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Drodzy Mieszkańcy
Za nami jubileuszowe, X Dni Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Dziękuję wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w tej trzydnio-

wej imprezie i wszystkim dzięki którym mogliśmy 
się bawić, czyli jak zawsze niezawodnym sponsorom. 
Tym, których zabrakło można powiedzieć tylko tyle 
żeby żałowali. 
A jest czego. Występy Stachurskyego, Budki Suflera, 
Video i  Danzela oraz moc innych atrakcji były wprost 
niepowtarzalne. 
Kolejna duża impreza plenerowa już w pierwszej po-
łowie lipca. O jej  szczegółach  informujemy na na-

szej stronie internetowej  www.nowydwormaz.pl. Ser-
decznie zapraszam do śledzenia na bieżąco informacji 
tam zamieszczanych. Miłośnicy muzyki i dobrej za-
bawy z całą pewnością znajdą tam coś dla siebie.
Również młodsi w wakacje nie będą mogli narzekać 
na nudę. Bogatą ofertę na ten letni czas przygotowali 
dla nich NOK, NOSiR i miejskie biblioteki. Szczegó-
łowy program akcji „Lato w Mieście” zamieszczamy 
w tym numerze Faktów. 

Zatem życzę wszystkim słonecznych wakacji, uda-
nego wypoczynku i do zobaczenia na następnych no-
wodworskich koncertach!

Nowodworski ZWiK jako druga instytu-
cja na Mazowszu uzyskał potwierdze-
nie o przyznaniu środków od instytucji 
pośredniczącej. W ramach 5 konkursów 

przygotowanych było 41 projektów z czego tylko 
8 uzyskało pozytywną ocenę. Wśród nich nasza 
spółka. 
W ramach całego projektu zrealizowanych zostanie 
kilka zadań, tj. modernizacja oczyszczalni ścieków 
„Południe”, budowa wodociągu i kanalizacji w ul. 
Przeskok i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Miesz-
ka I, budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Nowe-

Sukces ZWiK-u
W najbliższych miesiącach ruszy kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków „Południe”. 
Mieszkańcy Osiedla Młodych znowu będą mogli oddychać powietrzem wolnym od niemiłych 
zapachów. To jedno z pięciu zadań, na które Zakład Wodociągów i Kanalizacji pozyskał 
dofinansowanie z europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. 

TeksT i FoTo ANetA PIelAch-PIeRścIeNIAK

w wyścigu o unijne środki
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W ciągu trwającej pól godziny wizyty dziennikarze 
obejrzeli boisko główne, boiska boczne – wielofunk-
cyjne z nawierzchnią poliuretanową i boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną nawierzchnią, halę widowiskowo- 
-sportową, a także zobaczyli plac budowy basenu. 
Gospodarzem spotkania w Nowym Dworze był Bur-
mistrz Miasta Jacek Kowalski. Szczegółowo omó-
wił plany rozbudowy infrastruktury sportowej na te-
renie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Przedstawił m.in.  plany przebudowy stadionu miej-
skiego w tym trybun i wieży spikerskiej. Pytających 
o jakość oświetlenia zapewnił, że spełnia ono wszel-
kie wymogi federacji piłkarskich.  
Burmistrz podkreślił jednocześnie, że wszystkie re-
alizowane inwestycje mają pełnić kilka funkcji, 
a uzyskanie przez Nowy Dwór statusu centrum tre-
ningowego jest tylko jedną z nich. „Najważniejsze 
dla nas jest to, aby niezależnie od EURO 2012, 
obiekty te służyły mieszkańcom. Tak też staramy się 
je projektować” – powiedział burmistrz. 
Po obejrzeniu płyty głównej stadionu delegacja prze-
szła na boiska boczne. Tu pytania dotyczyły m.in. ja-
kości nawierzchni sztucznej na boisku do piłki noż-
nej. Burmistrz poinformował gości, że trawa na bo-
isku bocznym ma wszelkie certyfikaty FIFA. Za-
pewnił też, że miasto będzie dalej o nie występować 

gdyż ich utrzymanie jest gwarantem jakości obiektu
Znany dziennikarz sportowy i komentator – Ro-
man Kołtoń, który po raz drugi w ciągu miesiąca był 
obecny na naszych obiektach, zauważył szybkie tem-
po prac na placu budowy basenu. „Jak byłem tu mie-
siąc temu to tych ścian jeszcze nie było” – podkreślił 
pokazując na stojące już ściany parteru pływalni. 
Burmistrz  przedstawił także plany innych inwesty-
cji realizowanych w mieście, które pomogą uzyskać 
miastu status centrum treningowego. Wspomniał 
o wiaduktach kolejowych realizowanych przez PKP, 
modernizacji dróg wojewódzkich nr. 579 i 631 oraz 
linii kolejowej Warszawa – Gdynia. Jak powiedział, 
wszystkie te przedsięwzięcia usprawnią komunikację 
do miasta oraz w samym mieście. 
Wizyta dziennikarzy była realizowana w związku 
z przygotowaniami do EURO 2012, a wynika ona 
z dużego zainteresowania prasy tematem centrów 
pobytowych na Piłkarskie Mistrzostwa. Każdy taki 
wyjazd studyjny ma zainspirować dziennikarzy do 
pisania artykułów.  
W objeździe centrów wzięli udział przedstawiciele 
takich mediów, jak: Dziennik, Forum Samorządowe, 
Hotelarz, IAR, MICE Poland, Newsweek, PAP, Pol-
sat, Polska, Polskie Radio Euro, PRESS, Puls Biz-
nesu, Radio Zet, Rzeczpospolita, TVP Sport. 

go Dworu, modernizacja pompowni w ul. Mieszka 
I, budowa sieci kanalizacyjnej w Modlinie Górka. 
W obecnym projekcie nie zostały ujęte prace 
w dzielnicy Okunin. Było to związane z trudnościa-
mi w skompletowaniu dokumentacji oraz odmową 
wejścia w teren ze strony Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich – zarządcy głównej drogi wio-
dącej do Okunina, w której prowadzone byłyby pra-
ce. Jednak jak mówi Prezes ZWiK Janusz Dąbrow-
ski jeżeli dokumentacja zostanie uzupełniona zada-
nie to zostanie zrealizowane ze środków krajowych 
w tym środków własnych Spółki. 
Najbardziej kosztochłonnym elementem całej in-
westycji będzie modernizacja oczyszczalni ścieków 
„Południe” z naciskiem na rozwiązanie problemu 
gospodarki osadowej. 
Prace prowadzone w ramach tej inwestycji do-
tyczyć będą głównie wymiany wyposażenia oraz 
przystosowania istniejących obiektów do aktual-
nych wymogów i standardów. Projekt zakłada m.in. 
hermetyzację przepompowni ścieków oraz mon-
taż biofiltra, które zniwelują nieprzyjemny zapach. 
Dodatkowo zakupiona zostanie nowa prasa do osa-
dów. Stara, którą dotychczas wykorzystywał ZWiK 
była nieefektywna. Generowała dodatkowe koszty, 
gdyż do przerobu pozostałych odpadów trzeba było 
zamawiać firmę zewnętrzną. Teraz będą oszczęd-
ności. 
Prezes ZWiK Janusz Dąbrowski poinformował, że 
realizacja projektu właściwie już się rozpoczęła. 
Skanalizowano ul. Przeskok w Modlinie Starym 
oraz doprowadzono do niej wodę. Przetarg na bu-
dowę kanalizacji w ul. Mieszka I zostanie ogło-
szony w najbliższym czasie. Wydatki poniesione na 
realizację tych zadań (po ich uwzględnieniu w ne-
gocjowanej właśnie umowie o dofinansowanie) zo-
staną zrefundowane w ramach projektu. 
Cały budżet inwestycji to 31 058 tys. zł. 53% tej 
kwoty, tj. ok. 15 mln, pochodzić będzie z dotacji 
z Funduszu Spójności. Środki brakujące będą uzu-
pełnione pożyczką z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska lub innego źródła. 
Środki finansowe będą przekazywane na konto 
ZWiK (stworzone odrębnie na cel realizacji Pro-
jektu) w postaci zaliczki oraz refundacji wydatków 
poniesionych na realizację Projektu.
W efekcie tych wszystkich prac do kanalizacji ma 
być podłączonych 96% gospodarstw domowych. 
Na dziś jest to 77%.  Zakończenie inwestycji prze-
widziane jest w 2013 roku. 

W poniedziałek 8 czerwca piętnastoosobowa grupa dziennikarzy mediów ogólnopolskich 
wizytowała obiekty ubiegające się o status centrum treningowo-pobytowego na EURO 2012. 
Przystankiem na trasie wiodącej przez Józefów do Gdańska i Poznania był Hotel Warszawianka  
w Jachrance i obiekty sportowe NOSiR. 

Euro 2012
wizyta dziennikarzy w Nowym Dworze Mazowieckim
TeksT ANetA PIelAch-PIeRścIeNIAK FoTo SebAStIAN bAńbURA
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W dziale „Sylwetki” prezentujemy dziś wywiad  
z wiceprzewodniczącym Rady – Sławomirem Olikowskim.

Jak wyglądała Pana droga do Rady? Skąd chęć 
kandydowania?
działam społecznie od 1981 roku a zwią-
zane jest to z moją pasją – wędkarstwem. 

Zacząłem działać w kole wędkarskim na terenie 
Nowego dworu, no i właściwie od tamtej pory 
tak to się potoczyło. Jest to już z 28 lat. Przez te 
lata byłem członkiem Rady Nadzorczej w Spół-
dzielni Mieszkaniowej, a także w firmie, w której 
pracuję. W latach 1997–1998 byłem współzało-
życielem organizacji Nasza Gmina – Nasz Powiat, 
która działa do dziś.  Jakiś czas byłem jej prze-
wodniczącym. I właśnie w tym momencie zaczęło 
się zainteresowanie samorządnością. Kandydo-
wałem wówczas bez powodzenia do Rady. osta-
tecznie zostałem członkiem spoza Rady Komisji 
Komunalnej, Inwestycji i ochrony środowiska. 
Następne 4 lata nie uczestniczyłem w pracach 
samorządowych, ale jednocześnie interesowałem 
się jak to wygląda. W ostatnich wyborach udało 
mi się zdobyć mandat radnego. Sukces wyborczy 
był dla mnie ogromnym zaskoczeniem i dziękuję 
wszystkim, którzy mi zaufali. 

A jak wygląda z perspektywy tych trzech lat praca  
w Radzie? Czy tak sobie Pan ją wyobrażał? 
Z racji doświadczenia w pracy w komisji jako czło-
nek spoza Rady, ta praca nie była dla mnie ja-
kimś wielkim zaskoczeniem. W międzyczasie, nie 
będąc radnym, stykałem się  z tym co się dzieje 
w samorządzie. dodatkowo z racji działalności w 
Związku Wędkarskim miałem kontakt z urzędem, 
radnymi, nie było mi to obce. było to na pewno 
nowe wyzwanie, ale tego też się spodziewałem. 
Pierwszym takim trochę zaskoczeniem było two-
rzenie koalicji, opozycji. było to dla mnie novum 
i trochę mnie to stresowało. Ja jestem bardziej 
skłonny do porozumień niż do podziałów i pa-
trząc dziś na Radę myślę, że się udało. Na po-
czątku była to taka bardziej szarpanina, tworzenie 
klubów, tarcia. teraz jest wyciszenie, współpraca, 
pracujemy bardziej rzeczowo, merytorycznie i ra-
cjonalnie. to działa na korzyść całego miasta. 

A jak postrzega Pan rolę radnego? 
Radny jest od pomysłów, inicjowania, sam nic nie 
jest w stanie osiągnąć. Jego rolą i zadaniem jest 
przekonanie innych do swoich racji i posłów. Gdy 
to się udaje możemy mówić o sukcesie. to jest to 
na czym polega dla mnie praca radnego. Uwa-
żam, że takie moje podejście zaowocowało  tym, 
że zostałem wiceprzewodniczącym Rady. Na po-
czątku było różnie. Nie było nici porozumienia. te-
raz jest inaczej. osobiście wychodzę z założenia, 
że lepiej mieć stu przyjaciół niż jednego wroga 
i na tym właśnie, na budowaniu  porozumienia się  
koncentruję. 

A na czym jeszcze polega Pana praca w Radzie Miej-
skiej? 
Pozostałe moje działania skupiają się wokół ha-
seł, z którymi szedłem do wyborów. Po pierw-
sze – przyciągać do miasta inwestorów. Myślę, 

że po trochu mi się to udaje. W firmie w której 
pracuję – Pollena Aroma,  zrodził się pomysł wy-
prowadzki z Warszawy ze względu na duże kosz-
ty utrzymania. dużo mnie kosztowało, aby prze-
konać zarząd firmy, że „jedynym miejscem na 
świecie” gdzie powinniśmy przenieść produkcję 
jest Nowy dwór. Udało mi się. W tej chwili są pro-
wadzone prace przygotowawcze do rozpoczęcia 
inwestycji, która mam nadzieję ruszy już pod ko-
niec tego roku. 
Kolejne sprawy to: ścieżki rowerowe – zadanie 
wpisane jest do Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego, budowa basenu – już realizowana, ko-
munikacja wewnątrz miasta – nowo projektowa-
na ul. Mazowiecka rozwiąże problem komunikacji 
w mieście i wreszcie – rewitalizacja parku.
Podkreślam tylko, że to jest praca i zasługa ca-
łej Rady, nie tylko moja. to wola wszystkich rad-
nych, którzy zaakceptowali kierunki nakreślane 
przez mieszkańców. Ja jestem tylko skromnym 
przekaźnikiem. 

Jakie jest Pana hobby?
Przede wszystkim wędkarstwo i muzyka lat  
60-70-80-tych. Jestem jej fanem, zbieram stare 
dobre przeboje. Pasjonuje mnie też dobry film. 

Czy wędkarstwo przekłada się jakoś na pracę w Ra-
dzie?
Na pewno, przy czym wędkarstwo to nie tylko ło-
wienie ryb, ale również ochrona środowiska. Z racji 
pracy w Radzie wiem w jaki sposób można pozy-
skać wsparcie ze strony samorządu dla Polskiego 
Związku Wędkarskiego, aby dbać o środowisko. 
Sukcesem tej współpracy jest praktycznie wyeli-
minowanie kłusownictwa na naszym terenie. dzię-
ki wsparciu samorządu, policji i innych służb udało 
się znacznie ukrócić  ten proceder, który był na na-
szym terenie prawdziwym problemem.

A jeśli chodzi o sprawę kormoranów, które uprzy-
krzają wam wędkarzom życie? Jak dalej wygląda 
sprawa z nimi?
to już będzie działanie na wyższym szczeblu. Je-
stem członkiem okręgu Mazowieckiego PZW 
i tam będę dalej walczył o rozwiązanie problemu 
kormoranów. będziemy występować do Minister-
stwa ochrony środowiska. 

A inne działania na rzecz mieszkańców?
Inne moje działania koncentrują się na ekologii, 
jej propagowaniu. ekologia to zresztą moja dru-
ga pasja. ostatnio dzięki uprzejmości dyrektor 
Zespołu Szkół nr 3 Marioli Zielińskiej zorganizo-
waliśmy, jako Związek, konkurs ekologiczny dla 
uczniów. Wysłaliśmy ich prace do Zarządu Mazo-
wieckiego PZW i 11 z nich zostało nagrodzonych 
wyróżnieniem. W maju z członkami Związku i rad-
nymi Rady Miejskiej  sprzątaliśmy wał nad Na-
rwią. organizujemy też zawody wędkarskie. Pla-
nowaliśmy zawody ogólnopolskie, jednak w tym 
roku się nie powiodło.  Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku się uda.

Jakie zmiany  zaszły w Pana okręgu wyborczym od-
kąd został Pan Radnym?
całe miasto zmienia swoje oblicze, moja dzielnica 
też. Miasto remontuje obecnie ul. Nadwiślańską, 
zostały wymienione nawierzchnie i chodniki na 
Pólku, wybudowano parkingi. W planach jest bu-
dowa boisk przy Zespole Szkół nr 2. Na pewno 
każdy ubolewa nad stanem chodników na ul. bo-
haterów Modlina i Paderewskiego. Na bohaterów 
Modlina zaczynamy już prace projektowe więc 
można odetchnąć z ulgą. Na remont chodnika 
na ul. Paderewskiego trzeba jeszcze poczekać. 
Poprawa nastąpi dopiero po wybudowaniu wia-
duktów PKP.  

Czy są takie zadania, które wymagałyby od Pana 
jeszcze większej motywacji do pracy? 
Na pewno są i będą pojawiały się kolejne.  Jed-
nym z nich jest uporządkowanie centrum mia-
sta. Jestem radnym całego miasta  i uważam, że 
trzeba dużo zmienić w tym kierunku począwszy 
od Parku Wybickiego. to jest nasza wizytówka, 
mieszkańcy pytają, kiedy zostanie on uporządko-
wany. Myślę, że inni radni też w tym kierunku po-
winni wykazać mobilizację.
druga sprawa to nowe mieszkania i budynek so-
cjalny.  budynek socjalny, za sprawą Komisji Ko-
munalnej już powstaje i tutaj trzeba pochylić czo-
ła za determinację wykazaną przez Komisję. Jej 
członkowie bardzo mocno monitowali władze 
miasta  o powstanie tego budynku. druga rzecz 
to obiekt powojskowy na ul. Paderewskiego i po-
mysł adaptowania go do celów mieszkalnych. 
Jestem członkiem komisji negocjacyjnej i jeżeli 
tylko będzie szansa przeznaczenia go na cele 
mieszkaniowe i pozyskanie kolejnych zasobów to 
będę obydwoma rękami za. Wiele rodzin miesz-
ka w mieście w potwornych warunkach. W dobie 
XXI w. trzeba to zmieniać. 

Czy będzie Pan po raz kolejny startował w wybo-
rach?
trudne pytanie. Nie podjąłem jeszcze decyzji. 
obawiam się takiej brudnej kampanii, nie fair. Nie 
lubię tego i to jest jedyna rzecz, która będzie mnie 
ewentualnie hamować. 

Ostatnie pytanie, bardziej osobiste. Co jest Pana naj-
większym marzeniem prywatnie i zawodowo?
Zawodowo, to jeszcze przed emeryturą chciał-
bym pracować na miejscu, nie dojeżdżać do War-
szawy. teraz firma się przenosi, będzie mi zde-
cydowanie łatwiej. Nie marze, aby awansować 
i być prezesem firmy. Jestem obecnie specjalistą 
ds. produkcji i to mi wystarcza. 
Społecznie to jestem przed wyborami do władz 
Polskiego Związku Wędkarskiego, jestem re-
komendowany na następną kadencję do władz 
okręgu Mazowieckiego i chciałbym dalej praco-
wać dla tego środowiska. to mnie pasjonuje. 

Życzę Panu spełnienia marzeń i dziękuję za roz- 
mowę. 

Sławomir olikowSki
WIcePRZeWodNIcZący  

RAdy MIeJSKIeJ
lAt 53, ŻoNAty,

dWA PSy – oWcZAReK 
NIeMIecKI (16 lAt)  I JAMNIK 

MIeSZKA NA teReNIe oSIedlA 
NoWodWoRZANKA W doMU 

W KtóRyM SIę URodZIł

WyWiad
z wiceprzewodniczącym Rady

rozmawiała ANetA PIelAch-PIeRścIeNIAK
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W czwartek 28 maja odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej. W trakcie obrad radni wysłuchali informacji  
nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta, funkcjonowania dziecięcych i młodzieżowych kół 
zainteresowań oraz stanu przygotowań do obchodów Dnia Dziecka. 

Gościem Sesji był Prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Tomasz Skrzeczyński oraz Dy-
rektor Funduszy Unijnych Krystian Szczepański. Ich 
obecność była ściśle związana z pozyskaniem przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. środków 
finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podziękował pre-
zesowi ZWiK Januszowi Dąbrowskiemu za wzorową 
współpracę w przygotowaniu tego projektu z WFOŚ. 
Teraz prace zmierzają do podpisania umowy i reali-
zacji inwestycji. Burmistrz Jacek Kowalski wyraził 
nadzieje, że to nie będą ostatnie takie środki dla mia-
sta z Funduszu. 
W dalszej części obrad radni wysłuchali szczegóło-
wej informacji nt. funkcjonowania szkół w mieście 
oraz zakresu oferty zajęć pozalekcyjnych i kół za-
interesowań oferowanych uczniom. 
Przedstawiający informację Naczelnik Wydziału 
Edukacji Jerzy Bziuk poinformował, że corocznie 
zwiększa się liczba godzin pozalekcyjnych. Działa 
ponad 80 różnych kół zainteresowań, z których ko-
rzysta ponad 2000 uczniów. We wszystkich placów-
kach działają świetlice. Z obiadów korzysta 800 dzie-
ci ok. 30% stanowią posiłki dofinansowywane przez 
OPS. Z informacji wynikało również, że na prace re-
montowe w placówkach oświatowych, w 2008 roku 
przeznaczono ponad 1 mln 800 tys. zł. 
Przewodniczący Komisji Komunalnej poinformował 
zebranych o przygotowanym przez Komisję planie 
termomodernizacji nowodworskich szkół. Zaznaczył, 
że roczne nakłady na CO to koszt ok. 800 000 tys. 
zł. Po termomodernizacji w kasie miejskiej powinno 
pozostać od 30 do 40% oszczędności. Zaznaczył, że 

jeszcze w tym roku termomodernizacji powinny być 
poddane dwie placówki oświatowe, gdyż plan został 
zaakceptowany przez władze miasta. W najbliższym 
czasie komisja komunalna zasugeruje ich kolejność. 
W dyskusji podkreślono też bardzo dobrą współpracę 
miasta z placówkami oświatowymi, a także z oddzia-
łem powiatowym ZNP. Jego szefowa – obecna na se-
sji – Agata Bysłajew potwierdziła ten fakt, a także 
podziękowała burmistrzowi i radzie za dobre słowa. 
„To wasze decyzje powodują że oświata nowodwor-
ska jest na odpowiednim poziomie. Chodzi tu także 
o komfort pracy nauczycieli”– zaznaczyła.  
Podczas majowej sesji Radni podjęli uchwały w na-
stępujących sprawach:
- zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
- uchylenia uchwały nr XXIX/301/08 w sprawie 
udzielania pomocy finansowej m.st. Warszawa na 
prowadzenie izby wytrzeźwień, 
- uchwalenia lokalnego programu rewitalizacji mia-
sta Nowy Dwór Mazowiecki, 
- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: mo-
tywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za wa-
runki pracy, określenia szczegółowych warunków 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
a także określenia niektórych innych składników wy-
nagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przed-
szkolach i w szkołach prowadzonych przez miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki,
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy- 
-miasta Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Kopernika 33), 
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stano-

wiącej własność osób fizycznych (ul. Przemysłowa),
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty, w przypadku sprzedaży lokalu mieszkal-
nego nr 24 w budynku wielorodzinnym nr 366 przy 
ul. Obwodowej w Nowym Dworze Mazowieckim 
wraz z ułamkową częścią gruntu,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 
bonifikaty, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkal-
nego nr 33 w budynku wielorodzinnym nr 328 przy 
ul. 29 Listopada w Nowym Dworze Mazowieckim 
wraz z ułamkową częścią gruntu,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stano-
wiącej własność Powiatu Nowodworskiego (ul. Pa-
derewskiego).
Dla poprawienia warunków zagospodarowania dział-
ki Rada podjęła uchwały w sprawie zbycia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiących wła-
sność gminy-miasta Nowy Dwór Mazowiecki przy 
ulicach Zakroczymskiej, Zacisze, Bohaterów Mo-
dlina i Mieszka I. 
Na sesji podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Samorządowi Województwa 
Mazowieckiego. Sprawa dotyczy opracowania do-
kumentacji w ciągu ulic Bohaterów Modlina – Oku-
nin, od skrzyżowania z ul. Paderewskiego do skrzy-
żowania z ul. Graniczną. Jest to droga należąca do 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na 
wykonanie dokumentacji samorząd miasta przeka-
zał 100 tys. zł. Zostanie z tego pokryty koszt czę-
ści dokumentacji projektowej wraz z infrastrukturą 
techniczną. Projekt na dalszą część drogi do ul. No-
wodworskiej jest już złożony w MZDW i czeka na 
realizację. 

Wieści
z rady TeksT i FoTo ANetA PIelAch-PIeRścIeNIAK
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przyzwyczajeń dotyczących struktury i kultury picia 
na alkohole niskoprocentowe, trudno mówić o jakimś 
występku pod tym względem. Nie wyeliminujemy 
zupełnie alkoholu z naszego życia i nie mamy prawa 
zakazywać administracyjnie sprzedaży na przykład 
wódki w wybranych przez nas dniach, a piwo jako na-
pój znane jest już dobre kilka tysięcy lat.
Wytwórnia mas bitumicznych firmy Terrag-Asdag 
działa już, o ile mi wiadomo, od kilku miesięcy. Kon-
trola sanepidu nie wykazała jakichkolwiek uciąż-
liwości tego zakładu dla otoczenia, co potwierdza 
choćby fakt, iż Pan Radny nie wie, że już została uru-
chomiona. Z ostatnich doniesień wynika, że firma 
prowadzi prace nad rozwiązaniami, które były pro-
ponowane mieszkańcom podczas sesji Rady Miej-
skiej, a które ograniczą dodatkowo ruch kołowy 
w pobliżu osiedli.
Jeżeli, jak Pan Radny twierdzi, do lokalnych zakła-
dów pracy dowożeni są ludzie spoza naszego mia-
sta i powiatu, i to się opłaca tym zakładom, to ozna-
czałoby, że problem kryzysu, a co za tym idzie bez-
robocia w naszym mieście nie występuje. Żywo in-
teresowałem się tym problemem w czasie gdy by-
łem członkiem Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia. 
Zaobserwowałem brak zainteresowania ze strony 
mieszkańców naszego miasta ofertami zatrudnienia 
w miejscowych zakładach.
Naturalnie nie jest to takie proste i oczywiste. Od kil-
ku lat poziom bezrobocia sukcesywnie spada, a roz-
wój miasta i bliskość Warszawy powoduje, że praca 
jest bardziej dostępna niż w innych rejonach kraju. 
Ocena skutków kryzysu mierzona wzrostem bezrobo-
cia może być więc myląca. O skutkach kryzysu świa-
towego w Nowym Dworze Mazowieckim będziemy 
mogli powiedzieć trochę więcej po zmianach w bu-
dżecie państwa, które mają nastąpić w lipcu i pokażą 
nam w jaki sposób mogą się zmniejszyć dochody bu-
dżetu miasta. W samorządzie, jak Pan wie, możemy 
o stanie budżetu powiedzieć cokolwiek po ocenie wy-
konania półrocznego, które nastąpi na wrześniowej 
lub październikowej sesji Rady Miejskiej. 

Krzysztof Bisialski 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Pytania do Przewodniczącego Rady Miejskiej  
Krzysztofa Bisialskiego
- czy było Panu wiadome o zaproszeniu do mia-
sta przedstawicieli browaru akurat w dniu Matki? 
Pytam, ponieważ kobietom należy się szacunek 
i aby w tym dniu nie martwiły się o bliskich. Przy-
pominam, że już w starożytności mężczyźni ob-
chodzili to święto, a Polacy od co najmniej 86 lat. 
Proponuję, aby na przyszłość z uwagą zaglądać 
do kalendarza ponieważ znikają u nas dobre oby-
czaje i wkrada się bylejakość. 
- czy już uruchomiono w mieście wytwórnię as-
faltu nr II.
- czy zaobserwowano w naszej gminie skutki kry-
zysu, czy przybyło bezrobotnych? Wspominałem 
już wcześniej, że do zakładów pracy w Nowym 
dworze dowożeni są pracownicy z innych gmin 
i powiatów. Warto się tym problemem zająć.

Szanowny Panie Radny,
po uzyskaniu wyjaśnień od Burmistrza Miasta chciał-
bym kolejno ustosunkować się do Pańskich pytań czy 
też zawartych w treści osądów.
Nie było mi wiadome zaproszenie do naszego mia-
sta browaru z piwem, bo takiego zaproszenia nie było. 
W ramach ogólnopolskiej kampanii promocyjnej je-
den z producentów tego napoju wynajął od Miasta te-
ren, na którym zorganizował imprezę promocyjną po-
łączoną ze sprzedażą. Nie musiałem być informowany 
o takim zdarzeniu ponieważ wynajem czy dzierżawa 
terenu należą do wyłącznych kompetencji Burmistrza 
Miasta. Sprzedaż piwa przez różne podmioty komer-
cyjne odbywa się corocznie w Dniu Matki i nikomu 
nie przychodzi do głowy, aby w tym akurat dniu za-
kazywać takiej sprzedaży w sklepach, restauracjach, 
barach lub, jak w tym przypadku, ogródkach. Ini-
cjatywa Pana Radnego jest ciekawa, ale raczej trud-
na do zrealizowania i chyba mijająca się ze zdro-
wym rozsądkiem. Wiele z tych podmiotów sprzedaje 
piwo w dużo bliższych „bylejakości” warunkach niż 
miało to miejsce w przypadku tej imprezy. Warunki 
były przyzwoite i nie odnotowano żadnego incyden-
tu z tym związanego. W czasie kiedy próbujemy wal-
czyć z alkoholizmem, między innymi poprzez zmianę 

Omawiano sprawy związane z utrzymaniem po-
rządku, bezpieczeństwa, planowanymi inwestycjami 
oraz oceniono organizację i przebieg imprez roczni-
cowych organizowanych na terenie osiedla w kwiet-
niu i maju.
W zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa 
zarówno Straż Miejska, jak i policja  wykonują swoje 
zadania na poziomie należytym. Przekazywane przez 
mieszkańców osiedla uwagi realizowane są na bie-
żąco. Jedyny problem to niezgodna z przepisami jaz-
da młodych kierowców zarówno samochodami, jak 
i motocyklami po ulicach osiedla.
Ma ulec to poprawie z chwilą zakupienia przez Straż 
Miejską fotoradaru.
Policja zobowiązała się zwiększyć ilość  patroli za-
równo pieszych, jak i zmotoryzowanych. Każda in-
formacja przekazywana przez mieszkańców w za-
kresie naruszenia porządku publicznego będzie wni-
kliwie rozpatrywana.
Radny Andrzej Świder zapoznał zebranych z usta-
leniami w zakresie przywrócenia porządku na te-
renach będących w posiadaniu Agencji Mienia Woj-
skowego.
Prawdopodobnie od czerwca rozpoczną się prace po-
rządkowe.
Radny Siewruk zwrócił uwagę na planowane w tym 
roku inwestycje na terenie osiedla oraz właściwy nad-
zór Zarządu Osiedla nad realizacją tych prac. 
Za najważniejsze inwestycje uważane są: położenie 
nakładki asfaltowej na części głównych dróg, moder-
nizacja oświetlenia, budowa boiska sportowego na te-
renie Zespołu Szkół. 
Następnie rozpatrzono wnioski mieszkańców odno-
śnie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem 
osiedla.
Ze względu na mnogość spraw postanowiono za-
prosić na teren osiedla przedstawicieli Urzędu Miej-
skiego celem zapoznania z postulatami i prośbami 
mieszkańców. O wynikach spotkania poinformujemy 
mieszkańców poprzez wywieszenie informacji na 
nowych tablicach ogłoszeniowych Zarządu Osiedla 
nr 6. 
Odnośnie organizacji i przebiegu imprez rocznico-
wych na terenie osiedla Zarząd ma wiele uwag.
Uważamy, że temu zagadnieniu należy poświęcić spe-
cjalne posiedzenie. W tym zakresie liczymy na wnio-
ski i propozycje ze strony mieszkańców. 
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Zarządu 
Osiedla – Włodzimierz Oleksiak, podziękował – Elż-
biecie Wiercińskiej, Piotrowi Biłda, Andrzejowi Świ-
der, Wawrzyńcowi Siewruk oraz Przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej – Andrzejowi Kołtun za bardzo 
aktywną pracę na rzecz mieszkańców osiedla.

TeksT i FoTo WłodZIMIeRZ oleKSIAK

Fotoradar 
więcej patroli i porządek
12 maja 2009 r odbyło się kolejne posiedzenie 
Zarządu Osiedla nr 6 w Modlinie Twierdzy.  
Na posiedzenie przybyli przedstawiciele Straży 
Miejskiej, policji oraz liczna grupa mieszkańców. 

Radni pytają:
Waldemar Gajewski
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Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty 
pomocy udzielanej uczniom, wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów 
przez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2009/2010 
w klasach I–III szkoły podstawowej oraz w klasach I gim-
nazjum. Program skierowany jest do: uczniów pochodzą-
cych  z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie 
przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art. 8 ust. 1 
pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca   2004 r. o pomocy społecz-
nej), uczniów pochodzących z rodzin niespełniających 
kryterium dochodowego, w przypadkach określonych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej np.: gdy w rodzinie występuje szczególna sytuacja 
życiowa tj. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, 
długotrwała choroba, przemoc, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych, potrzeba ochrony macie-
rzyństwa, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe 
sytuacja kryzysowa, na podstawie decyzji dyrektora szko-
ły do której uczęszcza uczeń.
Wysokość dofinansowania wynosi:
–  do 150 zł dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz 

uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia,

–  do 150 zł dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz 
uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia,

–  do 170 zł dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz 
uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych 
I stopnia,

–  do 280 zł – dla uczniów klas I gimnazjów.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (praw-
nych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczy-
ciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą 
przedstawiciela    ustawowego lub rodziców zastępczych. 
Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć za-
świadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie za-
siłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku). W uzasadnionych przypadkach za-
miast zaświadczenia o wysokości dochodów można do-
łączyć oświadczenie o wysokości dochodów. Wniosek 
należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2009/2010. W przypadku uczniów po-
chodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł do 
wniosku należy dołączyć uzasadnienie. Dyrektor szkoły 
sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania po-
mocy i przekazuje ją Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór 
Mazowiecki. W przypadku zakupów indywidualnych do-
wodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawio-
na imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub 
rodzica zastępczego, a także rachunek lub paragon (do pa-
ragonu należy dołączyć oświadczenie o zakupie podręcz-
ników). Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca 
rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu 
dowodu zakupu (faktury VAT, rachunku, paragonu) do 
wysokości wartości pomocy. 
W przypadku zakupów dla grupy uczniów, koszty pod-
ręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia 
zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący za-
kupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szcze-
gólności: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń 
będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych pod-
ręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis 
podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący 
zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na 
podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których za-
kupiono podręczniki. Ostateczny termin składania wnio-
sków upływa z dniem 15.09.2009 r.

Wyprawka szkolna 2009/10

Problemy narkotykowe 
– bezpłatne porady
Narkomania to problem różnych grup społecz-
nych.Badania Diagnozy Problemów Społecznych 
w Nowym Dworze Mazowieckim przeprowadzo-
ne w 2008 roku wykazały, że skala zjawiska w na-
szym mieście zasługuje na uwagę i działania z tym 
związane. Od 1 czerwca 2009 roku na terenie 
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnejw Nowym Dworze Mazowiec-
kim przy ulicy Paderewskiego 7, Poradnia Uza-
leżnień I piętro, w godzinach od 14.00 do 16.00 
we wtorki i piątki udziela porad i konsultacji 
w zakresie narkomanii certyfikowany terapeuta 
w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia 
od narkotyków. Z pomocy korzystać mogą osoby 
uzależnione, doświadczające problemów związa-
nych z narkotykami oraz członkowie ich rodzin 
i osoby spotykające się z tym problemem w życiu 
zawodowym, osoby będące mieszkańcami No-
wego Dworu Mazowieckiego. Przedsięwzięcie 
finansuje i realizuje Urząd Miejski w Nowym 
Dworze Mazowieckim na bazie Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania 
Przemocy dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 
rok 2009  oraz we współpracy z Samodzielnym 
Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej  w Nowym Dworze Mazowieckim.

Z    A    P    R    A    S    Z    A    M    Y

Sprawdźmy  
księgi wieczyste
STaROSTa NOWOdWORSKI INFORMUJE 
MIESZKańcóW POWIaTU NOWOdWORSKIEGO 
O POTRZEbIE SPRaWdZENIa ZGOdNOŚcI 
KSIąG WIEcZySTycH Z RZEcZyWISTyM 
STaNEM PRaWNyM ORaZ POdaJE 
SZcZEGółOWy  ZaKRES INFORMacJI 
O cZyNNOŚcIacH NIEZbędNycH dO 
USTalENIa ZGOdNOŚcI KSIąG WIEcZySTycH 
Z RZEcZyWISTyM STaNEM PRaWNyM.

Adres siedziby wydziału ksiąg wieczystych wła-
ściwego dla nieruchomości położonych na terenie 
Nowego Dworu Mazowieckiego, gmin Czosnów, 
Leoncin, Pomiechówek, miasta i gminy Zakro-
czym: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazo-
wieckim  IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Che-
mików 1B. Godziny przyjmowania interesantów: 
poniedziałek: 8:30-18:00
wtorek - piątek: 8:30-14:45  
Księgi wieczyste prowadzone są w systemie in-
formatycznym. Informacje z Centralnej Bazy Da-
nych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, 
wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna 
Informacja Ksiąg Wieczystych (CIKW) oraz jej 
ekspozytury w Wydziałach Ksiąg Wieczystych 
Sądów Rejonowych, w których wdrożono system 
informatyczny. CIKW mieści się w Warszawie 
przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa. 
Dostęp do CIKW, wzory wniosków oraz wysokość 
opłat i sposób ich uiszczania opisane są na stronie 
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości  (ad-
res strony: www.ms.gov.pl) w zakładce rejestry 
i ewidencje; nowa księga wieczysta. Adres i godzi-
ny pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim: Ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy 
Dwór Mazowiecki, Wydział Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami, pok. nr 28, parter. Punkt 
udziela informacji w dni pracy urzędu z wyłącze-
niem czwartków w godzinach od 10:00 do 14:00.
Rodzaje dokumentów, które mogą potwierdzać 
rzeczywisty stan prawny:
– akt notarialny,
– prawomocne orzeczenie sądu,
– ostateczna decyzja administracyjna,
– dokument potwierdzający własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lo-
kalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzin-
nego w spółdzielni mieszkaniowej,
– Akt Nadania Ziemi,
– odpis z księgi wieczystej,
– wypis z rejestru gruntów i budynków,
– inne dokumenty (np. zaświadczenia, ugody są-
dowe, ugody zawarte w postępowaniu administra-
cyjnym). Jeśli niezgodność nie wynika ze zmiany 
stanu prawnego nieruchomości, lecz z wadliwości 
wpisu polegającej na tym, że od początku stan 
prawny ujawniony w księdze wieczystej nie od-
zwierciedlał rzeczywistego stanu prawnego nieru-
chomości istnieje możliwość żądania uzgodnienia 
treści księgi  wieczystej z  rzeczywistym stanem 
prawnym nieruchomości. W razie niezgodności 
danych rejestru gruntów i budynków z orzecze-
niem nieruchomości w księdze wieczystej Sąd 
Rejonowy dokonuje na wniosek właściciela nie-
ruchomości lub wieczystego użytkownika spro-
stowania oznaczenia nieruchomości na podstawie 
danych z rejestru gruntów i budynków.

Więcej na www.nowydwormaz.pl

WyKaZ OdPadóW, KTóRE MOŻNa SKładaĆ 
W WyZNacZONyM MIEJScU W PRZEZNacZONycH 
dO TEGO cElU PalETacH Na TERENIE SP 5:
źródła światła zawierające rtęć, sprzęt oświetleniowy, 
sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, sprzęt biu-
rowy, sprzęt AGD, małogabarytowe urządzenia go-
spodarstwa domowego, narzędzia elektryczne i elek-
troniczne w tym stacjonarne, narzędzia przemysłowe, 
zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, przyrządy me-
dyczne z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i ska-
żonych produktów, przyrządy do nadzoru i kontroli, 
automaty dystrybucyjne, sprzęt RTV, sprzęt telekomu-
nikacyjny, sprzęt energetyczny, baterie i akumulatory 
wszelkiego typu i rodzaju, elektronika inna. Mamy na-
dzieję, że organizując akcję zbiórki zużytego sprzętu 
przyczynimy się do zmniejszenia degradacji środowi-
ska naturalnego oraz pomożemy Państwu w pozbyciu 
się kłopotliwego odpadu. 
Zużyty sprzęt można przywozić też w wakacje oraz po 
wakacjach. Termin zbierania nieograniczony. Najlepiej 
w godzinach od 8.00 do 19.00. W przypadku większej 
ilości proszę o kontakt tel. 508 737 099 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Piątki J.K. Bednarek 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się remont III-go 
piętra Urzędu Miejskiego. Wydział Geodezji został prze-
niesiony do pok. 312. Numery telefonów pozostają 
bez zmian (775 89 61, 775 28 20, 775 28 36). Wydział  
Gospodarki Komunalnej urzęduje na IV p. w pok. 410. 
Numer  telefonu również bez zmian (775 28 56). 
Za utrudnienia przepraszamy.

Zbiórka zużytego sprzętu

UWAGA remont w Urzędzie!
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Pielgrzymka 
samorządowców
TeksT i FoTo WłodZIMIeRZ oleKSIAK 

Świętego Jana Pawła II odnośnie przestrzegania 
zasady sumienności wobec siebie i innych, posza-
nowania drugiej osoby, wychowywania młodego 
pokolenia w duchu patriotycznym.
Po wrażeniach duchowych radni obejrzeli cykl wy-
staw znajdujących się na terenie parków podjasno-
górskich, w Alei Sienkiewicza oraz w III Alei Naj-
świętszej Maryi Panny „1979 – 1989 – od pierw-
szej wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Czę-
stochowie, po pierwsze wolne wybory”.
W godzinach popołudniowych w pełni doznanych 
wrażeń duchowych i estetycznych z pełną wiarą 
w kształtowanie samorządności zgodnie z nakaza-
mi Ojca Świętego Jana Pawła II radni powrócili do 
Nowego Dworu Mazowieckiego.

PS. Uczestnicy pielgrzymki składają serdeczne po-
dziękowania Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
– Krzysztofowi Biesialskiemu za zorganizowanie 
wyjazdu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Miej-
skiej – Bogdanowi Jeziorskiemu za sprawne i bez-
pieczne przeprowadzenie pielgrzymki.
Radę Miejską Nowego Dworu Mazowieckiego 
w 16 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Te-
rytorialnego na Jasną Górę reprezentowali Rad-
ni: Bogdan Jeziorski, Krystyna Zawartko, Zenon 
Bąkowski, Stanisław Brzozowski, Sławomir Or-
likowski, Włodzimierz Laur i Włodzimierz Olek-
siak.

Na początku pielgrzymki nasi radni uczest-
niczyli w prowadzonej w Sali Papieskiej 
debacie „1979 – 1989 – 2009 – w 30 rocz-

nicę I Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do 
Ojczyzny i 20-lecie obalenia komunizmu”.
Z wielką uwagą wysłuchali wystąpień znamieni-
tych osób wspominających i będących uczestnika-
mi wydarzeń tamtych lat.
Ogromne wrażenie na pielgrzymach z całej Polski, 
a w tym i z Nowego Dworu Mazowieckiego wy-
warło wystąpienie Przewodniczącego Stowarzy-
szenia b. Parlamentarzystów Obywatelskiego Klu-
bu Parlamentarnego Mieczysława Gila pt. „Fakty 
i mity Okrągłego Stołu – droga do transformacji”. 
O początkach samorządności mówił Prezes Funda-
cji Rozwoju Demokracji Lokalnej prof. Jerzy Re-
gulski w wystąpieniu „Droga do Samorządności”.
Nasi radni w aktywny sposób zaznaczyli swoją 
obecność podczas dyskusji przedstawiając zebra-
nym sposoby i kierunki rozwoju idei samorządno-
ści oraz osiągnięcia naszych organów samorządo-
wych ze szczególnym uwzględnieniem roli rad-
nych w sprawowaniu mandatu społecznego.
Następnie uczestniczyli w mszy świętej w Kaplicy 
Matki Bożej, celebrowanej przez ks. infułata Ire-
neusza Skubisia – redaktora naczelnego Tygodnika 
Katolickiego „Niedziela”. 
Wsłuchując się uważnie w słowa kapłana, rad-
ni mogli zastanowić się nad realizacją nauk Ojca 

24 maja 2009 radni Rady Miejskiej oraz pracownicy samorządowi reprezentujący Nowy Dwór  
Mazowiecki udali się do Częstochowy na 16 Ogólnopolską Pielgrzymkę Samorządu Terytorialnego 
na Jasną Górę. Pielgrzymka organizowana była pod patronatem J.E. Kardynała Polski  
Józefa Glempa.

Bezpieczne wakacje
TeksT i FoTo StRAŻ MIeJSKA

TeksT AGNIeSZKA SeJdA  FoTo ANetA PIelAch-PIeRścIeNIAK 

W związku ze zbliżającymi się wakacjami Straż 
Miejska przeprowadziła cykl spotkań z dziećmi 
i młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjum i li-
ceum. Tematyka spotkań dotyczyła  bezpiecznego 
i odpowiedzialnego wypoczynku w górach, nad 
wodą i w lesie. Spotkania miały na celu przypomnie-
nie podstawowych zasad, dzięki którym można unik-
nąć w wielu przypadkach przykrych i bolesnych na-
stępstw naszego, często nieodpowiedzialnego, za-
chowania. Na zakończenie każdego spotkania zor-
ganizowano konkursy. Uczniowie mieli okazję wy-
kazać się wiedzą, m.in. na temat udzielania pierwszej 
pomocy. W nagrodę otrzymali upominki. 

Na zaproszenie burmistrza Miasta  
Jacka Kowalskiego Nowy dwór 
odwiedziła dorota Zawadzka 
– telewizyjna Superniania. to postać 
znana chyba wszystkim rodzicom 
i wychowawcom z racji prowadzenia 
popularnego programu edukacyjnego 
dla rodziców i wychowawców. Spotkanie 
odbyło się 6 czerwca br. w Szkole 
Podstawowej nr 7 na osiedlu Młodych.

Superdziecko
– to możliwe

Spotkanie z Supernianią podzielone było na 2 czę-
ści: dla nauczycieli i wychowawców oraz dla rodzi-
ców. Uczestnicy, poza wysłuchaniem interesującej 
prezentacji na temat wychowania i pracy z dzieć-
mi, mieli okazję zadawania pytań temu, uznanemu 
w swojej dziedzinie specjaliście. 
Superniania prowadziła warsztaty z dużym zaan-
gażowaniem, z pasją dzieliła się swoją wiedzą i do-
świadczeniem nie tylko jako psychologa, ale także 
jako rodzica. Podpowiadała jak zrozumieć potrzeby 
dziecka, dawała szereg konkretnych wskazówek 
nt. budowania zaufania we wzajemnych relacjach. 
Dorota Zawadzka wyjaśniała jak radzić sobie m.in. 
z takimi problemami jak dysleksja, ADHD, agresja 
wśród rówieśników. Przekonywała, że wcale nie jest 
trudno wychować i mieć Superdzieci.
Zarówno nauczyciele, jak i rodzice aktywnie uczest-
niczyli w spotkaniu. Zadawali prowadzącej nie-
zliczoną liczbę pytań w zakresie problemów wy-
chowawczych dzieci i młodzieży, a także dzielili się 
z nią swoim doświadczeniem. Spotkaniu towarzy-
szyły pozytywne emocje, ciekawość, radość ze spo-
tkania z interesującą osobowością medialną. 
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Terapeutyczna wycieczka
TeksT i FoTo tPd

Niepełnosprawni z nowodworskiego Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej odbyli wycieczkę krajoznawczą na kre-
sy Polski i Litwę. Ta sentymentalna podróż odbyła się 
w między 26 a 29 kwietnia br. W jej realizacji pomógł 
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim.
Po drodze do miejsca zakwaterowania uczestnicy zwie-
dzali skansen kultury kurpiowskiej w Kadzidle, gdzie 
zachowały się domostwa i gospodarstwa z XIX w. Za-
kwaterowani byli w malowniczym miasteczku położo-
nym przy samej granicy z Litwą – Puńsku. Właściciele 
gospodarstwa agroturystycznego zapewnili im dużo 
atrakcji, m.in. przejażdżkę „Bonanzą” powiązaną ze 
zwiedzaniem okolic. Podczas pobytu była możliwość 
skosztowania regionalnych potraw takich, jak: bliny, 
kołduny, sękacz, mrowisko, a także litewskiego chleba. 
Na Litwie nowodworzanie zwiedzali Wilno, Kow-
no i Troki. W Wilnie odwiedzili Cmentarz na Rosie, 
gdzie pochowanych jest wielu wybitnych Polaków. 
Złożyli kwiaty na grobie matki Józefa Piłsudskiego, 
gdzie również złożone jest jego serce. Zapalili zni-
cze na grobach żołnierzy polskich. Podziwiali obraz 
Matki Boskiej Ostrobramskiej, zobaczyli Cerkiew 
Św. Ducha, Kościół Św. Kazimierza, przeszli na Plac 
Ratuszowy. Następnie ulicami dawnej dzielnicy ży-
dowskiej, mieli okazję przyjrzeć się oryginalnemu 
obrazowi „Jezu ufam Tobie”. Szczególną uwagę 
zwracali na miejsca związane z Adamem Mickie-
wiczem, Juliuszem Słowackim, Józefem Ignacym 
Kraszewskim, Stanisławem Moniuszko, Czesławem 
Miłoszem. Widzieli Uniwersytet Wileński, Filhar-
monię, Ambasadę Polską. Kowno to po Wilnie dru-
gie co do wielkości miasto Litwy, malowniczo poło-
żone w widłach Niemna i Wilii. Oglądali ruiny zam-

ku z XIV w., Kościół Św. Jerzego, największy na Li-
twie Plac Ratuszowy, miejsca związane z pobytem 
Adama Mickiewicza w Kownie, Dom Perkunasa, 
Kościół Witolda, Katedrę Św. Piotra i Pawła. Tro-
ki to dawna stolica Litwy. Tam wycieczka zwiedzała 
zamek na wyspie, który był rezydencją Gedymina 
– Księcia Litewskiego. To on dał początek dynastii 
polskich królów Jagiellonów. Budowę zamku za-
kończył w XV w. Witold – Książę Litewski. Obecnie 
w zamku znajduje się Muzeum Historyczne, w któ-
rym można oglądać bogate zbiory ilustrujące życie 
Wielkiego Księcia Litewskiego. 

W Trokach oglądali domy Karaimów, których z Kry-
mu sprowadził Książę Witold, a ich potomkowie 
mieszkają tam do dziś. Degustowali pierożki karaim-
skie, tzw. kibiny.
W drodze powrotnej podziwiali dziewiczą przyrodę 
Doliny Rospudy i upajali się wspaniałym krajobrazem 
Jeziora Augustowskiego. Wielkim przeżyciem była 
podróż statkiem, którym pływał Papież Polak – Jan 
Paweł II podczas pobytu na Mazurach. Za jego przy-
kładem odwiedzili Studzienniczą i Sanktuarium Ma-
ryi. Zadowoleni, pełni wrażeń i pozytywnych emocji 
powrócili do domu. 

Nic dla mnie, wszystko dla Ojczyzny

Po powitaniu gości, historię modlińskiego korpusu, 
przedstawił Grzegorz Sokołowski. Następnie głos za-
brał Prezes Związku Kadetów II Rzeczpospolitej Mie-
czysław Lenczarowicz, który podzielił się swoimi 
wspomnieniami związanymi z pobytem w szkole ka-
deckiej. Uczennica gimnazjum Marta Nowacka, od-
czytała treść „Katechizmu Kadeckiego”.
Pkt. 4 Jaki powinien być Kadet?
Powinien mieć miłość, bojaźń Boga, przywiązanie do 
religii przed oczyma;
Powinien ojczyznę swą kochać i jej dobro nade wszyst-
ko, i sposobić się do tego, aby się mógł zdatnie po-
święcić na jej usługi i powinien być cnotliwy, pełen po-
szanowania dla zwierzchnych, dobroczynności i afektu 
dla równych, względu dla niższych.
Korpus ten, zorganizowano jako gimnazjum wojsko-
we, z programem wzorowanym na austriackich szko-
łach kadeckich. Na ten cel przeznaczono część koszar 
cytadeli modlińskiej oraz grupy budynków wzdłuż Na-
rwi. W koszarach zaprojektowano kuchnię i wspólną ja-
dalnię, salę gimnastyczną, lazaret, a także mieszkania 
dla oficerów, nauczycieli i urzędników wojskowych. 

W regulaminie przyjmowania obowiązywała kolejność: 
sieroty po oficerach i szeregowych Wojska Polskiego, 
poległych na polu chwały lub zmarłych wskutek peł-
nienia obowiązków służbowych, synowie kawalerów 
Virtuti Militari, synowie oficerów i podoficerów zawo-
dowych pozostających w czynnej służbie wojskowej, 
synowie emerytowanych żołnierzy zawodowych, sie-
roty pozostające pod wyłączną opieką krewnych, sie-
roty po urzędnikach wojskowych i nauczycielach, sie-
roty po obywatelach, którzy padli ofiarą wojny oraz inni 
kandydaci w miarę wolnych miejsc. Program nauczania 
obejmował zakres programu szkoły średniej.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku kil-
kunastu najstarszych kadetów wcielono do oddziałów 
frontowych.
W maju 1921 roku wielu kadetów, wzięło udział w po-
wstaniu śląskim mimo zakazu ówczesnych władz woj-
skowych i surowych sankcji.
W połowie 1926 roku, ze względów zdrowotnych KK2 
postanowiono przenieść do Chełmna.
Słońce – symbol Korpusu Kadetów – niech świeci 
w Twierdzy Modlin.

W tym roku przypada 90 rocznica powstania  Korpusu Kadetów Nr 2 w Modlinie Twierdzy. 
22 maja br. w koszarach, przy tablicy upamiętniającej istnienie szkoły, odbyła się uroczystość 
z udziałem absolwentów Korpusu Kadetów i ich rodzin, nauczycieli  oraz uczniów z Gimnazjum 
nr 4 w Modlinie Twierdzy i harcerzy z hufca nowodworskiego.

Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Piłsudski, Czesław Miłosz – litewskie miejsca związane  
z tymi i wieloma innymi słynnymi Polakami poznali podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.  
Wycieczka na Litwę, połączona  ze zwiedzaniem Kadzidła i Doliny Rospudy dostarczyła im wielu 
niezapomnianych wrażeń.

TeksT i FoTo elŻbIetA MoŻdŻyńSKA
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Odwiedzili wiele ciekawych miejsc:
- Izbę Regionalną „U Gąsieniców” w Murzasichlu
Było to spotkanie w tradycyjnej chałupie góralskiej, 
której wystrój stanowią autentyczne zbiory sztuki 
podhalańskiej. Przez chwilę mogli cofnąć się w cza-
sie. Opowieści o pierwszych osadnikach, zwyczajach 
pasterskich, zbójnikach, muzyce i stroju przeplatane 
były grą na różnych instrumentach, pokazem tańca 
i humorem góralskim. Zakres tematyki i dowcip do-
stosowany był do wieku, a ilustracją do opowieści 
były bogate zbiory strojów, instrumentów, sprzętów 
pasterskich i gazdowskich. Dopełnieniem opowieści 
były przeźrocza, które ukazywały świat barwnych 
postaci związanych z regionem, tradycyjne budow-
nictwo podhalańskie i styl zakopiański. Druga część 
slajdów to panoramy tatrzańskie i krótka wycieczka 
po górach z zaznaczeniem ciekawych miejsc i oka-
zów fauny i flory.
- „Skarby Podhala”: Krupówki, skocznia Wielka 
Krokiew, Sanktuarium na Krzeptówkach, Cmentarz 
na Pęksowym Brzysku i oczywiście największy targ 
pod Gubałówką, gdzie kupowali prezenty dla najbliż-
szych. Widzieli także budowle, pomniki, fotografie 
świadczące o historii regionu.
- Dolinę Kościeliską – na szlaku zapoznali się z zasa-
dami i regulaminem miejsc chronionych. Obserwacje 
przyrodnicze i pogadanki przewodnika Tatrzańskiego 
Parku Narodowego pozwoliły poznać środowisko 
przyrodnicze Tatr, ich znaczenie w zachowaniu róż-
norodności biologicznej i uświadomiły konieczność 
ochrony tych miejsc przed niszczeniem i podejmo-
wania przez ludzi działań proekologicznych. Po od-
poczynku w schronisku podjęli wyzwanie przejścia 
Wąwozem Kraków. Było ciężko – szli po wodzie, 
śniegu i kamieniach… ale dali radę. 
- TATRALANDIĘ na Słowacji – największy park 
wodny w centralnej Europie. To był najbardziej wy-
czekiwany punkt programu. Znajduje się tam 28 rur 
i zjeżdżalni wodnych (1800 m do zjeżdżania!!!) na 
powierzchni 16 ha. Jest ściana wspinaczkowa, wio-
ska dziecięca, możliwość gry w piłkę koszykową.
- Demianowską Jaskinię Lodową, w której nieźle się 
schłodzili po szaleństwach w Aqua Parku. 
- Gubałówkę, na którą wjechali kolejką linową. Na 
szczycie podziwiali panoramę Zakopanego i bawili 
się na torze saneczkowym. Powrót z Gubałówki był 
zdecydowanie trudniejszy – schodzili jednym z naj-
trudniejszych szlaków. 
Każdy dzień wycieczki był wypełniony od rana do 
wieczora… dlatego też nie było czasu na nudę. 

Uczniowie SP 3  
na wycieczce
TeksT i FoTo elŻbIetA SZAłKoWSKA, KAtARZyNA lUdWIKoWSKA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3  
w Modlinie Starym przebywali na wycieczce  
w Zakopanem i na Słowacji. Wzięli w niej udział 
uczniowie klas Va, Vc i VIb. Wyjazd miał miej-
sce pomiędzy 19 a 22 maja br.

Młodzi wobec 
wydarzeń z 1989 roku
TeksT i FoTo K. W. KlUb dZIeNNIKARSKI

udział biorą młodzi ludzie, którzy mają okazję zo-
baczyć jak funkcjonuje parlament. Wyraził również 
nadzieję, że udział w sesji może w przyszłości za-
chęcić młodzież do czynnego uczestnictwa w ży-
ciu publicznym. Zwrócił też uwagę na fakt, że ak-
tywność młodych ludzi zaczyna się w szkole, więc 
każdy z nich ma otwartą drogę do działania.
Młodzi parlamentarzyści uczestniczący w sesji pro-
wadzili obrady, wnosili poprawki do uchwał przy-
gotowanych wcześniej przez komisje problemowe, 
kierowali pytania do polityków i ministra edukacji 
– wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem 
obrad sejmowych.
Dodatkowo można było zwiedzić Sejm, wziąć udział 
w konkursach prowadzonych przez ugrupowania 
polityczne, a w Sali Kolumnowej obejrzeć wystawę 
przypominającą wydarzenia, które pozwoliły Pola-
kom wybrać wolność i demokrację. Nie zabrakło też 
mediów, toteż w kuluarach młodzi posłowie udzie-
lali licznych wywiadów związanych z tematem te-
gorocznej sesji SDiM.

Uczniowie ubiegający się o mandat posła musieli 
napisać pracę konkursową na jeden z trzech tema-
tów zaproponowanych przez organizatorów przed-
sięwzięcia.
Następnie prace uczniowskie zostały ocenione przez 
wojewódzkie zespoły organizacyjne przy kurato-
riach oświaty.
Monika wybrała temat 1: Jak wydarzenia roku 1989 
pamiętają nasze rodziny? Co wiem o pokoleniach 
młodzieży, która przez 70 lat działała na rzecz de-
mokracji i niepodległości? Co my możemy zrobić 
dla pomyślności Polski, żeby żyło się lepiej i spra-
wiedliwiej nam i pokoleniom, które przyjdą po nas?
W swojej pracy Monika zaprezentowała interesują-
ce wywiady z dorosłymi, którzy pamiętają dobrze 
tamte czasy. Przywołała postacie i wydarzenia zwią-
zane z pracami Okrągłego Stołu, pokazała „rekwi-
zyty” sprzed 20 lat oraz przedstawiła własne prze-
myślenia.
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podkre-
ślił w swoim przemówieniu, że w obradach SDiM 

Monika Garbarczyk, uczennica klasy I A LO w Modlinie Twierdzy już drugi raz wzięła udział  
w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tegoroczne hasło, stanowiące jednocześnie myśl przewodnią 
obrad Sejmu DiM, brzmiało: „Młodzi wobec wydarzeń 1989 roku”.
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19  maja 42 uczniów  klas drugich Publicznego 
Gimnazjum nr 4 w Modlinie Twierdzy uczest-
niczyło  w  lekcji  wychowania obywatelskiego 
w  Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Młodzież 
zwiedzała gmach Sejmu  pod opieką  dyrektora 
Zdzisława Szmytkowskiego i nauczycielek   
Mirosławy Pajek oraz Marty Stępińskiej. 

Przewodniczką wycieczki była Pani Poseł z naszego 
regionu, Jadwiga Zakrzewska. Oprowadziła młodzież 
po najciekawszych miejscach Sejmu. Uczniowie mie-
li okazję zobaczyć: znaną z telewizyjnych przekazów 
salę posiedzeń sejmowych, holl główny, słynną Salę 
Kolumnową, salę im. Konstytucji 3 Maja, w której 
obecnie odbywają się posiedzenia Komisji Śledczej, 
salę konferencji prasowych, a także bardzo kameralną 
sejmową kaplicę pod wezwaniem Bogurodzicy Maryi 
Matki Kościoła. Niezwykłą atrakcją wycieczki była 
możliwość spotkania się młodzieży z samym Marszał-
kiem Sejmu Bronisławem Komorowskim. 
Dzięki bezpośredniej rozmowie z Posłanką Zakrzew-
ską uczniowie mieli okazję poznać pracę posłów 
i Sejmu, a także otrzymali ciekawe materiały dydak-
tyczne. Zapewne, przyswojona w taki sposób wiedza, 
pozostanie im na dłużej w pamięci. 

Uczniowie zwiedzili m.in.: Wenecję, a w niej słyn-
ny Plac i Bazylikę św. Marka, wąskie uliczki i uro-
cze mostki nad kanałami. Popłynęli statkiem na wy-
spę Murano po to, by obejrzeć małą hutę szkła oraz 
podziwiać ręcznie tworzone szklane cuda.
Duże wrażenie na uczniach naszej szkoły wywarł 
Asyż – średniowieczne miasteczko świętego Fran-
ciszka i św. Klary. Uczniowie nawiedzili też Bazylikę 
Matki Boskiej Anielskiej.
Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym punk-
tem wycieczki było nawiedzenie grobu Jana Pawła 
II – Patrona naszej szkoły. Grób Papieża Polaka znaj-
duje się w podziemiach Bazyliki św. Piotra w Rzy-
mie. Młodzież wykazała się ogromną cierpliwością 

stojąc w długiej kolejce, aby móc choć prze chwilę 
pomodlić się przy grobie Ojca Świętego. Kolejnym 
etapem było zwiedzanie: Bazyliki św. Piotra i wej-
ście na kopułę, by podziwiać panoramę Rzymu i Wa-
tykanu. Zachwyt wzbudzały liczne, pięknie rzeźbio-
ne fontanny (szczególnie Di Trevi), które oprócz wa-
lorów estetycznych przynosiły odrobinę chłodu zmę-
czonym młodym turystom. 
Młodzież podziwiała też: Schody Hiszpańskie, 
Panteon, Forum Romanum, Coloseum, Bazylikę  
św. Pawła.
Atrakcją dla uczniów była prawdziwa włoska pizza, 
lody oraz kąpiel w czystych wodach Adriatyku – przy 
45° upałach była prawdziwym wytchnieniem i nie-
zapomnianym wrażeniem. 
Wycieczkę można uznać za bardzo udaną. Wszyscy 
wrócili zadowoleni z wieloma ciekawymi pamiątka-
mi, zdjęciami i niezapomnianymi doznaniami.

Lekcja WOS 
w Sejmie RP

PG 1 w Italii TeksT i FoTo MIRoSłAWA PAJeK

TeksT i FoTo PG 1

25 maja br. uczniowie Publicznego Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II wraz z nauczycielami udali 
się na wycieczkę do Włoch. Podróż autokarem 
trwała długo, ale upłynęła w sympatycznej  
atmosferze. Malownicze pejzaże Alp oraz dobry 
humor uczestników wycieczki sprawiły, że trudy 
podróży nie dawały się nikomu we znaki.

Zielone przedszkole
TeksT i FoTo MARtyNA MIecZNIKoWSKA

i naturalnym dla nich środowisku rozprzestrzenione 
są na powierzchni całego parku. Po zakończeniu zwie-
dzania muzeum nadszedł czas na drobny posiłek. Ko-
lejną atrakcją były warsztaty plastyczne na których 
dzieci malowały farbami figury gipsowe dinozaurów. 
Po zakończonych zajęciach udaliśmy się do naszego 
miejsca zakwaterowania, gdzie po kolacji na świeżym 
powietrzu dzieci skorzystały z możliwości przejażdż-
ki bryczką. Następny dzień rozpoczęliśmy od pobytu 
w Zwierzyńcu Bałtowskim. Po terenie zoo poruszali-
śmy się autobusem przystosowanym do zwiedzania. 
Dzieci przez okna podziwiać mogły dzikie i rzadko 
spotykane zwierzęta. Kolejnym punktem dnia było 
zwiedzanie stadniny konnej wraz z przewodnikiem, 
gdzie dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat 
koni i ich ras. Po krótkim odpoczynku nadszedł czas na 
warsztaty plastyczne, na których dzieci mogły wcielić 
się w poszukiwaczy złota. 
Dzień zakończyliśmy przejażdżką na kucyku 
o wdzięcznym imieniu Kacper i dyskotece piżamowej 
w zamieszkanym przez nas gospodarstwie.
Ostatniego dnia wycieczki podziwiać mogliśmy uroki 
Bałtowa, dzięki specjalnej Kolejce Bałtowskiej prze-
mierzającej najbardziej urokliwe zakątki Bałtowa. 
Tym miłym akcentem pożegnaliśmy się z zapierającym 
dech w piersiach Parkiem Jurajskim i Bałtowem. Po 

tym mile spędzonym czasie pozostaną zdjęcia i wspo-
mnienia tych pięknych chwil, które mogliśmy spędzić 
razem z dziećmi. Mimo iż była to pierwsza w historii 
przedszkola wycieczka tego typu, a dla większości 
dzieci pierwsza tak długa rozłąka z rodzicami, „Zu-
chy” nie zawiodły pokładanych w nich nadziei i spi-
sały się na medal. 

Podróż w obie strony minęła szczęśliwie. Zakwatero-
wanie i wyżywienie zapewnili nam gospodarze eko-
logiczno-agroturystycznego gospodarstwa „ŚWIAT 
KUCYKÓW”. Miejsce, w którym dzieci nocowały 
to bardzo przytulny domek jednorodzinny. Warunki 
mieszkaniowe były doskonałe. W każdym pokoju było 
po kilkoro dzieci. Przed domem piękna altanka, w któ-
rej dzieci mogły jeść posiłki, oraz miejsce na ognisko, 
z którego skorzystaliśmy drugiego dnia pobytu, i plac 
zabaw, na którym dzieci spędzały czas wolny. 
Harmonogram dnia rozpoczynał się od śniadania w do-
brze znanym towarzystwie. Potem pakowanie małych 
plecaków i ruszamy na zwiedzanie JuraParku. Było 
gdzie spacerować, bo JuraPark to piękny i rozległy te-
ren, który nie sposób poznać w ciągu kilku dni. Zwie-
dzanie rozpoczęliśmy od muzeum dinozurów.
Na rozległym terenie przedstawiona została cała pre-
historia związana z życiem nieistniejących już zwie-
rząt. Figury dinozaurów w oryginalnych rozmiarach 

Sześciolatki z Publicznego Przedszkola nr 1 
przeżyły pierwsze, dłuższe rozstanie z rodzi- 
cami. Pod opieką wychowawczyń Katarzyny  
Sobieszek, Grażyny Rudnickiej i Martyny  
Miecznikowskiej aktywnie spędziły trzy dni  
w bałtowskim JuraParku. Największe wrażenie 
zrobiły na nich figury dinozaurów.
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Data Godz. Wyszczególnienie Miejsce Koszt Uwagi

22.06 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

23.06 9:30 warsztaty wikliniarskie - nauka wyplatania 
przedmiotów z wikliny, ognisko otwock 9 zł kiełbaski własne

24.06 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

25.06 9:30 wyjazd na film „Potwory kontra obcy”  
Mc donald IMAX Warszawa 22 zł Mc donald na koszt własny

26.06 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

27.06 14:00-19:00 Miasteczko rozrywki dla dzieci
(zjeżdżalnia, zamek, samochodziki)

Modlin twierdza  
teren ZS Szkół ul. bema 

28.06 14:00-19:00 Miasteczko rozrywki dla dzieci 
(zjeżdżalnia, zamek, samochodziki)

Modlin twierdza
teren ZS ul. bema

29.06 10:30 wyjazd na kręgle Mc donald Warszawa 11 zł Mc donald na koszt własny

30.06 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

01.07 9:30
wyjazd do stadniny koni: 

jazda wozem, jazda wierzchem, 
zwiedzanie stajni, ognisko

cieksyn 31 zł kiełbaski własne

02.07 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

03.07 9:30 wyjazd na film „epoka lodowcowa 3”
Mc donald Warszawa 15 zł Mc donald na koszt własny

04.07 14:00-19:00 miasteczko rozrywki dla dzieci 
(zjeżdżalnia, zamek, samochodziki)

Modlin Stary
teren ZS Nr 3 ul. Szkolna 3

05.07 14:00-19:00 miasteczko rozrywki dla dzieci 
(zjeżdżalnia, zamek, samochodziki)

Modlin Stary
teren ZS Nr 3 ul. Szkolna 3

07.07 9:30

wyjazd do „Krainy westernu”: gry  
i zabawy tematyczne; 

kowboje i Indianie, plac zabaw, 
przejażdżka wozem, przejażdżka  

ciuchcią, mini Zoo, karuzela, posiłek

Sońsk 46 zł –

08.07 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

09.07 9:30

wyjazd do Muzeum Sportu:
- zwiedzanie muzeum

- pokaz „bezpieczne wakacje”
- zabawy na symulatorach, Mc donald

Warszawa 7 zł Mc donald na koszt własny

10.07 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

11.07 15:00-20:00 miasteczko rozrywki dla dzieci 
(zjeżdżalnia, zamek, samochodziki) Plaża Miejska wstęp wolny

12.07 14:00
mini festyn dla najmłodszych, miasteczko 
rozrywki dla dzieci (zjeżdżalnia, zamek, sa-
mochodziki), program estradowy dla dzieci

Park Miejski wstęp wolny

14.07 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

15.07 9:30 wyjazd na film: „epoka lodowcowa 3”
Mc donald Warszawa 15 zł –

16.07 9:30 wyjazd na basen Sochaczew 9 zł –

17.07 9:30 wyjazd na lisią Polanę:  
nauka gry w golfa, ognisko 1 zł –

18.07 14:00-19:00 miasteczko rozrywki dla dzieci 
(zjeżdżalnia, zamek, samochodziki)

osiedle Młodych
teren SP Nr 7 wstęp wolny

19.07 14:00-19:00 miasteczko rozrywki dla dzieci 
(zjeżdżalnia, zamek, samochodziki)

osiedle Młodych
teren SP Nr 7 wstęp wolny

Akcję „Lato z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury” zaczynamy 22 czerwca. Będzie ona trwała do 20 lipca. Zapisy i opłaty  
na imprezy wyjazdowe przyjmowane są już od 15 czerwca br. od poniedziałku do piątku, w siedzibie NOK przy ul. Paderewskiego 22, 

w godzinach pracy ośrodka. UWAGA!!! Niedopuszczalne jest odstępowanie miejsc na wycieczkę, przez osoby, które dokonały wpłaty, innym 
osobom. Wpłacone kwoty podlegają zwrotowi jedynie w wypadku niezrealizowania wyjazdu przez organizatora.

Poniżej szczegółowy program akcji.

Lato Z NoK-iem  
piękna sprawa – uśmiech, przyjaźń i zabawa
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Lato w bibliotece
Nowodworskie  Biblioteki  Publiczne 
w okresie wakacji zapraszają dzieci 
i młodzież. Oprócz ciekawych książek 
i czasopism proponujemy:

Biblioteka przy ul. Paderewskiego 22 zaprasza od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00-19.00 – książ-
ki, czasopisma, bezpłatny Internet.
Oddział dla Dzieci proponuje gry planszowe i kom-
puterowe, Internet, w godz. otwarcia biblioteki.
W każdy czwartek od godz. 14.30 wyprawy do 
baśniowej krainy (głośne czytanie bajek dla naj-
młodszych).

Biblioteka zaprasza także do wzięcia udziału  
w konkursach:
-  6 lipca od godz. 14.00 – konkurs rysunkowy  

„Lato czeka”, 
-  24 lipca o godz. 13.00 – literacka zgaduj-zgadula, 
-  7 sierpnia o godz. 14.00 – konkurs rysunkowy 

„Życie Indian” – w oparciu o głośne czytanie in-
diańskich legend. 

Dla uczestników atrakcyjne nagrody. 
 
Biblioteka na Osiedlu Młodych, ul. Wojska Pol-
skiego 37, zaprasza na gry i zabawy komputerowe, 
Internet w godz. otwarcia biblioteki. 

Dodatkowo konkursy:
-  1–15 lipca – konkurs plastyczny „Postaci z ba-

jek”,
-  16 lipca o godz. 13.00 rozstrzygnięcie konkursu 

i wręczenie nagród laureatom,
-  20 lipca o godz. 13.00 – zajęcia plastyczne,
-  3 sierpnia w godz. 12.00–18.00 – zabawy i gry 

edukacyjne „Chińczyk”, „Domino”, „Quizy”; 
zmiana gazetki i wywieszenie nowych prac, któ-
re wzięły udział w konkursie,

-  6 sierpnia w godz. 12.00–18.00 – układanie puz-
zli (500 i 1000 elementów).

 

Biblioteka w Modlinie, ul. Matejki 2 proponuje 
gry stolikowe i komputerowe, Internet w godzi-
nach otwarcia.

Dodatkowo:
-  1 lipca o godz. 11.00 – „Czarodziejski papier” 

– zajęcia plastyczne z origami,
-  10 lipca o godz. 13.00 – „Z książką na wakacje” 

- prezentacja najciekawszych książek dla dzieci,
-  od 7 do 28 lipca o godz. 13.00 – Bajkowe wtorki 

dla najmłodszych – głośne czytanie bajek,
-  20 lipca o godz. 13.00 – „Kartka z wakacji” – za-

jęcia plastyczne. 

Do dyspozycji uczestników zajęć będą wszystkie 
posiadane przez NOSiR urządzenia sportowe, na 
których będą prowadzone zajęcia pod opieką in-
struktora. Turnieje piłki nożnej, tenisa stołowego, 
koszykówki, tenisa – dla uczestników Akcji. Wy-
jazd – minimum 25 dzieci. Na basen należy za-
brać: strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik i my-
dło. Zapisy przyjmowane będą od 10.07.2009 r. 
w godz. 9:00–16:00 w sekretariacie NOSiR przy 

ul. Sportowej 66. Informacje: tel. 0 22 - 775 41 42.
NOSiR zastrzega sobie prawo do
-  wprowadzenia zmian w niniejszym planie w za-

leżności od zainteresowania uczestników zajęć, 
oraz od stanu pogody (dotyczy zajęć na obiek-
tach zewnętrznych),

-  zmianę terminów i godzin wyjazdów na basen. 

Szczegółowy program Akcji:

Data Dzień Impreza

20.07 poniedziałek
rozpoczęcie akcji, zapoznanie z regulaminem zajęć, 

zapisy na imprezy wyjazdowe, gry i zabawy  
świetlicowe

21.07 wtorek turnieje bilarda, tenis stołowy, 
siatkówka, koszykówka, strzelanie z łuku

22.07 środa
dwubój sportowy (strzelanie + bieg), 
zawody lekkoatletyczne (biegi, rzuty), 

gry i zabawy świetlicowe, tenis stołowy, bilard

23.07 czwartek turniej piłki nożnej (boisko sztuczne) 
dla ur. w 1995 r. i młodszych, turniej rzutów do kosza

24.07 piątek
pogadanka na temat przepisów dotyczących 

zachowania się nad wodą i w wodzie, 
wyjazd na basen do Płońska (godz. 9:30)

27.07 poniedziałek turniej tenisa stołowego – gry pojedyncze 
i deblowe, gry i zabawy świetlicowe

28.07 wtorek wyjazd na basen do Płońska (godz. 10:00),  
zajęcia na siłowni

29.07 środa turniej koszykówki (boisko sztuczne), 
turniej tenisa ziemnego dla dzieci

30.07 czwartek turniej piłki nożnej (boisko sztuczne), 
tenis ziemny – konkurs celności

31.07 piątek wyjazd na basen do Płońska (godz. 10:00)

03.08 poniedziałek turniej siatkówki dla dzieci. zabawa w dwa ognie

04.08 wtorek wyjazd na basen do Płońska (godz. 10:00), 
konkurs – „Najlepszy ciężarowiec”

05.08 środa
pogadanka na temat przepisów 

ruchu drogowego (Policja), wyścigi rowerowe, 
rowerowy tor przeszkód

06.08 czwartek turniej piłki nożnej (boisko sztuczne), 
turniej koszykówki, rzuty do kosza na odległość

07.08 piątek wyjazd na basen do Płońska (godz. 10:00)

10.08 poniedziałek zawody strzeleckie z broni pneumatycznej,  
gry i zabawy świetlicowe

11.08 wtorek
zawody lekkoatletyczne (biegi, rzut kulą), 
sztafety sprawnościowe, turniej bilarda,  

koszykówka uliczna

12.08 środa wyjazd na basen do Płońska (godz. 10:00)

13.08 czwartek konkurs na najlepszego sportowca Akcji

14.08 piątek zakończenie Akcji, rozdanie dyplomów 
dla najaktywniejszych uczestników zajęć, ognisko

TeksT i FoTo ANetA cIeMNIecKA

NoWodWorSKi
Ośrodek Sportu i Rekreacji

 Akcja Lato z NOSiR będzie trwała od 20 lipca do 14 sierpnia br. Zajęcia będą odbywały się  
na Hali Sportowej NOSiR w godz. 9.00 – 15.30. Dodatkowo, na plaży miejskiej  

w godz. 11:00–15:00 prowadzone będą konkursy i zabawy.
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Jubileusz
zakończony
Uroczystą Sesją Rady Miejskiej rozpoczęły się obchody X Dni Nowego 
Dworu Mazowieckiego. 19 czerwca tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta został nadany Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa 
Mazowieckiego i Franciszkowi Szmydowi.  

oPraCowała ANetA PIelAch-PIeRścIeNIAK  FoTo URZąd MIeJSKI

Dziękując za nadanie tytułu marszałek 
Struzik podkreślił wagę wszystkich miej-
skich inwestycji, w finansowaniu których 
partycypował samorząd województwa. 

Podziękował za nadanie tytułu i zapewnił o dalszym 
poparciu działań dla władz Nowego Dworu. 
Franciszek Szmyd z nieukrywanym wzruszeniem 
podziękował za nadanie tytułu. Podkreślił też, że jest 
to dla niego najwyższe wyróżnienie – bo inicjatywa 
wyszła od społeczeństwa. „Te resortowe medale to 
ja już mam” powiedział. W trakcie sesji uhonoro-
wani zostali także zawodnicy i działacze klubu pił-
karskiego Świt. Za awans do II ligi piłki nożnej dru-
żyna otrzymała puchar i pamiątkowe medale. 
Po Sesji rozpoczął się blok artystyczny obchodów. 
Na scenie zaprezentował się Nowodworski Ośrodek 
Kultury, zespoły RISING GROUP i SUNLIGHTS. 
Bardzo ciepło publiczność przyjęła też litewski ze-
spół GLAD. Gwiazda wieczoru STACHURSKY 
jak zawsze przyciągnął rzesze fanów. Mimo desz-
czu bawiliśmy się , przy jego starych i nowych prze-
bojach. W sobot zaświeciło nam słońce, a wspólną 
zabawę umilały grupy Jumbo Africa, S.O.S. Abba 
Hits i gwiazda wieczoru DANZEL. „Beczka śmie-
chu i wesela” można zacytować słowa piosenki opi-
sując niedzielę. Andrzej Maroszek, znany parodysta, 
zabawiał publiczność w przerwach między występa-
mi zespołów. W ich trakcie organizował dla niej kon-
kursy z nagrodami. Nowodworzanie świetnie bawili 
się w trakcie występu grupy VIDEO, a w piosence 
SOFT dzielnie zastąpili nieobecną Anię Wyszkoni. 
Niekwestionowaną gwiazdą niedzielnej zabawy była 
Budka Suflera. W trakcie godzinnego koncertu mu-
zycy zagrali nam swoje największe przeboje. Jubile-
uszowe Święto Miasta zakończył pokaz sztucznych 
ogni. Mimo kapryśnej pogody wspólne trzydniowe 
świętowanie udało się. 
Dziękujemy za wspólna zabawę i do zobaczenia za 
rok.
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„Młynareczka” od wielu lat cieszy się powodze-
niem wśród amatorów turystyki wodnej. Tego-
roczna edycja imprezy odbyła się w dniach 22–24 
maja. Uczestnicy spływu wiosłowali na trasie Jo-
niec – Szczypiorno – Nowy Dwór Mazowiecki. 
Pierwszy etap liczył 19 kilometrów, a trasa wio-
dła z Jońca do Szczypiorna. Drugi, 16-kilometro-
wy prowadził ze Szczypiorna do Nowego Dworu. 
Meta znajdowała się na plaży miejskiej.
Cele spływu to poznanie piękna Ziemi Mazowiec-
kiej ze szczególnym uwzględnieniem walorów 
przyrodniczych doliny Wkry, popularyzacja tury-
styki kajakowej jako formy czynnego wypoczyn-
ku szczególnie wśród młodzieży oraz promocja 
zdrowia.

Miłośnicy wiosłowania byli zakwaterowani na 
polu namiotowym. Mieli zapewnione ubezpiecze-
nie, opiekę medyczną i ratowników WOPR, gorące 
posiłki i transfery. Za uczestnictwo otrzymali pa-
miątki spływu, nagrody i niespodzianki.  
Spływ to jednak nie tylko przyjemność. To także 
obowiązki, których każdy uczestnik musiał prze-
strzegać. Dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa na 
wodzie, zakazu spożywania alkoholu na trasie, po-
rządku na biwakach. 
W ramach spływu dla jego uczestników odbył się 
też turniej piłki plażowej o Puchar Burmistrza 
Nowego Dworu, wyścig na ergometrze o Puchar 
Wójta Gminy Pomiechówek, zawody w strzelaniu 

z pistoletu pneumatycznego o Puchar Komandora 
Spływu. Poniżej szczegóły klasyfikacji końcowej 
w poszczególnych konkurencjach: 
Puchar Burmistrza Miasta w siatkówce
I miejsce Mariusz Sar i Bartosz Jankowski „Dru-
żyna Pierścienia” Nowy Dwór Maz.
Puchar Starosty Nowodworskiego
I miejsce w slalomie rekreacyjnym Paweł Latek 
i Maciej Buciak z FTHS „KASZYŃSKI”.
Puchar Wójta Gminy Pomiechówek w wyścigu na 
ergometrze 
Kat. Kobiet 
I miejsce Urszula Kulicka „Tygrysy Pruszków”
Kat. Mężczyzn
I miejsce Piotr Dąbrowski z L.O. im. Staszica, 
Warszawa
Puchar Komandora XXV Ogólnopolskiego Spły-
wu Kajakowego „Młynareczka” w strzelaniu z pi-
stoletu pneumatycznego 
I miejsce Michał Karpiński (indywidualny)
Puchar Prezesa Oddziału PTTK N.D.Maz. dla naj-
liczniejszej drużyny na XXVI OSK „Młynarecz-
ka” otrzymała drużyna z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Staszica z Warszawy. Drużyna liczyła 45 
osób.
Zwycięzcom gratulujemy, uczestnikom dziękuje-
my i mówimy „do zobaczenia za rok”. 

Tekst: Aneta Pielach-Pierścieniak
Foto: Andrzej Kaszyński

TeksT ANetA PIelAch – PIeRścIeNIAK FoTo: ANdRZeJ KASZyńSKI

Puchary rozdane

3 dni, 35 kilometrów, 200 osób, 102 kajaki – tak w liczbach przedstawia się  
Ogólnopolski Spływ Kajakowy Rzekami Wkrą i Narwią „MłyNaREcZKa 
2009”. Spływ, pod patronatem burmistrza Miasta oraz Starosty 
Nowodworskiego, odbył się już po raz 26-ty. Organizatorami tradycyjnie byli 
miejski Oddział PTTK i Klub Turystyki Kajakowej „WOdNIK”.

Młynareczka zakończona
Świt – koniec rozgrywek

UKS „Reduta” zdobyła Zakroczym

Rozegrano już wszystkie mecze  
w sezonie piłkarskim  III ligi grupy łódzko- 
-mazowieckiej. W najciekawszym meczu 
30  kolejki Świt wygrał w Ostrołęce  
z Narwią 4:2 po fantastycznej końcówce 
i czterech bramkach w przeciągu ośmiu 
minut dla Świtu. Dzięki temu zwycięstwu 
nowodworzanie pozostali jako jedyna 
drużyna w lidze, która nie zaznała w całym 
sezonie porażki.

Po tym zwycięstwie Świt kończy rozgrywki z ba-
gatela siedemnastoma punktami przewagi nad dru-
gim w tabeli Nadarzynem. Łącznie w całej 30 ko-
lejce strzelono 25 bramek, co daje niezłą średnią na 
mecz 3,12. Świt strzelił najwięcej bramek (69 goli) 
w lidze. Z tego Michał Kucharczyk i Dariusz Zja-
wiński strzelili wspólnie 39 bramek, czyli 56% ze 
wszystkich bramek Świtu. Bramkarze i obrońcy 
Biało-Zielonych oraz Narwi Ostrołęka stracili naj-
mniej bramek, po 21. Michał Kucharczyk dokłada-
jąc do swojego konta strzeleckiego 3 bramki z ostat-
niego meczu, został królem strzelców wspólnie 
z Krzysztofem Wierzbą (GLKS Nadarzyn 16, Wi-
sła II Płock 8) – obaj strzelili po 24 bramki. Przed 
nowym sezonem Zarząd klubu MKS Świt Nowy 
Dwór Mazowiecki rozpoczyna poszukiwania nowe-
go pierwszego trenera drużyny, który po uzyskaniu 
awansu do II ligi grupy wschodniej, przedłużyłby 
myśl szkoleniową i taktyczną dotychczasowych tre-
nerów. Świt poszukuje też piłkarzy, którzy wzmoc-
nią drużynę i uzupełnią braki kadrowe.
W dalszym ciągu trwają poszukiwania nowych 
sponsorów, którzy pozwoliliby zarządowi, trenerom 
i piłkarzom skoncentrować się tylko na grze Świtu 
w piłkę nożną. 
Wyniki pozostałych meczów:
Huragan II Wołomin – Świt II 5-2 (0-0)
Wisła 92’ Płock – NOSiR Świt ‘92 2-0 (0-0)
Huragan 95’ Wołomin – NOSiR Świt ‘95 1-5 (0-4)
MOSiR 93’ Mińsk Maz. – NOSiR Świt’93 1-2 (0-0)
Bóbr Tłuszcz – NOSiR Świt ‘94 4-3 (0-1)
Legia 96’ Warszawa – NOSiR Świt ‘96 14-1 (5-1)

W sobotę 23 maja w ramach „Dni Zakroczymia” odbywa-
ło się szereg imprez sportowych. Do uczestnictwa w nich 
została zaproszona reprezentacja UKS „Reduta”. Starto-
waliśmy w: turnieju piłki nożnej; crosie rowerowym; za-
wodach w strzelaniu z broni pneumatycznej. Wyniki tych 
rywalizacji przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Na 
16 pucharów, które można było zdobyć przywieźliśmy 8, 
z 4 rowerów górskich, nagród rzeczowych, zdobyliśmy 2. 
A oto ci którzy tego dokonali: drużyna sekcji piłki nożnej 
– I miejsce / Damian LEWANDOWSKI; Mateusz TRY-
BUCH; Łukasz CZWAK; Michał JASKÓLSKI; Kamil 

KĘDZIOR; Dawid KĄPIELEWSKI; Adrian BRZÓ-
ZY; Dawid BARCIŃSKI. Cross rowerowy – I miejsce 
– Damian LEWANDOWSKI; II miejsce – Kamil KĘ-
DZIOR. Zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej 
- I miejsce Sylwia JESIONEK / I miejsce w strzelaniu 
z pozycji leżącej i stojącej/; II miejsce – Dawid KĄPIE-
LEWSKI / pozycja stojąca/; III miejsce Dominik GRZE-
LAK / pozycja leżąca/. Proszę zauważyć, że niektórzy 
nasi zawodnicy odnieśli sukcesy dwa razy / Damian  
LEWANDOWSKI – piłka nożna, cross rowerowy;  
Kamil KĘDZIOR – piłka nożna, cross rowerowy; Dawid  
KĄPIELEWSKI – piłka nożna, strzelanie.

TeksT NA PodStAWIe WWW.SWIt.NSK.Pl FoTo WWW.to.coM.Pl

TeksT i FoTo SłAWoMIR KRZecZKoWSKI


