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Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych 
przeżyć podczas spotkań z bliskimi, odpoczynku od trosk i 
wyzwań życia codziennego. Niech nadchodzące Święta będą dla 
Was czasem niezapomnianym, spędzonym bez pośpiechu wśród 
Rodziny i Przyjaciół. Niech będą także okazją do obdarowania 
dobrym słowem i wzajemną życzliwością.

Wraz z nadchodzącym Nowym 2010 Rokiem życzymy dużo 
zdrowia i szczęścia.  Niech nie opuszcza Was pomyślność  
i spełnią się wszystkie marzenia. Życzymy aby w Państwa 
domach na stałe zagościły radość, szczęście  
i wzajemne zrozumienie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Bisialski

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski 
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DLA OKA – ZNANI I LUBIANI
Na sali obecni byli poseł na sejm RP Jadwiga Zakrzew-
ska, mistrz olimpijski w judo Paweł Nastula, redaktor 
telewizyjny Tomasz Zubilewicz i wychowanek Świtu 
Nowy Dwór Mazowiecki, reprezentant młodzieżo-
wej reprezentacji w piłce nożnej Michał Kucharczyk  
(absolwent ZS nr 4 – przyp. red.).
Władze Nowego Dworu Mazowieckiego reprezen-
towane były przez burmistrza miasta Jacka Kowal-
skiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa 
Bisialskiego oraz radnych Rady Miejskiej. Wśród ze-
branych na sali obecni byli także naczelnicy wydzia-
łów Urzędu Miejskiego, prezesi spółek miejskich, 
dyrektorzy szkół nowodworskich i przedstawiciele 
Wojska Polskiego. Przewodniczących rad rodziców 
z zaprzyjaźnionych szkół reprezentowała Monika Ko-
walska z Zespołu Szkół nr 3. 
Zebranych przywitał Zdzisław Szmytkowski – dy-
rektor Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy (boisko 
wybudowano na terenie ZS 4 – przyp. red.). „Kiedy 
premier rządu przedstawiał w exposé projekt progra-
mu Orlik, to ja, Zdzisław Szmytkowski, dyrektor tej 
szkoły od 24 lat, pomyślałem sobie – jakie ja mam 
marzenie żeby mieć takie boisko” – powiedział dzię-
kując jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego realizacji. 

Na uroczystość otwarcia przybyli m.in. poli-
tycy, sportowcy i osobowości telewizyjne. 
Mottem tego dnia były słowa umieszczo-
ne na dekoracji: „Zacznij z Orlikiem, zo-

stań olimpijczykiem”. Do wielkich zwycięstw w sta-
rożytnej Grecji nawiązywała symboliczna kolumna 
udekorowana laurowym wieńcem.

10 listopada w Zespole Szkół nr 4 w twierdzy Modlin oddano do użytku pierwsze 
w powiecie nowodworskim boisko, budowane w ramach rządowego programu  
Moje Boisko orlik 2012. Na realizację inwestycji, której łączny koszt wyniósł ponad 1,5 mln zł 
środki finansowe wyłożyło miasto Nowy dwór Mazowiecki, Samorząd Województwa 
Mazowieckiego oraz Ministerstwo Sportu i turystyki. 

 Orlik otwarty
TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk 

TemAT numeRu

Europejska Gmina – Europejskie Miasto

3 listopada w dodatku do dziennika 
– Gazety Prawnej ukazały się wyniki 
rankingu w konkursie europejska Gmina – 
europejskie Miasto. konkurs już po raz trzeci 
przeprowadziła redakcja dziennika Gazety 
Prawnej. W zestawieniu dla  województwa 
mazowieckiego znalazł się także Nowy dwór 
Mazowiecki.  

TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

Nowy Dwór Mazowiecki zajął 13. miejsce w rankingu 
dla województwa mazowieckiego z wynikiem 1411,29 
pkt. Podstawą do oceny była wartość przyznanej pomo-
cy z Unii Europejskiej, liczba realizowanych projektów 
oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzi-
ły z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Ich 
zakres obejmował umowy podpisane do połowy kwiet-
nia 2009 r. z wyłączeniem programów przedakcesyj-
nych. Pominięte zostały także niektóre ogólnopolskie 
projekty drogowe, które trudno przyporządkować po-
szczególnym jednostkom samorządowym. 
4 listopada br. na uroczystej gali w Hotelu Marriott 
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski odebrał dyplom 
z wyróżnieniem dla Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Ranking wskazuje samorządy, które mogą poszczy-
cić się największymi osiągnięciami w pozyskiwa-

niu środków unijnych. W wyliczeniach uwzględniane 
są wszystkie programy pomocowe, których beneficjen-
tami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsię-
biorstwa prywatne, rolnicy i organizacje społeczne. 
Ranking obejmuje środki z budżetu unijnego na lata 
2007–2013. 
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szły rok. Podkreślili zgodnie, że jest to dobry budżet, 
dynamiczny i w ujęciu globalnym odzwierciedlający 
wszystkie potrzeby miejskie. Radny Marek Olszewski 
poprosił, aby przy rozpatrywaniu dokumentu zapo-
mnieć o gminie dzielnicowej. Zwrócił też uwagę, że jest 
to budżet odważny, który jeszcze nigdy dotychczas nie 
przekroczył 100 mln zł. „Budżet to nie są pobożne ży-
czenia składających wnioski. To dokument opierający 
się na realiach, prognozach i rzetelnych wyliczeniach. 
One wszystkie są w tym budżecie, a znając rzetelność 
i solidność pana burmistrza i pani skarbnik jestem spo-
kojny o jego realizację” – powiedział w trakcie debaty 
budżetowej radny Jerzy Plackowski. Głosowanie nad 
dokumentem odbędzie się na kolejnej sesji. 
W trakcie obrad podjęto uchwały dotyczące zmian 
w budżecie miasta, zwolnień z podatku od nierucho-
mości na 2010 rok, udzielenia pomocy finansowej 
Starostwu Powiatowemu w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, przystąpienia miasta do programu „Kompe-
tentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla 
pracowników samorządowych w ramach PO Kapitał 
Ludzki. Zaakceptowany został też program stypen-
dialny dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. 
W związku z odwołaniem przewodniczącego zarządu 
osiedla nr 1 zarządzono wybory uzupełniające do tego 
organu w terminie do 31 grudnia br. Burmistrz miasta 
został zobowiązany do ustalenia terminu zebrania. 
Na Sesji obecne były także przedstawicielki Nowo-
dworskiego Stowarzyszenia Amazonek, które złożyły 
na ręce Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta 
podziękowania za pomoc w zorganizowaniu obcho-
dów jubileuszu organizacji i odczytały treść wyróż-
nienia: „Członkinie Nowodworskiego Stowarzysze-
nia Amazonek składają serdeczne podziękowania 
Przewodniczącemu Rady Krzysztofowi Bisialskie-
mu i Burmistrzowi Miasta Jackowi Kowalskiemu za 
wspieranie działań i zabiegów stowarzyszenia. Dzięki 
Państwa pomocy możemy realizować nasze plany, 

Na początku posiedzenia Przewodniczą-
cy Rady Krzysztof Bisialski oddał głos 
Prezesowi Nowodworskiego Polskiego 
Czerwonego Krzyża Panu Marianowi 

Wasierzyńskiemu. Jego wizyta związana była z wy-
różnieniem jakie z okazji 90-lecia PCK otrzymał Bur-
mistrz Miasta Jacek Kowalski. Pamiątkowy medal 
z okazji jubileuszu został mu nadany przez Prezesa 
Zarządu Głównego PCK Andrzeja Podsiadłę. Bur-
mistrz złożył podziękowania za nadane odznaczenie 
w imieniu całego samorządu podkreślając, że jest to 
odznaczenie nie tylko dla niego, ale też dla radnych 
i urzędników, bez których ta pomoc byłaby niemoż-
liwa. Powiedział też, że PCK to organizacja, która 
robi bardzo dużo dla ludzi i często pozostaje w cieniu. 
Na ręce Prezesa złożył gratulacje i podziękowania za 
ogrom pracy jaki wykonuje organizacja na rzecz spo-
łeczności lokalnej i wraz z Przewodniczącym Rady 
przekazał skromny upominek na rzecz PCK. 
W dalszej części posiedzenia radni zapoznali się 
z informacją nt. realizacji Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego oraz Miejskiego Programu Gospodarki 
Odpadami. Burmistrz Jacek Kowalski zaznaczył, że 
w obliczu prac nad przyszłym budżetem WPI jest 
dokumentem szczegółowo analizowanym i na bie-
żąco uzupełnianym. Ponadto na początku przyszłego 
roku odbędzie się coroczna aktualizacja dokumentu. 
W punkcie dotyczącym gospodarki odpadami radni 
zauważyli, że miasto robi dużo rzeczy, które wpływają 
na realizację programu. „Praca Wydziału Gospodarki 
Komunalnej w tym zakresie jest dobra – podkreślili.
Podczas Sesji ustalono nowe stawki podatkowe na rok 
2010. Szczegółowa informacja dotycząca stawek podat-
ku od nieruchomości, od środków transportowych i no-
wych kategorii opłaty targowej dostępna jest na stronie 
internetowej www.nowydwormaz.pl w dziale BIZNES. 
W trakcie obrad radni debatowali nad przedstawionym 
przez burmistrza projektem budżetu miasta na przy-

w wyniku których nam kobietom dotkniętym chorobą 
nowotworową powraca nadzieja na powrót do zdro-
wia oraz chęć do odnajdywania sensu życia”. 
W sprawach różnych radni wysłuchali informacji 
nt. prac na cmentarzu żydowskim zmierzających do 
ogrodzenia terenu nekropolii (prace ruszą na wiosnę 
od strony ul. Akacjowej). Jak powiedział Burmistrz, 
od kilku miesięcy miasto ma kontakt z przedstawicie-
lami grupy osób narodowości żydowskiej, która kie-
dyś mieszkała w Nowym Dworze. Na chwilę obecną 
w USA i Izraelu założono fundację, która zbiera środ-
ki na ogrodzenie cmentarza i zabezpieczenie terenu 
oraz postawienie na nim memoriału. Podkreślił, że te 
kontakty nie mają nic wspólnego ze zmianą własności 
gruntów i nieruchomości. 
Radnych interesowały też m.in.: 
–  nieplanowane wyłączenia energii elektrycznej 

w Twierdzy Modlin i związane z tym problemy (Bur-
mistrz obiecał wyjaśnić sprawę w zakładzie energe-
tycznym), 

–  czy podczas uroczystego otwarcia lodowiska dzie-
ci z miasta będą miały możliwość darmowego ko-
rzystania ze ślizgawki, o co wnioskowała Komisja 
Kultury (ustalono, że dzieci z NDM przez 3 godziny 
będą tego dnia miały wejście gratis). Jak powie-
dział Burmistrz warunki pogodowe spowodowały 
konieczność kolejnego przesunięcia terminu otwar-
cia ślizgawki. Otwarcie będzie 19 grudnia o godz. 
16:00. 

–  sprawa spalonego samochodu przy wyjeździe z mia-
sta (sprawą usunięcia wraku zajmuje się Straż Miej-
ska i wymaga to czasu), 

–  ustawienie nowych tablic z rozkładami jazdy (pisma 
do przewoźników zostaną wysłane i w niedługim 
czasie te tablice powinny w mieście stanąć). 

Na koniec Przewodniczący Rady Krzysztof Bisialski 
podziękował za wszystkie zaproszenia na spotkania 
wigilijne jakie otrzymał. 

Nowe stawki podatkowe oraz debata nad projektem budżetu na przyszły rok to główne tematy Xli Sesji rady 
Miejskiej w Nowym dworze Mazowieckim, która odbyła się 30 listopada br. W trakcie obrad nie zabrakło też 
kilku miłych akcentów. 

TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

i budżet miasta na 2010 rok
Podatki 

19 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Kultu-
ry, Oświaty i Sportu Rady Miejskiej. W trakcie ob-
rad radni pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu 
miasta na 2010 rok, zwracając uwagę na dużą liczbę 
inwestycji sportowych i planowanych imprez kul-
turalnych na rok przyszły. Komisja zajmowała się 
także harmonogramem imprez miejskich na grudzień 
i początek przyszłego roku. Obecna na posiedzeniu 
inspektor wydziału promocji Elżbieta Dudek omó-
wiła planowane imprezy oraz przedstawiła wykaz 
animacji na lodowisku miejskim. Komisja wniosko-
wała, aby w dniu uroczystego otwarcia ślizgawki 
dzieci i młodzież z miasta miały darmowy wstęp 
i wypożyczenie sprzętu (do tej propozycji przychylił 
się burmistrz miasta). 

Z prac Komisji
Kultury, Oświaty i Sportu
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sowane jest przez starostę ze środków własnych 
samorządu, jednakże w przepisach przejściowych 
noweli wprowadzono zapis umożliwiający okre-
sowe dofinansowanie z rezerwy dysponenta Fun-
duszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte 
w latach 2009–2010. Wielkość dofinansowania 
wynosi 80% kosztów utworzenia przedsięwzięcia,

–  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia sa-
morządu powiatowego z samorządem miejskim 
Nowego Dworu Mazowieckiego w sprawie zimo-
wego utrzymania dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miasta Nowy Dwór Mazowiec-
ki. Powiat przekaże stosowne środki na realizację 
tego zadania,

–  wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozda-
nia finansowego SZP ZOZ za rok 2009. Wybrano 
firmę ADF LIDMAR – Audyt Doradztwo Finanse 
Lidia Jankowska z Legionowa,

–  zatwierdzenia zmian w statucie SZP ZOZ, które 
dotyczą struktury organizacyjnej Zespołu poprzez 
wprowadzenie nowych komórek organizacyjnych, 
np. pododdział urazowo-ortopedyczny, poradnia 
neonatologiczna, poradnia reumatologiczna dla 
dzieci, poradnia audiologiczna,

–  wyrażenia zgody na nadanie nazwy ronda „im. 
Gen. Józefa Hallera” na skrzyżowaniu drogi po-
wiatowej – ulicy Paderewskiego z drogą miejską 
– ul. Bohaterów Modlina,

–  wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu nowo-
dworskiego do realizacji projektu „Kompetentny 
urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pra-
cowników samorządowych z terenu powiatu no-
wodworskiego” w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany na 
zasadzie partnerstwa wraz z samorządami Nowego 
Dworu Mazowieckiego, Czosnowa, Pomiechówka 
i Zakroczymia. Powiat zabezpieczy w budżecie na 
2010 rok środki pieniężne w kwocie 26 682,00 zł 
jako wkład własny do projektu,

–  zmian w planie finansowania zadań w ramach 
PFRON. Zwiększono środki o kwotę 79 993,48 zł 
na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabili-
tacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomoc-
nicze oraz kwotę 20 000,00 zł na dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych,

–  udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym 
szkołom niepublicznym ustalając w szczególności 
podstawę obliczania dotacji, zakres danych, termin 
i sposób ich rozliczania,

–  zmian w budżecie powiatu na 2009 r. Zwiększo-
no dochody i wydatki o kwotę 212 674,00 zł. Plan 
dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi  
48 581 914 79 zł, a plan wydatków 58 081 914 79 zł.

W innych sprawach radni zostali zapoznani m.in. z: 
informacją Starosty o realizacji zaleceń pokontrol-
nych Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją 
przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń ma-
jątkowych, informacją Starosty o analizie oświadczeń 
majątkowych. Starosta K. Kapusta poinformował, że 
wszystkie zalecenia pokontrolne z kontroli komplek-
sowej przeprowadzonej w dniach od 08.05.2009 r. 
do 21.07.2009 r. zostały wnikliwie przeanalizowane 
i wykonane. 
Do sprawozdania z pracy Zarządu pomiędzy sesjami 
Rady zgłoszono pytania i uwagi z prośbą o dodatko-
we wyjaśnienie. W sprawach różnych p. przewodni-
czący zapoznał radnych z treścią pism i skarg, które 
wpłynęły do Rady. Uznano, że jedna skarga dotyczy 
właściwości wojewody mazowieckiego, druga na-
tomiast PCPR w Legionowie. W grudniu Rada od-
będzie dwa posiedzenia, w dniach 10 i 29 grudnia 
o godz. 10.00.

Wdniu 19 listopada 2009 r., przy frekwencji 
15 radnych, obradowała Rada Powiatu No-

wodworskiego. Obradom przewodniczył Zdzisław 
Szmytkowski we współpracy z wiceprzewodniczą-
cą Agnieszką Szostak. Po przyjęciu porządku obrad 
radni przystąpili do realizacji jego punktów. 
Na początku Rada rozpatrzyła zagadnienia związane 
z bezpieczeństwem publicznym na terenie powiatu 
w obecności komendanta powiatowego policji Mar-
ka Ujazdy. Z analizy sprawozdania z pracy Komendy 
Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim 
za okres styczeń–październik 2009 wynika, że w po-
wiecie nowodworskim w tym okresie nastąpił spadek 
postępowań wszczętych ogółem osiągając poziom 
98,9%. Skuteczność ścigania sprawców jest wysoka 
i wyniosła 69,9%. Zwiększyła się jednak dynamika 
stwierdzonych przestępstw kryminalnych do poziomu 
104,7%, ale poprawił się wskaźnik wykrywalności 
tych przestępstw o 5,1%. Nieznacznie wzrosła dyna-
mika czynów stwierdzonych w kategorii przestępstw 
dotyczących kradzieży cudzej rzeczy przy zmniejsze-
niu liczby postępowań wszczętych w tej kategorii. Zna-
czący spadek przestępstw odnotowano w kradzieży sa-
mochodów. Spadła liczba przy dobrej wykrywalności, 
przestępstw o charakterze gospodarczym. Nieznaczny 
wzrost odnotowano w kategorii przestępstw drogo-
wych, przy jednoczesnej wykrywalności na poziomie 
100%. W podsumowaniu stwierdzono, że podjęte dzia-
łania przez Komendę Powiatową Policji i podległe jej 
jednostki przyczyniły się do zmniejszenia ogólnej licz-
by przestępstw oraz przestępstw kryminalnych, w tym 
szczególnie dotkliwych dla mieszkańców powiatu. 
W przypadku zwalczania przestępczości rozbójniczej 
nowodworska policja uzyskała jeden z najlepszych 
wyników pod względem skuteczności ścigania spraw-
ców w całym stołecznym garnizonie. 
W następnym punkcie obrad radni, poprzez prezenta-
cję materiału w formie multimedialnej, zapoznali się 
z funkcjonowaniem nowodworskiego rynku pracy 
oraz z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy. Re-
ferowała dyrektor PUP Jadwiga Popielska. Pomimo 
różnorodnych działań ograniczających bezrobocie 
skutki kryzysu także dosięgły powiat nowodworski. 
Liczba bezrobotnych na koniec września 2009 r. 
wyniosła 2767 osób i wzrosła w stosunku do końca 
grudnia 2008 r. o 801 osób. Stopa bezrobocia w po-
wiecie na koniec sierpnia 2009 r. osiągnęła poziom 
10,2%, przy wskaźniku 8,4% w województwie ma-
zowieckim i 10,8% w całym kraju. Dobre efekty 
pracy PUP zaowocowały m.in. pozyskaniem dużych 
środków unijnych z EFS na działania aktywizujące 
bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. W 2009 roku 
dzięki tym działaniom 1357 osób bezrobotnych po-
wróciło na rynek pracy.
Rada w kolejnych punktach obrad podjęła uchwały 
w następujących sprawach:  
–  utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej 

w ramach Powiatowego Urzędu Pracy. CAZ finan-

Niech nadchodzące Święta będą niezapomnianym
czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmar-

twień, w gronie rodziny, przyjaciół oraz bliskich,
a każdy dzień Nowego Roku niesie ze sobą  

dużo radości i pomyślności.

Przewodniczący rady Powiatu 
ZdZiSŁAW SZMytkoWSki

wicestarosta 
ANNA kAcZMArek          

starosta nowodworski 
krZySZtoF kAPUStA

Drodzy Czytelnicy! Mieszkańcy Powiatu! 
Przed nami Święta Bożego Narodzenia 
– okres szczególny w życiu każdego. To 
czas obdarowywania prezentami. To rów-

nież czas poświęcony najbliższym. To czas refleksji 
i zadumy. Życząc miłej lektury nie zapominajmy by 
przy Państwa stole wigilijnym znalazło się miejsce dla 
każdego.

Szanowni 
Państwo
starosta krZySZtoF kAPUStA

TeksT i FoTo WAldeMAr MAjchrZAk

Życzenia Świąteczne

XXXVI sesja Rady Powiatu
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Jest Pan przewodniczącym Komisji Komunalnej. Co 
najważniejszego udało się osiągnąć przez te trzy lata?
Najważniejszym osiągnięciem jest największa 
w historii miasta liczba realizowanych inwestycji. 
rocznie przeznaczamy na nie ponad 20 mln zł. 
inwestycje, które zostały zakończone to m.in. 
modernizacja ulic Przemysłowej, Granicznej, 
Młodzieżowej, Akacjowej, Pck, jana Pawła ii, 
Brzozowej, Żwirowej, Przeskok, obrońców 
Modlina i Bema. Największe wrażenie robią te 
zrealizowane w szkołach. Piękne obiekty spor-
towe powstały między innymi w gimnazjum nr 
1 i szkole w Modlinie Starym, słynne „orliki” już 
służą młodzieży w Modlinie twierdzy, a niedługo 
na osiedlu Młodych. okazały kompleks boisk 
powstał przy NoSir-ze. W trakcie realizacji są 
nowoczesne boiska w SP 5 oraz Zespole Szkół 
przy ul. długiej. jednak najważniejsze inwestycje 
zostaną zakończone w 2010 r. – do użytku bę-
dzie oddany basen i siedziba Nok. 
Dzięki staraniom naszej komisji zrealizowane 
zostaną dwa sztandarowe zadania, którymi są 
budowa 56 lokali socjalnych oraz termomo-
dernizacja szkół i przedszkoli.

Jakie wyzwania stoją przed komisją?
Wynikają one z oczekiwań mieszkańców, a  naj-
ważniejsze to rozwiązanie problemów komunika-
cyjnych (częściowym rozwiązaniem tego proble-

Był Pan zawodowym żołnierzem. Czy to „żołnier-
skie wychowanie” ma wpływ na Pana dzisiejsze 
życie społeczne?
Przez 35 lat jako oficer pełniłem różne stanowiska. 
Wojskowy dryl wywarł ogromny wpływ na dalsze 
moje życie już jako cywila. dziś bardzo procentuje 
w mojej pracy społecznej. 
 
A jak wygląda życie „emeryta” Włodzimierza Olek-
siaka? Jest Pan m.in. radnym, przewodniczącym za-
rządu osiedla i Towarzystwa Przyjaciół NDM. Jak 
Pan znajduje na to czas? Żona się nie denerwuje?
Na emeryturze postanowiłem bliżej poznać śro-
dowisko cywilne i włączyłem się w działalność 
społeczną. Mimo to znajduję jeszcze czas na po-
moc w wychowaniu wnucząt. jak Pani zauważyła 
czasu na życie prywatne jest bardzo mało. jeśli 
chodzi o żonę, to chciałbym podziękować jej za te 
wszystkie lata, kiedy jako żona oficera przejęła na 
siebie ciężar wychowania dziecka i prowadzenie 
domu. 

Pana zainteresowanie to historia z uwzględnieniem 
okresu wojen napoleońskich. Czy przekłada się ono 
na pracę codzienną?
każdy powinien znać historię. tak wychowano 
mnie w domu, gdzie historia i patriotyzm stały 
na pierwszym miejscu. Napoleon jest mi bardzo 

mu będzie budowa ul. Modlińskiej i wiaduktów 
kolejowych) i utrzymanie porządku.

Jest Pan autorem kilku inicjatyw m.in. termomo-
dernizacji placówek oświatowych. Proszę o przy-
bliżenie naszym czytelnikom tych pomysłów i ich 
efektów.
dzięki uporowi udało się przekonać radnych do 
pomysłu termomodernizacji. W 2008 r. wykona-
ny został audyt 9 placówek, w 2009 r. zlecono 
wykonanie projektów technicznych i wszystko 
wskazuje na to iż w 2010 r. nasze szkoły i przed-
szkola będą nie tylko energooszczędne, ale też 
estetyczne. roczne oszczędności na kosztach 
co wyniosą około 400 tys. zł. kolejnym realizo-
wanym pomysłem jest budowa lokali socjalnych. 
Sytuacja mieszkaniowa w mieście jest trudna. 
W kolejce po mieszkanie oczekuje ponad 400 
rodzin. Zaległości z tytułu niepłacenia czynszu za 
lokale komunalne wynoszą ponad 2 mln zł. Prze-
niesienie dłużników do lokali socjalnych będzie 
dla miasta sposobem na powstrzymanie zadłu-
żenia. jestem też współautorem kursów kompu-
terowych dla emerytów i rencistów. Przerosło to 
nasze oczekiwania, gdyż zaspokojenie potrzeb 
wymagało zorganizowania aż 14 grup szkole-
niowych dla ok. 190 osób. Ponadto w okresie 
letnim z naszej inicjatywy zostały udostępnione 
bezpłatnie sale komputerowe z dostępem do 

bliski. Poznając dobrze postać cesarza można 
się wiele nauczyć, tj. racjonalnego podejmowania 
decyzji, zdolności przewidywania, organizacji pra-
cy, umiejętności oceny podwładnych. oczywiście 
cesarz nie był bez wad, ale o tym nie będziemy 
mówić.

Jest Pan autorem wielu inicjatyw, m.in. konkursów 
MISTER, w piłkę siatkową, osiedlowej ligi szóstek 
piłkarskich, biegów przełajowych. Jakimi jeszcze 
mógłby się Pan podzielić z naszymi czytelnikami? 
obecnie w ramach pracy Zarządu osiedla nr 6 
wprowadziłem nagradzanie najbardziej aktyw-
nych na posiedzeniach mieszkańców maskotką 
misia Napoleona. 

Pana dewiza to „Jeżeli chcesz rządzić najpierw na-
ucz się słuchać”. Jak wciela ją Pan w życie? 
to zasada cesarza Napoleona, podstawa w pra-
cy społecznej. Bez wysłuchania problemów 
mieszkańców, ich właściwej oceny, nie można 
podejmować żadnych decyzji. Najgorsze jest 
oderwanie się od problemów tych, którzy nam 
zaufali. Powyższą zasadę powinny realizować 
osoby sprawujące mandat społeczny. Podczas 
wystąpień jako radny posługuję się pismami, 
petycjami czy wnioskami skierowanymi do mnie 
przez mieszkańców. jest to wyraz utrzymywania 

internetu. jako komisja komunalna kolejny rok 
kontynuujemy też porządkowanie promenady 
biegnącej wzdłuż murów modlińskiej twierdzy. 

Jakie potrzeby widzi Pan na Osiedlu Młodych?
Na osiedlu intensywnie powstają nowe budynki, 
przybywa młodzieży, rosną potrzeby dotyczą-
ce miejsc w przedszkolu i szkołach. obecna 
sytuacja w tych placówkach jest bardzo trud-
na. Przedszkole nie przyjęło w tym roku ok. 80 
dzieci, uczniowie podstawówki nie mają hali 
sportowej, a część klas uczy się w gimnazjum. 
rozwiązaniem tych kłopotów będzie na pewno 
przyszłoroczna rozbudowa SP 7. 

Czy Pana zainteresowania przekładają się na pracę 
codzienną?
Zainteresowanie tematyką wspólnot mieszkanio-
wych spowodowało, iż w ubiegłym roku ukończy-
łem studia podyplomowe w zakresie zarządzania 
nieruchomościami, a także uzyskałem licencję 
zarządcy nieruchomości. Zdobyta wiedza po-
zwala mi z dużo większym profesjonalizmem 
rozwiązywać wiele problemów, którymi zajmuje 
się komisja komunalna. dużo satysfakcji daje mi 
kierowanie wspólnotą mieszkaniową, której wy-
jątkowość zauważa wielu mieszkańców.  

Dziękuję za rozmowę. 

ciągłej więzi z wyborcami. jest to mój sposób peł-
nienia funkcji.

Jakie wyzwania, Pana zdaniem, stoją przed miastem 
w najbliższym czasie? 
rozwój miasta idzie w dobrym kierunku. Prioryte-
ty dla władz miasta to m.in. promocja turystycz-
na miasta, w tym szczególnie Modlina twierdzy, 
z uwzględnieniem naturalnego bogactwa naszego 
regionu, tj. bliskości rzek i Puszczy kampinoskiej. 
Ważne jest wspieranie drobnej przedsiębiorczości 
i praca na rzecz lotniska w Modlinie. 

A Pana osobiste sukcesy, osiągnięcia dla mieszkań-
ców jako radnego? 
Za osobisty sukces uważam to, że rozpozna-
ją mnie na ulicy ludzie i zwracają się do mnie ze 
swoimi problemami. Natomiast największą ra-
dość sprawia mi uśmiech ludzi, przyjazny zwrot 
„dzień dobry, co słychać Panie Włodku” zarówno 
ze strony dorosłych, jak i młodszych. to mój naj-
większy sukces.

Ostatnie pytanie, bardziej osobiste. Co jest Pana 
największym marzeniem? 
od 40 lat systematycznie opłacam składki na 
kartę wędkarską i obiecuję sobie, że już w tym 
roku to na pewno udam się do Pomiechówka nad 
Wkrę i jak za dawnych lat połowię ryby. okazuje 
się, że to ciągle sfera marzeń. to jedyna rzecz, 
której nie udaje mi się zrealizować. 

Dziękuję za rozmowę i życzę w końcu
udanych połowów. 

ZDOBYTA WIEDZA 

DRYL

pomaga

ma wpływ

z WŁodZiMierZeM lAUreM rAdNyM rAdy MiejSkiej 
rozmawiała ANetA PielAch-PierścieNiAk

włodzimierz oleksiak
ŻoNAty, jedNo dZiecko – SyN

dWoje WNUcZąt  
– rAFAŁek i SANdrA

eMerytoWANy 
ŻoŁNierZ ZAWodoWy

iNtereSUje Się hiStorią 

włodzimierz laur
ŻoNAty 
WykSZtAŁceNie WyŻSZe
ZAiNtereSoWANiA: SPort, 
hiStoriA

z WŁodZiMierZeM olekSiAkieM  
rAdNyM rAdy MiejSkiej 
rozmawiała 
ANetA PielAch-PierścieNiAk
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Na posiedzeniu Zarządu Osiedla nr 1 (cen-
trum miasta) nie zabrakło akcentów mi-
łych i tych trochę mniej przyjemnych. 
Rozdano nagrody w konkursie „Piękny 

balkon i ogródek”, a także odwołano z funkcji prze-
wodniczącego Zarządu Osiedla nr 1. 
Na początek ze względu na punkt w porządku obrad 
dotyczący odwołania z funkcji dotychczasowego 
przewodniczącego zarządu osiedla Krzysztofa Wądo-
łowskiego i brak quorum (wymaganej ordynacją wy-
borczą określonej liczby mieszkańców – przyp. red.) 
trzeba było wyznaczyć drugi termin zebrania. Ordyna-
cja wyborcza stanowi bowiem, że w przypadku zebrań 
dotyczących decyzji personalnych, aby zebranie było 
ważne, musi wziąć w nim udział 20% mieszkańców 
danego osiedla. 
Prowadzący obrady Stanisław Kędziora zapropono-
wał zatem drugi termin zebrania, pół godziny póź-
niej. Żaden z mieszkańców nie opuścił w tym czasie 
sali. 
W trakcie spotkania rozdane zostały dyplomy i na-
grody w przeprowadzonym w okresie letnim na 
osiedlu konkursie „Piękny balkon i ogródek”. Na-
grody wręczał osobiście obecny na zebraniu Bur-
mistrz Miasta Jacek Kowalski. Listę nagrodzonych 
odczytała Jadwiga Świderska, członek zarządu 
osiedla nr 1. Nagrody zostały przyznane w trzech 
kategoriach, tj. ogródek przy bloku, ogródek przy 
posesji i piękny balkon. 
Zwycięzcy konkursu to: Barbara i Tadeusz Gonder-
ko, Mirosława Marjańska, Grażyna i Edward Bobo-
wicz, Katarzyna i Krzysztof Szachnowscy, Halina 
Stopczyńska, Janina Misiara, Alicja Konarzewska, 
Elżbieta Jachowska, Wanda Bartosiewicz, Lucyna 
Stromecka, Kazimiera Korzeń, Anna i Mirosław 
Cichowscy, Alicja Sempławska, Teresa Kołodziej, 

Jadwiga Brach, Maria Jakimow, Cecylia Gronek 
i Wspólnota z ul. Magistrackiej, w imieniu której 
nagrodę odebrał Roman Biliński. 
Nagrodę specjalną w kategorii najlepszy debiut 
ogrodniczy za zagospodarowanie nieużytku przed 
blokiem otrzymał pan Bobowicz. 
Potem przystąpiono do procedury odwołania prze-
wodniczącego zarządu osiedla. Cały proces prze-
prowadziła komisja skrutacyjna. W głosowaniu 
tajnym mieszkańcy zdecydowali o pozbawieniu 
funkcji przewodniczącego zarządu osiedla Krzysz-
tofa Wądołowskiego.
Ze względów proceduralnych powołanie nowego 
szefa nie było możliwe. Odbędzie się to na następ-
nym, wyborczym zebraniu zarządu osiedla, naj-
prawdopodobniej w grudniu. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców centrum mia-
sta do udziału w tym posiedzeniu. 

EFEKTY PRACY I NAGRODY
28 października br. odbyło się także spotkanie Za-
rządu Osiedla nr 2. Tematyka posiedzenia to wrę-
czenie nagród dla uczestników konkursu kwiato-
wego organizowanego w lecie na osiedlu, a także 
sprawozdanie z działalności zarządu osiedla za 
okres 2008–2009. 
Było to drugie już spotkanie ogółu mieszkańców 
Osiedla Młodych i Dębinka, w którym uczestniczyli 
też zastępca Burmistrza Miasta Janusz Mikuszew-
ski, radni z osiedla, tj. Barbara Stempka, Mirosława 
Zawartko, Bogdan Jeziorski oraz przedstawiciele 
policji i straży miejskiej. Przewodnicząca Zarzą-
du Mirosława Boroń przedstawiła sprawozdanie 
z działalności Zarządu Osiedla. Podkreśliła w nim 
dobrą współpracę z władzami miasta – Burmi-
strzem Jackiem Kowalskim i przewodniczącym 

Rady Krzysztofem Bisialskim oraz podległymi 
służbami. Poinformowała, że dzięki składanym do 
urzędu wnioskom udało się doposażyć i  ogrodzić 
plac zabaw, który cieszy się bardzo dużą popular-
nością wśród najmłodszych mieszkańców osiedla. 
Postawiono także dodatkowe kosze na śmieci, słupy 
ogłoszeniowe i tablice informacyjne oraz wykona-
no wiele innych prac. Budowa sali gimnastycznej, 
rozbudowa przedszkola nr 5 oraz termomoderniza-
cja obu budynków to główne wnioski złożone przez 
zarząd do przyszłorocznego budżetu. Ponadto na 
osiedlu przydałby się monitoring terenu przedszko-
la, remonty placówek oświatowych i dalsze doposa-
żenie placu zabaw. Zarząd poprosił też o ustawienie 
sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ul. Woj-
ska Polskiego z Leśną i Gen. Berlinga. Łącznie do 
przyszłorocznego budżetu złożono 18 wniosków. 
Następnie wręczono nagrody dla zwycięzców kon-
kursu kwiatowego, którzy odebrali je z rąk zastępcy 
burmistrza Janusza Mikuszewskiego. 
Nagrody za najładniej zagospodarowany ogródek 
otrzymali: Barbara Pietras, Zofia Stelmach, Maria 
Łabiega, Krystyna Pędzisz, Państwo Piecyk, Wa-
cława Kazimierczak, Maria Skladanowska. Komi-
sja konkursowa uznała, że nagrody za najładniej 
zagospodarowany balkon i loggię należą się: Ry-
szardowi Marszałowi, Katarzynie Jakubowskiej, 
Joannie Turkot-Zaborowskiej, Róży Wanna, Toma-
szowi i Iwonie Szarow, Irenie Kwiatkowskiej, Da-
nucie Olszewskiej, Wojciechowi Matuszewskiemu, 
Zbigniewowi Bochenkowi, Leokadii Prokop, Ewie 
Szałkiewicz, Janowi Klochowi.  
Jednocześnie Zarząd serdecznie zaprasza na swoje spo-
tkania, które odbywają się w każdą drugą środę miesią-
ca w godz. 18:00–20:00 w pomieszczeniu Rady Osiedla 
Młodych przy ul. Gen Berlinga 17. 

Posiedzenia
Zarządów osiedli nr 1 i nr 2

W ostatnich tygodniach odbyły się posiedzenia zarządów osiedli, na których w okresie letnim 
organizowane były konkursy kwiatowe. ich rozstrzygnięcia były głównym powodem zorganizowania 
spotkań mieszkańców z władzami miasta. Była okazja do osobistego odbioru nagrody z rąk 
Burmistrza lub jego zastępców.  

TeksT ANetA PielAch–PierścieNiAk FoTo ANetA PielAch–PierścieNiAk, BArBArA MAleWSkA
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DLA DUCHA – WYSTĘPY
Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali wspa-
niały program artystyczny, którego poszczególne 
elementy były nagradzane gromkimi brawami. 
„Znicz – oto jest ten, który daje znak” – mówiła jed-
na z uczennic, gdy ku zaskoczeniu zebranych zapalo-
no znicz olimpijski. Na pamiątkę uczniowie odziani 
w szaty greckie, z wieńcami laurowymi na głowach, 
wręczyli gościom symboliczne upominki – breloczki 
w kształcie piłki i boiska do piłki nożnej. Po tej części 
przedstawienie nabrało szybkości i kolorytu. Krótkie 
fraszki przeplatane były pokazem sportowych rekor-
dów szkoły, układami choreograficznymi, piosenka-
mi i żonglowaniem piłkami. Wrażenie robił układ 
„Radość”, w którym występowała grupa dziewczy-
nek, posługujących się pomponami, natomiast dwie 
z nich pokazywały gwiazdy i szpagaty. Magda Po-
niedziałek została uniesiona przez cztery koleżanki 
i w powietrzu wykonała kolejny szpagat. Niezwykle 
efektowne wrażenie robił układ z rozwijaniem, pod-
czas którego owiniętą w szal Magdę, oswobodziły 
pozostałe tancerki. Nie zabrakło też rytmicznej salsy, 
podczas której tancerze posługiwali się kolorowymi 
pomponami i wielobarwnym, poruszanym w rytm 
muzyki, kołem. Te dynamiczne obrazy zmieniały 
się jak w kalejdoskopie. Chłopcy z UKS „Reduta” 
– Patryk Wiórkiewicz, Tomasz Michalak i Andrzej 
Garbacewicz – żonglowali piłkami w takt piosenki 
„Gol, gol, gol”. Czworo uczniów wykonało utwór 
Marii Koterbskiej „Mój chłopiec piłkę kopie”. Na-
stępnie widzowie mogli obejrzeć ekscytujący występ 
mistrza taekwondo, Konrada Jakubowskiego na tle 
melodii „King Bruce Lee, karate mistrz”. Sensacją 
okazał się interesujący układ choreograficzny w wy-
konaniu dwóch uczennic i czterech pań uczących 
wychowania fizycznego. Oczywiście oklaskom nie 
było końca. Przedstawienie zakończyła piosenka 
z optymistycznym akcentem „Do boju, Polsko!” 
w wykonaniu Macieja Mikuszewskiego. W tym 
czasie na scenę wbiegli wszyscy uczestnicy wystę-
pu, a publiczność dziękowała im burzą oklasków na 

stojąco. Na koniec występów uczniowie zwrócili się 
do zebranych: 
„Prosimy jeszcze mocniej, byście drodzy goście nam 
pomogli wybudować wyczekaną, wytęsknioną halę 
sportową. W niej będziemy ruch uprawiać, w zdro-
wiu i radości rozwijać ducha sprawności”.
Do próśb przyłączył się dyrektor Szmytkowski: 
„Mamy jeszcze jedno marzenie – halę sportową. Pro-
jekt już jest” – wskazał na prezentację multimedial-
ną, na której przedstawiono projekt obiektu. 
„Budowa hali w Twierdzy wynika z wieloletniego 
planu inwestycyjnego, a zapisana jest w budżecie 
miasta na 2010 r.” – powiedział w krótkim wystąpie-
niu Burmistrz Miasta Jacek Kowalski dając sygnał, 
że budowa hali niedługo się rozpocznie. „Dziecia-
kom dziękuję za wspaniały pokaz. Jest przyszłość 
przed wami w różnych dziedzinach życia” – dodał 
na zakończenie. 
Wszyscy przybyli na uroczystość goście przekazali na 
ręce dyrektora szkoły drobne upominki i prezenty. 

DLA CIAŁA – TORT I SPORT
Po części artystycznej uroczystość przeniosła się na 
powietrze. Uroczystego przecięcia wstęgi na boisku 
dokonali po kolei zaproszeni goście, a proboszcz 
parafii w Modlinie Twierdzy Cezary Siemiński po-
święcił obiekt. Potem na boisku rozegrany został 
mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją dzien-
nikarzy polskich a drużyną UKS-u Reduta. W dru-
żynie dziennikarzy zagrał Burmistrz Miasta Jacek 
Kowalski, a oprócz niego na boisku zobaczyliśmy: 
Jakuba Kwiatkowskiego, Marcina Sołdana, Pawła 
Sikorę, Marka Skalskiego, Andrzej Twarowskiego, 
Cezarego Olbrychta, Roberta Błońskiego, Tomasza 
Zubilewicza i Pawła Nastulę. UKS Reduta reprezen-
towali: Kamil Kędzior, Dawid Kąpielewski, Michał 
Karpiński, Mateusz Jaworski, Tomasz Michalak, Da-
wid Barciński, Damian Gwardyś, Mateusz Wichert, 
Jakub Wichert i Patryk Pożycz. 
„Nie było lekko, łatwo i przyjemnie jak myśleliśmy 
przed meczem. Rywale z Uczniowskiego Klubu Spor-

towego REDUTA tego dnia okazali się dla nas wy-
magającym przeciwnikiem. Prowadzili 1:0, 2:1 i 3:1” 
czytamy w relacji po meczu zamieszczonej na stronie 
internetowej gości www.reprezentacjadziennikarzy.pl. 
W pierwszej połowie jedynego gola strzelił Robert 
Błoński po asyście Pawła Sikory. W drugiej połowie 
sytuacji było wiele. Onieśmielona początkowo dru-
żyna UKS-u rozkręciła się i po kilku minutach ob-
jęła prowadzenie na 3:1. W samej końcówce, dzięki 
dwóm strzałom Cezarego Olbrychta, gościom udało 
się doprowadzić do remisu. Mecz rozstrzygnięty zo-
stał w rzutach karnych na korzyść UKS-u Reduta.
„W tym roku nie mieliśmy jeszcze tak licznej pu-
bliczności” piszą na swojej stronie dziennikarze. 
Wokół boiska stało bowiem kilka klas z nauczyciela-
mi, a uczniowie dopingowali sportowców głośnymi 
okrzykami. Do walki z mikrofonu zagrzewał sam 
dyrektor szkoły Zdzisław Szmytkowski. 
W nagrodę za fantastyczne przygotowanie uroczy-
stości i doping uczniowie zostali poczęstowani efek-
townym tortem w kształcie boiska, który przygoto-
wała firma cukiernicza Marka Szarowa. 
Za naszym pośrednictwem cytując słowa R. Rollanda 
„dobro to nie jest wiedza, to jest czyn”, dyrektor Ze-
społu Szkół w Modlinie Twierdzy Zdzisław Szmyt-
kowski składa serdeczne, szczególne podziękowania 
za pomoc w otwarciu kompleksu boisk „Orlik 2012” 
Radzie Miejskiej, Burmistrzowi Miasta, Wydziałowi 
Inwestycji i Wydziałowi Promocji Urzędu Miasta, 
Dyrekcji NOSiR, Zespołowi Szkół w Pomiechówku 
– Dyrektor Hannie Radywonik, Firmie Cukierniczej 
Marek Szarow, Firmie Budowlanej Panpro Sport - 
Panu Pawłowi Prokopczuk, Firmie „Bufety Szkol-
ne” – Panu Mariuszowi Radywonikowi, Reprezen-
tacji Polski w Piłce Nożnej Dziennikarzy, Pani Alcji 
Borkowskiej – aktorce Teatru Muzycznego „Buffo”, 
Firmie Nagłośnieniowej „Silvano”, Dowódcom Jed-
nostek Wojskowych: Panu Podpułkownikowi Ka-
rolowi Bocheńskiemu i Pułkownikowi Ryszardowi 
Wiśniewskiemu, Rodzicom, Nauczycielom, Pracow-
nikom i Uczniom Zespołu Szkół Modlin Twierdza.

 Orlik otwarty
TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk 

c.d. 
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11 listopada
i „obrona lwowa”
TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

Tego dnia w całym kraju odbywają się uro-
czystości patriotyczne. Obchody 91. rocz-
nicy odzyskania niepodległości w Nowym 
Dworze Mazowieckim rozpoczęły się już 

10 listopada koncertem moniuszkowskim w koście-
le pw. św. Piotra i Pawła na Osiedlu Młodych. Arie 
i pieśni Stanisława Moniuszki wykonali soliści Teatru 
Wielkiego przyodziani w piękne, barwne narodo-
we stroje. Zebrani usłyszeli nie tylko wspaniałe arie 
z opery „Hrabina (Aria Hrabiny) i Straszny Dwór” 
(Dumka Jadwigi, Kto z mych dziewek i in.), ale także 
pochodzące ze Śpiewników Domowych pieśni Mo-
niuszki (m.in. Prząśniczka, Sołtys, Dziad i baba, Złota 
rybka, Krakowiaczek). Koncert, z wielką swadą i nie-
zwykle interesująco, poprowadził krytyk i publicysta 
muzyczny Andrzej Krajewski, który „oprowadził” 
publiczność po „Strasznym Dworze” oraz „Śpiewni-
kach Domowych”. Stojące na najwyższym poziomie 
wykonawstwo solistów Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej, ich poczucie humoru oraz znakomita gra 
aktorska (zwłaszcza w drugiej części koncertu) dostar-
czyła widzom niesamowitych wrażeń i emocji. Owa-
cją na stojąco pożegnali mieszkańcy Nowego Dworu 
Mazowieckiego wspaniałych artystów. Koncert we 

współpracy z parafią pw. św. Piotra i Pawła i władza-
mi samorządowymi Nowego Dworu Mazowieckiego 
zorganizował Nowodworski Ośrodek Kultury.
11 listopada uroczystości Święta Niepodległości trwa-
ły w mieście przez cały dzień. Przed południem zło-
żono wieńce i wiązanki kwiatów przed Pomnikiem 
Ku Czci Poległych za Polskę znajdującym się w cen-
trum miasta. O godz. 15:00 na cmentarzu fortecznym 
w Twierdzy Modlin odprawiona została uroczysta 
msza polowa, a następnie złożono kwiaty pod Pomni-
kiem Żołnierzy Polskich 1020–1939. Hołd obrońcom 
kraju oddali: burmistrz Miasta Jacek Kowalski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Świder, rad-
ni Rady Miejskiej m.in. Grażyna Nadrzycka, Tadeusz 
Sempławski, Jerzy Plackowski. Na uroczystościach 
obecni byli także przedstawiciele parlamentu w tym 
posłanki na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska i Alicja Si-
kora, nowodworscy harcerze i przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych. 
Centralnym punktem obchodów Święta Niepodległo-
ści w mieście była rekonstrukcja bitwy historycznej, 
która miała miejsce o godz. 13:00. Zrekonstruowana 
została obrona oblężonego przez wojska ukraińskie 

Lwowa. To właśnie na kresach wschodnich wybuchła 
pierwsza w odrodzonej Polsce wojna. 
40 osób przez kilka tygodni przygotowywało się do 
tej rekonstrukcji. Na kilkadziesiąt minut centrum mia-
sta zamieniło się w pole walki. Jak rodziła się wolna 
Polska na kresach wschodnich oglądało wielu miesz-
kańców, którzy mimo deszczowej pogody całymi ro-
dzinami przyszli na widowisko. 
Za naszym pośrednictwem władze miasta składają 
serdeczne podziękowania wszystkim organizacjom 
i instytucjom, które pomogły w organizacji obchodów, 
m.in. księżom parafii nowodworskich Bogdanowi 
Sankowskiemu i Cezaremu Siemińskiemu, II Mazo-
wieckiej Brygadzie Saperów, Klubowi Przewodników 
Terenowych „BASTION”, GRH Kampinos, ZHP – 
Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki, 5 Ośrodkowi Prze-
chowywania Sprzętu i III Okręgowym Warsztatom 
Technicznym oraz wielu innym organizacjom z terenu 
miasta, a także wszystkim mieszkańcom uczestniczą-
cym w uroczystościach. 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z ob-
chodów Święta Niepodległości w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

10 listopada 1918 roku józef Piłsudski przyjechał do Warszawy. rada 
regencyjna, sprawująca władzę nad królestwem Polskim, przekazała 
mu zwierzchnictwo nad wojskiem. 14 listopada józef Piłsudski został 
Naczelnikiem Państwa. tym samym udało się ustabilizować sytuację 
w kraju. Na pamiątkę tamtych wydarzeń, dla uczczenia odzyskania 
przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów 11 listopada został 
ustanowiony świętem Narodowym.  

FAKTY NOWODWORSKIE Vii/X 2009
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Takie motto widniało na zaproszeniu jakie 
redakcja „Faktów Nowodworskich” otrzy-
mała na uroczystości 5-lecia powstania 
Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazo-

nek. Obchody jubileuszu miały miejsce 19 listopada, 
a rozpoczęły się Marszem Życia i Nadziei, który ru-
szył o godz. 15:00 spod Urzędu Miejskiego. 
W pochodzie nie zabrakło władz miasta i powiatu 
w osobach Burmistrza Jacka Kowalskiego, Przewod-
niczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Bisialskiego, 
Starosty Nowodworskiego Krzysztofa Kapusty oraz 
radnych Rady Miejskiej. Kilkudziesięcioosobowy po-
chód ruszył ulicami miasta do lokalu Relaks na Placu 
Solnym, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. 
Na początek odśpiewany został hymn stowarzyszenia, 
po czym głos zabrała jego przewodnicząca Grażyna 
Kilian. W skrócie przedstawiła historię nowodwor-

skich Amazonek, których pierwsze spotkanie odbyło 
się 10 października 2003 roku. Z inicjatywą założenia 
organizacji wystąpił prezes Przychodni Życie Romu-
ald Mietkowski oraz pielęgniarka Katarzyna Wiernic-
ka. Organizacja pod przewodnictwem pierwszej prezes 
Beaty Stecyny rozpoczęła działalność uczestnictwem 
w Ogólnopolskim Marszu Amazonek w Warszawie, 
który odbył się tydzień później. Dzięki uprzejmości 
dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego ruszyły też za-
jęcia rehabilitacyjne, które początkowo prowadziły 
dwie wolontariuszki – Katarzyna i Joanna Bieniek. 
Obecnie panie ćwiczą pod okiem Wojciecha Stecyny, 
który aby móc efektywniej rehabilitować kobiety po 
mastektomii (operacja usunięcia piersi – przyp. red.) 
ukończył specjalny kurs. 
Na początku organizacja zrzeszała 19 kobiet – dziś 
jest ich 43. Ale jak zaznacza szefowa stowarzysze-

nia Grażyna Kilian – w ciągu 5 lat przewinęło się 
ich znacznie więcej. Stowarzyszenie prowadzi róż-
ne zajęcia aktywizujące, m.in. organizuje szkolenia, 
kursy liderskie, wycieczki, uczestniczy w pielgrzym-
ce Amazonek na Jasną Górę czy Marszu Różowej 
Wstążki. 
Organizacja na stałe współpracuje z Poradnią Psy-
chologiczo-Pedagogiczną i prowadzi akcje profilak-
tyczne. 
W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia. 
Srebrny Łuk otrzymał m.in. Burmistrz Miasta Jacek 
Kowalski. Za pomoc okazaną stowarzyszeniu dy-
plomy uznania otrzymali: Joanna Baranowska, Ka-
tarzyna Bieniek, Joanna Bieniek, Grażyna Cichoc-
ka–Domańska, Józef Kasiński, Mirosław Latocha, 
Sławomir Matczak, Janusz Omiotek. 
Na koniec wszyscy zostali poczęstowani tortem. 

„Przyjaciele są jak ciche anioły, które 
podnoszą nas gdy nasze skrzydła zapomniały 
jak latać”…

Amazonki i ich Anioły
TeksT ANetA PielAch-PierścieNiAk  FoTo SeBAStiAN BAńBUrA
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Piątego listopada na hali NOSiR odbyła się uro-
czystość rocznicowa nowodworskiego TPD. 
Na sali obecni byli m.in. Starosta Krzysztof 
Kapusta, Burmistrza Miasta Jacek Kowalski, 

przedstawiciele władz TPD, radni Rady Miejskiej, 
przedstawiciele organizacji społecznych, wieloletni 
pracownicy TPD, w tym Zenobia Mierzwa i najstarsza 
członkini TPD – Zofia Frączak. 
W wystąpieniu otwierającym uroczystość Prezes Za-
rządu Powiatowego TPD Elżbieta Gauza zapoznała 
zebranych z historią i aktualnymi wydarzeniami doty-
czącymi organizacji. Ważną datą dla TPD był rok 1917, 
kiedy to powstało Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci. W 1949 organizacja zjednoczyła się z powsta-
łym w 1946 roku Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci i funkcjonuje, z przerwą w roku 1956, do dziś 
–  pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W swojej 
wypowiedzi podczas uroczystego spotkania Elżbieta 
Gauza nawiązała również do historii TPD na terenie 
Nowego Dworu. Dostępne źródła pozwalają odwołać 
się do 1957 roku, kiedy z inicjatywy państwa Mysłow-
skich powstaje pierwsze Koło Terenowe. Małżeństwo 
udostępniło część swojego budynku na siedzibę i zorga-
nizowało świetlicę. Z czasem na terenie miasta i okolic 
powstało ich 25. Dodać należy, iż państwo Mysłowscy 
z pomocą ludzi zorganizowali i wyposażyli dwa place 
zabaw: przy ulicy Zakroczymskiej i w Parku Miejskim, 
utworzyli społeczne przedszkole dla dzieci ubogich. Od 
roku 1973 TPD kierowały nauczycielki: Katarzyna Fa-
biszewska i Krystyna Kaczor, a w 1976 r. utworzono 
Filię Wojewódzkiego Ośrodka Wychowania Środowi-

skowego TPD, którego kierownikiem zostaje Zenobia 
Mierzwa.
Od 1991 roku szefową Filii jest Elżbieta Gauza. W 2004 
roku, dzięki zaangażowaniu władz samorządowych 
TPD przeniosło siedzibę na ul. Bohaterów Modlina 
77 A. Funkcjonują tam dwie placówki: Ognisko TPD, 
Warsztat Terapii Zajęciowej dla 25 osób. Na przestrze-
ni lat TPD ściśle współpracowało z władzami miasta, 
powiatu, instytucjami i organizacjami, niosąc wspólnie 
pomoc potrzebującym dzieciom. 
Po dawce wiedzy historycznej TPD zaprezentowało 
program artystyczny. Niezapomnianym przeżyciem 
był polonez tańczony przez młodzież, dzieci i doro-
słych z Warsztatów Terapii Zajęciowej. To był polonez 
bez granic – tańczyli go sprawni i na wózkach, duzi i 
mali, młodsi i starsi – wszyscy w staropolskich strojach. 
Następnie wystąpili, nagradzani gromkimi brawami 
wychowankowie poszczególnych ognisk i Koła Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo. 
Wspólny śpiew, śmiech i taniec towarzyszył wszystkim 
podczas występu Zespołu Full Power Spirit, finansowa-
nego przez Urząd Miejski. 
Historyczna uroczystość w aktualnej oprawie połączyła 
dwa wymiary czasu nadając im głębokie przesłanie: co 
było i jest stanowi niezaprzeczalną wartość w pracy na 
rzecz „dzieci ulicy”. I choć różne ideologie dochodziły 
do głosu w minionym czasie, to nic nie podważyło fun-
damentów istnienia organizacji, dla której dobro dziec-
ka stanowi najwyższy cel. 
Pozwólmy dzieciom i młodzieży „gorszych szans” 
wzrastać w akceptacji i to nie tylko od święta.

90-lecie TPD
TeksT tereSA ŁAPińSkA  FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

W tym roku towarzystwo Przyjaciół dzieci obchodzi 90-lecie powstania. Patronat 
nad uroczystościami jubileuszowymi objęła Prezydentowa Maria kaczyńska. 
lokalny mecenat objęli: Starosta Nowodworski krzysztof kapusta i Burmistrz 
Miasta jacek kowalski.

21 listopada 2009 r. w kawiarni oliMP odbył 
się piąty i ostatni w cyklu „zmagania z głową” 
turniej szachowy. Zdobyte tu punkty zaliczały 
się do kwalifikacji do turnieju o Grand Prix 
Nowego dworu Mazowieckiego. 

Do zawodów przystąpiło 14 szachistów z Nasielska, 
Jabłonny, Legionowa i Nowego Dworu Mazo-

wieckiego. Wśród nich sześciu juniorów. Turniej roze-
grany został systemem szwajcarskim, 9 rund po 10 mi-
nut na zawodnika, kojarzenie komputerowe. Najlepszą 
dyspozycją w dniu zawodów wykazał się mieszkaniec 
Nasielska Włodzimierz Kwiatkowski, który z dorob-
kiem 8 pkt został zwycięzcą turnieju. Drugie miejsce 
z wynikiem 6,5 pkt zajął Edward Nowak z Jabłonny, 
a trzecią lokatę uzyskał reprezentant Nowego Dworu 
Mazowieckiego Włodzimierz Kania (6,5  pkt). 

Wśród juniorów najlepszym okazał się Igor Litner z Le-
gionowa (5,5 pkt), drugie i trzecie miejsce, z jednakową 
ilością punktów (3,5 pkt), wywalczyli nowodworzanie, 
odpowiednio Paweł Wałachowski i Bartosz Cheda. 
Zwycięzcy turnieju otrzymali od organizatorów, tj. 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Zarządu Osiedla  
nr 8, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszy-
scy uczestnicy imprezy słodki poczęstunek i napoje. 
Turniej o Grand Prix  Nowego Dworu Mazowieckie-
go rozegrany został 12 grudnia 2009 roku w kawiarni 
OLIMP o godz. 10:00. Do turnieju zakwalifikowali się 
zawodnicy z dziesięcioma najlepszymi wynikami, gro-
madzonymi podczas turniejów kwalifikacyjnych, roz-
grywanych pod hasłem „zmagania z głową”. Ponieważ 
w chwili zawodów nasz miesięcznik był już w druku o wy-
nikach poinformujemy w kolejnym wydaniu Faktów. 

TeksT i FoTo Nok

W niedzielę 25 października 2009 roku, już po 
raz dwunasty, odbyły się, organizowane przez 
Nowodworski ośrodek kultury, scrabblowe 
mistrzostwa Nowego dworu Mazowieckiego. 
Gościliśmy w naszym mieście scrabblistów 
z Warszawy, otwocka, Żyrardowa, Wąchocka, 
Skierd, redy, Piaseczna, Łodzi, dębicy, 
józefowa i Nowego dworu Mazowieckiego. 

Trzydziestu czterech zawodników, a wśród nich ak-
tualny Mistrz Polski Paweł Jackowski, były Mistrz 

Polski Stanisław Rydzik, były dwukrotny Mistrz Polski 
Mariusz Skrobisz, czterokrotny Mistrz Polski Tomasz 
Zwoliński, rozegrało 7 rund po 20 minut na zawodnika. 
Przez kilka godzin trwała intelektualna walka o Puchar 
Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Podczas turnieju padł nieoficjalny rekord Polski w kate-
gorii średniej liczby punktów z jednego ruchu. Osiągnął 
go Mariusz Skrobisz w partii ze Stanisławem Rydzi-
kiem (645 – 322). Wykonał 11 ruchów, a średnia wy-
niosła 58,6 pkt za jeden ruch. 
Puchar Burmistrza Miasta zdobył Mariusz Skrobisz 
z Warszawy, drugie miejsce wywalczył Piotr Jakubiak 
z Żyrardowa, trzecią lokatę uzyskał Robert Kamiński 
z Warszawy, czwartą pozycję zajął Daniel Janus z Wą-
chocka, piątą Przemysław Rybicki z Otwocka, a szó-
stą Paweł Jackowski z Warszawy. Najlepszą wśród 
pań okazała się warszawianka Marzena Mazur, która 
w klasyfikacji generalnej uplasowała się na bardzo do-
brym siódmym miejscu. Sędzią głównym turnieju był 
pan Andrzej Lonżyński. Oprócz pucharów najlepszych 
ośmiu zawodników otrzymało nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Urząd Miasta w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, Nowodworski Ośrodek Kultury, Drogerię 
Alicji i Tadeusza Sampławskich oraz sklep z upomin-
kami „Remi” Barbary Torzewskiej. Organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania pracownikom Wydziału 
Organizacji i Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego 
za pomoc i życzliwość podczas organizacji imprezy, 
a sponsorom za hojność. Za rok XIII, miejmy nadzieję, 
że nie pechowa, edycja Otwartych Mistrzostw Nowego 
Dworu Mazowieckiego w SCRABBLE, na które już 
dzisiaj zapraszamy entuzjastów, niełatwej przecież, ale 
jakże rozwijającej wyobraźnię gry.

TeksT i FoTo Nok

SCRABBLE 

V zmagania z głową
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Zautomatyzowano wszystkie czynności bi-
bliotekarskie, tj. katalogowanie, wypoży-
czenia i zwroty książek, przeprowadzono 
komputerowe skontrum, czyli całkowity spis 

księgozbioru. Wszystkie książki zostały skatalogowane 
w bazie komputerowej, dostępnej także w Internecie na 
stronie: www.biblioteka.nowydwormaz.pl/cgi-bin/ma-
kwww/makwww.exe.
Zawartość naszych katalogów można przeglądać po-
przez dwie wyszukiwarki: FIDKAR i MAKWWW. 
W zależności od potrzeb wyszukujemy interesujące 
nas pozycje książkowe w katalogu konkretnej placów-
ki (MAKWWW) lub przeglądając katalogi wszystkich 
placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej jednocześnie 
(FIDKAR). Od niedawna katalogi dostępne są też na 
stronie Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecz-
nej www.msib.pl. Dzięki komputeryzacji zmieniło się 
postrzeganie naszej placówki. 
Najmłodszym czytelnikom odwiedziny w bibliotece 
kojarzą się teraz z wizytą w sklepie, a to za sprawą 
czytnika kodów kreskowych wykorzystywanego do 
rejestracji wypożyczeń i zwrotów książek.

Magia książek i specyficzny klimat biblioteki zostały 
uzupełnione przez elektronikę, więc pomimo przekro-
czenia 60-tki, nadążamy za duchem czasu. Czasami 
tylko, tak charakterystycznego dla bibliotek katalogu 
z szufladkami pełnymi kart katalogowych czy skrzynek 
z kartami czytelników stojącymi na biurku biblioteka-
rza – żal... 
Zostały zastąpione przez nowoczesne komputery z In-
ternetem i  pakietem MS Office. Udostępniane bezpłat-
nie dwa komputery cieszą się dużym powodzeniem 
wśród mieszkańców Modlina, zwłaszcza wśród dzieci 
i młodzieży.
Dostęp do Internetu, możliwość wydruków na dru-
karce oraz punkt ksero, ale przede wszystkim boga-
ty księgozbiór sukcesywnie uzupełniany o nowości 
wydawnicze sprawiają, iż biblioteka modlińska jest 
miejscem lubianym i chętnie odwiedzanym przez 
mieszkańców.
Niewątpliwie to istotna zasługa p. Ewy Borkowskiej – 
kierownika filii – absolwentki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która z pasją i profesjonalizmem unowocześnia 
powierzoną jej placówkę.

Komputeryzacja na jubileusz
TeksT i FoTo MAriolA PodWiąZkA

W tym roku Miejska Biblioteka obchodzi jubileusz 60-lecia powstania. Miło jest 
nam  poinformować, że z tej okazji ukończono komputeryzację pierwszej placówki 
bibliotecznej – Filii nr 1 w Modlinie Starym. 

Maluchy z klas I w Szkole Podstawowej nr 4 w Mo-
dlinie Twierdzy pod okiem młodszego strażnika 

miejskiego Małgorzaty Wójcik w dniach 5 i 9 listopada 
zdobywały wiedzę, jak się zachować i postępować na 
drodze po zmroku. 
Realizując program „Odblaskowe pierwszaki” wszyst-
kie dzieci otrzymały odblaski, które przymocowały do 
plecaków i w ten sposób, między innymi, stosują zasa-
dy bezpieczeństwa na drodze jesienią.
Dyrekcja i nauczyciele serdecznie dziękują Komen-
dantowi Straży Miejskiej Piotrowi Rogińskiemu za 
umożliwienie, w tak atrakcyjny sposób zrealizowania 
ważnego dla wszystkich zagadnienia. 

Piątego listopada 2009 r. odbyła się w naszym Gim-
nazjum wielka uroczystość. Gościliśmy bowiem w 

murach naszej szkoły J. E. Ks. Abp. Henryka Hosera, 
ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, w ramach 
kanonicznej wizytacji parafii.
Ks. Biskup przybył do naszej szkoły o 12.30, spotkał 
się z Panią Dyrektor, a potem ze wszystkimi uczniami, 
nauczycielami i pracownikami w hali sportowej.
Przygotowaliśmy i przedstawiliśmy Ks. Biskupowi 
prezentację naszej szkoły, to czym żyjemy, czego się 
uczymy, kim jest dla nas nasz Patron Jan Paweł II. Za-
śpiewaliśmy nasze ulubione piosenki, opowiedzieliśmy 
o naszym zaangażowaniu w życie religijne oraz zapre-
zentowaliśmy swoje umiejętności sportowe. W skupie-
niu wysłuchaliśmy słów, które Ks. Biskup skierował do 
nas.
Podczas całego spotkania panowała bardzo miła atmo- 
sfera. Cieszymy się, że szkołę spotkał zaszczyt spotka-
nia z pasterzem diecezji i następcą Apostołów.

TeksT i FoTo iZABelA toMcZykieWicZ

TeksT i FoTo PG1

Bezpieczna droga jesienią

Biskup w PG 1
„50 lat to wiele, ale jakże szybko minęły we 
wspólnej trosce o zapewnienie codziennego 
bytu rodzinie, w jakże trudnym przecież 
okresie historii Naszej ojczyzny” powiedział 
Burmistrz Miasta jacek kowalski podczas 
uroczystości wręczenia medali za 50 lat 
wspólnego pożycia małżeńskiego. obchody 
jubileuszów odbyły się w listopadzie dwukrotnie.  

Szóstego listopada cztery pary odebrały z rąk 
burmistrza miasta odznaczenia przyznane przez 

prezydenta RP.
Na uroczystość w urzędzie miejskim przybyli pań-
stwo: Eugeniusz i Janina Szulczewscy, Janusz i Bar-
bara Burczyńscy, Józef i Teresa Kołeccy oraz Wie-
sław i Barbara Osuchowscy. Tego dnia w sali ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego nie zabrakło też rodzin, 
znajomych i przyjaciół szacownych jubilatów. 
„Minęło 50 lat od chwili kiedy wzięliście Pań-
stwo na swoje barki zaszczytny i piękny obowią-

TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

Listopadowe Złote Gody
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W ostatnich dniach Urząd Miejski wykonał 
jesienne nasadzenia drzew. Zadrzewianie 
odbywało się nie tylko wzdłuż ulic, ale także na 
terenie szkół i przedszkoli miejskich. Za usługę 
miasto zapłaci prawie 58 tys. zł.

Nowe drzewka upiększą krajobraz m.in. przy Ze-
spole Szkół nr 4 w Modlinie Twierdzy, na Osiedlu 

Młodych oraz w Modlinie Starym przy ul. Środkowej 
i Staszica. 
W tym celu zakupiono ponad 260 sadzonek drzew 
o różnej wielkości i średnicy pnia. Wśród nich najwięcej 
jest tui occendentalis i szmaragdowych, bo łącznie 160. 
Zakupiono też 52 sztuki robinii akacjowych i kulistych 
i 10 czerwonych klonów. Reszta drzewek to pojedyncze 
sztuki dębu, lipy, wierzby płaczącej i klonu jaworu. 
Na zlecenie Urzędu Miasta usługę wykonuje firma 
ZUU Tadeusz Przywoźny z Młodzieszyna. W jej ra-
mach firma zakupiła sadzonki, przewiozła na miejsce 
nasadzeń, przygotowała teren pod nasadzenia oraz 
zasadziła drzewka we wskazanych miejscach. Zakres 
prac obejmował też palikowanie drzewek i obsypanie 
zrębkami zapewniającymi odpowiedni poziom wilgoci. 
Firma dokonała też przesadzenia czterech drzew. 
Nasadzenia są wykonywane w ramach rekompensaty 
w środowisku za wcześniej usunięte drzewa. Z powo-
du wieku, choroby i nieestetycznego wyglądu w latach  
2007–2008 łącznie wycięto ich 325. Na wycinkę urząd 
wcześniej otrzymał zgodę starostwa powiatowego, 
a w przypadku Twierdzy Modlin konserwatora zabytków. 
To nie pierwsze nasadzenia w tym roku. W połowie 
roku zasadzono 10 wierzb płaczących. 
W roku ubiegłym nasadzeń było znacznie mniej. 57 
drzewek „wyrosło” na ul. Focha, przy Zespole Szkół nr 
4, na ul. Bema w Twierdzy Modlin, ul. Staszica w Mo-
dlinie Starym oraz na ul. Górskiej i przy Przedszkolu 
nr 3 w centrum miasta. 
Wszystkie prace finansowane są przez Gminny Fun-
dusz Ochrony Środowiska. 

TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

Tuje, robinie i klony

wydarzenia

Boże Narodzenie to okres generalnych porządków 
domowych. Tradycją stało się, że w tym czasie tak-

że miasta przybierają bardziej odświętny wygląd. Dla 
mieszkańców i dla gości. 
W Nowym Dworze Mazowieckim dzieje się tak od 
2007 roku. Władze Miasta starają się, aby już na Miko-
łajki kluczowe ulice: Bohaterów Modlina, Warszawska 
i Paderewskiego oraz Park Miejski rozbłysły kolorowy-
mi światełkami.  
Ozdoby, do tej pory, dokupywane były co roku. Pierw-
sza „transza” z montażem kosztowała ponad 68  tys. 
złotych. Dariusz Tabęcki, naczelnik Wydziału Gospo-
darki Komunalnej, mówi, że łączny koszt tego przed-
sięwzięcia wyniósł, jak dotąd, około 200 000 złotych. 
Gdyby zechcieć przystroić całe miasto, suma ta wzro-
słaby wielokrotnie. Dostawcą dekoracji była firma 
Multidekor, natomiast konserwacją zajmuje się obecnie 
Budwex.
Synoptycy, póki co, nie zapowiadają grudniowego 
śniegu. Jeśli prognozy się sprawdzą, dzięki oświetlenio-
wym ozdobom, Święta, choć nie białe, będą kolorowe. 
I takich właśnie wszystkim życzymy!

Świetlane widoki
TeksT MArtyNA kordUleWSkA  FoTo XXXXXXX

Szalet miejski będzie miał zupełnie nowe oblicze 
w porównaniu do tego, które jeszcze pamiętają 

niektórzy mieszkańcy miasta. Teraz będzie tu nowocze-
śnie, a przede wszystkim – czysto.
Zakres prac remontowych obejmuje m.in. wymianę in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, 
położenie glazury i terakoty oraz wykonanie tzw. „bia-
łego montażu”. Wcześniej Zakład Energetyki Cieplnej 
podłączył obiekt do węzła ciepłowniczego. 
Toaleta będzie czynna najprawdopodobniej codziennie 
od godz. 6:00 do 22:00, a do jej obsługi zatrudnione zo-
staną dwie osoby. Zarządzać nią będzie Miejski Zakład 
Oczyszczania. 
Inwestycja będzie kosztowała budżet miasta prawie  
150 tys. zł. Przetarg na jej realizację wygrała firma 
z Modlina Starego. 
W planach jest także rozbudowa obiektu. Jak dowie-
dzieliśmy się w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego, który nadzoruje realizację przed-
sięwzięcia, są plany nadbudowy lekkiej, aluminiowej 
lub szklanej konstrukcji z przeznaczeniem na działal-
ność usługową. 
Prawdopodobnie to nie ostatni szalet w mieście. Kolej-
ny zostanie wybudowany w okolicy parku miejskiego. 
Być może także turyści odwiedzający Twierdzę Modlin 
doczekają się takiego miejsca. 

Szalet Miejski
TeksT ANetA PielAch-PierścieNiAk  FoTo SeBAStiAN BAńBUrA

Sprawa uruchomienia  szaletu miejskiego, 
który kiedyś mieścił się w centrum miasta, 
tuż obok Urzędu Miejskiego od dawna była 
przedmiotem pytań radnych podczas sesji.  
Prace  remontowe już ruszyły i toaleta będzie 
uruchomiona jeszcze przed świętami Bożego 
Narodzenia. 

zek utworzenia nowej rodziny przyrzekając sobie 
nawzajem dozgonną miłość, wierność, szacunek 
i przyjaźń” – powiedział na wstępie Burmistrz Ja-
cek Kowalski. 
29 listopada Burmistrz wręczył także odznaczenia 
pp. Janinie i Kazimierzowi Rutkowskim. Z okazji 
doniosłego jubileuszu 50. rocznicy ślubu dostoj-
nym jubilatom Burmistrz złożył wyrazy uznania 
i głębokiego szacunku oraz serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności i dalszych szczęśliwych lat 
wspólnego życia.
Zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrze-
czeń dla dobra założonej rodziny doceniony został 
przez władze państwowe poprzez nadanie specjalnych 
odznaczeń „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Dopełnieniem obu uroczystości był akt dekoracji me-
dalami i gratulacje od Burmistrza Miasta, życzenia 
i upominki od zebranych, a także symboliczna lampka 
szampana. 

… czyli przygotowania Nowego dworu 
Mazowieckiego do Bożego Narodzenia.
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Uchwała nr 398

Zarządzenie nr 398

Uchwała Nr Xli/ 398 /09
rady Miejskiej w Nowym dworze 

Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2009 r.

w sprawie: przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających do organów samorządu 

mieszkańców.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591z póżn. zm.) oraz § 54 Statutu 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Rada Miejska 

w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala,  
co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do organów samorządu 

mieszkańców Osiedla Nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckimw terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2.

Zobowiązać Burmistrza Miasta do ustalenia terminu 
zwołania zebrania wyborczego w Osiedlu Nr 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała wymaga podania do wiadomości 

mieszkańców przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

ZArZądZeNie Nr 198/2009 
Burmistrza Miasta Nowy dwór Mazowiecki 

z dnia 03 grudnia 2009 r.

w sprawie: zwołania zebrania mieszkańców 
w osiedlu Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Załącznika do Uchwały 
Nr VII/95/99 Rady Miejskiej w Nowym Dworze 

Mazowieckim z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie 
uchwalenia ordynacji wyborczej w wyborach 
do organów samorządu mieszkańców, oraz § 2 

Uchwały Nr XLI/ 398 /09 Rady Miejskiej z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia 

wyborów uzupełniających do organów samorządu 
mieszkańców – zarządzam, co następuje :

§ 1.

1. Zwołać zebranie wyborcze w Osiedlu Nr 1  
(centrum miasta) w dniu 17 grudnia 2009 r. o godz. 
17.30 w  siedzibie Publicznego Gimnazjum Nr 1,  

ul. Słowackiego 2.
2. Porządek dzienny zebrania stanowi załącznik do 

zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zarządzenie wymaga podania do wiadomości 

mieszkańców poprzez rozplakatowanie na tablicach 
ogłoszeń w osiedlu, tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego oraz podanie w prasie lokalnej.

PLEBISCYT
W październiku br. ogłosiliśmy plebiscyt na nazwę dla 
ośrodka kultury w Nowym Dworze Mazowieckim, który 
niebawem przeniesie się do nowej siedziby, w zaadaptowa-
nych obiektach powojskowych przy ul. Paderewskiego.
W pierwszej fazie plebiscytu zwróciliśmy się do mieszkań-
ców  miasta o zgłaszanie swoich propozycji na nazwę dla 
ośrodka. W ustalonym terminie wpłynęły propozycje nazw 
znajdujące się na poniższej karcie. Obecnie przyszedł czas 
na drugi etap plebiscytu – głosowanie. Oddaj swój głos po-
stępując zgodnie z informacjami zawartymi na karcie do 
głosowania. Zapraszamy!  

Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców,  
że 24 grudnia br. w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia 
Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim będzie 
NIECZYNNY!

Urząd nieczynny w Wigilię

Władze Samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego
serdecznie zapraszają 19 grudnia (sobota) o godz. 16:00
do Parku Miejskiego (dawna muszla koncertowa) na uro-
czyste otwarcie lodowiska miejskiego.
W programie m.in. Spotkanie z Mikołajem.
W nowym roku czekają na nas także imprezy i animacje na 
lodowisku. 9 stycznia 2010 roku będziemy gościć w No-
wym Dworze łyżwiarzy z telewizyjnego show „Gwiazdy 
tańczą na lodzie”.  Ich występ w naszym mieście będzie po-
łączony z nauką jazdy na łyżwach i balem karnawałowym. 
Specjalne animacje będą czekały na amatorów łyżew 
w trakcie ferii zimowych. Wykaz imprez odbywających się 
na lodowisku w pierwszym tygodniu zostanie określony 
oddzielnym programem. O szczegółach będziemy infor-
mować na bieżąco w „Faktach Nowodworskich” i na na-
szej stronie internetowej www.nowydwormaz.pl. 

ZAPRASZAMY!

Zaproszenie na lodowisko
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Długa 10 ogłasza nabór  
na I semestr 4-letniego Technikum dla Dorosłych, zawód 
technik ekonomista (szkoła bezpłatna).
Termin składania dokumentów: 8 stycznia 2010 r.
w sekretariacie szkoły w godzinach 8–15.
Więcej informacji pod nr tel. (22) 775-25-43
www.zs2.nowydwormaz.pl

Zespół Szkół nr 2

Wydział Spraw Obywatelskich uprzejmie informuje,  
że od dnia 1 stycznia 2010 roku nie będzie pobierana 
opłata za wydanie dowodu osobistego. 
Jest to konsekwencją przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 
2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz.U. Nr 39, poz. 306). Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków.

Władze Samorządowe Miasta zapraszają na Koncert 
Noworoczny MUSICALE ŚWIATA w wykonaniu 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. Zapraszamy! 16 stycznia 2010 r., godz. 19:00 
Hala NOSiR – WSTĘP WOLNY!

Nowodworski Ośrodek Kultury i firma MODEL 
Opakowania sp. z o.o. mają zaszczyt zaprosić rodziców 
z dziećmi na kukiełkowe, bożonarodzeniowe przedstawienie 
dla najmłodszych pt.: STAJENKA
Przedstawienie odbędzie się w Szkole Podstawowej  
Nr 5 (ul. Chemików 1A) w dniu 19 grudnia 2009 r. 
o godz. 10.00 – WSTĘP WOLNY.  ZAPRASZAMY!

PLEBISCYT na nazwę dla Ośrodka Kultury w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Głosuj stawiając krzyżyk przy tylko 
jednej z proponowanych przez mieszkańców nazwie:
Miejski Ośrodek Kultury  
ART.NDM    
Niwa Narwi   
Koloryt – NDM   
Mury Kultury   
Lexis      
Miejski Ośrodek Kultury „Elektrownia” 

Imię nazwisko ...........................................................

tel. ..........................
Na Twój głos oczekujemy do 30.12.2009 r.
Kupon możesz złożyć w:
•  Nowodworskim Ośrodku Kultury, ul. Paderewskiego 22;
•  Wydziale Promocji Urzędu Miejskiego, ul. Zakroczymska 30, 

pok. 408; 
•  Redakcji Gazety Nowodworskiej, ul. Warszawska 10/2.
Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną nagrody. 

ZAGRAJMY RAZEM
10 stycznia 2010 roku wspólnymi siłami spróbujemy 
zebrać jak największą kwotę pieniędzy z przeznaczeniem 
na wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci oraz 
prowadzenie programów medycznych i programu 
edukacyjnego fundacji (więcej na www.wosp.org.pl). 
Tradycyjnie podsumowanie akcji nastąpi w hali sportowej 
NOSiR przy ulicy Sportowej 66, gdzie odbędzie się 
koncert przygotowany siłami ludzi dobrej woli.
Przeprowadzona zostanie także sprzedaż gadżetów WOŚP 
oraz przedmiotów zgłoszonych przez mieszkańców 
naszego miasta, rzeczy niekoniecznie mających dużą 
wartość materialną, ale będących niekiedy bardzo 
ciekawymi eksponatami kolekcjonerskimi.
TY TEŻ możesz wziąć udział w przygotowaniu 
i uatrakcyjnieniu naszej imprezy:

• MOŻESZ NAS WESPRZEĆ FINANSOWO, 
• MOŻESZ PODRZUCIĆ CIEKAWY POMYSŁ, 
•  MOŻESZ WESPRZEĆ NAS ORGANIZACYJNIE 

I SPRZĘTOWO, 
•  MOŻESZ ZGŁOSIĆ PRZEDMIOTY DO SPRZEDAŻY.

Osoby indywidualne, organizacje, instytucje, 
stowarzyszenia, artystów amatorów, artystów zawodowych 
– wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy 
i prosimy o kontakt:

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Paderewskiego 22
tel/fax: (0-22) 775 11 69
e-mail: nokndm@neostrada.pl

ZAPRASZAMY !!!

Dowody bez opłat

Musicale Świata

Stajenka w NOK

Kompletujemy orkiestrę
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Po rundzie jesiennej zespół zajmuje 7. miejsce w ta-
beli z dorobkiem 19 punktów (tyle samo co 4. Wi-
sła Płock). Zespół rozegrał 12 meczów z których 

6 wygrał, m.in.: z Agrykolą W-wa 2:0, z Wesołą W-wa 
1:0, z Juniorem Ursynów 3:1, z Marymontem W-wa 5:2, 
z Makowianką Maków Mazowiecki 7:3, z Olimpią W-wa 
3:0. Jedno spotkanie, ze Zniczem Pruszków zakończyło 
się remisem 3:3. 5 meczów juniorzy Świtu przegrali, m.in. 
z Legią W-wa 1:8, z Dolcanem Ząbki 1:4, z Wisłą Płock 
1:4, z Bronią Radom 1:4 i z Gwardią W-wa 1:3. Najwię-
cej bramek, bo aż 15,  strzelił Konrad Karczewski, który 
ma już za sobą pierwszy debiut w zespole seniorów.

W rundzie jesiennej w zespole występowali: Marcin Sko-
rupski, Adam Szabłowski, Michał Wójcikowski, Michał 
Sawicki, Krzysztof Majkowski, Michał Krzymiński, To-
masz Legięc, Piotr Telechowski, Filip Kołecki, Tomasz 
Radwański, Bartek Radwański, Dawid Wołkowicz, Pa-
weł Szydlik, Jakub Kalużny, Marcin Pruchniewicz, Ma-
teusz Krawczyk, Jakub Ziemiecki, Maciek Siwek, Mar-
cin Świderski, Konrad Karczewski, Daiji Kimura, Jacek 
Nowakowski, Tomasz Sobieszek. 
Zespół i sztab szkoleniowy chciałby bardzo podziękować 
swojemu sponsorowi, firmie Reckitt Benckiser, za do-
tychczasową pomoc w prowadzeniu drużyny. 

Juniorzy Świtu 
podsumowanie sezonu

TeksT i FoTo toMASZ reGiNiS

W sezonie 2009/2010 zespół juniorów Młodszych świtu NoSir Nowy dwór 
Mazowiecki występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w swojej kategorii 
wiekowej – i Mazowieckiej lidze juniorów Młodszych. Zespół powstał po 
połączeniu roczników ‘93 i ‘94, a jego trenerem jest tomasz reginis.

dużym sukcesem zakończył się start dwójki 
reprezentantów NkS dziesiątka lok w 
otwartych Mazowieckich Wojewódzkich 
Zawodach Strzeleckich z karabinka 
pneumatycznego dowolnego. Zawody 
odbywały się pod patronatem Ministerstwa 
obrony Narodowej. 

Podstawowym miernikiem poziomu 
sportowego w sporcie młodzieżowym 
w Polsce od kilkunastu lat jest 
ogólnopolski System Sportu 
Młodzieżowego /oSSM/ i nikt dotychczas 
nie wymyślił lepszego. 

Czternastego listopada w Warszawie na starcie rywa-
lizacji stanęli zawodnicy nowodworskiego NKS-u 

Dziesiątka LOK. W konkurencji 20 strzałów do tarczy 
olimpijskiej w grupie gimnazjów zwyciężył Grzegorz 
Ptasiński, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 2 na Osie-
dlu Młodych. Uczennica Publicznego Gimnazjum nr 4 
z Modlina Twierdzy, Małgorzata Walczak była druga. 
Oboje zdobyli kwalifikacje do startu w zawodach ogól-
nopolskich w roku przyszłym. Organizatorem zawo-
dów było Biuro Mazowieckiej Organizacji LOK, go-
spodarzem zaś Zespół Szkół nr 52 w Warszawie. 

Corocznie Federacja Sportu Młodzieżowego doko-
nuje podsumowania dokonań sportowych w klu-

bach sportowych, gminach, powiatach i wojewódz-
twach. Od kilkunastu lat o miejscu Nowego Dworu 
Mazowieckiego na szczeblu krajowym i wojewódzkim 
decydują wyniki sekcji Biegu na Orientację. W 2008 
roku jedyne dla miasta punkty w tej klasyfikacji uzyska-
ła sekcja biegu na orientację z UKS-u Jedynka. W 2009 
roku Nowy Dwór Mazowiecki zdobył w klasyfikacji 
OSSM 46,84 pkt. Większość z nich bo aż 42,84 również 
przypadła w udziale sekcji biegów z PUKS Młode Orły, 
a 4 pkt zdobyła sekcja zapasów UKS Jedynka.
Pozostałe dyscypliny uprawiane w Nowym Dworze 
Mazowieckim, w tym piłka nożna, siatkówka, strzelec-
two, boks i inne, nie zdobyły żadnych punktów. 
W roku bieżącym nastąpiła niewielka poprawa w sto-
sunku do roku ubiegłego, co obrazuje tabela. 
W roku 2008 sklasyfikowano: powiatów – 363, gmin – 
842, klubów – 3009, w tym 1098 UKS-ów. 

W roku 2009 sklasyfikowano: powiatów – 365, gmin – 
845, klubów – 3045.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pierwsze punkty 
w klasyfikacji OSSM zdobędą zawodnicy uprawiający 
inne dyscypliny, w tym: piłkarze, bokserzy, siatkarze, 
biegacze przełajowi, kajakarze czy kolarze. Warto 
pokusić się o nie, bo płyną z tego wymierne korzyści 
finansowe. Zdobyte w OSSM punkty pozwalają pozy-
skiwać dodatkowe fundusze na działalność sportową. 
Przekłada się to także na liczbę powoływanych zawod-
ników do Kadr Wojewódzkich i Narodowych. Urząd 
Marszałkowski przeznacza znaczne środki na dofinan-
sowanie klubów, które „punktują” w klasyfikacji. 

TeksT i FoTo GrZeGorZ SorBiAN

oPracowała  ANetA PielAch-PierścieNiAk FoTo PUkS MŁode orŁy

Sukces NKS Dziesiątka

Liczymy na więcej

Zdobyte punkty / lok. w Polsce Zdobyte punkty / lok. na Mazowszu

2008 2009 2008 2009

Mazowsze 18042,01 // 1 18859,54 // 1

Powiat 52,34 // 266 98,84 // 225 52,34 // 23 98,84 // 17

Gmina Nowy Dwór 
Mazowiecki 

37,34 // 378 46,84 // 351 37,34 // 28 46,84 // 29 

PUKS Młode Orły 
/ BnO

42,84 // 807 42,84 // 90

UKS Jedynka / 
zapasy

37,34 // 859 punkty 
zdobyła BnO

4 // 2526 37,34 //102 punkty  
zdobyła BnO

4 // 240
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POŚRóD MOGIŁ SMUTNA CHODZĘ
I PO BŁOCIE MOKRYM BRODZĘ

DZIŚ TU GWARNIE I DOŚĆ SZUMNIE
WSZYSTKIE ŚWIECE PŁONą DUMNIE

O! ZE ZNICZA DYM SIĘ WALI
DAWNIEJ KREW TU PRZELEWALI 

I ŻOŁNIERZE I CYWILE
CIĘŻKIE PRZEŻYWALI CHWILE

MIMO TO SIĘ DZIELNIE BILI
CHOĆ WOLNOŚCI NIE DOŻYLI
I PO KRWAWYM SWOIM BOJU
SPOCZYWAJą TU W SPOKOJU
ŚWIECZKI PŁONą I MRUGAJą
ICH PŁOMYKI LEKKO DRGAJą

PIĘKNE KWIATY GROBY KRYJą
W KTóRYCH DZIELNE DUSZE ŻYJą.

Zaduszki

BarBara dalkowska

Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia

Zarząd Osiedla nr 4 zaprasza wszystkich 
mieszkańców Osiedla Pólko na uroczystą Wigilię.
Spotkanie odbędzie się w pierwszą środę miesiąca,  

tj. 2 grudnia o godz. 17:00 
w Szkole Podstawowej nr 5.

Zapraszamy!

SDK i Zarząd Spółdzielni zaprasza dzieci na 
Zabawę Mikołajkową 5.12.2009 na godzinę 11:00 

do Spółdzielczego Domu Kultury
ul. Mazowiecka 8.

Zapewniamy dobrą zabawę w miłej atmosferze, 
konkursy, zabawy przy muzyce, spotkanie 

z Mikołajem, poczęstunek.
Wstęp 8 złotych od dziecka

Ilość miejsc ograniczona
Zapisy do 27.11.2008 r.

Spółdzielczy Dom Kultury ul. Mazowiecka 8 
Telefon 022 775 33 84

Klub SMERF 
ul. Szarych Szeregów 2
Telefon 022 775 58 17

Przypominamy, że od 1 stycznia 2008 roku obowią-
zuje nowa klasyfikacja działalności gospodarczej, tj. 
PKD. Tylko do końca 2009 roku można równolegle 
korzystać ze starej klasyfikacji. Wszystkich, którzy 
nie mają numerów klasyfikacyjnych PKD prosimy 
o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego  do Biura Ewi-
dencji Działalności Gospodarczej i dokonanie zmian. 
Urząd czynny jest od wtorku do piątku w godz.  
8:00–16:00, a w poniedziałki od 9:00 do 17:00. 

W związku z 10-letnią tradycją Ogólnopolskiej akcji 
Świątecznej Zbiórki Żywności prowadzonej przez 
Fundację ,,Bank Żywności SOS” Burmistrz Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki zaprasza do aktywnego 
włączenia się w przedsięwzięcie. Miło nam będzie 
podjąć po raz drugi zadanie pomocy potrzebującym 
nowodworzanom we współpracy z placówkami 
oświatowymi, usługowo-handlowymi, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Organizacjami Pozarządowymi, 
mediami lokalnymi, podmiotami zainteresowanymi, 
z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Serdecznie Państwa zapraszamy! Jednocześnie in-
formujemy, że koordynacją całego przedsięwzięcia 
zajmuje się Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. Kontakt: Wydział Spraw Społecznych,  
telefon 22 775 22 22, wew. 356

Sdk i ZArZąd SPóŁdZielNi

ZArZąd oSiedlA Nr 4

Przewodniczący rady miejskiej krZySZtoF BiSiAlSki

Zabawa Mikołajkowa
Uchwała nr Xl/ 388 /09
rady Miejskiej w Nowym dworze 
Mazowieckim
z dnia 30 października 2009 r.

W sprawie: nadania nazwy rondu na terenie m. Nowy 
Dwór Maz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada 
Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, 
co następuje:

§ 1.
1.  Nadać nazwę rondo „im. Gen. Józefa Hallera” 

ronda znajdującego się w Nowym Dworze Ma-
zowieckim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 
na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Modlina i ul. Pa-
derewskiego. Rondo położone jest na działkach 
ewid. nr 1, 12/2 obr. 8-08, dz. nr 7/3, 1/2 obr. 8-09 
oraz dz. nr 96/2 obr. 8-06.

2.  Położenie ronda, o którym mowa w ust. 1 przed-
stawiono na załączniku graficznym, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.*

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

*Załącznik dostępny:   
http://bip.nowydwormaz.pl/public/get_file_contents.php?id=152341 
(przyp. red.)

Uchwała

Uwaga przedsiębiorcy

Zbiórka żywności

Wigilia

Aerobic

Powierzchnia reklamowa

Z przyjemnością informujemy, że Oddział dla 
Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Pa-
derewskiego 22  od 19 października wzbogacił się 
o Czytelnię Internetową dla dzieci i młodzieży. Za-
praszamy osoby do 15. roku życia, posiadające kar-
tę czytelnika, do bezpłatnego korzystania z pięciu 
stanowisk komputerowych. Udostępniany w Od-
dziale Internet ma być źródłem informacji służącej 
kształceniu, rozwijaniu zainteresowań, np. pisaniu 
referatów, rozszerzaniu wiedzy przedmiotowej, 
gromadzeniu informacji do konkursów, olimpiad 
przedmiotowych. Oferujemy możliwość korzysta-
nia z Internetu, multimediów, pracy z programami 
pakietu MS Office, zapisywania wyników poszuki-
wań na zakupionych w bibliotece nośnikach. 

Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprasza na A E R O B I C
Zajęcia odbywają się w Nowodworskim  
Ośrodku Sportu i Rekreacji  
(ul. Sportowa 66) 
we wtorki i czwartki o godz. 16:30.
1 godz. – 5 zł, 
Karnet miesięczny – 40 zł.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 775 41 42.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakoń-
czonym remontem ogrodzenia na Targowisku 
Miejskim nr 2 (Manhattan) pojawiła się nowa 
powierzchnia reklamowa. Do wynajęcia jest 10 
tablic o wymiarach 1,70 x 3,00 m. Tablice są in-
tegralną częścią ogrodzenia.
Stawki wynajmu określa uchwała Rady Miej-
skiej. Bliższe informacje pod nr. tel. 022 775 17 35 
w godz. 7:00–15:00. 
Zapraszamy!

Czytelnia Internetowa

 Przed 1 listoPada
PoŁoŻoNo kWiAty i ZAPAloNo ZNicZe W MiejScAch 
PAMięci NA tereNie MiAStA.
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 Nowodworskie
Spotkanie Wigilijne 

Skwer przy Urzędzie Miejskim (ul. Zakroczymska)

Władze Samorządowe
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

oraz
Fabryka Reckitt Benckiser

w Nowym Dworze Mazowieckim
serdecznie zapraszają

W programie:
godz. 14.00 –  Program dla dzieci 

MIKOŁAJKOWE HARCOWANIE
godz. 15.00 –  Boża Dziecina jednoczy nas  

– Jasełka w wykonaniu dzieci  
ze Szkoły Podstawowej Nr 7  
oraz Szkoły Muzycznej „Nutka”

godz. 16.00  –  Życzenia Świąteczne 
godz. 16.30  –  Kolędy z zespołem Rising Group 

– wspólna wieczerza
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