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TEMAT NUMERU
BLIsKO sIEDEM MILIONóW 
NA REWITALIZACJĘ NABRZEżA NARWI!

Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał dofinansowanie rewitalizacji nabrzeża 
Narwi na wysokości centrum miasta. 3 maja Sejmik Województwa Mazow-
ieckiego zatwierdził dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie brzegu 
rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki”...     str. 2
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FAKTY NOWODWORSKIE

Szanowni Państwo, 
Po dłuższej przerwie, spowodowanej 

pandemią koronawirusa wznawiamy wy-
dawanie Faktów Nowodworskich. 

W ostatnich tygodniach wiele się dzia-
ło pod względem inwestycyjnym w mie-
ście. Informacje na ten temat zamieszcza-
my w temacie numeru oraz w wieściach 
z ratusza. Piszemy m.in. o pozyskanych 
środkach na rewitalizację nabrzeża Na-
rwi, inwestycji dot. instalacji centralnego 
ogrzewania w budynkach komunalnych 
i ich rewitalizacji, kolejnych środkach po-
zyskanych na renowację cmentarza w Mo-
dlinie Twierdzy. 

Wakacje jeszcze trwają. Na boiskach 
zlokalizowanych przy naszych szkołach or-
ganizowane są gry i zabawy sportowe dla 
dzieci i młodzieży. Zachęcam do skorzysta-
nia z tych propozycji i aktywnego spędze-
nia czasu wolnego. Szczegóły na str. 10. 

W tym wydaniu Faktów publikujemy 
ostatni materiał, jaki przed śmiercią prze-
słał nam Pan Jerzy Wysokiński. To był wspa-
niały człowiek, długoletni Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 5, Radny Rady Miejskiej 

w latach 1990-1998, pasjonat przyrody. To 
on zapoczątkował na naszych łamach cykl 
„bliżej przyrody”. W tym numerze poznacie 
dzięki niemu wilgę. 

Na koniec tradycyjnie zachęcam do 
udziału w najbliższych wydarzeniach. 
15 sierpnia przypada 100. Rocznica Bi-
twy Warszawskiej. Z tej okazji odbędą 
się w mieście uroczystości, a także wy-
ścig kolarski „Tour Bitwa Warszawska 
1920” i spływ kajakowy „100 kajakarzy na  
100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Uczestnic-
two w spływie jest darmowe dla miesz-
kańców miasta, a o szczegółach dowiecie 
się ze strony 15. 

Koronawirus nie odpuszcza. Apeluję! 
Dbajmy o siebie i pamiętajmy o przestrze-
ganiu zasad bezpieczeństwa. 
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TEMAT NUMERU

Blisko siedem milionów na rewitalizację 
nabrzeża Narwi! 2

Będzie cieplej w blokach komunalnych! 3

WIEŚCI Z RATUSZA

Rewitalizujemy cmentarz forteczny! 4

Kolejny sezon z NDMką 4

Kolejne wakacje i kolejne remonty 
obiektów sportowych w naszym Mieście 5

Komputery dla szkół 5

Spotkanie robocze w sprawie nabrzeża Narwi 5

WIEŚCI Z POWIATU  

Wsparcie rodzin zastępczych 6

Stypendia Starosty Nowodworskiego 6

WIEŚCI Z RATUSZA cd.

Ruszył łącznik Towarowa-Przemysłowa 7

Zaczynamy inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła! 7

Młodzieżowa Rada Miejska rozpoczęła działalność! 7

NASZE MIASTO

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Jadwigi Kapusty 9

Wakacyjne interwencje Straży Miejskiej 9

Wakacje na sportowo 10

Dzieci w naszym powiecie wiedzą jak POKONAĆ WIRUSA! 11

Archiwalia przekazane do Biblioteki! 12

Zofia Napiórkowska – uczennica klasy VIIa ZSP nr 4  
w Nowym Dworze Mazowieckim laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen” 12

Z życia oddziału PTTK 12

Obóz letni UKS „REDUTA”  13

Nowi Nowodworzanie i Nowodworzanki   14

„Medale Wdzięczności ZHP” dla prezesa Zarządu Głównego  

i kombatantów Związku Oficerów Rezerwy RP 15

BLIŻEJ HISTORII

OSP przed sądem 16

BLIŻEJ PRZYRODY

Wilga pospolita, nasz rajski ptak 17

SPORT

Kacper Żuk Mistrzem Polski w tenisie! 18

Zwycięstwo w czteroetapowym wyścigu  18

Wyścig dookoła Mazowsza 18

MKS Świt najlepszy! 19

Bieg przez Saharę! 19

Kwota dofinansowania to 3 999 999,60 
zł i będzie ona stanowiła 60% środ-

ków, które miasto chce przeznaczyć w latach 
2020-2022 na otworzenie miasta na Narew. 

Projekt przygotowany przez miasto za-
kłada szereg działań, których celem będzie 
między innymi utworzenie stałego kąpieli-
ska miejskiego z nowoczesnym zapleczem 

technicznym, przygotowanie mariny dla mi-
łośników sportów wodnych, remont instalacji 
oświetleniowej na wale, ułatwienie dostępu 
do rzeki dla mieszkańców oraz turystów. Od 
połowy ubiegłego roku Nowy Dwór Mazo-
wiecki prowadzi rozmowy z Państwowym 
Gospodarstwem Wody Polskie, zarządcy 
wałów przeciwpowodziowych oraz terenu 
międzywala, których celem jest możliwie naj-
sprawniejsza realizacja projektu rewitalizacji 
nabrzeża Narwi. 

Uroczyste podpisanie umów z udziałem 
Marszałka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika oraz Wicemarszałka Wiesława 
Raboszuka odbyło się 19 czerwca. 

n Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał do-
finansowanie rewitalizacji nabrzeża Na-
rwi na wysokości centrum miasta. 3 maja 
Sejmik Województwa Mazowieckiego 
zatwierdził dofinansowanie projektu 
„Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi 
na wysokości miasta Nowy Dwór Mazo-
wiecki” przedłożonego przez burmistrza 
Jacka Kowalskiego.

SPIS TREŚCI SŁOWO OD BURMISTRZA

Blisko siedem milionów na rewitalizację 
nabrzeża Narwi!

temat nUmeRU

TeksT WPI FoTo MARIUSZ ZIółKOWSKI



temat nUmeRU

 

3www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

Będzie cieplej w blokach komunalnych! TeksT I FoTo WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNych 

Na początku 2020 roku wybrano wy-
konawców, którzy zobowiązani są 

do przeprowadzenia remontów w 10 obiek-
tach w centrum miasta w ramach powyższe-
go zadania. W dalszym ciągu trwa postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego 
wykonawcy lub wykonawcom remontu 
kolejnych 10 bloków w Modlinie Twierdzy. 
Ponieważ projekt ten swoim zakresem ogra-
niczał się do tzw. części wspólnych, jednym 
z priorytetów miasta w ubiegłym roku było 
pozyskanie środków finansowych na to, aby 
inwestycja swoim zasięgiem nie kończyła się 
przed drzwiami mieszkań lokatorów. 

cel ten został osiągnięty ponieważ miastu 
udało pozyskać się na ten cel dotację w ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 
działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ 
projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wy-
miana urządzeń grzewczych. Nowy projekt 
– zadanie pod nazwą „Ograniczenie zanie-
czyszczeń powietrza w Nowym Dworze Ma-
zowieckim” przewiduje m.in. wykonanie insta-
lacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach 
lokatorskich w miejskich blokach komunal-
nych. Ponadto sfinansowane zostaną prace 
termomodernizacyjne w budynkach MZO 
oraz biurze Targowiska Miejskiego. Dodatko-
wo troje mieszkańców wymieni w swoich do-
mach źródło dotychczasowego ogrzewania. 

Wartość całego projektu wynosi – 2 040 178,93 zł

Koszty kwalifikowalne wynoszą  – 1 8750 000,00 zł

Dofinansowanie z UE – 1 500 000,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 168 750,00 zł 

Oba projekty tj. „Odnowa tkanki miesz-
kaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki jako element szerszego działania 
rewitalizacyjnego” oraz „Ograniczenie zanie-
czyszczeń powietrza w Nowym Dworze Ma-
zowieckim” umożliwią wykonanie remontu 
bloków komunalnych w szerokim zakresie. 
Natomiast drugi z wymienionych projektów 
w znacznym stopniu odciąży budżet miasta, 
który zakładał, iż wykonanie instalacji cen-
tralnego ogrzewania w mieszkaniach loka-
torskich zostanie wykonany z finansowych 
środków własnych – pozyskanie środki unijne 
umożliwią realizację tego zakresu prac przy 
mniejszym zaangażowaniu wkładu finanso-
wego Nowego Dworu Mazowieckiego.

n Od ubiegłego roku trwają prace nad remontem bloków komunalnych w naszym 
mieście w ramach pozyskanego dofinansowania na zadanie „Odnowa tkanki miesz-
kaniowej na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki jako element szerszego dzia-
łania rewitalizacyjnego”. W 2019 roku zakończyliśmy etap związany z wykonaniem 
dokumentacji projektowej oraz uzyskiwaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń 
i decyzji.
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W ramach pierwszego projektu do-
konano wymiany 160 wtórnych 

betonowych krzyży na nowe granitowe oraz 
zrewitalizowano siedem oryginalnych, przed-
wojennych krzyży poprzez wyczyszczenie 
i zabezpieczenie przed ingerencją zewnętrz-
nych czynników. Ponadto wykonano rewita-
lizację głównego pomnika na cmentarzu tj.: 
„Żołnierzom polskim 1920 i 1939 roku tutaj 
poległym i zmarłym” wraz ze wszystkimi or-
łami na cmentarzu stanowiącymi integralną 
część pomnika. 

Z drugiego projektu wykonano i posa-
dowiono nowe granitowe krzyże w ilości  
156 sztuk, a 7 krzyży noszących znamiona 
pierwotnie posadowionych została odrestau-
rowana. Odrestaurowane zostały również  
3 krzyże wraz z opaskami wokół nich, a także 
1 krzyż wraz z przylegającą do niego płytą, 
na podstawie uzgodnień z Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Wykonano także rewitalizację jednego z po-
mników „1914-1920 Pamięci poległych i za-
mordowanych żołnierzy tu pochowanych”. 

Dodatkowo oczyszczono obrzeża beto-
nowe na mogiłach i miejsce przed cmenta-
rzem głównym.

Zakres wszystkich prac zrealizowany został 
zgodnie z projektem budowlanym oraz pro-
gramem prac konserwatorskich. Prace wyko-
nywane były pod kontrolą inspektora nadzoru 
inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego.

Wartością dodaną projektów, przy wy-
mianie krzyży na nowe, był z jednej strony 
fakt, że inskrypcje o poległych są bardzo wy-
raźne, a z drugiej nastąpiło uzupełnienie lub 
poprawa danych o poległych, dzięki przed-
wojennemu dokumentowi ze spisem pocho-
wanych na modlińskim cmentarzu.

Miasto kontynuuje działania mające na 
celu odrestaurowanie cmentarza. Ponownie 
pozyskaliśmy aż z dwóch projektów dofinan-
sowanie na dalszą renowację. 

Projekty kontynuują politykę miasta, ma-
jącą na celu godne uczczenie bohaterów 
w rocznicę 100-lecia Bitwy Warszawskiej, któ-
rzy pochowani zostali na naszym cmentarzu. 
Pamiętamy także o kwaterach Obrońców 
Modlina z 1939 r., które również zostały ob-
jęte projektami. 

Koncepcja w ramach pierwszego projek-
tu zakłada urządzenie i utrzymanie cmenta-
rza wojennego poprzez prace remontowe 
i konserwatorskie polegające na: 
1) wymianie krzyży na kwaterze żołnierzy po-
ległych w okresie wojny polsko-bolszewickiej 
(wg wzoru i technologii krzyży z obecnie re-
montowanej kwatery żołnierzy wojny pol-
sko-bolszewickiej w innej części cmentarza, tj. 
krzyże granitowe w historycznej formie) oraz 
żołnierzy po obu stronach jednej z głównych 
alej, przy wejściu na cmentarz, wraz z pracami 
przy obramowaniu kwatery i nasadzeniach),
2) wymianę krzyży na nowe oraz posadowie-
nie takich samych nowych krzyży w miejscu 
gdzie trwałych krzyży nigdy dotąd nie było 
na kwaterach żołnierskich obrońców Modli-
na w 1939 r. wraz z pracami przy obramowa-
niu kwater i nasadzeniach.

Koncepcja drugiego projektu zakłada 
nadanie właściwego charakteru cmentarzo-
wi wojennemu poprzez: 
1) rewitalizację, powstałego jeszcze w okresie 
międzywojennym i odnowionego w latach 90. 
mauzoleum pierwszego komendanta po od-
zyskaniu niepodległości – płk. E. Malewicza,
2) odtworzenia historycznego założenia ar-
chitektonicznego tj. alei od mauzoleum płk. 
E. Malewicza do grobu powstańca stycz-
niowego, oraz poprzez przedłużenie jed-
nej z głównych alei na cmentarzu do alejki 
wzdłuż, w której pochowani się bohaterowie 
1920 r. i dalej połączenie tej alejki z bramą 
wejściową na cmentarz, 
3) uporządkowanie kwatery żołnierzy z 1939 
roku, a także uzupełnienie o nowe w miejscu 
gdzie ich brakuje. Wszystkie kwatery zyska-
ją odpowiednie uporządkowanie zieleni na 
mogiłach, a także zostaną przeprowadzone 
prace przy obrzeżach betonowych kwater.

Z obu złożonych do 
Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodo-
wego na ten rok projek-
tów Miasto otrzymało 
łącznie 250 tysięcy zło-
tych dofinansowania.

n Stan cmentarza wojskowego w Mo-
dlinie Twierdzy dzięki pozyskiwanym 
dofinansowaniom poprawia się, czego 
przykładem były dwa projekty zrealizo-
wane w 2019 r.

Rewitalizujemy cmentarz forteczny! TeksT WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNych 
FoTo MIlENA DRZAZGA

Nowodworskie rowery cieszą się 
niesłabnącą popularnością. Tyl-

ko w tym sezonie były wypożyczane po-
nad 18 000 razy i przejechały łącznie blisko  
30 000 kilometrów. Od uruchomienia  
NDMki w ubiegłym roku daje to ponad  
57 000 wypożyczeń, w trakcie których cha-
rakterystyczne srebrno niebieskie rowery 
pokonały blisko 116 000 km. 

Obecnie system wykorzystuje 80 ro-
werów, które dostępne są w 12 strefach 
parkowania. Opiekę techniczną nad ro-
werami sprawuje nowodworskie MZO. 
To właśnie ta jednostka miejska ma bie-
żący kontakt z systemem przekazała nam 
apel o zwrócenie większej uwagi na stan 
i kulturę użytkowania rowerów miejskich. 
Powtarzające się akty wandalizmu prowa-
dzące do uszkodzeń są główną przyczyną 
czasowego wyłączania rowerów z bieżącej 
eksploatacji i tym samym ograniczania 
ich dostępności. Klasycznym przykładem 
niewłaściwego użytkowania rowerów jest 
chociażby przewożenie pasażerów w ko-
szyku, który przystosowany jest do obcią-
żenia na poziomie zaledwie 5 kilogramów. 
Takich zachowań dopuszczają się nawet 
rodzice wożący… swoje dzieci. Zacho-
wania tego typu, ale także przewożenie 

n Z lekkim opóźnieniem wywołanym 
stanem epidemii ruszył w Nowym 
Dworze Mazowieckim system rowerów 
miejskich, znany szerzej jako NDMka. 
Rowery miejskiej miały być dostępne 
od 1 kwietnia, ale obostrzenia wpro-
wadzone przez Ministerstwo Zdrowia 
sprawiły, że NDMka wystartowała do-
piero 15 maja. Ponad dwa miesiące 
funkcjonowania systemu to dobry mo-
ment na pierwsze podsumowania.

Kolejny sezon z NDMką TeksT I FoTo RED. 
WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNych 
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Środki finansowe umożliwią wykona-
nie takich prac jak demontaż istnie-

jącej nawierzchni z trawy syntetycznej, wraz 
z montażem nowej trawy syntetycznej wie-
lofunkcyjnej oraz dodatkowo montaż piłko-
chwytów i bramek. 

Zmodernizowane boisko uatrakcyjni 
lekcje wychowania fizycznego uczniom, ale 
i podkreśli wychowawczą rolę sportu w co-

dziennym życiu mieszkańców. Trzeba zazna-
czyć, że boisko jest ogólnodostępne, a loka-
lizacja w centrum Miasta sprzyja korzystaniu 
przez okolicznych mieszkańców, którzy licz-
nie popołudniami tu przychodzą.

Wysokość przyznanej dotacji to  
100 000,00 zł, przewidywana całkowita war-
tość zadania 300 000,00 zł. Prace remontowe 
zakończą się jeszcze w tym roku.

n Dzięki pozyskanym funduszom w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 przeprowadzony zostanie remont 
boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1.

Kolejne wakacje i kolejne remonty obiektów sportowych w naszym Mieście
TeksT I FoTo WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNych 

Sprzęt komputerowy do nauki zdalnej 
zakupiono w ramach projektu granto-

wego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogól-
nopolskiej sieci edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego, programu współ-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na 
lata 2014-2020.

Program „Zdalna szkoła“ umożliwia sa-
morządom zakup komputerów i tabletów 
do szkół ze środków finansowanych z bu-

dżetu Unii Europejskiej, nie wymaga wkładu 
własnego ze strony samorządu. Na zakup 
sprzętu można wydać od 35 tysięcy do 
100 tysięcy złotych w zależności od liczby 
uczniów w określonej gminie lub powiecie. 

Zakupione komputery Miasto przekaza-
ło nowodworskim szkołom, które przekazały 
je do dyspozycji uczniom oraz nauczycie-
lom, którzy nie mieli własnego komputera 
lub z powodu wielodzietności rodziny, mieli 
ograniczony dostępu do niego. 

Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło 
nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyj-
nych. Uczniowie nie mogli usiąść w szkol-
nych ławkach tylko przed komputerami. Nie 
wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt 

pozwolił Miastu pomóc najbardziej potrze-
bującym uczniom.

Osoby te będą mogły korzystać z uży-
czonego sprzętu do nauki zdalnej przez cały 
okres ograniczonego funkcjonowania szkół.

n 52 nowe komputery przenośne za pra-
wie 100 000,00 zł, niezbędne do zdalne-
go nauczania, trafiło do szkół na terenie 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Komputery dla szkół TeksT I FoTo 
WyDZIAł PROJEKTóW INFRASTRUKTURAlNych 

Miasto prowadzi rozmowy z PGW 
Wody Polskie już od lata ubiegłe-

go roku i było to pierwsze tego typu wyda-
rzenie po uzyskaniu przez miasto dofinan-
sowania na wspomniane zadanie ze strony 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Tematyką spotkania było określenie wa-
runków brzegowych dla realizacji inwestycji, 
które pozwolą szybciej i lepiej przygotować 

stosowną dokumentacje projektową na ba-
zie koncepcji opracowanej przez miasto. 
Obie strony ustaliły, że konsultacje prowa-
dzone będą w sposób systematyczny, zarów-
no w trakcie prac projektowych, jak również 
w przypadku występowania o stosowne de-
cyzje i pozwolenia. celem przyświecającym 
zarówno Wodom Polskim, jak i władzom mia-
sta jest ułatwienie mieszkańcom i turystom 
korzystania z walorów Narwi przy zacho-
waniu pełni funkcji przeciwpowodziowych 
pełnionych przez budowle hydrotechniczne 
zlokalizowane na terenie miasta. 

Przypomnijmy, że Nowy Dwór Mazo-
wiecki otrzymał wsparcie dla lepszego 
wykorzystania swojej unikalnej lokalizacji 
w widłach trzech rzek. 3 maja Sejmik Wo-

jewództwa Mazowieckiego zatwierdził do-
finansowanie projektu „Zagospodarowanie 
brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki” przedłożonego 
przez burmistrza Jacka Kowalskiego. Kwota 
dofinansowania to 3 999 999,60 zł i będzie 
ona stanowiła 60% środków, które miasto 
chce przeznaczyć w latach 2020-2022 na 
otworzenie miasta na Narew. 

Spotkanie w Dębem jest ważnym kro-
kiem w realizacji pierwszego etapu inwe-
stycji, który zaplanowany został na najbliż-
sze trzy lata. W roku 2020 przygotowana 
zostanie stosowna dokumentacja technicz-
na oraz uzyskane zostaną stosowne opinie 
oraz pozwolenia. Prace budowlane ruszą 
wiosną 2021 roku. 

n W Zarządzie Zlewni w Dębem odbyło się 
robocze spotkanie przedstawicieli miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki i reprezentantów 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, którego tematem było za-
gospodarowanie brzegu rzeki Narwi na 
wysokości centrum Nowego Dworu Mazo-
wieckiego.

spotkanie robocze w sprawie nabrzeża Narwi TeksT WPI

w bagażnikach materiałów budowlanych, 
czy płodów rolnych w jutowych workach 
prowadzi nieuchronnie do niszczenia ro-
werów. Powtarzającym się problemem jest 
również pozostawianie rowerów w miej-
scach trudno dostępnych, lub w sposób 
utrudniający innym mieszkańcom korzy-
stanie z miejskiej infrastruktury.

Miasto prosi o reagowanie na niszcze-
nie naszego wspólnego mienia. Dokładna 
godzina odnotowania zdarzenia pozwoli na 
jednoznaczne zidentyfikowanie sprawcy. 

Przypomnijmy, NDMka to najnowo-
cześniejszy i najbardziej wygodny system 
rowerów miejskich dostępny obecnie na 
rynku. Operator wypożyczalni, konsorcjum 
firm Orange i Roovee, zarządza systemem 
bezstacyjnym z wirtualnymi strefami wypo-
życzeń i zwrotów na terenie całego miasta. 
Użytkownicy maja możliwość pozostawienia 
pojazdów w wyznaczonym miejscu, ale bez 
potrzeby wpinania ich w stację. Technologia 
GPS zastosowana w rowerach umożliwia 
też pozostawianie i wypożyczanie rowerów 

poza wyznaczonymi stacjami parkowania.
System działa bezpłatnie przy krótkich wy-
pożyczeniach. Bezpłatne jest również po-
zostawienie roweru w wyznaczonej strefie. 
Zakończenie wypożyczenia poza strefą par-
kowania wiąże się z niewielką opłatą. Rower 
działa na terenie całego miasta w ramach 
obszaru, który użytkownik będzie mógł ła-
two kontrolować dzięki aplikacji. Więcej 
informacji na temat opłat i szczegółów dzia-
łania systemu uzyskać można na stronie  
www.rowery.nowydwormaz.pl 
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W ramach Projektu powiat nowodworski otrzymał dofinanso-
wanie na kwotę 276 285,00 zł.

Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pie-
czy zastępczej w okresie epidemii cOVID–19” jest zapobieganie i ogra-
niczenie negatywnych skutków wystąpienia cOVID-19 w obszarze 
pieczy zastępczej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wy-
posażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup 
laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu au-
diowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawno-
ścią), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, 
środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc 
kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wycho-
wankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny 
zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny 
zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej.

n Ponad 14,1 mln zł dofinansowania otrzymają mazowieckie sa-
morządy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID–19”. W uroczysto-
ści podpisania umów 20 lipca br., wzięli udział: Marlena Maląg, 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstanty Radziwiłł, 
Wojewoda Mazowiecki oraz przedstawiciele 7 powiatów w tym 
Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta.

Wsparcie rodzin zastępczych TeksT I FoTo MAZOWIEcKI URZąD WOJEWóDZKI

stypendia starosty Nowodworskiego TeksT I FoTo ZESPół PROMOcJI I SPRAW SPOłEcZNych 
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWyM DWORZE MAZOWIEcKIM

SSzczególne wyróżnienia otrzymali 
uczniowie liceów i szkół zawodowych 

w Nasielsku i Nowym Dworze Mazowieckim. 
Serdecznie gratulujemy:
l Weronice Budnickiej – liceum Ogólno-
kształcące im. Wojska Polskiego w Nowym 
Dworze Mazowieckim,
l Aleksandrze Wójcik – Zespół Szkół Zawodo-
wych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,
l Jakubowi Krzysztofowi Koryckiemu  
– Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,

l Patrycji Perkowskiej – liceum Ogólnokształ-
cące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku,
l Mateuszowi Biernatowi – Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, za zajęcie I miejsca w rzucie dys-
kiem, oszczepem i pchnięciu kulą podczas 
Paralekkoatletycznych Mistrzostw Polski Ju-
niorów oraz za zajęcie III miejsca w Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski w koszykówce 
na wózkach.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

n Od 2008 roku wyróżniający się uczniowie ze szkół ponadpodstawowych powiatu no-
wodworskiego otrzymują stypendium Starosty Nowodworskiego za szczególne osią-
gnięcia edukacyjne i wysokie wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia sportowe.
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Realizacja zadania pozwoliła połączyć ze sobą obie części no-
wodworskiej dzielnicy przemysłowej, zapewniając spójność 

sieci dróg gminnych i ścieżek rowerowych oraz dostępność komuni-
kacyjną. Inwestycja wpłynie też na bezpieczeństwo komunikacyjne 
użytkowników dróg, płynność ruchu i rozwój ekonomiczny, ale także 
na komfort życia mieszkańców dzielnicy Okunin.

W uroczystości udział wziął Pan Konstanty Radziwiłł Wojewoda 
Mazowiecki, Burmistrz Jacek Kowalski, Radni Rady Miejskiej, repre-
zentant wykonawcy, inspektor nadzoru budowlanego oraz przedsta-
wiciel firmy Reckitt Benckiser.

Droga zaprojektowana została zgodnie z wytycznymi Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. 2016 poz. 124 – Obwiesz-

czenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).

Z uwagi na przewidywane wzmożone natężenie ruchu cięża-
rowego na oddanym odcinku drogi miasto zdecydowało się na 
zwiększenie szerokości pasa ruchu z 2,75 m wymaganego przez Mi-
nisterstwo do 3,0 m. Konstrukcja drogi zaprojektowana jest na ruch 
ciężki kategorii KR5, co zapewnić ma jej trwałość i bezproblemową 
wieloletnią eksploatację.

Wartość inwestycji to 1 011 424,82 zł, przy czym kwota dofinan-
sowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 465 516, 29 zł.

n 2 lipca 2020 roku – oddana została do użytku inwestycja o nazwie „Budowa drogi gminnej nr 240441W – łącznika ulicy  
Przemysłowej i ulicy Towarowej w Nowym Dworze Mazowieckim”. W uroczystym otwarciu wziął udział Wojewoda Mazowiecki 
p. Konstanty Radziwiłł.

Ruszył łącznik Towarowa-Przemysłowa TeksT I FoTo RED.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w najbliższych 
dniach podpisana zostanie stosowna umowa. W chwili 

obecnej Urząd Miejskich prowadzi już postępowanie zmierzają-
ce do wyłonienia wykonawcy. Szacowany koszt inwentaryzacji to 
około 100 000 złotych. Wykonawca będzie miał na realizację zada-
nia czas do końca roku 2020. 

Nowy Dwór Mazowiecki w okresie grzewczym, podobnie jak 
cała Polska, zmaga się z problemem słabej jakości powietrza. Jed-
nym z najbardziej palących problemów z jakim boryka się miasto 
jest niska emisja. Inwentaryzacja źródeł ciepła jest niezbędna do 
określenia skali i natury problemu, pomoże również z wypracowa-
niem najbardziej efektywnych rozwiązań, ale także umożliwi kon-
trolę efektywności podjętych działań. 

Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wy-
sokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych 

pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których 
spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób oraz z trans-
portu kołowego. cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, 
że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające do po-
wietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Problem który wyraźnie 
dostrzegalny jest w Nowym Dworze Mazowieckim potęgowany 
jest przez stosowanie w piecach paliw niskiej jakości lub wręcz 
palenie śmieci. 

Pył zawieszony wytwarzany w pozaklasowych paleniskach jest 
tak lekki, że może unosić się w powietrzu. Niektóre jego cząstki 
są tak małe (jedna trzydziesta do jednej piątej średnicy ludzkiego 
włosa), że nie tylko wnikają głęboko do płuc, ale również przedo-
stają się do krwiobiegu, podobnie jak tlen.

Władze Nowego Dworu Mazowieckiego od lat pomagają 
mieszkańcom w pozbywaniu się najbardziej trujących pieców. 
W latach 2018 i 2019 miasto podpisało 126 umów na wymianę 
pieców węglowych na gazowe (lub opalane biomasą), przy czym 
wartość wsparcia finansowego dla mieszkańców sięgnęła kwoty 
655 550 zł. Niezależnie od tego miasto rozbudowuje również sys-
tem monitoringu jakości powietrza, tak aby mieszkańcy mieli wie-
dzę na temat tego jako skuteczne są nasze wspólne wysiłki. 

n Rusza inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na tere-
nie Nowego Dworu Mazowieckiego. W maju miasto wystąpiło 
z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Zaczynamy inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła! TeksT I FoTo WPI 

Podczas pierwszych, marcowych obrad wybrane zostało 
prezydium Rady. W posiedzeniu młodzieżowego gremium 

uczestniczyli Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Nad-
rzycka i koordynator MRM radny Tomasz Reginis. 

Skład Młodzieżowej Rady został wyłoniony przez samorządy 
nowodworskich szkół. Do prac w MRM delegowani zostali:
 z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1: Szymon Windolf, Julia cieśliń-
ska, Patryk Skibiński 
 z liceum Ogólnokształcącego: Wiktor czapla i Dominik Kobyliński, 
 ze Szkoły Podstawowej nr 1: Aleksandra Kozak i Oliwia Górnicz,
 z Zespołu Szkół nr 2: Mateusz Zbonikowski i Jakub Jaworski, 

n Na grudniowej sesji radni podjęli uchwałę o powołaniu Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej. 5 marca i 4 czerwca odbyły się obrady 
tego gremium.

Młodzieżowa Rada Miejska rozpoczęła działalność! TeksT ANETA PIElAch – PIERścIENIAK 
FoTo URZąD MIEJSKI 

 CIĄG DALSZY NA STRONIE: 8 
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 ze Szkoły Podstawowej nr 5: Dominika Ogonek, Bartosz Kaszyński 
i Weronika Brudnicka, 
 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4: Zuzanna Biegaj i Zofia 
Napiórkowska, 
 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3: Oliwier Kujawski, 
 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1: Stanisław Piotrowski, 
Oskar Gregorczyk, Mateusz Misiewicz i Jan choroś. 

Podczas pierwszych obrad wybrane zostało prezydium Mło-
dzieżowej Rady. W jego skład weszli:
Jan choroś – Przewodniczący (SP7)
Jakub Jaworski – Wiceprzewodniczący (ZS2)
Aleksandra Kozak – Sekretarz.(SP1)

Jak czytamy w statucie, celem powołania MRM jest m.in. re-
prezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec instytucji rzą-
dowych, samorządowych i pozarządowych, promocja kultury, 
w szczególności tej tworzonej przez ludzi młodych i do nich ad-
resowanej, czynny udział młodzieży w walce o czyste środowi-

sko, organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej 
i wolontariatu, zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży 
w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na 
sposób i jakość jej życia.

Do zadań Młodzieżowej Rady będzie należało opiniowanie pro-
jektów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy mające wpływ 
na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, 
sportu i ochrony środowiska, inicjowanie działań dotyczących ży-
cia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, 
kultury i sportu, udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji 
w przypadku zagrożenia praw dziecka, ucznia i swobód obywa-
telskich, organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzie-
żowych propagujących cele Rady, koordynowanie i inspirowanie 
inicjatyw młodzieżowych, prowadzenie działalności informacyjno-
doradczej. 

4 czerwca odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Ze względu na pandemię koronawirusa, posiedzenie odbyło się 
w trybie zdalnym. Obserwowali je Burmistrz Jacek Kowalski i Radny 
Tomasz Reginis. 

Młodzi radni podjęli uchwałę dot. powołania komisji stałych 
Rady, a także trzy apele. 

Skierowali też apele do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji 
Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 
zmian w systemie edukacji narodowej i organizacji egzaminów 
w 2020 r., do władz miasta Nowy Dwór Mazowiecki o powołanie 
Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia oraz do Rady Powiatu Nowo-
dworskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu Nowodworskiego 
i Starosty Nowodworskiego o powołanie Młodzieżowej Rady Po-
wiatu Nowodworskiego. 

 CIĄG DALSZY ZE STRONY: 7 
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Szanowanej Pani Jadwidze, z okazji 
tej wspaniałej uroczystości złożył ser-

deczne życzenia zdrowia, spokoju i wielu ra-
dości. Wszyscy uczestniczący w wydarzeniu, 

byli pod ogromnym wrażeniem światłości 
umysłu, pozytywnego nastawienia i otwar-
tości Pani Jadwigi. Uśmiech z twarzy Naszej 
Jubilatki nie zniknął nawet na chwilę!

n 100 lat skończyła Pani Jadwiga Kapusta. 29 czerwca – dokładnie w dniu urodzin, 
dostojną Jubilatkę odwiedził Burmistrz Jacek Kowalski.

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Jadwigi Kapusty TeksT I FoTo RED. 

Wakacyjne interwencje straży Miejskiej TeksT I FoTo STRAŻ MIEJSKA 

W ostatnim czasie udzielono po-
mocy dwóm łabędziom, z któ-

rych jeden miał złamane skrzydło, a drugi 
pływał z haczykiem utkwionym w prze-
wodzie pokarmowym. Oba po konsulta-
cjach i wstępnej pomocy weterynaryjnej 
zostały przetransportowane przez straż-
ników do ptasiego azylu w ZOO w War-
szawie, gdzie udzielono im specjalistycz-
nej pomocy. 

Poza ptakami, które znalazły się w nie-
bezpieczeństwie, zgłoszenia dotyczyły 
również psów. Jeden z nich błąkał się 
przy bloku, natomiast drugi zaklinował 
się na balkonie. 

Po przybyciu na miejsce pierwszego 
wezwania, strażnicy stwierdzili, że jest to 
zadbany pies, który nie posiada identyfi-
katora. Został on przewieziony do MZO 
i umieszczony w kojcu. Informacja o psie 
została zamieszczona w Internecie. Wła-
ścicielka psa zgłosiła się po zwierzę na-
stępnego dnia. Drugi czworonóg, który 
zaklinował się między barierką, a ścia-
ną został uwolniony przez przybyłych 
na miejsce strażników, którzy w trakcie 
oczekiwania na pomoc z PSP, samodziel-
nie przystąpili do działań. Dzięki wielu 
próbom udało im się uratować psa, a po-
moc PSP nie była już konieczna.

Dwa dni później kolejny mieszkaniec 
zgłosił problem nietoperza uwięzione-
go pod sufitem swojego balkonu. Po 
przybyciu na miejsce i wstępnym reko-
nesansie stwierdzono, że nietoperz ma 
złamane skrzydło. Został on umieszczony 
w klatce i po konsultacji weterynaryjnej 
przewieziony do „Ptasiego Azylu” na dal-
szą rekonwalescencję. 

Mimo ograniczonych możliwości 
technicznych staramy się zdążyć z po-
mocą każdemu zwierzęciu, dlatego też 
dziękujemy za zaufanie i przekazane nam 
informacje.

n Mimo wakacji i urlopów lipiec to pracowity czas dla Straży Miejskiej, nie tylko pod 
względem codziennych działań na rzecz społeczności lokalnej, ale również pomocy 
zwierzętom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia.

łabędź z haczykiem 
w przewodzie pokarmowym

odebrany pies 
przez właścicielauwięziony pies
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Zajęcia odbywają się od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9:00-12:00 

(w okresie 06.07-28.08.2020) i są prowadzone 
przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapisy 
nie są wymagane.

Zajęcia zorganizowane w ramach projek-
tu „Wakacje na sportowo” dofinansowanego 
z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 
realizowanego przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Szkoły Podstawowej Nr 1.

Ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży 
przygotowały też inne placówki. Szczegóły 
na grafice. 

n Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej Nr 1 oraz Dyrekcja Szko-
ły Podstawowej Nr 1 serdecznie zapra-
szają dzieci i młodzież na sportowe gry 
i zabawy na boisku szkolnym.

Wakacje na sportowo TeksT RED. 
FoTo SP1
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To świat, w którym żyją niezwykle 
pożyteczne stworzenia, ale również 

takie, przed którymi należy się chronić. Pro-
gram projektu obejmował także nauczanie 
w zakresie profilaktyki antywirusowej i anty-
bakteryjnej.

Adresatem projektu były dzieci w wieku 
od 3 do 9 lat. Podstawowym narzędziem słu-
żącym przekazaniu wiedzy był film bezpłat-
nie udostępniony placówkom oświatowym. 

„Zafundowaliśmy dzieciom wycieczkę do 
niewidzialnego świata” – mówi z uśmiechem 
właściciel Wesołego Uniwersytetu, p. Jaro-
sław Nowak, nawiązując do tytułu filmu. Jed-
nocześnie podkreśla, że do dzieci najlepiej 
dotrzeć przez śmiech, dlatego film ma formę 
kabaretu edukacyjnego dla najmłodszych. 

Patronat honorowy nad projektem objął 
Starosta Nowodworski, p. Krzysztof Kapusta, 
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego 
Jacek Kowalski oraz Burmistrzowie i Wójto-
wie ze wszystkich gmin w powiecie. Do pro-
jektu zaproszono wszystkie szkoły podsta-
wowe i przedszkola w powiecie nowodwor-
skim, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, 
łącznie 57 placówek. Udział w projekcie po-
twierdziły 43 z nich, co stanowi 75% wszyst-
kich zaproszonych. Niektóre placówki posta-
nowiły zrealizować projekt po wakacjach. 

co udało się osiągnąć? Oto niektóre 
wypowiedzi pedagogów zaangażowanych 
w realizację przedsięwzięcia: 

„Słuszne okazały się słowa, że najlepiej 
uczymy się poprzez zabawę”, „Mnie, jako 
nauczycielce, również ten projekt przyniósł 
dużo satysfakcji. Osobiście lubię prowadzić 
zajęcia metodą projektu, gdyż dzieci uczą się 
kreatywności, samodzielności, ale też współ-
pracy w grupie”. „Z informacji zwrotnej od 
rodziców, którzy realizowali projekt z dzieć-
mi w domach, wynika, że dzieci rozbudziły 
w sobie ciekawość poznawczą na temat 
przyrody i poznały zasady profilaktyki zdro-
wotnej ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na prawidłową higienę”. 

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, nauczy-
cieli i rodziców z powodzeniem udało się 
przeprowadzić wszystkie zaplanowane eta-
py projektu, w tym również zajęcia plastycz-
ne zatytułowane: „co ja mogę robić każ-
dego dnia, by pokonać wirusa?”. Z powodu 
pandemii projekt realizowano dwutorowo: 
w placówkach oraz w prywatnych domach.

Napłynęły dziesiątki zdjęć przedstawiają-
cych ciekawe i pomysłowe prace dzieci bę-
dące artystycznym odbiciem nowo zdobytej 
wiedzy na temat świata drobnoustrojów, 
bakterii i wirusów. Kreatywność dzieci prze-
szła najśmielsze oczekiwania. Stworzyły one 
bowiem błyskotliwe plakaty, a nawet własne 
wersje gry planszowej. Jesteśmy przekonani, 
że teraz czują się bezpieczniej, bo wiedzą już 
jak same mogą POKONAĆ WIRUSA!

n Wszystko to za sprawą projektu edu-
kacyjnego „Przez śmiech do wiedzy 
– Pokonaj wirusa”. Celem tej inicjaty-
wy było rozbudzenie w najmłodszych 
mieszkańcach powiatu zachwytu dla 
natury oraz uświadomienie im, że przy-
roda obejmuje również świat niedo-
strzegalny gołym okiem.

Dzieci w naszym powiecie wiedzą jak POKONAć WIRUsA! TeksT I FoTo 
MIchAł ZAWADA
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Podczas spotkania Pan Pawlak przekazał dla Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej kroniki i dokumenty organizacji. Ma-

teriały zostaną zdigitalizowane i z czasem udostępnione w Pracowni 
Dziejów Miasta.

n 21 lipca Burmistrz Jacek Kowalski oraz Dyrektor Miejskiej 
i Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Borkowska spotkali się 
z Panem Janem Pawlakiem – Prezesem Stowarzyszenia Wete-
ranów Września 1939 roku „Modliniacy”.

Archiwalia przekazane do Biblioteki!
TeksT I FoTo RED.

Dla niewtajemniczonych należy wyjaśnić, iż wspomniane 
dzieło fortyfikacyjne znajduje się w Koronie Utrackiej mo-

dlińskiej twierdzy. Zwyczajowo jak na rasowych turystów przysta-
ło imprezę zakończono ogniskiem i pieczeniem kiełbasek

Klimat i atmosferę spotkania oddają załączone zdjęcia. 

n 20 lipca w niepowtarzalnej scenerii zabytkowej Reduty Napole-
ona, odbyło się wręczenie legitymacji nowym członkom Wojskowe-
go Koła nr 1 Nowodworskiego Oddziału PTTK.

Zofia Napiórkowska – uczennica klasy VIIa ZsP nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim  
laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”

Całkiem niedawno, bo na początku marca cieszyliśmy się 
zakwalifikowaniem Zofii Napiórkowskiej do ścisłego finału 

III Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „lust auf le-
sen” organizowanego przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Języka Niemieckiego. Wśród 59 uczniów z całego kra-
ju nasza siódmoklasistka znalazła się w ścisłym finale. 

Miło mi oznajmić, że właśnie w dniach 23 i 30 maja 2020 od-
był się ostatni etap w/w konkursu, który przebiegał w dwóch czę-
ściach: pisemnej i ustnej w formie online. Z części pisemnej Zosia 
uzyskała wynik 95%, co pozwoliło jej rywalizować ze ścisłą czołów-
ką uczniów podczas egzaminu ustnego, który miał charakter zdal-
nej rozmowy z trzema egzaminatorami (dwóch dydaktycznych 
i trzeci techniczny) na platformie Zoom-a.

Uczciwa, solidna i systematyczna praca pozwoliła Zosi zostać 
laureatką finału, dzięki czemu możemy się cieszyć razem z uczen-
nicą i gratulować jej dalszych sukcesów. 

„lust auf lesen” – ochota na czytanie – to piękne hasło, któremu 
muszą jednak towarzyszyć ochota do pracy oraz niezwykłe umiejęt-
ności i wiedza, a tymi może się poszczycić Zofia Napiórkowska.

n Czas pandemii i ograniczeń z powodu Koronawirusa nie przeszkodził nam w zdalnym przygotowywaniu się do finału. Radosnym 
akcentem kończymy rok szkolny z językiem niemieckim, powodem do dumy jest tytuł Laureata, który ciężką systematyczną pracą 
zdobyła nasza uczennica.

TeksT I FoTo BOŻENA NAlEWAJK

Z życia oddziału PTTK
TeksT I FoTo PTTK 
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Tegoroczny wyjazd w dobie pandemii cOVID wyglądał nieco 
inaczej. Szczególną uwagę zwracano na zachowanie zasad 

higieny, oraz na dezynfekcję. codziennie mierzono temperaturę 
ciała, posiłki spożywano w restauracji wydzielonej w danym okresie 
tylko dla naszej grupy. W programie zaś znalazło się dużo zajęć spor-
towych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

Pogoda niestety nas nie rozpieszczała, było nie za ciepło jak na tą 
porę roku, ale na szczęście deszcze padały w zasadzie nocą. W związ-
ku z tym wszystkie punkty naszego programu udało się zrealizować. 
Nie zabrakło także kąpieli wodnych w jeziorze Niegocin, choć te za-
żywali głównie zwolennicy rześkich kąpieli.

Inne atrakcje, z których korzystaliśmy to przejażdżka statkiem 
oraz wycieczki: do Gierłoży – wizyta w kwaterze hitlera w tzw. 
Wilczym Szańcu, do Twierdzy Boyen w Giżycku, do Mikołajek, 
gdzie młodzież kąpała się w basenie Tropikana w hotelu Gołę-
biewski, czy do parku miniatur Warmii i Mazur – Mazurolandii, 
gdzie obok oglądania zminiaturyzowanych, miejscowych obiek-
tów można było uczestniczyć w warsztatach malowania węglem, 
lekcji historii w mini zamku na wzór krzyżackiego z Malborka, czy 
w strzelaniu z łuku.

Miłą atrakcję była także wizyta w parku linowym przy hotelu Tajty 
w Wilkasach położonym nad samym jeziorem, gdzie podziwialiśmy 

niesamowite widoki, zwłaszcza podczas przejść trasami parku lino-
wego w koronach drzew.

Dzięki udziałowi w obozie uczestnicy nawiązali nowe znajomo-
ści, rozwinęli umiejętność współdziałania w grupie, pokonywali wła-
sne lęki i słabości. Zajęcia prowadzono w formie warsztatów, a także 
wplatano w szereg podejmowanych działań, m.in. podczas zajęć 
sportowych, tanecznych i rekreacyjnych.

Dodatkowo podczas obozu odbyły się różnego rodzaju quizy, 
turnieje czy konkursy plastyczne, gdzie najaktywniejsi mieli możli-
wość zdobycia nagród tematycznych.

Dziękujemy prezesowi UKS REDUTA Panu S. Krzeczkowskiemu 
za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, oraz Dyrektorowi Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Panu Z. Szmytkowskiemu za wsparcie, 
a zwłaszcza rodzicom, którzy sfinansowali wyjazd swoich dzieci.

n W dniach 04-11 lipca 2020 roku grupa 26 dzieci i młodzieży 
z UKS „REDUTA” Modlin Twierdza pod opieką kadry pedago-
gicznej: B. Siwek – kierownika wyjazdu, oraz wychowawców: 
Pani A. Biegaj i Pani E. Napiórkowskiej, uczestniczyła w obozie 
letnim rekreacyjno-profilaktycznym na Mazurach w miejsco-
wości Wilkasy tj. około 5km od Giżycka.

Obóz letni UKs „REDUTA” TeksT I FoTo 
KIEROWNIK OBOZU B. SIWEK 
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NOWI NOWODWORZANIE I NOWODWORZANkI TeksT I FoTo 
sZcZĘŚLiWi ROdZice 

POCHWAL SIę SWOIM SZCZęŚCIEM!

Adam Skrzypczak ur. 2.09.2019 r.

Alicja Anna Bałka ur 26.02.2020 r.

Kornelia Kuklińska ur 14.10.2019 r.

Filip Sękowski ur 27.05.2020 r.Oliwia Rębecka ur 23.07.2020 r.
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Medale w imieniu przewodniczące-
go ZhP Dariusza Supła wręczył hm. 

Witold Pietrusiewicz. 
W imieniu odznaczonych głos zabrał 

płk rez. alfred kabata, który podziękował 
za tak zaszczytne wyróżnienie i zapewnił 
o dalszym wspieraniu działań podejmo-

wanych przez harcerzy i współpracy z ZhP, 
a zwłaszcza z hufcem w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 

Uczestniczący w obchodach Dnia Myśli 
Braterskiej, burmistrz Nowego Dworu Ma-
zowieckiego jacek kowalski, podziękował 
harcerzom za ich liczne inicjatywy podejmo-
wane na rzecz młodzieży i zapewnił o dal-
szym wspieraniu ich działalności.

Wszyscy uczestnicy spotkania jako sym-
boliczny znak braterstwa otrzymali doniczkę 
z bratkami.

Dzień Myśli Braterskiej, jest obchodzony 
przez harcerki i harcerzy na całym świecie 
22 lutego. Ta data przypomina im o więzi 
braterstwa i przyjaźni, która łączy wszystkie 
skautki i wszystkich niezależnie od pocho-
dzenia, koloru skóry, czy wyznania. 

Dzień Myśli Braterskiej (World Thinking 
Day) przypada w rocznicę urodzin założycieli 
skautingu Roberta i Olave Baden-Powellów. 

n 23 lutego 2020 r., podczas obchodów 
Dnia Myśli Braterskiej, zorganizowanych 
przez Hufiec ZHP w Nowym Dworze Ma-
zowieckim im. korpusu Kadetów nr 2, 
płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związ-
ku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz 9-letni kombatant Roman 
Kaczorowski odznaczeni zostali Meda-
lem Wdzięczności ZHP nadanym decy-
zją przewodniczącego ZHP. Medal nada-
ny zmarłemu w styczniu br., w wieku 105 
lat, kpt. Andrzejowi Rakowi, odebrała 
córka Wiesława Karczmarczyk. 

„Medale Wdzięczności ZHP” dla prezesa Zarządu Głównego 
i kombatantów Związku Oficerów Rezerwy RP

TeksT (K)
FoTo JADWIGA KAcZOROWSKA, 

WIESłAWA KARcZMARcZyK

Zapisy do 13.08. tylko i wyłącznie przy pomocy formularza: https://forms.gle/2GZKM5yyiDYbzwz68



BLiŻej HistORii

www.nowydwormaz.pl16

 

Miesięcznik Samorządowy 

We wniosku podano warunki bez-
pieczeństwa pożarowego, ilość 

domów drewnianych, ubezpieczenia oraz 
możliwość w razie konieczności skorzystania 
z pomocy wojskowej. Mimo niechęci władz 
do tego typu inicjatyw bliskość Twierdzy 
i przewaga zabudowy drewnianej mogła 
wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie podania. 
Otrzymanie zgody nie było jednak oczywi-
ste. Władze carskie podchodziły niechętnie 
do tworzenia wszelkich stowarzyszeń i orga-
nizacji, nawet tych użyteczności publicznej, 
upatrując w nich siedliska idei patriotycznych 
i antyrządowych.

Ostatecznie Ochotnicza Straż Ogniowa 
w Nowym Dworze według tradycji powstała 
w 1880 r. Nowodworzanie musieli uwzględnić 
Statut Towarzystw Ochotniczych Straż Ognio-
wych w Królestwie Polskim z roku 1877. Wpro-
wadzał on między innymi: podział członków 
na rzeczywistych i honorowych, pierwsi brali 
aktywny udział w gaszeniu pożarów i zbiór-
kach ćwiczebnych, drudzy natomiast skład-
kami rocznymi wspomagali straż materialnie. 
Ponieważ każde stowarzyszenie z założenia 
było podejrzane o działalność wywrotową 
to gubernator zatwierdzał naczelnika straży 
i jego zastępcę. ci ostatni mieli obowiązek 
podporządkowania się podczas akcji gaśni-
czej poleceniom policmajstra lub naczelnika 
straży miejskiej. Jaki był skutek tego rodzaju 
„ostrożności” mogli się przekonać nowodwo-
rzanie w pierwszych latach XX w.

Wiosną 1902 roku gubernator warszawski 
po raz kolejny zatwierdził skład zarządu no-
wodworskiej Straży Ogniowej. W jego skład 
weszli:

Prezes Zarządu y  ks. Jan Jaroczyński proboszcz 
parafii św. Michała Archanioła
Członkowie y  Zarządu Jan Flatt aptekarz, Ed-
mund Szultz [Schultz] pastor nowodworski
Zastępcy y  pp. Emilian Sobolewski, Teodor 
Gampel, leon śliwiński
Członkowie komisji rewizyjnej y  pp. Antoni 
Krubski – sekretarz magistratu, Albert Bet-
cher – współ właściciel młyna parowego, 
Gerasim Miercukow [Mierenkow?]
Zastępcy y  pp. Andrzej Brejter, Maksymilian 
Karbowski – lekarz, Wojciech Pierzchalski – 
blacharz
Naczelnik straży  y Jan czarniecki
Pomocnik y  Walenty Niezwanowski
Skarbnik y  Józef leszczyński

członków czynnych, biorących udział 
w akcjach było wówczas 56, a ich podział 
przedstawiał się następująco: topornicy-18, 
pompierów-12, oddział wodny-12, oddział 
porządkowy-14. Do dyspozycji druhów po-
zostawały: sikawki ręczne 4, beczek 12, drabin 
prostych 8.

Z tego roku zachowała się tylko jedna in-
formacja dotycząca działalności naszej straży. 

Otóż 4.09.1902 r. zjazd sędziów poko-
ju I okręgu guberni warszawskiej rozpatrzył 
skargę Naczelnika straży ziemskiej w Nowym 
Dworze, kapitana Fedorowa, przeciw 36 
członkom miejscowej straży ogniowej ochot-
niczej. Oskarżeni zostali o to, iż nie przybyli 
podczas alarmu w czasie gaszenia płonącej 
sadzy w jednym z nowodworskich kominów. 
co ciekawsze oskarżyciel twierdził, że na alarm 
zareagowało pozostałych 60 członków tego 
stowarzyszenia. Dawałoby to łącznie prawie 
setkę strażaków, prawdopodobnie podano 
w tym wypadku łączną liczbę członków rze-

czywistych i honorowych, a wiadomo, że ci 
ostatni na ogół nie brali udziału w akcjach 
gaśniczych nie tylko ze względu na zajmo-
wane stanowiska, ale także często z uwagi na 
zaawansowany wiek.

Ponieważ oskarżenie nie dopełniło czę-
ści formalności sąd przychylił się do sugestii 
obrońcy herasimowicza i pozostawił sprawę 
bez rozpatrzenia co równało się z wyrokiem 
uniewinniającym. Wbrew pozorom nie był to 
koniec tej historii. 16 marca 1903 r. naczelnik 
straży ziemskiej w Nowym Dworze odwołał 
się od wydanego wyroku i udowodnił, że ze 
strony oskarżenia nie popełniono błędów for-
malnych. Sprawa wróciła na wokandę. 

Wyraźnie pan kapitan miał coś przeciw 
naszym strażakom. Być może dążył do roz-
wiązania organizacji, która przyczyniała mu 
dodatkowej pracy. Jeżeli tak było to zawiódł 
się w swoich obliczeniach. Obrońca nowo-
dworzan podkreślił, że na skutek zmiany prze-
pisów kary dyscyplinarne w straży ogniowej 
leżą w gestii naczelnika tejże straży a nie sądu 
lub naczelnika straży ziemskiej. Udowadniał, 
że wszyscy członkowie straży przybiegli na 
alarm „wybiegłszy z domów i kościoła”, ale 
nie było pożaru gdyż płonące sadze wcze-
śniej ugasili mieszkańcy zagrożonego domu. 
Fakt ten potwierdzili liczni świadkowie, w tym 
strażnik policji. świadkowie mówili, że: straża-
cy „biegali jak wariaci, lecz pożaru nigdzie do-
strzec nie mogli. W dzwon zaś przy magistra-
cie bito nieustannie.” Zadawano też pytanie: 
„Jakim sposobem stwierdzić zdołano, który ze 
strażaków przybiegł, a który nie.” 

Sprawę potraktowano jako atak na samą 
organizację straży ochotniczych. Sędzia po-
nownie uniewinnił oskarżonych przyłącza-
jąc się do zdania obrońcy twierdzącego, że 
nikt nie będzie chciał być strażakiem gdy 
za niestawienie się na akcji będzie karany  
sądownie.

n W 1879 r. miasto Nowy Dwór rozpo-
częło oficjalne starania o pozwolenie 
na urządzenie straży ogniowej. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami pod 
wnioskiem podpisała się co najmniej 
1/3 tutejszych obywateli łącznie z bur-
mistrzem, którym był wówczas najpraw-
dopodobniej Adam Affanasopwicz.

OsP przed sądem TeksT MARIA MOŻDŻyńSKA 
FoTo OSP NOWy DWóR MAZOWIEcKI

To zdjęcie nowodworskich ochoTników współcześni druhowie uważają z najsTarsze w swojej kolekcji.
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Tego ptaka często słyszymy, ale rzad-
ko, kiedy widujemy, gdyż najczęściej 

przebywa w gęstym listowiu koron drzew. 
Większość życia spędza wśród gałęzi drzew 
wysokich. Jest płochliwy, bardzo się szybko 
porusza i rzadko schodzi na ziemię, przez 
co trudny jest do obserwacji. Ptak pocho-
dzi z krajów o gorącym klimacie, do nas 
przylatuje w zwykle w połowie 
maja, gdy liście na drzewach są 
już dobrze rozwinięte i można 
się w nich bezpiecznie ukryć, 
a odlatuje już z końcem sierp-
nia lub we wrześniu. Skrajne 
notowane daty wędrówek to 
przyloty od drugiej połowy 
kwietnia oraz odloty pomiędzy 
końcem sierpnia i drugą poło-
wą września.

Niektórzy nazywają wilgę 
nawet naszym „rajskim” pta-
kiem, a to zarówno z powodu 
przylotu w czasie gorących dni, 
jak również z przyczyny wyglą-
du upierzenia. Jest bowiem jed-
nym z naszych najbarwniejszych 
ptaków: samiec ma całe ciało ja-
skrawożółte z wyjątkiem czarnych skrzydeł 
i ogona z żółtymi rogami. Dziób jest czer-
wony. Również czerwone są tęczówki oczu. 
Samica jest znacznie skromniej ubarwiona, 
żółtozielona z kreskowanym spodem. Wil-
ga jest jednym z nielicznych krajowych ga-
tunków o tropikalnym pochodzeniu, który 
rozprzestrzenił się na większości obszaru 
Europy. świadczy o tym nie tylko jej wygląd. 
Samiec często wydaje dźwięczne, melodyj-
ne, fletowe gwizdy podobne do „zofija fija". 
Niektórzy kojarzą tren dźwięk z imieninami 
Zofii, przypadającymi w połowie maja, czyli 
w okresie, gdy zwykle wilgi do nas przyla-
tują. Usłyszenie jej w wielu miejscach uzna-
wane jest za zapowiedź deszczu, bo godo-
wą piosenkę samiec wykonuje najchętniej, 
gdy wzrasta wilgotność powietrza. Profesor 
Jan Sokołowski tłumaczył to następująco:, 
„Ponieważ wilga jest ptakiem pochodzenia 
afrykańskiego, zwiększenie się wilgoci w po-
wietrzu wywołuje u niej nastrój wiosenny, 
objawiający się śpiewem”. Zwłaszcza sami-
ca wydaje często szorstkie „rej" lub ostre „jik 
jik”. Pisklęta odzywają się „gegek" lub „hihihi". 
Piękne śpiewy wilgi zdobią ścieżki dźwięko-
we licznych filmów. Kiedyś sądzono, że te 
zachwycające głosy są wyłącznie godowym 
śpiewem samców, bliższe obserwacje po-
kazują jednak, że podobne dźwięki wydają 
również samice. Poza swoim pięknym fle-
towym pogwizdywaniem wilga umie cicho 
szczebiotać, co podobno jest u tego ptaka 
oznaką zadowolenia. Zarówno samiec jak 

i samica czasem odzywają się również mniej 
przyjemnym, charakterystycznym syczącym 
skrzekiem lub dwusylabowy krzykiem.

Zagęszczenie populacji wilgi jest ograni-
czane przede wszystkim czynnikami klima-
tycznymi. Gatunek ten występuje w klimacie 
kontynentalnym o wysokich średnich tem-
peraturach rocznych, dużych amplitudach 

dziennych temperatur, ciepłych latach, ni-
skich i silnie sezonowych opadach. W obrę-
bie obszarów o odpowiednich warunkach 
klimatycznych preferuje mozaikę krajobra-
zów z dużym udziałem skrajów lasu, kory-
tarzy leśnych, drobnych zadrzewień, czyli 
niewielkich gospodarstw wśród eksten-
sywnie użytkowanych obszarów rolniczych 
ze sporą domieszką łąk, pastwisk i ugorów. 
Unika natomiast okolic intensywnie użyt-
kowanych rolniczo z wysokim udziałem pól 
uprawnych i dużych gospodarstw. Ogól-
nie wilga nie lubi zwartych kompleksów 
leśnych, ale na obszarach pozbawionych 
swojego optymalnego środowiska (dużej 
ilości ekotonów) potrafi gniazdować nieraz 
we wnętrzu nawet dużych kompleksów bo-
rów sosnowych, pod warunkiem, że są one 
wystarczająco urozmaicone przestrzennie 
(np. poręby, luki w drzewostanach, rozległe 
polany, doliny śródleśnych strumieni). Wil-
ga jest gatunkiem wyżyn i nizin (optimum 
poniżej 400 m n.p.m.), unika natomiast gór. 
Preferuje krajobraz o urozmaiconej rzeźbie. 
chętnie wybiera lasy liściaste i mieszane, 
stare, duże parki i zadrzewienia. W parkach 
i ogrodach nawet łatwiej ją obserwować, 
bo tam wyzbywa się swojej zwykłej trwoż-
liwości. Rzadziej pojawia się w lasach igla-
stych. ciało wilgi ma długość 23 – 25 cm, 
a rozpiętość skrzydeł. Rozpiętość skrzydeł 
ok. 44 – 47 cm. Ptaki odżywiają się głównie 
owadami: wśród bezkręgowców dominują 
chrząszcze, poczwarki (i inne stadia roz-

wojowe) oraz owłosione gąsienice motyli 
(dla większości ptaków są one niejadalne). 
Rzadziej zjada słodkie czereśnie lub wiśnie, 
morwy, winogrona, jeżyny i inne jagody.

 Gniazdo w kształcie czarki z zawinię-
tym do wewnątrz obrzeżem wiją wilgi 
z włókien roślinnych i traw na wysokości 
co najmniej 4 m w rozwidleniu poziomych 
cienkich (o średnicy 1,5 – 2,5 cm) gałązek 
liściastego drzewa, z dala od jego pnia. Bu-
dują je obydwie płci: jeden z ptaków siada 
na gałęzi, chwytając dziobem za jeden ko-

niec włókna roślinnego, drugi 
zaś oblatuje gałąź z drugim, po 
czym je przywiązują. Pierwsze 
elementy gniazda są przykle-
jone do gałęzi za pomocą śliny. 
Przestrzenie między włókna-
mi wypełnia samiczka (tylko 
ona) suchymi liśćmi, wnętrze 
wyścieła delikatnymi trawami, 
a ostatnio również strzępkami 
szmat i resztkami gazet. czasa-
mi zdarza się kilka dorzuconych 
piór. Z końcem maja lub po-
czątkiem czerwca samica składa  
3 – 5 jaj o średnich wymiarach 
30 x 22 mm, silnie wydłużo-
nych, w kolorze z białym, o lek-
ko różowym odcieniu z czar-
nymi bądź wiśniowymi nie-

licznymi kropkami. Wysiadują je obydwa 
ptaki przez 15 – 18 dni. Gdy potomstwo 
wykluje się, przez pierwsze dni matka po-
zostaje z nim przez cały czas w gnieździe, 
ogrzewając je, a ojciec dostarcza całej ro-
dzinie pokarmu. Później pisklęta karmione 
są w gnieździe przez obydwoje rodziców. 
Młode wylatują z gniazda po dalszych ok.  
17 dniach, ale rodzice w dalszym ciągu 
bronią je przed innymi ptakami. Para wilg 
wyprowadza tylko jedno pokolenie mło-
dych w roku. Od połowy lata często można 
zaobserwować, jak ptaki przelatują pomię-
dzy grupami drzew. W tym czasie wydają 
ciągle charakterystyczny gwizd, przypomi-
nający dźwięk fletu. W lasach coraz częściej 
słychać wtedy nawoływania „didlia-dlio” 
lub subtelne „bilo”. Jest płochliwa i nieto-
warzyska. Jedynie w parkach i ogrodach 
pozbywa się trwożliwości i chętnie prze-
szukuje także dolne partie drzew. Tego-
roczna rodzina trzyma się razem aż do 
okresu wędrówki do środkowej i południo-
wej Afryki, potem jednak ptaki rozdzielają 
się i migrują już pojedynczo. 

często wilgi żyją ponad 20 lat, najstar-
sza w niewoli dożyła lat 29. Szacuje się, że 
w Polsce gnieździ się 80 – 150 tysięcy par 
wilgi, czyli nie jest tu zbyt liczna. W kraju 
gatunek objęty jest ochroną gatunkową, 
natomiast podczas przelotów nad krajami 
basenu Morza śródziemnego i ponad Bał-
kanami każdego roku ginie duża ilość tych 
ptaków, łowiona najczęściej w sidła.

n Gatunek występuje w Europie i Afryce Północnej. Na południowym wschodzie osią-
ga Iran, a na północy zachodnią Syberię, północny Kazachstan po zachodnie Sajany, 
Mongolię, Ałtaj, dolinę górnego Irtyszu i Kotlinę Dżungarską.

Wilga pospolita, nasz rajski ptak TeksT JERZy WySOKIńSKI
FoTo JAcEK DROZDA
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Miesięcznik Samorządowy 

Nowodworzanin Kacper Żuk zdobył 
tytuł Mistrza Polski w tenisie!

Podczas 94. Narodowych Mistrzostw 
Polski w Bytomiu Kacper Żuk zmierzył się  
w finale z Danielem Michalskim, wygrywając 
7:6, 7:6.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych wspaniałych sukcesów!

n Przekazujemy Państwu kolejne wspa-
niałe sportowe wieści!

Kacper żuk Mistrzem Polski w tenisie! TeksT RED. 
FoTo WWW.MISTRZOSTWAPOlSKITENIS.Pl

To pierwszy sukces na tym poziomie rywalizacji wychowanka 
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki. Drużynowo nasza ekipa zajęła 

2 miejsce. Gratuluję i trzymam kciuki za kolejne sukcesy.

n Zawodnik nowodworskiej grupy Mazowsze Serce Polski 
Norbert Banaszek zwyciężył w czteroetapowym wyścigu  
kat 2.2 UCI rozgrywanym w Bułgarii.

Zwycięstwo w czteroetapowym wyścigu TeksT I FoTo RED.  

Skład drużyny: Paweł Bernas, Adrian Banaszek, Alan Banaszek, 
Adrian Kurek, Norbert Banaszek, Tobiasz Pawlak. W klasyfikacji 

generalnej wyścigu Paweł Bernas zdobył 3 miejsce!
Wielkie gratulacje i uznanie dla całego zespołu!

n W dniach 15-18 lipca odbył się 63. Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Dookoła Mazowsza. Nowodworski team Mazowsze 
Serce Polski Cycling Team zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji 
drużynowej podczas Wyścigu Dookoła Mazowsza.

Wyścig dookoła Mazowsza TeksT I FoTo MAZOWSZE SERcE POlSKI cyclING TEAM
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FAKTY NOWODWORSKIE

MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki po emocjonującym meczu i rzutach karnych zwyciężył w finale Pucharu Polski MZPN 
pokonując Ursus Warszawa w rzutach karnych 6:5! Serdeczne gratulacje! Życzymy powodzenia w rozgrywkach centralnych!

MKs świt najlepszy! TeksT RED.
FoTo EWA GRUSZKA TN.

Cel? Zwycięstwo drużynowe oraz zbiórka pieniędzy dla Jacka 
Gaworskiego, wielokrotnego Mistrza Polski, Paraolimpijczy-

ka, srebrnego medalisty Olimpijskiego z Rio de Janeiro.
Pani Karolina najprawdopodobniej będzie jedyną Polką, która 

weźmie udział w biegu przez Saharę. Wydarzenie objął patronatem 
Burmistrz Jacek Kowalski. 

Trzymamy kciuki za powodzenie tej inicjatywy i zdobycie czo-
łowego miejsca!

n Pani Karolina Warchulska, mieszkanka powiatu nowodwor-
skiego, od wielu lat związana z Nowym Dworem Mazowieckim 
wraz ze swoją drużyną wystartuje w Ultra Mirage El Jerid 
w Tunezji na dystansie 100 km!

Bieg przez saharę! TeksT RED. 
FoTo WWW.RUNANDTRAVEl.Pl




