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 2006  2007  2008  Miasto  Województwo  zł na osobę
	 1		 1		 1		 Polkowice		 dolnośląskie		 5920,61
	 2		 2	 2	 Piaseczno		 mazowieckie		 4315,64
	 5	 4		 3		 Kołobrzeg		 zachodniopomorskie	 	3577,45
	 46	 	6		 4		 Nowy	Dwór	Mazowiecki		 mazowieckie		 3308,68
	 7		 3		 5		 Pruszcz	Gdański	 	pomorskie		 3291,92
	 208		 89		 6		 Krasnystaw		 lubelskie		 3177,63
	 27		 26		 7	 Legionowo		 mazowieckie		 3113,23
	 12		 10		 8		 Zakopane		 małopolskie		 3028,00
	 8		 8		 9		 Oświęcim		 małopolskie		 2999,64
	 15	 	29		 10	 Drawsko	Pomorskie	 	zachodniopomorskie		 2989,37
	 16	 	5		 11	 	Goleniów		 zachodniopomorskie		 2972,45
  

Ranking	miast	powiatowych	o	najwyższych	dochodach

Czwarty	wśród	najbogatszych
sukces	Nowego	Dworu
W ciągu dwóch lat Nowy Dwór Mazowiecki przeskoczył w rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota” 42 miejsca. Z zajmowanej w 2006 roku 46-ej pozycji, w roku 2008 
zajął 4 miejsce. Zapytaliśmy Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacka Kowalskiego 
o powody  tego sukcesu

Dochody	Nowego	Dworu	Mazowieckiego	rosną	sys-
tematycznie	 w	 ciągu	 ostatnich	 10	 lat.	 Czym	 jest	 to	
spowodowane?
Prowadzona przez władze miejskie polityka roz-
woju Nowego Dworu Mazowieckiego zaowoco-
wała na przestrzeni ostatnich 10 lat trzykrotnym 
zwiększeniem dochodów budżetowych. W tym 
czasie w sposób przemyślany, planowy, na ba-
zie strategicznych dokumentów wypracowaliśmy 
istotny wzrost zamożności ludności, zwiększenie 
liczby podatników, m.in. poprzez stosowanie pre-
ferencyjnych stawek podatkowych. 

Na	co	miasto	głównie	wydaje	zwiększone	dochody?
W wydatkowaniu środków publicznych główny 
nacisk kładziemy na rozwój infrastruktury i zwięk-
szanie komfortu życia mieszkańców. Na bieżąco 
dokonujemy analizy potrzeb na podstawie sygna-
łów płynących od radnych, zarządów osiedli i róż-
nego typu ciał doradczych takich, jak na przykład 
organizacje pozarządowe. Na tej podstawie mamy 
wyznaczonych kilka podstawowych priorytetów 
w wydatkowaniu pieniędzy. Staramy się zadbać 
o młode pokolenie, gros środków dokładając do 
funkcjonowania oświaty oraz utrzymując pięć pu-
blicznych przedszkoli, a także wykonując inwesty-
cje rozbudowy i budowy szkół i przedszkoli, budo-
wy ośrodka kultury oraz hal i boisk przy szkołach. 
Staramy się aktywnie wpływać na lokalizację więk-
szych inwestycji przemysłowych i deweloperskich, 
scalając grunty i uzbrajając wolne tereny. Próbuje-
my także kierunkować rozwój gospodarczy miasta 
dając impulsy przedsiębiorcom, którzy inwestują 

w pożądane przez nas gałęzie gospodarki, na 
przykład turystykę.

Jakie	największe	wyzwania	czekają	Nowy	Dwór	Ma-
zowiecki	w	najbliższym	czasie?
Przede wszystkim czeka nas, jako współwłaści-
ciela, uruchomienie portu lotniczego w Modlinie. 
Mamy wielką nadzieję na znaczny wzrost go-
spodarczy dzięki lokalizacji tego przedsięwzięcia 
na terenie Nowego Dworu. intensywnie rozbu-
dowujemy także nowodworski ośrodek sportu. 
Budujemy krytą pływalnię z zapleczem do od-
nowy biologicznej, rozpoczynamy projektowanie 
nowych trybun na stadionie miejskim. Znajduje-
my się bowiem na ścisłej liście pretendentów do 
stworzenia bazy pobytowej dla jednej z drużyn 
na eUro 2012. 

Dziękuję	za	rozmowę.

Pismo	 Samorządu	 Terytorialnego	 „Wspólnota”		
w	numerze	54	z	1	sierpnia	br.	opublikowało	ran-
king	NAJBOGATSZE	SAMORZĄDY	W	2008	
ROKU.	 Jest	 to	 badanie	 ukazujące	 samorządy	
o	najwyższych	dochodach	budżetowych	w	prze-
liczeniu	na	jednego	mieszkańca.	Ranking	został	
przygotowany	 przez	 	 naukowców	 z	 	 Uniwer-
sytetu	 Warszawskiego.	 W	 kategorii	 MIASTA		
POWIATOWE	O	NAJWYŻSZYCH	DOCHO-
DACH		Nowy	Dwór	Mazowiecki	zajął	czołowe	
miejsce	w	skali	kraju	–	czwarte.
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Modlin Stary
Radny	Marek	Ciesielski		kilkakrotnie	zwracał	uwagę	
na	Sesji,	że	w	okolicy	cmentarza	w	Modlinie	Starym		
konieczne	jest	utworzenie	przejścia	dla	pieszych.	Nie	
trzeba	 szczególnie	 udowadniać,	 jak	 niebezpieczna	
jest	to	droga	–	natężenie	ruchu	samochodów	osobo-
wych,	a	szczególnie	TIR-ów,	stanowi	istotne	zagro-
żenie	dla	pieszych.	Najbliższe	‘zebry’	znajdują	się	ok.	
1,5	km	dalej,	przy	torach.	Na	początku	lipca	odbyła	
się	wizja	w	 terenie.	Uczestniczył	w	 niej	 Burmistrz	
Miasta	Jacek	Kowalski,	radny	Marek	Ciesielski,	Na-
czelnik	 Wydziału	 Gospodarki	 Komunalnej	 Urzędu	
Miejskiego	oraz	przedstawiciel	Generalnej	Dyrekcji	
Dróg	Krajowych	i	Autostrad	(zarządcy	drogi	przyp.	
red.).	 Celem	 spotkania	 było	 ustalenie	 najlepszego	
rozwiązania	dla	powstania	przejścia,	na	które	GDD-
KiA	musi	wyrazić	zgodę.	Ustalono,	że	Miasto	zwróci	
się	z	dwoma	propozycjami	przejścia.	Mamy	nadzie-
ję,	 że	 choć	 jedno	 z	 rozwiązań	 zostanie	 zaakcepto-
wane	 przez	 zarządcę	 drogi.	 O	 wynikach	 będziemy	 
informowali	na	bieżąco.
Działania	radnego	Cisielskiego	dotyczą	także	spraw	
związanych	z	upiększaniem	dzielnicy.	
Przykładem	 jest	 tu	 ul.	 Staszica.	 Posadzone	 na	 pasie	
zieleni	 jarzębiny	 obumierają.	 Suche	 gałęzie	 nie	 są	
miłym	dla	oka	widokiem.	W	porozumieniu	z	Wydzia-
łem	Gospodarki	Komunalnej	Urzędu	Miejskiego	stare	
drzewa	zostały	wycięte,	a	w	ich	miejsce	robi	się	nowe	
nasadzenia.	Efekt	prezentujemy	na	zdjęciach.

Osiedle Młodych

Po	 protestach	 mieszkańców	 okolicznych	 bloków	
zdemontowany	został	Skate	Park	na	Osiedlu	Mło-
dych	przy	ul.	Młodzieżowej.	Miał	 on	 zostać	prze-
niesiony	 na	 ul.	 Sportową,	 na	 tereny	NOSiR.	 	Ten	
pomysł	 nie	 spodobał	 się	 ani	 dotychczasowym	
użytkownikom	toru,	ani	ich	rodzicom,	ani	też	Rad-
nym	z	Osiedla	Młodych.	Bogdan	 Jeziorski	 i	 Jerzy	
Plackowski	przy	poparciu	Przewodniczącego	Rady	
Krzysztofa	Bisialskiego	zwrócili	się	do	Burmistrza	
Miasta	z	prośbą	o	zatrzymanie	urządzeń	na	Osiedlu	
Młodych.	 „Były	 one	 kupowane	 z	 myślą	 o	 miesz-
kańcach	 tego	 osiedla	 i	 tam	 powinny	 pozostać”	 –	
mówił	 Bogdan	 Jeziorski.	 Ostatecznie	 Skate	 Park	
znalazł	swoje	miejsce	na	placu	przy	ZWIK-u.	MZO	
uporządkowało	 teren,	 wycięto	 drzewa	 zagrażające	
bezpieczeństwu,	 postawiono	 słupy	 oświetleniowe	
i	 ławeczki.	Wkrótce,	 dla	 zwiększenia	 bezpieczeń-
stwa	użytkowników,	 to	miejsce	zostanie	 też	objęte	
monitoringiem.	 Za	 naszym	 pośrednictwem	 Radni	
składają	podziękowania	dla	Burmistrza	Miasta	Jac-
ka	Kowalskiego	za	przychylenie	się	do	propozycji	
Radnych.	
O	 innych	 wakacyjnych	 remontach	 i	 inicjatywach	
radnych	w		kolejnym	wydaniu	Faktów	Nowodwor-
skich.	Zapraszamy!

TemATY numeRu

TeksT I FOTO ANetA PielAch-PierścieNiAk

Pracowite wakacje
Wakacje? … Błogie lenistwo, wypoczynek, urlop. Ale nie dla miasta! Tu w pełni trwa sezon remontowy. 
Modernizacja dróg i szkół  pochłonie z gminnej  kasy  3 700 000 złotych.

W	centrum	miasta	-	na	ulicach:	Chemi-
ków,	Partyzantów,	Spacerowej,	Magi-
strackiej,	Mazowieckiej,	Słowackiego,	
Paderewskiego,	Targowej,	Sukiennej,	

Sempołowskiej	trwają		prace	drogowe.	Niektóre	dro-
gi	już	mają	nową	nawierzchnię,	inne	wkrótce	będą	ją	
mieć.	Wakacyjne	remonty	obejmą	też	Modlin	Stary.	
Ulice	 Źródlana	 i	 Staszica	 otrzymają	 nowe	 nakładki	
asfaltowe.	 Łączny	 koszt	 wszystkich	 inwestycji	 dro-
gowych	wyniesie	2	500	000	złotych.	Teraz,	gdy	nie	
ma	uczniów,	ekipy	budowlane	zawitały	także	do	szkół	
i	 przedszkoli.	 Placówki	 oświatowe	 przejdą	 przemia-
nę	zarówno	wewnątrz,	 jak	 i	na	zewnątrz.	Wykonane	
będą	 m.in.:	 wymiana	 podłóg	 i	 dachów,	 malowanie	
budynków,	 naprawa	 ogrodzeń,	 	 instalacji	 elektrycz-
nych	 i	 tzw.	małej	 architektury.	Największy	 i	 najbar-
dziej	kosztowny	remont	będzie	miał	miejsce	w	Szkole	
Podstawowej	nr	5.	 	Za	kwotę	170	000	złotych	będą	
wyremontowane	korytarze	szkolne,	odpływy	w	kuch-
ni.	Wymieniony	zostanie	też	dach	i	ogrodzenie	terenu.	
Łącznie	 na	 remonty	 placówek	 oświatowych	 miasto	
przeznaczyło		1	260	000	złotych.	

Radni w dzielnicach
Tegoroczne	wakacje	to	także	pracowity	czas	dla	Rad-
nych.	 W	 ciągu	 roku	 zgłaszają	 oni	 wiele	 wniosków	
dotyczących	 osiedli	 i	 dbają	 o	 ich	 realizację	 nawet	
w	okresie	wakacyjnym.	Tak	dzieje	się	m.in.	w	Modli-
nie	Starym	i	na	Osiedlu	Młodych.

 stare uschnięte jArZęBiNy  nOwe nasadzenIa NA Ul. StASZicA  pRacOwnIcy MzO UStAWiAją łAWecZki i koSZe

  do najbliższych zabudowań jeSt PoNAD 100 M

  RadnI roBią WiZję W tereNie

  wybóR MIejsca 
NA PrZejście jeSt BArDZo trUDNy .....

  rozpatrywanych było 
kilkA WAriANtóW USytUoWANiA Go
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Jak	wyglądała	Pana	droga	do	Rady?	Skąd	chęć	
kandydowania?

W Modlinie twierdzy mieszkam od 2000 
roku kiedy to rozpocząłem pracę jako kierow-
nik klubu Garnizonowego. Zanim jednak się tu 
sprowadziłem  spodobało mi się to miejsce, by-
łem nim zauroczony. Przyjechałem tu bowiem na 
szkolenie i tak sobie zamarzyłem żeby tutaj kie-
dyś pracować. Moje marzenia się spełniły. 
od początku bardzo emocjonalnie związałem się 
z tym miejscem, zabytkowym obiektem klubu 
i samą twierdzą, która stała mi się bliska. cho-
ciaż już w poprzedniej kadencji (2002-2006) na-
mawiano mnie abym kandydował nie czułem się 
gotowy. Dopiero w 2006 roku zdecydowałem się 
kandydować do rady Miejskiej. chcę w ten spo-
sób dołożyć swoją cegiełkę do twierdzy Modlin, 
by piękniała, wyglądała lepiej i była miejscem, 
którego nie będziemy się wstydzili przed ludźmi 
przyjeżdżającymi tutaj z Polski i całego świata. 

Udało	się?

Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Bur-
mistrz i radni traktują twierdzę jak coś w rodzaju 
priorytetu i przywiązują wagę do tego, aby działo 
się tu jak najwięcej i to mnie cieszy. 

A	jak	wygląda	z	perspektywy	tych	trzech	lat	praca	
w	Radzie?	Czy	tak	sobie	Pan	ją	wyobrażał?		

Nigdy nie miałem problemów w kwestii porozu-
mienia się z innymi. tak jak w życiu w radzie też 
są różni ludzie mający odmienne zdania, poglądy. 
Ważne jest aby w tej całej dyskusji znaleźć część 
wspólną albo pójść na kompromis w pewnych 
sprawach. ta kadencja rady jest bardzo twór-
cza, w mieście zachodzi wiele zmian, to widać. 
to zasługa rady, ale też Burmistrza. 

A	 jak	w	Pana	oczach	wygląda	współpraca	na	 linii	
Rada	–	Burmistrz.		

Burmistrza mamy inteligentnego co jest sprawą 
bardzo istotną przy sprawowaniu władzy. od tej 
cechy bardzo wiele zależy – twórczość, inicjaty-
wa,  umiejętność znalezienia się w różnych sytu-
acjach – czasami bardzo trudnych. Miałem oka-
zję obserwować jacka kowalskiego kilka razy 

w działaniu i muszę przyznać, że jest jednym 
z niewielu takich ludzi jakich w życiu spotkałem. 
takich, którzy w zależności od sytuacji jaka się 
pojawi potrafią się do niej ustosunkować i zająć 
odpowiednie stanowisko. 

A	jak	postrzega	Pan	rolę	radnego?	

Bycie radnym to służba dla społeczeństwa. Nie 
ma tutaj ograniczonego czasu, że pracuję od – 
do. to praca 24 godziny na dobę. jeśli człowiek 
odczuwa potrzebę to może do mnie zadzwonić 
i porozmawiać o nurtujących go problemach 
o każdej porze. 

Jakie	zmiany		zaszły	w	Pana	okręgu	wyborczym	od-
kąd	został	Pan	Radnym?

Widać te zmiany gołym okiem – zostały wymie-
nione chodniki, wykonano parkingi, sam oso-
biście złożyłem wniosek o remont ulic chrza-
nowskiego, ledóchowskiego i 29-ego listopada 
i w sierpniu zaczynają się tu prace. Udało mi się 
też przekonać Agencję Mienia Wojskowego, aby 
uporządkowała swoje tereny w Modlinie twier-
dzy i pierwsze takie prace zostały wykonane. Za-
znaczam, że od początku istnienia Agencji nigdy 
na taką skalę żadnych prac nie wykonywano. 
Staram się przekonywać AMW, aby to nie była 
akcja jednorazowa.  

Jakie	jest	Pana	hobby?

ja swego czasu, to nie jest tajemnica, zacząłem 
grywać w serialach. Mam kolejne propozycje, 
nie zamierzam jednak robić kariery filmowej. jest 
to dla mnie odskocznia, fantastyczna przygoda. 
Druga moja pasja to psychologia – coś co się 
bardzo w życiu przydaje. jeżeli umie się z tej 
wiedzy korzystać to ona może bardzo pomóc 
człowiekowi, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju 
kontaktach międzyludzkich. 

Czy	Pana	hobby	przekłada	 się	na	pracę	w	 radzie?	
Jest	pomocne?

W jakiś sposób tak, zwłaszcza wiedza psycho-
logiczna. Na mój wniosek zostali też powołani 
psychologowie do szkół. 

Czy	 są	 takie	 zadania,	 które	 wymagałyby	 od	 Pana	
jeszcze	większej	motywacji	do	pracy?	

czas, który posiadam staram się w miarę 
efektywnie wykorzystywać na rozwiązywanie 
problemów twierdzy Modlin. Bardzo istotnym 
problemem jest dla mnie lotnisko. Pomimo zaan-
gażowania Burmistrza, który od wielu lat pracuje 
nad tym tematem z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego, napisałem petycję do Premie-
ra. Udało mi się ją przekazać. Z tego co wiem 
były podjęte rozmowy w celu zajęcia stanowiska 
rządowego w tej sprawie. W tym zakresie będę 

się bardziej mobilizował. Bardzo sceptycznie 
podchodzę też do działalności organizacji eko-
logicznych w sprawie lotniska. Nie może być 
tak, że grupa oszołomionych ornitologów będzie 
torpedowała w nieskończoność ważne dla tak 
wielu ludzi inicjatywy.  Myślę, że wszystko jest 
na dobrej drodze.

Czy	będzie	Pan	po	raz	kolejny	startował	w	wyborach?

Zastanawiałem się nad tym i myślę, że w tej ka-
dencji nie uda mi się rozwiązać wszystkich zało-
żeń. jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia i na 
pewno będę kandydował. jednak nie traktuję 
tego w kategoriach życia i śmierci. jeżeli zostanę 
wybrany to oczywiście przyjmę wolę społeczeń-
stwa z radością, a jeśli nie to z pokorą. W  życiu 
jak w sporcie – nie zawsze się wygrywa. Nikt nie 
ma monopolu na władzę w naszym kraju. Za-
wsze uważałem, że nadmierna pewność siebie 
i zarozumiałość są cechami, które prowadzą 
człowieka do upadku. 

Jest	Pan	jednocześnie	Radnym	i	członkiem	Zarządu	
Osiedla.	Czy	to	pomaga	w	realizacji	zadań	na	rzecz	
miasta	i	mieszkańców,	czy	też	jest	odwrotnie?

U nas (w twierdzy Modlin, przyp. red.) akurat 
tak jest, że radni są w składzie Zarządu osiedla. 
Przy czym jest dla mnie rzecz bardzo zdumie-
wająca. Uważam, że skoro zostaliśmy wybrani 
przez ludzi, to powinniśmy robić wszystko aby 
im pomagać. Natomiast najlepszym przykładem 
sytuacji diametralnie odwrotnej niech będzie 
moja inicjatywa dotycząca wykupu gruntu pod 
budowę garaży na ul. ledóchowskiego. Grupa 
40 osób wyraziła chęć wydzierżawienia, zaku-
pu tego gruntu. chciałem aby ci ludzie mieli 
możliwość pierwokupu. Natomiast moi koledzy 
z Zarządu osiedla postawili wniosek o zbycie 
tej nieruchomości w przetargu nieograniczo-
nym. kolejna sytuacja z blokiem 153 – jak się 
można w ogóle zastanawiać czy ci ludzie mają 
mieć wstawiane okna czy nie, czy ma być wyre-
montowany dach czy nie. Dla mnie to jakiś para-
doks, że właśnie radni z twierdzy tu mają jakieś 
uwagi. Nigdy nie torpedowałem działań swoich 
kolegów z rady. kiedy próbowali coś robić to 
im pomagałem. Natomiast w drugą stronę tak 
to już nie wygląda. Uważam, że wszystko za-
leży od mentalności ludzi i to czy w Zarządzie 
osiedla będą radni czy też nie, nie ma żadnego 
znaczenia. 

Jest	 Pan	Kierownikiem	 bodaj	 największej	 atrakcji	
turystycznej	w	Twierdzy	Modlin	–	Klubu	Garnizo-
nowego.	Czy	jest	jakaś	szansa	na	remont	GKO?	Ta-
kie	pytania	zgłaszają	nasi	forumowicze,	więc	czuję	
się	w	obowiązku	zadać	je	Panu.	

odkąd zacząłem pracę w Gko zawsze przejawiał 
się wątek remontu klubu. Na miarę możliwości 
próbowałem te drobne remonty przeprowadzać. 

andrzej Świder
WicePrZeWoDNicZący rADy MiejSkiej

eMerytoWANy WojSkoWy 
Z WykSZtAłceNiA PeDAGoG 

UkońcZył PoDyPloMoWe StUDiA 
MeNADżeróW kUltUry  

kieroWNik WojSkoWeGo ośroDkA 
kUltUry W MoDliNie tWierDZy 
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7 lipca br. odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. 
W trakcie posiedzenia Radni wysłuchali m.in. informacji Burmistrza Miasta 
Jacka Kowalskiego nt. realizowanej przez Urząd Miejski polityki proinwestycyjnej 
oraz zapoznali się z informacją dot. przygotowania terenów rekreacyjnych 
pod kątem bezpieczeństwa.

„Polityka	 proinwestycyjna	 od	wielu	 już	 lat	 prowa-
dzona	jest	w	sposób	zaplanowany	w	oparciu	o	Stra-
tegię	Rozwoju	Społeczno-Gospodarczego	Miasta.	Jej	
powstanie	było	poprzedzone	szerokimi	konsultacja-
mi	 społecznymi.	 	W	 ich	wyniku,	dzięki	pracy	wie-
lu	 ludzi	 ustalone	 zostały	 cztery	 podstawowe	 filary	
rozwoju	miasta:	 turystyka,	dzielnica	 	przemysłowa,	
budownictwo/infrastruktura,	 lotnisko”	 –	 powiedział	
podczas	 sesji	 burmistrz	 Jacek	Kowalski.	Następnie	
szczegółowo	 omówił	 działania	 miasta	 w	 poszcze-
gólnych	 dziedzinach.	 Zaznaczył,	 że	 turystyka	 jest	
segmentem,	 w	 którym	 największy	 udział	 powinni	
mieć	inwestorzy	prywatni.	Rolą	miasta	jest	stwarza-
nie	pola	dla	tej	aktywności	i	pomoc	w	jej	realizacji,	
a	także	stwarzanie	warunków	do	współpracy	pomię-
dzy	podmiotami	branży	 turystycznej.	Podkreślił,	 że	
z	tego	powodu	powstała	Lokalna	Organizacja	Tury-
styczna,	która	skupia	podmioty	działające	w	branży,	
samorządy	i	inne	organizacje.	Efekty	jej	pracy	są	już	
widoczne.	Zbliżenie	do	rzek	i	komercyjne	wykorzy-
stanie	ich	bliskości	na	naszym	terenie	to	kolejny	krok	
prowadzący	do	rozwoju	turystyki	w	mieście.
W	swej	informacji	Burmistrz	wskazał	także	na	kon-
kretne	zadania	miasta		w	Dzielnicy	Przemysłowej.	Są	
to:	dalszy	wykup	i	scalanie	gruntów,	budowa	infra-
struktury	niezbędnej	dla	rozwoju	firm	znajdujących	
się	na	tym	terenie,	jak	też	dla	pozyskiwania	nowych	
podmiotów,	wykupienie	gruntów	do	ul.	Granicznej,	
co	pozwoli	odciążyć	od	ruchu	ciężarowego	ul.	Oku-
nin	na	odcinku	miejskim.	
Trzeci	omówiony	element	to	szeroko	pojęte	budow-
nictwo	w	mieście.	Począwszy	od	likwidacji	starych	
budynków,	po	sprzedaż	działek	i	tworzenie	nowych	
miejsc	 pod	 budownictwo	 zarówno	 komunalne,	 jak	
i	prywatne.	Burmistrz	podkreślił	też	wagę	innych	in-

westycji,	m.in.	 sportowych,	 oświatowych,	 kultural-
nych	czy	z	zakresu	bezpieczeństwa,	które	zwiększają	
atrakcyjność	miasta.		
Omawiając	 filar	 Lotnisko	 burmistrz	 powiedział,	 że	
po	wielu	latach	starań	mamy	nadzieję,	że	w	tym	roku	
zostanie	 zarejestrowane	 lotnisko	 bezprzyżądowe	
i	 rozpocznie	 się	 budowa	 terminalu	 pasażerskiego.	
Omówił	 też	 inwestycje	 realizowane	 przez	 podmio-
ty	zewnętrzne,	a	ściśle	związane	z	lotniskiem,	m.in.		
modernizacja	kolei,	budowa	bocznicy	i	modernizacja	
torowiska	 niezbędnego	 do	 obsługi	 szybkiego	 tram-
waju,	modernizacja	dróg.	
W	 dyskusji	 nad	 tym	 punktem	 radni	 pytali	 głównie	
o	rozwój	turystyki	w	mieście	w	kontekście	wykorzy-
stania	Twierdzy	Modlin	(bariery	związane	z	własno-
ścią),	możliwości	wpływu	władz	miasta	 na	wygląd	
punktów	gastronomicznych	na	terenie	miasta,	zwra-
cali	uwagę	na	stan	budynków	i	obiektów	turystycz-
nych	w	Twierdzy	Modlin,	 ich	 dostępność,	 godziny	
otwarcia.	Pytali	też	o	rozbudowę	monitoringu.	
W	dalszej	 części	 obrad	Zastępca	Komendanta	Stra-
ży	 Miejskiej	 Bogdan	 Błoński	 przedstawił	 Radnym	
informację	nt.	przygotowania	terenów	rekreacyjnych	
w	mieście	pod	kątem	bezpieczeństwa.	Poinformował,	
że	nie	ma	zagrożeń	dla	bezpieczeństwa.	Plaże	miej-
skie	są	otwarte,	a	nadzór	nad	nimi	sprawuje	NOSiR.
Podczas	 Sesji	 Radni	 podjęli	 kilka	 uchwał,	 m.in.	
w	sprawie:
–	zmian	w	budżecie	miasta	na	2009	rok;
–			użyczenia	 nieruchomości	 stanowiącej	 własność	
miasta	 na	 cele	Muzeum	Kampanii	Wrześniowej.	
W	budynku,	oprócz	Muzeum	będzie	miała	swoją	
siedzibę	Lokalna		Organizacja	Turystyczna.

–		dróg	gminnych,	do	kategorii	których	zaliczono	uli-
ce:	Zachodnią,	Tylną	i	Wspólną.	

Potem pojawił się problem istnienia tego bu-
dynku jako Wojskowego ośrodka kultury, ale 
w 2005 Minister obrony Narodowej rozwiał 
wszelkie wątpliwości w tej sprawie. Dwa lata 
temu złożyłem projekt na kapitalny remont bu-
dynku. Dokument ten przeszedł wszelkie szcze-
ble dowodzenia i został zatwierdzony pozytyw-
nie. Niestety w tym roku z uwagi na kryzys, który 
sięgnął również armii, remontu nie potraktowano 
jako priorytet. Myślę, że w najbliższym czasie 
będą trudności z wyremontowaniem budynku 
klubu. Może uda się znaleźć jakiegoś mecena-
sa, który wyasygnowałby środki na jego remont, 
ale to na razie niewiadoma. 

Czy	 jest	 jakaś	 szansa	 na	 szersze	 otwarcie	 drzwi	
klubu	dla	turystów?
Myślę, że jest rzeczą szalenie istotną by naj-
lepiej zachowany w twierdzy obiekt jakim jest 
kasyno carskie był udostępniony szerzej dla 
turystów. Dlatego też na ostatniej sesji rady 
Miejskiej zwróciłem się z wnioskiem do Bur-
mistrza o stworzenie tu punktu it. Potrzebna 
jest osoba, która pełniłaby dyżury, udzielała in-
formacji, rozdawała ulotki. Myślę, że w najbliż-
szym czasie ten problem będzie rozwiązany. 

Jakie	widzi	Pan	problemy	w	Pana	dzielnicy,	które	
są	konieczne	do	rozwiązania?
takimi problemami są poprawa infrastruktury 
drogowej, monitoring, poprawa oświetlenia, 
budowa kanalizacji deszczowej. Ponadto szyb-
ki remont budynku 164 i przeniesienie Mu-
zeum, uporządkowanie szlaków turystycznych, 
poprawa ich estetyki, zrobienie dużego parku. 
kolejny problem to ciągnąca się wyprzedaż lo-
kali mieszkalnych przez ZBk. W dalszym ciągu 
sprawa jest nierozwiązana, a jest to kwestia 
bardzo ważna dla ludzi. jeżeli są chętni do za-
kupu, to czemu to się tak ciągnie?

Jakie	ma	Pan	plany,	pomysły	na	przyszłość	do	pra-
cy	w	Radzie?
jest w twierdzy bardzo wiele do zrobienia. 
chciałbym stworzyć cykliczną imprezę kultu-
ralną  integralnie z nią związaną. W tym roku 
organizujemy Manewry kabaretowe i mam na-
dzieję, że ta impreza będzie pełnić tę rolę. Po-
nadto praca, cały czas praca nad marką jaką 
jest twierdza Modlin. 

Największe	Pana	zdaniem	problemy	naszego	mia-
sta	które	wymagają	szybkich	rozwiązań?	
odkorkowanie miasta, poprawa infrastruktury 
drogowej i wszelkie działania związane z uła-
twieniem ruchu w mieście i przy wyjeździe 
z niego.  Ponadto poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców – rozwój monitoringu i termomo-
dernizacja placówek szkolnych. Ważna jest też 
poprawa estetyki miasta – wyburzenie starych, 
szpecących je budynków.

Ostatnie	 pytanie,	 bardziej	 osobiste.	Co	 jest	 Pana	
największym	marzeniem	prywatnie	i	zawodowo?
Zawodowo – wyremontowanie budynku klubu 
Garnizonowego.  
Prywatnie – abym po latach mógł powiedzieć, 
że przeżyłem  życie w sposób godny, szczęśli-
wy, i że niczego nie żałuję. 

Życzę	zatem	spełnienia	marzeń	i	dziękuję	za	roz-
mowę.

Turystycznie i bezpiecznie
      – relacja z XXXVII Sesji Rady Miejskiej 
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Po	raz	kolejny	uczciliśmy	w	Mieście	Jubileusz	Zło-
tych	Godów.	Święto	to	obchodzimy	z	okazji	50-lecia	
pożycia	małżeńskiego.	W	 lipcu	w	 nowodworskim	
Urzędzie	Stanu	Cywilnego	w	związku	z	tą	doniosłą	
rocznicą	odbyła	 się	 uroczystość	 	wręczenia,	 nada-
nych	przez	Prezydenta	RP,	medali	i	pamiątkowych	
dyplomów	 Państwu	 Marii	 i	 Stanisławowi	 	 Brzo-
zowskim.		Uroczystość	osobiście	poprowadził	Bur-
mistrz	Miasta	–	Jacek	Kowalski.
„Te	wspólne	50	lat	to	symbol	wierności	i	miłości	ro-
dzinnej,	to	dowód	wzajemnego	zrozumienia	i	istoty	
związku	małżeńskiego,	 to	wzór	 i	 piękny	 przykład	

dla	młodych	pokoleń	wstępujących	w	związki	mał-
żeńskie”	 –	 powiedział	 podczas	 uroczystości	 Bur-
mistrz,	 życząc	 jednocześnie	 dalszych	 spędzonych	
w	zgodzie	i	zdrowiu	lat.	
Spotkanie	 odbyło	 się	w	 sympatycznej	 atmosferze.		
Oprócz	 rodziny,	 przyjaciół	 i	 znajomych	 Szanow-
nych	Jubilatów	wzięli	w	nim	także	udział	Przewod-
niczący	Rady	Miejskiej	Krzysztof	Bisialski	i	Radni	
Rady	Miejskiej.	 Były	 gratulacje,	 kwiaty,	 życzenia	
oraz	 tradycyjna	 lampka	 szampana.	 Na	 koniec	 od-
śpiewano	„Sto	lat…”.	

„Niech dobry los się kłania w pas... Sto lat, sto lat, jeszcze raz! Niech ten Jubileusz Milowym 
będzie kamieniem. Czekamy następnych z wielkim w sercu wzruszeniem” – między innymi takie 
życzenia składano parze świętującej w Jubileusz Złotych Godów.  

STo laT, STO lAT...

Od	14	lipca	Powiatowy	Inspektor	Sanitarny	dopuścił	
do	 użytkowania	 dwa	miejskie	 kąpieliska.	 Pierwsze	
działa	 na	wysokości	 targowiska	miejskiego,	 drugie	
zlokalizowane	 jest	 przy	 WOPR’ze.	 Kąpieliska	 są	
wydzielone	 bojami.	 W	 ich	 pobliżu	 ustawiono	 ła-
weczki,	kosze	na	śmieci	oraz	sanitariaty.	Amatorów	
kąpieli	wodnej	 i	 słonecznej	 serdecznie	 zapraszamy	
do	 korzystania	 z	 wyznaczonych	 kąpielisk.	 Na	 obu	
bezpieczeństwo	plażowiczom	zapewniają	ratownicy,	
a	o	dodatkowe	atrakcje	dla	najmłodszych	dbają	ani-
matorzy	NOSiR.	
    

Miejskie plaże już otwarte
TeksT I FOTO ANetA PielAch-PierścieNiAk
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regulamin konkursu
§ 1 Przepisy ogólne
1.		Konkurs	 jest	 organizowany	z	okazji	 50.	 rocznicy	po-
wstania	Kampinoskiego	Parku	Narodowego.	

2.		Organizatorem	konkursu	 jest	Towarzystwo	Przyjaciół	
Kampinoskiego	Parku	Narodowego.	

3.		Konkurs	 skierowany	 jest	 do	 wszystkich	 fotografują-
cych	amatorów.

4.		Udział	w	konkursie	jest	bezpłatny.
5.		Oceny	 przysłanych	 fotografii	 dokona	 Jury	 powołane	
przez	organizatora.	Decyzje	Jury	są	ostateczne.

6.		Laureaci	konkursu	otrzymają	nagrody	rzeczowe	ufun-
dowane	przez	Towarzystwo	Przyjaciół	Kampinoskiego	
Parku	Narodowego.

7.		Nadesłanie	prac	oznacza	akceptację	warunków	konkur-
su	i	regulaminu,	którego	ostateczna	interpretacja	należy	
do	Jury	konkursu.

8.		Autorzy	udzielają	zgody	organizatorowi	na	wielokrot-
ne,	nieodpłatne,	w	całości	lub	w	części,	wykorzystanie	
przysłanych	fotografii	w	różnych		publikacjach,	w	me-
diach	oraz	w	wydawnictwach.	

 
§ 2 Przepisy dotyczące prac
1.		Każdy	 autor	 może	 zgłosić	 maksymalnie	 5	 fotografii.	
Prace	 powinny	mieć	 postać	 odbitki	 na	 papierze	 foto-
graficznym	o	formacie	nie	mniejszym	niż	20×30	cm.	

2.		Do	konkursu	można	zgłaszać	 tylko	fotografie	nigdzie	
niepublikowane	i	nienagradzane.

3.		Fotografie,	na	których	będą	się	znajdować	jakiekolwiek	
znaki,	cyfry	(np.	daty)	będą	dyskwalifikowane.

4.		Zdjęcia	nie	mogą	być	oprawione,	podklejone	itp.	Pro-
simy	o	dołączenie	płyty	CD	z	cyfrową	wersją	nadesła-
nych	prac	w	celu	ewentualnej	dalszej	publikacji.

5.		Każda	praca	powinna	zostać	oznaczona	na	odwrocie:	
imieniem	i	nazwiskiem	autora	i	numerem	zgodnym	ze	
spisem	prac.

6.		Do	nadesłanych	prac	należy	dołączyć	 spis	prac	z	da-
nymi	 autora:	 imię	 i	 nazwisko,	 data	 urodzenia,	 adres	
zamieszkania,	telefon	oraz	ewentualny	e-mail	kontak-
towy.	Dane	te	będą	dostępne	tylko	dla	organizatora	aż	
do	chwili	wyłonienia	zwycięzców.

Wraz	 z	 przysłanymi	 pracami,	 każdy	 autor	 podpisuje	
i	przysyła	do	organizatora	następującą	klauzulę:	„Wyra-
żam	 zgodę	 na	 przetwarzanie	moich	 danych	 osobowych	
przez	organizatora	Konkursu	fotograficznego	„PUSZCZA	
KAMPINOSKA	W	OBIEKTYWIE”	 w	 celach	 wynika-
jących	 z	 regulaminu	 tego	 Konkursu,	 zgodnie	 z	 ustawą	
z	dnia	29	sierpnia	1997	roku	o	ochronie	danych	osobo-
wych	(Dz.U.	z	1997	r.	nr	133,	poz.	883	z	późniejszymi	
zmianami).	

Puszcza	Kampinoska	 
w obiektywie

Poprzez	 wysłanie	 fotografii	 na	 Konkurs,	 nieodpłatnie	
przenoszę	na	organizatora	prawo	do	wykorzystania	moich	
fotografii	w	publikacjach	oraz	innych	mediach,	o	których	
zdecyduje	organizator.	 Jednocześnie	oświadczam,	że	 je-
stem	jedynym	właścicielem	praw	autorskich	nadesłanych	
zdjęć	i	prace	te	nie	naruszają	dóbr	osobistych	osób	trze-
cich”.
Osoby	niepełnoletnie	dołączają	pisemną	zgodę	rodziców	
bądź	opiekunów	na	udział	w	konkursie,	jednocześnie	ro-
dzice	lub	opiekunowie	podpisują,	wraz	z	biorącym	udział	
w	konkursie	powyższą	klauzulę.
1.		Do	udziału	w	konkursie	nie	dopuszcza	się	prac,	które	
nie	spełniają	powyższych	wymogów.

2.		Organizator	nie	zwraca	nadesłanych	fotografii.
3.		Organizator	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 usługi	
pocztowe	 lub	 działalność	 osób	 trzecich,	 ewentualne	
zniszczenie	prac	podczas	transportu.

4.		Fotografie	 na	 konkurs	 można	 dostarczyć	 osobiście,	
nadsyłać	 listem	 poleconym,	 przesyłką	 kurierską	
w	 usztywnionej	 kopercie	 na	 adres	 siedziby	 organiza-
tora:	 Towarzystwo	 Przyjaciół	 Kampinoskiego	 Parku	
Narodowego,	05-080	Izabelin,	ul.	Tetmajera	38,	z	dopi-
skiem	„KONKURS	FOTOGRAFICZNY”.

§ 3 terminarz
1.		Nadsyłanie	prac	w	nieprzekraczalnym	terminie	do	30	
września	2009	r.

2.		Fotografie	 nadesłane	 po	 terminie	 nie	 będą	 brane	 pod	
uwagę	w	konkursie.

3.		Organizator	powołuje	Jury	konkursu	w	celu	wyłonienia	
najlepszych	fotografii.	Jury	decyduje	o:
–		zakwalifikowaniu	prac	do	wystawy,
–		ewentualnym	umieszczeniu	fotografii	w	pokonkurso-
wym	wydawnictwie,

–		przyznaniu	nagród	i	wyróżnień.
4.		Ocena	prac	przez	Jury	nastąpi	w	terminie	do	8	paździer-
nika	2009	r.

5.		Decyzja	Jury	jest	ostateczna	i	nie	podlega	weryfikacji.
6.		Wyniki	konkursu	zostaną	podane	na	stronie	interneto-
wej	T.P.K.P.N.		www.kampinos-tp.pl	

7.		Otwarcie	 wystawy	 pokonkursowej,	 ogłoszenie	 wy-
ników	 i	 wręczenie	 nagród	 nastąpi	 10	 października	
o	godz.	16:00	w	salach	wystawowych	Kampinoskiego	
Parku	Narodowego	w	Izabelinie,	ul.	Tetmajera	38.

Sprawy	 nieujęte	 regulaminem	 i	 sporne	 rozstrzyga	 Jury	
i	organizator	konkursu.

Dotyczy	 ogłoszenia	 Sprawdźmy	 księgi	 wieczyste	
z	 III	wydania	Faktów	Nowodworskich.	Wkradł	się	
niezawiniony	przez	nas	błąd	w	godzinach	przyjmo-
wania	interesantów	przez	Sąd	Rejonowy	w	Nowym	
Dworze	Mazowieckim		IV	Wydział	Ksiąg	Wieczy-
stych,	ul.	Chemików	1B.	Poprawne	godziny	przyj-
mowania	interesantów:
poniedziałek:	10-18:00,	wtorek	-	piątek:	10-14:45		
Przepraszamy	za	pomyłkę.	

BEZPŁATNA OBDUKCJA LEKARSKA	z	dokumen-
tacją	fotograficzną	dla	ofiar	przemocy	domowej	zamiesz-
kałych	na	terenie	Nowego	Dworu	Mazowieckiego	będą-
cych	w	trudnej	sytuacji	społecznej	i	materialnej.
Badania	 wykonywane	 będą	 w	 gabinecie	 Garnizono-
wej	 Przychodni	 Lekarskiej	 Samodzielny	 Zakład	Opieki	 
Zdrowotnej	w	Modlinie	przy	ul.	Obrońców	Modlina	83	
oraz	w	Przychodni	przy	ul.	Paderewskiego	12	w	Nowym	
Dworze	Mazowieckim.

UWAGA!

KONKURS 

„PięKNy BALKON i OGRóDEK”

Zarząd	Osiedla	Nr	 1	 pod	 patronatem	Burmistrza	
Miasta	 organizuje	 konkurs	 w	 celu	 upiększenia	
naszego	 Osiedla	 oraz	 podniesienia	 estetyki	 jego	
wyglądu.
Czas trwania konkursu:	lato	2009.
Regulamin:
1.		Warunki	 udziału	 –	 uczestnikiem	 może	 zostać	
każdy	 mieszkaniec	 zgłoszony	 osobiście,	 przez	
sąsiada,	Zarząd	Osiedla	lub	gospodarza	domu.

2.		Zgłoszenia	 przyjmują:	 Członek	 Zarządu	 Osie-
dla	Nr	1	–	 Jadwiga	Świderska	 (tel.	775-70-41,	
0-697-816-180)	 i	 Radny	 Tadeusz	 Sempławski	
(tel.	725-26-34).

3.		Ocenę	 konkursu	 „Piękny	 balkon	 i	 ogródek”	
przeprowadzi	komisja	złożona	z	przedstawicieli	
-	Organizatorów	Zarządu	Osiedla	Nr	1	do	dnia	
15.09.2009	r.

4.		Przedmiotem	oceny	będą	balkony	i	ogródki	przy-
domowe,	ogólny	wygląd	i	estetyka,	ukwiecenie,	 
a	także	zagospodarowanie	i	wkład	pracy.

5.		Nagrody	 dla	 zwycięzców	 zostaną	 wręczo-
ne	przez	Burmistrza	Miasta	na	zebraniu	miesz-
kańców	Osiedla.

Zarząd	Osiedla	Nr	1

KONKURS 
„OSiEDLE W KWiATACh”

Zarząd	 Osiedla	 Nr	 2	 (Osiedle	Młodych)	 ogłasza	
konkurs	na	najładniej	ukwiecony	balkon	i	ogródek	
przydomowy.
Czas trwania konkursu: czerwiec	–	wrzesień	2009	r.
Regulamin:
1.		Uczestnikami	 konkursu	 objęci	 są	 wszyscy	
mieszkańcy	Osiedla	Młodych.

2.		Komisja	wyłoniona	przez	Zarząd	Osiedla	Nr	2	
dokona	 oceny	 ogólnego	 wyglądu	 pod	 wzglę-
dem	estetycznego	zagospodarowania	balkonów	
i	 ogródków	 przydomowych	 oraz	 wniesiony	
wkład	pracy	w	utrzymanie	roślin	przez	cały	se-
zon	wegetacyjny.

3.		Komisja	 dokona	 dwukrotnej	 lustracji	 Osie-
dla	 w	 terminach:	 I	 –	 do	 15.07.2009r.,	 II	 –	 do	
15.09.2009r.

4.		Skala	punktacji	od	1	do	6.
5.		Dla	 zwycięzców	 organizatorzy	 przewidują	 na-
grody	rzeczowe	oraz	dyplomy.

6.		Ogłoszenie	wyników	odbędzie	 się	 na	 zebraniu	
mieszkańców	Osiedla	Młodych.

Zarząd	Osiedla	nr	2

KONKURS
Zarząd	Osiedla	nr	4	ogłasza	konkurs	pt.	„Osiedle	
w	kwiatach”.

Czas trwania konkursu:	czerwiec	–	wrzesień	2009	r.
Regulamin:
–		uczestnikami	 konkursu	 są	wszyscy	mieszkańcy	
Osiedla	nr	4,

–		dla	 wyróżniających	 się	 ogródków	 i	 balkonów	
zostaną	 ufundowane	 przez	 Burmistrza	 Miasta	
nagrody	rzeczowe,

–		rozstrzygnięcie	konkursu	nastąpi	w	październiku	
2009	roku.

Zarząd	Osiedla	nr	4

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego 
Parku Narodowego informuje, że z okazji  
50-lecia Kampinoskiego Parku Narodowego 
organizuje kolejny konkurs fotograficzny 
i wystawę pod nazwą „PUSZCZA 
KAMPINOSKA W OBIEKTYWIE”, którego 
celem jest promocja Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Zgodnie z przysłowiem „cudze 
chwalicie, swego nie znacie” organizatorzy 
konkursu, a następnie wystawy odwołują się  
do wrażliwości fotografujących i zachęcają  
do uczestniczenia w prezentacji swoich 
fotografii przedstawiających bogatą historię 
i piękno przyrody KPN.
Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy 
nastąpi 10 października 2009 r. o godzinie 
10:00 w salach Dyrekcji KPN w Izabelinie  
przy ulicy Tetmajera 38.                                                       
Zapraszamy do udziału
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Polskie	dzieci	miały	okazję	nie	 tylko	do	wspaniałej	
zabawy	 i	 poznania	 rówieśników	dorastających	w	 innej	
kulturze,	 ale	 mamy	 nadzieję,	 że	 to	 doświadczenie	 po-
zwoli	im	jeszcze	bardziej	docenić	najistotniejsze	warto-
ści	w	życiu	człowieka,	 jakimi	są	m.in.	rodzina	i	pokój.	
Być	może	teraz	będzie	im	łatwiej	bardziej	obiektywnie	
spojrzeć	na	swoje	problemy	i	troski,	które	niewątpliwie	
towarzyszą	im	w	życiu.	
Celem	pobytu	dzieci	palestyńskich	w	Polsce	było	udzie-
lenie	 im	 pomocy	 psychologicznej,	 terapeutycznej,	
a	w	 niektórych	 przypadkach	 również	 pomocy	medycz-
nej	w	wyniku	odniesionych	obrażeń	wojennych.	Mając	
świadomość,	że	wszelkie	nasze	starania	nie	przywrócą	im	
dzieciństwa,	rodziny	i	zdrowia,	które	utraciły	w	wyniku	
wojny,	wierzymy	że	udało	nam	się	sprawić,	że	choć	na	
chwilę	zapomniały	o	bolesnych	przeżyciach.	Pobyt	dzie-
ci	wspólnie	z	Kancelarią	Prezydenta	RP	współorganizo-
wał	 Caritas	 Polska,	 Uniwersytet	 Kazimierza	Wielkiego	
w	Bydgoszczy	i	Najwyższa	Izba	Kontroli.	
Do	akcji	przyłączyło	się	również	wiele	instytucji,	orga-
nizacji	pozarządowych	i	osób	fizycznych.	Cieszymy	się,	
że	Nowy	Dwór	Mazowiecki	również	miał	okazję	uczest-
niczyć	w	tym	niezwykłym	przedsięwzięciu.	Korzystając	
z	 okazji,	 dziękujemy	 firmie	 „Translud”	 za	 nieodpłatny	
transport	dzieci	oraz	firmie	AMBRA	sp.	z	o.o.	za	przeka-
zanie	obuwia	dzieciom.	

Wycieczkę	 rozpoczęła	 Msza	 Św.	 w	 para-
fialnym	 kościele,	 skąd	 grupa	 wyjechała	
w	 kierunku	Austrii.	 Jeszcze	 tego	 samego	

dnia	uczestnicy	zawitali	na	Jasną	Górę.	Po	noclegu	na	
granicy	 czesko-austriackiej,	 przeprawiając	 się	 przez	
kraj	 Mozarta,	 mieli	 okazję	 podziwiać	 przepiękne,	
ośnieżone	Alpy.
Trzeciego	 dnia	 dotarli	 wreszcie	 w	 okolice	 Rimini.	
Tam,	na	dobry	początek,	w	specjalnym	parku	rozryw-
ki	 mogli	 obejrzeć	 zminiaturyzowane	 najważniejsze	
włoskie	zabytki.	Z	całą	pewnością	był	to	dobry	wstęp	
do	zwiedzania	Italii	–	już	w	skali	1:1.
Podczas	 wyprawy	 grupa	 odwiedziła	 San	 Marino,	
Asyż,	 Rzym,	 Watykan,	 Monte	 Cassino,	 Florencję,	
Wenecję.	
Podróżnicy	 wzięli	 w	 tym	 czasie	 udział	 w	 Papieskiej	
Audiencji	 Generalnej	 na	 placu	 św.	 Piotra,	 odwiedzi-
li	 grób	 Jana	 Pawła	 II,	 zwiedzali	 Kaplicę	 Sykstyńską	
i	Bazylikę	św.	Piotra.	Mogli	na	własne	oczy	zobaczyć	
wybitne	dzieła	Michała	Anioła,	popływać	gondolą,	zło-
żyć	kwiaty	na	cmentarzu	polskich	żołnierzy,	ale	też	od-
począć	nad	Adriatykiem.	Wyjazd	dostarczył	 im	wielu	
duchowych,	patriotycznych	i	artystycznych	wzruszeń.
Ewa	Bakun,	przewodnicząca	koła,	podsumowała	wy-
prawę	 słowami:	 „Tak	długi	wyjazd	wspaniale	 zinte-
grował	naszą	wspólnotę,	nauczył	nas	wierzyć	w	siebie,	
w	 swoje	 możliwości.	 Otworzył	 naszych	 podopiecz-
nych	na	 inne	kultury,	pozwolił	zapomnieć	o	własnej	
chorobie	 i	 cieszyć	 się	 pięknem	 architektury,	 sztuki	 
i	 przyrody	 włoskiej”.	 Niepełnosprawnych	 uczestni-
ków	wyprawy	porównała	do	Dawida,	który	pokonał	
Goliata,	czyli	swoją	własną	słabość.
Wycieczka	 była	 możliwa	 dzięki	 wielu	 darczyńcom,	 
w	tym	starostwu	powiatowemu.

21 czerwca w Goławicach w gminie 
Pomiechówek odbył się niezwykły, 
międzykulturowy piknik integracyjny. 
Dzieci z nowodworskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci oraz dzieci palestyńskie  
ze Strefy Gazy goszczące w Polsce spędziły 
wspólne niedzielne popołudnie w Ośrodku 
Najwyższej Izby Kontroli.

Piknik	został	zorganizowany	z	inicjatywy	Bur-
mistrza	Miasta	Jacka	Kowalskiego	we	współ-
pracy	 z	Małgorzatą	Gosiewską	 koordynującą	

z	ramienia	Kancelarii	Prezydenta	RP	akcję	pomocy	
dla	 ofiar	wojny	 ze	 Strefy	Gazy.	Odbyły	 się	wystę-
py	profesjonalnej	grupy	mimów,	warsztaty	teatralne,	
wspólne	zabawy,	tańce	i	popołudniowe	biesiadowa-
nie.	 	 Zabawie	 towarzyszyła	 wspaniała	 atmosfera,	
doskonałe	 nastroje	 i	 wiele	 pozytywnych	 emocji.	
Dopisała	 również	 pogoda.	 Okazało	 się,	 że	 bariera	
językowa	nie	jest	żadną	przeszkodą	dla	dzieci	w	na-
wiązaniu	 znajomości	 i	 wspólnym	 piknikowaniu.	
Dzieci	zawarły	nowe	interesujące	znajomości,	które	
być	 może	 nie	 przetrwają	 odległości,	 ale	 na	 pewno	
na	długo	zapadną	w	ich	pamięci.	Spotkanie	to	było	
dla	wszystkich	okazją	do	chwili	zapomnienia	od	co-
dziennych	trosk,	a	dla	nas	dorosłych,	również	aktyw-
nie	uczestniczących	w	zabawie,	do	refleksji.	

W sobotę, 16 maja grupa 36 osób z nowodworskiego Koła Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nych Ruchowo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wyruszyła w 11-dniową wyprawę do Włoch. 
Wyjazd odbywał się pod hasłem „Między niebem a ziemią – historia pontyfikatu Jana Pawła II”.

opracowała MArtyNA korDUleWSkA  FOTO U. BAkUN

Między	niebem	a	ziemią
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Międzykulturowy piknik	integracyjny
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Uroczystości	w	Wierszach

Uroczystości	związane	były	z	organizowanym	po	 raz	
pierwszy	 Zjazdem	 Rodzin,	 Żołnierzy	 i	 Partyzantów	
Środowiska	 „Grupa	Kampinos”	AK.	 Zjazd	 był	 orga-
nizowany	w	dniach	6-7	czerwca	z	kilku	okazji,	m.in.	
z	 okazji	 70.	 rocznicy	 wybuchu	 II	 wojny	 światowej	
i	 65.	 rocznicy	 utworzenia	 w	Wierszach	 Niepodległej	
Rzeczypospolitej	 Kampinoskiej.	 Dwudniowe	 party-
zanckie	święto	obfitowało	w	wiele	wydarzeń.	Były	spo-
tkania	na	cmentarzach	wojennych,	wizyta	w	Muzeum	
Powstania	Warszawskiego,	wspólne	partyzanckie	ogni-
sko.	Na	Cmentarzu	Wojennym	w	Wierszach	składano	
kwiaty	i	odprawiono	Uroczystą	Mszę	Świętą	w	intencji	
Ojczyzny	oraz	Tych,	którzy	dla	Niej	walczyli	i	dla	Niej	
zginęli,	dla	Niej	cierpią	i	dla	Niej	pracują.	
Czym	była	Grupy	Kampinos	 i	Niepodległa	Rzeczpo-
spolita	Kampinoska?
Grupa	 była	 zgrupowaniem	 wojskowym	 utworzonym	
z	oddziałów	bojowych	Armii	Krajowej,	które	w	wyni-

Powróćmy do piękna w słowie i muzyce 
XVI	Ogólnopolski	Festiwal	Piosenki	lat	60.	i	70.,	
Wyszków	10-11	czerwca	2009

W	 tegorocznym	 festiwalu	wystąpiło	 27	wykonawców	 ze	 150	 zgło-
szonych	do	finału	młodych	artystów	z	całej	Polski,	którzy	w	nowych	
aranżacjach	zaśpiewali	wspaniałe,	ponadczasowe	piosenki.	Kwalifika-
cji	wykonawców	dokonała	Komisja	Artystyczna	w	składzie:	Ryszard	
Poznakowski	 (przewodniczący),	 Janusz	 Kondratowicz,	 Krzysztof	 
Heering,	Jarosław	Kukulski,	Ryszard	Wolański	i	Witold	Pograniczny.
Z	przyjemnością	informujemy,	że	wśród	finalistek	wystąpiła	reprezen-
tantka	Nowego	Dworu	Maz.	 JANINA	KLIMIUK,	 solistka	 „Krainy	
Piosenki”	z	Klubu	Garnizonowego	w	Modlinie	Twierdzy	zdobywając	
wyróżnienie	organizatorów	festiwalu	za	wykonanie	piosenki	„Papiero-
we	ptaki”	z	repertuaru	Krystyny	Prońko.	To	już	kolejny	sukces	naszej	
młodej	artystki	i	na	pewno	nie	ostatni.	GRATULUJEMY!				

Od roku 1993 Klub 2012 w Wyszkowie organizuje  
Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60. i 70. pt. „Powróćmy  
do piękna w słowie i muzyce” popularyzujący polską twór-
czość autorów i kompozytorów tworzących w tamtych latach.

7 czerwca reprezentacja władz samorządowych Nowego Dworu Mazowieckiego wzięła udział  
w  uroczystościach na Cmentarzu Powstańczym w Wierszach. Delegacja w składzie Bogdan Jeziorski 
– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Zenon Bąkowski – Radny Rady Miejskiej przekazała  
na ręce Proboszcza Parafii w Wierszach dar w postaci Herbu Miasta oraz pamiątkowe numizmaty. 

ku	operacji	Burza	znalazły	się	na	terenie	Puszczy	Kam-
pinoskiej.	20	września	1944	roku	weszła	ona	w	skład	
8.	Dywizji	Piechoty	jako	13.	Pułk	Piechoty.	Powstaniu	
Grupy	Kampinos	 sprzyjał	 teren	Puszczy	 i	miejscowa	
ludność.		Pod	koniec	lipca	1944	roku	w	rejon	Puszczy	
przybyło	ok.	1000	partyzantów	zgrupowania	Stołpec-
ko-Nalibockiego	AK.	 Był	 to	 bardzo	 ważny	moment,	
który	 przyczynił	 się	 do	 powstania	 Grupy	 Kampinos.	
Po	walkach	powstańczych	połączone	oddziały	zostały	
przemieszczone	w	głąb	Puszczy	gdzie	utworzyły	Pułk	
Palmiry-Młociny.	 Dołączały	 do	 niego	 oddziały	 z	 in-
nych	Obwodów	i	Rejonów.	
Ostatecznie	 powstańcze,	 partyzanckie	 zgrupowanie	
GRUPA	 KAMPINOS	 liczyło	 ponad	 2700	 żołnierzy.	
W	Wierszach	mieściła	się	Siedziba	Dowództwa	Grupy	
i	plac	apelowy.		Przez	sierpień	i	wrzesień	1944	roku	te-
ren	był	wolny	od	okupanta.	Nazywano	go	„Niepodległą	
Rzeczpospolitą	Kampinoską”.	

opracowała  ANetA PielAch-PierścieNiAk  FOTO BArBArA MAleWSkA
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Zawody	przeprowadzono	z	brzegu,	zgodnie	
z	 Zasadami	 Organizacji	 Wędkarskiego	
Sportu	 Kwalifikowanego,	 Regulaminem	
Amatorskiego	Połowu	Ryb	oraz	wytyczny-

mi	Okręgu.	Sędzią	Głównym	zawodów	był	Jerzy	Ja-
rosz	z	koła	PZW	nr	41	WRD	Warszawa.	Oficjalnego	
otwarcia	 zawodów	 dokonał	 członek	 Prezydium	Za-
rządu	Okręgu,	Kapitan	Sportowy	Okręgu	Mazowiec-
kiego	Stanisław	Wolicki,	po	czym	zaprosił	do	podnie-
sienia	na	maszt	flagi	PZW	mistrza	Okręgu	z	2008	r.	
Pawła	Tomczyka	z	koła	PZW	nr	20	Serock.		
Łącznie	 w	 zawodach	 startowało	 125	 zawodników		
z	 26	 kół	 i	 5	 klubów,	w	 tym	 101	 seniorów	 i	 24	 ju-
niorów.	 Zawody	 sędziowało	 13	 sędziów	 	 z	 11	 kół,	
w	tym	1	praktykant,	głównie		przemieszczając	się	na	
4	łodziach.		
 

Wędkarskie 
zawody

13 czerwca br. na Narwi w Nowym Dworze 
Mazowieckim odbyły się II Eliminacyjne 
Zawody Spinningowe o Mistrzostwo Okręgu  
Mazowieckiego PZW. Wędkarze rywalizowali 
o Puchar Burmistrza Nowego Dworu 
Mazowieckiego. Organizatorem zawodów był 
Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW i władze 
samorządowe Nowego Dworu.

TeksT I FOTO SłAWoMir olikoWSki

Odnotować	 należy,	 że	 pogoda	 w	 tym	 dniu	 nie	 do-
pisała,	 a	 ryby	brały	 raczej	 słabo.	Z	 tego	powodu	aż	
49	 zawodników,	 w	 tym	 31	 seniorów	 i	 18	 juniorów	
nie	złowiło	żadnej	 ryby	wymiarowej	 lub	niebędącej	
w	okresie	ochronnym.		

Oczywiście,	jak	zawsze	w	zawodach	spinningowych	
o	Mistrzostwo	Okręgu,	wszystkie	ryby	po	zmierzeniu	
ich	 długości	 i	 wpisaniu	 wyniku	 do	 kart	 startowych	
przez	sędziów,	zostały	wypuszczone	do	wody.	
Puchary	i	dyplomy	dla	zdobywców	miejsc	1–3	oraz	
dyplomy	za	miejsca	4–6	w	każdym	z	sektorów	wraz	
gratulacjami	 wręczyli:	 Burmistrz	 Nowego	 Dworu	
Mazowieckiego	 Jacek	 Kowalski,	 Przewodniczący	
Rady	Miejskiej	Krzysztof	Bisialski	 i	Zastępca	Prze-
wodniczącego	 Rady	Miejskiej	 –	 jednocześnie	 czło-
nek		Zarządu	Okręgu	Mazowieckiego	PZW	Sławomir	
Olikowski.	
Sponsorami		zawodów	byli:		Burmistrz	Nowego	Dwo-
ru	Mazowieckiego	oraz		Salon	Wędkarski		ESOX	ul.	
Radzymińska	 198	 w	Warszawie.	 Organizatorzy	 za-
pewnili	 wszystkim	 zawodnikom	 i	 sędziom	 gorący	
posiłek.		Na	zakończenie	zawodów	opuszczenia	flagi	
PZW	dokonał	zwycięzca	sektora	juniorów	w	asyście	
zwycięzców	pozostałych	sektorów.

W	piątek	29	maja	w	modlińskiej	 twierdzy	gościła	
międzynarodowa	grupa	około	30	naukowców	spe-
cjalistów	od	 twierdz	 i	budowli	obronnych.	Wizytę	
naukowców	 rozpoczęło	 zorganizowane	 przez	 Lo-
kalną	 Organizację	 Turystyczną	 Trzech	 Rzek	 spo-
tkanie	przy	kawie	z	przedstawicielami	władz	samo-
rządowych,	Agencji	Mienia	Wojskowego		i	lokalnej	
prasy	 w	 restauracji	 „Brama	 Ostrołęcka”.	 Goście	
wysłuchali	 wzbogaconego	 slajdami	 odczytu	 o	 hi-
storii	 i	poszczególnych	etapach	budowy	Twierdzy,	
który	przedstawił	dr	Marcin	Górski.	
Po	 zakończeniu	 spotkania	 grupa	 pod	opieką	 prze-
wodnik	 po	 Twierdzy	Modlin	 pani	 Janiny	 Bystrek	
ruszyła	zwiedzać	Twierdzę.	Szczególną	uwagę	nasi	
goście	 zwrócili	 na	 Kasyno	 (GKO),	 redutę	 Napo-
leona,	 odwiedzili	 też	 wieżę	 Tatarską,	 niestety	 na	
koszary	nie	starczyło	już	czasu	z	uwagi	na	napięty	
program.	Następnym	obiektem	odwiedzonym	przez	
naukowców	był	 fort	X	w	Henrysinie,	który	 został	
szczegółowo	 „obmierzony”	 obfotografowany,	
a	nasi	goście	zadawali	mnóstwo	szczegółowych	py-
tań.	Efektem	tej	wizyty	będzie	zapewne	publikacja	
na	temat	modlińskiej	twierdzy	i	jej	obiektów	w	pe-
riodyku	wydawanym	 przez	British	 Fortress	 Study	
Group	oraz	ich	kolejne	wizyty.	

Goście,	
goście

W poszczególnych sektorach 
zwycięzcami zostali:   
sektor A – Paweł tomczyk 
koło nr 20 Serock  wynikiem 1215 pkt., 

sektor B – tomasz hasior 
klub PWPW S.A. i  wynikiem  1320 pkt., 

sektor c – łukasz Dybikowski 
koło nr 80 łomża ii wynikiem 660 pkt. 

sektor D juniorów – Adam Dąbrowski 
koło nr 7 Warszawa ochota wynikiem 565 pkt. 

Spośród 28 drużyn z kół i klubów startujących w 
zawodach sklasyfikowano wszystkie zespoły a 
pierwsze trzy miejsca zajęły: 

i miejsce  koło nr 20 Serock razem punktów 1835, 
suma zajętych miejsc – 31, 
 
ii miejsce klub PWPW S.A. i  razem punktów 710, 
suma zajętych miejsc –  50, 

iii miejsce koło nr 7 Warszawa ochota razem 
punktów 905, suma zajętych miejsc – 58. 

łącznie złowiono 117 ryb, w tym 
1 szczupaka, 1 jazia oraz 115 okoni. 

TeksT I FOTO lot trZech rZek
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Dzień 
otwartych
koszar
TeksT I FOTO MiroSłAWA PAjek

1	czerwca,	w	Dzień	Dziecka,	na	wszystkich	uczniów	
SP4	z	Modlina	Twierdzy	czekały	atrakcje	w	 formie	
zawodów,	 wycieczek,	 konkursów.	 Klasy	 II	 a	 i	 II	 c	
skorzystały	 z	 zaproszenia	 płk.	 Wiśniewskiego,	 ko-
mendanta	JW	2229	i	udały	się	na	wycieczkę	na	teren	
jednostki.	 Saperzy	 przygotowali	 dla	 uczniów	 wie-
le	 atrakcji	 i	 niespodzianek.	 Po	 obejrzeniu	 wystawy	
sprzętu	 saperskiego	 dzieci	 zostały	 gazikami	 (na	 sy-
gnale!)	przewiezione	na	 „pole	minowe”,	gdzie	uży-
wając	 sprzętu	 odszukały	 „skarby”	 ukryte	 dla	 nich	
w	 ziemi.	 Deszcz	 zmusił	 do	 ucieczki	 do	 budynków,	
ale	 i	 tu	 żołnierze	 przygotowali	 się	 na	 medal.	 Sale:		
tradycji,	planowania,	dowodzenia	bardzo	zaintereso-
wały	małych	 gości.	Najwięcej	 radości	 jednak	 przy-
sporzyły	zajęcia	we	wspaniale	wyposażonych	salach	
gimnastycznych.	Bieżnie,	kosze,	różne	atlasy,	rower-
ki,	ławeczki,	stoły	do	ping-ponga,	piłkarzyki,	uni-ho-
kej	przeżywały	oblężenie	ze	strony	dzieci.	Dziecięca	
wizyta	zakończyła	się	w	stołówce	przy	pysznej	gro-
chówce.	Po	posiłku	–	znów	na	dzieci	czekały	atrak-
cje.	 Dowódca	 jednostki	 wręczył	 każdej	 klasie	 po	
3	 piłki,	 a	 dla	 każdego	 uczestnika	wycieczki	 –	 kask	
rowerowy	(prezent	od	Wicemarszałka	Województwa	
Mazowieckiego).	Zmęczone,	najedzone	i	szczęśliwe	
dzieci	wróciły	do	szkoły.	Dziękujemy!!!

Drodzy Czytelnicy!
Miło nam poinformować, że nasza Biblioteka została laureatem Nagrody im. Kierbedziów w kategorii „Internetowy wizerunek biblioteki publicznej”.

Nagroda ta jest przyznawana od 2005 roku przez specjalne kolegium Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w pięciu kategoriach:
• za pracę z młodym czytelnikiem,
• pielęgnowanie tożsamości regionalnej,
• internetowy wizerunek biblioteki publicznej,
• działalność na rzecz bibliotek w powiecie,
• samorządy przyjazne bibliotece.

Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystości z okazji Dnia Kierbedziów – Święta Bibliotekarzy i Bibliotek, która w tym roku odbyła się 
18 maja w Studiu Koncertowym Polskiego Radia S.A. im. Witolda lutosławskiego w Warszawie. Gospodarzem uroczystości był Dyrektor
 Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego dr Michał Strąk. 
 

Uczniowie	 zwiedzili	 wczesnorenesansowy	 zamek	
w	 Szydłowcu,	 a	w	 nim	Muzeum	Ludowych	 Instru-
mentów	Muzycznych.	W	Nowej	Słupi	 –	wsi	 u	 stóp	
Łysej	Góry	w	otulinie	 Świętokrzyskiego	Parku	Na-
rodowego	–	 spotkali	 się	 z	 legendarnym	kamiennym	
rycerzem,	 ukaranym	 za	 pychę,	 a	 także	 zobaczyli	
słynne	 dymarki	 –	 starożytne	 piece	 do	wytopu	 żela-
za.	Spacer	w	mżawce	„drogą	królewską”		na	Święty	
Krzyż	 był	 niełatwym	 sprawdzianem	 wytrzymałości	
i	sprawności,	jednakże	piękno	przyrody	Świętokrzy-
skiego	Parku	Narodowego	wynagrodziło	trudy	poko-
nywania	kamienistej,	 stromej	 trasy.	Na	Łysej	Górze	
młodzież	 zwiedziła	 wspomniany	 już	 Święty	 Krzyż	
i	poznała	historię	tego	miejsca	(wał	kultowy	poświę-
cony	pogańskim	bożkom	oraz	średniowieczne	opac-
two	benedyktynów),	a	także	podziwiała	bogate	zbio-
ry	 Muzeum	 Przyrodniczo-Leśnego	 ŚPN	 i	 Puszczę	
Jodłową	 ze	 śródleśnymi	 gołoborzami,	 które	 można	
było	oglądać	z	pięknego	tarasu	widokowego.	Z	kolei	
w	 niewielkim	Bałtowie	 uczestnicy	wycieczki	 zwie-
dzili	 zespół	 pałacowo-parkowy	 książąt	 Druckich- 
-Lubeckich,	 a	 następnie	 	Park	 Jurajski	 –	 	 kompleks	
turystyczno-edukacyjny,	 powstały	w	 dorzeczu	 rzeki	
Kamiennej	oraz	40-hektarowe	bałtowskie	zoo.	W	Re-
zerwacie	Archeologicznym	„Krzemionki”	uczniowie	
uczestniczyli	w	interesującej	lekcji	dotyczącej	ewolu-
cyjnego	rozwoju	świata.	Atrakcją	pobytu	w	Bałtowie	
był	również	spływ	tratwami	po	rzece	Kamiennej.
Wycieczka	w	Góry	Świętokrzyskie	z	pewnością	wzmoc-
niła	poczucie		odpowiedzialności	uczniów	za	środowi-
sko	naturalne,	jak	również	przyczyniła	się	do	podnosze-
nia	stanu	ich	świadomości	i	kultury	ekologicznej.	

W czerwcu uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
z ul. Długiej odbyli wycieczkę w Góry 
Świętokrzyskie. Dwudniową wyprawę 
zorganizowała nauczycielka biologii i chemii 
Mirosława Trębacz.

„Dwójka”	w	Górach	
Świętokrzyskich

TeksT I FOTO ZS Nr 2
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Organizacją	 Mistrzostw	 zajął	 się	 w	 tym	
roku	zespół	nauczycieli	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	 	 nr	 3	 w	 Braniewie	 pod	 kie-
runkiem	p.	Dyrektor	Bernadety	Kryger.	

Czuwał	 nad	 przebiegiem	 zmagań	 p.	Andrzej	 Gra-
bowski	–	sędzia	główny,	pomysłodawca,	twórca	kart	
matematycznych.
Uczniowie	 klas	 III	 i	 IV	 ze	 szkół	 podstawowych	
z	 różnych	 regionów	Polski	 zmagali	 się	w	 czterech	
głównych	 konkurencjach	 zdobywając	 punkty	 do	
klasyfikacji	indywidualnej	i	zespołowej.
Jak	co	 roku	nagrodzono	po	12	zawodników	z	każ-
dej	kategorii	wiekowej,	po	12	drużyn	klas	 III	oraz	
IV	 i	 12	 reprezentacji	 szkół.	 Zwycięzcy	 otrzymali	
puchary,	 medale	 i	 nagrody	 rzeczowe	 ufundowane	
przez	sponsorów	oraz	Burmistrza	Braniewa	p.	Hen-
ryka	Mrozińskiego.
Drużyna	–	 reprezentacja	Szkoły	Podstawowej	nr	 7	
im.	Orła	Białego	w	Nowym	Dworze	Mazowieckim	
wystąpiła	 pod	 kierunkiem	 nauczycieli:	Małgorzaty	
Kuleszy	 i	 Renaty	 Majcher,	 w	 składzie:	 Katarzyna	
Jakubczak,	 Barbara	Małecka,	Aleksandra	 Stęplew-
ska,	 Klaudia	 Cywińska,	 Michał	 Szurmak,	 Adam	
Szałowski,	Jakub	Nowakowski,	Krzysztof	Pawełas.
	 Nowodworska	 „Siódemka”	 toczyła	 zacięte	 boje	
i	odniosła	znaczące	sukcesy.	
W	 klasyfikacji	 drużyn	 klasy	 III	 zajęły	 V	 miejsce,	
klasy	IV	–	VI	miejsce	i	odebrały	puchary.
W	klasyfikacji	generalnej	 szkół	 reprezentacja	SP	7	
zajęła	V	miejsce	–	odebrała	nagrody		i	puchar	z	rąk	
Burmistrza	Braniewa.
W	 klasyfikacji	 indywidualnej	 –	Aleksandra	 Stem-
plewska	–	kat.	D	IV	–	za	III	miejsce	odebrała	brą-
zowy	medal.	W	kategorii	D	III	Katarzyna	Jakubczak	
zajęła	V,	a	Barbara	Małecka	VI	miejsce.
W	 finałach	 rozgrywanych	 w	 hali	 sportowej	 Pu-
blicznego	Gimnazjum	nr	 1	w	Braniewie	wystąpiło	
6	zawodników,	w	tym	2	dwukrotnie.	Gra	„Olimpij-
czycy”	 była	 dla	 nich	 najbardziej	 szczęśliwa.	Dwie	
zawodniczki	 z	 kategorii	 D	 III	 stanęły	 na	 podium.	
Barbara	 Małecka	 została	 Mistrzynią	 Polski	 i	 ode-
brała	„złoto”,	zaś	Katarzyna	Jakubczak	za	III	miej-
sce	została	udekorowana	medalem	brązowym;	Alek-
sandra	Stemplewska	D	 IV	zajęła	V	miejsce,	 Jakub	
Nowakowski	C	IV	VII	miejsce,	a	Adam	Szałowski	
C	III	XI	miejsce.
W	grze	 „Krzyżak”	Aleklsandra	Stemplewska	D	 IV	
zajęła	III	miejsce	i	otrzymała	brązowy	medal,	Kata-
rzyna	Jakubczak	D	III	VII	miejsce,	Krzysztof	Pawe-
łas	C	IV	XII	miejsce.
Reprezentacja	 SP	 7	 w	 grze	 zespołowej	 „Ekspres”	
zajęła	 III	 miejsce.	 Brązowymi	 medalami	 zostali	

Przygoda 
z tabliczką mnożenia
TeksT I FOTO MAłGorZAtA kUleSZA

W dniach 30 i 31 maja 2009 roku,   
w Braniewie odbyły się XI Mistrzostwa 
Polski w Tabliczce Mnożenia.  
Zawody rozgrywano pod hasłem:  
„Matematyka – Zabawa – Sport”.

udekorowani	 zarówno	 zawodnicy,	 jak	 i	 opiekuno-
wie.	 Serdeczne	 gratulacje	 złożył	wszystkim	 sędzia	
główny	zawodów	p.	Andrzej	Grabowski.
W	drugim	dniu	 zawodów	 rozgrywano	konkurencje	
wymagające	 od	 zawodników	oprócz	 biegłej	 znajo-
mości	 tabliczki	mnożenia,	 także	celnego	strzału	na	
bramkę	oraz	wielokrotnego	wykonania	poprawnych	
przeskoków	przez	skakankę.	Brązowymi	medalami	
za	III	miejsce	nagrodzeni	zostali	uczniowie	klas	III:	
Michał	Szurmak	w	grze	 „Piłkarz	matematyk”	oraz	
Barbara	Małecka	w	grze	„Królowa	skakanki”.		
Podczas	 Mistrzostw	 nie	 wystarczyła	 sama	 znajo-
mość	 tabliczki	 mnożenia.	 Liczyła	 się	 szybkość,	
skupienie	 uwagi	 na	 wykonywanej	 czynności	 oraz	
dokładność	 i	precyzja.	Bito	coraz	 to	nowe	 i	zaska-
kujące	 rekordy	 życiowe.	 Zawodnicy	 stosowali	 za-
sady	 zdrowej	 rywalizacji,	 współdziałali,	 dążyli	 do	
postawionego	sobie	celu	na	miarę	możliwości,	przy	
maksymalnej	 koncentracji.	 Nawiązali	 znajomości,	
przyjaźnie.	Są	bogatsi	o	doświadczenia	dające	moż-
liwość	 poszukiwania	 nowych	 rozwiązań	 i	 strategii	
rozgrywania	gier.
Uczniowie	 chętnie	 pracują	 z	 kartami	 matematycz-
nymi.	Ciągle	doskonalą	swoje	umiejętności,	obser-
wują	 ich	 przyrost,	 rejestrują	 wyniki.	 Nauczyciele	
–	opiekunowie	inspirują,	wspierają,	podają	ciekawą	
propozycję	na	naukę	poprzez	zabawę.	
Serdecznie	dziękujemy	Burmistrzowi	Miasta	p.	Jac-
kowi	Kowalskiemu	za	sfinansowanie	udziału	repre-
zentacji	SP	7	w	XI	Mistrzostwach	Polski	w	Tablicz-
ce	Mnożenia.
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W oku kamery

W	czerwcu	 strażnicy	miejscy	 i	 ope-
ratorzy	 monitoringu	 miejskiego	
ujawnili	 93	 zdarzenia.	 Z	 tego	 51	
przekazali	do	Straży	Miejskiej	a	42	

do	Policji	zgodnie	z	kompetencjami.	Poniżej	przy-
kłady	dwóch	zdarzeń.
Pod	koniec	czerwca,	późnym	wieczorem,	operator	
monitoringu	miejskiego	zauważył	młodego	rowe-
rzystę,	 który	 z	 trudem	 zachowywał	właściwy	 tor	
jazdy.	Po	chwili	zszedł	z	roweru	i	uderzył	pięścią	
w	twarz	przechodnia,	tak	że	upadł	on	na	chodnik.	
Natychmiast	wysłano	w	to	miejsce	patrol	Policji.
Sprawcę	 ujęto,	 podczas	 interwencji	 odzyskano	
skradziony	rower	i	telefon.	
Sprawa	w	toku.	/	2	zdjęcia	/

9	 lipca	 br.	 (czwartek)	 tuż	 po	 godz.	 22	 operator	
monitoringu	miejskiego	 zauważył	 mężczyzn	 wy-
noszących	 z	 terenu	 budowy	 przy	 ul.	 Sobieskiego	
wiązkę	drutu	zbrojeniowego.	
O	zdarzeniu	powiadomił	dyżurnego	Policji.	Patrol	
policyjny	ujął	sprawców	razem	z	towarem.	Sprawa	
w	toku.

TeksT I FOTO StrAż MiejSkA

Nowe	 urządzenie	 do	 pomiaru	 prędkości	 zostało	 za-
prezentowane	8	czerwca.	Do	 testów	wybrano	drogę	
nr	 630,	 tj.	 ul.	Wojska	Polskiego.	 Już	 na	 sam	widok	
statywu	radaru	kierowcy	podążający	tą	drogą	znacz-
nie	zmniejszali	prędkość.	Urządzenie	do	wykonywa-
nia	 pomiarów	 prędkości	 i	 dokumentowania	 wykro-
czeń	drogowych	już	od	miesiąca	pracuje	na	naszych	
ulicach.	

W sierpniu możemy się go spodziewać  
w następujących miejscach:
•  1.08.2009 r. – ul. Wojska Polskiego 
  DROGA NR 630 (wojewódzka) 
  pomiar w godz. 08:00–14:00
•  14.08.2009 r. – ul. Łęczna 
  pomiar w godz. 08:00–10:30 
•  18.08.2009 r. – ul. Okunin 
  pomiar w godz. 08:00–10:30 
•   18:08.2009 r. – ul.. Bohaterów Modlina    
pomiar w godz. 11:00–12:00 

•   21.08.2009 r. – ul. Chrzanowskiego  
(Modlin  Twierdza) 

  pomiar w godz. 08:00–10:30
•   26.08.2009 r. – ul. Czarnieckiego  
(Modlin Stary) 

  pomiar w godz. 08:00–11:00
•  28.08.2009 r. – ul. Wojska Polskiego 
  (równoległa do drogi wojewódzkiej 
  nr 630 „dół”)

Nowodworska Straż Miejska ma 
nowe narzędzie pracy. Pomaga ono 
eliminować negatywne zachowania 
kierowców na drogach. Chodzi 
oczywiście o fotoradar. 

Uwaga! Fotoradar w mieście
TeksT I FOTO StrAż MiejSkA
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szczegóły na 
www.MazoviaMTB.pl

termin:

Nowy Dwór Mazowiecki

biuro zawodów:

Twierdza Modlin „Elewator“, od 9.00 start: Twierdza Modlin „Elewator“, godz. 11.0030.08.2009
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Pięciuset	uczestników	wystartowało	w	czerwcowym	
biegu	na	dystansie	5000	metrów	o	Puchar	Marszałka	
Senatu	RP.	Na	liście	startowej,	która	została	zamknię-
ta	już	na	dwa	tygodnie	przed	planowanym	startem	nie	
zabrakło	 zawodników	 z	 NOSiR-u,	 członków	 sekcji	
biegów	ulicznych	i	długodystansowych	„JOGGER”,	
których	zgłoszono	jedenastu.	Trasa	rozpoczynała	się	
na	 stadionie	 Agrykoli,	 dalej	 wiodła	 wzdłuż	 kanał-
ku	przy	 stadionie	Legii,	podbiegiem	ulicą	Agrykola	
i	 kończyła	 się	 przed	 Sejmem.	Kawalkada	 zawodni-
ków	i	zawodniczek	ubrana	w	jednakowe	okoliczno-
ściowe	 koszulki,	 ufundowane	 przez	 organizatorów,	
po	strzale	startera	wyruszyła	na	trasę.	
Zawodnicy	 JOGGERA	 biegli	 w	 ścisłej	 czołówce	
biegu,	a	wraz	z	nimi	najlepsza	zawodniczka	zespołu,	
utalentowana	piętnastolatka,	uczennica	I	klasy	Gim-
nazjum	Nr	3	z	Modlina	Górki.	Walczyła	ona	do	końca	
o	 jak	najlepsze	miejsce.	Spiker	 zawodów	 informuje	
zebranych,	 że	 ukazała	 się	 pierwsza	 zawodniczka.	
Okazało	się,	że	była	to	zawodniczka	z	Nowego	Dwo-
ru.	Ogromna	niespodzianka	i	piękny	sukces	Pauliny,	
jakim	jest	wygrana	w	kategorii	OPEN.	Podczas	uro-
czystego	 zakończenia	 na	 najwyższym	 stopniu	 po-
dium	nasza	zawodniczka,	której	piękny	puchar	i	na-
grody	 wręcza	 sam	Marszałek	 Senatu	 RP	 –	 Bogdan	
Borusewicz.
Ogromne	gratulacje!!!
                                                                                                                                                      
                              

Tradycyjnie	 uczestnicy	 zawodów	 mieli	 do	
wyboru	 dwa	 dystanse	 –	 MINI	 (11	 km)	
i	MAX	(46	km).	Na	krótszej	trasie	znów	nie	
było	mocnych	na	Karola	Stępniaka.	14-la-

tek	 z	 TS	 Meran	 Otwock	 w	 Poland	 Bike	 Marathon	
2009	jest	ciągle	niepokonany.	Wygrał	już	piąty	wyścig	
MINI	z	rzędu,	wyprzedzając	tym	razem	Piotra	Napiór-
kowskiego	i	Mateusza	Kąkolewskiego.	Na	dystansie	
MAX	 usytuowane	 były	 dwie	 premie	 górskie	w	 Za-
kroczymiu.	To	był	strzał	w	dziesiątkę.	Walka	o	tytuł	
najlepszego	górala	okazała	się	pasjonująca,	a	stoczyli	
ją	koledzy	z	MBIKE	Team	Marathon	Paweł	Baranek	
i	Ireneusz	Gruszczyński.	Obaj	wygrali	po	jednej	pre-
mii,	ale	ostatecznie	w	klasyfikacji	górskiej	triumfował	
Baranek.	Dla	 pochodzącego	 z	Mrągowa	 23-letniego	
zawodnika	to	nie	był	jedyny	wywalczony	tu	tytuł.	Na	
trasie	liczącej	46	km	(dwie	rundy	po	23	km)	Baranek	
był	 bezkonkurencyjny.	 Mimo,	 że	 5	 km	 przed	 metą	
przebił	 dętkę	w	przednim	kole,	 to	 jednak	 zwyciężył	
zdecydowanie.	Nad	grupą	pościgową	uzyskał	ponad	
1,5	minuty	przewagi.	Po	zaciętym	finiszu	w	Twierdzy	
Modlin	drugie	miejsce	zajął	Arkadiusz	Oleszkiewicz	
(MBIKE	Team	Marathon),	 trzeci	 był	 Gruszczyński,	
a	czwarty	Sebastian	Gołaszewski	z	Wertepowca	Ło-
chów.	Wśród	 kobiet	 najszybsza	 okazała	 się	 Justyna	
Dzięcioł	(MBIKE	Team	Marathon).

TeksT I FOTO MAriAN kościelNiAk

TeksT  PolAND Bike   FOTO SeBAStiAN BAńBUrA

Poland Bike Marathon 2009 przekroczył 
półmetek. Za nami piąty etap cyklu 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
To były niezapomniane zawody pod każdym 
względem. 300 miłośników jazdy na rowerach 
górskich rywalizowało w przepięknej scenerii, 
ze startem i metą w Twierdzy Modlin. Trasa 
wiodła przez gminy Nowy Dwór Mazowiecki 
i Zakroczym. Zróżnicowana i wymagająca. 
Największym wyzwaniem okazał się liczący 
około 60 metrów podjazd o 35-stopniowym 
nachyleniu. 
Z tym podejściem problemy mieli najwięksi 
twardziele. Sporo zawodników, niczym 
przełajowcy, pokonywało ten odcinek pchając 
rower przed siebie. Do tego komary... 
W tym miejscu jakby umówiły się, czekając  
na maratończyków. 

TwIeRdza zdObyTa!Paulina 
Ślusarczyk 
wygrywa	
Bieg	Senatu

–	 Trasa wymagała dobrej techniki jazdy. Było na 
niej wszystko, zarówno asfalt, bruk, trochę błota, 
ale i mocne, ubite ścieżki	–	mówił	podczas	dekora-
cji	zwycięzca	Paweł	Baranek.	–	Tempo od samego 
startu dość mocne. Zaatakowałem na drugiej run-
dzie i szybko powiększałem dystans nad rywalami. 
Na szczęście przewaga okazała się na tyle duża, że 
nawet z przebitą dętką, zdołałem wygrać. Bardzo 
cieszę się z tego, bo zwycięstwo na tak wymagającej 
trasie z tym ciężkim podjazdem ma swoją wartość. 
Teraz czeka mnie występ w mistrzostwach Polski 
MTB w Kielcach, już 17 lipca. W Nowym Dworze 
miałem świetny sprawdzian przed tym kolejnym, 
ważnym startem.  
Jak	 zwykle	 moc	 atrakcji	 dla	 dzieci.	 Najmłodsi	
ścigali	 się	 w	 Mini	 Crossie	 na	 terenie	 miasteczka	
Poland	Bike	w	Twierdzy	Modlin.	 Były	 dmuchane	
zjeżdżalnie	 i	 basen	 z	 piłkami.	W	Chatce	Małolat-
ka	 studentki	Wyższej	 Szkoły	 Pedagogicznej	 TWP	
z	Warszawy	prowadziły	zajęcia	plastyczne.	Był	grill	
i	kolarski	makaron,	słodki	bufet	i	konkursy	na	sce-
nie.	Każdy	na	pewno	zapamięta	nietypowe	zawody	
w	 pompowaniu	 dętki	 na	 czas...	 Mnóstwo	 nagród	
i	 upominków.	 Dla	 tych,	 którzy	 stanęli	 na	 podium	
czekały	 puchary	 oraz	 nagrody	 finansowe.	 I	 to	 we	
wszystkich	kategoriach	wiekowych.	

O	finalizacji	transferu,	o	którym	mówiło	się	od	ja-
kiegoś	czasu,	poinformował	20	lipca	oficjalny	ser-
wis	 klubu	 www.legia.com.	 Napastnik	 związał	 się	
z	Legią	na	5	lat.	Do	sezonu	2010/2011	kibice	Świtu	
mogą	 jednak	 spać	 spokojnie.	 Póki	 co	Kucharczyk	
grać	będzie	z	rodzimą	drużyną,	na	wypożyczeniu.	
Zawodnik	chce	wykorzystać	ten	czas	na	to,	by	po-
myślnie	 zdać	maturę.	 „Naukę	 stawiamy	na	 pierw-
szym	 miejscu”	 –	 deklarował	 również	 Mirosław	
Trzeciak,	dyrektor	sportowy	Legii.	
Przy	okazji	 transferu	Trzeciak	dziękował	Zarządo-
wi	Świtu	oraz	burmistrzowi	Nowego	Dworu	Mazo-
wieckiego.	 Jak	mówił:	 „Sympatycy	 Świtu	 nie	 da-
rowaliby	nam,	 gdybyśmy	nie	 sprowadzili	Michała	
na	 Łazienkowską	 3.	Wszyscy	wierzymy,	 że	 u	 nas	

młody	napastnik	 rozwinie	 swoje	olbrzymie	możli-
wości”.
Michał	Kucharczyk	 jest	 jednym	z	najlepszych	pił-
karzy	Świtu.	W	23	meczach	strzelił	21	goli.	Z	całą	
pewnością	stanowi	dla	Legii	świetny	nabytek.	
Redakcja	„Faktów	Nowodworskich”	gratuluje	mło-
demu	piłkarzowi	oraz	życzy	mu	wielu	sukcesów	na	
polskich	i	zagranicznych	murawach!

Michał Kucharczyk podpisał kontrakt z legią 
Warszawa. 

Nowodworzanin w legii
TeksT  NA PoDStAWie WWW.leGiA.coM   FOTO ADAM PolAk



FAKTY NOWODWORSKIE iV/Vii 200916 naSze MiaSTO

Osiedle w kwiatach
W okresie letnim na nowodworskich osiedlach trwają konkursy na najpiękniej ukwiecony 
balkon i ogródek. Wielu mieszkańców wkłada mnóstwo pracy i pieniędzy w upiększenie 
swojej najbliższej okolicy. W tym numerze Faktów Nowodworskich prezentujemy kilka 
przykładów dobrych praktyk z Osiedla Młodych.

Autor:  Barbara Dalkowska
Wiersze z cyklu – Moje Miasto

Zaproszenie
I

Mazowiecki	Nowy	Dwór	
Dzieli	od	Stolicy	bór

Kampinoski	jest	to	park
Który	ma	już	ze	100	lat

II
Miasto	małe	to	–	nieduże
Latem	kwiaty,	piękne	róże
Zimą	zaś	w	puszystej	bieli
Po	choinkach	śnieg	się	bieli

III
Są	sklepiki	i	butiki

Kupisz	ciuchy	i	trzewiki
Dom	kultury,	biblioteka

Szybko	nam	tu	czas	ucieka
IV

Mamy	Narew	–	rzekę	piękną
Która	się	tu	wije	wstęgą
Są	w	niej	ryby	są	i	raki
Mają	ucztę	tu	Rybaki

V
Zapraszamy	wszystkich	szczerze

Na	warszawskie	to	obrzeże
Tlenu	mamy	tu	dostatek

Mnóstwo	lasów	na	dodatek
VI

Więc	pakujcie	swe	manatki
Wyjeżdżajcie	za	rogatki

I	nie	martwcie	się	o	resztę
Wszystko	jest	tu	w	naszym	mieście

Marzenie
I

Od	Warszawy	parę	mili
Jest	miasteczko	moi	mili
Niedaleko	Wisły	rzeki

Co	ma	bardzo	rwące	brzegi
II

Długa	Nazwa	Miasta	tego
Ale	w	tym	uroda	jego

Mazowiecki	Nowy	Dwór
Dzieli	od	stolicy	bór

III
Piękne	pasmo	starych	lasów
Doczekało	naszych	czasów

I	ukryło	miasto	moje	
w	zieloniutkie	liście	swoje

IV	
Miasto	ma	osiedla	nowe
Budowane	bloki	zdrowe

Ale	są	też	stare	chaty	
I	niektóre	nawet	w	łaty

V
A	ja	myślę	że	niedługo

Z	desek	domy	chyba	runą	
I	wyrosną	nowe	rzędem
Jak	ja	już	dorosła	będę.	

Wiersze	pisane	były	w	1989	roku.	
Autorka	była	wówczas	młodą	kobietą.	

Dziękujemy	za	ich	nadesłanie
Redakcja


