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„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki
można dać dziecku jest wykształcenie”.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wszystkim Nauczycielom
i Pracownikom Oświaty, składamy wyrazy uznania i szacunku
za trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej.
Doceniamy zaangażowanie i pasję z jakimi wykonujecie swoją pracę.
Niech będzie ona dla Was źródłem satysfakcji i poczucia spełnienia.
Życzymy wielu sukcesów osobistych i zawodowych
oraz spełnienia wszystkich zamierzeń.
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W imieniu władz samorządowych
Krzysztof Bisialski

Jacek Kowalski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta
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INWENTARYZACJĘ źRÓDEŁ CIEPŁA

Dobre wieści w temacie jakości powietrza w mieście! Już jesienią 2020
roku przeprowadzona zostanie inwentaryzacja indywidualnych źródeł
ciepła na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.
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26. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych
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LOTTO Poland Bike Marathon
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Przed nami zima i kolejny sezon grzewczy. Wewnątrz październikowych Faktów
zamieszczamy materiały dotyczące działań
miasta na rzecz walki o czyste powietrze.
Zaczynamy w temacie numeru od informacji o zaplanowanej na najbliższe tygodnie inwentaryzacji źródeł ciepła. Dalej
piszemy o pozyskanym dofinansowaniu
na wymianę pieców, a w ogłoszeniach
publikujemy materiały informacyjne dotyczące m.in. zmian w przepisach, zapisów
mazowieckiej uchwały antysmogowej
i obowiązków z niej wynikających, wpływie smogu na nasze zdrowie.
Apeluję o zapoznanie się z tymi informacjami i przekazywanie ich dalej.
Poza tym w Faktach zamieszczamy
relacje z sierpniowych i wrześniowych
wydarzeń nie tylko kulturalnych ale także sportowych. W te ostatnie szczególnie
obfitowały ostatnie dwa m-ce a piszemy
o nich w dziale sportowym.

Na koniec zapraszam na kolejne Manewry Kabaretowe. Bilety są jeszcze dostępne, a o dobrą zabawę zadbają w tym
roku kabarety Ciach, Jurki i Paranienormalni.
Życzę przyjemnej lektury!

temat numeru

Nowy Dwór Mazowiecki wykona
inwentaryzację źródeł ciepła

Tekst Wydział Projektów
Infrastrukturalnych

n Dobre wieści w temacie jakości powietrza w mieście! Już jesienią 2020 roku
przeprowadzona zostanie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

W

maju miasto wystąpiło z wnioskiem
o udzielenie pomocy finansowej
z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020”. Umowa z samorządem województwa
podpisana została przez burmistrza Jacka
Kowalskiego 11 sierpnia.
Urząd Miejski wyłonił już wykonawcę
dla realizacji tego zadania. Jest nim poznańska firma Ekolog Sp. z o.o. i to wizyt
ankieterów tego wykonawcy spodziewać
się mogą właściciele indywidualnych źródeł ciepła na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnienia ankiet bezpośrednio
u ankietera, ale również korespondencyjnie oraz poprzez aplikację on-line. Udział
w badaniu dla posiadaczy indywidualnych
źródeł ciepła jest obowiązkowy. Odmowa
wypełnienia ankiety traktowana będzie
jako fakt posiadania pieca pozaklasowego
ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z zapisów mazowieckiej Uchwały
Antysmogowej.
Wykonawca będzie miał na realizację
zadania czas do końca bieżącego roku. Dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkow-

skiego sięgnąć może nawet 100% wartości
kosztów kwalifikowanych zadania.
Nowy Dwór Mazowiecki w okresie
grzewczym, podobnie jak cała Polska, zmaga się z problemem słabej jakości powietrza.
Jednym 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 wypracowaniem najbardziej
efektywnych rozwiązań, ale także umożliwi
kontrolę efektywności podjętych działań.
Niska emisja to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości 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 transportu
kołowego. Cechą charakterystyczną niskiej
emisji jest to, że powodowana jest przez
liczne źródła wprowadzające do powietrza
www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

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 przedostają się do krwiobiegu, podobnie jak tlen.
Władze Nowego Dworu Mazowieckiego od lat pomagają
mieszkańcom w pozbywaniu się najbardziej trujących pieców. W la-

TEMAT NUMERU

tach 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 system monitoringu jakości powietrza, tak aby mieszkańcy mieli wiedzę na temat
tego jako skuteczne są nasze wspólne wysiłki.
Zdanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
WIEŚCI Z RATUSZA

Rocznice

TeksT I Foto RED.

Wybuch II Wojny Światowej
1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. W 81. rocznicę
tego wydarzenia, Burmistrz Jacek Kowalski wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej Krzysztofem Bisialskim w asyście Straży Miejskiej zło-

żyli kwiaty przy pomnikach w centrum miasta i w Modlinie Twierdzy,
poświęconym Obrońcom Ojczyzny. Posterunek honorowy wystawł
2. Mazowiecki Pułk Saperów.

40-lecie powstania Solidarności
W 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych pod obeliskiem na Skwerze Solidarności zostały złożone kwiaty. W krótkiej
uroczystości uczestniczyli Burmistrz Jacek Kowalski, Przewodniczą-

cy Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, przedstawiciele Powiatu Nowodworskiego, radni miejscy, związkowcy NSZZ Solidarność oraz
mieszkańcy miasta.

www.nowydwormaz.pl
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Blisko 1,7 mln zł z UE na wymianę pieców w ndm

TeksT I Foto RED.

n 1,7 mln. pozyskało miasto Nowy
Dwór Mazowiecki na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych i użyteczności
publicznej.
zięki tym środkom termomodernizację przejdą budynek Miejskiego
Zakładu Oczyszczania, Biuro Targowiska
Miejskiego oraz lokale komunalne w budynkach objętych programem odnowy tkanki
mieszkaniowej. Fundusze przyznane zostały
decyzją zarządu województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 i budżetu państwa.
23 września umowę na dofinansowanie
podpisali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, Burmistrz Jacek Kowalski oraz Skarbnik Anna Palczowska.

D

Ponad 3 mln. zł dla Nowego Dworu Mazowieckiego!

TeksT I Foto RED.

n Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymało 3 383 449 zł.

Ś

rodki zostały przyznane z Funduszu COVID-19, na podstawie tzw. Tarczy
dla Samorządów. Przyznane
fundusze są rekompensatą
z tytułu utraconych dochodów w związku z pandemią
i wywołanym nią kryzysem.
Dotacje przekazywane samorządom mają zapobiec rezygnacji z już realizowanych inwestycji, których dalsze prowadzenie w obecnej sytuacji
gospodarczej jest zagrożone.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów
wynikają z relacji wydatków
4

majątkowych i zamożności gmin i powiatów.
Przekazane pieniądze Miasto może przeznaczyć na zadania inwestycyjne. Fundusze
trafiły do budżetu Miasta, po uprzednim
przygotowaniu przez pracowników Wydziału Projektów Infrastrukturalnych i złożeniu
przez Burmistrza Miasta stosownego wniosku do Prezesa Rady Ministrów. Wniosek złożono 5 sierpnia 2020 roku, a 4 września 2020
fundusze wpłynęły na rachunek Miasta.
Warto zauważyć, że Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał największą możliwą kwotę
dofinansowania. Pozostałe gminy Powiatu Nowodworskiego otrzymały: Czosnów
694 482,00 zł, Leoncin 500 000,00 zł, Nasielsk
2 313 795,00 zł, Pomiechówek 946 327,00 zł,
Zakroczym 500 000,00 zł.
www.nowydwormaz.pl
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III Bieg Rodziny Zakroczymskiej - Bohaterom Bitwy

WIEŚCI Z POWIATU
TeksT Zespół Promocji i Spraw Społecznych
Foto: Organizator

n Ponad setkę uczestników przyciągnął III Bieg Rodziny Zakroczymskiej
– Bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920
– 0% alkoholu, 100 % sportu, który odbył się pod patronatem Starosty Nowodworskiego 20 września 2020 r.

P

oza sportową rywalizacją ideą wydarzenia było upamiętnienie Bohaterów
wydarzeń z 1920 roku.
Zawody odbyły się na dystansie 1920 m
oraz 5 km, nie zabrakło także biegów dla dzieci.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom biegów, a także organizatorom za wspaniałą inicjatywę łączącą sport i pamięć o narodowej
historii.
n

Wystawa „Do broni”

TeksT I Foto Tekst i foto: Zespół Promocji i Spraw Społecznych

n Z inicjatywy Komitetu Społecznego na Rzecz Obchodów w Gminie Czosnów 100-lecia Bitwy Warszawskiej zorganizowano
wystawę pn. DO BRONI! ROK 1920 NA PLAKATACH, AFISZACH I DRUKACH ULOTNYCH, przygotowaną przez Centralną Bibliotekę Wojskową.
atronat nad wydarzeniem objął Staro- będzie dostępna na terenie powiatu nowo- – Powiat Nowodworski-Starostwo Powiatowe
sta Nowodworski Krzysztof Kapusta.
dworskiego. O lokalizacji informujemy na bie- w Nowym Dworze Mazowieckim.
n
Wystawa jest mobilna i do końca roku żąco na portalu społecznościowym Facebook

P

www.nowydwormaz.pl
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Letni obóz w Łebie UKS „REDUTA”

TeksT I Foto ZSP nr 4 – kierownik obozu B. Siwek

n W dniach 11-18 sierpnia UKS „REDUTA” był organizatorem obozu rekreacyjno-profilaktycznego, który odbył się nad morzem
w Łebie. W obozie uczestniczyło 52 dzieci i młodzieży pod opieką kadry pedagogicznej: B. Siwek – kierownika oraz wychowawców:
E. Napiórkowskiej, Bożeny Nalewajk, Anny Kamińskiej oraz Katarzyny Grzyb.
egoroczny wyjazd w dobie pandemii
Już pierwszego dnia poznaliśmy jedną skich i wraku statku odwróconego do góry
Covid wyglądał nieco inaczej. Szcze- z głównych atrakcji Słowińskiego Parku Naro- nogami, gdzie zaburzona grawitacja, a raczej
gólną uwagę zwracano na zachowanie zasad dowego. Grupa pojechała meleksami, później jej brak dała się odczuć, podobnie jak w pierhigieny oraz na dezynfekcję rąk. Uczestnikom statkiem, a na koniec pieszo do wydmy Łąc- nikowym domku, również odwróconym do
mierzono temperaturę ciała, posiłki spożywa- kiej – największej polskiej pustyni, a do tego góry nogami, który oglądaliśmy tuż obok
no w restauracji zachowując dystans wobec wyjątkowo malowniczej. Miejsce swoją nie- naszego ośrodka zakwaterowania. Zabawa
innych grup. W programie zaś znalazło się zwykłością urzekło nas co potwierdziły prze- z grawitacją zapewne pozostanie na długo
w pamięci.
dużo zajęć sportowych i rekreacyjnych na piękne zdjęcia.
Atrakcji i niespodzianek podczas całego
świeżym powietrzu.
Byliśmy także w labiryncie 3D, największym
Pogoda dopisywała przez wszystkie dni, obiekcie tego typu w regionie oraz w Crazy Par- obozu naprawdę nikomu nie brakowało, postąd każdego dnia odbywały się kąpiele ku, gdzie czekały różnego typu niespodzianki: nadto było aktywnie i sportowo. (…)
Dziękujemy prezesowi UKS REDUTA
w morzu i zabawy na plaży. Uczestniczyliśmy tor przeszkód, dom strachu, osiołki, rowerki
S. Krzeczkowskiemu za pomoc w organizacji
w „Neptunaliach”, podczas których osoby spę- wodne, park linowy oraz wiele innych.
Niemałą atrakcją była wizyta w Sea Parku przedsięwzięcia oraz Dyrektorowi ZSP Z. Szmytdzające czas nad morzem na obozie po raz
pierwszy przeszły chrzest, stając się wilkami w Sarbsku z pokazami fok i uszatek, piracką kowskiemu za wsparcie, a zwłaszcza rodzicom,
strefą zabawy oraz replikami stworzeń mor- którzy nam powierzyli swoje pociechy.
morskimi.

T

ZOR RP wybrał nowe władze!
n 19 września 2020 r., Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, obradujący w Nowym Dworze Mazowieckim, wybrał nowe
władze. Prezesem Zarządu Głównego ponownie został płk. rez. Alfred Kabata.
(…)

D

ecyzją delegatów do Zarządu Głównego wybrani zostali: Marcin Łada
– wiceprezes, mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – wiceprezes, mjr. rez. Jerzy Białoskórski
– sekretarz, ppłk. w st. spocz. Lech Tomasiak
– skarbnik, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński – z-ca skarbnika, st. kpr. rez. Artur Wojciechowski – z-ca sekretarza, oraz ppłk. w st.
spocz. Henryk Marciniak, mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski, mł. chor. rez. Tomasz Dyzma, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Raczek,
Teresa Stroińska – Macińska, Kazimierz Szczerbatko, Lech Marczak, Henryk Ruszczyk.
Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano:
st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusza Bakuna

6

(przewodniczący), Sylwestra Jankowskiego
(z-ca przewodniczącego), Elżbietę Wiercińską (sekretarz), a do Głównego Sądu Koleżeńskiego: kpt. rez. Radosława Gądka (przewodniczący), asp. sztab. rez. Jerzego Jędrusika (z-ca przewodniczącego), Rafała Klubę
(sekretarz).
(…)
Następnie odczytano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu
pierwszego stopnia oficerskiego oraz Decyzje Ministra Obrony Narodowej
o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Na stopień podporucznika mianowana
została Paulina Mróz. (…) Decyzją Ministra
Obrony Narodowej na stopień kpt. miano-

TeksT (k) Foto Kamil Malinowski, Patryk Jankowski
/skróty od redakcji/

wany został por. Rafał Magoń, a na stopień
mł. chor. st. sierż. rez. Tomasz Dyzma.
(…)
Decyzją Zarządu „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” płk
rez. Alfred Kabata w uznaniu kilkudziesięcioletniej działalności na rzecz upamiętniania
ofiar zbrodni Katyńskiej, w tym policjantów
Policji Państwowej, wyróżniony został Honorowym Medalionem Pamięci Pieta Miednoje
1940. (…)
Medale Za Zasługi tej rganizacji otrzymali: Kazimierz Szczerbatko i asp. sztab. rez.
Jerzy Jędrusik.
Komendant Korpusu Kadetów w Częstochowie ppor. rez. Krzysztof Ciupis w asyście
ppor. Adama Dłużniaka odznaczył płk rez.
Alfreda Kabatę Odznaką Honorową Korpusu
Kadetów.
(…)

www.nowydwormaz.pl
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Złote Gody!

TeksT I Foto RED.

n W piątek 25 września w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się uroczystość
wręczania Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
dznaczenia przyznał parom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a wręczył je Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. Złote Gody obchodzili:
zz Krystyna i Czesław Kałoszowie,
zz Maria i Kazimierz Kazimierscy,
zz Krystyna i Stanisław Zalewscy,
zz Alicja i Ryszard Marszałowie,
zz Tatiana i Adam Janasowie.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości.

O

Setne urodziny Pani Bronisławy!
n 100 lat skończyła nasza mieszkanka Pani
Bronisława Gołaszewska. Z życzeniami i listem gratulacyjnym udał się do Jubilatki
Burmistrz Jacek Kowalski.
ręczył również Pani Bronisławie
kosz czerwonych róż i złożył życzenia zdrowia, spokoju i siły. Wizyta odbyła się
z udziałem członków rodziny Pani Bronisławy.
Był to miło spędzony czas spędzony na rozmowie i wspomnieniach dotyczące Nowego

TeksT I Foto RED.

Dworu Mazowieckiego i Modlina Twierdzy.
200 lat Pani Bronisławo!

W

www.nowydwormaz.pl
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WIEŚCI
WIEŚCI KONSERWATORSKIE
Z RATUSZA

Miesięcznik Samorządowy

Rewitalizacja Prochowni nr 197 w Twierdzy Modlin
n W najnowszym numerze Faktów Nowodworskich kontynuujemy cykl artykułów Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym
Dworze Mazowieckim, poświęconych najciekawszym projektom
i realizacjom architektonicznym oraz pracom rewitalizacyjnym
przy zabytkach w naszym mieście, realizowanych pod nadzorem
konserwatorskim.

W

tym numerze po blisko dwóch latach wracamy do tematu rewitalizacji Prochowni nr 197, znajdującej się
w Twierdzy Modlin przy ul. Gen. Józefa Bema, naprzeciwko koszar
obronnych (w pobliżu Bramy Kadetów).
Kilka lat temu Fundacja Nasza Historia, podjęła starania by
dokonać rewitalizacji zniszczonej i nieużytkowanej Prochowni nr
197 (jednej z kilku znajdujących się w Twierdzy Modlin) i stworzyć
w niej multimedialną ekspozycję poświęconą obronie Twierdzy
w 1939 roku. Celem podejmowanych działań było stworzenie
Centrum Edukacji Historycznej, które mogłoby przybliżać młodzieży wiedzę nt. Twierdzy Modlin, a w szczególności polskich
bohaterskich epizodów z licznych walk, które miały tu miejsce.
TAK BYŁO

TAK JEST
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TeksT I FOTO dr, inż. arch. Marek Przeździecki Miejski
Konserwator Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim

Po wykonaniu niezbędnych prac inwentaryzacyjnych i projektowych zakończonych decyzją konserwatorską, w 2018 roku
rozpoczęły się prace budowalne, które praktycznie dobiegają już
końca. Obiekt zyskał zupełnie nowy wymiar, gdzie tak jak to było
zapowiadane, historia przenika się z nowoczesnością. Prace budowalne objęły kompleksowy remont zabytkowego obiektu i budowę nowego pomieszczenia ukrytego w skarpie nasypu ziemnego,
a także szklanego łącznika przed samym frontem budynku. Na
szczycie Prochowni powstał taras widokowy dostępny dla zwiedzających. Przed Prochownią powstał rodzaj amfiteatru, w którym
odwiedzający będą mogli oglądać wyświetlane na zewnątrz filmy,
projekcje audiowizualne (mapping 3D) na budynku koszar.
Budynek Prochowni 197 powstał już w czasach napoleońskich,
a w XIX wieku, został gruntownie zmodernizowany przez Rosjan.
Szczególną jednak rolę pełnił podczas kampanii wrześniowej
w 1939 roku, kiedy to zlokalizowano w nim stanowisko dowodzenia
obroną Twierdzy Modlin, z którego osobiście dowodził nią generał
Wiktor Thommee. W wyniku rewitalizacji Prochowni, gabinet generała został odtworzony i będzie udostępniony zwiedzającym.
Niezwykle interesującym obiektem umieszczonym przed budynkiem Prochowni, jest zrekonstruowana w skali 1:1 tankietka
TK-1, jako jeden z najbardziej charakterystycznych symboli polskiej
historii Twierdzy Modlin. Projekt polskiej tankietki powstał w latach
30. XX wieku w Biurze Konstrukcyjnym Broni Pancernych Wojskowego Instytutu Badań Inżynierii w Warszawie. Na podstawie
przygotowanej dokumentacji Państwowe Warsztaty Samochodowe zbudowały dwa prototypy pojazdu nazywanego „Lekkim
czołgiem szybkobieżnym wz. 30”. Otrzymały one oznaczenia TK-1
i TK-2. Oba pojazdy zostały przekazane Wojsku Polskiemu w maju
1930 roku, celem przeprowadzenia prób. Tankietka TK-1 jest nierozerwalnie związana z ważną kartą w historii Modlina bowiem
modlińscy pancerniacy zbudowali na terenie koszar obronnych
kamienny postument, na którym, po wycofaniu jej z prób, ustawili
tankietkę. Przetrwała ona aż do 1944 roku, kiedy to wraz z innymi
historycznymi pojazdami została zrabowana przez Niemców.
Wszystkie prace konserwatorskie odbywały się pod nadzorem
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim i w pełnym poszanowaniu dla historycznego charakteru
tego miejsca. Tym samym, w budynku zabezpieczono wszystkie
oryginalne elementy, drzwi pancerne, zawiasy i futryny. Zwiedzający będą mogli też zobaczyć zachowany i umieszczony pod
szklaną podłogą fragment oryginalnej brukowej opaski powstałej
podczas XIX-wiecznej modernizacji prochowni. Zwiedzających
czeka również wiele innych niespodzianek i atrakcji.
Ostatnim etapem prac, które uzyskały również zezwolenie
Miejskiego Konserwatora Zabytków będzie realizacja dużego parkingu na zapleczu obiektu,
który ułatwi turystom dojazd i zwiedzanie Prochowni
i Twierdzy.
Inwestycja ta rozpoczyna symbolicznie proces rewitalizacji poszczególnych
obiektów i mam nadzieję, że
w przyszłości całej Twierdzy
Modlin.

www.nowydwormaz.pl
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Obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 r.
n 15 sierpnia 2020 roku, dokładnie w 100.
rocznicę „Cudu nad Wisłą” Miasto zorganizowało uroczyste obchody upamiętniające to wydarzenie.

U

roczystości rozpoczęły się mszą świętą
w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Centrum Miasta. Następnie ulicami miasta przemaszerowano pod pomnik marszałka
Józefa Piłsudskiego. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego, okolicznościową mowę wygłosił płk. rez. Alfred Kabata. Na koniec, pod pomnikiem marszałka delegacje złożyły kwiaty.
Wieczorem odprawiona została msza św.
w kościele pw. Św. Barbary w Modlinie Twierdzy. Po nabożeństwie, mieszkańcy Twierdzy
w uroczystym korowodzie, przy dźwiękach
pieśni patriotycznych przemaszerowali na

cmentarz forteczny. Burmistrz Jacek Kowalski w towarzystwie ks. Janusza Nawrockiego
odsłonili tablicę pamiątkową 100-lecia Bitwy
Warszawskiej 1920 roku, ufundowaną przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz nawiązał do roli, jaką 100 lat temu pełniła Twierdza Modlin i okoliczne miejscowości
w walce z bolszewikami.
Na koniec pod pomnikiem Poległych
w wojnie 1920 roku złożono kwiaty.
W programie sobotnich obchodów znalazły się również spływ kajakowy „100 kajakarzy na
100-lecie Bitwy Warszawskiej”. Swoje progi w ramach dnia otwartego otworzyło dla turystów
Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy
Modlin. Ulicami Nowego Dworu Mazowieckiego wiodła tez trasa jednego z etapów wyścigu
kolarskiego „Tour Bitwa Warszawska 1920”, a na
ul. Warszawskiej miała m-ce lotna premia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli nas w organizacji uroczystości:
Lokalna Organizacja Turystyczna
Trzech Rzek

81. rocznica Obrony Modlina
n 26 września odbyły się uroczyste obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej i Obrony Modlina.

U

roczystości rozpoczęły się pod tablicą upamiętniającą powstanie I Portu
Marynarki Wojennej II RP. Tą część obchodów
tradycyjnie prowadzili przedstawiciele Ligii
Morskiej i Rzecznej.
Następnie w Kościele parafialnym w Modlinie Twierdzy odprawiona została msza święta w intencji Obrońców Modlina. Po nabo-

www.nowydwormaz.pl

żeństwie ulicami Twierdzy Modlin uczestnicy
uroczystości w asyście kompanii reprezentacyjnej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów przemaszerowali pod Pomnik Obrońców Modlina.
Krótkie przemówienie wygłosił burmistrz Jacek
Kowalski po czym, odczytany został Apel Poległych. Po salwie honorowej pod pomnikiem
złożone zostały wiązanki kwiatów.
Organizatorami uroczystości było Miasto
Nowy Dwór Mazowiecki, a wsparcia udzieliły: 2 Mazowiecki Pułk Saperów, Liga Morska

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak
Foto UM

2 Mazowiecki Pułk Saperów
65 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej
Muzeum Kampanii Wrześniowej

i Twierdzy Modlin

Parafia pw. Św. Barbary
Parafia pw. Św. Michała Archanioła
Hufiec ZHP Nowy Dwór Mazowiecki
Wodne Ochotnicze Pogotowie

Ratunkowe

Ochotnicza Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna

– Ratownictwo Wodne

ZOR RP
Straż Miejska
Miejski Zakład Oczyszczania

Patronami medialnymi obchodów byli:

Gazeta Nowodworska
Tygodnik Nowodworski
wirtualnynowydwor.pl

Poczty sztandarowe podczas uroczystości
wystawiły: Straż Miejska w Nowym Dworze
Mazowieckim i Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Modlinie Twierdzy.

TeksT Aneta Pielach – Pierścieniak
Foto UM

i Rzeczna, harcerze z nowodworskiego Hufca
ZHP, Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo
Wodne, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlinie Twierdzy, Parafia Św. Barbary, Straż Miejska
w Nowym Dworze Mazowieckim, Garnizon
Modlin, Grupa Konkret.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządów miejskiego i powiatowego, organizacji pozarządowych, uczniowie Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy i mieszkańcy
naszego miasta.
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Scena Zaułek
– Krzysztof Daukszewicz

Miesięcznik Samorządowy
TeksT I Foto
Nowodworski
Ośrodek Kultury

n W czwartkowy wieczór 17 września 2020 r., po dłuższej przerwie, w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie ze
Sceną Zaułek.
radycyjnie na początku gospodarz Sceny Wojtek Gęsicki powitał publiczność i wprowadził w doskonały nastrój śpiewając kilka autorskich utworów. Następnie zaprosił na scenę swojego
gościa – znakomitego satyryka, a także m. in. felietonistę, poetę i piosenkarza Krzysztofa Daukszewicza. Pan Krzysztof rozbawiał wszystkich ukazując zarówno w piosence (nawet w rapie) jak i monologu
absurdy z otaczającego nas świata, nie tylko politycznego. Rzecz
jasna nie zabrakło słynnych „Menelików”, czyli przezabawnych anegdotek o miłośnikach alkoholi.

T

Czar muzyki baroku

n Początek jesieni, piątkowy wieczór, ciepły wrześniowy wietrzyk i romantyczne, można rzec miłosne dźwięki lutni.

W

tak urokliwej atmosferze 25 września 2020 na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert pt. „Barokowe odcienie lutni” w ramach cyklu MAZOWSZE
W KORONIE, czyli muzyczne wieczory w zabytkach architektury
Mazowsza, którego organizatorem jest Mazowiecki Instytut Kultury. Wykonawcami tego wyjątkowego koncertu było trio LUTEDUO
PLUS w składzie: Anna Kowalska – lutnia barokowa, gitara barokowa, Anton Birula – lutnia barokowa, teorba, słowo o muzyce, Alisa Birula – organy, lutnia. Prezentowany program zawierał
utwory największych kompozytorów baroku: Silviusa Leopolda Weissa, Johanna Sebastiana Bacha, Alessandro Piccininiego, Gaspara
Sanza, Antonio Vivaldiego. Jednak o wyjątkowości tego koncertu
stanowią jego instrumenty. Połączenie brzmienia lutni, gitary barokowej i organów, własne interpretacje kompozycji klasyków to podstawy wizji muzyków i ich pasji w propagowaniu lutni i kompozycji barokowych. Ze sceny oprócz muzyki Anton Birula snuł bardzo
ciekawą opowieść o mało znanych instrumentach takich jak: lutnia
basowa – teorba czy gitara barokowa. Ciekawostką koncertu były
też utwory improwizowane w których można było usłyszeć Chopina
i Rachmaninowa. Efekt tych działań zachwycił i oczarował wszystkich. Muzyka w otwartej przestrzeni, pod zachmurzonym niebem,
na tle zabytkowego budynku niosła moc przyjemnych doznań i dała
każdemu z widzów chwilę relaksu i wytchnienia w naszym zabieganym świecie. Jedynie deszcz nie uszanował koncertu i w końcowym
momencie skropił zebranych nie dając w pełni wybrzmieć brawom
od bardzo zadowolonej publiczności.

Plener ceramiczny
n W sobotę 19 września 2020 r. odbył się rodzinny plener ceramiczny. Dzięki dofinansowaniu firmy Model Opakowania Sp. z o. o.,
Nowodworski Ośrodek Kultury zorganizował rodzinom niezapomniane wydarzenie.

S

potkanie odbyło się w Stanicy Naborowo na terenie gminy Załuski. Zapisani wcześniej uczestnicy przyjechali własnymi samochodami i od razu poczuli klimat
zabawy na świeżym powietrzu. Pierwszym
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i głównym zajęciem były rodzinne warsztaty
ceramiczne. Na ustawionych w klimatycznym sadzie stołach można było ulepić misę,
paterę lub pojemnik ceramiczny, korzystając
przy tworzeniu z rozmaitych gatunków roślin rosnących na wyciągnięcie ręki. Liście,
kwiaty, trawy wspaniale inspirowały uczestników i dawały się wykorzystać w twórczych
działaniach. Młodsze dzieci, które nieco
szybciej ukończyły swoje ceramiczne prace
niż ich rodzice, kontynuowały udział w im-

prezie korzystając z piaskownicy, domku na
drzewie, trampoliny, huśtawki oraz hamaka.
Poza lepieniem z gliny, uczestnicy mogli
własnoręcznie wykonać albumik pamiątkowy – wklejając zdjęcie, ozdabiając naklejkami i pieczątkami. A później czekała jeszcze
na wszystkich kiełbaska z ogniska. To był niezapomniany dzień pełen atrakcji i świetnej
zabawy na świeżym powietrzu – zarówno
dla rodziców jak i dla dzieci. To wspaniale, że
pogoda była dla nas taka łaskawa!

www.nowydwormaz.pl
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Muzyczna pogoń za psem

TeksT I Foto
NOK

Nowodworska Róża Wiatrów
– Żeglarze Portowi

TeksT I Foto
Barbara Swatek NOK

n W sobotę, 29.08.2020 mieliśmy dużo szczęścia, gdyż pomiędzy
jedną ulewą, a kolejną, uczestniczyliśmy w bardzo energetycznym
koncercie piosenki żeglarskiej zespołu „Żeglarze Portowi”.
chociaż tematyka wodna wciąż towarzyszyła słuchaczom, to
deszcz oszczędził nam przykrych niespodzianek. W doskonałe
nastroje wprawił wszystkich pogodny charakter piosenek o tematyce
związanej z niezwykłym klimatem towarzyskiej żeglugi śródlądowej.
Aż chciało się potańczyć, ale z uwagi na przestrzeganie norm dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID, uczestnicy ograniczyli się do energicznych podrygiwań nie podnosząc
się ze swoich leżaczków. Grupa osób, które nie chciały poddać się
procedurze bezpieczeństwa wprowadzonej podczas imprez NOK,
skorzystała z tej radosnej żeglarskiej atmosfery poza ogrodzeniem
imprezy. Ogrom pozytywnych emocji jeszcze bardziej uświadomił,
jak bardzo spragnieni jesteśmy kulturalnych spotkań. Oby za rok, nasza Róża Wiatrów, przygnała nam spokojniejsze czasy i jeszcze więcej
żeglarskiej piosenki. Ahoj!

I

n 22 sierpnia 2020r. Nowodworski Ośrodek Kultury zaprosił najmłodsze dzieci na
plenerową, pierwszą w tym sezonie kulturalnym SMYKOFONIĘ.

K

oncert odbył się na urokliwej łączce znajdującej się na terenie ośrodka przy zachowaniu obostrzeń wynikających ze stanu epidemii. Rodzice przynieśli własne kocyki oraz poduszki, i w tak
przygotowanych „lożach” wspólnie z dziećmi uczestniczyli w muzycznej podróży pt. „Kto dogoni psa”. Program poprowadziła mezzosopranistka Aneta Łukaszewicz. Na fagocie zagrał Leszek Wachnik, na flecie Maja Helbert, a na fortepianie Mirosław Feldgebel.
Jak zawsze na początku dzieci poznały instrumenty i ich możliwości,
były m.in. żarty muzyczne, z których najśmieszniejszy to fagot udający „małego słonia”. Potem było już trochę poważniej, zabrzmiały
utwory F. Chopina „Minutowy walczyk”, „Lot trzmiela” N. Rymskiego – Korsakowa oraz muzyka słynnych kompozytorów F. Schuberta,
J. Straussa. Było do tańczenia, dyrygowania i rytmicznego klaskania.
Nie zabrakło też popularnych piosenek: „Kundel bury”, „Kotek z myszka” i operowa perełka, aria „Habanera” z opery „Carmen” cudownie
wykonana przez Panią Anetę. Na zakończenie rodzice i dzieci zaśpiewali tytułową piosenkę „Kto dogoni psa”. Podziękowania i głośne
oklaski publiczności świadczyły, że było to dla wszystkich bardzo
miłe muzyczne spotkanie.

Wernisaż malarstwa Pawła Cabanowskiego w NOK
n W piątkowe popołudnie 25 września 2020r. odbył się wernisaż
malarstwa Pawła Cabanowskiego, którym uroczyście otworzyliśmy sezon wystawowy w Galerii „Łącznik” po dłuższej przerwie.

P

aweł Cabanowski, prezentujący swoje obrazy olejne, ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych w pracowni Jana
Tarasina. W jego dorobku znajdują się liczne wystawy indywidualne i zbiorowe, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Artysta
w 2015r. został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową – Zasłużony dla Kultury Polskiej. Pośród jego dzieł zdecydowanie dominuje pejzaż, który jest pełen koloru, radości i energii. Artysta na wystawie pokazał prace z różnych
okresów swojej twórczości, pozwalając gościom zaobserwować
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subtelną ewolucję jego stylu. Obrazy przedstawiają zarówno dobrze znane nowodworzanom nadwiślańskie widoki (np. „Wisła 2”
czy „Wisła nokturn”), zachwycające przedstawienia polskich gór
(„Rysy”, „Giewont” czy „Dolina Pięciu Stawów”) oraz pejzaże z wielu
podróży artysty. Barwy, które wykorzystuje, wyróżniają jego obrazy,
czyniąc dobrze nam znane widoki niezwykłymi i fascynującymi na
nowo, jak np. fantastycznie kolorowy „Dąb”.
Wszystkich, którzy na własne oczy chcą zobaczyć magię rzeczywistości oczami artysty oraz nastroić się pozytywnie na nadchodzącą jesień zapraszamy serdecznie do obejrzenia wystawy malarstwa Pawła Cabanowskiego – trwać będzie ona do
21 października 2020 w Galerii „Łącznik”.
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BLIŻEJ HISTORII

Wypadki chodzą po ludziach

Miesięcznik Samorządowy
TeksT I foto
Maria Możdżyńska

n To powiedzenie ma swoje źródło w życiu codziennym. Nie ma takiego obszaru
i takiego czasu by nie dotknęła kogoś
jakaś nieprzyjemna sytuacja. W domu,
w pracy, w podróży, na wakacjach, na lądzie i na wodzie. Tak jest, będzie i oczywiście było.

B

ył 17 IV 1845 r. 7 rano. Na prom kursujący po Narwi między Nowym Dworem a Twierdzą wsiadło 20 osób, na pokładzie
umieszczono również „jeden pojazd, pięć
Most Singelsa uratował
bryczek, brykę frachtową i 17 koni.” Załogę
życie niefortunnym
promu tworzyło 6 wioślarzy i pisarz przewopasażerom promu.
zowy. Wkrótce po odbiciu od brzegu zauwaZdjęcie pochodzi z albużono, że prąd rzeki przybrał znacznie na sile. mu przechowywanego zmiażdżoną prawą
Pisarz zaczął namawiać podróżnych do po- w Bibliotece Publicznej nogę. Stan musiał
wrotu. Być może skorzystano by z jego rady,
być poważny gdyż
Nowego Jorku.
ale jeden z podróżnych uniósł się honorem,
nastolatka przewieściągnął futro i stanął za sterem. Na efekty ziono do szpitala w stolicy chociaż w nowonie trzeba było czekać. Prom kierowany nie- dworskiej placówce od lat istniał oddział chiwprawną ręką wymknął się z pod kontroli rurgiczny. W warszawskim szpitalu nie dokoi odpływał coraz dalej od bezpiecznej przysta- nano „cudu” i poranioną kończynę trzeba było
ni. Wydawało się, iż wypadek zakończą wio- amputować.
ślarze, którym udało się prom skierować do
Od momentu gdy oficjalnie otwarto kolej
brzegu i przywiązać do nadrzecznej wierzby. nadwiślańską, czyli od 1877 r., wypadki koleNiestety siła prądu i ciężar jednostki wyrwały jowe stały się nagminne. W ostatnich dniach
drzewo. Wierzba i prom popłynęły w kierun- sierpnia 1908 r. pod Modlinem pociąg jadący
ku mostu. Było to szczęście w nieszczęściu. z Mławy został gwałtownie zatrzymany przez
Poziom wody był na tyle wysoki, że pomost maszynistę. Wagony rozerwały się i uderzyły
mostu znalazł się prawie na tej samej wyso- w siebie nawzajem. 17 osób w tym 5 z obsady
kości co pokład promu, pasażerom udało się pociągu odniosło obrażenia. W 1926 r. rozwoprzeskoczyć z jednego na drugi. W ten sam żący nowodworskie piwo Jan Krysiak przejeżsposób uratowano także te konie, które nie dżając przez przejazd w okolicach Nieporętu
były zaprzężone. Prom bez pasażerów i załogi zauważył nadjeżdżający pociąg. Woźnica przyprzepłynął pod mostem i zatrzymał się na roz- spieszył i skręcił by nie wpaść pod lokomotylewisku przy Utracie.
wę. Manewr udał się jedynie częściowo. Plat10 X 1880 r. o 3 rano furman z Nasielska forma wozu wypełniona butelkami przechyliła
Lejzor Zylberkan pod Nowym Dworem zasnął się i spadła w 12-metrowy rów przygniatając
podczas jazdy. Niepilnowane konie skręci- Krysiaka, który poniósł śmierć na miejscu.
ły i wóz, na którym jechało kilku pasażerów
W sierpniu 1892 r. w Nowym Dworze
i bagaże, wpadł do głębokiego rowu. Jedna spędzał wakacje Stanisław Kleczkowski uczeń
z pasażerek – Ruchla Laja Zelman, została szkoły handlowej w Warszawie. W połowie mieprzygnieciona na śmierć. Jesienią 1892 r. Teo- siąca młody człowiek wybrał się na polowanie.
dor Chojnacki wracał wozem z Warszawy do Okazało się jednak, że jest niezbyt wprawnym
Nowego Dworu. Po drodze zabrał pasażera, strzelcem. Zbyt mocno nabita broń eksplonieznajomego flisaka, który zdążał w tym sa- dowała mu w rękach. Odłamki urwały 2 palce
mym kierunku. Zmęczony pasażer zasnął tak lewej ręki. Poszkodowanemu udzielił pomocy
mocno, że w pewnej chwili, podczas prze- miejscowy lekarz, po czym przewieziono go
jazdu przez kolonię Konstantynowską [Boża
do warszawskiego
Przy budowie mostu
Wola] spadł z wozu wprost pod koła. Poniósł
szpitala ewangelickolejowego w ostatniej
śmierć na miejscu.
kiego gdzie chirurg
chwili uratowano
Kilka dni przed Bożym Narodzeniem
dokonał amputacji.
przed zatonięciem
1938 roku do wypadku doszło na ulicy ZaW
1913
r.
kroczymskiej. Ciężarówka prowadzona przez robotników pracujących w domu Moszka
w kesonach.
Mateusza Gryglewa przejechała piętnastoletBermana, na ulicy
Rysunek z Tygodnika
niego Berka Faktora. Chłopiec przeżył, ale miał
Żelaznej [obecnie
Ilustrowanego nr 80,
Nałęcza] ktoś zaczął
1877 rok.
rozbrajać
niewybuchy. Wokół Twierdzy
było ich sporo, zostawały
zazwyczaj po różnego
rodzaju ćwiczeniach wojskowych i często trafiały
w niepowołane ręce. Tym
razem domorosły „saper”
spowodował małą eks12

plozję. Małą, bo w powietrze wyleciał tylko
dach domu a lekkie obrażenia odniosły zaledwie 4 osoby.
Najczęściej wypadki zdarzały się w pracy.
W 1903 r. „rozbiegane konie” stratowały woźnicę z nowodworskiego browaru, a ponieważ
w mieście nie było jeszcze szpitala poszkodowanego przewieziono do Warszawy. Trzy lata
wcześniej Kacper Bułka pracujący w fabryce
przetworów ziemniaczanych dostał się pomiędzy pasy transmisyjne. Połamane żebra leczył
w domu. W tym samym przedsiębiorstwie
uległ wypadkowi inżynier chemik Kazimierz
Keres. Podobno on także dostał się pomiędzy
pasy. Tym razem rzecz się działa w 1928 r. więc
zawieziono go do miejscowego szpitala. Niestety wkrótce po tym zmarł. W tym samym
roku w fabryce dykty poparzeniu II i III stopnia
uległa dziewiętnastoletnia Helena Sładoń. Jak
wykazało śledztwo dziewczyna wpadła do niezabezpieczonego, wmurowanego w podłogę
kotła z gorącą wodą.
W 1876 r. w Nowym Dworze budowano
kolej, dokładniej – powstawał most na Narwi.
Drugi co do wielkości na nowej trasie. Rozległość prac generowała wypadki. Aby ustawić
kesony potrzebne do stworzenia filarów stałej
przeprawy wybudowano tymczasowy most
drewniany. Niestety w lutym tego roku przyszła powódź. Wzrósł poziom wód Wisły i doszło do cofki, wody tej rzeki wpłynęły do Narwi.
W górę Narwi popłynęła kra i zerwała drewnianą przeprawę oraz budynek znajdujący się nad
kesonami. Na szczęście na moście nikogo nie
było. Jeszcze więcej szczęścia mieli robotnicy
znajdujący się w kesonach, czyli w skrzyniach
metalowych umożliwiających prace poniżej
poziomu wody. Kilkanaście osób zostało uratowanych dzięki przytomności umysłu strażników pilnujących budowy. Widząc co się święci
ostrzegli krzykiem pracujących przy dnie, nikt
nie zginął natomiast straty materialne były bardzo duże. Do kolejnego wypadku na tej samej
budowie doszło latem. Był gorący dzień na
początku sierpnia. Zmęczeni pracą robotnicy
około południa korzystali z przerwy obiadowej. Chroniąc się przed upałem usiedli w pobliżu wiatraka stojącego na początku miasta.
Niespodziewanie zerwała się burza, nie padało
ale zaczęły uderzać pioruny. Jeden trafił w wiatrak, uszkodzone skrzydło spadło na wypoczywających robotników, wszyscy zginęli.
www.nowydwormaz.pl
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Nowi nowodworzanie i nowodworzanki

TeksT I Foto
Szczęśliwi Rodzice

Pochwal się
swoim
szczęściem!
Bartuś Radomski ur. 24 czerwca 2020 r.
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Jagoda Szatan ur 26 sierpnia 2020 r.
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Dzień Przedszkolaka w PP1

n 20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą
ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione,
by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci.

P

rzedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 „WESOŁA JEDYNECZKA”
świętowanie rozpoczęły w poniedziałek
21 września od nadmuchiwania kolorowych baloników, które przyczyniły się później do wspaniałej zabawy.
Tego dnia, dzieci zostały zaproszone
do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały kółkami do celu,

uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej, wykonywały ćwiczenia ruchowe przy muzyce, rozwiązywały
zagadki i quizy oraz zmagały się z balonami,
które na końcu ozdobiły, zgodnie z własnymi pomysłami.
Natomiast pani dyrektor Katarzyna
Stradza odwiedziła każdą grupę i złożyła
przedszkolakom życzenia wręczając pyszne lizaki.
Święto dostarczyło dzieciom wielu miłych wrażeń i na pewno będą je długo i ciepło wspominać.
Dlatego właśnie Dzień Przedszkolaka na
stałe zagościł już w harmonogramie naszych
imprez przedszkolnych. Myślimy powoli
o kolejnym takim dniu, który już za rok…

Witamy Panią Jesień
n Jesień to piękna pora roku. W ten cudowny czas liście tańczą na wietrze, a wiatr delikatnie rozwiewa chmury na niebie
kołysząc równocześnie drzewa. Liście szybując w powietrzu
upiększają świat, który błyszczy kolorami jesieni. Piękne liście
dębów, brzóz i innych drzew żółkną, czerwienią się i przybierają
ciekawe ubarwienie.

T

a przepiękna pora roku, która maluje parki, lasy przyszła do
nas we wrześniu. Spragnione jesiennego krajobrazu dzieci
z Publicznego Przedszkola nr 1 „Wesoła Jedyneczka” dużo wcześniej
rozpoczęły przygotowania do nadejścia jesieni. Dzięki sprzyjającej
pogodzie szukały oznak i zwiastunów nadchodzącej nowej pory
roku podczas spacerów. Wykonały prace plastyczne o tematyce jesiennej, a także poznały wiersze i piosenki o jesieni.
Gdy wreszcie nadszedł oczekiwany dzień 23 września, wyszystkie dzieci przybyły do przedszkola w dobrych nastrojach, ubrane
na czerwono oraz z emblematami, aby zaakcentować nadchodzącą porę roku. Uroczystości powitania Jesieni rozpoczęły się od kon-

www.nowydwormaz.pl

TeksT I Foto Joanna Waśniewska

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"
TeksT I FotoJoanna Waśniewska

kursów, gier i zabaw. Dzieci miały okazję wykazać się znajomością
i wiedzą o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania związane z nową porą roku. Witały jesień piosenkami, które wcześniej przygotowały w swoich grupach, a także
bawiły się tańcząc przy wesołej muzyce.
Głośnym śpiewem przedszkolaki przywoływały upragnioną
jesień.
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Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 4 z Twierdzy Modlin witają Jesień
TeksT K. Kuczkowska Foto M. Kaczmarek

n Dziś w przedszkolu jest wesoło, kolorowo, bo Pani Jesień wita wszystkich wkoło. Od samego rana na przedszkolaków
z Publicznego Przedszkola nr 4 w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Nowym
Dworze Mazowieckim czekało piękne słoneczko, które swoimi promieniami zachęcało do wspólnych zabaw w ogrodzie.

N

a zaproszenie dzieci odwiedził
nas również Pan Dyrektor Zdzisław Szmytkowski. Nikt tego dnia nie
spodziewał się, że odwiedzi nasze przedszkole także inny gość. Ale stało się...
23 września nasi milusińscy przywitali
Panią Jesień. Już od jakiegoś czasu poszukiwali jej w parku i ogrodzie zbierając
kasztany, szukając kolorowych liści czy
obserwując zmieniającą się pogodę. Jednak dopiero pojawienie się jej naocznie

S
P
5

Miesięcznik Samorządowy

wywołało nie jeden uśmiech na twarzy.
W asyście Pani Dyrektor do ogrodu wkroczyła Jesień zapraszając przedszkolaki
do zabawy. Melodia Vivaldiego porwała
wszystkich do jesiennego tańca, a koszyk
pełen jesiennych darów stanowił niezwykłą skarbnicę zagadek. Na tym jednak
przygoda się nie zakończyła, ponieważ
psotny wiatr porozrzucał po placu atrybuty Pani Jesieni i miała ona nie lada problem w znalezieniu zagubionych rzeczy.
W rolę jesiennych pomocników wcieliły
się oczywiście nasze bystrzaki, które raz,
dwa pozbierały schowane przedmioty.
W nagrodę za bezinteresowną pomoc
otrzymały dzień pełen niespodzianek
w postaci kolorowych baniek mydlanych,
zabaw ruchowych na placu z kolorowym
sprzętem oraz owocowej przekąski. Nie
zabrakło także waty cukrowej, popcornu

#wdomuzagrane

n Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5,
zainspirowani projektem znanego muzyka Adama Sztaby, wzięli udział w akcji
#wdomuzagrane.

K

ilkudziesięciu uczniów Piątki pod
batutą znakomitego nauczyciela
muzyki, pana Gabriela Wiśniewskiego zrealizowało niezwykły projekt – każdy z nich
wysłał z domu nagrania partii wokalnych
i instrumentalnych do znanej harcerskiej
18

oraz smażonej kiełbaski. Nasz gość po
wspaniale spędzonych chwilach z naszymi milusińskimi wyruszył w odwiedziny
do innych przedszkoli, aby i tam zostawić
kilka swoich darów. Piękna Pani Jesień
rozgościła się w naszym przedszkolu m. in.
na oknach w przepięknej dekoracji, w kącikach przyrody czy słowach jesiennych
piosenek słyszanych codziennie w salach
przedszkolnych. A Państwu, udało się ją
dostrzec? A może nawet spotkać Jesień?
Panująca pandemia i związane z nią obostrzenia sprawiły, że nie mogliśmy świętować tego momentu z rodzicami naszych podopiecznych tak jak odbywało
się to corocznie. Jednak mamy nadzieję,
że radosne twarze dzieci, bezpośrednie
relacje w domu oraz galerie zdjęć zrekompensują wszystkim ten trudny dla
wszystkich czas. Do zobaczenia za rok.
TeksT I Foto A. R.

piosenki pt. „Stokrotka” (cover „Zombie” The
Cranberries) i w efekcie powstał wspaniały
teledysk, który można zobaczyć na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=0FyPcjupJXY&feature=youtu.be
Warto go obejrzeć, by się przekonać,
jak wiele muzycznych talentów jest wśród
uczniów SP5. Jest to też przykład tego, że
nawet podczas przymusowego zamknięcia
związanego z pandemią można wyzwolić
w dzieciach kreatywność i chęć do działania.
www.nowydwormaz.pl
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„Wakacje na sportowo” w Szkole Podstawowej nr 1

n „Bardzo podobały mi się zajęcia sportowe w czasie wakacji – mówi 11-letnia Julka.
Najfajniejszy był tor przeszkód i turniej w piłkę ręczną. Fajnie się bawiłam.”

P

rzez całe wakacje, na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr
1 odbywały się zajęcia sportowe, organizowane dla dzieci, które nie wyjechały na
wypoczynek letni. Dzieci mogły wybierać
spośród gier i zabaw rekreacyjnych i zręcznościowych – grały w badmintona, bule,

ringo, skakały na skakankach, bawiły się
hula-hop, skakały przez linę. Chętnie brały
udział w grach i zabawach zespołowych
– popularnością cieszyły się koszykówka,
piłka nożna, piłka ręczna. Uczniowie chętnie korzystali też z toru przeszkód. Dzieci
codziennie walczyły o puchar przechodni,
który przekazał szkole trener piłki nożnej
i wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego – Jerzy Ksionda.
Zajęcia i turnieje pozwoliły nie tylko na
aktywną zabawę i rozwój umiejętności, ale

Przyjaciele pszczół są wśród nas!
n Jak wygląda podział ról i organizacja
życia w pszczelej rodzinie? Jak pszczoły
zbierają pyłek, czym się żywią, co produkują? – tego wszystkiego o pożytecznym
życiu pszczół dowiedzieli się uczniowie
klas 0-III, którzy uczestniczyli w warsztatach pszczelarskich, prowadzonych przez
Pana Marka Dudka – właściciela pasieki,
prezesa Stowarzyszenia Sympatyków
Pszczelarstwa „NASZE PSZCZOŁY”.

P

odczas zajęć dzieci dowiedziały się,
jak bardzo są to pracowite owady
i jak ważne jest ich znaczenie w przyrodzie.
Poznały też bliżej świat tych niesamowitych owadów.
Uczniowie obejrzeli strój pszczelarza
i poznali zasady bezpiecznego kontaktu

www.nowydwormaz.pl

z owadami. Dzieci dowiedziały się także jak
wybiera się miód z ula i do czego służą takie
tajemnicze sprzęty jak podkurzacz.
Uczestnicy zajęć byli bardzo aktywni i chętnie na krótką chwilę zamienili się
w pracowite pszczółki. Zespoły dziecipszczółek, niczym w ulu, odpowiedzialne
były za konkretne zadania: budowę pszczelej ramki, sprzątanie, karmienie młodych
larw, wentylację ula, wyloty po pyłki kwiatów, pilnowanie ula przez strażników. Zabawę zakończyła degustacja miodu.
Zajęcia były bardzo ciekawe. Nie tylko przybliżyły najmłodszym świat pszczół
i pokazały, jak ogromną rolę pełnią w środowisku naturalnym, ale uczyły wrażliwości i poszanowania dla tych pożytecznych
owadów.

TeksT Magdalena Getler
Foto Agata Karuk, Grzegorz Nadrzycki

także były okazją do rywalizacji i współpracy.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 dziękuje firmie Jysk za przekazanie
parasola, pod którym dzieci mogły schronić się przed słońcem w trakcie aktywności
sportowych.
Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Wakacje na sportowo” dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1.

TeksT I Foto Magdalena Getler

Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników
otrzymał słoiczek miodu
oraz odznakę „Przyjaciela
Pszczół”.
Warsztaty
przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego
„Pszczoły niezbędnym ogniwem zachowania życia na Ziemi – edukacja uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” realizowanego przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1.
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Miesięcznik Samorządowy
TeksT I Foto red.

n Ostatnie tygodnie mimo pandemii obfitowały w sukcesy naszych sportowców. Poniżej w skrócie piszemy o niektórych z nich.

Dorota Borowska – zawodniczka sekcji kajakowej NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki zdobyła dwa
złote medale (C1 500 i C1 200) podczas Mistrzostw Polski w kajakarstwie klasycznym, które odbyły się w dniach 15-16 sierpnia w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy zawodniczce i trenerowi Mariuszowi
Szałkowskiemu.
Marek Kapela
– zawodnik Świt Mazowsze Serce Polski
zdobył trzy medale Mistrzostw Polski. Podczas Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Kolarstwie Torowym rozgrywanej w dn. 11-13
sierpnia w Kaliszu w konkurencji omnium uplasował się na 3. miejscu,
zdobywając tym samym brązowy medal. Dzień później rozgrywany
był wyścig na 2 km na dochodzenie, w którym wraz z Hubertem Grygowskim wywalczył złoto i został Mistrzem Polski!
Po kolejny tytuł sięgnął 29 sierpnia podczas Górskich Szosowych Mistrzostw Polski w Uściu Gorlickim. Tu stanął na drugim stopniu podium z tytułem Wicemistrza Polski Juniorów Młodszych w kolarstwie
górskim.
Jakub Kaczmarek
– zawodnik drużyny kolarskiej Mazowsze Serce Polski wywalczył Szosowe Górskie Mistrzostwo
Polski. Zawody odbywały się 29 sierpnia w Wysowej!!!
Wielki sukces odniósł też nasz pięściarz – Filip Gołębiewski ,
na co dzień trenujący w Klubie Bokserskim NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki. Podczas 27. Mistrzostw Polski Juniorów, które w dniach
23 – 27 września odbywały się we Włocławku w finale w kat. wagowej 69 kg pokonał Grzegorza Żmudę (KS Korona Wałcz) 5-0.
Wszystkim szczerze gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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Kacper Żuk z podwójną koroną Talex Open 2020

TeksT I Foto na podst. nowydwormaz.pl

n Kacper Żuk spiął cykl LOTOS PZT Polish Tour symboliczną
klamrą. Zwycięzca czerwcowego turnieju otwarcia w Gdańsku,
w niedzielę, 30 sierpnia wygrał zawodowy turniej ITF o puli nagród 25000$ „Talex Open 2020” w Poznaniu zarówno w grze
pojedynczej jak i podwójnej.

A

ktualny Mistrz Polski opuścił Poznań z dwoma tytułami.
W sobotę, 29 sierpnia u boku partnerującego mu Jana Zielińskiego wygrał na kortach AZS-u rywalizację deblistów, a dzień
później w singlowym finale pokonał mistrza sprzed dwóch lat, Dimitara Kuzmanova (318ATP). Pierwszy set decydującego spotkania
był niezwykle zacięty. Nasz zawodnik nie wykorzystał prowadzenia
z przełamaniem 6:5, więc losy partii zostały rozstrzygnięte w tie-breaku. W nim Bułgar walczył dzielnie i w bardzo trudnych wymianach
obronił dwie pierwsze piłki setowe. Nowodworzanin podsumował
jednak seta świetną akcją serwisową i po grubo ponad godzinie gry
objął prowadzenie w meczu.
Zacięta, lecz przegrana końcówka, negatywnie wpłynęła na poziom gry Bułgara. Drugi set był jednostronny, a nasz reprezentant
w zasadzie nie popełniał błędów. Koncertowa gra Polaka wybiła rywala z rytmu i zabrała wiarę w powtórzenie sukcesu z 2018 roku. Kacper wygrał 7:6(6), 6:1 i do coraz bogatszej kolekcji dodał piąty zawodowy singlowy tytuł zdobyty w turnieju ITF. Po sukcesach w Gdańsku, Szczecinie i Bytomiu, wygrana w Poznaniu oznacza też czwarte
singlowe trofeum podczas cyklu LOTOS PZT Polish Tour.
– Skończyło się to w najlepszy możliwy sposób. Zdobyłem podwójny tytuł na „zawodowej dwudziestce piątce” w Polsce. Nie
spodziewałem się, że aż tyle osób przyjdzie mi tu kibicować za co
serdecznie im dziękuję. W ostatnich dwóch dniach dodawali mi
energii i pomagali w wielu ważnych momentach. Potwierdziłem, że
nie jestem tylko zawodnikiem na twarde nawierzchnie, ale potrafię

też grać na mączce. Pokazałem tutaj klasę – podsumował występ
nasz mieszkaniec, który po wygraniu turnieju Talex Open awansuje w okolice 280 miejsca na świecie w zawodowym rankingu ATP,
a więc w miejsce, gdzie realnie można myśleć o występach w turniejach rangi ATP Challenger Tour.
Nasz zawodnik jest stypendystą Burmistrza Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki. W sprzęt wyposaża go firma YONEX, w odzież sportową
firma LOTTO. Jest członkiem zawodowej grupy tenisowej PZT LOTOS
Team. Jest reprezentantem Polski w rozgrywkach Davis Cup.

26. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w kajakarstwie klasycznym
n To były pierwsze kluczowe zawody w których wystartowali zawodnicy klubu NOSiR z Nowego Dworu Mazowieckiego,
po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa,(większość zawodów była odwołana bądź wyznaczono nawy
termin). Na torze regatowym Malta wystartowali zawodnicy
z 54 klubów z całej Polski.
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Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Mistrzostwa Polski Juniorów w kajakarstwie klasycznym zostały rozegrane
na torze regatowym Malta w Poznaniu, w dniach 30.07-2.08.2020r. Organizatorem, na zlecenie Polskiego Związku Kajakowego (PZKaj) był
Wielkopolski Związek Kajakowy (WZKaj) w Poznaniu.
W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych brali udział zawodnicy urodzeni w latach 2004-2005, w Mistrzostwach Polski Juniorów
– zawodnicy urodzeni w latach 2002-2003. Zgodnie z Regulaminem
Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej (SSM), juniorzy młodsi startowali w dwóch konkurencjach, juniorzy – w trzech
konkurencjach.

www.nowydwormaz.pl

TeksT I Foto
Trener Brygida
Małkiewicz

Wszyscy uczestnicy zawodów musieli stosować się do reżimu sanitarnego opracowanego specjalnie na te zawody. Do strefy odbywających się zawodów, wstęp mieli tylko zawodnicy, kierownicy drużyn,
obsługa zawodów oraz sędziowie. Publiczność oraz rodzice nie mieli
do niej wstępu.
Zawodnicy klubu NOSiR – juniorzy młodsi – Szymon Petrykowski, Mikołaj Szczurowski wystartowali w 2 konkurencjach K-1 500 m,
K-2 500 m .
Na dystansie K-2 500 m uplasowali się na 3 miejscu w finale B
(12 osada w Polsce).
Nasz junior Sebastian Piórko wystartował na dystansie 200 m,
500 m, 1000 m.
Mimo dosyć długiej dwumiesięcznej przerwy w treningach na
wodzie, szybko musieliśmy nadrobić stracony czas i dojść do formy
startowej. Udało się dzięki wyjazdowi na obóz sportowy w Mierkach
k/Olsztynka oraz obozowi dochodzeniowemu w Nowym Dworze
Mazowieckim. Z wielką satysfakcją wystartowaliśmy w tych zawodach, na które czekaliśmy cały rok.
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LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim

TeksT I Foto Organizatorzy

n Legendarna Twierdza Modlin ponownie została zdobyta!
Cykl wyścigów amatorów na rowerach górskich LOTTO Poland
Bike Marathon organizowany przez Grzegorza Wajsa już dwunasty raz zawitał do Nowego Dworu Mazowieckiego. Ta miejscowość, jako jedna z nielicznych, na mapie Poland Bike gości
od samego początku. Frekwencja, jak na środek upalnego lata
i wakacji, dopisała. W historycznej fortecy stawiło się blisko
500 miłośników jazdy na dwóch kółkach. Smaku rywalizacji
w Nowym Dworze Mazowieckim tradycyjnie dodała stroma
„WajsGóra” i malownicze wąwozy.

T

wierdza Modlin zawsze zachwyca. Co roku odkrywamy ją na
nowo – mówi Grzegorz Wajs, organizator LOTTO Poland Bike
Marathon. – Tym razem umieściliśmy Kolarskie Miasteczko w nowej przestrzeni i wytyczyliśmy widowiskową, techniczną „podkowę” tuż przed finiszem. Było bardzo atrakcyjnie zarówno dla zawodników, jak i kibiców.
Na trasie MAX (45 km) zwyciężył Kamil Kuszmider (KK Catena Wyszków), przed Przemysławem Baranowskim (Białobłocki Pro Coaching)
i Ernestem Kurowskim (Józefów). Wśród kobiet wygrała Anna Urban
(Volkswagen Samochody Dostawcze MTB Team), przed Anną Wołos
(Enea KS Energia Kozienice) i Martą Motylewską (Płocki Klub Kolarski).
Dystans MINI (25 km) najszybciej pokonał Artur Sienkiewicz (Wieliszew Heron Team), a za nim finiszowali Emil Krupa (Bike Salon Team)
i Tomasz Posadzy (Pruszyński Cycling Team). W rywalizacji kobiet triumfowała Julita Tomaszewska (Timbud Team), przed Magdaleną Sobczak
(Wieliszew Heron Team) i Katarzyną Skurą (Jakoobcycles BKK Team).
Uczniowie szkół podstawowych ścigali się na dystansie FAN
(9 km). Wśród chłopców zwyciężył Fryderyk Węgrzyn (V-MAX Mińsk
Mazowiecki), przed Pawłem Bickim (Warszawski Klub Kolarski) i Mikołajem Mroczkowskim (Stajnia Rowerowa InterCars Team). Rywalizację
dziewcząt wygrała Patrycja Tabor, przed Faustyną Wolak (obie z Warszawskiego Klubu Kolarskiego) i Gabrielą Miąskiewicz (V-MAX Mińsk
Mazowiecki). W Mini Crossie na terenie Kolarskiego Miasteczka jeździły
też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.
W klasyfikacji drużynowej OPEN TEAM triumfował KK Catena Wyszków, przed Enea KS Energia Kozienice i NRF Hengst Racing, a w punktacji MINI TEAM zwyciężył Timbud Team, przed Wieliszew Heron Team
i ANG Spółdzielnia MTB. W młodzieżowej klasyfikacji zespołowej FAN
TEAM wygrał Warszawski Klub Kolarski, przed V-MAX Mińsk Mazowiecki i Stajnia Rowerowa InterCars Team, a w punktacji rodzinnej najlepsi
byli Biccy, przed Wróblewskimi i Woźniakami.
LOTTO Poland Bike Marathon w Nowym Dworze Mazowieckim
został zorganizowany pod patronatem honorowym Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, przy współpracy z Urzędem Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowodworskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Twierdzą Modlin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
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Weekend Biegowy w Nowym Dworze Mazowieckim

TeksT I Foto Rozbiegamy Nowy Dwór

n Weekend 29-30 sierpnia w naszym mieście zdecydowanie należał do biegaczy.
Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór, w ramach inicjatywy Aktywny Nowy
Dwór, zorganizowało dwa dni zmagań sportowych podczas Weekendu Biegowego.
Wydarzenie odbyło się pod patronatami honorowymi Marszałka Województwa Mazowieckiego, Starosty Nowodworskiego, Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, Wójta Gminy Wieliszew oraz Wójta Gminy Jabłonna.

P

rzygotowania do imprezy zaczęły się
dużo wcześniej, a organizatorzy postanowili zadbać także o czystość terenów, po
których przebiegała trasa zawodów. Okazało
się bowiem, że piękno nadrzecznych terenów
Narwi niszczone jest pozostawionymi tam
śmieciami. W ramach akcji Rozjeździmy Nowy
Dwór uprzątniętych zostało kilka sporych
worków odpadków, które nigdy nie powinny się znaleźć nad brzegiem rzeki. Lokalne
walory krajobrazowe i przyrodnicze to nasza wizytówka. Smutne, że nie wszyscy o to
dbają, ale razem możemy to zmienić.
Podczas Weekendu Biegowego odbyły
się dwie imprezy biegowe. W sobotę biegacze zgromadzili się w Parku im. Wybickiego, by zachowując zasady bezpieczeństwa
związane z Covid-19, wziąć udział w Piąteczce
dla każdego.
150 osób zapisało się, by pokonać
5 km trasę, tradycyjnie prowadzącą ulicami
Nowego Dworu Maz. Nie zabrakło także
biegów dla najmłodszych, którzy startowali w czterech kategoriach wiekowych na
dystansach od 200 m do 800 m. Jak zawsze
pieniążki uzyskane ze sprzedaży pakietów
na biegi młodzieżowe zostały przekazane
na wsparcie leczenia chorego dziecka z Nowego Dworu Maz. Tym razem wylicytowano także numery startowe z „1” i łącznie dla
małego Sebastiana udało się uzyskać kwotę
1590 zł. Zarówno przed biegami dla dzieci,
jak też przed biegiem głównym uczestnicy
wzięli udział w profesjonalnie przeprowadzonej, energicznej rozgrzewce, a po zdobyciu medali na wszystkich czekał smaczny
poczęstunek. Zwycięzcy w licznych kategoriach otrzymali puchary oraz nagrody
wręczane przez Burmistrza Miasta Pana
Jacka Kowalskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór Pana Karola
Bielca.

Najlepsi w kategorii open okazali się:
Kobiety
I miejsce Karolina Graczyk
II miejsce Monika Bytner-Kwiatkowska
III miejsce Katarzyna Strumnik
Mężczyźni
I miejsce Rafał Szymborski
II miejsce Maciej Masiarek
III miejsce Łukasz Brylski
Gratulacje dla wszystkich uczestników.
Niesamowite sportowe emocje Weekendu Biegowego będą miłym wspomnieniem a organizatorzy już przygotowują
kolejną imprezę. Tym razem zawody odbędą
się w wyjątkowym miejscu, bo na samochodowym torze wyścigowym.

Wyniki w kategorii OPEN:
Kobiety
I miejsce Monika Bytner-Kwiatkowska
II miejsce Agnieszka Żuraniewska
III miejsce Julia Nikołajuk
Mężczyźni
I miejsce Marcin Wysocki
II miejsce Jarosław Kulik
III miejsce Norbert Świerczyński
Następnego dnia odbyły się już zmagania
na dystansie Półmaratonu Trzech Rzek. Mimo
początkowo niesprzyjającej, deszczowej aury,
biegacze punktualnie stawili się na start, by
o 9:30 wyruszyć na trasę przebiegającą nad
Narwią, a następnie nad Wisłą.
www.nowydwormaz.pl
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Amatorzy pożegnali lato

TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

n Tradycyjnie, co roku, Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”
organizuje, na pożegnanie lata, turniej piłkarski (25 września).

T

egoroczne zawody swoim patronatem objął burmistrz miasta
Jacek Kowalski. Drużyny rozgrywały zawody systemem „każdy z każdym”. Mecze przebiegały w sportowej atmosferze, na boisku
toczyła się zacięta walka ale zgodna z przepisami. A oto wyniki spotkań:
Corona Export – Bezlitośni			
– 2:3
Herkules – Intercars			
– 0:2
Delta – Sparta 				
– 1:2
Corona Export – Intercars			
– 1:2
Bezlitośni – Sparta				
– 2:1
Herkules – Delta				
– 0:3
Corona Export – Sparta			
– 0:3
Intercars – Delta 				
– 2:0
Bezlitośni – Herkules			
– 3:1
Corona Export – Delta			
– 2:1
Sparta – Herkules 			
– 1:2
Intercars – Bezlitośni			
– 1:3
Corona Export – Herkules			
– 1:4
Delta – Bezlitośni				
– 0:2
Sparta – Intercars				
– 0:3
Najlepszym bramkarzem turnieju został Robert Goszczycki a królem strzelców Kamil Pudelski. Drużyna zwycięzców wystąpiła w składzie: Wiktor Komendowski, Piotr Komendowski, Marcin Komendowski, Bartosz Kużel, Kamil Pudelski, Oskar Dąbrowski, Jacek Słomczyński,
Łukasz Łuszczyński, Paweł Balcerzak, Mariusz Fluder, Jarosław Mamaj.
Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufundowane przez
Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego.

Bieg Pamięci w 100-lecie Bitwy Warszawskiej
n W dniach 15 – 16 sierpnia w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej Straż Miejska w Łodzi przy współudziale Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej będzie organizatorem
Biegu Pamięci (sztafety biegowej) Łódź – Radzymin pod hasłem „Chwała Bohaterom”.

J

ej trasa prowadziła m.in. przez Modlin i Nowy Dwór Mazowiecki. Biegacze zmieniając się co 10 km, pokonali trasę długości 260 km. W godzinach porannych 16 sierpnia 2020 r., na 202
km, biegacze a później także oficjalna delegacja organizatorów, dotarli do Cmentarza Wojennego w Modlinie, gdzie pod pomnikami
i na grobach żołnierzy z 1920 r. zapalili znicze. W składzie delegacji
byli m.in. mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Teresa Stroińska –
Macińska, Zbigniew Kuleta.
W Powiecie Nowodworskim trasa biegu prowadziła przez
miejsca pamięci znajdujące się w Borkowie, Nasielsku, Cieksynie, Pomiechówku. Bieg Pamięci zakończył się 16 sierpnia 2020 r.
w Radzyminie ok. godz. 12.00.
Patronat nad sztafetą biegową objął Szef Urzędu Do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezydent Łodzi oraz Arcybiskup – Metropolita Łódzki. Była to już trzecia sztafeta biegowa,
którą wspólnie zorganizowali Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypo-
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spolitej Polskiej i Straż Miejska w Łodzi (dla Straży Miejskiej w Łodzi
jest to dwunasta sztafeta biegowa).
W 2018 r., w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości,
w dniach 10-18 maja 2018 r. zorganizowaliśmy sztafetę biegową
Łódź – Monte Cassino dla oddania hołdu bohaterskim żołnierzom
z Monte Cassino. Na szczyt Monte Cassino uczestnicy biegu dotarli
w 74 rocznicę zwycięskiej bitwy – 18 maja 2018 r., pokonując 2000
km. Bieg odbył się pod honorowym patronatem minister Anny Marii
Anders (obecnie ambasador RP w Rzymie).
1 sierpnia 2019 r., zorganizowaliśmy sztafetę z Łodzi do Warszawy, której ideą było oddanie hołdu bohaterskim żołnierzom Powstania Warszawskiego, w 75 rocznicę jego wybuchu. Trasa sztafety
biegowej pod hasłem „Pamiętamy o Powstańcach Warszawskich.
Cześć i Chwała Bohaterom”, prowadziła przez miejsca pamięci narodowej, gdzie uczczono poległych żołnierzy Armii Krajowej, zapalając okolicznościowe znicze m.in. w Budach Zosinych, Wierszach,
Palmirach, Pociesze, Truskawiu, Laskach i na Lotnisku – Bielany. Końcowym etapem sztafety był udział w centralnych uroczystościach
na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie pod
pomnikiem Gloria Victis uczestnicy sztafety zapalili znicze i złożyli
kwiaty na grobach powstańców.
n
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Hulajnogi jeździły po Twierdzy
n Z okazji Narodowego Dnia Sportu,
obchodzonego 19 września, Uczniowski Klub Sportowy „Reduta”, działający
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 4 oraz kadra wychowania fizycznego
szkoły (p. B. Siwek, p. J. Wilde, p. A. Biegaj), zorganizowała zawody w bardzo
nietypowej konkurencji.

W

związku z tym, że wśród dzieci
i młodzieży bardzo popularnym
sportowym sprzętem stała się hulajnoga
postanowiliśmy zorganizować mistrzostwa
szkoły w tej konkurencji czyli wyścigi na hulajnogach. Zawody przeprowadzono w grupach wiekowych czyli startowały dziewczęta
i chłopcy klas 0-III, IV-VI i VII-VIII.
Ku uciesze organizatorów zawodów
dopisało wszystko, frekwencja, wspaniała
pogoda oraz kibice – rodzice którzy przyszli
oglądać swoich pupilów. Walka na trasach
poszczególnych biegów była bardzo zacięta

TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

ale liczyła się przede wszystkim wspaniała zabawa której nie zabrakło. A oto wyniki w poszczególnych grupach:
Klasy 0 – III dziewczęta
I miejsce – Pracz Barbara
II miejsce – Grzybowska Pola
III miejsce – Cichal Barbara
Chłopcy
I miejsce – Adamski Piotr
II miejsce – Durczyk Kacper
III miejsce – Brylikowski Jakub
Klasy IV – VI dziewczęta
I miejsce – Kilian Maria
II miejsce – Grzybowska Gabriela

Najszybszy Bieg w Polsce na Torze Modlin
n Wyścigowe emocje Najszybszego Biegu w Polsce, organizowanego przez Rozbiegamy Nowy Dwór w ramach inicjatywy Aktywny Nowy Dwór, już za nami.

P

ierwsza w kraju impreza biegowa
na samochodowym torze treningowym spotkała się ze wspaniałym przyjęciem
uczestników, dzięki którym mogliśmy być
świadkami ekscytującej rywalizacji sportowej. W sobotę na Tor Modlin, gdzie odbywało się wydarzenie, zawodnicy przybywali już
od 14:00, by odebrać swoje pakiety startowe
lub dokonać rejestracji. Sportowe zmagania
rozpoczęły się o 17:00 biegami dla dzieci
i młodzieży w podziale na cztery kategorie
wiekowe, na dystansach od 200 do 800 m.
Wszystkie dzieci na mecie zdobyły medale
pamiątkowe, a wśród nich również niepełnosprawny Filipek, który pokonał trasę w wózku
prowadzonym przez Prezesa Stowarzyszenia
Rozbiegamy Nowy Dwór – Karola Bielca. Dla
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Filipa przekazany będzie również cały przychód z pakietów dziecięcych. Jesteśmy dumni ze wspaniałej postawy dzieci, które wystartowały charytatywnie, by wesprzeć rehabilitację chłopca. W oczekiwaniu na wyniki duzi
i mali zawodnicy obejrzeli pokaz młodych,
nowodworskich iluzjonistów. Mimo kapryśnej aury, która przyniosła wieczorne opady
deszczu, nie zabrakło śmiałków, którzy o 19:00
i 19:30 podjęli wyzwanie na 5 km dystansie
biegu głównego. W atmosferze nawiązującej
do wyścigów samochodowych, start sygnalizowała flaga z szachownicą, a blask jupiterów
oświetlał trasę. Wyniki prezentowane były na
dużych telebimach. Pierwsza na mecie wśród
kobiet była mistrzyni Polski na dystansie 5 km
– Ewa Jagielska, a wśród mężczyzn najszybszym biegaczem okazał się Maciej Kwarta.
Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników oraz zwycięzców zarówno w kategorii
open, jak też pozostałych. Impreza odbywała
się pod honorowymi patronatami Marszałka

III miejsce – Tuszyńska Gabriela
Chłopcy
I miejsce – Grunkowski Aleksander
II miejsce – Milewski Miłosz
III miejsce – Chmielewski Oliwier
Klasy VII – VIII chłopcy
I miejsce – Przybysz Oskar
II miejsce – Pyrzeński Oskar
III miejsce – Putz Łukasz
Na zakończenie zawodów wręczono nagrody ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Zdzisława
Szmytkowskiego oraz UKS „Reduta”.
n

TeksT I Foto Aktywny Nowy Dwór

Województwa Mazowieckiego, Starosty Nowodworskiego oraz Burmistrza Miasta Nowy
Dwór Mazowiecki. Partnerem projektu było
Mazowsze Sercem Polski. Niesamowita atmosfera wydarzenia i pozytywne przyjęcie
uczestników motywują do planowania kolejnych edycji Najszybszego Biegu w Polsce.
A tymczasem zapraszamy do zapisów na
jesienne wydarzenie sportowe, organizowane przez Rozbiegamy Nowy Dwór i inicjatywę Aktywny Nowy Dwór – Bieg Obrońców
Modlina, który 14 listopada odbędzie się
w Twierdzy Modlin.
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Miesięcznik Samorządowy

Turniej piłkarski „Dzikich drużyn” w Twierdzy

TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

n Realizując ideę VIII edycji Narodowego Dnia Sportu,
19 września, Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” działający
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 zorganizował piłkarski turniej „Dzikich drużyn” w którym udział wzięły drużyny
szkół podstawowych.

N

ie zabrakło emocji, spięć i sytuacji podbramkowych, ale walka była fair. A oto klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – drużyna WDT
– 4 pkt.
II miejsce – drużyna Ministranci – 3 pkt.
III miejsce – drużyna Arbuzy
– 1 pkt		
Najlepszym strzelcem turnieju został Jakub Barszczak a bramkarzem Kamil Caban. Tryumfatorzy turnieju wystąpili w składzie: Mateusz Tulin, Oskar Pyrzeński, Kacper Trojak, Konrad Dąbrowski, Hubert
Fedorów, Dawid Mielczarek, Mateusz Sobolewski, Szymon Boczek.
Na zakończenie zawodów najlepszym wręczono nagrody ufundowane przez UKS „Reduta”.

Turniej piłkarski w Twierdzy

TeksT I Foto Sławomir Krzeczkowski

n Tradycyjnie, o kilku lat w sierpniu,
Uczniowski Klub Sportowy „Reduta” organizuje turniej piłkarski z okazji święta
Wojska Polskiego.

W

tym roku honorowy patronat zawodów objął Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski. Dopisały drużyny , dopisała
doskonała pogoda i na Orliku w Twierdzy
obejrzeliśmy kawał dobrego futbolu. Mecze
rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Na
boisku było mnóstwo walki, zaangażowania
oraz efektownych bramek.
Nad wszystkim doskonale czuwał sędzia
zawodów Michał Szymański.
A oto wyniki meczów:
Herkules – Goliat		
2:3
Bezlitośni – Sparta Modlin
1:0
Delta – Goliat			
2:0
Herkules – Bezlitośni		
1:1
Delta – Sparta Modlin		
2:5
Goliat – Bezlitośni		
0:4
Sparta Modlin – Herkules
2:1
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Delta – Bezlitośni		
Sparta – Goliat			
Delta – Herkules		
Końcowa klasyfikacja turnieju.
		
Punkty
I miejsce – Bezlitośni
10
II miejsce – Sparta Modlin 9
III miejsce – Delta
4

0:2
3:0
1:1
Bramki
8:1
10:4
5:8

Zwycięska drużyna Bezlitośni wystąpiła w składzie: Oskar Dąbrowski (GK),
Łukasz Kurpiewski, Wiktor Komendowski,
Piotr Komendowski, Marcin Komendowski,
Mariusz Fluder, Bartosz Kużel, Paweł Balcerzak, Jarosław Mamaj, Kamil Pudelski, Łukasz Łuszczyński. Najlepszym bramkarzem
turnieju został Oskar Dąbrowski, a królem
strzelców turnieju Michał Rutkowski, zdobywca 4 bramek.
Na zakończenie zawodów najlepszym
wręczono nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Jacka Kowalskiego.
n

www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE

Pływackie pierwsze sukcesy!

SPORT
TeksT red. Foto NOSiR Swimming Team

n We wtorek 29 września na basenie OSiR Włochy odbyły się
pierwsze po przerwie zawody Grand Prix Warszawsko – Mazowieckiego Okręgu Pływackiego.

D

o rywalizacji stanęli zawodnicy urodzeni w 2010 r.
Reprezentant Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Jewgienij Zubakhin, okazał się najlepszym zawodnikiem na dystansach 50 i 100 m stylem dowolnym, wygrywając obydwa dystanse.
W konkurencji 100 m st. zmiennym nowodworzanin zajął 3 miejsce.
4 medale, zdobyte przez Jewgienija uplasowały nasz klub na III
miejscu w klasyfikacji medalowej.
Już niedługo do rywalizacji w zawodach rangi wojewódzkiej staną
starsi zawodnicy Trenera Macieja Wdowiarskiego. Gratulujemy i trzymamy kciuki!
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki dofinansowano
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 204,00 zł”

Całkowity koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi
511,60 zł. Obecny projekt jest kontynuacją działań
rozpoczętych w 2011r. W roku 2019 r. chęć udziału
w projekcie realizowanym w roku 2020 r. zadeklarował
1 właściciel budynku pokrytego wyrobami azbestowymi.

Dnia 07.07.2020 r. Uchwałą NR 836/2020 Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową nr 2536/20/OZ/
DA z dnia 28.09.2020 r. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
otrzymało dotację w wysokości 3 284,00 zł. na realizację
projektu pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki”.

Zgodnie z umową zawartą z PHU PIOTR JACZYŃSKI,
ul. Warszawska 38 B, 05-084 Leszno w dniach od
1 września 2020 r. do 30 września 2020 r. zostało odebranych
i zutylizowanych 1,279 Mg wyrobów azbestowych. Na
składowisko odpadów niebezpiecznych trafi 1,279 MG
azbestu.

Wysokość dofinansowania zadania udzielonego w ramach
Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie
województwa mazowieckiego wynosi do 40 % kosztu
kwalifikowanego brutto.

www.nowydwormaz.pl
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