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Słowo 
od Burmistrza

Ostatnie tygodnie przyniosły nam ko-
lejne dobre wiadomości. Miasto pozyskało 
środki zewnętrzne na realizację zadań m.in. 
z zakresu ochrony powietrza, edukacji i roz-
woju sportu. Łączna wartość pozyskanych 
dotacji to 253 000,00 zł, a o szczegółach pi-
szemy w wieściach z ratusza. 

We wrześniu zakończyło się głosowanie 
w czwartej edycji Obywatelskiego Funduszu 
Osiedlowego. Mieszkańcy decydowali na ja-
kie zadania przeznaczyć pół miliona złotych. 
W temacie numeru (str. 2-3) zamieszczamy 
wyniki głosowania oraz listę projektów, któ-
re zostaną wpisane do budżetu miasta na 
2020 rok. 

Na kolejnych stronach październiko-
wych Faktów Nowodworskich publikuje-

my relacje z wydarzeń, które miały miejsce 
w naszym mieście w ostatnich tygodniach, 
w tym fotorelacje z Pożegnania Lata i 80. 
rocznicy Obrony Modlina. Jak zawsze nie 
zapominamy o wydarzeniach sportowych 
i osiągnięciach sportowców. W tym mie-
siącu ponownie przypominamy wakacyjne 
sukcesy kajakarzy i piszemy o kolejnym, za-
wodowym tytule naszego tenisisty Kacpra 
Żuka. Życzę przyjemnej lektury!
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Komisja weryfikująca wnioski złożone w tegorocznej edycji Obywatelskiego 
Funduszu Osiedlowego pozytywnie zaopiniowała 12 spośród 28 złożonych 

projektów. Głosowanie elektroniczne odbyło się na Nowodworzance i w Modlinie 
Starym. Pozostałe osiedla nie zostały objęte głosowaniem, bo kosztorysy zgłoszo-
nych projektów nie przekraczały budżetu przypadającego na poszczególne części 
miasta. Na dwóch osiedlach tj. Osiedlu Młodych i Okuninie nie będą zrealizowane 
żadne projekty – te zgłoszone przez mieszkańców nie przeszły weryfikacji komisji. 
Środki przeznaczone na te osiedla trafią do ogólnej puli budżetu miasta na 2020 rok.

Prześledźmy zatem, co do końca przyszłego roku zostanie zrealizowane w ra-
mach OFO.

Osiedle nr 1 – Centrum 
 Projekt: Nowy wymiar zabawy i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Modernizacja placu zabaw przy ul. Sawy/Legionów – Osiedle Centrum”
Koszt zadania: 74.000 zł
Opis zadania: Częściowa wymiana wierzchniej, zanieczyszczonej nawierzchni pia-
skowej wraz z pozostałościami fragmentów przerośniętej trawy – ok. 10 ton. Uzupeł-
nienie nowym piaskiem – ok. 15 ton. Wykonanie fragmentu chodnika betonowego 
o powierzchni 30,5 m² przy wejściu na plac zabaw, spełniającego funkcję ciągu ko-
munikacyjnego oraz miejsca na ustawienie ławek, kosza lub wózków dziecięcych. 
Wykonanie nawierzchni z płyt gumowych SBR lub EPDM o wymiarach 50 cm*50 cm, 
grubości 4-5 cm i powierzchni całkowitej 111 m² pod 2 urządzeniami zabawowymi 
w granicach stref bezpieczeństwa. Doposażenie w nowe urządzenia siłowni zewnętrz-
nej tj. biegacz na pylonie oraz ławka na pylonie. Wykonanie utwardzenia pod urzą-
dzeniami z kostki be-
tonowej (11*6 m) wraz 
z ciągiem komunika-
cyjnym (10*1,1 m oraz 
2,5 m*3) o powierzchni 
łącznej 84,5 m² i usta-
wieniem 1 ławki. 
Osiedle nr 3 – Pólko 
 Projekt: Zagospoda-
rowanie placu zabaw 
i terenu rekreacyjne-
go przy ul. Spacerowej
Koszt zadania: 35.000 zł
Opis zadania: Dopo-

n Już po raz piąty mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego decydowali na jakie za-
dania wydać 500 tys. złotych w ramach Obywatelskiego Funduszu Osiedlowego. W te-
gorocznej edycji zgłoszono 28 wniosków. Pozytywną weryfikację przeszło 12 z nich. 

Zamienili pomysły na działanie 
– pół miliona złotych rozdysponowane w ramach OFO TekST I FOTO 

ANEtA PiELACh – PiERŚCiENiAK 
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sażenie i dostawienie nowych urządzeń sprawnościowych dla 
mieszkańców osiedla oraz wykonanie na części placu zabaw 
bezpiecznej nawierzchni z płyty SBR. Zadanie obejmuje do-
posażenie strefy rekreacyjnej dla mieszkańców osiedla znaj-
dującej się przy ul. Spacerowej poprzez ustawienie nowego 
urządzenia do ćwiczeń na jednym pylonie (narciarz i twister). 
Oprócz tego wykonanie na części placu zabaw dla dzieci bez-
piecznej nawierzchni z płyty SBR. 

Osiedle nr 4 – Pólko 1 
 Projekt: Zagospodarowanie Osiedla nr 4 – Pólko 1
Koszt zadania: 70.000 zł
Opis zadania: Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołow-
skiej. Projekt uwzględnia potrzeby jakie zgłaszali mieszkańcy 
do Zarządu Osiedla i jest kontynuacją procesu zagospodaro-
wania terenu, co pozwoli na upiększenie go i jednocześnie 
stworzy warunki do bezpiecznego i przyjemnego spędzania 
czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Osiedle nr 5 – Nowodworzanka 
 Projekt: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu 
zabaw przy ul. Wiejskiej. 
Koszt zadania: 25.000 zł
Opis zadania: Częściowe wykonanie nawierzchni z płyt gu-
mowanych na fragmencie placu zabaw na powierzchni ok.  
80 m2. Wykonanie nawierzchni przy furtce wejściowej pozwoli 
na swobodne wejście dla dzieci i dla matek z wózkami oraz 
poprawi stan bezpieczeństwa na placu zabaw. 

Osiedle nr 6 – Modlin Twierdza 
 Projekt: Piknik rodzinny dla mieszkańców osiedla połą-
czony z obchodami 90-lecia istnienia szkoły w Modlinie 
Twierdzy 
Koszt zadania: 7.000 zł
Opis zadania: Organizacja pikniku rodzinnego integrujące-
go mieszkańców osiedla nr 6. Projekt zakłada organizację pik-
niku rodzinnego połączonego z obchodami 90-lecia szkoły 
w Modlinie twierdzy. Planowane są różnego typu atrakcje tj. 
koncert, zawody sportowe, dmuchańce i trampolina, zaba-
wy dla dzieci, napoje z saturatora, wata cukrowa i popcorn 
zapewnione ze szkoły, lody, pączki, słodycze, grochówka, lo-
teria fantowa oraz różnego rodzaju stanowiska promocyjne. 
Planowany jest także pokaz pierwszej pomocy razem z OSP-
RW. Celem organizacji pikniku jest integracja mieszkańców 
Osiedla, poprzez wspólne, aktywne spędzenie czasu wolne-
go w towarzystwie rodziny i znajomych. Realizacja projektu 
przyczyni się do nawiązania nowych znajomości. Wstęp wol-
ny dla każdego. Piknik w godzinach 16-20. Realizacja projektu 
czerwiec 2020.
 Projekt: Siłownia plenerowa dla mieszkańców osiedla 
Koszt zadania: 35.028,01 zł 
Opis zadania: Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej 
przeznaczonej dla mieszkańców osiedla w dobrej lokalizacji 
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4. Planujemy posta-
wienie następujących urządzeń: drabinka, ławeczka, podciąg, 
wyciskanie siedząc, motyl, narciarz, wiosło, drążki, stół betono-
wy do tenisa, tablica informacyjna, ławka parkowa. 

Projekt jest skierowany do młodzieży i osób starszych, które 
korzystają z bazy sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Modlinie twierdzy. Budowa siłowni umożliwi bardziej kom-
pleksowe korzystanie z oferty sportowej dostępnej przy Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym nr 4. Skorzystają także ucznio-
wie szkoły. Siłownia będzie pod stałym monitoringiem. 

Osiedle nr 7 – Modlin Stary 
 Projekt: Wyposażenie terenu szkoły w Modlinie Starym 
w sprzęty zabawowe dla dzieci
Koszt zadania: 49.000 zł 
Opis zadania: teren szkoły w Modlinie Starym jest miejscem, 
gdzie dzieci chętnie spędzają czas nie tylko podczas zajęć 

edukacyjnych, ale też wypoczywają po zakończeniu lekcji.  
Na obszarze należącym do szkoły znajduje się kilka sprzętów 
zabawowych, jednak jest ich niewiele, a także są one już dość 
mocno wyeksploatowane. W związku z tym proponujemy,  
by w ramach projektu:
 – zakupić zestaw zabawowy dla dzieci 

 – zakupić zjazd linowy 

Osiedle nr 9 
 Projekt: Wybierz siebie! 
Koszt zadania: 19.000 zł 
Opis zadania: Projekt zakłada integrację mieszkańców Osiedla 
nr 9 poprzez zorganizowanie bezpłatnych zajęć (do wyboru):
1. Zajęcia Pilates
2. Kurs samoobrony
3. Kurs języka angielskiego – Sytuacje 1 
(poziom dla początkujących)
4. Kurs języka angielskiego – Sytuacje 2 
(poziom dla średniozaawansowanych)
 Projekt: Osiedlowy Piknik Rodzinny 
Koszt zadania: 3.000 zł 
Opis zadania: Organizacja drugiego pikniku rodzinnego 
(pierwszy odbył się na terenie miejskim ze środków pozyska-
nych od sponsorów, siłami Zarządu Osiedla i wielu ludzi dobrej 
woli). termin 05.12.2020roku. Organizacja rodzinnego pikniku 
dla mieszkańców naszego Osiedla, wspólne ognisko. Cel to in-
tegracja mieszkańców. 
 Projekt: Zadaszenie nad piaskownicą na placu zabaw 
Koszt zadania: 5000 zł. 
Opis zadania: Zamontowanie zadaszenia na terenie placu za-
baw usytuowanego na terenie miejskim w dzierżawie pod par-
king dla Osiedla Dębowy Park. Poprawi to w znacznym stopniu 
komfort użytkowania placu przez najmłodszych oraz wpłynie 
na bezpieczeństwo. 

Z przebiegiem tegorocznej edycji Obywatelskiego Fun-
duszu Osiedlowego można zapoznać się na:
 www.nowydwormaz.pl w sekcji Strefa Mieszkańca.
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Po pierwsze i najważniejsze – NDMka zdecydowanie skra-
dła Wasze serca! W pełni wyrażają to liczby. W okresie od 

2 sierpnia do 2 września odnotowaliśmy blisko 16 tysięcy wypo-
życzeń rowerów, na których pokonaliście łącznie 40 000 km, czyli 
dystans pozwalający na okrążenie Ziemi! Liczba zarejestrowanych 
użytkowników systemu przekroczyła 1600 osób i codziennie się 
zwiększa. Sprawdza się również konsultowana wiosną z miesz-
kańcami lokalizacja stacji parkowania rowerów. Co nie jest wiel-
kim zaskoczeniem – największy ruch rowerowy wyrażony liczbą 
wynajmów notujemy przy miejskich stacjach kolejowych oraz na 
dużych osiedlach mieszkaniowych. 

Cieszymy się, że pomysł roweru miejskiego przypadł Wam do 
gustu. Miesięczny okres użytkowania systemu ujawnił jednocze-
śnie obszary, gdzie może być on poprawiony. tutaj potrzebuje-
my Waszego współdziałania!

Apelujemy do wszystkich użytkowników o dbanie o rowe-
ry. Są one naszym wspólnym dobrem, a uszkodzenia powodują 
czasowe wyłączenie popsutych rowerów z eksploatacji celem 
ich naprawy. to zmniejsza pulę dostępnych rowerów. 

Prosimy o nie pozostawianie rowerów poza obszarem dzia-
łania systemu oraz o nie pozostawianie rowerów w miejscach 

niedostępnych. Zgodnie z regulaminem w kilku przypadkach 
zostały już naliczone wysokie opłaty i opłaty te będą z całą sta-
nowczością egzekwowane w interesie wszystkich użytkowników 
systemu. Jeśli widzicie Państwo rowery miejskie pozostawione 
na prywatnych posesjach, w piwnicach albo klatkach – bardzo 
prosimy o kontakt z MZO. 

Odnotowaliśmy również pierwsze przypadki wandalizmu. 
Przypominamy, że koszyki przystosowane są do obciążenia mak-
symalnie 5kg, a sam rower przystosowany jest do jazdy turystycz-
nej dla jednej osoby. Jeśli zauważą państwo akty wandalizmu albo 
ich skutki – również prosimy o kontakt z operatorem systemu. 

Przypominamy także, że rowery wyposażone są w całodobo-
wy monitoring GPS i GSM. Operator w czasie rzeczywistym widzi, 
co się z nimi dzieje, kto jest wypożycza i jak są one wykorzystywa-
ne. W przypadku ujawnienia celowego niszczenia rowerów ope-
rator systemu podejmie zdecydowane kroki, które jak pokazują 
przykłady z innych miast, są skuteczne i dotkliwe dla wandali. 

Będziemy wdzięczni za przesyłanie nam Waszych doświad-
czeń, uwag i pomysłów. Postaramy się wszystkie je wykorzystać, 
aby NDMka stanowiła coraz wygodniejszy środek transportu po 
naszym mieście. 

n Po uruchomieniu Nowodworskiego Roweru Miejskiego 
znanego szerzej jako NDMka możemy pokusić się o pierw-
sze wnioski i podsumowania. 

NDMka objechała Ziemię! TekST WyDZiAŁ PROJEKtóW 
iNFRAStRUKtURALNyCh FOTO RED., PixABy.COM 
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Michał Sokołowski  
ur. 1 czerwca 2019 r.

Piotr Wojtunik  
ur. czerwca 2019 r. z bratem Robertem

W ramach Mazowieckiego instrumentu wsparcia Ochro-
ny Powietrza udało się pozyskać dofinansowanie na 

zadania: „Zmień nawyki – chroń powietrze” oraz „Poprawa jako-
ści powietrza poprzez rewitalizację terenów zieleni w Nowym 
Dworze Mazowieckim”.

 W ramach pierwszego projektu przeprowadzona zostanie 
kampania edukacyjno – informacyjna na temat istoty dobrej ja-
kości powietrza oraz walki o czyste tereny zielone. Działania re-
alizowane będą za pomocą materiałów informacyjnych (banery, 
plakaty, informacje w mediach społecznościowych) oraz przed-
stawień edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Dzięki 
realizacji projektu kontynuowana będzie „Akcja Krokus” – sadze-
nie roślin na terenie miasta.

Z kolei drugi projekt zakłada wykonanie dużej ilości nasadzeń 
na terenie zielonym znajdującym się u zbiegu ulic Sadowej i Mło-
dzieżowej. Posadzone zostaną duże drzewa,byliny oraz rośliny 
pnące. Ponadto w pobliżu fontanny posadowiona zostanie per-
gola dla lepszego wzrostu tych ostatnich.

Kolejnym zadaniem do wykonania dzięki środkom pozyska-
nym z budżetu samorządu województwa mazowieckiego jest 
„Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Nowego Dworu Ma-
zowieckiego – wymiana nawierzchni w hali sportowej w Nowo-
dworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji” („Mazowiecki instrument 
Wsparcia infrastruktury Sportowej 2019”). Dzięki temu wsparciu 
kompleksowo zmodernizowana zostanie podłoga w hali NOSiR. 
Nowa nawierzchnia w hali w znacznym stopniu wpłynie na kom-
fort jej użytkowników.

Czwarty projekt dotyczy „Modernizacji pracowni komputero-
wej w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” 
i realizowany będzie dzięki wsparciu w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pracowni informatycznych i Języko-
wych 2019”. Dzięki pozyskanej dotacji wyremontowana zostanie 
sala informatyczna oraz zakupione zostanie nowe wyposażenie 
w tym: 18 komputerów wraz z oprogramowaniem i tablica mul-
timedialna służąca do nauki. 

Wszystkie projekty zostaną zrealizowane do końca 2019 roku.
Łączna wartość pozyskanych dotacji to 253 000,00 zł.

n Jak co roku jednostki samorządu terytorialnego miały 
możliwość zawalczyć o bezzwrotne środki finansowe z puli 
przekazywanej przez samorząd województwa. Nasze mia-
sto pozyskało kilka dotacji na zadania z zakresu ochrony po-
wietrza, sportu i rekreacji oraz wsparcia edukacji. 

Kolejne środki na sport, edukację i ochronę powietrza
TekST I FOTO WyDZiAŁ PROJEKtóW iNFRAStRUKtURALNyCh 

noWi noWodWorzanie i noWodWorzanki

pocHWal Się SWoim SzczęŚciem!

TeksT I FoTo sZcZĘŚLiWi ROdZice 

Ignacy Malanka  
ur. 5 czerwca 2019 r.
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8 września na błoniach zamkowych odbyły się Dożynki 
Województwa Mazowieckiego. Mimo niesprzyjającej po-

gody na miejsce stawiły się liczne delegacje z całego Mazowsza. 
Wśród nich obecni byli również reprezentanci powiatu nowo-
dworskiego. W tym roku starostami dożynkowymi byli Państwo 
hanna i Krzysztof Kowalscy z Nasielska, a wieniec wykonało So-

łectwo w Stanisławowie. Podczas uroczystości tradycyjnie prze-
prowadzono konkurs na najpiękniejszy wieniec, który wygrało 
Sołectwo Mostki z powiatu zwoleńskiego. Barwny korowód 
z przepięknymi, ręcznie plecionymi wieńcami poprowadziła 
Miejska Orkiestra Dęta OSP Ciechanów i OSP Sochocin wraz z Lu-
dowym Zespołem Artystycznym „Ciechanów”. Dożynki to wyjąt-
kowe wydarzenie bogate w zwyczaje i tradycje, są one także oka-
zją do podziękowania rolnikom za ich wytrwałość i ciężką pracę. 
Dziękujemy delegacji z powiatu nowodworskiego za udział w tak 
ważnym dniu dla każdego rolnika.

n – Dożynki to najważniejsze święto na mazowieckiej wsi. W tym 
roku spotkaliśmy się w Ciechanowie, by wspólnie podziękować rol-
nikom za ich wytrwałość i ciężką pracę – mówił marszałek Adam 
Struzik do uczestników mazowieckiego święta plonów. 

Zawody strażackie OSP TekST I FOTO ZESPóŁ PROMOCJi i SPRAW SPOŁECZNyCh StAROStWA POWiAtOWEGO W NOWyM DWORZE MAZ.

W zaciętej i wyrównanej rywalizacji wzięło udział 
6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu powiatu nowodworskiego (10 drużyn). Pierwsze 
miejsce zajęli strażacy z OSP trębki Nowe. W zawodach 

po raz pierwszy brała udział również Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza – OSP Nowy Dwór Mazowiecki, która jak 
równy z równym walczyła ze starszymi kolegami. turniej 
odbył się przy gorącym dopingu zgromadzonej publicz-
ności. Puchary na ręce zwycięzców wręczyli Starosta No-
wodworski Krzysztof Kapusta oraz Wicestarosta Paweł Ca-
lak. Serdeczne gratulacje dla organizatorów i wszystkich 
uczestników!

n 15 września br. w Twierdzy Modlin odbyły się powiato-
we zawody sportowo-pożarnicze pod patronatem Starosty 
Nowodworskiego.

Dożynki Województwa Mazowieckiego 2019 TekST I FOTO ZESPóŁ PROMOCJi i SPRAW SPOŁECZNyCh 
StAROStWA POWiAtOWEGO W NOWyM DWORZE MAZ.
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Na Pólku wspaniale się bawili!

W ciepłe, piątkowe popołudnie 
mieszkańcy Osiedla nr 4 mieli 

okazję zintegrować się podczas pikniku ro-
dzinnego. Spotkanie odbyło się na terenie 
rekreacyjnym i placu zabaw przy ul. Sem-
połowskiej. Organizatorem imprezy był Za-
rząd Osiedla nr 4. 

Przewodnicząca Zarządu, radna Krysty-
na Nasiadka przygotowała dla mieszkań-

ców moc atrakcji. Były gry i zabawy, bańki 
mydlane, konkursy. Nie zabrakło dań z grilla, 
które osobiście przygotowała p. Nasiadka. 

Na zaproszenie gospodarzy odpowie-
dzieli i w pikniku uczestniczyli Burmistrz 
Jacek Kowalski, radni miejscy Wioletta Dy-
lewska, Justyna Paszkiewicz, Roman Biliński 
oraz radny Powiatu Nowodworskiego – 
Członek Zarządu Powiatu Dariusz tabęcki. 

W imieniu organizatorów serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
w zorganizowaniu pikniku. n Zarząd Osiedla nr 4 – Pólko zorganizował kolejny piknik rodzinny. Wydarze-

nie miało miejsce tuż przed wakacjami, 28 czerwca. 

TekST RED. FOTO ZARZąD 
OSiEDLA NR 3 

Sowoją obecnością zaszczycili nas 
także strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej – Ratownictwo Wodne. Odbył się 

również turniej piłkarski z okazji Święta Woj-
ska Polskiego o Puchar Burmistrza Miasta pod 
przewodnictwem Pana Sławomira Krzecz-
kowskiego. Pomysłodawcą imprezy był Ja-
cek topczewski – Przewodniczący Zarządu 
Osiedla nr 6. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Burmistrz Miasta Pan Jacek Kowalski. 

Dziękujemy za pomoc w organizacji 
imprezy:
 – Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Ko-
walskiemu
 – Dyrektorowi ZSP nr 4 Panu Zdzisławowi 
Szmytkowskiemu

 – Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji 
w Nowym Dworze Mazowieckim
 – Radnym – Pani Justynie Paszkiewicz 
i Agnieszce Kowalskiej
 – Bankowi Spółdzielczemu w Nowym 
Dworze Mazowieckim
 – Marketowi Mila w Modlinie twierdzy
 – Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownic-
two Wodne
 – Mieszkance Osiedla – Jadwidze Kozar
 – Ratownikowi Medycznemu – Krzyszto-
fowi Zalewskiemu

n

n W sobotę (24.08) Zarząd Osiedla nr 
6 razem z Zespołem Szkolno – Przed-
szkolnym nr 4 zorganizowali „Aktywna 
Sobotę” dla mieszkańców osiedla. Na 
uczestników czekało wiele atrakcji tj. 
dmuchańce, trampolina, poczęstunek, 
napoje z saturatora, gadżety promo-
cyjne oraz możliwość zagrania w teni-
sa stołowego i piłkę plażową.

Aktywna sobota w Twierdzy Modlin TekST I FOTO JACEK tOPCZEWSKi 
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Akcja trwała od 2 do 13 września. Straż Miejska jak co roku 
zabezpieczała w ramach akcji „Bezpieczna Droga do 

Szkoły” przejścia dla pieszych w okolicach placówek oświatowych 
w celu wyeliminowania niebezpiecznych zdarzeń oraz celem 
zwrócenia szczególnej uwagi dzieciom, młodzieży oraz kierują-
cym, aby do takich zdarzeń nie dochodziło.

Zabezpieczaliśmy przejścia dla pieszych w 6 lokalizacjach:
 Modlin twierdza ul. 29 Listopada przy dojściu do Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego nr 4 ,
 Modlin Stary ul. Kopernika/Czarnieckiego przy dojściu do 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3,
 Centrum Miasta – ul. Słowackiego/ Partyzantów, 
 ul. Bohaterów Modlina 28A droga dojścia dzieci i młodzieży 
do szkół przy ul. Chemików i inżynierskiej,
 ul. Bohaterów Modlina 20 (zastępstwo za „stopika”). 

 W akcji wzięło udział 10 strażników, którzy także instruowali 
najmłodszych uczestników ruch drogowego o prawidłowym za-
chowaniu i przechodzeniu przez przejście dla pieszych.

Zarówno piesi jak i kierowcy zachowywali się prawidłowo i do 
żadnych niebezpiecznych zdarzeń nie doszło. 

W tym roku odkrywaliśmy piękno i aktualność Nowel 
polskich: Dobra pani – Elizy Orzeszkowej; Dym– Marii 

Konopnickiej, Katarynka – Bolesława Prusa, Mój ojciec wstępuje 
do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno 

Schulza, Orka – Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią 
nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego, Sachem – henryka 
Sienkiewicza, Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – henryka Rze-
wuskiego.

Wśród zaproszonych gości, którzy zaprezentowali zgroma-
dzonym słuchaczom fragmenty nowel znaleźli się: Pani Grażyna 
Kiljan, Pani Grażyna Nadrzycka, Pan tomasz Witkowski, Pani Beata 
Spalik oraz Pani Ewa Borkowska. 

Nasza Biblioteka była jednym z ponad 2500 miejsc, w którym 
odbywało się Narodowe Czytanie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego 
Narodowego Czytania i zapraszamy za rok!

n W sobotę, 7 września 2019 r. Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim po raz 
ósmy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe 
Czytanie. 

TekST I FOTO MiEJSKA i POWiAtOWA BiBLiOtEKA PUBLiCZNA 

n Wraz z początkiem roku szkolnego nowodworska Straż 
Miejska prowadziła akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. 

Bezpieczny początek szkoły ze Strażą Miejską TekST I FOTO StRAŻ MiEJSKA 

Kolejne Narodowe Czytanie!
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„Zaskoczyła nas ale i ucieszyła 
tak duża frekwencja słuchaczy. 

teraz wszyscy razem będziemy rozwijać 
swoje pasje, uczyć się nowych rzeczy, or-
ganizować wspólny czas” mówi Joanna 
Kańduła – Prezes Stowarzyszenia Rodzice 
z klasą, które prowadzi Uniwersytet.

Na inauguracyjnym spotkaniu obec-
ny był Burmistrz Jacek Kowalski, Wice-
starosta Paweł Calak, Dyrektor SP1 – Ma-
rzena Surma, Monika Osica z Ośrodka 
Pomocy Społecznej, iwona Kuczera – in-
spektor ds. Społecznych w Urzędzie Miej-
skim, Radny Powiatu Nowodworskiego 
– Mariusz Ziółkowski, Radny Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego – Piotr 
Kandyba, Agnieszka Siwek ze Stowarzy-
szenia Partnerstwa Gospodarczego Po-
wiatu Nowodworskiego. Wszyscy ww. 
skierowali ciepłe słowa do zebranych, 
gratulowali inicjatywy i życzyli udanego 
roku akademickiego. 

Po części oficjalnej studenci mieli oka-
zję wysłuchać krótkiego wykładu psycho-
loga, wziąć udział w pierwszych zajęciach 
ruchowych, a także wysłuchać wspaniałe-
go koncertu VENUS. 

Spotkanie uatrakcyjnił również wy-
stęp zespołu pod kierownictwem Janki 
Patockiej. 

n 26 września 2019r. w gościnnych progach hotelu Mazovia odbyła się uroczy-
sta inauguracja roku akademickiego Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Z zajęć będą mogli skorzystać słuchacze trzech grup tj. z Centrum, Osie-
dla Młodych i Modlina Starego.

TekST RED. FOTO NOWODWORSKi 
UNiWERSytEt tRZECiEGO WiEKU

ZOR RP reprezentowali: płk 
rez. Alfred Kabata, mjr rez. 

Jerzy Białoskórski, 95-letni kombatant Ro-
man Kaczorowski i Jadwiga Kaczorowska. 

Uczniowie, pod kierunkiem Marii 
Możdżyńskiej, przygotowali program ar-
tystyczny z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej, poświęcony wydarzeniom 
z września 1939 r. Program nawiązywał 
do rocznic: wybuchu ii wojny światowej  
– 1 września 1939 r.; agresji sowieckiej na 
Polskę – 17 września 1939 r. i kapitulacji 
Modlina – 29 września 1939 r. 

Płk rez. Alfred Kabata przedstawił cele 
i najważniejsze przedsięwzięcia zrealizo-
wane przez Związek Oficerów Rezerwy 
RP w 2019 r. Podkreślił, że Związek od 

wielu lat ściśle współpracuje ze szkołą, 
m.in. przy realizacji projektu „Katyń Oca-
lić od zapomnienia”, w ramach którego 
sadzone są „Katyńskie Dęby Pamięci”. Do-
dał, że uczniowie ZS nr 2 z powodzeniem 
biorą udział w ogólnopolskich konkursach 
historycznych oraz uczestniczą w uroczy-
stościach patriotycznych i lekcjach histo-
ryczno – wojskowych organizowanych 
przez ZOR RP. W 2019 r. uczniowie szkoły 
byli laureatami konkursu „75 rocznica bi-
twy o Monte Cassino”.

Płk rez. Alfred Kabata przedstawił rów-
nież prezentację multimedialną dotyczą-
cą historii Batalionu Elektrotechnicznego 
stacjonującego w Nowym Dworze Mazo-
wieckim w latach 1921-1939.

Przybyłym do szkoły gościom ze 
Związku Oficerów Rezerwy RP, podzięko-
wała Beata Kisiel – wicedyrektor szkoły.

n 27 września w Zespole Szkół nr 2 odbyła się lekcja historyczna dla uczniów klas 
I przygotowana przez szkołę i Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

„Wrześniowe rocznice” w ZS2 TekST (K) FOTO ZS NR 2 
i JADWiGA KACZOROWSKA

Studenci – seniorzy rozpoczęli rok akademicki
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Z tej okazji został przygotowany szereg 
atrakcji i uroczystości, a najważniej-

szą częścią obchodów był piknik rodzinny 
„100 lat przygody”. 

Świętowanie zaczęło się o godzinie 
11.00 od odsłonięcia drugiej już pamiąt-
kowej tablicy przy ul. harcerskiej 1. tabli-
ca ta jest jedynym obiektem, na którym 
znajdują się dwie odznaki Korpusu Kade-
tów nr 2, co czyni ja wyjątkową. Dodat-
kowo kamień, na którym zawisła, pocho-
dzi z twierdzy Modlin. Miejsce jej usytu-
owania również nie jest przypadkowe 
– została ona ustawiona tuż obok dawnej 
siedziby hufca (obecnie znajduje się tam 
prywatna przychodnia lekarska), na któ-
rego elewacji, w 90. rocznicę powstania 
harcerstwa w Nowym Dworze, została 
odsłonięta pierwsza tablica pamiątkowa. 
Wtedy została również nadana obowiązu-
jąca nazwa ulicy – ul. harcerska.

Następnie harcerze przeszli do Parku 
im. J. Wybickiego, gdzie przy amfiteatrze, 
miały odbyć się kolejne etapy świętowania. 
W samo południe odbył się uroczysty apel 
hufca, na którym zostały wręczone tytuły 
drużynowego roku (hm. Jacek Smura oraz 
phm. Jarosław Chormański) i instruktora 
roku (phm. Agnieszka Janiszewska). Ponad-
to sztandar hufca został udekorowany Zło-
tym Medalem Za Zasługi dla Związku Ofi-
cerów RP, a komendant hufca hm. Marcin 
Janiszewski został odznaczony tym samym 
medalem klasy srebrnej. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć także podziękowań i przemó-
wień od strony władz samorządowych i in-
stytucji, z którymi współpracujemy. Swoją 
obecnością zaszczycili nas przedstawiciele 
władz samorządowych z Łomianek, Leon-
cina, Pomiechówka, Nasielska i Nowego 
Dworu Mazowieckiego oraz przedstawicie-
le Starostwa Powiatowego. Część oficjalną 

zamknięto przesłaniem Powstańców War-
szawskich do Młodych Polaków związanym 
z 80. Rocznicą przejścia Związku harcerstwa 
Polskiego do konspiracji oraz odsłonięciem 
odnowionego obrazu Kadeta 2. Korpusu 
Kadetów w Modlinie pędzla ireny Jasińskiej-
Dybowskiej pochodzącego z 1925 r. 

Po części oficjalnej przyszła pora na dłu-
go wyczekiwaną zabawę. Około godziny 
trzynastej rozpoczęto główną część impre-
zy, czyli piknik rodzinny „100 lat przygody”. 
Razem z harcerzami świętowały też ich ro-
dziny i mieszkańcy miasta – każdy znalazł tu 
atrakcje dla siebie. Swoją strefę, oprócz har-
cerzy, wystawili również saperzy z 2 Mazo-
wieckiego Pułku Saperów, gdzie można było 
obejrzeć sprzęt, pogłaskać psa pilnowanego 
przez przewodnika oraz przejść się ścieżką 
saperską z wykrywaczem metalu. tuż obok 
saperów rozstawili się xVii-wieczni Szwe-
dzi, którzy pokazywali broń oraz prowadzili 
warsztaty z wytwarzania czarnego prochu 
strzelniczego. Swoją obecnością wsparli nas 
również strażacy z OSP Nowy Dwór Mazo-
wiecki, którzy oprócz pokazu sprzętu, wy-
konali także pokaz ratownictwa w wypadku 
komunikacyjnym. Dodatkową atrakcją była 
wystawa twierdza Modlin 1919 z 60 unika-
towymi zdjęciami z życia twierdzy przygo-
towana przez Garnizon Modlin czy też Bieg 
Stulecia w 2 kategoriach wiekowych współ-
organizowany przez Stowarzyszenie Rozbie-
gaMy Nowy Dwór. Chętni mogli skorzystać 
także ze spaceru historycznego z historią 
harcerstwa w tle z Panią Marią Możdżyń-
ską – pasjonatką historii Nowego Dworu 
Mazowieckiego. Nie zabrakło też punktów 
gastronomicznych w postaci Foodtrucka, 

n Sobota, tj. 28 września 2019, była 
dla harcerzy z Hufca ZHP Nowy Dwór 
Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 
wyjątkowym wydarzeniem. To właśnie 
w tym dniu harcerska społeczność 
świętowała stulecie powstania pierw-
szych drużyn harcerskich w Nowym 
Dworze Mazowieckim oraz powsta-
nia Korpusu Kadetów nr 2 w Twierdzy 
Modlin.

100 LAT PRZYGODY! TekST I FOTO hM. DANiEL NOWAK
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harcerskiej grochówki oraz darmowej waty 
cukrowej. harcerskie świętowanie zamknął 
koncert zespołu „Wszyscy Byliśmy harcerza-
mi”, który gra dobrze wszystkim znane pio-
senki harcerskie w rockowych, punkowych 
i hardrockowych aranżacjach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego harcerskiego święta, 
zespołowi organizacyjnemu na czele z ko-
mendantem hufca hm. Marcinem Janiszew-
skim, wszystkim darczyńcom i partnerom. 
Nasz piknik nie odbyłby się bez wsparcia 
finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki i Patronatu honorowego, który objął Bur-
mistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pan 
Jacek Kowalski. Jak powiedział jeden z gości, 
Pan Marek Maluchnik, sekretarz gminy Na-
sielsk: „Niech nowodworskie harcerstwo żyje 
do końca świata i jeden dzień dłużej!”. i tego 
właśnie życzymy sobie i wam. Czuwaj!



FAKTY NOWODWORSKIE

www.nowydwormaz.pl

WYdaRZenia

12

Pierwszym wydarzeniem jakie miało miejsce w ramach 
obchodów 80. rocznicy obrony Modlina był pogrzeb  

17 żołnierzy i 1 osoby cywilnej poległych we wrześniu 1939 
roku na terenie dawnej Państwowej Stoczni Modlin. Ekshuma-
cję szczątków przeprowadził w marcu br. instytut Pamięci Naro-
dowej. W tej części uroczystości udział brały rodziny poległych, 
rodzina dowódcy obrony twierdzy gen. Wiktora thommee oraz 
obrońca Modlina ppłk Stanisław Sierawski. Na mszy żałobnej i po-
grzebie obecni byli przedstawiciele Prezydenta RP, Prezesa Rady 
Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, instytutu Pamięci Narodowej, Woje-
wody, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego oraz samorządowcy. 

Po mszy, w uroczystym kondukcie, przy akompaniamencie 
orkiestry wojskowej szczątki poległych zostały odprowadzone 
na cmentarz forteczny w twierdzy Modlin. tu zostały złożone we 
wspólnej mogile. 

W niedzielę 15 września pod tablicą upamiętniającą i Port 
Marynarki Wojennej, członkowie Ligii Morskiej i Rzecznej uczcili 
rocznicę samozatopienia Flotylli Wiślanej. 

W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano ogromną 
rolę jaką pełniła Flotylla Wiślana w przedwojennej Polsce i wyraża-
no nadzieję, na przywrócenie ówczesnej roli Wisły i Ligi Morskiej 
i Rzecznej w rozwoju m.in. gospodarki morskiej, żeglugi śródlądo-
wej, promocji turystyki wodnej. 

Uroczystość zakończył 
Apel Pamięci po czym de-
legacje złożyły kwiaty pod 
tablicą i Portu Marynarki Wo-
jennej. 

Następnie, Burmistrz 
Jacek Kowalski, Posłanki na 
Sejm RP Kinga Gajewska  

i Jolanta hibner, członkowie Ligii Morskiej i Rzecznej oraz harce-
rze z nowodworskiego hufca ZhP złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Obrońców Modlina.

n Weekend 14-15 września upłynął pod znakiem uroczy-
stych obchodów 80. rocznicy bohaterskiej Obrony Modli-
na. W sobotę odbył się pogrzeb 18 poległych we wrześniu 
1939 roku na terenie dawnej Państwowej Stoczni Modlin. 
W niedzielę członkowie Ligi Morskiej i Rzecznej upamiętnili 
rocznicę samozatopienia Flotylli Wiślanej. Obchody zakoń-
czył piknik militarny i rekonstrukcja bitwy „Obrona Modlina”. 

Uroczyste obchody 80. rocznicy Obrony Modlina TekST I FOTO 
ANEtA PiELACh – PiERŚCiENiAK 
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Ostatnim punktem ob-
chodów był piknik militarny 
i rekonstrukcja bitwy „Obrona 
Modlina”. 

Zarówno sobotnie jak 
i niedzielne wydarzenia przy-

ciągnęły liczne rzesze uczestników. Byli wśród nich potomkowie 
gen. Woktora thommee – dowódcy obrony Modlina, kombatanci 
– obrońcy Modlina, mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, 
uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Modlinie twierdzy 
i turyści.

Organizatorem uroczystości było Miasto Nowy Dwór Mazowiec-
ki oraz 2 Mazowiecki Pułk Saperów. Wsparcia udzielili instytut Pamię-
ci Narodowej, 6 Mazowiecka Brygada Obrony terytorialnej, harcerze 

z nowodworskiego hufca ZhP, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownic-
two Wodne, nowodworska OSP, Garnizon Modlin, Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa – Modlin, Straż Miejska w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, Muzeum Kampanii Wrześniowej i twierdzy Modlin.

Szczególne podziękowania kierujemy do p. dr Piotra Oleń-
czaka – Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, mł. chor. Arkadiusza 
Mazurkiewicza – Kulki z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony teryto-
rialnej i Zdzisława Szmytkowskiego – dyrektora Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Modlinie twierdzy. 

Wsparcia finansowego w organizacji obchodów udzielił nam 
samorząd województwa mazowieckiego. 

Wydarzenie było także ujęte w kalendarzu Europejskich Dni 
Dziedzictwa. 
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Już od godz. 15.00 na najmłodszych czekała dmuchana 
zjeżdżalnia, basen z piłeczkami, megapiłkarzyki i grupa 

animatorów chętnych do zabawy. Wydarzenie rozpoczął mecz 
piłkarski, który rozegrany został pomiędzy Piłkarską Reprezenta-
cją Dziennikarzy Polskich, a drużyną Oldboyów Świtu Nowy Dwór 
Mazowiecki. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. Występy na 
estradzie rozpoczął występ zespołu Kosmokwaki w składzie Kwa-
kot, Monia i Kwanio. Radosne postacie zaprezentowały program 
artystyczny skierowany do dzieci. Następnie na scenie pojawił się 
totus tuus z Parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie 
Starym. O godz. 18.30 rozpoczął się koncert zespołu DEJW, a po 
nim na estradzie pojawiła się Arleta Lemańska z zespołu Back Play. 
Muzyczne występy zakończył koncert zespołu BAyERA. Na uczest-
ników wydarzenia czekał ogródek gastronomiczny, a także stoiska 
z zabawkami i watą cukrową. Dziękujemy za pomoc służbom za-
angażowanym w Pożegnanie Lata 2019: Komendzie Powiatowej 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochotniczej Straży Po-
żarnej – Ratownictwo Wodne z Modlina twierdzy, Straży Ochrony 
Kolei oraz Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.

n W sobotę 7 września 2019 roku pożegnaliśmy lato. Po raz 
pierwszy wydarzenie miało miejsce na terenie rekreacyj-
nym przy ul. Mieszka I w Modlinie Starym.

Fantastyczne Pożegnanie Lata
TekST I FOTO RED
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Uroczystości odbyły się w piątek,  
30 sierpnia na Skwerze Solidarności. 

Uczestniczyli w nich: Kinga Gajewska 
– Poseł na Sejm RP, Jadwiga Zakrzewska, 
b. poseł na Sejm, obecnie radna sejmi-
ku województwa mazowieckiego, Jacek 
Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego, Krzysztof Bisialski – Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Wicestarosta 
Paweł Calak, radni: Krystyna Nasiadka, 
Mirosława Boroń i Roman Biliński, Dariusz 
Ejdys – Przewodniczący Rady Oddziału 
Legionowo – Nowy Dwór Mazowiec-
ki NSZZ Solidarność, przedstawiciele 
Związku, organizacji społecznych, mło-
dzież i mieszkańcy Miasta. Po krótkich 
przemówieniach, w których przypomnia-

no m.in. bohaterów wydarzeń 89. roku na 
naszym terenie, delegacje złożyły kwiaty 
pod obeliskiem upamiętniającym po-
wstanie NSZZ Solidarność i oddały hołd 
ich uczestnikom. 

*Kamień upamiętniający powstanie 
Solidarności stanął u zbiegu ulic Warszaw-
skiej i Mazowieckiej w 2010 roku. Wcześniej, 
Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu 
temu miejscu nazwy „Skwer Solidarności”. 

n W tym roku przypada 39. Rocznica 
podpisania Porozumień Sierpniowych 
i powstania NSZZ Solidarność. Jak co 
roku przedstawiciele Związku, wła-
dze miasta i powiatu, przedstawiciele 
władz wojewódzkich, organizacji spo-
łecznych i mieszkańcy miasta uczcili 
tamte wydarzenia. 

Uczcili rocznicę powstania Solidarności! TekST I FOTO ANEtA PiELACh – PiERŚCiENiAK 

Pan Marek tomczak – kierownik ar-
tystyczny zespołu śpiewaczego 

seniorów „Marzyciele” po dwunastu latach 
pięknej współpracy z ośrodkiem kultury, 
postanowił się pożegnać. 

W kierunku Maestro popłynęło wiele 
pięknych słów podziękowań ze strony człon-
ków zespołu, przedstawicieli publiczności 
i dyrekcji NOK-u. Swoją wdzięczność za wie-
loletnią pracę na rzecz nowodworskich se-
niorów i upowszechnianie kultury muzycz-
nej w Nowym Dworze Mazowieckim wyraził 
również pan Burmistrz Jacek Kowalski. 

Podczas koncertu został przedstawiony 
publiczności nowy kierownik zespołu Pan 
Krzysztof Prusik.

n Koncert pt. „Wojsko Polskie w pieśni 
i wierszu”, który odbył się 25 września 
2019 r. w Nowodworskim Ośrodku 
Kultury, podczas którego publiczność 
miała okazję wspólnie pośpiewać i wy-
słuchać patriotycznych wierszy, okazał 
się pełnym wzruszeń.

„Wojsko Polskie w pieśni i wierszu” – pożegnalny koncert TekST I FOTO NOK 
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„usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 
nowy dwór mazowiecki dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 3 284,00 zł”

Dnia 08.05.2019 r r. Uchwałą NR 363/19 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 0092/19/OZ/D z dnia 16.09.2019 r. Miasto Nowy Dwór Ma-
zowiecki otrzymało dotację w wysokości 3 284,00 zł. na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie woje-
wództwa mazowieckiego wynosi do 26,98 % kosztu kwalifikowanego brutto.

Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 12 173,76 zł. Obecny projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych 
w 2011 r. W roku 2018 r. chęć udziału w projekcie realizowanym w roku 2019 r. zadeklarowało 7 właścicieli budynków pokrytych 
wyrobami azbestowymi znajdujących się na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Zgodnie z umową zawartą z Logistyka Odpadów Sp.zo.o, ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w dniach od 1 lipca 
2019 r. Do 30 sierpnia 2019 r. zostało zdemontowanych zutylizowanych 8,440 Mg wyrobów azbestowych oraz odebranych i zuty-
lizowanych 14,104 Mg wyrobów azbestowych. Łącznie na składowisko odpadów niebezpiecznych trafi 22,544 MG azbestu.

Bilety zostały sprzedane błyskawicznie co świadczy, że mali 
widzowie są „spragnieni” naszych działań i to cieszy.

Na naszej scenie zaprezentował się teatr itakzagramy z War-
szawy, który wystawił historię o trzech świnkach pt. „trzej Bracia 
Chrum”. to znana wszystkim opowieść jak to świnki budowały 
dom, ale w wykonaniu tego teatru to zawsze rozbudowana i peł-
na nowych pomysłów zabawna inscenizacja na bazie klasyki. Baj-
kę rozbudowano o wątek ekologiczny, a w tym przypadku to Wilk 
dbał o czystość i zbierał śmieci walcząc ze świnkami brudaskami. 
Pomagał mu w tym leśny policjant Jeż sierżant igiełka. Najmłod-
sza publiczność od pierwszej chwili zafascynowała się przygodo-
wą narracją. Dużo humoru, sytuacyjne gagi i przede wszystkim 
rewelacyjne piosenki, które wzmacniały atrakcyjność spektaklu 
i łatwo wpadały w ucho. Dzieci śledziły i żywo reagowały na sce-
niczne wydarzenia wspólnie z bajkowymi postaciami.

Na zakończenie bardzo wychowawczy finał, bo to właśnie 
dzieci ustaliły kary dla niegrzecznych bohaterów. Padło: „napra-
wić szkody i przeprosić”; czyż nie wspaniały wyrok godny praw-
dziwych sędziów? Dziękujemy całej ekipie teatru itakzagramy za 
tak mądry i wyjątkowy spektakl. Natomiast publiczność bardzo 
gromkimi brawami wyraziła swoje podziękowania."

spektakl realizowany we współpracy z firmą mOdeL 
Opakowania. w ramach programu „aktywni z mOdeLem” 
(www.modelgroup.com/pl).

n Wakacje już za nami i Nowodworski Ośrodek Kultury roz-
począł nowy sezon kulturalny. W sobotę 21.09.2019 r. zainau-
gurowaliśmy kolejny cykl dla dzieci poranek z TeaTrem.

Trzej bracia Chrum – „naprawić szkody i przeprosić” TekST I FOTO NOK
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500+ dla oSóB niezdolnycH do Samodzielnej eGzySTencji
od 1 października 2019 r. możesz ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej eg-
zystencji. Świadczenie to ma być dodatkowym wsparciem dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia ponoszą 
zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją czy opieką medyczną.
Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie
Świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli ukończyłeś 18 lat i jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdol-
ność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności 
do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz:
 nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego 
ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego z pomocy społecznej, ani nie jesteś uprawniony do świad-
czenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo
 jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków pu-
blicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna 
wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.
katalog świadczeń finansowanych ze środków publicznych znajdziesz na naszej stronie www.zus.pl.
WAŻNE! przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całko-
wicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia 
lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.
aby otrzymać świadczenie, musisz mieszkać w polsce, a także mieć:
 polskie obywatelstwo lub 
 obywatelstwo jednego z państw członkowskich unii europejskiej albo państw członkowskich europejskiego porozumienia 
o Wolnym Handlu (eFTa) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w polsce, lub 
 zalegalizowany pobyt w polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza ue albo eFTa).
Co zrobić, aby otrzymać świadczenie uzupełniające
aby otrzymać świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, musisz zgłosić o nie wniosek. druk 
znajdziesz w salach obsługi klientów w naszych placówkach oraz na www.zus.pl.
prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać:
 Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer peSel (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego 
albo paszportu), 
 Twój adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego 
miejsca zamieszkania), 
 adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania), 
 oświadczenie w zakresie świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych o charakterze innym niż jednorazo-
we, 
 informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie (podaj niezbędne dane, abyśmy mogli zrealizować wypłatę, 
np. nazwę banku i numer Twojego konta bankowego),
 Twój podpis.
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o świadczenie uzupełniające
potrzebne dokumenty to:
 orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
orzeczenie o zaliczeniu do i grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo, 
 jeśli masz prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego zagranicznego świadczenia o podobnym charakterze – do-
kument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw 
emerytalno-rentowych.

Jeśli nie masz orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzy-
stencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku dołącz zaświadczenie 
o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem 
wniosku) oraz – jeśli posiadasz – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które 
mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji np. kartę 
badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.
Jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego
Świadczenie uzupełniające przysługuje ci w wysokości 500 zł, jeśli:
 nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do inne-
go świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.
jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków pu-
blicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie prze-
kracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie 
to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących ci świadczeń.
WAŻNE! Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie , która jest tymczasowo 
aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, taka 
osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wte-
dy świadczenie uzupełniające może przysługiwać.

Więcej informacji na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji znajdziesz na naszej stronie www.zus.pl.
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W drugiej połowie xix w. miała miej-
sce największa nowodworska afera 

pocztowa. 14.06.1872 r. do tutejszego urzę-
du przywieziono zapieczętowany pakunek 
zawierający 86 przesyłek pieniężnych. Od-
dający go konduktor pocztowy otrzymał 
potwierdzenie, że pakiet jest nienaruszony 
i zawiera łącznie 6.459 rubli i 62,5 kopiejki. 
Jednakże po komisyjnym otwarciu paczki 
stwierdzono brak jednej przesyłki. Ekspedy-
tor Piotr F. zawiadomił Zarząd Poczt w War-
szawie o zaginięciu prawie 2 tysięcy rubli 
skarbowych przesyłanych do miejscowego 
oddziału artylerii. Wdrożone śledztwo wy-
kazało jeszcze jedną nieprawidłowość. Otóż 
kilka dni wcześniej zmieniona została za-
wartość przesyłki wysyłanej przez kapitana 
Z. do Płocka. Oficer włożył do koperty inne 
nominały pieniędzy niż otrzymał nadawca. 
Przesyłka pozostała dłużej w nowodworskim 
urzędzie gdyż pocztowcy uznali, że ma ona 
niewystarczające zabezpieczenie i nadaw-
ca musi dostarczyć nową kopertę. Policja 
winą za oba wydarzenia obciążyła Piotra F. 

Ekspedytor miał przegrać w karty, w klubie 
oficerskim w twierdzy, znaczną sumę. Chcąc 
spłacić dług wysłał żonę do Nowego Dworu 
dając jej klucz do kasy pocztowej i prosząc 
o przywiezienie jednej z przesyłek. Kobieta do 
spółki z pomocnikiem urzędu Konradem K.  
przywiozła kopertę nadaną przez kapita-
na Z. Pieniądze zgłoszone jako zaginione  
14 czerwca miały być w części wysłane od-
biorcy, który oczekiwał w Płocku na korespon-
dencję od Z. Pozostała kwota, miała pójść na 
spłacenie innych długów ekspedytora. Po-
szlakowy proces jaki wytoczono Piotrowi F.,  
jego żonie i pomocnikowi wykazał wiele nie-
prawidłowości w przyjmowaniu i wysyłaniu 
przesyłek. Mimo braku jednoznacznych do-
wodów oskarżonych skazano na kary więzie-
nia i zsyłki. Co ciekawsze siedemnastoletnią 
Marię F. skazano na osiedlenie w głębi Rosji 
wykluczając możliwość zamieszkania na te-
renie Syberii gdzie wysłano jej męża. Praw-
dopodobnie sąd uznał, że ekspedytor nie 
tyko ukradł pieniądze i sfałszował dokumen-
ty, ale również zdemoralizował żonę.

W sierpniu 1877 r. nowodworska poczta 
przeżyła rewolucję. Ponieważ uruchomiono 
nadwiślańską linię kolejową przekazywanie 
korespondencji zyskało na szybkości. Prze-
syłki przewożono pociągami w wagonach 
pocztowych, których numery należało do-
dać do adresu odbiorcy. Już w erze trans-
portu kolejowego ekspedytorem w Nowym 
Dworze został Władysław Biernacki. Po-
chodził z bardzo patriotycznej, zbiedniałej 
rodziny szlacheckiej. Jego ojciec brał udział 
w wojnach napoleońskich, a Władysław 
w powstaniu styczniowym. Karierę pocz-
towca rozpoczął w 1862 r. jako ważnik czyli 
wagowy w Sieradzu. Na własne żądanie 
ustąpił ze stanowiska by przyłączyć się do 
oddziałów powstańczych. Ranny znalazł 
schronienie w Warszawie. By uniknąć przy-
musowego wcielenia do wojska rosyjskiego, 
dzięki protekcji, wrócił do pracy na poczcie. 
W kolejnych miejscach pracy nie pozostawał 
zbyt długo, stale awansował. Do 1865 r. był 
dietariuszem w warszawskim poczmacie, ko-
lejne półtora roku ekspedytorem w terespo-
lu. Jakiś czas pracował w Radzyminie i tam 
będąc już po trzydziestce w 1878 r. poślubił 
kilkanaście lat młodszą Franciszkę Kowalew-
ską. Nie wiemy kiedy dokładnie młode mał-
żeństwo osiadło w Nowym Dworze, czyli od 
kiedy Władysław był naczelnikiem tutejszej 
poczty. Stanowisko objął przed 4.11.1878 r.  
gdyż w tym dniu w naszym mieście urodził 
się jego syn Michał. Dwa miesiące później 
chrzestnymi chłopca zostali Józefa Kokorska 
„sędzina z Nowego Dworu” i wieloletni pra-
cownik tutejszej poczty tomasz Kolasiński. 
W kolejnych latach na świat przyszły jeszcze 
3 córki tej pary. Biernaccy zajmowali miesz-
kanie służbowe mieszczące się w „skromnym 
drewnianym domku” położonym przy stacji 
pocztowej czyli we współczesnym narożniku 
ulic Partyzantów i Paderewskiego. Zarobki 
naczelnika nie były oszałamiające więc pani 
Franciszka dorabiała nauczaniem. Wśród do-
brych znajomych, czy wręcz przyjaciół rodzi-
ny mamy typową nowodworską mieszankę. 
Katolik, ministrant Michał Biernacki przyjaźnił 
się z synem tutejszego pastora Edmundem 
Behrensem, synem pocztyliona Stefanem 
Chmielewski i Żydem Dudkiem Grynber-
giem. Biernaccy zaprzyjaźnieni byli również 
z rodziną Aleksandra Nowickiego urzędnika 
„drogi żelaznej nadwiślańskiej” i oczywiście 
Kolasińskimi. W 1888 r. podczas gigantycznej 
marcowej powodzi Władysław Biernacki nie 
opuścił swojego stanowiska, czuwając nad 
urzędem w kompletnie zalanym mieście. 
Były to prawdopodobnie ostatnie chwile po-
bytu Biernackich w Nowym Dworze. Włady-
sław został naczelnikiem poczty w Żyrardo-
wie, w tym samym mieście zakończył karierę 
pocztowca i w 1911 r. został prezesem tam-
tejszego towarzystwa Wzajemnego Kredytu. 

Zmiana przepisów pozwalała na dzier-
żawienie urzędów pocztowych. Nowodwor-
ską poczchalternię oferowano chętnym od 
1/13.01.1896 r. Nie oznaczało to, że w mie-
ście przestawali pracować urzędnicy poczty 
państwowej mianowali przez władze rosyj-
skie. Nie wiemy od kiedy naczelnikiem biura 
pocztowego w naszym mieście został pan 
Zaremba. Wiadomo jedynie, że we wrześniu 
1896r. został przeniesiony na równorzędne 
stanowisko do Skierniewic. Jego miejsce 
w Nowym Dworze objął tiapoczkin wcze-
śniej pomocnik naczelnika poczty w twier-
dzy Nowogieorgiewskiej [Modlińskiej].

Z trąbką w herbie cz. 2

n Formalnie w Nowym Dworze w latach sześćdziesiątych XIX w. zatrudniano je-
dnocześnie 3 ekspedytorów. Od 1.09.1861 do 30.06.1863 roku jako ekspedytor pra-
cował u nas Aleksander Bertrand. Stanowisko w naszym mieście było jego pierw-
szym dużym awansem, w latach poprzednich pracował jako pisarz w Tarczynie, 
Zgierzu i Brześciu Kujawskim. Po opuszczeniu Nowego Dworu przeniósł się na rów-
noległe stanowisko lecz nie na prowincję lecz do Warszawy. Szczytem jego poczto-
wej kariery było stanowisko urzędnika ZOP czyli Zachodniego Okręgu Pocztowego 
obejmującego zwierzchnictwem całe Królestwo Polskie. Gdy w 1867 r. został zwol-
niony ze służby pocztowej, otrzymał posadę w warszawskim urzędzie kontroli. 

TekST I FOTO MARiA MOŻDŻyńSKA

 WładysłaW Biernacki – naczelnik poczty W noWym dWorze mazoWieckim
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Nauczyciele różnych dyscyplin się-
gają po historię małej Vashti, aby 

z jeszcze lepszym skutkiem motywować, 

inspirować i wspierać swoich podopiecz-
nych. W szkołach i przedszkolach farba 
leje się strumieniami, a kropki mnożą się 
na białych arkuszach jak grzyby po desz-
czu. W naszej klasie Dzień Kropki po raz 
kolejny nie przejdzie bez echa.

Najmłodsi uczniowie klasy 1a od sa-
mego rana cieszyli się tym dniem! Odbyła 
się pogadanka na temat książki „the Dot”, 

którą napisał Peter Reynolds 
(opowiada ona o kropce, która zmieniła 
świat małej Vashti i dziewczynka uwierzyła 
w siebie). Następnie pierwszaki wspólnie 
bawiły się przy muzyce, wykonywały krop-
kowane prace plastyczne i sami ozdobili 
swoje ubranka kolorowymi kropkami!

to był wspaniały i niezapomniany 
dzień!

n Międzynarodowa tradycja pod-
powiada, aby Dzień Kropki uczcić… 
kropką. Tym sposobem w różnych 
krajach powstają galerie z dziecięcymi 
dziełami sztuki. 

Dzień Kropki w SP1 TekST I FOTO SP1

S pektakl edukacyjny grupy baleto-
wej „Mazowsza” to doskonały spo-

sób na poznanie bogactwa folkloru „Ma-
łych Ojczyzn”. Poznając historię poszcze-
gólnych tańców zwiedziliśmy Kaszuby, 
Kurpie, Warmie, region śląski, poznański 
i podhalański. Bogactwo i różnorodność 
form tanecznych została uzupełniona 
prezentacją charakterystycznych dla 
tych regionów instrumentów. Wiemy jak 
wygląda burczybas, diabelskie skrzypce 
i poznański kozioł weselny. instrumen-
ty te wydają charakterystyczne bardzo 
śmieszne aczkolwiek melodyjne i barwne 
odgłosy, a sposób w jaki muzycy zapre-
zentowali nam ludowe instrumenty roz-
bawił całą widownię. 

Uatrakcyjnieniem spektaklu było 
wykorzystanie projekcji multimedialnej, 
poprzez którą mogliśmy w powiększeniu 
zobaczyć wszystkie szczegóły i bogactwo 
strojów ludowych z poszczególnych re-

gionów: kolorowe hafty na czep-
kach i bluzeczkach, piękne koronkowe 
fartuszki, pasiaste spódnice no i oczywi-
ście czerwone i bursztynowe korale.

Dopełnieniem tej porywającej podró-
ży po mapie Naszej Ojczyzny były zapre-
zentowane na scenie tańce regionalne. 
Widowiskowe wręcz porywające tańce 
podhalańskie zachwyciły pierwszaków. 
Wszyscy, zarówno dzieci jak i opiekuno-
wie byli pod wielkim wrażeniem. Efektow-
ne i popisowe wyskoki i układy taneczne 
udowodniły nam ile pracy i wysiłku na co 
dzień muszą wykonywać tancerze z ze-
społu „Mazowsze”.

Zdjęć z występu „Mazowsza” nie mo-
żemy udostępnić ponieważ są zastrze-
żone wiec musicie nam uwierzyć, że 
warto było pojechać i na własne oczy 
zobaczyć najsłynniejszy na całym świe-
cie Zespół Ludowy Pieśni i tańca jakim 
jest „Mazowsze”.

n 25 września 2019 roku uczniowie 
klas 1a i 1b ze Szkoły Podstawowej nr 1  
odwiedziły siedzibę Państwowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”  
w Otrębusach gdzie obejrzeli tanecz-
ny spektakl edukacyjny dla dzieci 
„Piękna nasza Polska cała”. 

Magiczna podróż po regionach Polski... TekST I FOTO MAGDALENA KUJAWA SP1

SP1
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Wtym roku dzieci „piraci” odbyli 
wraz z piratką Mirandą wypra-

wę przez morza i oceany w poszukiwa-
niu skrzyń ze skarbami. Zabawy oparte 
były na metodzie kodowania i z wyko-
rzystaniem chust animacyjnych.

Mali piraci, musieli pokonać wiele za-
dań: zmierzyli się z rekinem, ławicą ryb, 

sztormem oraz płynęli według instrukcji 
kodowanej. Następnie dotarły na bez-
ludną wyspę gdzie ukryte były skrzynie 
ze skarbami. W odszukaniu skarbu po-
magały panie, których zadaniem było 
poruszanie się według instrukcji słownej 
podanej przez piratkę Mirandę. Dzieci 
bawiły się świetnie, wszystkie zadania 

wykonały perfekcyjnie, efektem 
czego było odnalezienie skarbu. Nie za-
brakło oczywiście zabaw tanecznych, 
najpierw był taniec „rybek”, a na zakoń-
czenie wspólnej przygody taniec z pi-
ratką Mirandą do piosenki „Zostań moją 
przyjaciółką” . Na pożegnanie odbyły się 
wspólne zdjęcia z piratką.

Zwieńczeniem dnia był pokaz pusz-
czania dużych baniek mydlanych na pla-
cu przedszkolnym.

n Jak co roku, w naszym przedszkolu, w dniu 20 września  odbyła się impreza 
z okazji Dnia Przedszkolaka.

„Piracka podróż” – Dzień Przedszkolaka w PP3 TekST I FOTO PP3

U czniowie zwiedzili Salę Marmurową, której główną ozdobą 
jest przedwojenna statua Józefa Piłsudskiego, Salę Lustrzaną, 

gdzie można było podziwiać arabeskowe malowidła z wkompo-
nowanymi znakami zodiaku, a także marmurowy kominek. Uwagę 
uczniów zwróciła Sala Pompejańska znana jako najbardziej reprezen-
tacyjne pomieszczenie, gdzie znajdują się gobeliny przedstawiające 
sceny rodzajowe. Następnie udali się do kaplicy pw. NMP Królowej 
Polski, w której w 1991 roku modlił się papież Jan Paweł ii. Szczególną 
uwagę zwiedzających zwróciła wystawa poświęcona pamięci Józe-
fa Piłsudskiego, który od 1918 roku do śmierci w 1935 r. urzędował 
w Belwederze jako Naczelnik Państwa. Można tam było zobaczyć 
wiele zdjęć, dokumentów i osobistych rzeczy Marszałka. Uwagę 
zwiedzających przyciągnął gabinet Marszałka Piłsudskiego, salonik 
i pokój adiutanta. W tych wnętrzach znajduje się wiele autentycz-

nych pamiątek po J. Piłsudskim oraz przedmiotów oddających du-
cha tamtych czasów. Na zwiedzających duże wrażenie zrobił Gabinet 
Orderu Wojennego Virtuti Militari, gdzie zapoznano się z historią jed-
nego z najstarszych nadawanych orderów wojskowych na świecie 
i najwyższym polskim wyróżnieniem przyznawanym za szczególne 
osiągnięcia na polu bitwy. Na zakończenie uczestnicy wycieczki udali 
się pod pomnik Naczelnika Państwa, gdzie zrobili sobie pamiątkowe 
zdjęcia, a następnie spacerkiem przemieścili się do parku w Łazien-
kach Królewskich, gdzie mogli podziwiać perły europejskiej architek-
tury i pobyć na łonie natury. Uczniowie ocenili wycieczkę jako udaną 
i wartościową. Na długo pozostanie im w pamięci. 

n 19 września uczniowie z klasy VIII b z Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 4 w Modlinie Twierdzy wraz z wychowaw-
czynią p. Elżbietą Wiloch i p. Jolantą Stępińską – nauczycielką 
języka polskiego udali się na wycieczkę do Belwederu, gdzie 
zapoznali się z historią pałacu i losami jego właścicieli.

ZSP nr 4 z Modlina Twierdzy z wizytą w Belwederze TekST I FOTO E. RąCZKA, S. WOJCiESZEK

PP3
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Klasyczne baśnie to skarbnica mą-
drości i prawd życiowych. Dlatego 

aktorzy przedstawili piękną baśń o bied-
nym szewczyku, który musiał wykonać 
trzy trudne zadania, aby uwolnić pannę 
zamkniętą w wieży przez złą czarownice. 

Pomogły mu w tym zaprzyjaźnione 
z nim zwierzęta – mrówki, pszczoły i kacz-
ki cyranki. Opowieść uczy przede wszyst-
kim tego, że dobre serce okazane innym 
wraca do nas z podwójną siłą. Dratew-
ka, chociaż był tylko biednym szewcem, 
dzięki swojej pracowitości i wrażliwości 
na potrzeby innych, odmienił swój los.

Przedstawienie było doskonałą okazją 
do zapoznania się z treścią baśni ze wzglę-
du na swe ponadczasowe przesłanie.

Spotkanie ze Studiem Artystycz-
nym ARENA sprawiło, że mali widzowie 
z uśmiechem i dobrym humorem oraz 
zapewnieniem: „do miłego zobaczenia...” 
żegnali aktorów. 

n

n 19 września przedszkole w Modlinie 
Twierdzy po raz kolejny odwiedziło                         
Studio Artystyczne ARENA z przedsta-
wieniem pt.: „Szewczyk Dratewka”.

„Szewczyk Dratewka” TekST ALEKSANDRA tOBOLCZyK FOTO KiNGA KUCZKOWSKA

J uż od wczesnych godzin poran-
nych 26 września w Przedszkolu 

nr 4 w Modlinie twierdzy było bardzo 
wesoło, cały czas grała muzyka infor-
mująca nas o uroczystości, jaką nam 
przygotowały nasze panie. Głównymi 
bohaterami witającym kolorową porę 
roku były oczywiści dzieci z najbliższy-
mi, których zaprosiliśmy do wspólnych 
zabaw. tematem przewodnim wspól-
nych zabaw było najbardziej znane 
jesienne warzywo, a mianowicie ziem-

niak. W pierwszych dniach jesieni na 
dzieci i rodziców podczas jesiennego 
pikniku czekały liczne „ziemniaczane 
konkurencje”, zainspirowane przez Panie 
nauczycielki. Pierwszą z nich były „wy-
kopki”. Przedszkolaki z rodzicami miały 
za zadanie przy użyciu tylko rąk wyko-
pać ukryte w piasku ziemniaki. Sprawiło 
to nie lada frajdę zarówno dużym jak 
i małym uczestnikom. Rodzice mogli się 
wykazać szybkością i zwinnością w za-
wodach m.in. wyścig z ziemniakiem na 
łyżce bądź rzut ziemniakiem do kosza. 
Jednak największy aplauz otrzymały 
mamy, które brały udział w konkursie na 
najdłuższą skórkę od ziemniaka. Uczest-
niczki dopingowane przez zebraną 
widownię wykazały się nie tylko zwin-
nością, ale także cierpliwością, a wyko-
nane obierki miały okazałe długości. 
Dla uczestników konkursów czekały 
zdrowe nagrody w postaci smacznych 
śliweczek oraz pamiątkowego meda-
lu. Między ziemniaczanymi konkuren-
cjami wszyscy zebrani goście mogli 
sprawdzić gdzie mają głowę, ramiona 
czy pięty podczas zabawy „Gimnastyka” 
oraz wybrać się w śmieszny sposób do 
malutkiego krasnoludka. 

Jesienno – rodzinne wygiba-
sy dostarczyły uczestnikom wiele radości 
i uśmiechu oraz zastrzyk dobrej energii. 
Po tak pozytywnym zmęczeniu nasze 
przedszkolaki i nasi goście udali się na 
słodki i zdrowy poczęstunek, na którym 
można było skosztować własnoręcznie 
robionych ciast przez Panie kucharki. 
Oprócz tego na stolikach znaleźć można 
było mnóstwo owoców i grillowane kieł-
baski. Dla naszych przedszkolaków i ich 
najbliższych czekały ponadto stanowiska 
z popcornem i watą cukrową. W tym dniu 
nie zabrakło także potrawy wykonanej 
z ziemniaków, a mianowicie „Karfoflaka”. 
Niezmiennie dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci cieszył się punkt malowania 
twarzy, gdzie w magiczny sposób można 
było zamienić się w bajkowe postacie. 
Mimo deszczowej aury za oknem nasz 
piknik udał się, dzięki wykorzystaniu hali 
sportowej. trudno było wrócić do do-
mów po dużej dawce atrakcji. Spotkanie 
okazało się doskonałą formą poznania się 
lepiej i zintegrowania społeczności przed-
szkolnej jaką tworzą personel przedszkola, 
przedszkolaki i rodzice. Mamy nadzieję, że 
Pani Jesień obdaruje nas swoimi skarbami 
i słoneczną aurą.

n „Pożegnanie lata” na stałe zapisa-
ło się w kalendarzu imprez naszego 
przedszkola. Jednak tym razem za-
miast żegnać lato przedszkolaki witały 
Panią Jesień.

„Przedszkolaki witają Jesień” – zabawy w PP4 TekST K. KUCZKOWSKA FOTO M. KACZMAREK PP4
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L osowanie drabinki głównej nie na-
pawało optymizmem. W pierwszej 

rundzie Kacper wylosował zawodnika 
rozstawionego z nr 7, utalentowanego re-
prezentanta izraela yshai Oliel (był w ubie-
głym roku 4 juniorem świata), ale pokonał 
go w stosunku 6:4, 7:6(6). W 2 rundzie 
Kacprowi przyszło się zmierzyć z repre-
zentantem gospodarzy, Szwedem Robi-
nem thour. tym razem również udało się 
wygrać 7:6(3), 6:1. Ćwierćfinał to starcie 
z deblowym partnerem Jankiem Zieliń-
skim. Mecz był piekielnie trudny mental-
nie, ale Kacper poradził sobie z Jankiem 
w stosunku 6:3, 6:1 i zameldował się 
w półfinale. O finał imprezy Kacper zmie-
rzył się z groźnym Rosjaninem Evgenijem 
tiurnievem (turniejowy nr 6), ale pokonał 
go w stosunku 6:4, 6:2. W finale w starciu 
z holendrem Botic Van De Zandschulp 
(nr 3, zawodnik 285 rankingu AtP) nie był 
faworytem ale i tym razem pokazał prze-
ciwnikowi kto jest lepszy i zwyciężył 4:6, 

6:4, 6:3, zdobywając tym samym trzeci za-
wodowy tytuł w grze pojedynczej!

tytuł trzeci, ale najbardziej wartościowy, 
gdyż zdobyty w turnieju rangi 25000$. Dwa 
poprzednie zdobył w zawodowych turnie-
jach rangi 15000$. Dzięki temu zwycięstwu, 
Kacper odnotuje znaczny skok w rankingu 
zawodowych tenisistów, z 560 obecnie 
zajmowanego miejsca, na 450 miejsce 
rankingu AtP, co pozwoli mu próbować sił 
w rozgrywkach challengerowych, które są 
bezpośrednim przedsionkiem rozgrywek 
najlepszych tenisistów świata.

Warto odnotować również fakt, że 
w grze deblowej Kacper grając w pa-
rze z Janem Zielińskim również otarł się 
o tytuł deblowy. Ulegli bowiem przeciw-
nikom (Bergevi SWE/Lakat FRA) dopiero 
w finale w stosunku 3:6, 6:7(3). Ostatecz-
nie zdobywając 2 miejsce. tydzień wcze-
śniej Kacper również w parze z Jankiem 
zdobyli kolejny zawodowy tytuł deblowy 
w tureckiej Antalii.

Nasz zawodnik jest stypendystą Bur-
mistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki. W sprzęt wyposaża go firma yONEx, 
w odzież sportową firma Adidas. Jest 
członkiem zawodowej grupy tenisowej 
PZt LOtOS team. Jest reprezentantem 
Polski Davis Cup.

n W dniach 23-29 września nasz reprezentant udał się do Szwecji, gdzie 
w Sztokholmie wystąpił w zawodowym turnieju tenisowym – Men’s World 
Tennis Tour „CATELLA Open 2019”. Pula nagród w turnieju wynosiła 25000$.

Kacper Żuk wygrywa zawodowy turniej w Sztokholmie ! TekST I FOTO RED.

J uż od południa uczestnicy groma-
dzili się w parku, odbierając koloro-

we worki z pakietami startowymi. Niebie-
skie koszulki i czapeczki biegaczy licznie 
zapełniły parkowy plac i alejki. Najmłodsi 
brali udział w konkursach edukacyjnych 
i loteriach, skakali na dmuchańcu. Mimo 
upału, zarówno dzieci jak też dorośli za-
wodnicy wzięli udział w energicznym 
tańcu prowadzonym przez Małgorzatę 
Stecką, a następnie z uśmiechem ru-
szyli na start. Dystans 5 km można było 
również pokonać biegnąc z wózkiem 
dziecięcym, a także maszerując z kijka-
mi w kategorii Nordic Walking. Łącznie 
w biegach wystartowało ponad cztery-
stu uczestników, a najlepsi z nich zostali 
nagrodzeni w bardzo wielu kategoriach. 
Po wysiłku na wszystkich czekały kiełba-
ski z grilla, świeżo wyciskane soki oraz 

pączki i drożdżówki. Cały dochód z Zum-
by oraz biegów dla dzieci i młodzieży 
przekazany zostanie na terapię Bartka, 
małego nowodworzanina, zmagające-
go się z autyzmem dziecięcym. Wyda-
rzeniu towarzyszyła atmosfera zdrowej, 
radosnej, sportowej rywalizacji, w któ-
rej udział brały całe rodziny. Wieczorem 
uczestnicy mieli okazję odpocząć na le-
żakach i w kinie plenerowym obejrzeć 
film „Najlepszy”, opowiadający historię 
Jerzego Górskiego, mistrza świata w po-
dwójnym triatlonie.

Była to druga impreza z cyklu Nowo-
dworskiej triady Biegowej, organizowa-
nej przez Stowarzyszenie Rozbiegamy 
Nowy Dwór pod patronatami honoro-
wym Starosty Nowodworskiego i Bur-
mistrza Miasta. W imieniu organizatorów 
serdecznie gratulujemy uczestnikom 

i dziękujemy wszystkim, którzy wspar-
li realizację wydarzenia, także służbom 
zabezpieczającym i medycznym. Mamy 
nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili 
i już zapraszamy do zapisów na kolej-
ną imprezę z cyklu – 16 listopada BiEG 
OBROńCóW MODLiNA.

n Po raz trzeci biegowe święto w mieście zagościło w Parku im. J. Wybickiego. 
W sobotę 31 sierpnia odbyła się kolejna edycja biegu Piąteczka dla każdego,  
której w tym roku towarzyszyła charytatywna ZUMBA oraz Kino Letnie.
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W lipcu na torze regatowym „Malta” odbyły się 34 Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Mło-

dzików. W regatach tych wziął udział zawodnik NOSiR Nowy 
Dwór Mazowiecki szymon Petrykowski. W konkurencji w któ-
rej wystartował Szymon – 2000 m odbyły się 2 biegi eliminacyj-
ne po 20 zawodników. Do finału zakwalifikowały się osady, które 
zajęły 1-10 msc. w wyścigach eliminacyjnych. Stawkę 30 osad 
w finale uzupełniły osady z najlepszymi czasami, które zajęły  
11-20 miejsce w wyścigu eliminacyjnym.

szymon Petrykowski z czasem – 9.15 w biegu eliminacyj-
nym zajął Viii msc. awansował bezpośrednio do finału.W finale 
zajął xii miejsce z czasem – 9.03. Szymon to bardzo ambitny 
i uzdolniony zawodnik z wielkimi ambicjami na przyszłość.

W dniach 8-11 Viii w Bydgoszczy odbyła się xxV Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów.  
Do zawodów przystąpiły 52 kluby, 249 zawodników w tym 
oczywiście zawodnicy klubu NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki – 
malwina kruszewska oraz sebastian Piórko. Malwina star-
towała na dystansie 500 m i 3000 m.

Na dyst. 500 m odbyły się 4 biegi eliminacyjne po 9 za-
wodników. Malwina w swojej eliminacji uplasowała się na  
ii miejscu z czasem 2.12 co dało jej awans do półfinału. W pół-
finale zajęła V msc. z czasem – 2.11 awansując do finału B. W fi-
nale B uplasowała się na iii miejscu z czasem 2.08. Natomiast 
na dystansie 3000 m zajęła xiii miejsce.

sebastian Piórko startował na dyst. 1000 m oraz 5000 m. 
W biegu eliminacyjnym na dyst. 1000 m zajął Vii msc. awansując 
do półfinału. W półfinale zajął Viii miejsce – z czasem 4.30. Dystans 
5000 m okazał się również bardzo ciężką i mocno obstawioną 
konkurencją. Sebastian zajął xxi msc. – uzyskując czas 24.39.

Malwina i Sebastian to zawodnicy którzy ze względu na swo-
je osiągnięcia podczas 2 Pucharu Polski 7-9.06.2019 r. znaleźli się 
w puli zawodników objętych dofinansowaniem na Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży. Życzę im determinacji, zaangażo-
wania oraz sukcesów w przyszłym sezonie.

n Wakacje to „gorący okres” dla kajakarzy. W okresie let-
nim odbywają się najważniejsze regaty w kajakarstwie 
klasycznym. Dla sekcji NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki były 
to Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Junio-
rów Młodszych oraz Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. 
Kajakarze z NOSiRu przez cały rok przygotowywali się do 
tych najważniejszych zawodów, podsumowujących ich  
całoroczną pracę.
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