. Naj praw do po dob niej nie mia -
ła też bli ższej ro dzi ny, któ rej mo gła by prze ka -
zać przed się bior stwo. Gdy zmar ła na cho le rę
w cza sie za ra zy 1831 ro ku, jej śmierć zgło si li or -
ga ni sta i dziad ko ściel ny z pa ra fii św. Mi cha ła.
Akt zgo nu nie wspo mi nał o po zo sta wio nych
dzie ciach.

An na So bo lew ska, szu ka jąc na byw cy
na ap te kę, nie by ła w tym osa mot nio na, gdyż

od lu te go 1825 ro ku do po szu ki wań no we go
far ma ceu ty włą czy ły się czyn ni ki woj sko we
i pań stwo we. Na sku tek ra por tów ko men dan -
ta Twier dzy Mo dlin oraz dok to ra Sau ve – le ka -
rza woj sko we go Ko mi sja Rzą do wa Spraw
We wnętrz nych i Po li cji wy da ła re skrypt za wia -
da mia ją cy miesz kań ców Kró le stwa Pol skie go
o ko niecz no ści zor ga ni zo wa nia w No wym
Dwo rze no wej ap te ki. Po ten cjal ni in we sto rzy
mie li le gi ty mo wać się od po wied nim wy kształ -
ce niem i dys po no wać ta ką kwo tą, któ ra wy -
star czy ła by na „na le ży te urzą dze nie”
przed się bior stwa. Ofi cje le za chwa la li lo ka li za -
cję ap te ki, za pew nia jąc, że bę dą z niej ko rzy -
stać ofi ce ro wie z Twier dzy i oby wa te le
miesz ka ją cy w bli ższej i dal szej oko li cy. Zbyt
na le ki za pew nia li rów nież miesz kań cy mia sta.
Wa żnym ar gu men tem był brak kon ku ren cji.
W ra zie po trze by po le ki trze ba by ło je chać
do War sza wy lub do Płoń ska.

Nie wia do mo do kład nie, czy i kie dy zgło sił
się chęt ny far ma ceu ta. Czy ktoś ku pił ap te kę
So bo lew skich, czy utwo rzył no wą. Je że li sta ło
się to na po cząt ku lat trzy dzie stych XIX wie ku,
to ry nek zby tu na pro duk ty ap tecz ne zmniej szył
się. W tym cza sie dzia ła ła już ap te ka woj sko wa
w Twier dzy, pro wa dzo na przez Fran cisz ka Ma -
liń skie go i Fe lik sa Bat kow skie go, a na stęp nie
przez far ma ceu tę o na zwi sku Łoj ko.

Po cząt ki no wo dwor skiej far ma cji
Tekst i Foto: Ma ria Mo żdżyń ska

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

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

Przy klasztorze bernardynów w XVII w.
mogła istnieć infirmeria i apteka
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n Nowa wartość społecznictwa
Naszego Miasta

15 paź dzier ni ka 2016 ro ku z ini cja ty wy en tu -
zja stów za byt ko wej mo to ry za cji w No wym

Dwo rze Ma zo wiec kim po wstał No wo dwor ski
Klub Au to mo bi lo wy. Ko mi tet Za ło ży ciel ski to

czte ry oso by współ pra cu ją ce ze so bą od po -
cząt ku or ga ni zo wa nia No wo dwor skich Raj -

dów Po jaz dów Za byt ko wych, tzn. od 1998 ro -
ku. Są to: Ewa Pa rol -Bart nic ka, Ma ria Irek, Apo -
li na ry Bart nic ki i Jan Irek.

Za ło że nia Klu bu, któ ry jest sto wa rzy sze niem
zwy kłym, 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.

Jed nak naj wa żniej szym ce lem Klu bu jest
przy po rząd ko wa nie No wo dwor skie go Mię dzy -
na ro do we go Raj du Po jaz dów Za byt ko wych
(or ga ni zo wa ne go już po raz sie dem na sty
– red.) tyl ko do Na sze go Mia sta.

Po cząt ko we dzia ła nia idą w kie run ku zbu -
do wa nia za ple cza tech nicz ne go i struk tur or -
ga ni za cyj nych. W związ ku z tym ogła sza my
na bór no wych człon ków zwy czaj nych.

Zgło sze nia pro si my kie ro wać na nr te le fo -
nu: 606 244 217

No wo dwor ski Klub Au to mo bi lo wy
Tekst: Ewa Parol-Bartnicka, Foto: Mariusz Czajkowski

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.

„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”

OGŁOSZENIA I INFORMACJE Fakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl18



Ma łe ko tłow nie lo kal ne i in dy wi du al ne sys -
te my grzew cze emi tu ją do at mos fe ry sub stan -
cje nie ko rzyst nie wpły wa ją ce na zdro wie
czło wie ka i śro do wi sko przy rod ni cze, m.in. CO,
SOx, NOx, py ły, za nie czysz cze nia or ga nicz ne,
w tym wie lo pier ście nio we wę glo wo do ry aro -
ma tycz ne (WWA), diok sy ny i fu ra ny oraz wę -
glo wo do ry ali fa tycz ne. Za rów no ja kość
po wie trza, jak i wiel kość emi sji za nie czysz czeń
nie ro ze rwal nie zwią za ne są z ro dza jem sto so -
wa nych pa liw oraz z ni sko spraw ny mi in sta la -
cja mi grzew czy mi. W po rów na niu
z ener ge ty ką za wo do wą do mo we sys te my
grzew cze nie ma ją urzą dzeń ogra ni cza ją -
cych emi sje za nie czysz czeń, m.in. od py la ją -
cych czy od siar cza ją cych, w re zul ta cie
do at mos fe ry emi to wa ne są du że ilo ści za nie -
czysz czeń, w tym py ły i ra ko twór cze diok sy ny.

Do po wsta nia znacz nej ilo ści za nie czysz -
czeń w po wie trzu przy czy nia się zwłasz cza
spa la nie pa li wa o ni skiej ja ko ści – za siar czo ne -
go, za po pie lo ne go i ni sko ka lo rycz ne go wę gla
oraz nie jed no krot nie od pa dów ko mu nal nych.
Pył po cho dzą cy ze spa la nia złej ja ko ści wę gla
i śmie ci jest bar dziej tok sycz ny od te go z fa bry -
ki czy lo kal nej cie płow ni. Dzie je się tak dla te -
go, że tem pe ra tu ra w do mo wych pie cach jest
za ni ska, by to wszyst ko do kład ne się spa li ło.

Od pa dy ko mu nal ne spa la ne w pa le ni -
skach do mo wych to głów nie fo lie, pla sti ko we
bu tel ki, pusz ki po na po jach, od pa dy z płyt
me blo wych, sta re me ble czy im pre gno wa ne
i ma lo wa ne drew no oraz opo ny i odzież. Dla
wie lu osób jest to do bry spo sób na za osz czę -
dze nie, rza dziej na po zby cie się opa dów. Jed -
na kże brak wie dzy o pro ce sach che micz nych
za cho dzą cych w pa le ni skach do mo wych
przy ni skich tem pe ra tu rach, tj. od 200°C
do 500°C, oraz ich wpły wu na zdro wie po wo -
du je, że lek ce wa ży my ten pro blem.

Trze ba pa mię tać, że spa la nie two rzyw sztucz -
nych to bar dzo wie le prze mian fi zycz nych i che -
micz nych, pod czas któ rych po wsta je zło żo na
mie sza ni na sub stan cji che micz nych. Pro duk ta -
mi spa la nia two rzyw sztucz nych są min. HCL
(chlo ro wo dór), HCN (cy ja no wo dór), COC l2 (fos -
gen), SO2, SO3, CO, lot ne i pół lot ne związ ki or ga -
nicz ne oraz szcze gól nie groź ne trwa łe związ ki
or ga nicz ne, ta kie jak wie lo pier ście nio we wę glo -
wo do ry aro ma tycz ne WWA i diok sy ny. W spa li -
nach ze spa la nia ma ku la tu ry, czy li pa pie ru
i wy ro bów pa pie ro wych (ga ze ty, cza so pi sma,
tek tu ra, pa pier pa ko wy, kar to ny po mle ku i na -

po jach, kar to ny, ręcz ni ki pa pie ro we, ser wet ki,
bia ły i ko lo ro wy pa pier kse ro, ko per ty, pa pier sa -
mo ko piu ją cy), znaj du ją się: pył, CO2, CO, H2O,
SO2, NOx, NH3 (amo niak), licz ne wę glo wo do ry:
hek san lub me tan, al de hy dy i kwa sy or ga nicz -
ne. Je śli ma ku la tu ra za wie ra skład ni ki po wsta -
ją ce w pro ce sie bie le nia – za wie ra ją ce chlor
i/lub chlo ro wa ne związ ki or ga nicz ne – wte dy
pod czas spa la nia mo że się wy dzie lać HCL,
chlo ro ben zen, chlo ro fe nol, po li chlo ro wa ne bi -
fe ny le (PCB) i WWA. Drew no po użyt ko we to zu -
ży te ele men ty drew nia ne (opa ko wa nia,
ele men ty kon struk cyj ne, sto lar ka bu dow la na,
zu ży te me ble). Ich spa la nie mo że stwa rzać za -
gro że nie emi sją szko dli wych za nie czysz czeń, co
wy ni ka z obec no ści w ta kim drew nie syn te tycz -
nych sub stan cji che micz nych, któ re są wpro wa -
dza ne do drew na w ce lu po lep sze nia je go
wła ści wo ści; są to m.in. im pre gna ty, far by, co
skut ku je emi sją do po wie trza lot nych związ ków
or ga nicz nych, WWA i diok syn.

Klucz do po pra wy sy tu acji znaj du je się za tem
w rę kach zwy kłych lu dzi, gdyż to oni po dej mu ją
de cy zję, w ja ki spo sób ogrze wa ją swo je do my
i czy wy ko rzy stu ją do te go tyl ko do pusz czal ne
do spa la nia pa li wo. Sprzy mie rzeń ca mi w wal ce
ze spa la niem od pa dów są miesz kań cy, któ rzy
ma ją dość od dy cha nia za tru tym po wie trzem.
Na le ży jed nak pa mię tać, że czar ny dym uno szą -
cy się z ko mi na nie za wsze świad czy o tym, że
w pa le ni sku do mo wym są spa la ne od pa dy. Ce -
lo we jest jed nak nie zwłocz ne prze pro wa dze nie
dzia łań kon tro l nych w ce lu usta le nia, czy do szło
do po peł nie nia wy kro cze nia z art. 191 usta wy
o od pa dach, któ ry sta no wi, że za bra nia się ter -
micz ne go prze kształ ca nia od pa dów po za spa -
lar nią lub współ spa lar nią od pa dów.
Nie zwłocz ne pod ję cie kon tro li po zwa la na ujaw -
nie nie czy nu w trak cie je go po peł nia nia, tj.
w chwi li gdy w pa le ni sku mo żna na ocz nie stwier -
dzić i okre ślić ro dzaj spa la nych od pa dów. Zgod -
nie z art. 379 ust. 2 usta wy Pra wo ochro ny
śro do wi ska m.in. wójt, bur mistrz, ja ko or gan spra -
wu ją cych kon tro lę prze strze ga nia i sto so wa nia
prze pi sów w ochro nię śro do wi ska w za kre sie ob -
ję tym wła ści wo ścią te go or ga nu, mo że upo wa -
żnić do wy ko ny wa nia funk cji kon tro l nych
pra cow ni ków pod le głych im urzę dów, w tym
funk cjo na riu szy stra ży gmin nych i miej skich. Je śli
pod czas kon tro li pro wa dzo nej na pod sta wie
tych prze pi sów zo sta nie ujaw nio ne spa la nie od -
pa dów, a kon tro lu ją cym bę dzie stra żnik miej ski,
mo że on na ło żyć man dat kar ny z art. 191 usta -

wy o od pa dach za ter micz ne prze kształ ca nie
od pa dów po za in sta la cją. Zgod nie z art. 225 § 1
Ko dek su kar ne go: kto oso bie upraw nio nej
do prze pro wa dze nia kon tro li uda rem nia lub
utrud nia wy ko na nie czyn no ści słu żbo wej, pod le -
ga ka rze po zba wie nia wol no ści do lat 3.

Straż Miej ska w 2015 ro ku prze pro wa dzi ła
kon tro le spo so bu ogrze wa nia do mów jed no -
ro dzin nych, spa la nych pa liw, pa le nia ognisk.
W 2015 ro ku prze pro wa dzo no 32 kon tro le,
w tym 25 in ter wen cji za koń czo nych jed nym
po ucze niem, nie uka ra no ni ko go man da tem.
W 2016 ro ku od no to wa no 53 zgło szeń o za dy -
mie niu po wsta łym pod czas spa la nia pa liw
w pie cach c.o. i za nie czysz cze niu po wie trza.
W 40 przy pad kach skon tro lo wa no ko tłow nie
do mo we, gdzie spa la no wę giel i drze wo. W 10
przy pad kach do ko na no kon tro li w re jo nie Ro -
dzin nych Ogród ków Dział ko wych „Pest ka”,
gdzie dział kow cy spa la li szcząt ki ro ślin ne. Oso -
by te zo sta ły po uczo ne o za ka zie spa la nia i za -
prze sta ły pro ce de ru, jed na oso ba zo sta ła
uka ra na man da tem kar nym kre dy to wa nym.

Ni ska emi sja sta no wi pro blem za rów no dla lu -
dzi, jak i dla śro do wi ska ob sza rów o gę stej za bu -
do wie. Szcze gól nie wi docz ne jest to w mia stach,
po nie waż pył za wie szo ny do cie ra wszę dzie,
wpro wa dza jąc nie po żą da ne sub stan cje do po -
wie trza, wo dy, gle by, a tym sa mym do wszyst kich
or ga ni zmów, któ re od dy cha ją, spo ży wa ją wo -
dę/i lub ro ślin ność ro sną cą na ska żo nej gle bie.
Ni ska emi sja ma ogrom ny wpływ na na sze or ga -
ni zmy. Naj po pu lar niej sze skut ki to na wra ca ją ce
bó le gło wy, pod ra żnie nia błon ślu zo wych, ucią -
żli we aler gie oraz zmia ny skór ne, za bu rze nia
czyn no ści i zwięk szo na za cho ro wal ność na cho -
ro by ukła du od de cho we go, pro wa dzą ce
do przed wcze snej śmier ci, po gor sze nie prze bie -
gu cho rób ukła du krą że nia, uszko dze nia wą tro -
by, zwięk szo ne ry zy ko cho rób no wo two ro wych,
nie do tle nie nie mó zgu, bez płod ność, cho ro by
ukła du ner wo we go, mu ta cje DNA, uszko dze nia
szpi ku kost ne go. W związ ku z tym, że spa la nie od -
pa dów sta no wi po wa żne za gro że nie dla ży cia
i zdro wia, na le ży wie dzieć, iż emi tent jest po ten -
cjal nym spraw cą za tru wa nia swo ich bli skich i są -
sia dów, a po chod ną spa la nia od pa dów
w do mo wych pa le ni skach jest uszka dza nie in -
sta la cji i prze wo dów ko mi no wych.

Na le ży pa mię tać, że za stan ja ko ści po wie -
trza w swo im oto cze niu od po wie dzial ny jest
ka żdy z nas, bez od wo ły wa nia się do ska li glo -
bal nej, ale do wła sne go po dwór ka, ro dzi ny,
zna jo mych, są sia dów.

Wi docz nym go łym okiem ob ja wem po wa -
żne go pro ble mu ze zja wi skiem ni skiej emi sji
na da nym ob sza rze jest po ja wie nie się smo gu.
Naj czę ściej mo żna go za ob ser wo wać w zi mie
– zwłasz cza w mroź ne sło necz ne po ran ki, mó -
wi my wte dy o tzw. smo gu lon dyń skim kwa -
śnym. W mie sią cach let nich po wsta je smog

Bądź do brym przy kła dem
– nie pal w pie cu od pa dem!
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.
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Je śli pi cie al ko ho lu jest pro ble mem dla Cie -
bie lub ko goś z two ich bli skich, po dej rze wasz
uza le żnie nie u bli skiej Ci oso by, je steś uwi kła ny
w prze moc do mo wą, je steś do ro słym dziec -
kiem al ko ho li ka, po trze bu jesz po ra dy w trud nej
sy tu acji ży cio wej – przyjdź do Punk tu Kon sul ta -
cyj ne go. Tam uzy skasz bez płat ną i ano ni mo wą
po ra dę spe cja li sty, fi nan so wa ną ze środ ków
bu dże tu Mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki.

Za pra sza my oso by uza le żnio ne, pi ją ce szko -
dli wie i eks pe ry men tu ją ce z in ny mi środ ka mi
psy cho ak tyw ny mi (al ko hol, al ko hol i nar ko ty ki,
do pa la cze) współ uza le żnio ne (part ne rzy osób
uza le żnio nych), człon ków ro dzin oraz oso by
bli skie i do świad cza ją ce prze mo cy do mo wej.

Świad czy my po moc w za kre sie po rad nic -
twa 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 wy pad ku do ty czy to osób współ uza -
le żnio nych. Ta kie spo tka nia umo żli wia ją roz -
ma wia nie o swo ich pro ble mach, uczu ciach

i emo cjach, któ re im to wa rzy szą, z in ny mi oso -
ba mi do tknię ty mi pro ble mem. Dzię ki te mu ka -
żdy za gu bio ny, cier pią cy i po szu ku ją cy
wspar cia czło wiek bę dzie mógł od na leźć
brat nie du sze – zmu szo ne ra dzić so bie z po -
dob ny mi trud no ścia mi ży cio wy mi.
• 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.

Re zul ta tem pra cy z te ra peu tą i psy cho lo -
giem jest na by cie umie jęt no ści roz po zna wa -
nia swo ich pro ble mów i na uka
pod sta wo wych umie jęt no ści ko niecz nych
do wpro wa dze nia zmian w za cho wa niach
wo bec oso by uza le żnio nej, lep sze ra dze nie so -
bie z trud no ścia mi emo cjo nal ny mi (nie śmia -
łość, wy co fa nie, nie ra dze nie so bie ze zło ścią,
agre sją dzie ci i ro dzi ców), otrzy ma nie wspar -
cia w trud nych sy tu acjach ro dzin nych, m.in. ta -
kich jak roz sta nie ro dzi ców, stra ty ro dzi ca
w kon se kwen cji uza le żnie nia, lep sze ra dze nie
so bie z trud no ścia mi roz wo jo wy mi, trud no ścia -
mi w na uce np. w wy ni ku FAS (Al ko ho lo wy Ze -
spół Pło do wy – red.), lep sze ra dze nie so bie
z za bu rze nia mi emo cjo nal ny mi i de pre sją.

Ofer ta po mo cy spe cja li stycz nej dla osób
w trud nej sy tu acji ży cio wej re ali zo wa na jest
przez Urząd Miej ski od kil ku lat i cie szy się du -
żym za in te re so wa niem miesz kań ców No we go
Dwo ru Ma zo wiec kie go. Oso by, któ re sko rzy sta -
ły z po mo cy, dzię ki otrzy ma ne mu wspar ciu ła -
twiej po ra dzi ły so bie w sy tu acjach kry zy so wych.

Po ra dy udzie la ne są w Ośrod ku Po mo cy
Spo łecz nej ul. Par ty zan tów 7 No wy Dwór Ma zo -
wiec ki (bu dy nek, w któ rym mie ści się sto łów ka)

Te ra peu ci
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
czwar tek 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

OGŁOSZENIA I INFORMACJE Fakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl20

Darmowe porady w punkcie konsultacyjnym!
n Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do Punktu, w którym
udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień.

fo to che micz ny ty pu Los An ge les, któ ry jest wy -
ni kiem wzro stu na tę że nia ru chu ulicz ne go.

Jed nym z naj bar dziej efek tyw nych spo so -
bów li kwi da cji ni skiej emi sji jest za mia na pa li -
wa sta łe go (wę giel ka mien ny lub bru nat ny)
na pa li wa cie kłe (lek ki olej opa ło wy), pa li wa
ga zo we z sie ci lub bu tli, ener gie elek trycz ną,
za mia na ist nie ją cych źró deł spa la nia na źró -
dła no wo cze sne, wy so ko wy daj ne ener ge tycz -
nie i po sia da ją ce urzą dze nia au to ma tycz ne
re gu lu ją ce pro ces spa la nia oraz wy daj ność
ciepl ną ko tła lub przy sto so wa nie do spa la nia
wy se lek cjo no wa nych pa liw sta łych, w tym pa -
li wa bez dym ne go, re zy gna cja z in dy wi du la -
nych źró deł cie pła na rzecz pod łą cze nia
do sie ci ciepl nych.

W ra mach dzia łań po le ga ją cych na mi ni -
ma li zo wa niu zja wi ska ni skiej emi sji mia sto No wy
Dwór Ma zo wiec ki przy stą pi ło do pro gra mu Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej w War sza wie, w ra mach
któ re go mo żna uzy skać do fi nan so wa nie na wy -
mia nę sta re go źró dła cie pła na no we, wy so ko -
wy daj ne. Do fi nan so wa niem mo gą być ob ję te
przed się wzię cia po le ga ją ce na mo der ni za cji
in dy wi du al nych źró deł cie pła, tj. wy mia nie ko -
tłow ni lub pa le nisk wę glo wych na ga zo we, ole -
jo we lub opa la ne bio ma są, za stą pie nie
pie ców ga zo wych, ole jo wych lub opa la nych
bio ma są na źró dło o wy ższej niż do tych czas
spraw no ści wy twa rza nia cie pła (z wy łą cze niem
mon ta żu pie ca na wę giel lub eko -gro szek).

Pro gram ten skie ro wa ny jest do osób fi zycz -
nych i ich bu dyn ków miesz kal nych, w któ rych
nie jest pro wa dzo na i za re je stro wa na dzia łal -
ność go spo dar cza. W 2017 ro ku w ra mach Pro -
gra mu mo żna uzy skać do ta cję w wy so ko ści
do 75% kosz tów kwa li fi ko wa nych, jed nak nie
wię cej niż 5000 zł dla jed ne go be ne fi cjen ta osta -
tecz ne go. Kosz tem kwa li fi ko wa nym jest tyl ko

koszt za ku pu ko tła oraz czuj ni ka tlen ku wę gla
– cza du (bez ele men tów do dat ko wych, ta kich
jak np. pro jekt bu dow la ny – w wy pad ku bu do -
wy in sta la cji ga zo wej, prze bu do wa in sta la cji, za -
sob nik c.w.u. lub po daj nik, de mon taż sta re go
i mon taż no we go pie ca, nad zór in we stor ski).
Wnio sek o przy zna nie do ta cji zo stał przed ło żo -
ny do WFO iGW w lu tym te go ro ku, jed nak ze
wzglę du na za in te re so wa nie miesz kań ców pla -
nu je się rów nież w ra zie ogło sze nia ta kie go pro -
gra mu wy stą pie nie z wnio skiem o do ta cje ta kże
w 2018 ro ku. W związ ku z tym pro si się wszyst kich
za in te re so wa nych o kon takt z Urzę dem Miej skim
w No wym Dwo rze Ma zo wiec kim.

Pa le nie śmie ci w do mu jest nie bez piecz ne
i gro zi wy so ką grzyw ną. Spa la nie śmie ci w na -
szych do mo wych pie cach nie jest oszczęd ne,
tyl ko kosz tow ne – bo nie eko lo gicz ne.

Sko rzy sta no z bro szur Nie dla ni skiej emi sji
czy li czy wiesz czym od dy chasz? – Przed się -
bior stwa Tech nicz no Han dlo we go „Tech ni ka”
Sp.z.o.o z sie dzi bą w Gli wi cach.

Bądź dobrym przykładem – nie pal w piecu odpadem!
dokończenie ze strony 19
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Zde cy do wa na więk szość z nas stwier dza -
jąc po gor sze nie ja ko ści wo dy jak np. zmęt nie -
nie, nie ty po wy za pach bądź smak,
in ter we niu je bez po śred nio u do staw cy wo dy,
któ rym na te re nie No we go Dwo ru Ma zo wiec -
kie go jest Za kład Wo do cią gów i Ka na li za -
cji Sp. z o.o. – czy słusz nie?

Jak już wcze śniej wspo mnia no, za za pew -
nie nie na le ży tej ja ko ści wo dy zim nej do star -
cza nej kon su men tom na te re nie Mia sta
od po wia da ZWiK Sp. z o.o. Nad zór nad ja ko -
ścią wo dy spra wu ją na to miast or ga ny Pań -
stwo wej In spek cji Sa ni tar nej. Spół ka nie
od po wia da za in sta la cje wo dy cie płej.

Zgod nie z prze pi sa mi pra wa Spół ka zo bo -
wią za na jest do kon tro li ja ko ści wo dy zim nej
(w za le żno ści od eks plo ato wa ne go uję cia) 3
ra zy w cią gu ro ku – SUW Mo dlin Twier dza,
ASUW Wi sła i 6 ra zy w cią gu ro ku - SUW War -
szaw ska. Jed nak ma jąc na ce lu mo żli wie naj -
sku tecz niej szą kon tro lę nad ja ko ścią wo dy
ba da nia wy bra nych pa ra me trów fi zy ko che -
micz nych wy ko ny wa ne są czę ściej, a ba da -
nia mi kro bio lo gicz ne w od stę pach 2
ty go dnio wych. W związ ku z po wy ższym praw -
do po do bień stwo, że wo da w sie ci wo do cią -
go wej od bie ga od norm jest zni ko me,
a w przy pad ku rze czy wi ste go po gor sze nia jej
ja ko ści po zwa la na szyb ką re ak cję.

Za nim po gor sze nie ja ko ści wo dy zo sta nie
zgło szo ne w ZWiK Sp. z o.o. na le ży skon tak to -
wać się z wła ści cie lem/ za rząd cą bu dyn ku
od po wie dzial nym za stan we wnętrz nej in sta -
la cji wo do cią go wej, któ rej wiek, nie wła ści we
wy ko na nie, brak bądź nie wy star cza ją ca kon -
ser wa cja, nie wła ści we użyt ko wa nie ma re al -
ny wpływ na ja kość wo dy pły ną cej z kra nu.

To wła ści ciel/za rząd ca bu dyn ku ja ko
pierw szy po wi nien zo stać po in for mo wa ny
o pro ble mie, po wi nien nam rów nież udzie lić
in for ma cji do ty czą cych bie żą cej kon ser wa cji
in sta la cji we wnętrz nych. Je śli zgło sze nie po -
gor sze nia ja ko ści wo dy do ty czy po je dyn czych
bu dyn ków/ obiek tów przy czy ną bar dzo rzad -
ko by wa po gor sze nie ja ko ści wo dy w sie ci wo -
do cią go wej.

Ja kie więc są przy czy ny po gor sze nia ja ko -
ści wo dy w in sta la cji we wnętrz nej? Naj czę -
ściej 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

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 ro bić, by wy eli mi no wać mo żli wość wtór -
ne go za nie czysz cze nia in sta la cji we wnętrz -
nej? Do pod sta wo wych czyn no ści na le ży
re gu lar na kon tro la sta nu tech nicz ne go, płu ka -
nie, czysz cze nie de zyn fek cja in sta la cji i za in sta -
lo wa nych na niej zbior ni ków. A po nad to:
• 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,

War to rów nież pa mię tać, że do mo we urzą -
dze nia do „do czysz cza nia”, zmięk cza nia wo -
dy, któ re zo sta ły nie od po wied nio do bra ne
lub są nie od po wied nio eks plo ato wa ne rów -
nież mo gą pro wa dzić do wtór ne go za nie -
czysz cze nia wo dy w in sta la cji we wnętrz nej.
Mo gą one po wo do wać m.in. wzrost za nie -
czysz cze nia mi kro bio lo gicz ne go, wzrost ko ro -
zyj no ści wo dy, czy też od kła da nie się osa dów
na sku tek spad ku ci śnie nia wo dy. Na uwa gę
za słu gu je rów nież fakt, że co raz chęt niej in sta -
lo wa ne w bu dyn kach miesz kal nych urzą dze -
nia do zmięk cza nia wo dy nie tyl ko
po zba wia ją ją cen nych dla czło wie ka związ -
ków mi ne ral nych ale w znacz nym stop niu
zmie nia ją wła ści wo ści fi zy ko che micz ne wo dy.
Przed ich in sta la cją na le ży do kład nie usta lić
za sa dy utrzy ma nia i kon ser wa cji urzą dzeń,
mo żli we go wpły wu na ja kość wo dy, oraz za -
sad kon tro li i mo ni to ro wa nia jej ja ko ści.

Choć ZWiK Sp. z o. o. do kła da wszel kich sta -
rań, by wo da w sie ci wo do cią go wej speł nia ła
wszel kie nor my Roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro -
wia z dnia 13 li sto pa da 2015 r. w spra wie ja ko -
ści wo dy prze zna czo nej do spo ży cia przez lu dzi,
to nie za wsze ma my wpływ na ja kość wo dy

w kra nach. Jej ja kość uza le żnio na jest bo -
wiem w znacz nym stop niu od wła ści cie li i użyt -
kow ni ków we wnętrz nych in sta la cji wo dy.

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.



21 wrze śnia przed szko la ki z Pu blicz ne go
Przed szko la nr 4 w Twier dzy Mo dlin po że gna -
ły Pa nią La to i przy wi ta ły Pa nią Je sień. Spe cjal -
nie na tę oko licz ność przy go to wa no wie le
atrak cji. Cho ciaż au ra te go dnia nie sprzy ja ła
za ba wom w ogro dzie, nie po psu ło nam to hu -
mo rów i do bre go sa mo po czu cia. Uro czy stość
od by ła się w ha li spor to wej, a otwo rzył ją dy -
rek tor Zdzi sław Szmyt kow ski, ży cząc ze bra nym
go ściom uda nej za ba wy i mi łych wra żeń.
Do mi łych słów po wi ta nia do łą czył się rów nież
bur mistrz Ja cek Ko wal ski, któ ry za szczy cił nas
swo ją obec no ścią.

Uro czy stość roz po czę ła się od nie spo dzian -
ki dla na szych mi lu siń skich, bo na sce nie po ja -
wi ły się czte ry po ry ro ku. Ho no ro we miej sce
za ję ła jesz cze Pa ni La to, któ ra mia ła ocho tę
od da wła dzę swo jej na stęp czy ni pod pew ny -
mi wa run ka mi. Aby speł nio ne zo sta ły wszyst kie
kry te ria prze ję cia wła dzy, przed sta wi cie le naj -
młod szej wi dow ni wraz ze swo imi ro dzi ca mi zo -
sta li po pro sze ni o wy ko na nie czte rech za dań.
Ka żda po ra ro ku mia ła w rę ka wie in ną mi sję
do wy ko na nia. Pa ni Je sień przy go to wa ła kon -
kurs za ty tu ło wa ny „Pie gu sek”, w któ rym przed -
szko la ki z ka żdej gru py mia ły po na kle jać
ko lo ro we pie gi swo im ro dzi com. Za da nie wy -
ma ga ło cier pli wo ści i nie by wa łej zręcz no ści
w opa no wa niu nie sfor nych kro pe czek. Pa ni Zi -

ma za pro si ła do kon kur su „Ucie ka ją cy li stek”,
w któ rym trze ba się by ło wy ka zać zręcz ny mi
pa lusz ka mi i spry tem. Za da nie po le ga ło na jak
naj szyb szym na wi nię ciu ko lo ro we go list ka

na ki jek. Po emo cjo nu ją cym po cząt ku je sien -
nych za wo dów Pa ni La to utwo rzy ła dwie dru -
ży ny spo śród zgro ma dzo nej wi dow ni. Ich
za da niem by ło po ko na nie sla lo mu z kasz ta -
nem na ły żecz ce. Po dwój ną trud no ścią sta ło
się nie tyl ko utrzy ma nie brą zo wej ku lecz ki na ły -
żce, ale ta kże trzy ma nie swo jej po cie chy za rę -
kę. Ma mu sie oka za ły się re we la cyj ny mi
bie gacz ka mi, nie prze szko dzi ło im w tym na -

wet nie od po wied nie obu wie. Na za koń cze nie
nie la da wy zwa nie dla na szych uczest ni ków
mia ła Pa ni Wio sna. Ro dzic z ka żdej gru py,
za po mo cą rol ki pa pie ru to a le to we go, miał
owi nąć swo ją po cie chę tak, aby wi dać by ło
tyl ko jej oczy. Ra do ści i śmie chu przy tej za ba -
wie by ło co nie mia ra, ale nie tyl ko przy tej.
Wszy scy uczest ni cy kon kur sów otrzy ma li zdro -
we prze ką ski w po sta ci owo ców, a zwy cię scy
do dat ko wo pa miąt ko wy me dal za zdo by -
cie I miej sca.

Mię dzy kon kur sa mi na szą wspa nia łą wi -
dow nię po ry wa li śmy do wspól nych za baw
i plą sów, m.in. ro bi li śmy sa łat kę owo co wą, po -
szli śmy do la su na grzy by, za mie ni li śmy się
w za baw ki, a ta kże za tań czy li śmy „Epoj taj taj”.
Ka żda za ba wa da wa ła du żą daw kę po zy tyw -
nej ener gii na chłod ną, je sien ną au rę, ja ka

pa no wa ła te go dnia. Po prze ka za niu tro nu
Pa ni Je sie ni przed szko la ki po że gna ły Pa nią
La to wspól ną pio sen ką „A la to by ło…”.

Wspól ne za ba wy i kon kur sy wy czer pa ły
ener ge tycz nie na szych mi lu siń skich i ich go -
ści, dla te go wi ce dy rek tor Ire na Wi śniew ska
wszyst kich za pro si ła na słod ki i zdro wy po czę -
stu nek, na któ rym mo żna by ło skosz to wać tor -
tów wła sno ręcz nie zro bio nych przez sze fo wą
kuch ni, pa nią Te re skę. Oprócz te go na sto li -
kach roz ło żo no mnó stwo owo ców i gril lo wa -
ne kieł ba ski. Na naj młod szych i ich
naj bli ższych cze ka ły też sta no wi ska z po pcor -
nem i wa tą cu kro wą. Dzie ci chęt nie usta wiał
się w ko lej ce do pań, któ re wy ko ny wa ły ma -
lun ki na twa rzy i rę kach.

Ro dzin ny pik nik pod da chem po zwo lił ro -
dzi com wy ka zać się ak tyw no ścią i zręcz no -
ścią w kon kur sach ro dzin nych, a spo łecz no ści
przed szkol nej le piej się po znać i zin te gro wać.

Na wet desz czo wa po go da nie jest dla nas
pro ble mem w do brej za ba wie. Za pra sza my
za rok.

Po że gna nie la ta z Dniem Przed szko la ka w PP4
Tekst: K. Kucz kow ska, Fo to: A. Dę bek

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

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 wszyst kie dzie ci do tar ły
do przed szko la z pięk nym uśmie chem i do -
brym hu mo rem. Tań czy ły w rytm ulu bio nych
pio se nek i bra ły udział w ró żnych za ba wach
in te gra cyj nych. Wspól nie za śpie wa ły „Je stem
so bie przed szko la czek”. Obie ca ły, że bę dą
dziel ny mi i wzo ro wy mi przed szko la ka mi, oraz
zo bo wią za ły się do prze strze ga nia Ko dek su
Przed szko la ka.?

Im pre za uda ła się zna ko mi cie! Przy nio sła
ogrom ną ra dość i nie za po mnia ne wra że nia.
Był to dzień wspól ne go prze ży wa nia ra do ści
i uświa da mia nia, że na le ży my do jed nej wiel -
kiej ro dzi ny, ja ką jest przed szko le „Kra snal”.

Dzień Przed szko la ka w PP2
Tekst i Foto: J.O.

Pa ni Ewa opo wia da ła o swo jej ka rie rze za -
wo do wej, o tym, że war to speł niać swo je ma -
rze nia. Na ko niec spo tka nia za pre zen to wa ła
krót ki po kaz wal ki bok ser skiej.

Chęt nie fo to gra fo wa ła się z po szcze gól ny -
mi kla sa mi i roz da wa ła au to gra fy.

Dzię ku je my za mi łe spo tka nie.

Ewa Brod nic ka 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.
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Ca ły ty dzień w szko le by ła pro wa dzo na zbiór -
ka po trzeb nych rze czy na rzecz schro ni ska, na -
wet pod czas ze bra nia z ro dzi ca mi. Ze bra li śmy
kil ka dzie siąt ki lo gra mów kar my dla zwie rząt oraz
spo ro po ście li, ręcz ni ków i ko ców. Za wszyst kie
ze bra ne rze czy bar dzo dzię ku je my. W ra mach
ak cji od by ło się rów nież szko le nie dla no wych
Eko Stra żni ków, prze pro wa dzo ne przez pa nią
Mał go rza tę Wój cik z no wo dwor skiej Stra ży Miej -
skiej. Pod su mo wa nie ak cji na stą pi ło w so bo tę 23
wrze śnia. Prze bra ni za ko ty i psy wy szli śmy w mia -
sto zbie rać do dat ko we pie nią dze na rzecz
schro ni ska oraz na ma wiać lu dzi do ad op cji
czwo ro no gów. Nie oby ło się bez pro ble mów
tech nicz nych – ze psuł się sprzęt na gła śnia ją cy,
ale mi mo trud no ści i przy wspar ciu do brych lu -
dzi po ra dzi li śmy so bie. Prze szli śmy od Cen trum
Han dlo we go HIT przez McDo nal da, Park Miej ski
im. Wy bic kie go, plac przy Sta ro stwie Po wia to -
wym, NO SiR oraz AGA -MET – głów ne go spon so -

ra Eko Stra żni ków. Tam pan Se ba stian Go le jew -
ski, wła ści ciel fir my, przy wi tał nas oso bi ście i przy -

go to wał coś słod kie go na dal szą dro gę. Mie li -
śmy też mo żli wość zwa żyć się ca łą gru pą
na spe cjal nej wa dze – ku na sze mu za sko cze niu
ra zem wa ży li śmy 3450 ki lo gra mów.

Z fir my AGA -MET wy ru szy li śmy w dal szą dro -
gę do schro ni ska. Na miej scu z ogrom ną ra do -
ścią zo sta li śmy przy wi ta ni przez pra cow ni ków
Fun da cji oraz czwo ro no gi – wszyst kie za czę ły
szcze kać. Wzię li śmy udział w ak cji „Dzie ci czy -
ta ją ksią żki psom”. Warsz tat wpro wa dza ją cy
do tej ak cji po pro wa dził pan Tom Ju sty niar ski.
Ka żdy uczeń bio rą cy udział w ak cji czy tał wy -
bra ne mu przez sie bie psu ksią żkę. W trak cie
czy ta nia psy prze sta wa ły szcze kać, a nie któ re
za sy pia ły – to był nie sa mo wi ty wi dok. Im pre zę
osła dza ły nam cia sta przy go to wa ne przez pra -
cow ni ków schro ni ska. By ło pysz nie.

EDUKACJA Fakty Nowodworskie
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Eko Stra żni cy z SP3 w ak cji
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.
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Ce lem wy jaz du by ło za pre zen to wa nie mło -
dzie ży kul tu ry ki bi co wa nia oraz spo so bu spę -
dza nia wol ne go cza su.

W wy da rze niu tym by ło jed nak jesz cze coś
szcze gól ne go. Otóż przed się wzię cie to zo sta ło sfi -
nan so wa ne przez Sto wa rzy sze nie Ki bi ców Le gii

War sza wa (SKLW). Ko or dy na to rem gru py no wo -
dwor skiej oka zał się ab sol went mo dliń skiej szko ły
Da niel Hej ko, któ ry za jął się ab so lut nie wszyst kim,
co by ło zwią za ne z na szym wy jaz dem i po by tem
na sta dio nie. Da nie lo wi na le żą się ogrom ne po -
dzię ko wa nia za za an ga żo wa nie i ini cja ty wę,

a Sto wa rzy sze niu Ki bi ców sło wa uzna nia za dzia -
łal ność na rzecz spor to we go roz wo ju dzie ci.

I tak mi mo desz czo wej po go dy uczest ni czy -
li śmy w nie co dzien nym wy da rze niu, któ re ku
na szej ra do ści za koń czy ło się wy ni kiem 1:0
i zwy cię stwem Le gii War sza wa.

Ki bi co wa li śmy Le gii War sza wa
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.



n Dwójka naszych tenisistów miała
okazję do świętowania sporych
sukcesów sportowych.

Pięt na sto let nia Sa ra El kosh, pod opiecz na
tre ne ra Ar tu ra Żu ka, uczen ni ca Pu blicz ne go
Gim na zjum nr 1, wraz z ko le żan ka mi z Mo re -

lo wa Ten nis Club War sza wa, pod opie ką swo -
je go tre ne ra uda ła się na Dru ży no we Mi strzo -
stwa Pol ski Ka de tek (U -16) do Biel ska Bia łej.
Za wo dy by ły roz gry wa ne w dniach 15–17
wrze śnia. Pod czas za wo dów Sa ra wraz z ko le -
żan ka mi wy wal czy ła ty tuł dru ży no wej wi ce mi -
strzy ni Pol ski, ule ga jąc w fi na le dru ży nie
Ad van ta ge Biel sko Bia ła.

Srebr ny me dal Mi strzostw Pol ski to nie wąt -
pli wie naj więk szy spor to wy suk ces Sa ry na te -
ni so wych kor tach. Wy trwa łość w tre nin gach,
upór i za an ga żo wa nie za owo co wa ły tym spo -
rym osią gnię ciem. Mło dej za wod nicz ce ser -
decz nie gra tu lu je my i ży czy my dal szych
suk ce sów.

Po wo dy do ra do ści miał rów nież star szy ko -
le ga Sa ry – Kac per Żuk, któ ry nie mal rów no le -
gle roz gry wał Na ro do we In dy wi du al ne
Mi strzo stwa Pol ski Se nio rów w Gli wi cach. Tam
w pa rze z Pio trem Ma tu szew skim (AZS Po znań)
wy wal czył brą zo wy me dal Mi strzostw Pol ski Se -
nio rów w grze po dwój nej. Nie mal bez po śred -
nio z Gli wic Kac per po le ciał do Egip tu, aby
tam w dwóch ko lej nych za wo do wych tur nie -
jach ran gi Fu tu res wal czyć o punk ty do za wo -
do we go ran kin gu ATP. O tym, jak po ra dził
so bie Kac per w Egip cie, pi sze my na ko lej nej
stro nie.

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

Są to re ga ty dla ju nio rów, w któ rych star tu -
je ca ły świat. Na sza za wod nicz ka ja ko re pre -
zen tant ka Pol ski wy star to wa ła w pię ciu
kon ku ren cjach w cią gu trzech dni.

Pierw szy dzień re gat w pią tek to wy ści gi
na 1000 m i Klau dia te go dnia wy star to wa ła
w osa dzie C -2 1000 m wraz z Ju lią Wal czak,
part ner ką z osa dy. Od po cząt ku wy ści gu by ło
wi dać moc u dziew czyn, trzy ma ły się ca ły czas
w czo łów ce, świet na by ła koń ców ka na 300 m
przed me tą i dziew czy ny zde cy do wa nie zwy -
cię ży ły wy ścig, zdo by wa jąc zło ty me dal.

Na stęp ny dzień to ry wa li za cja na 500 m.
W niej też mie li śmy ape ty ty na ko lej ny me dal
na szej osa dy, i się nie za wie dli śmy. Klau dia
z Jul ką po pięk nej wal ce z za wod nicz ka mi
z Wę gier, Nie miec i, Ka na dy znów da ły ra dę
i zwy cię ży ły, zdo by wa ją dru gi zło ty me dal.

Ostat nim dniem za wo dów by ła nie dzie la i wy -
ści gi na sprin ter skim (olim pij skim) dy stan sie C -
-1 200 m – ko ron nej kon ku ren cji na szej mło dej
za wod nicz ki. Kon ku ren cja w tym wy ści gu by ła
bar dzo du ża, w koń cu to dy stans olim pij ski na To -
kio 2020. Klau dia wy star to wa ła z blo ków pew nie
i szyb ko, po pięk nej wal ce do pły nę ła do me ty
na dru giej po zy cji, ustę pu jąc nie wie le tyl ko Wę -
gier ce i zdo by wa jąc srebr ny me dal. W tym dniu

na sza za wod nicz ka wy star to wa ła rów nież w osa -
dzie C -2 na 200 m, tym ra zem z Alek san drą Ja -
ce wicz. Klau dia i Ola świet nie wal czy ły do koń ca
o zwy cię stwo – skoń czy ło się na brą zo wym me -
da lu, a ró żni ce na me cie by ły w cen ty me trach.

Tak więc na sza ka na dyj kar ka Klau dia Szu -
lec ka przy wio zła z Ra cic 4 me da le: 2 zło te, 1

srebr ny i 1 brą zo wy – jest to świet ny wy nik na -
szej mło dej za wod nicz ki.

Klau dia po zaz dro ści ła wy ni ków na szej uty -
tu ło wa nej już Do ro cie Bo row skiej – Mi strzy ni
Eu ro py U -23 i me da li st ce mi strzostw świa ta
w 2017 ro ku – i ro bi wszyst ko, by do rów nać ko -
le żan ce z klu bu. Tak trzy mać!

Świet ny start w Pu cha rze Na dziei Olim pij skich
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.
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n W dniach 6–7 października
Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”
zorganizował turniej piłkarski o puchar
Burmistrza miasta.

Do za wo dów zgło si ło się osiem dru żyn, któ re
w dro dze lo so wa nia zo sta ły po dzie lo ne
na dwie gru py. W pią tek ro ze gra no me cze gru -
po we, a so bo tę od by ła się run da fi na ło wa. Za -
wo dy prze bie ga ły w spor to wej at mos fe rze,
na bo isku to czy ła się za cię ta wal ka – zgod na
z prze pi sa mi, nad czym, jak za wsze zna ko mi cie,
czu wał sę dzia za wo dów Mi chał Szy mań ski.

Wy ni ki me czów gru po wych
• Betoniara – Bezlitośni 1:0
• Goliat – Delta 0:2
• Sparta – Ekwador 1:2
• Młoda Gwardia – Pólko 1:1
• Betoniara – Ekwador 2:1
• Goliat – Pólko 2:2
• Sparta – Bezlitośni 1:2

• Młoda Gwardia – Delta 3:0
• Betoniara – Sparta 2:0

• Goliat – Młoda Gwardia 1:0
• Ekwador – Bezlitośni 3:1
• Pólko – Delta 6:1

Półfinały
• Betoniara – Młoda Gwardia 3:2
• Pólko – Ekwador 0:0 k. 3:1

Mecz o III miejsce
• Ekwador – Młoda Gwardia 0:2

Finał
• Betoniara – Pólko 0:0 k. 3:0

Trium fa tor za wo dów – dru ży na Be to nia ra
wy stą pi ła w skła dzie: Mar cin Sko rup ski (G),
Woj ciech Bia łek, Ma te usz Za lew ski, Ja kub
Łach mań ski, Mi chał Tu rek, Prze my sław Gło -
wacz, Ka mil Mar ci niak, Bar tosz Ci szyń ski, Mi -
chał Bor kow ski, Ka mil Dwo ra kow ski, Pa tryk
Ga ca, Łu kasz Za lew ski.

Naj lep szym bram ka rzem za wo dów zo stał
Mar cin Sko rup ski z dru ży ny Be to nia ra, a kró -
lem strzel ców tur nie ju – Mar cin  z dru ży ny Pól -
ko, zdo byw ca 4 bra mek.

Na za koń cze nie za wo dów Bur mistrz Ja cek
Ko wal ski wrę czył zwy cię skim dru ży nom me da -
le i na gro dy i po gra tu lo wał do sko na łe go
współ za wod nic twa w tur nie ju.

Turniej piłkarski o puchar
burmistrza w Modlinie Twierdzy
Tekst i Fo to: Sła wo mir Krzecz kow ski

W grze po je dyn czej Kac per mu siał ry wa li -
zo wać w eli mi na cjach, w pierw szej run dzie
upo rał się z groź nym Ho len drem Bar tem Sti -
ven sem 4/6,6/2,7/6, w dru giej po ko nał Ja poń -
czy ka Ka zu ki Ni shi wa ki 7/6 6/1. W dra bin ce
głów nej mu siał uznać wy ższość Tu ne zyj czy ka
Ani sa Ghor be la 6/7 4/6.

Rów no le gle Kac per wy stą pił ta kże w grze
po dwój nej. Tam je go part ne rem był, jak
w więk szo ści tur nie jów, Piotr Ma tu szew ski.
Od pierw sze go spo tka nia da ło się za uwa żyć,
że pa ra jest w zna ko mi tej for mie. W pierw szej
run dzie Po la cy wy gra li z ja poń ska pa rą Otsu -
ka/Ta shi ro 6/0,6/2. W ćwierć fi na le Kac per

i Piotr wy eli mi no wa li 3/6,7/6,10/7 roz sta wio ną
z nu me rem 3 tu ne zyj sko/be niń ską pa rę Er cha -
gui/Kle gou. W fa zie pół fi na ło wej na si re pre -
zen tan ci zmie rzy li się z tur nie jo wą dwój ką
– re pre zen tan tem RPA Schol zem oraz Wło -
chem Vi lar do. W pół fi na le Po la cy za gra li nie -
mal bez błęd nie i po ko na li ko lej nych
fa wo ry tów w sto sun ku 6/2,6/3.

Na sza pa ra nie by ła rów nież fa wo ry tem
star cia o ty tuł tur nie ju w Sharm el -Szejk z do -
świad czo ny mi, roz sta wio ny mi z nu me rem 4
Cze cha mi Pa pik/Gen gel. Po la cy, na tchnie ni
zwy cię stwem pół fi na ło wym, jed nak pew nie
po ko na li po łu dnio wych są sia dów 6/2,6/2

i mo gli się cie szyć z ko lej ne go za wo do we go
ty tu łu w swo jej ka rie rze!

W naj bli ższym cza sie Kac per bę dzie pró bo -
wał po pra wić swój za wo do wy ran king sin glo -
wy i de blo wy ATP na kon ty nen cie afry kań skim.
We źmie on udział jesz cze w dwóch ko lej nych
tur nie jach Fu tu res o pu li na gród 15 000 do la -
rów. Ży czy my po wo dze nia!

Nasz za wod nik jest sty pen dy stą Bur mi strza
Mia sta No wy Dwór Ma zo wiec ki.

W sprzęt wy po sa ża go fir ma Ba bo lat,
w odzież spor to wą – fir ma Adi das. Jest człon -
kiem za wo do wej gru py te ni so wej War saw
Sports Gro up.

Wy ni ki Kac pra w grze po dwój nej
w Egip cie F -28:
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

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.

SPORTFakty Nowodworskie

www.nowydwormaz.pl 27



26 sierp nia w Par ku im. Jó ze fa Wy bic kie go
do pi sa ła za rów no sło necz na po go da, jak
i licz nie zgro ma dze ni bie ga cze, ich ro dzi ny i ki -
bi ce. Po krót kiej, świet nie prze pro wa dzo nej
roz grzew ce pa sjo na ci bie ga nia ru szy li na li nię
star tu. W bie gu głów nym uczest ni cy mie li
do po ko na nia tra sę 5 ki lo me trów, któ ra obej -
mo wa ła dwie pę tle wio dą ce m.in. uli ca mi Ko -
ściusz ki, Za kro czym ską, Su kien ną, Lot ni ków
i Wy bic kie go. Dla wie lu osób start w „Pią tecz -
ce” był de biu tem na za wo dach. W ten spo -
sób zdo by li swój pierw szy me dal, któ ry oprócz
bu tel ki wo dy otrzy my wał ka żdy, kto do biegł
do me ty. Wcze śniej, w bie gach to wa rzy szą -
cych, mie li oka zję wy star to wać naj młod si

miesz kań cy na sze go mia sta oraz mło dzież.
Na od po wied nio krót szych dy stan sach mie rzy -
ły swo je si ły za rów no przed szko la ki, ucznio wie
klas I -III, jak też rocz ni ki z klas IV -VI i gim na zja li -

ści. Ta kże i oni na me cie zo sta li ude ko ro wa ni
me da la mi. Naj szyb si bie ga cze, któ rym uda ło
się sta nąć na po dium, otrzy ma li sta tu et ki oraz
na gro dy.

W im pre zie wzię ło udział oko ło 400 osób,
a dzię ki do brze przy go to wa nej tra sie wie lu
z nich uda ło się osią gnąć swo je ży ciów ki. Ja -
ko or ga ni za to rzy cie szy my się, że bieg spo tkał
się z tak du żym za in te re so wa niem i tak wie lo -
ma po zy tyw ny mi opi nia mi. Im pre za bę dzie się
od by wa ła co ro ku.

Gra tu lu je my wszyst kim uczest ni kom. Szcze -
gól ne po dzię ko wa nia skła da my na szym
spon so rom, dzię ki któ rym wy da rze nie mo gło
być tak atrak cyj ne. W or ga ni za cję im pre zy za -
an ga żo wa ło się rów nież wie lu wo lon ta riu szy,
a ta kże wła dze mia sta, po wia tu i pod le głe im
słu żby. Ser decz nie dzię ku je my!

Wszystkie wyniki można zobaczyć
na stronie:

Bieg Główny
– http://projektigrzyska.pl/wyniki/133-piateczka/

Biegi Młodzieżowe
– http://projektigrzyska.pl/…/134-
piateczka-biegi-mlodziezowe/
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Pierw sza „Pią tecz ka dla ka żde go”
Tekst i Fo to: Roz bie ga My No wy 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.



Im pre za spor to wa od by wa ła się pod ha -
słem „Na sza Ro dzi na”. Współ or ga ni za to rem był
Uczniow ski Klub Spor to wy „Re du ta”. Re pre zen -
ta cje klas skła da ły się z ma my, ta ty i dziec ka.
Za wo dy prze bie ga ły w dwóch eta pach. Pierw -
szy etap – wie lo bój spraw no ścio wo -zwin no ścio -
wy, w któ rym udział bra ły ca łe ro dzi ny. Dru gi
etap – po je dy nek w bu le, w któ rym star to wa ły
ma ma i dziec ko. Im pre za od by ła się przy pięk -
nej po go dzie (dzie ło Opatrz no ści), dla te go
w zma ga niach do mi no wa ła wspa nia ła za ba -
wa, a ta kże duch spor to wej wal ki (oczy wi ście
fa ir). Za wo dy ob ser wo wa ła du ża gru pa ki bi -
ców, któ rzy za grze wa li uczest ni ków do wal ki.

Oto wy ni ki koń co we:

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

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 za koń cze nie za wo dów dy rek tor szko ły
Ewa Rud nic ka wrę czy ła zwy cięz com me da le
i na gro dy ufun do wa ne przez UKS „Re du ta”.
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Dzień Spor tu na Or li ku
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.



Udział w bie gach wzię ły dziew czę ta
i chłop cy z klas 5,6 i 7 szkół pod sta wo wych
oraz kla sy II i III gim na zjów. Oto wy ni ki:

Szko ły pod sta wo we – kla sy 5 dziew czę ta: 1.
Do mi ni ka Prę gow ska SP4,2. Ala Pie lu chow ska
SP7,3. San dra Klo now ska SP4. Chłop cy: 1. Bar -
tek Ria bow, 2. Piotr Wit kow ski obaj SP7,3. Ma -
ciej Gro mad ka SP3. Kla sy 6 dziew czę ta: 1.
Mar ta Wi tek SP7,2. Ma ria Fe do rów, 3. Ewe li na
Ja nus obie SP4. Chłop cy: 1. Ma te usz Na tz ke, 2.

Alan Bart czak obaj SP3,3. Da wid Strze śniew ski
SP7. Kla sy 7 dziew czę ta: 1. Ola Żu ryń ska, 2. Zo -
fia Szy chliń ska, 3. Ola Łem pic ka – wszyst kie
SP7. Chłop cy: 1. Ma te usz Kę dzier ski, 2. Pa tryk
Ski biń ski, 3. Ja kub No wak – wszy scy SP7.

Gim na zja – kla sy II dziew czę ta: 1. Zu zan na
Ja rosz czyk PG2,2. Klau dia Pa weł czak PG3,3.
Ju lia Ma łaj ny PG1. Chłop cy: 1. Ar ka diusz So -
cha PG1,2. Mi chał Wo dyń ski PG3,3. Wik tor
Cza pla PG2. Kla sy III dziew czę ta: 1. Sa ra El kosh

PG1,2. Mi le na Kru szew ska PG4,3. Alek san dra
Bo żek PG2. Chłop cy: 1. Da wid Red man PG4,2.
Pa tryk Szczu row ski, 3. Pa tryk Ko kosz czyń ski
obaj PG2.

Wy ni ki szta fet: szko ły pod sta wo we – dziew -
czę ta:1. SP4,2. SP7,3. SP5; chłop cy: 1. SP7,2. SP5.
Gim na zja – dziew czę ta: 1. PG2; chłop cy: 1.
PG2,2. PG3.

Do ko lej nej eli mi na cji, któ rą bę dą bie gi po -
wia to we, kwa li fi ku ją się pierw sze „szóst ki” z bie -
gów eli mi na cyj nych oraz zwy cięz cy czte rech
bie gów szta fe to wych. W za wo dach in dy wi du -
al nych nie wzię ła udzia łu re pre zen ta cja „piąt -
ki”. Po wo dem miał być deszcz, któ ry jed nak
nie pa dał w tym dniu. Szko ła jest pod pa tro -
na tem mi strza olim pij skie go Ja nu sza Ku so ciń -
skie go, a to do cze goś zo bo wią zu je.

Po dob nie by ło w szta fe tach: za miast 16
szta fet po bie gło tyl ko 8. W ten spo sób na sza
lek ka atle ty ka nie bę dzie się roz wi jać, a mło -
dzie ży za my ka się do stęp do naj tań szej for my
spor tu ma so we go.

Po dzię ko wa nia za wsparcie w organizacji
zawodów na le żą się Ze spo ło wi Szkół z Mo dli -
na Twier dzy, w szcze gól no ści pa nu Sław ko wi
Krzecz kow skie mu – za po moc w spraw nym
prze pro wa dze niu za wo dów oraz Fir mie Kon -
kret w oso bie pa na Se ba stia na So siń skie go
– za udo stęp nie nie me diów.

Bie gi prze ła jo we
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.
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Na le żał on do naj lep szych za wod ni ków
sek cji, wie lo krot nie zaj mo wał miej sca na po -
dium w za wo dach no wo dwor skich oraz
na Ma zow szu i w War sza wie. Bar dzo do bry ko -
le ga i fa na tyk bie ga nia. W la tach 2008/2009
pra co wał w re dak cji Ty go dni ka No wo dwor -
skie go, czę sto zaj mu jąc się ru bry ką spor to wą.
Po tym ży cio wym epi zo dzie wy je chał
do Włoch, za miesz kał w Rzy mie i po zo stał tam,
za kła da jąc ro dzi nę. Nie ze rwał jed nak ze spor -
tem, a ści ślej z bie ga niem. Dwa czy trzy la ta
te mu przy pad ko wo oglą da łem w in ter ne cie
trans mi sję z za wo dów lek ko atle tycz nych z Rzy -
mu i usły sza łem głos spi ke ra wy mie nia ją ce go
na zwi sko Ra fa ła, któ ry to czył wal kę na bie żni
sta dio nu o zwy cię stwo w bie gu chy ba na 5 ki -
lo me trów. To był nasz Ra fał, któ ry wła śnie we
Wło szech do szedł do bar dzo wy so kich umie -
jęt no ści spor to wych.

Je go wi zy ta w Pol sce zwią za na by ła z udzia -
łem w Fe sti wa lu Bie go wym w Kry ni cy Zdro ju.
Star to wał w bie gu na 10 ki lo me trów, któ ry ukoń -
czył na 5. miej scu z do sko na łym cza sem 30:37
se kund. Był na me cie dru gim za wod ni kiem
o bia łym ko lo rze skó ry. Po przed niej nie dzie li
po sa mot nym bie gu wy grał bieg na 10 ki lo me -
trów w Pa lom ba ra Sa bi na pod Rzy mem z cza -
sem 32:15 na bar dzo trud nej tra sie.

Wspo mnę o je go in nych suk ce sach. W paź -
dzier ni ku 2016 ro ku za jął 3. miej sce w De ejay
Ten w Me dio la nie z cza sem 31:08 – w bie gu
tym star to wa ło 50 ty się cy uczest ni ków. 1 ma ja
wy grał bieg „La vo ri in cor sa” w cen trum Rzy -
mu. Obec nie przy go to wu je się do bie gów
na bie żni na dy stan sach 3 i 5 ki lo me trów.

Gra tu lu je my wy ni ków Ra fa ło wi i ży czy my
wszyst kie go naj lep sze go. O je go spor to wych
wy czy nach bę dzie my z przy jem no ścią in for -
mo wać.

No wo dwor ski bie gacz z Rzy mu
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.
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