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Entuzjazmu z powodu lodowiska wśród mi-
łośników jazdy na łyżwach nie brakuje. 
„Strasznie się cieszę. Po szkole zaraz biorę 
łyżwy i biegnę pojeździć” – mówi Janek, 

uczeń pobliskiego gimnazjum. Twierdzi, że jego ko-
ledzy robią tak samo. 
„Jestem bardzo zadowolona. Do tej pory jeździłam 
z dziećmi na lodowisko do Legionowa czy Warszawy. 
A teraz mam je tu, na miejscu” – mówi pani Małgo-
rzata. „Widzę tylko same plusy – oszczędzam i czas 
i pieniądze” – dodaje. 
Zadowolenia z frekwencji na ślizgawce nie kryje tak-
że obsługująca lodowisko firma Piruet. Zdaniem jej 
pracownika – Michała Jędrzejewskiego, na tle innych 
lodowisk nowodworskie utrzymuje się w czołówce 
jeżeli chodzi o wykorzystanie i zainteresowanie tą for-
mą rekreacji ruchowej. Spowodowane jest to prawdo-
podobnie tym, że sztuczna ślizgawka powstała w mie-
ście po raz pierwszy. węcej czytaj na str. 8 
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Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. Witam wszystkich serdecznie 
w Nowym Roku, który zaczął się dla na-

szego miasta już dwoma wydarzeniami. 
Pierwszym był finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Już po raz szósty dzięki zaangażowa-
niu wielu osób udało się wspomóc fundację Jurka 
Owsiaka. Mimo wielu trudności pobiliśmy w tym 
roku kolejny rekord zbiórki – na konto WOŚP prze-
lejemy prawie 30 tys. złotych. Serdecznie dziękuję 
wszystkim ludziom dobrej woli – wolontariuszom 
i ich opiekunom, darczyńcom i sponsorom za po-
moc w organizacji finału Orkiestry w naszym mie-
ście. 
Drugie wydarzenie, które spotkało się z dużym za-
interesowaniem z Państwa strony to koncert „Mu-
sicale świata” w wykonaniu Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Cieszę 
się bardzo, że 16 stycznia byliście Państwo obecni 
w hali. Fotogalerię z imprezy zamieszczamy w tym 
numerze Faktów. 
W tym roku przygotowaliśmy dla Was wiele innych 
interesujących propozycji imprez kulturalno-sporto-
wych. Nadmienię też, że nasze miasto będzie w tym 
roku gospodarzem zawodów w lotach balonem. Ten 

rzadki sport będziemy mieli okazję obserwować 
już w maju. W 2010 roku nie zabraknie też imprez 
cyklicznie organizowanych w naszym mieście, ta-
kich jak Dni Nowego Dworu Mazowieckiego czy 
Pożegnanie Lata. Będziemy również organizować 
imprezy, które w ubiegłym roku cieszyły się Pań-
stwa zainteresowaniem i przypadły Wam do gustu. 
Mam tu na myśli Rockandrollowe Święto Narodo-
we, Nadnarwiańskie Gorące Rytmy czy Manewry 
Kabaretowe. Szczegółowy wykaz imprez prezen-
tujemy w dalszej części miesięcznika. Zapraszam 
jednocześnie do śledzenia naszej strony www.no-
wydwormaz.pl, gdzie na bieżąco zamieszczane są 
szczegóły dotyczące wydarzeń w mieście. 
Rok 2010 to także czas, w którym ukończymy 
wiele inwestycji rozpoczętych w latach poprzed-
nich. Wspomnę kilka z nich. Na pewno już w tym 
roku wykąpiecie się Państwo w miejskim basenie. 
Ukończenie inwestycji planowane jest na jesieni br. 
Stan jej zaawansowania można na bieżąco śledzić 
na fotografiach zamieszczanych na naszej stronie 
internetowej. Jeszcze w tym roku 55 rodzin wpro-
wadzi się do nowego budynku socjalnego, który 
powstaje przy ul. Nałęcza. Ufam, że choć częścio-
wo uda nam się dzięki temu rozwiązać problemy 
mieszkaniowe w mieście. W drugiej połowie roku 
do nowej siedziby przeprowadzi się Nowodworski 
Ośrodek Kultury, co znacząco poprawi warunki 
pracy i możliwości prowadzenia działalności tej 
jednostki. W tegorocznych planach ujęliśmy też 
rewitalizację Parku Miejskiego. Nowy Dwór zasłu-
guje na reprezentacyjne oblicze centrum miasta, do 
czego przyczyni się także i ta inwestycja. Szczegó-
ły innych przedsięwzięć zawarte są w budżecie na 
2010 rok, do lektury którego zapraszam serdecznie 
na stronach www.bip.nowydwormaz.pl. 
Szanowni Nowodworzanie,
wierzę, że ten rok będzie dla Was rokiem szczęścia 
i sukcesów. Zapewniam, że zrobię wszystko co 
w mojej mocy aby był taki także dla naszego mia-
sta!

Od Burmistrza
BurMiStrz MiaSta jacek kowaLSki

w dziesiątkę
tekst aNeta PieLach-PierŚcieNiak Foto urząD MiejSki

7,5 tysiąca użytkowników – to wstępna frekwencja na miejskim lodowisku.  
Na szczegółowe dane musimy poczekać do końca miesiąca. jednak już dziś można  
śmiało stwierdzić, że pomysł z lodowiskiem to strzał w 10-tkę. 
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Na pokrycie deficytu trzeba będzie zacią-
gnąć kredyt w wysokości 34 milionów 
złotych i uruchomić część wolnych środ-
ków. Większość wydatków pochłonie do-

kończenie rozpoczętych wcześniej inwestycji, m.in. 
budynku socjalnego (3 mln złotych), nowej siedziby 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury (ponad 1 mln. 
200 tys. złotych) i ponad 15 milionów na dokończe-
nie budowy basenu. W przyszłym roku ponad 1 mi-
lion złotych wydane zostanie na rozbudowę systemu 
monitoringu miejskiego i ponad 2 miliony na budo-
wę siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej. 1,5 mln 
złotych przeznaczono na budowę sali gimnastycznej 
w Zespole Szkól w Modlinie Twierdzy, a 2 miliony 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7 na Osiedlu 
Młodych. 
Dochody miasta w głównej mierze będą opierały się 
na wpływach z podatków. Z tego tytułu do miejskiej 
kasy ma wpłynąć prawie 47 mln złotych. Subwencje z 
budżetu centralnego wyniosą prawie 16 mln złotych. 
W dyskusji poprzedzającej głosowanie nad budżetem 
radny Tadeusz Sempławski podkreślił, że podczas 
pracy w komisjach wszyscy radni byli zgodni co do 
słuszności decyzji zapisanych w budżecie. „Są uwa-
gi co do poszczególnych zadań, ale sprzeciwu wobec 
budżetu nie ma. Myślę, że Pan burmistrz spełni nasze 
i po części swoje marzenia” – powiedział. 
Budżet został przyjęty jednogłośnie. 
Podczas sesji radni uchwalili także m.in. Miejski 
Program Profilaktyki i Uzależnień i Przeciwdziałania 
Przemocy dla miasta na rok 2010 oraz podjęli uchwałę 
określającą zasady współpracy miasta z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku 
publicznego w 2010 roku.

Na ostatniej w 2009 roku Sesji rady  Miejskiej, która odbyła się  
15 grudnia radni uchwalili budżet miasta na 2010 rok. Dochody miasta 
wyniosą 85 mln złotych, a na wydatki zaplanowano prawie  120 milionów.   

na 2010 rok uchwalony!
Budżet miasta

w dziesiątkę

tekst i Foto aNeta PieLach-PierŚcieNiak
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Spotkanie to odbyło się 3 grudnia 2009 r. w ramach 
Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckie-

go i to my Powiat Nowodworski byliśmy jego gospo-
darzami. 
Reprezentanci poszczególnych powiatów długo i wni-
kliwie zadawali pytania i dyskutowali przede wszystkim 
o sytuacji finansowej podległych im szpitali. Poziom 
środków finansowych przeznaczanych przez Państwo 
na służbę zdrowia, a przede wszystkim ich brak, bu-
dził największe emocje na sali. Dyskutowano nie tylko 
o sposobie finansowania świadczeń zdrowotnych i pla-
nowanych nakładach finansowych na publiczną działal-
ność zdrowotną, ale również o przebiegu przekształceń 
własnościowych, poziomie wynagrodzeń w służbie 
zdrowia, pielęgniarskiej opiece zdrowotnej oraz ewen-
tualnym wprowadzeniu dodatkowych ubezpieczeń 
zdrowotnych. Zarówno obecni na sali dyrektorzy, jak 
i starostwie zarzucali władzom państwowym i resor-
towym zbyt duże niedofinansowanie zadań z zakresu 
ochrony zdrowia. Zarzuty odpierał przybyły na spotka-
nie wicewojewoda mazowiecki p. Dariusz Piątek oraz 
dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia p. Barbara Misińska. 
Największe obawy samorządowców budziło niebez-
pieczeństwo pogłębienia się już istniejących patologii 
sytemu opieki zdrowotnej. Dalsze ograniczenie środ-
ków finansowych niewątpliwie wpłynie na pogorszenie 
się sytuacji finansowej szpitali i wzrost ich zadłużenia. 
Obawa także dotyczyła możliwości wydłużenia kolejek 
oczekujących zarówno na wizytę u specjalisty, jak i na 
planowane zabiegi medyczne. 
Przedstawiciele władz samorządowych argumentowali, 
iż budżety samorządów nie pozwalają na wystarczające 
wsparcie służby zdrowia – konieczne jest przeprowadze-
nie gruntownych zmian strukturalnych i wprowadzenie 
systemu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Takie 
działania mogą wpłynąć na poprawę dostępności świad-
czeń opieki zdrowotnej. Umożliwią także świadczenio-
dawcom wykorzystanie alternatywnych źródeł finanso-
wania świadczeń poprzez wprowadzenie innych, obok 
Narodowego Funduszu Zdrowia, płatników. 
Spotkanie to na pewno nie rozwiązało szeregu pro-
blemów dotykających służbę zdrowia, ale umożliwiło 
wspólną debatę. 

Głównym tematem obrad było rozpatrzenie i przy-
jęcie budżetu powiatu na 2010 rok. Planowane do-

chody w 2010 roku wyniosą 57.321.269,00 zł, w tym 
dochody bieżące będą na poziomie 39.936.878,00 
zł, a dochody majątkowe powinny osiągnąć kwotę 
17.384.391,00 zł. Wydatki budżetowe zaplanowano 
w wysokości 63.721.269,00 zł, w tym wydatki bie-
żące w kwocie 40.412.023,00 zł, natomiast wydatki 
majątkowe w wysokości 23.309.246,00 zł. Różni-
ca między dochodami a wydatkami stanowi deficyt  
budżetu w kwocie 6.400.000,00 zł, który zostanie po-
kryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wyso-
kości 6.000.000,00 zł i z nadwyżki budżetowej z lat 
ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł. Wolne środki 
w wysokości 350.000,00 zł przeznaczono na spłatę zo-
bowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu.
Na zadania inwestycyjne ujęte w limitach wydatków 
na wieloletnie programy w 2010 roku zaplanowano 
kwotę 19.727.831,00 zł, która m.in. zostanie wyko-
rzystana na realizację przebudowy drogi powiatowej 
Sowia Wola–Augustówek–Czosnów w wysokości 
16.388.976,00 zł, w tym udział środków unijnych wy-
niesie 14.963.391,00 zł, przebudowę drogi powiatowej 
Zakroczym–Wojszczyce–Stara Wrona w wysokości 
400.000,00 zł, przebudowę drogi powiatowej Nowi-

ny–Leoncin–Stare Grochale w wysokości 400.000,00 zł 
oraz przebudowę drogi powiatowej Śniadówek–Goła-
wice-Pomiechówek w kwocie 1.800.000,00 zł. 
Na dokończenie rozbudowy siedziby starostwa przy 
ul. Paderewskiego zaplanowano kwotę w wysokości 
714.000,00 zł. Z innych zadań inwestycyjnych nie 
objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi 
w 2010 roku ujęto remonty dróg powiatowych i bu-
dowę chodników na kwotę 1.271.000,00 zł, zakup 
pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla PSP w kwocie 
150.000,00 zł, termomodernizację obiektów użytecz-
ności publicznej w kwocie 345.902,00 zł oraz budowę 
ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku w kwocie 
188.513,00 zł. Dla szpitala powiatowego przyznano 
dotację celową w kwocie 1.200.000,00 zł.
Rada przyjęła własny plan pracy na 2010 rok, który 
zakłada odbycie 7 plenarnych posiedzeń w miesią-
cach luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad i dwa 
posiedzenia w grudniu. Do głównych tematów zapla-
nowanych do rozpatrzenia przez Radę należą: ocena 
realizacji zadań inwestycyjnych i remontów w 2009 r., 
ocena wykonania budżetu za 2009 rok, funkcjonowa-
nie SZP ZOZ, ocena realizacji zadań przez PCPR i DPS 
w Nasielsku, analiza nowodworskiego rynku pracy 
oraz uchwalenie budżetu na 2011 rok. Radni zatwier-
dzili także plan kontroli Komisji Rewizyjnej oraz pla-
ny pracy komisji merytorycznych na 2010 rok. Wśród 
problematyki kontrolnej Komisji Rewizyjnej przewi-
dziano m.in. kontrolę wydatkowania środków przezna-
czonych przez powiat na funkcjonowanie SZP ZOZ, 
kontrolę wydatków na promocję powiatu w 2009 r., 
wydatkowanie środków na oświatę, podróże służbowe 
pracowników starostwa oraz kontrolę finansowania in-
westycji i remontów w 2009 roku.

Mamy nowy 2010 rok. Sumujemy i oceniamy 
rok poprzedni, zarówno w życiu zawodo-
wym i osobistym, jak i w wymiarze spo-

łecznym, w relacji sukcesu bądź porażki, realizacji za-
mierzeń i braku efektów, w odniesieniu do oczekiwań 
społecznych i naszych subiektywnych odczuć.
Dla samorządu powiatowego to był trudny i pracowity 
rok, ale dzięki zrozumieniu i dobrej współpracy z sa-
morządami miast i gmin kilka ważnych problemów  
i  zadań udało się pomyślnie rozwiązać. 
W dzisiejszym numerze „Faktów” można zapoznać 
się z możliwościami finansowymi powiatu w 2010 
roku, bowiem na ostatniej sesji w dniu 29 grudnia 
2009 r. radni przyjęli uchwałę budżetową. Zapowiada 
się także trudny rok, w którym priorytetem staje się 
skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
na zadania inwestycyjne i prorozwojowe powiatu. Jest 
także relacja z Konwentu Powiatów Województwa 
Mazowieckiego, w którym przypadła mi rola gospo-
darza spotkania. Serdecznie zachęcam Państwa do 
lektury powiatowej strony.

Szanowni 
Państwo
starosta krzYSztoF kaPuSta

tekst i Foto Beata Duch-koSiorek

tekst i Foto waLDeMar Majchrzak

Konwent Powiatów

Budżet 2010

Niepokojąca sytuacja w służbie zdrowia oraz 
nadchodzący „gorący” okres kontraktowania 
usług medycznych był powodem spotkania 
starostów oraz dyrektorów placówek 
medycznych z województwa mazowieckiego 
z przedstawicielami Ministerstwa zdrowia,  
NFz oraz  samorządu województwa.

29 grudnia 2009 r. odbyła się XXXViii Sesja 
rady Powiatu Nowodworskiego. uczestniczyło 
w niej  17 radnych. obradom przewodniczył 
zdzisław Szmytkowski  we współpracy 
z wiceprzewodniczącymi: agnieszką Szostak 
i teresą Duralską-Szpakowską. 
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Skąd pomysł kandydowania do Rady?
Pierwsza moja praca społeczna to rada Nadzor-
cza w Spółdzielni Mieszkaniowej „Dążność”. Stąd 
właściwie wziął się pomysł kandydowania do rady, 
chęć podzielenia się zdobytym doświadczeniem 
i niesienia pomocy lokalnej społeczności. 

Czy praca radnego wygląda tak, jak ją sobie Pan 
wyobrażał? 
jest to moja pierwsza kadencja. Początki pracy 
w radzie były trudne, w radzie istniały podziały. 
trochę mnie to przerażało. w tej chwili jest dobra 
atmosfera – taka, jaką sobie wyobrażałem. Liczy 
się praca w komisjach i wiedza merytoryczna. 

Czy udało się Panu zrealizować w jakimś stopniu 
hasła, z którymi  szedł Pan do wyborów? Mam tu na 
myśli te dotyczące Osiedla Młodych?
w pewnym stopniu tak, np. te dotyczące zago-
spodarowania czasu wolnego młodzieży. z ini-
cjatywy mojej i radnego jeziorskiego powstał na 
osiedlu skate park, a w ostatnim czasie ukoń-
czono budowę boiska przy PG 2 w ramach pro-
gramu „orLik”. zawsze też byłem zwolennikiem 
zorganizowania dużej miejskiej imprezy na osie-
dlu. udało się – impreza z okazji Dnia Dziecka 
obchodzona jest na osiedlu Młodych. Staram 
się jeszcze o dużą imprezę dla dorosłych. czas 
pokaże, co z tego wyjdzie. 

Skąd pomysł kandydowania do rady?
jak tylko sięgam pamięcią – zawsze fascynowała 
mnie praca społeczna. w okresie szkolnym grałem 
na akordeonie w zespole harcerskim, uczestniczy-
łem w pracach kółek zainteresowań. Po studiach 
podjąłem pracę na tym terenie. od 1996r. kierowa-
łem Garnizonową Przychodnią Lekarską w Modli-
nie twierdzy. w 1998r. wokół osoby jerzego Sta-
chonia zawiązał się bezpartyjny Społeczny komitet 
wspierania Samorządności „Nasza Gmina-Nasz 
Powiat” – z którego listy byłem dwie kadencje rad-
nym w radzie Powiatu Nowodworskiego. Były to 
czasy tworzenia od podstaw struktur naszego po-
wiatu. Budżet świecił pustkami a posiadane środki 
nie wystarczały na zabezpieczenie podstawowych 
potrzeb społecznych.
Czy praca radnego wygląda tak jak ją sobie Pan wy-
obrażał? 
to dla mnie nie jest praca, lecz forma powołania. 
Po dwóch kadencjach w radzie Powiatu trudno 
było mi się przyzwyczaić do roli radnego rady Miej-
skiej. zwłaszcza na początku kadencji na sesjach 
występowały zbędne pyskówki, jednak z czasem 
ich ilość zmalała.
Co najważniejszego Pana zdaniem udało się zrealizo-
wać radzie w czasie gdy jest Pan radnym?
Moim priorytetem jest poprawa infrastruktury tech-
nicznej naszego miasta (wodociągi, kanalizacja, 

W tegorocznym budżecie miasta udało się znaleźć 
fundusze na rozbudowę szkoły i przedszkola na 
Osiedlu. W ubiegłym powstało boisko, doposażono 
plac zabaw i wykonano tor dla BMX-ów, wyremon-
towano ul. Młodzieżową. Jakie jeszcze sprawy są do 
załatwienia? 
tak, bardzo cieszę się z inwestycji jakie zostały 
zrealizowane na osiedlu Młodych. Najbardziej 
czekam na rozbudowę szkoły i przedszkola. to 
priorytetowa w mojej ocenie inwestycja w dziel-
nicy. Druga ważna do zrealizowania to moder-
nizacja ul. gen. Berlinga. Do zagospodarowania 
pozostaje jeszcze teren przy ul. Młodzieżowej, 
mam tu na myśli powiększenie placu zabaw, za-
gospodarowanie pozostałego miejsca. 

Jeśli chodzi o Radę Miejską to Pana zdaniem jaki był 
jej dotychczas największy sukces?
Największym sukcesem rady Miejskiej jest jej 
jednomyślność w podejmowaniu decyzji, brak 
podziałów i bardzo dobra współpraca z władzami 
miasta. 

Jako radny pracuje Pan  w Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Komisji Oświaty. To komisje o dość 
dużym spectrum spraw. Jakie wg pana będą najistot-
niejsze w tym roku w pracach obu tych komisji?  
w pracy komisji komunalnej na pewno będzie 
to gospodarka śmieciami, segregacja odpadów, 

gazyfikacja, telekomunikacja, śmieci, nowy cmen-
tarz, rewitalizacja twierdzy Modlin) – jednak są to 
zadania kapitałochłonne i oczekują w kolejce na 
środki zewnętrzne.
cieszą mnie nowe inwestycje, które można już doj-
rzeć gołym okiem (np. pływalnia, boiska sportowe, 
mieszkania komunalne, nowa siedziba Miejskiego 
ośrodka kultury).
Pracuje Pan – pewnie z racji swojego zawodu – w Ko-
misji Porządku Publicznego, Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych. Jest Pan jej przewodniczącym. Jakie naj-
ważniejsze problemy miasta udało się rozwiązać które 
pozostają w sferze zainteresowania komisji? A jakie 
jeszcze są Pana zdaniem konieczne do rozwiązania?
Moje zaniepokojenie budzi brak determinacji w roz-
budowie sieci monitoringu miejskiego – mimo, że 
lepiej zapobiegać aktom wandalizmu niż potem 
usuwać ich skutki.
istotnym problemem jest brak odpowiedniej sie-
dziby dla oPS. za jej budową lobbingowała cała 
komisja, a przysłowiową „rękę na pulsie” trzyma 
Basia Stempka.
zaniepokojenie komisji budzi również brak wydaj-
nego ujęcia wody dla straży pożarnej po modliń-
skiej stronie miasta. trudno sobie wyobrazić, że 
w razie pożaru na terenie twierdzy lub Modlina 
Górki - Straż Pożarna w godzinach szczytu za-
blokuje most na Narwi aby dowozić wodę z ujęć 

sprawa mieszkań komunalnych, termomoderni-
zacja budynków użyteczności publicznej. w ko-
misji oświaty to głównie polepszenie warunków 
pracy nauczycieli i nauki dzieci i młodzieży po-
przez rozbudowę i termomodernizację szkół. 

A jakie jeszcze są Pana zdaniem konieczne 
do rozwiązania?
jest bardzo wiele spraw do rozwiązania, m.in. re-
monty ulic, budowa nowych – aby zlikwidować 
korki przy wyjeździe z miasta i te, o których mó-
wiłem wcześniej. 

Weszliśmy w Nowy Rok. Czy wiąże Pan 
z nim jakieś nadzieje? 
chciałbym aby wszystkie inwestycje, które są 
w trakcie realizacji zakończyły się w tym roku. i aby 
udało się rozpocząć te, które czekają w kolejce. 

Czego życzyłby Pan naszym czytelnikom i wszyst-
kim mieszkańcom miasta w Nowym roku? 
zdrowia, miłości, wzajemnego szacunku i więcej 
zaangażowania w lokalną działalność. każdy z nas 
coś potrafi i niech to robi dla miasta jak najlepiej.  

Czy Pana zdaniem będzie to rok szczególny 
dla naszego miasta?
tak, jeżeli uda się zrealizować wszystko to, o czy 
wspomniałem wcześniej. 

Czy będzie Pan ponownie kandydował do Rady?  
To pytanie które na pewno niejednokrotnie jeszcze 
w tym roku Pan usłyszy? 
Myślę że na 80% tak. 

Zatem życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę. 

w centrum miasta, ale niestety takie są realia na 
dzień dzisiejszy. Stosowne wnioski komisji czeka-
ją na realizację. cieszy mnie, że wkrótce zostanie 
uruchomiony szalet miejski.
Z moich obserwacji wynika, że jest Pan dość zapra-
cowany. 
istotnie na brak zajęć nie narzekam. Poza pracą 
zawodową w Garnizonowej Przychodni Lekarskiej 
pełnię funkcję przedstawiciela wojewody w radzie 
Społecznej SzP zoz, działam w związku oficerów 
rezerwy, SkwS, jestem też biegłym sądowym.
Czego życzyłby Pan naszym czytelnikom i wszystkim 
mieszkańcom miasta w Nowym roku
Przede wszystkim spełnienia marzeń, dużo zdro-
wia oraz jeszcze więcej szczęścia (bo jak mówią 
– pasażerowie „tytanica” raczej na zdrowie nie 
narzekali).
Czy wiąże Pan jakieś nadzieje z 2010 rokiem? 
Mam nadzieję, że wreszcie zrealizowane zostaną 
inwestycje, na które wraz z naszymi mieszkańcami 
oczekuję już od wielu lat.
Czy Pana zdaniem będzie to rok szczególny dla na-
szego miasta?
jest to rok wyborów, zatem należy oczekiwać od-
dania do użytku szeregu inwestycji i wielu uroczy-
stości z tym związanych oraz szerzej zakrojonych 
imprez masowych.
Czy będzie Pan ponownie kandydował do Rady? 
Nie jestem zawodowym radnym i nie jestem za-
leżny finansowo od tzw. miejscowych układów. 
wprawdzie posiadam niezbędną wiedzę samorzą-
dową i doświadczenie, jednak to nasi mieszkańcy 
wybiorą, kto będzie ich reprezentował w radzie.
Dziękuję za rozmowę. 

Udało 
Się

NoWE Marek olszewski
raDNY raDY MiejSkiej w NDM 

PrzewoDNiczącY koMiSji 
PorząDku PuBLiczNeGo zDrowia 

i SPraw SPoŁeczNYch czŁoNek 
koMiSji oŚwiatY kuLturY i SPortu

Lat: 48 StaN cYwiLNY: żoNatY
zawóD: Lekarz

jerzy Plackowski
raDNY kaDeNcji 2006–2010
oD 1971 roku MieSzkaNiec  
NoweGo Dworu
oD PoNaD 20 Lat ProwaDzi 
DziaŁaLNoŚć GoSPoDarczą
żoNatY, Dwie córki, Dwoje wNucząt

z jerzYM PLackowSkiM raDNYM 
raDY MiejSkiej w NowYM Dworze MazowieckiM 
rozMawiała aNeta PieLach-PierŚcieNiak

inwestycje cieszą
– z MarkieM oLSzewSkiM 
raDNYM raDY MiejSkiej 
rozMawiała aNeta 
PieLach - PierŚcieNiak, 
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Na posiedzeniu Zarządu Osiedla nr 1 nad 
prawidłowym przebiegiem głosowania 
czuwała komisja skrutacyjna. W głoso-
waniu tajnym na przewodniczącą zarządu 

osiedla wybrana została p. Jadwiga Świderska, która 
do tej pory pełniła funkcję członka zarządu. Przy-
pomnijmy, że wcześniej, w listopadzie, odwołano 
przewodniczącego p. Krzysztofa Wądołowskiego, 
a z funkcji członka zarządu zrezygnował p. Krzysz-
tof  Wróblewski. W związku z tym uzupełniono także 
skład zarządu o dwóch nowych członków, tj. p. Elż-
bietę Jachowską oraz p. Tadeusza Sempławskiego – 
radnego Rady Miejskiej.
Na spotkaniu obecni byli burmistrz miasta Jacek Ko-
walski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski oraz radni miejscy. Druga część spotkania 
miała charakter świąteczny. Licznie przybyli na nie 
mieszkańcy życzyli sobie wzajemnie wesołych świąt 
i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

Nowa przewodnicząca
zarządu osiedla nr 1

zarząd osiedla nr 1 znowu może obradować w pełnym składzie. 
Na spotkaniu wyborczym, które odbyło się 17 grudnia ub.r. 
dokonano wyboru nowego przewodniczącego oraz uzupełniono 
skład  zarządu. 

tekst aNeta PieLach–PierŚcieNiak Foto roMaN BiLińSki

W spotkaniu, które odbyło się 8 grudnia ub.r. 
uczestniczył również burmistrz miasta Jacek 
Kowalski oraz radni Rady Miejskiej, w tym 

Grażyna Nadrzycka, Sławomir Olikowski i Stanisław 
Brzozowski. 
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jolanta Wacławek, 
w wystąpieniu otwierającym posiedzenie przedstawiła 
najważniejsze zagadnienia jakimi zajmował się zarząd. 
Jednym z nich była sprawa zagospodarowania boiska as-
faltowego znajdującego się pomiędzy blokami na tyłach 
Przedszkola nr 3. Sprawa była też omawiana na spo-
tkaniu z przewodniczącym Rady Miejskiej. Jak powie-
działa p. Wacławek jest pomysł zagospodarowania tego 
terenu uwzględniając potrzebę miejsc parkingowych. 
Głównie jednak teren ma mieć przeznaczenie sportowo-
rekreacyjne. W tym celu zarząd złożył wniosek do bu-
dżetu miasta na 2010 rok. Inne projekty, o których finan-
sowanie wnioskował zarząd, to m.in. ustawienie kamer 
na osiedlu celem poprawienia bezpieczeństwa. 
Korzystając z obecności burmistrza Jacka Kowalskie-
go mieszkańcy zadali mu szereg pytań, które dotyczyły 
m.in. lepszego przejścia na wał od strony ul. Sukiennej, 
lepszego zagospodarowania plaży miejskiej i zwiększe-
nia liczby ławek na wale.  W trakcie posiedzenia rozda-
no także nagrody za najładniej utrzymaną posesję osie-
dlową. Tradycyjnie były nimi talony do zrealizowania 
w sklepie ogrodniczym Krzak. Laureatami konkursu na 
Osiedlu nr 3 zostali: Monika Kowalska, Andrzej Łysz-
kowski, Gabriela Renc, Mariusz Rozmus, Władysława 
i Józef Orzeszyna, Jolanta i Tomasz Lesak, Jadwiga 
i Roman Kaczorowscy oraz Ewa i Mirosław Kurzyń-
scy. Polski Związek Wędkarski oraz mieszkańcy bloku  
przy ul. Boh. Modlina 22 otrzymali wyróżnienia spe-
cjalne. Na koniec, przy słodkim poczęstunku, wszyscy 
życzyli sobie zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Na-
rodzenia. 

Życzenia  
w Trójce
w gościnnych progach siedziby 
Polskiego związku wędkarskiego 
odbyło się spotkanie mieszkańców 
z zarządem osiedla nr 3 (Pólko).   
jego celem było podsumowanie 
działalności zarządu oraz wręczenie 
nagród za najładniej utrzymane  
posesje na terenie osiedla.

tekst aNeta PieLach–PierŚcieNiak Foto SiLVaNo
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Informacja Aplikant Straży Miejskiej
rada Miejska w Nowym Dworze 
Mazowieckim informuje

 że na podstawie Uchwały Nr XLI/ 398 /09 z dnia 
30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do organów samorządu 
mieszkańców – w dniu 17 grudnia 2009 r. odbyło 
się zebranie wyborcze w Osiedlu Nr 1, na którym 
został uzupełniony skład Zarządu Osiedla o osobę 
Pani Elżbiety Jachowskiej oraz osobę Pana 
Tadeusza Sempławskiego, natomiast Pani Jadwiga 
Świderska została wybrana na Przewodniczącą 
Zarządu Osiedla Nr 1.

BurMiStrz MiaSta
oGŁaSza NaBór na wolne stanowisko 

aPLikaNta StrażY MiejSkiej w  urzędzie 
Miejskim w  Nowym Dworze Mazowieckim

Aplikantem Straży Miejskiej może być osoba, która: 
posiada obywatelstwo polskie,
ukończyła 21 lat,
korzysta z pełni praw publicznych,
posiada co najmniej wykształcenie średnie,
cieszy się nienaganną opinią,
jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 
za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie 
popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Dodatkowym atutem będzie bardzo dobra sprawność 
fizyczna.
2.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku określa 

ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia  
1997 r. (j.t. Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).

3.  Wymagane dokumenty: 
życiorys (CV), 
list motywacyjny, 
kwestionariusz osobowy dla osoby  
ubiegającej się o zatrudnienie  
(wzór na stronie www.bip.nowydwormaz.pl), 
dokument poświadczający wykształcenie 
(kserokopia),  
własne oświadczenie stwierdzające, że osoba 
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną 
zdolność do czynności prawnych (wzór na stronie 
www.bip.nowydwormaz.pl),  
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach (kserokopie), 
kserokopia dowodu osobistego, 
kserokopia książeczki wojskowej z adnotacją 
o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w Wydziale Kadr, pokój 310 – Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 
30, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko 
aplikanta Straży Miejskiej, w terminie do dnia 
05.02.2010 r. Aplikacje, które wpłyną po tym terminie 
nie będą rozpatrywane (nie liczy się data stempla 
pocztowego).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu (III 
piętro, obok pokoju 310), przy ul. Zakroczymskiej 30 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 
926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2008 r., 
Nr 223, poz. 1458).
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do dalszego 
etapu rekrutacji, prosimy o zgłaszanie się do Wydziału 
Kadr celem odbioru dokumentów aplikacyjnych.

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 08.01.2010 r.
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski

Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzących 
sprzedaż napojów alkoholowych!!!!         

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uprzejmie 
informuje, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. 
Nr 70, poz. 473 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący 
sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, 
są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 
br. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych 
oraz wniesienia stosownej opłaty za korzystanie            
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy, w każdym 
roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech 
równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i  
30 września danego roku kalendarzowego. 
Szanowni Państwo!
Ponieważ 31 stycznia br. przypada w niedzielę, 
dlatego też proszę o zwrócenie uwagi na to, aby opłata 
za sprzedaż napojów alkoholowych znalazła się na 
rachunku gminy w terminie. 
Wyjaśniam, iż nie jest istotna data dokonania opłaty, 
lecz data wpływu środków finansowych na rachunek 
gminy. Informuję Państwa, że wszystkie opłaty 
za sprzedaż napojów alkoholowych, które wpłyną 
na rachunek gminy po dniu 31 stycznia br. będą 
traktowane jak opłaty uiszczone po terminie.
Nr rachunku bankowego na który należy wnosić opłaty:
27 8011 0008 0000 0000 2756 0001
UWAGA!!!!  Art. 18 pkt. 12 ust. 5 ustawy, o której 
mowa na wstępie stanowi, iż w przypadku niezłożenia 
oświadczenia, o którym wyżej mowa lub niedokonania 
opłaty w określonej wysokości, w wymienionych 
wyżej terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych wygasa z mocy prawa. 
Dodatkowych informacji udziela Biuro Działalności 
Gospodarczej, pok. 227, nr tel: (22) 775-22-22 lub 775 
22-25 wew. 341.

oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy. 
UMOŻLIWIAMY BEZPŁATNIE: 
• dostęp do ofert pracy • konsultacje prawnika  
• konsultacje doradcy zawodowego • pomoc w pisaniu 
CV i listu motywacyjnego • dostępu do Internetu 
• dostęp do prasy z ofertami pracy. 
Oferta CKON jest przeznaczona dla osób 
niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego,
bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności – 
z zachowaną normą intelektualną, chcących nauczyć 
się skutecznej autoprezentacji w czasie rozmów 
kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. 
Konsultacje udzielane są w siedzibie Fundacji, 
TUS – Warszawa, ul. Woronicza 29a. Osoby spoza 
Warszawy mogą skorzystać z konsultacji e-mailowo: 
konsultacjeprawne@tus.org.pl, konsultacjezawodowe@
tur.org.pl  lub telefonicznie: 022 852 01 82. 
Warunkiem skorzystania z oferty jest wypełnienie 
i odesłanie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie 
internetowej www.tus.org.pl/ankieta/dodaj_ankiete.php. 
Ankietę można również odesłać pocztą lub wypełnić 
osobiście w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00–16.00. Więcej informacji na stronie 
www.ckon.org.pl. www.tus.org.pl
ZAPRASZAMY!

Sprzedaż alkoholu

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
informuje, że od dnia 7 stycznia 2010 r. od godz. 15:00 
wprowadzony zostaje zakaz wjazdu samochodów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  
10 ton na drogę wojewódzką nr 579 na odcinku  
Kazuń–Leszno zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.
Dla obsługi lokalnego ruchu samochodów ciężarowych 
umożliwiającego obsługę posesji zlokalizowanych na 
obszarze gminy Czosnów i Leszno wydawane będą 
identyfikatory 579.
Identyfikatory wydawane będą przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy 
w Grodzisku Maz., ul. Traugutta 41, w godz. 7:00-15:00, 
tel. (22) 755-59-46; 755-20-59; 775-51-17.

Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim 
informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
o usługach turystycznych (Dz.U.04.223.2268 z późn.  zm.) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie 
(Dz.U.06.22.169), prowadzona jest ewidencja innych 
obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, 
które nie dopełniły wcześniej obowiązku rejestracji, 
zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do ewidencji.
Wniosek o wpis do ewidencji można pobrać ze strony 
www.bip.nowydwormaz.pl/. Osoba prowadząca sprawę:
Sebastian Bańbura Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej, tel. 775 22 22, wew. 358

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze 
Mazowieckim informuje o przystąpieniu do projektu: 
„Z podwórka do parlamentu”. 
CEL PROJEKTU: edukacja obywatelska dzieci. 
W ramach projektu odbywać się będzie środowiskowy 
Sejmik Dziecięcy pod hasłem „Dziecięcy świat bez 
przemocy”. Sejmik obradować będzie w dwóch etapach: 
powiatowy – marzec 2010 oraz wojewódzki 
– czerwiec 2010.
Zapraszamy do współpracy instytucje oświatowe, 
samorządowe, dzieci, młodzież i rodziców.  
Prosimy o przekazywanie wniosków i postulatów.
Opiekun Sejmiku – Alicja Szumańska
KONTAKT: TPD Nowy Dwór Maz., ul. Boh. Modlina 77a; 
tel. 22 775 29 44, e-mail: wtztpdndm@wp.pl

Droga 579

Informacja dla hotelarzy

Centum karier

Komunikat
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Jak twierdzi frekwencja byłaby zapewne jeszcze 
wyższa, gdyby nie kapryśna aura. „Niestety po-
goda w tym roku nie jest naszym sprzymierzeń-
cem. Początkowo duże mrozy wystraszyły sporą 

liczbę potencjalnych klientów, później odwilż w okresie 
świątecznym, a ostatnio olbrzymie opady śniegu. Lu-
dzie w większości odwykli od takich zim, które kilka lat 
temu były zupełnie normalnym zjawiskiem” – mówi. 
Jednak zaznacza, że warunki atmosferyczne, jak do tej 
pory, nie spowodowały przestoju lodowiska, a obsługa 
na bieżąco usuwa nadmiar śniegu i wykonuje ciężką 
pracę, aby utrzymać płytę lodowiska oraz infrastruktu-
rę w należytym porządku. Dobrze też wygląda sprawa 
bezpieczeństwa. Nie odnotowano poważniejszych in-
cydentów na lodowisku. Wystąpiły jedynie pojedyn-
cze przypadki niestosowania się do poleceń obsługi 
i punktów regulaminu oraz kontuzje po upadkach na 
lodzie co, jak zaznacza pan Jędrzejewski, jest normal-
ną sprawą na wszystkich lodowiskach. „W sytuacjach 
trudniejszych o pomoc proszone są straż miejska i poli-
cja, które zawsze służą nam wsparciem” – podkreśla.
Największym zainteresowaniem lodowisko cieszy się 
wśród młodzieży i dzieci z opiekunami. Przychodzą 
najliczniej w weekendy, w godzinach popołudnio-
wych, głównie w piątek. Może mocno zaawansowani 

w sztuce łyżwiarskiej są wyjątkiem, ale większość ko-
rzystających utrzymuje poziom bliski zaawansowane-
mu. Sporo osób ma własne łyżwy i umie się na nich 
poruszać. I to co najbardziej cieszy – pierwsze kroki 
na tafli stawia wielu początkujących. 
Władze miasta, w porozumieniu z firmą wypożycza-
jącą lodowisko, dbają też o uatrakcyjnienie oferty śli-
zgawki i możliwie pełne jej wykorzystanie. W grud-
niu zafundowały mieszkańcom bezpłatne przejazdy 
w ramach uroczystego otwarcia. W styczniu odbył się 
pokaz profesjonalnych łyżwiarzy z klubu Ice and Fun. 
Gwiazdą tego wieczoru była Renata Aleksander zna-
na z telewizyjnego show Gwiazdy Tańczą na Lodzie. 
W trakcie ferii zimowych, w dni powszednie, wszyst-
kie dzieci z nowodworskich szkół będą miały bezpłat-
ny wstęp na lodowisko. Dodatkowo dzieci z ognisk 
TPD także będą miały możliwość gratisowego jeżdże-
nia w godzinach rannych. 
Zgodnie z podpisaną umową lodowisko ma być czyn-
ne do 15 marca. Amatorzy łyżew mają jednak szansę 
cieszyć się nim dłużej. Jeżeli warunki pogodowe po-
zwolą, istnieje możliwość przedłużenia umowy wy-
najmu lodowiska. Władze miasta zapewniają, że do-
łożą starań, aby w przyszłym sezonie lodowisko także 
było zimową atrakcją miasta.

FAKTY NOWODWORSKIE iX/i 2010

tekst aNeta PieLach – PierŚcieNiak Foto urząD MiejSki

w dziesiątkę

Przypomnijmy, jeszcze w tym roku dotychczaso-
wy NOK przeprowadzi się do nowej siedziby, 

która znajduje się zabytkowym budynku powoj-
skowym przy ul. Paderewskiego. Dlatego dyrektor 
NOK-u Krzysztof Borowski wnioskował o zmianę 
nazwy. Wyniki plebiscytu pokazują, że mieszkańcom 
najbardziej przypadła do gustu nazwa Miejski Ośro-
dek Kultury Elektrownia. 
W plebiscycie ogłoszonym w październiku wzięło 
udział 24 mieszkańców (tyle kuponów wpłynęło do 
organizatorów głosowania). Można było wybierać 
spośród 7 propozycji, tj. Miejski Ośrodek Kultury, 
ART. NDM, NIWA Narwi, KOLORYT NDM, MURY 
KULTURY, LEXIS i Miejski Ośrodek Kultury Elek-
trownia. Wśród tych, którzy nadesłali kupony orga-
nizatorzy rozlosowali nagrody. Wśród zwycięzców 
byli p. Sebastian Trzpioła, p. Bożena Borowiecka, p. 
Jolanta Mikołajczyk, p. Elżbieta Pawłosek i p. Anna 
Witkowska.
Wszystkim gratulujemy, a mieszkańcom dziękujemy 
za udział w plebiscycie. Jednak o tym, czy dotychcza-
sowy NOK zmieni nazwę na tę, która wygrała w plebi-
scycie zadecydują na najbliższej sesji radni miejscy. 

Konkurs organizowany jest przez portal www.vto-
ur.pl, który prezentuje wirtualne spacery po mia-

stach. Trzy uczestniczące w konkursie miasta, które 
otrzymają największą liczbę głosów zostaną nagrodzo-
ne darmowym wykonaniem Wirtualnego Spaceru. 
Główną nagrodą w konkursie jest wykonanie Wirtual-
nego Spaceru po zwycięskim mieście w liczbie 500 pa-
noram. Równowartość nagrody głównej to 46 tys. zł. 
Pozostałe mają wartość odpowiednio 30 i 17,5 tys. zł. 
Konkurs będzie trwał do 16 kwietnia br. Każdy może 
zagłosować na jedno miasto w ciągu tygodnia podając 
swój adres e-mail. Jeden głos to jeden punkt. Można 
zwiększyć szanse miasta głosując poprzez SMS. Za 
pomocą specjalnego formularza można także zachę-
cić znajomych do oddawania głosów na Nowy Dwór 
Mazowiecki. 
Głosujcie na Nowy Dwór Mazowiecki 
www.mojewirtualnemiasto.pl. 

tekst i Foto aNeta PieLach-PierŚcieNiak

Nowa nazwa NOK?

Wirtualne miasto

w styczniu rozstrzygnięty został plebiscyt na 
nową nazwę dla Nowodworskiego ośrodka 
kultury. Sprawa nazwy była przedmiotem 
dyskusji podczas wrześniowej sesji rady 
Miejskiej. 

jak skutecznie wypromować swoje miasto, 
gminę? Na to pytanie odpowiada częściowo 
konkurs „Moje wirtualne miasto”, w którym 
bierze udział Nowy Dwór Mazowiecki. 
zachęcamy do oddawania głosów na nasze 
miasto, a szczegóły zamieszczamy poniżej. 

c.d. ze str. 2 
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W okresie przygotowań do XVIII Finału 
WOŚP w naszym mieście pojawiało się co-
raz więcej „schodów”. A to pogoda coraz 

gorsza, a to zespół się wycofał, a to ktoś zaniemógł. 
Ostatecznie ze 107 zgłoszonych wolontariuszy, aktyw-
nych pozostało 102.
W dniu imprezy śnieg po kolana, pochmurne niebo 
i zimny wiatr. Na ulicach tylko wolontariusze. Ale 
nic to, dalej robimy swoje. Godzina 9.00, w kawiarni 
OLIMP, na zziębniętych wolontariuszy czeka już go-
rąca herbata, kawa i smaczny żurek ufundowane przez 
władze samorządowe naszego miasta.
Ale wolontariusze dokarmiani byli także na mieście. 
Właściciel pizzerii HIT oprócz datku do puszki, obdaro-
wał wolontariuszy 6 dużymi pizzami własnej produkcji.
W hali trwają przygotowania do popołudniowo-wie-
czornego koncertu. Czy będzie publiczność?
Zbliża się godzina 16.00, w hali niewiele osób, kilka-
naście puszek z pieniędzmi już złożono w siedzibie 
sztabu WOŚP. 
Jak będzie dalej? Było coraz lepiej. W hali przybywało 
coraz więcej ludzi. Dominowała młodzież, ale nie bra-
kowało całych wielopokoleniowych rodzin. Liczenie 
pieniędzy z napływających puszek coraz bardziej po-
prawiało nastrój organizatorom. 

Podczas gdy w hali trwał koncert, liczarki z No-
wodworskiego Ośrodka Kultury, Nowodworskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Banku Spółdzielczego w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim liczyły pieniądze wrzucane przez 
mieszkańców do puszek kwestarzy.
Na estradzie udostępnionej przez firmę AUDIO MIX 
p. Czesława Dudara, oświetlonej przez firmę MD  
LIGHT Mateusza Dudara wystąpiły gościnnie zespół 
reggae SUNFLOWERS z Żuromina i szkoła wschod-
nich sztuk walki WOJOWNIK Janusza Kowalskiego, 
oraz nowodworskie dzieci i młodzież: w pokazie ta-
necznym „Mini Fuera” ze Szkoły Podstawowej Nr 7, 
w mini recitalu gitarowym laureat międzynarodowych 
konkursów gitarowych Adam Oleńczak, dziewczęta 
z sekcji wokalnej NOK, oraz zespoły rockowe The 
GRANG z PG 1, The SOKS z PG 3 i BKK PROJECT 
z LO im. Wojska Polskiego. 
Koncert zakończył się efektownym Światełkiem do 
Nieba ufundowanym przez Urząd Miejski w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Bardzo zróżnicowane w for-
mie prezentacje przyjmowane były bardzo ciepło przez 
zgromadzoną publiczność.
Dzięki uprzejmości Banku Spółdzielczego w Nowym 
Dworze Mazowieckim, który oprócz liczarek przeka-
zał na potrzeby sztabu WOŚP maszynki do liczenia 
i sortowania bilonu, obliczanie datków przebiega bar-
dzo szybko i sprawnie.
W  końcowym efekcie, podczas XVIII Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowym Dworze 
Mazowieckim zebrano kwotę 29 481,47 zł, w tym do 
puszki sztabowej wystawionej w hallu hali sportowej 

1 276,25 zł . Ze sklepiku z gadżetami WOŚP, klubu 
piłkarskiego Świt Nowy Dwór Mazowiecki, prac pla-
stycznych dzieci ze szkoły nr 6 oraz tomików poezji 
darowanych przez nowodworską poetkę p. Teresę 
Chęcińską wpłynęło 471,00 zł. 
Jest aż tak dobrze, bo mimo fatalnych warunków at-
mosferycznych, jest to największa kwota, jaką w na-
szym mieście udało się zebrać w ciągu ostatnich sze-
ściu lat podczas Finałów WOŚP.
I bardzo dobrze. 
Zbieraliśmy bowiem na:
DOPOSAŻENIE KLINIK ONKOLOGICZNYCH 
W SPRZĘT WYSOKOSPECJALISTYCZNY

Jeszcze raz dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim 
dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom, harce-
rzom, instytucjom samorządowym, organizacjom 
pozarządowym, osobom prywatnym, służbom mun-
durowym za wspólną, pożyteczną, dobrze wykonaną 
robotę na rzecz najmłodszych, bezbronnych członków 
naszego społeczeństwa – nowo narodzonych dzieci.
Specjalne podziękowania dla mieszkańców naszego 
miasta za hojność i  zrozumienie.
W XVIII Finale WOŚP brali aktywny udział także 
nowodworscy sportowcy. Wśród ponad trzytysięcznej 
rzeszy uczestników IV Biegu WOŚP – Policz się z cu-
krzycą wystartowała także jedenastoosobowa grupa 
biegaczy z nowodworskiego klubu JOGGER. Spor-
towcy uhonorowani zostali pięknymi, pamiątkowymi 
medalami.

Do zobaczenia za rok.

Dzięki, dzięki
wszystkim wolontariuszom, instytucjom, 
osobom prywatnym – dzięki. Nic nie 
wskazywało na to, że będzie aż tak 
dobrze. ale udało się. w Nowym 
Dworze wielka orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała po raz szósty.  

tekst i Foto Nok



Pierwsza Wigilia odbyła się 2 grudnia na 
Osiedlu Pólko. Oprócz burmistrza i prze-
wodniczącego Rady w spotkaniu wzięli też 
udział wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

Sławomir Olikowski i radna Grażyna Nadrzycka. Na 
spotkanie do pięknie udekorowanej sali w Szkole Pod-
stawowej nr 5 przybyło też liczne grono mieszkańców 
osiedla. 
Wszystkich serdecznie przywitała przewodnicząca 
zarządu Osiedla nr 4 Krystyna Nasiadka i jednocze-
śnie złożyła moc najserdeczniejszych życzeń na nad-
chodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 
Serdecznie podziękowała koleżankom i sąsiadkom, 
które pomogły zorganizować wigilię i udekorować 
salę. Potem głos zabrał burmistrz Jacek Kowalski. Jak 
powiedział „czas świąteczny to czas spotkań w atmo-
sferze miłości i życzliwości. Nasze osiedla dzięki pra-
cy przewodniczących zarządów osiedli to takie małe 
rodziny. Dziękuję za zaproszenie i życzę zdrowych, 
pogodnych Świat Bożego Narodzenia, i rodzinnej at-
mosfery w domach”. 
Do życzeń przyłączył się Krzysztof Bisialski, który 
życzył aby rok 2010 nie był gorszy od 2009. 
Przy dźwiękach kolęd wszyscy symbolicznie podzie-
lili się opłatkiem wzajemnie życząc sobie wszystkiego 
co najlepsze. 
8 grudnia odbyła się także Wigilia Nowodworskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. Obecny na tym spo-
tkaniu burmistrz miasta Jacek Kowalski powiedział 
że cieszy się, że po raz kolejny może uczestniczyć 
w spotkaniu z członkami stowarzyszenia. Wszystkim 
zebranym i członkom organizacji życzył dużo uśmie-
chu. Zaznaczył też, że organizacja, co cieszy, ma coraz 
większą liczbę przyjaciół i sponsorów. Kończąc po-
wiedział: „Życzę suto zastawionych stołów na Święta, 

bogatego Mikołaja – aby przede wszystkim zadbał 
o zdrowie. To jest to czego życzę Państwu w Nowym 
Roku, aby łatwiej było walczyć z przeciwnościami ży-
cia codziennego”. 
Starosta Krzysztof Kapusta życzył wzajemnej życzli-
wości i zapewnił o poparciu władz powiatowych dla 
organizacji. W spotkaniu wzięli udział także radni 
Rady Miejskiej Marek Olszewski i Jerzy Plackowski. 
Członkowie Stowarzyszenia odebrali też życzenia od 
innych organizacji pozarządowych, m.in. Nowodwor-
skiego Stowarzyszenia Amazonek, Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów i SMLW Dążność. 
Dzieci z koła TPD w Nowym Dworze zaprezentowały 
bożonarodzeniowe jasełka. W trakcie przedstawienia 
wspólnie śpiewano kolędy. 
Na koniec wszyscy dzieląc się opłatkiem składali so-
bie życzenia. 
11 grudnia odbyło się także spotkanie wigilijne na 
Osiedlu Młodych. Tu oprócz przewodniczącego Rady 
Miejskiej obecny był także zastępca burmistrza miasta 
Janusz Mikuszewski, starosta nowodworski Krzysztof 
Kapusta, radni rady miejskiej i proboszcz parafii pw. 
św. Piotra i Pawła ks. Krzysztof Czyżyk. 
Specjalnie na tę okazję Zajazd Magnolia z Pomiechów-
ka przygotował tradycyjne potrawy wigilijne, a o słod-
ki akcent zadbała firma cukiernicza Marka Szarowa. 
Atrakcją wieczoru były kolędy śpiewane przez mło-
dzieży z Gimnazjum nr 2. 
Była to pierwsza osiedlowa Wigilia, ale jak twierdzi 
przewodnicząca zarządu osiedla Mirosława Boroń – nie 
ostatnia. „Bez pomocy burmistrza miasta nie udałoby 
się jej w takim wymiarze zorganizować” – dodaje. 
Władze miasta obecne były także na wspaniałym 
spotkaniu wigilijnym przygotowanym przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci. Sale i korytarz siedziby to-

warzystwa wypełnione były po brzegi przybyłymi na 
imprezę gośćmi. Ich oczy skierowane były na głów-
nych aktorów tego dnia – dzieci i młodzież z ogniska 
TPD oraz warsztatów terapii zajęciowej. W pięknie 
przygotowanym programie artystycznym opowiadali 
o historii Świąt Bożego Narodzenia, recytowali wier-
sze, śpiewali kolędy i przedstawiali bożonarodzenio-
we tradycje. 
Burmistrz Jacek Kowalski przekazał świąteczny po-
darunek dla Towarzystwa. Prezenty przywieźli też 
inni zaproszeni goście. W spotkaniu uczestniczyli 
także radni Rady Miejskiej m.in. Grażyna Nadrzyc-
ka, Barbara Stempka, Andrzej Świder, Roman Biliń-
ski, Sławomir Olikowski, Jerzy Plackowski, Tadeusz 
Sempławski. 
Kulminacyjnym punktem były wzajemne życzenia 
i dzielenie się opłatkiem. 
Okazją do podsumowania współpracy i podziękowa-
nia za nią było także spotkanie świąteczne z organi-
zacjami pozarządowymi. 17 grudnia w Klubie Relax 
władze miasta spotkały się z przedstawicielami sto-
warzyszeń, związków, towarzystw i innych organi-
zacji społecznych działających na terenie miasta. Na 
początku nowodworscy harcerze przekazali na ręce 
burmistrza miasta i przewodniczącego Rady Miej-
skiej Betlejemskie Światełko Pokoju – symbol ciepła, 
miłości, pokoju i nadziei. Gospodarze spotkania zło-
żyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne i noworoczne wyrażając nadzieję na dal-
szą, równie udaną współpracę. Na koniec wszyscy 
przełamali się opłatkiem wzajemnie życząc sobie 
wszystkiego dobrego na Święta i Nowy Rok. 
W imieniu władz samorządowych miasta serdecznie 
dziękujemy za wszystkie zaproszenia na spotkania 
przedświąteczne.  

Grudzień to czas spotkań 
przedświątecznych wszystkich 
nowodworskich organizacji 
i podmiotów. władze miasta 
otrzymały zaproszenia na 
większość z nich i tam gdzie 
było to możliwe burmistrz miasta 
jacek kowalski i przewodniczący 
rady Miejskiej krzysztof Bisialski 
uczestniczyli w spotkaniach 
osobiście. 

Czas wigilii
tekst aNeta PieLach-PierŚcieNiak  Foto autor, SiLVaNo, Sr
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Nowodworskie Spotkanie Wigilijne od-
było się 20 grudnia na skwerze przed 
Urzędem Miejskim. Już o godzinie 14:00 
ruszył program artystyczny dla najmłod-

szych, którego animatorem był znany z programu 
telewizyjnego „Budzik” Pan Piksel. W proponowa-
nych przez niego konkursach, grach i zabawach brali 
udział nie tylko najmłodsi, ale także dorośli. Od godz. 
15:00 mieliśmy okazję obejrzeć przepiękny program 
bożonarodzeniowy pt. „Boża Dziecina jednoczy nas” 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 
i Szkoły Muzycznej Nutka. Dzieci przebrane w pięk-
ne stroje zaprezentowały na scenie swoje umiejętno-
ści wokalne, aktorskie i taneczne. 
Potem na estradę weszli burmistrz miasta Jacek Ko-
walski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski, przedstawiciel Fabryki Reckit Benckiser 
oraz księża parafii nowodworskich, tj. Ks. Bog-
dan Sankowski i Ks. Cezary Siemiński. Przekazali 
podziękowania wszystkim wolontariuszom, któ-
rzy uczestniczyli w świątecznej zbiórce żywności 
i osobiście wręczyli im na scenie dyplomy uznania. 
Następnie wszystkim mieszkańcom miasta, ich ro-
dzinom i najbliższym złożyli życzenia świąteczne 
i przełamali się z zebranymi opłatkiem. 
Ostatnim punktem programu było wspólne kolędo-
wanie z zespołem Rising Group. 
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy pomogli przygotować spotkanie, 
nauczycielom szkół, uczniom, rodzicom, artystom 
i prowadzącym, a także wszystkim mieszkańcom, 
którzy mimo siarczystego mrozu byli z nami w  ten 
wyjątkowy dla miasta dzień. 

już po raz drugi władze 
samorządowe Nowego Dworu 
Mazowieckiego zorganizowały 
plenerową wigilię dla 
mieszkańców. tak jak w roku 
poprzednim współorganizatorem 
imprezy była Fabryka reckit 
Benckiser. 

Wigilia Nowodworska
tekst i Foto aNeta PieLach-PierŚcieNiak
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Dzieci m.in. z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego po informacji w prasie napisały 
listy, w których zamieściły swoje proś-
by do Świętego Mikołaja. W Nowym 

Dworze jego pomocnikiem został burmistrz Jacek 
Kowalski. Dzięki jego zaangażowaniu udało się zna-
leźć w mieście wielu darczyńców wśród których byli 
m.in.: Jacek Gereluk, Janusz Mikuszewski, Krzysztof 
Bisialski, Krzysztof Kapusta, Zdzisław Szmytkow-
ski, Beata Duch-Kosiorek, ks. Kan. Bogdan Sankow-
ski, Ks. Cezary Siemiński, Marek Ujazda, płk Ryszrd 
Wiśniewski, Anna Palczowska, Piotr Rogiński, Bo-

żena Kardasz, Robert Smal, Maria Stawicka, Anna 
Rutkowska, Janusz Dąbrowski, Dariusz Banaszek, 
Dorota i Jacek Świderscy, Mariusz Dudek, Dariusz 
Tabęcki, Piotr Kirpsza, Krystyna i Krzysztof Bocz-
kowscy, Monika Kowalska i Marzena Gereluk. 
W Wigilię Świąt Bożego Narodzenia Mikołaj od-
wiedził dzieci w ich domach i ku zaskoczeniu wielu 
przekazał to, o co prosiły w listach. W rozwożeniu 
prezentów pomagała Straż Miejska, a całą akcją oso-
biście kierował burmistrz. 
Uśmiech na twarzach obdarowanych był dla niego 
największą radością tego dnia. 

Burmistrz pomocnikiem
Świętego Mikołaja
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego jacek kowalski został 
pomocnikiem Świętego Mikołaja. Przed Świętami Bożego Narodzenia 
zaangażował się w akcję „Gazety Nowodworskiej” – „Listy do Świętego 
Mikołaja”,  która miała pomóc spełnić dziecięce marzenia.

tekst aNeta PieLach-PierŚcieNiak  Foto SeBaStiaN BańBura
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Ideą konkursu było rozwijanie wyobraźni plastycz-
nej, twórczego myślenia oraz pobudzanie aktyw-

ności artystycznej mieszkańców, poznawanie nowych 
technik plastycznych, a także rozwijanie pojęcia pra-
cy przestrzennej, zdobywanie wiedzy o polskiej tra-
dycji religijnej, kulturze i obyczajach oraz promocja 
polskiej tradycji i kultury ludowej.
Na konkurs zgłoszono 21 szopek wykonanych przez 
dzieci w różnym wieku wg metryczek. Wszystkie 
szopki były bardzo ładne, jedne wykonane bardzo 
prostymi metodami, inne z wielkim pietyzmem, 
przy bardzo dużym wkładzie pracy. Wszystkie nio-
sły ze sobą duży ładunek emocjonalny – emanowało 
wręcz z nich bardzo wielkie zaangażowanie wyko-
nawców.
20 grudnia ub. r. po mszy adresowanej do dzieci 
i młodzieży, w kościele parafialnym parafii pw. św. 
Piotra i Pawła, laureaci konkursu z rąk proboszcza 
parafii ks. Krzysztofa Czyżyka i dyrektora Nowo-

dworskiego Ośrodka Kultury Krzysztofa Borowskie-
go otrzymali nagrody i wyróżnienia:
I miejsce zajęła szopka wykonana przez Martę Apel,
II miejsce przyznano Maciejowi Cieplakowi,
III miejsce otrzymała Klaudia Greczner,
IV miejsca zajęła Ada Gac.
Pozostali uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni pa-
miątkowymi dyplomami i symbolicznymi prezentami.

Tonery, atramenty, koperty i papier do ksero trafi-
ły zaraz po przekazaniu do policjantów komendy 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość otrzymane-
go prezentu wyniosła prawie 10 tysięcy złotych. Była 
to kolejna darowizna w 2009 roku, jaką władze miasta 
przekazały policjantom w celu poprawy bezpieczeń-
stwa, a co za tym idzie ułatwienia pracy.
Jak ważne dla burmistrza i Rady Miejskiej jest bezpie-
czeństwo mieszkańców może świadczyć fakt, że tylko 
w 2009 roku na służby ponadnormatywne, radiowóz 
oraz nagrody dla policjantów samorząd nowodworski 
przekazał 70 tysięcy złotych. 
Policjanci mając coraz lepszy i nowocześniejszy sprzęt 
są bardziej skuteczni w walce z przestępcami. Poprawia-
ją bezpieczeństwo obywateli, o czym może świadczyć 
coraz mniejsza liczba zdarzeń kryminalnych, a większa 
wykrywalność sprawców.

Tradycyjnie od wielu lat seniorki spotykają się 
w kawiarni OLIMP, tradycji stało się zadość rów-

nież w ubiegłym roku. Spotkanie opłatkowe odbyło się  
15 grudnia 2009 r.
Do pięknie przygotowanej kawiarnianej sali przybyło 
ponad trzydzieści odświętnie przyodzianych członkiń 
Klubu Seniora. Nie zawiedli także goście. Na spotka-
nie przybył przewodniczący Rady Miejskiej Krzysz-
tof Bisialski, burmistrz miasta Jacek Kowalski, za-
stępca burmistrza Jacek Gereluk, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grażyna Nad-
rzycka, a także skarbnik miasta Anna Palczowska.
Podczas wieczoru składano sobie życzenia świątecz-
no-noworoczne, spożywano wspaniałe świąteczne 
potrawy przygotowane prze Panią Henię Sosińską, 
a także znakomite domowe wypieki członkiń klubu.
Wieczór upłynął w bardzo przyjemnej i uroczystej 
atmosferze podkreślonej dźwiękami kolęd w  wyko-
naniu wszystkich uczestników spotkania.

Jak przystało na porę roku i kalendarz spektakl po-
święcony był świętom Bożego Narodzenia. W nie-

zwykle prostej formie dwójka aktorów Unii Teatru Nie-
zależnego przedstawiła dzieciom historię narodzin Pana 
Jezusa. Okraszone kolędami w znakomitym wykonaniu 
przedstawienie, przyniosło wiele pozytywnych przeżyć 
zarówno najmłodszym widzom, jak i ich opiekunom. 
Jako, że święta, choinka, prezenty, były też prezenty dla 
młodych widzów – czekoladowe Mikołajki od organi-
zatorów. Było więc pięknie i słodko. 

tekst i Foto kPP NowY Dwór Maz.

tekst i Foto Nok

tekst i Foto Nok

tekst i Foto Nok

Prezenty dla Policji

Opłatek u Seniorów

Konkurs na szopkę

Poranek ze Stajenką

wyjątkowe spotkanie odbyło się w komendzie 
Powiatowej Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 17 grudnia ub.r. burmistrz miasta 
jacek kowalski w towarzystwie komendanta 
Straży Miejskiej Piotra rogińskiego przekazał 
na ręce komendanta nowodworskiej Policji, 
komisarza Marka ujazdy materiały biurowe. 
jak ważne są to rzeczy do pracy nikogo nie 
trzeba przekonywać, dlatego bezpośrednio 
po spotkaniu materiały trafiły na biurka 
funkcjonariuszy.

tradycyjnie przed świętami Bożego 
Narodzenia, w różnych miejscach spotykają 
się ludzie, których łączy praca, wspólne 
zainteresowania, wspólne działania, aby 
złożyć sobie świąteczne życzenia. Nie 
inaczej jest w środowisku emerytów 
i rencistów zrzeszonych w klubie Seniora 
Nowodworskiego ośrodka kultury.

19 grudnia 2009 r. Nowodworski ośrodek 
kultury  i firma MoDeL opakowania sp. z o.o. 
zakończyli cykl spektakli teatralnych dla 
najmłodszych. 
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W ciągu 3 dni pracowało 171 wolontariuszy, 
z 5 nowodworskich szkół, tj. PG-1, PG-2, 
ZS-2, ZS-3, ZS-4. W prace organizacyjne 

dotyczące przygotowania, przebiegu i zakończenia 
akcji włączyli się niezwykle aktywnie partnerzy akcji 
– Komenda Hufca Chorągwi Stołecznej ZHP i Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim. 
Na wyróżnienie zasługuje Straż Miejska. Serdeczne 
podziękowania należą się też Amazonkom, staży-
stom Urzędu Miejskiego oraz Pani Teresie Nowak-
Chęcińskiej, które również poza planem włączały się 
do akcji. 
Wszyscy ww. pracowali w 6 największych sklepach 
na terenie naszego miasta. Ponadto zbiórki żywności 
przeprowadzono w szkołach i przedszkolach miej-
skich oraz ZBK Sp. z o.o.
Cieszymy się, że do tegorocznej akcji przystąpiły 
również małe sklepy spożywcze znajdujące się na 
terenie Modlina Starego, Osiedla Młodych, Pól-
ka i Centrum Miasta. Małe sklepy, ale duża sprawa 
i ważna pomoc! 
Dziękujemy!
Dzięki wszystkim wyżej wymienionym i bezimien-
nym zebrano ok. 4 tysięcy kilogramów żywności, 
głównie: mąki, kaszy, ryżu, oleju, konserw, makaro-
nu, słodyczy. Przygotowano ponad 600 kilkukilogra-
mowych paczek. 
Paczki zostały rozdane najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom naszego miasta jeszcze przed świętami 
Bożego Narodzenia. 
Hasło akcji „Drobny gest czyni dobro” w przypadku 
nowodworzan sprawdziło się i to w ponad stu pro-
centach. Dlaczego? Ponieważ ubiegłoroczna zbiórka 
przekroczyła wyniki 2008 roku i to znacząco.
W trakcie Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego, 
które odbyło się 20 grudnia na skwerze przed urzę-
dem miejskim, burmistrz miasta Jacek Kowalski 
i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski 
złożyli podziękowania wolontariuszom i wszystkim, 
którzy włączyli się w zbiórkę. 

Świąteczna zbiórka żywności
tekst tereSa ŁaPińSka  Foto urząD MiejSki

od 4 do 6 grudnia ub. r. trwała akcja pn. „Świąteczna zbiórka żywności”’.  
jej organizatorem był Bank żywności SoS, a w Nowym Dworze Mazowieckim 
był urząd Miejski.  Była to druga edycja Świątecznej zbiórki żywności na terenie 
naszego miasta, a w skali kraju dwunasta. 

w piątkowy wieczór 11 grudnia 2009 
roku kawiarnia oLiMP pękała w szwach. 
Nie pomieściła wszystkich fanów 
dobrej, polskiej piosenki. Dlatego część 
słuchaczy oglądała i słuchała koncertu 
z hallu. któż spowodował takie ożywienie 
wśród nowodworskich melomanów? 

7 grudnia 2009 roku  w sali gimnastycznej 
zespołu Szkół nr 3 w Modlinie Starym odbyły się 
kolejne zajęcia bezpłatnego kursu samoobrony 
dla kobiet. to już ii edycja kursu i tak jak 
poprzednio jego organizatorem była Straż 
Miejska.  zajęcia odbywały się pod patronatem 
burmistrza Nowego  Dworu  Mazowieckiego. 

Sprawiła to Sława Przybylska, która na zapro-
szenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy-

była do naszego miasta ze swoim recitalem. Przez 
ponad półtorej godziny publiczność napawała się 
piosenkami znakomitych poetów i kompozytorów, 
w mistrzowskim wykonaniu wciąż pięknie świecą-
cej Gwiazdy. Chociaż szczyt kariery Sławy Przy-
bylskiej przypadł na dekady lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych, to nie utraciła Ona nic ze swe-
go czaru i warsztatu. Zahipnotyzowana publiczność 
w wielkim skupieniu słuchała każdego utworu, na-
gradzając każdą prezentację burzą braw. Zachęcana 
przez artystkę, chóralnie wraz z nią śpiewała refreny 
piosenek, zwłaszcza, że prawie wszystkie piosenki 
były jej doskonale znane. 
Usłyszeliśmy między innymi: Gdzie są kwiaty 
z tamtych lat, Modlitwę Fr.Villona’a, Okularników, 
Widzisz mała, Dziewczynę z Portofino, Mój Kapi-

Były to ostatnie zajęcia II edycji kursu, w trakcie 
którego Panie poznawały i doskonaliły metody 

obrony. Uczyły się jak zachowywać się aby nie pro-
wokować ataku, a także  miały okazję przećwiczyć 
praktycznie obronę przed napadem. Na przedostatnich 
zajęciach każda z kobiet była atakowana przez jedne-
go z instruktorów, ataki były improwizowane, jednak 
wyprowadzane z męską siłą i agresją. Następnie były 
zmagania w walkach umownych, z zastosowaniem na-
bytych umiejętności. 
Na zajęciach II edycji szczególnie dużo czasu poświę-
cono na sposoby obrony przed atakami w ciasnych po-
mieszczeniach (w windzie, środkach lokomocji, przej-
ściach podziemnych).
Wszystkie kursantki zdały test na piątkę, a na zakończe-
nie otrzymały pamiątkowe certyfikaty i drobne upomin-
ki od burmistrza miasta.
W II edycji kursu uczestniczyło piętnaście kobiet. 

tanie już wieczór, Malaguenę, Rebeka tańczy tango, 
Cygańską balladę, Taką małą. 
Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem 
piosenki Wspomnij mnie i owacją na stojąco dla 
wykonawców. 
Podczas koncertu, artystce towarzyszył publicy-
sta i satyryk Jan Krzyżanowski, którego dowcipy 
trafiały w gusta publiczności dostarczając jej spo-
rej  dawki radości i zabawy. Oprawę muzyczną 
imprezy przygotował i wykonał znakomity Janusz 
Tylman.
Na pożegnanie kwiaty od publiczności, wręczył ar-
tystom burmistrz miasta Jacek Kowalski.  
Ten wieczór na pewno, na długo pozostanie w pa-
mięci  jego uczestników.

tekst i Foto Nok tekst i Foto Straż MiejSka

Sława Przybylska Kurs samoobrony
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Materiał niniejszy służy jedynie informacji, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów, odwołania lub dodawania 
imprez. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na naszej stronie  www.nowydwormaz.pl. jeżeli chciałbyś, aby twoja impreza 

znalazła się w wykazie na ww. stronie, prosimy o przesłanie informacji na jej temat na e-mail: promocja@nowydwormaz.pl,  
wraz z numerem telefonu organizatora.

IMPREZY TURYSTYCZNE, Kwiecień
obchody 5. rocznicy śmierci Papieża jana Pawła ii
termin: 10.04.2010 r.
Miejsce: miasto
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny 
obchody rocznicy Mordu katyńskiego
termin: 18.04.2010 r.
Miejsce: centrum miasta
organizator: 2 Mazowiecka Brygada Saperów, Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: loklany
Maj
rockandrollowe Święto narodowe 
termin: 2.05.2010 r. 
Miejsce: centrum miasta
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Uroczyste obchody konstytucji 3 Maja
termin: 3.05.2010 r.
Miejsce: okunin
organizator: zo nr 8
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
co w Puszczy Piszczy?
termin: 15.05.2010 r.
Miejsce: Nok
organizator: Nok
wstęp: wolny
zasięg: powiatowy
i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w 
sportach Balonowych
termin: 19–24.05.2010 r.
Miejsce: targowisko Miejskie+Park zachodni
organizator: areoklub polski, Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: międzynarodowy
obchody 20-lecia samorządu w Polsce
termin: 29.05.2010 r.
Miejsce: centrum miasta
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
dzień dziecka
termin: 30.05.2010 r.
Miejsce: osiedle Młodych
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Czerwiec
V wojewódzkie zawody spinningowe
termin: 5.06.2010 r.
Miejsce: stanica Pzw
organizator: Pzw
wstęp: wolny
zasięg: wojewódzki
X nowodworski rajd Pojazdów zabytkowych
termin: 12.06.2010 r.
Miejsce: centrum miasta
organizator: automobilklub Polski, Burmistrz Miasta
zasięg: regionalny
Xi dni nowego dworu Mazowieckiego
termin: 12–13.06.2010 r.
Miejsce: centrum miasta
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: regionalny
Lipiec
nadnarwiańskie Gorące rytmy
termin: 3.07.2010 r.
Miejsce: Plaża Miejska
organizator: Burmistrz Miasta, Pzw
wstęp: wolny
zasięg: regionalny
Biesiada rozśpiewanych narodów – tercja Pikardyjska, 
zakopower
termin: 17.07.2010 r.
Miejsce: Park Miejski
organizator: Nok
wstęp: wolny
zasięg: miejski
Sierpień
ii nowodworskie Manewry kabaretowe 
termin: 14.08.2010 r.          
Miejsce: hala NoSir
organizator: Gko, Burmistrz Miasta
wstęp: biletowany
zasięg: lokalny

Wrzesień
nowodworska róża wiatrów – koncert szant
termin: 04.09.2010 r.
Miejsce: plaża miejska
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: miejski
obrona Modlina – rekonstrukcja bitwy
termin: 11.09.2010 r.
Miejsce: twierdza Modlin
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: ogólnopolski
Pożegnanie lata
termin: 18.09.2010 r.
Miejsce: Modlin Stary
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Październik
Xiii otwarte Mistrzostwa nowego dworu Mazowieckiego 
w scrabble
termin: 23.10.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: Nok
wstęp: wolny
zasięg: ogólnopolski
Lstopad
Uroczyste obchody odzyskania niepodległości – 
rekonstrukcja bitwy
termin: 11.11.2010 r. 
Miejsce: centrum miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Grudzień
nowodworskie spotkanie wigilijne
termin: 19.12.2010 r.
Miejsce: centrum miasta
organizator: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny

IMPREZY KULTURALNE Styczeń
Musicale Świata – reprezentacyjny zespół wojska 
Polskiego 
termin: 16.01.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: 2 Mazowiecka Brygada Saperów, Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Luty
koncert chopinowski – kwartet Prima Vista i goście
termin: 27.02.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizatorzy: Nok
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Marzec
spektakl teatralny klimakterium
termin: 06.03.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: Nok
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
chopin Przyjechał – program dla młodzieży
termin: 18.03.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizatorzy: Burmistrz Miasta
wstęp: wolny
zasięg: lokalny

IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE Styczeń
turniej minisiatkówki chłopców szkół podstawowych
termin 09.01.2010 r. 
Miejsce: hala NoSir 
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
turniej piłki ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych  
termin: 15.01.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
turniej piłki ręcznej dziewcząt 
termin: 23.01.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny

Luty
turniej siatkówki chłopców szkół gimnazjalnych   
termin: 25.02.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół 
gimnazjalnych 
termin: 22.02.2010 r. 
Miejsce: SP 5
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Marzec
turniej piłki ręcznej dziewcząt szkół podstawowych  
termin: 06.03.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
turniej siatkówki dziewcząt szkół gimnazjalnych 
termin: 10.03.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny 
olimpiada Przedszkoli
termin: 13.03.2010 r. 
Miejsce: hala NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny 
amazonka 2010 – wielobój dziewcząt 
termin: 19.03.2010 r. 
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych
termin: 20.03.2010 r.
Miejsce: SP nr 5
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Gminny turniej minipiłki ręcznej chłopców szkół 
podstawowych 
termin: 27.03.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Kwiecień
Gminny turniej mini siatkówki dziewcząt szkół podstawowych 
termin: 10.04.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
turniej mini piłki nożnej dziewcząt szkół podstawowych 
termin: 17.04.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Grand Prix w Biegach Przełajowych
termin: 23.04.2010 r.
Miejsce: NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
turniej mini piłki nożnej chłopców szkół podstawowych  
termin: 24.04.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
igrzyska szkół Podstawowych klasy i–iii
termin: 29.04.2010 r.
Miejsce: hala NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny 
zasięg: lokalny
Maj
Grand Prix w Biegach Przełajowych 
termin: 05.05.2010 r.
Miejsce: NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Grand Prix w Biegach Przełajowych 
termin: 21.05.2010 r.
Miejsce: NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny
Czerwiec
Finały Grand Prix Biegów Przełajowych
termin: 08.06.2010 r.
Miejsce: NoSir
organizator: NoSir
wstęp: wolny
zasięg: lokalny

Kalendarium miejskich imprez 
turystycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych na 2010 rok

Pozostały harMonoGraM zostanie Podany Później !!!!
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1–14 lutego 2010 r.
NowoDworSkie BiBLioteki PuBLiczNe
zapraszają dzieci i młodzież w okresie ferii.
oprócz ciekawych książek i czasopism
proponujemy:

BiBlioteka przy ul. paderewskiego 22
Bezpłatne sesje internetowe dla młodzieży 
powyżej 15–go roku życia,
• od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–19.00
• soboty w godz. 9.00–15.00
Oddział dla dzieci, ul. PaderewskiegO 22 
• poniedziałek, czwartek, piątek 12.00–18.00;
• wtorek 11.00–16.00; 
• środa 11.00–15.00
01–12. 02 gry i zabawy komputerowe 
(w godzinach otwarcia biblioteki);
20.01. godz. 14.00 i 01.02 godz. 14.00 
„Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie” 
(plakat) – zajęcia plastyczne;
04.02 godz. 14.00 
„wędrówka turystyczna po nowym dworze” 
– konkurs na najciekawszą pracę wykonaną 
w programie Power Point;
05.02 godz. 13.00 wspólne przygotowanie 
gazetki ściennej „zwierzęta w zimie”;
08.02 godz. 14.00 „Bajkowe Popołudnie” 
i zajęcia plastyczne dla dzieci młodszych;
11.02 godz. 13.00 realizujemy własne 
pomysły w programie Paint;
12.02 godz. 12.00 gry i rozrywki umysłowe 
(warcaby, domino, łamigłówki  
matematyczne, krzyżówki).
BiBliOteka w MOdlinie, ul. Matejki 2
01–12.02 „Ferie z komputerem” – gry  
i zabawy multimedialne (w godzinach  
otwarcia biblioteki);
02.02 godz. 13.00 „kolorowa zima” 
– konkurs rysunkowy;
03.02 godz. 12.00 „Bajkowy poranek” 
dla najmłodszych;
05.02 godz. 13.00 „zimą wkoło jest 
wesoło” – gry, zabawy, quizy dla najmłodszych 
czytelników
08.02 godz. 13.00 „księżniczki i książęta” – 
„połącz w pary” – zabawy plastyczne;
11.02 godz. 13.00 „cuda z papieru” – zajęcia 
plastyczne z origami;
12.02 godz. 13.00 „walentynkowe życzenia” 
– wykonywanie karteczek walentynkowych.
BiBliOteka na Osiedlu MłOdych, ul. 
wOjska POlskiegO 37
codziennie od godz. 12.00 do 12.30– głośne 
czytanie bajek dla najmłodszych;
codziennie od godz. 16.00 do 16.30 – głośne 
czytanie dla trochę starszych 
– powieść w odcinkach
01; 03; 08; 10.02 godz. 13.00 zajęcia plastyczne;
02; 04; 09; 11.02 godz. 13.00 zajęcia 
taneczne (dla dzieci od 5 do 9 lat);
05; 12.02 godz. 15.00 „harcerze kontra 
dzieciaki” – zabawy;
03; 10.02 godz. 13.00 konkursy czytelnicze 
ze znajomości książek: „kubuś Puchatek”, 
„harry Potter i kamień filozoficzny”, „zmierzch”.
zapraszamy także do korzystania z komputerów 
i dostępnych u nas gier planszowych.
zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Uczestnicy konkursów zostaną 
nagrodzeni!!!

Zima w Mieście 2010
nosir hala sPortowa
nowy dwór Maz. ul. sportowa 66
tel. 775 41 42

PLaN akcji „ziMa w MieŚcie 2010 r.”
01–12 LuteGo 2010 r.
DLa Dzieci i MŁoDzieżY Do 18 Lat

01.02. 
godz. 9.00 – PowitaNie Dzieci, otwarcie 
i rozPoczĘcie akcji – zawody sprawnościowe:
rzuty do kosza, ergometr, rzuty piłka lekarską, 
podnoszenie ciężarka, żonglerka piłką, slalom 
z piłką, strzały na bramkę

02.02. 
godz. 9.00 – turNiej BiLarDa
godz. 10.30 – wYjazD Na BaSeN Do PŁońSka 
(1,5 godz. pływania) – odpłatność 7,00 zł 
(zapisy i wpłaty do dnia 01.02)

03.02. 
godz. 9.00–14.30 – haLowe GrY zeSPoŁowe 
(piłka nożna, siatkówka, koszykówka)
godz. 10.00 -zawoDY StrzeLeckie z BroNi 
PNeuMatYczNej (wiatrówka)
ok. godz. 11.00 – wYjŚcie Na LoDowiSko

04.02. 
godz. 9.00 – turNiej teNiSa StoŁoweGo
godz. 8.30 – wYjazD Na BaSeN Do PŁońSka 
(1,5 godz. pływania) – odpłatność 7,00 zł 
(zapisy i wpłaty do dnia 03.02)

05.02. 
godz. 9.00–14.30 – turNiej PiŁki NożNej 
(DrużYNY 4-oSoBowe)
ok. godz. 10.00 – wYjŚcie Na LoDowiSko

08.02.
godz. 9.00–14.30 – turNiej DeBLowY 
teNiSa  StoŁoweGo, haLowe GrY 

Ferie z NOK-iem
ProGraM imprez 
„ziMa z  nok-iem 2010”
01–12.02.2010 r.

01.02.10
godz. 9.30 wyjazd na kręgle, koszt 10 zł
McDonald’s (na koszt własny)

02.02.10
godz. 9.30 wyjazd na basen w Sochaczewie, 
koszt 10 zł 

03.02.10
godz. 9.30 wyjazd na film w 3D, koszt 19 zł
„avin i wiewiórki 2”

04.02.10
godz. 9.30 wyjazd na basen w Sochaczewie, 
koszt 10 zł

05.02.10
godz. 9.30 wyjazd do Sali zabaw coLoraDo, 
koszt 10 zł 
(ubranie na zmianę)

08.02.10
godz. 9.30 wyjazd na film „Planeta 51”, 
koszt 14 zł, Mc Donald’s (na własny koszt)

09.02.10
godz. 9.30 wyjazd na basen w Sochaczewie, 
koszt 10 zł

10.02.10
godz. 9.30 wyjazd na spektakl „robinson 
crusoe”, koszt 25 zł, Mc Donald’s 
(na koszt własny)

11.02.10
godz. 9.30 wyjazd na basen w Sochaczewie, 
koszt 10 zł

12.02.10
godz. 11.00 wyjazd na kulig do cieksyna, 
koszt 30 zł – kulig – jazda wierzchem – ognisko 
(kiełbaski własne)

zaPisy i wPłaty: od 25 stycznia 2010 r.  
w nowodworskim ośrodku kultury  
ul. Paderewskiego 22 w godz: 8.30–19.00,
do wyczerpania miejsc.

zeSPoŁowe (piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka)

09.02.
godz. 9.00 – haLowe GrY zeSPoŁowe 
(piłka nożna, siatkówka, koszykówka)
godz. 10.30 – wYjazD Na BaSeN Do 
PŁońSka (1,5 godz. pływania) – odpłatność 7,00 zł 
(zapisy i wpłaty do dnia 08.02)

10.02.
godz. 9.00 – turNiej BiLarDa ParaMi, 
godz. 10.30 – haLowe GrY zeSPoŁowe
ok. godz. 11.00 – wYjŚcie Na LoDowiSko

11.02.
godz. 9.30 – wYjazD Na BaSeN Do PŁońSka 
(1,5 godz. pływania) – odpłatność 7,00 zł 
(zapisy i wpłaty do dnia 10.02)
godz. 10.00 – haLowe GrY zeSPoŁowe

12.02.   
godz. 9.00 – zakończeNie akcji 
Przy sprzyjającej pogodzie (śnieg) – kulig  
w Puszczy Kampinoskiej lub Lasach 
Pomiechoweskich z pieczeniem kiełbasek 
(odpłatność 5,00 zł) 
Oprócz prowadzonych imprez do dyspozycji 
uczestników akcji będą inne posiadane urządzenia 
i sprzęty, z których można będzie korzystać 
w czasie wolnym pod opieką instruktora – 
NIEODPŁATNIE.
Na imprezach organizowanych w hali obowiązuje 
zmiana obuwia.
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian 
w niniejszym planie, oraz w zależności od 
zainteresowania uczestników.

Przy wyjazdach na basen obowiązuje zabranie 
ze sobą: stroju kąpielowego, czepka, klapek, 
ręcznika, mydła. Zapisy i wpłaty w sekretariacie 
NOSiR w godz. 8.00–16.00.

SerDeczNie zaPraSzaMY !!!!!

Ferie z biblioteką
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Przedszkolaki z PP Nr 2 „Krasnal” w Modlinie Sta-
rym po raz kolejny stały się odbiorcami sztuki te-

atralnej, tym razem z akcentem bożonarodzeniowym. 
Była to  sztuka pt.: „O mniejszych braciszkach Św. 
Franciszka”, wystawiona 18 grudnia 2009 r. w Teatrze 
Lalek „Guliwer‘.
Teatr ma to do siebie, że w sposób bezpośredni od-
działuje na sferę emocjonalną, co powoduje ćwiczenie 
umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami, 
a tym samym wpływa na rozwój dojrzałości emocjo-
nalnej dziecka. Między innymi dlatego wychowaw-
czynie grupy III i II po raz kolejny zorganizowały 
wspólną, integracyjną podróż do krainy baśni.
Sztuka emanowała wartościami uniwersalnymi, taki-
mi jak dobro, życzliwość, szacunek, bezinteresowna 
pomoc, pokora, skromność. Emocje, które towarzy-
szyły małym widzom w trakcie spektaklu były bardzo 
silne i niejednokrotnie uzewnętrzniały się śmiechem, 
okrzykami, otwartą buzią, czy szeroko otwartymi 
oczami. Po spontanicznych reakcjach dzieci dało się 
zauważyć, że przedstawienie w wykonaniu artystów 
sceny warszawskiej, było na tyle atrakcyjne, że wzbu-
dzało „lawinę” emocji.

„Narodziny Pana” – pod takim tytułem uczniowie 
klasy III c Zespołu Szkół w Nowym Dworze Mazo-
wieckim – Modlin Twierdza Szkoła Podstawowa, pod 
kierunkiem katechetki Iwony Jeziorskiej, na scenie 
GKO wystawili jasełka. Idąc z duchem czasu posta-
cie Trzech Króli i Pasterzy były bardzo współczesne, 
a śpiewane kolędy rytmiczne, wpadające w ucho. Nic 
dziwnego, że młoda publiczność wtórowała artystom. 
Całość podziwiali rodzice oraz zaproszony ks. Pro-
boszcz Cezary Siemiński.

„…Bo jeżeli nie za szkłem,  nie na taśmie
to ta bajka musi być,  tutaj właśnie
Dla mnie,  przy mnie, dzieją się te dziwy
kocham teatr bo jest inny. żywy”.

j. kulmowa

tekst i Foto iwoNa oBiDzińSka

tekst i Foto ewa ruDNicka

„Krasnale” w Guliwerze

Jasełka w Twierdzy
Trzeciego grudnia 2009 r. uczniowie klas IV 

Szkoły Podstawowej nr 3 byli na fantastycz-
nej wyciecze w Krainie Świętego Mikołaja 

w Kołacinku, gdzie mogli poczuć smak dzieciństwa 
i przenieść się do świata marzeń i baśni.
Spacerując „Bajkową Ścieżką” spotkali wiele baj-
kowych postaci znanych z książek, filmów i bajek. 
Zobaczyli karetę i pałac Królowej Śniegu, przywitali 
się ze Świętym Mikołajem, Dziadem Mrozem i jego 
wnuczką Śnieguroczką. Widzieli Królewnę Śnieżkę 
z krasnoludkami, oraz Jasia i Małgosię z Babą Jagą. 
W domu Świętego Mikołaja bawili się przy zacza-
rowanym kominku, w którym palił się nietypowy 
ogień. Każdy wrzucał do kominka kartkę wraz ze 
swoim życzeniem. Kolorowe iskry, dym oraz odgłosy 
wystrzałów oznaczały, że marzenia się spełnią. Na-
stępnie Mikołaj wręczył wszystkim uczestnikom wy-
cieczki Certyfikaty „Koncertu Spełnionych Życzeń”. 

Dzieci spędziły urocze chwile w przepięknej Sali 
Tronowej Świętego Mikołaja na rozmowie o swoich 
marzeniach.
Po spotkaniu z Mikołajem obejrzeli prezentację mul-
timedialną o tematyce bożonarodzeniowej i rozwią-
zywali krzyżówki o tematyce świątecznej. 
Byli także w stajni reniferów Świętego Mikołaja, 
gdzie spotkali Rudolfa, Iskierkę i Migotkę – renifery, 
które pomagają Mikołajowi rozwozić prezenty dla 
dzieci. 
W Krainie Świętego Mikołaja mogli na własne oczy 
zobaczyć jak wyglądała betlejemska szopa, w której 
narodził się Jezus Chrystus (jest to zaaranżowana 
uboga szopa kryta strzechą oraz naturalnej wielkości 
figury ludzi i zwierząt).
Pobyt w Krainie Świętego Mikołaja wzbudził 
w uczniach refleksję nad sensem Świąt Bożego Naro-
dzenia i wprowadził w świąteczną atmosferę. 

W krainie Świętego Mikołaja
tekst i Foto eLżBieta SzaŁkowSka 

tradycją jest, że co roku w dzień Bożego Narodzenia do dzieci przychodzi 
Święty Mikołaj. wiadomo też,  że mieszka on w pokrytej śniegiem i lodem Laponii.  
jednak tym razem było inaczej. 



FAKTY NOWODWORSKIE iX/i 201020 eduKAcjA

Uczniowie odwiedzili także wirtualne muzeum 
chleba w Radzionkowie koło Bytomia.
Okazało się to znakomitą lekcją o życiu 

i pasji. Zajęcia pobudzały do licznych refleksji, wyja-
śniały pochodzenie niektórych przysłów bądź ogólnie 
znanych potocznych powiedzeń, zachęciły do prze-
strzegania zdrowego stylu życia. Ponadto wskazywa-
ły, że światopogląd powinien opierać się na  poczuciu 
odpowiedzialności za własne zdrowie i jakość życia.
Podsumowaniem akcji były liczne plakaty wykonane 
przez młodzież i wyeksponowane w świetlicy szkol-
nej w Światowym Dniu Chleba – 16 października. 
Tego dnia największym zainteresowaniem cieszy-
ła się degustacja pieczywa i konsumpcja pysznych 
kanapek z chleba upieczonego przez mamę jednego 
z uczniów – p. Barbarę Torbus i p. Mirosławę Trębacz 
– organizatorkę akcji w szkole.

W naszej szkole (Zespół Szkół nr 2) od wie-
lu lat Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu jest mocno akcentowany. Wy-

stawa plakatów, ogromnych papierosów z napisami 
substancji toksycznych w nich zawartych, rozdawa-
nie ulotek czy oddziaływania na wyobraźnię poprzez 
różne hasła – to niektóre ze sposobów  udziału w ak-
cji antynikotynowej.
Na lekcjach biologii, chemii i godzinach wychowaw-
czych prowadzone są zajęcia podkreślające szkodli-
wy wpływ palenia na organizm człowieka i ekspo-
nowane są zalety niepalenia. Poprzez miniwarsztaty 
asertywności uczniowie motywowani są do nieulega-
nia nałogowi. 
Czasem zajęcia prowadzą sami uczniowie. W ubie-
głym roku szkolnym uczennice kl. III a LP – Paulina 
Malec i Katarzyna Karpińska przeprowadziły lekcje 
poświęcone profilaktyce uzależnień w swojej klasie 
na godzinach wychowawczych. Swoim koleżankom 
i kolegom wskazały, ze palenie papierosów jako pró-
ba naśladowania dorosłych, podnoszenia poczucia 
własnej wartości czy sposób na radzenie sobie z pro-
blemami i napięciami, zawsze prowadzi do uzależnie-

nia. Uzasadniły, że palenie tytoniu należy obecnie do 
najpoważniejszych współczesnych zagrożeń cywili-
zacyjnych w Polsce.
Uczniowie III klasy TE, z Eweliną Syską na czele 
w ramach akcji „Promuj zdrowy styl życia” propa-
gowali hasło „Młodość wolna od papierosa” i zachę-
cali wszystkich – nauczycieli, koleżanki i kolegów 
do jedzenia warzyw i owoców, ze względu na liczne 
walory zdrowotne tych produktów. Każdy mógł ku-
pić owoce na drugie śniadanie, zapoznać się z zasa-
dami racjonalnego odżywiania i poznać jakie główne 
składniki pokarmowe występują w  owocach i warzy-
wach na pięknym straganie.
W bieżącym roku szkolnym – 19 listopada – obchody 
Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu ponow-
nie nawiązywały do zdrowego stylu życia wolnego od 
dymu tytoniowego. Samorząd szkolny w czasie dłu-
gich przerw proponował różne owoce na drugie śnia-
danie, jako źródło witamin, soli mineralnych i energii 
niezbędnej „szarym uczniowskim komórkom”.
Akcja ta, podobnie jak Światowy Dzień Chleba, cie-
szyła się dużym zainteresowaniem młodzieży i pra-
cowników szkoły.

Światowy Dzień Chleba

Dzień bez papierosa

tekst MiroSŁawa trĘBacz Foto SaMorząD uczNiowSki

oPracowała MiroSŁawa trĘBacz 

w ramach akcji „tydzień żytniego chleba w szkole” młodzież z zespołu Szkół 
nr 2 poznawała wartości odżywcze dobrego chleba na zakwasie, a także jego 
zdrowotne właściwości. akcja odbywała się w dniach 12–16 października ub.r.  
na lekcjach biologii i chemii. 

akcja rzucania palenia tytoniu narodziła się w Stanach zjednoczonych w 1974 r. 
z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha. w Polsce trwa od 1991 roku. Fundacja 
„Promocja zdrowia” w każdy trzeci czwartek listopada namawia Polaków do 
rzucania palenia. 
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W dniach 16–22 listopada 2009 roku, po raz 
drugi w Polsce, zorganizowany został 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, ob-

chodzony jednocześnie w 78 krajach.
Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębior-
czości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, 
brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your 
Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem 
jest stworzenie środowiska społecznego, które aktyw-
nie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy mło-
dych ludzi. 
Przewodniczącym Komitetu Honorowego Światowe-
go Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest Pan Wal-
demar Pawlak, wicepremier RP i minister gospodarki. 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, organi-
zator ŚTP, zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsię-
biorców do udziału w projekcie „Otwarta firma”.  Dla 

W związku z tą rocznicą UNICEF zapropo-
nował szkołom udział w programie „Szko-
ła z Prawami Dziecka” oraz obchody Dnia 

Praw Dziecka w tym właśnie dniu. Program ten został 
stworzony z myślą o dzieciach i nauczycielach chcących 
dowiedzieć się więcej o prawach przysługujących dzie-
ciom, a jego celem jest propagowanie praw dziecka. 
Szkoła Podstawowa nr 5 już we wrześniu, jako jed-
na z 1900 szkół w Polsce, zgłosiła swój udział w tym 
projekcie. Do jego realizacji przystąpili z dużym za-
angażowaniem wszyscy uczniowie i nauczyciele. 
Odbyły się lekcje przybliżające dzieciom ich prawa. 
Uczniowie wykonali gazetki i wystawki klasowe. Po-
wstała również Szkolna Galeria Praw Dziecka, w któ-
rej umieszczane są prace plastyczne, plakaty, albumy, 
książeczki, prezentacje multimedialne. Uczniowie 
poznają literaturę i twórców zajmujących się prawami 
dziecka, m.in. postać Janusza Korczaka, obrońcy i pre-
kursora praw dziecka, a także ich ulubionego, współ-
czesnego pisarza Grzegorza Kasdepke i jego książkę 
„Mam prawo”. Tworzą krótkometrażowe filmy pod 
hasłem „Prawa dziecka – oczami dziecka”. Zapozna-
ją się z krajami, w których niestety prawa dziecka są 
łamane. Na rzecz dzieci jednego z tych krajów prze-

przedsiębiorców była to wspaniała okazja do promocji 
oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku 
lokalnym. Szkoła otrzymała możliwość wzbogacenia 
swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygo-
towujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Realiza-
cja projektu to szansa na pełniejsze niż w warunkach 
szkolnych przygotowanie ucznia do podejmowania de-
cyzji edukacyjnych i zawodowych. Szkoła, realizując 
projekt, stworzyła uczniom okazję do uczestniczenia 
w ogólnoświatowych działaniach wspierających i pro-
mujących przedsiębiorcze postawy.
Zespół Szkół nr 2 z Nowego Dworu Maz. wziął udział 
w ŚTP w projekcie „Otwarta firma” w module „Biznes 
przy tablicy”. Do szkoły przybyli lokalni przedsiębior-
cy, którzy wyrazili zgodę na udział w projekcie. Zapro-
szenia przyjęli: Pani Monika Hiszpańska, właścicielka 
Biura Podróży VIVA, Pani Ilona Meister, właścicielka 

każą dochód z dyskoteki. Poznają też instytucje i or-
ganizacje, które pomagają przestrzegać praw dziecka 
i dowiedzą się w jakich okolicznościach można się do 
nich zwracać. Punktem kulminacyjnym akcji był 20 
listopada – Dzień Praw Dziecka. 
W szkole odbył się apel przygotowany przez Samo-
rząd Uczniowski oraz przedstawienie „Dzieci mają 
prawa” w wykonaniu uczniów klasy IVc. Uczniowie 
wzięli udział w ogólnopolskim happeningu „Balony 
do nieba”.  Punktualnie o godzinie 12.00 nad „Piątką” 
wzniosły się białe i niebieskie balony z dołączonymi 
do nich najistotniejszymi prawami dziecka. Kolorowe 
niebo symbolizowało prawa i wartości, które zawsze 
powinny być przestrzegane.
Projekt „Szkoła z Prawami Dziecka” podsumowany 
zostanie pod koniec stycznia 2010 roku, przed feriami 
zimowymi. Mamy wielką nadzieję, że tego dnia za-
szczyci nas swoją obecnością Rzecznik Praw Dziecka 
pan Marek Michalak.  
Uważamy, że dzięki tej akcji dzieci będą świadome 
swoich praw, które gwarantuje im Konwencja o Pra-
wach Dziecka, nie zapomną jednak o swoich „obo-
wiązkach wynikających z roli ucznia, dziecka swoich 
rodziców, Polaka i człowieka”.

firmy Nieruchomości oraz Pan Mariusz Warzyński 
prowadzący firmę Computer Art. Spotkania z młodzie-
żą były bardzo interesujące. 
Przedsiębiorcy podzielili się z uczniami swoją wiedzą 
i doświadczeniem w zakładaniu firmy, pozyskiwaniu 
środków finansowych na prowadzenie działalności 
gospodarczej, utrzymaniu się na rynku, opłacalności 
swoich przedsiębiorstw. Dzięki tym spotkaniom mło-
dzież mogła porównać teorię z praktyką oraz zwery-
fikować swoje wyobrażenia na temat prowadzenia 
działalności gospodarczej. W projekcie wzięła udział 
większość młodzieży szkoły. 
Każdy z przedsiębiorców otrzymał dyplom udziału 
w ŚTP. Szkoła składa serdeczne podziękowania wła-
ścicielom firm za zaangażowanie w ten projekt i po-
święcenie czasu dla, miejmy nadzieję, przyszłych 
przedsiębiorców.

Tydzień przedsiębiorczości

Prawa dziecka

tekst i Foto zS Nr 2

tekst koorDYNatorzY „SzkoŁY z PrawaMi Dziecka”: k. Nowicka, V. rzeSzot, B. SurwiŁo Foto e. LewaNDowSka

Przedsiębiorczość to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, 
zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania 
ryzyka. te trudne cechy oraz inne zagadnienia powiązane z przedsiębiorczością omawiane 
były w zS nr 2 podczas Światowego tygodnia Przedsiębiorczości.

konwencja o Prawach Dziecka to najważniejszy i najbardziej uniwersalny dokument 
mówiący o prawach dziecka.  20 listopada 2009 roku minęła 20. rocznica jej 
uchwalenia. 
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Wesołe Słoneczka z Przedszkola nr 1 
w Nowym Dworze wybrały się 
w ostatnim czasie do remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Możliwość 

zobaczenia z bliska sprzętu strażackiego i dotknięcia 
go spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci. 
Nie lada wyzwaniem i przygodą okazało się wejście 
na dach wozu strażackiego. Jednak największą frajdę 
sprawiła im przejażdżka wozem strażackim (ja sama 
jechałam nim pierwszy raz w życiu).  To było speł-
nienie dziecięcych marzeń.  
Z ogromnym zaciekawieniem słuchały komendanta 
straży Bogdana Markowskiego, gdy ten opowiadał  
o pracy strażaków, sprzęcie i różnych przygodach.  
Dzieci odwiedziły także salę pamięci – minimuzeum 
historii nowodworskiej OSP.  Tam z zainteresowa-
niem oglądały materiały archiwalne, zdjęcia, nagrody 
i puchary jakie otrzymała nowodworska jednostka.  
Ciekawość dzieci wzbudziła makieta dawnej wieży 
ćwiczebnej, która stała na Placu Solnym. 
Jak mówi komendant straży Bogdan Markowski, 
po każdej takiej wizycie 50% dzieciaków deklaruje 
chęć zostania strażakiem. Zobaczymy ile wesołych 
słoneczek wstąpi  w przyszłości  w szeregi straży 
pożarnej. 

Wesołe Słoneczka w oSP
tekst i Foto aNeta PieLach-PierŚcieNiak

Dzieci są ciekawe świata – każdy to wie. aby sprostać oczekiwaniom najmłodszych nowodworskie 
przedszkola organizują dzieciakom wycieczki do różnych instytucji i zakładów pracy. 
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12 miesięcy z rising Group
z kierowNikieM zeSPoŁu riSiNG GrouP rozMawiała GrażYNa kiLiaN

Miejski zespół wokalny riSiNG GrouP rozpoczął swą działalność 
w grudniu 2008 roku. Debiut sceniczny zespołu przypadał w trakcie 
miejskiej wigilii. właśnie wtedy, po raz pierwszy mieszkańcy 
Nowego Dworu Mazowieckiego, mogli usłyszeć młodych 
wykonawców.  Początek okazał się sukcesem, potem przyszedł rok 
ciężkiej pracy dla kasi, Grażyny i kamila. 

Już na etapie tworzenia zespołu w mojej głowie 
układał się plan działania, dokładnie wiedziałam 
jakie są moje oczekiwania w stosunku do tego 
zespołu. Nie chciałam żeby był taki zwyczajny 
i standardowy. Główną motywacją działania była 
potrzeba robienia czegoś dla innych, chęć poka-
zania młodzieży, że można aktywnie spędzać czas 
wolny łącząc szczytne cele i własne przyjemności. 
Cieszyliśmy się bardzo,  że nasze pomysły znala-
zły poparcie wśród naszych znajomych i bliskich 
oraz lokalnych władz. Serdeczne podziękowanie 
za zaufanie i wsparcie  – mówi Katarzyna Czy-
trzyńska, kierownik zespołu. 
Początkowo zespół współpracował ze szkołą 
muzyczną art. Studio, pod opieką joanny hon-
dry do czerwca 2009 szlifował umiejętności wo-
kalne. Pierwsze 6 miesięcy członkowie zespołu 
wspominają z lekkim uśmiechem. jest to czas, 
który w głównej mierze kładł nacisk na tech-
nikę śpiewania. w pierwszym półroczu 2009 
roku zespół wystąpił w trakcie Mazowieckiego 

Młodzieżowego turnieju tańca, jednym z waż-
niejszych występów był udział w koncercie po-
święconym ojcu Świętemu, który odbył się 25 
lutego 2009 r. Formuła koncertu oraz repertuar 
to wspólna praca riSiNG GrouP i szkoły mu-
zycznej.  koncert ten dostarczył wiele wzruszeń. 
(fotka nr 1 – koncert papieski). Potem czas le-
ciał szybko, kilka występów okolicznościowych: 
z okazji Światowego Dnia inwalidy (iV 2009), iX 
Nowodworski Międzynarodowy rajd Pojazdów 
zabytkowych – konkurs elegancji, gdzie zespół 
zaśpiewał m.in. „jedziemy autostopem” i „Nie 
bądź taki szybki Bill”. Przełomowym momen-
tem w działalności zespołu, był czerwiec 2009 
roku, kiedy po występach w trakcie X Dni Mia-
sta Nowy Dwór Mazowiecki riSiNG GrouP 
zdecydowało o zmianie opiekuna. (fotka nr 2 
– Dni Miasta). 
Taka zmiana była nam bardzo potrzebna, brakowa-
ło nam świeżego spojrzenia na to, co robimy, dla-
tego też od lipca 2009 r. opiekunem zespołu został 

p. Daniel Taraszkiewicz. Przede wszystkim doko-
nano zmiany repertuaru na bardziej rozrywkowy. 
To co robimy stało się bardziej „nasze” i płynie 
z naszego wnętrza. Wymagający i stanowczy po-
trafi wycisnąć z nas ostatnie siły – dzięki temu na-
sze śpiewanie wywołuje wiele emocji wśród słu-
chających – mówią członkowie zespołu. Bardzo 
szybko mogliśmy się przekonać, czy zmiana opie-
kuna okazała się trafna. Występ w trakcie „Nadwi-
ślańskich Gorących Rytmów” tylko to potwierdził, 
mieszkańcy bawili się świetnie i wspólnie śpiewali 
znane przeboje, m.in. Dwudziestolatki, Awinion, 
W kinie w Lublinie itp.
wszystko szło zgodnie z moimi oczekiwaniami, 
ale cały czas brakowało mi tego głównego celu, 
dla którego połączyły się Nasze siły. Nie trzeba 
było czekać długo. 29 maja 2009 roku rozpo-
częliśmy stałą współpracę ze Społecznym ko-
mitetem „Nasze zdrowie”. Był to strzał w dzie-
siątkę. Śpiewanie poszło w parze z działaniami 
społecznymi na rzecz oddziału pediatryczno- 
-noworodkowego Szpitala w Nowym Dworze 
Mazowieckim. inauguracyjny koncert charyta-
tywny „otwórz serce” pokazał, jak w jedno po-
południe można dobrze się bawić i „dokładać 
cegiełkę” do wielkiego dzieła, które bezpośred-
nio wpływa na poprawę warunków leczenia naj-
młodszych pacjentów. Byliśmy pewni, że akcja 
ta musi mieć swoją kontynuację. Pomyślałam, 
że możemy wykorzystać Nasze wokalne korze-
nie i samodzielnie zorganizować chrześcijańskie 
koncerty charytatywne. 
udało się! 
13 września 2009 roku ze specjalnym progra-
mem odbył się pierwszy chrześcijański koncert 
charytatywny w Modlinie Starym. Dzięki uprzej-
mości ks. kanonika edwarda Packa mogliśmy 
zrealizować swoje plany. Były chwile radości 
i wzruszenia. Przy okazji konto komitetu zosta-
ło zasilone kwotą 1282 zł (fotka nr 3 ). kolejny 
koncert to kościół pw. Św. Barbary w Modlinie 
twierdzy, dzięki uprzejmości ks. cezarego Sie-
mińskiego, kolejne serca się otworzyły i kolejne 
pieniążki w kwocie 580,60 zł powędrowały na 
konto komitetu. Dzięki takim akcjom jak nasza,  
można było zakupić nowoczesną lampę do fo-
toterapii oraz aparat do badań elektrokardio-
graficznych dla dzieciaczków przebywających 
w nowodworskim szpitalu. 
Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców innych parafii. obec-
nie przygotowujemy się do koncertu w cieksy-
nie, który odbędzie się 3 stycznia 2010 r. Pod 
koniec i kwartału 2010 roku zagościmy również 
w parafiach oddalonych znacznie od Nowego 
Dworu Mazowieckiego, ale nie chcę zdradzać 
szczegółów.   
Podsumowanie pierwszego roku działalności 
to bardzo dobra okazja żeby wyrazić swoją 
wdzięczność i podziękowania dla osób, które 
wiernie wspomagają działania zespołu. wielkie 
dziękuję dla: Bogdana i Marzeny ciuchciń-
skich, wojciecha i anny witko, Sylwii Madej-
skiej, igora Lutomirskiego, Mileny rutkowskiej, 
krystiana witko, kaliny kilian i Magdaleny ko-
walskiej. 

1

2

3
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New York w NDM

wszyscy, którzy przybyli do 
nowodworskiej hali widowiskowo- 
-sportowej  w sobotę 16 stycznia 
byli świadkami fantastycznego 
wydarzenia. w koncercie 
karnawałowym pt. „Musicale 
świata” wystąpił reprezentacyjny 
zespół artystyczny wojska 
Polskiego.

tekst i Foto aNeta PieLach-PierŚcieNiak

W repertuarze sobotniego wieczoru 
były utwory z takich musicali, jak: 
Księżniczka Czardasza, West Side 
Story, New York New York, Chicago, 

Skrzypek na dachu, Upiór w Operze, Jesus Christ Su-
perstar czy Hello Dolly. Nie zabrakło także charakte-
rystycznego dla Moulin Rouge Can Cana. Zachwyt 
publiczności wzbudziło także przepiękne wykonanie 
utworu z filmu Król Lew „Can you feel the love to-
night”. 
Występ artystów zakończony został efektownym 
wspólnym śpiewem i tańcem na scenie wykonanym 
przez wszystkich aktorów tego wieczoru. 

W trakcie imprezy trwała także zbiórka pieniędzy na 
rzecz oddziału noworodkowo-pediatrycznego nowo-
dworskiego szpitala. Jak mówi Grażyna Wyględowska 
– lekarz pediatra, neonatolog, a zarazem szefowa orga-
nizatora zbiórki – Komitetu Społecznego Nasze Zdro-
wie – podczas koncertu zebrano ponad tysiąc złotych. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
akcję charytatywną Komitetu i tego dnia otworzyli 
swoje serca. 
Koncert mieliśmy okazję obejrzeć dzięki władzom 
samorządowym Nowego Dworu Mazowieckiego  
i II Mazowieckiej Brygadzie Saperów. Organizatorzy 
szacują, że obejrzało go prawie 800 osób. 
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Jako zawodnik jest członkiem Klubu Biegacza 
Jogger działającego w strukturach Nowodwor-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sportem 
interesował się od dawnych lat. Początkowo 

uprawiał kolarstwo górskie, przejeżdżając rocznie 5–6 
tys. kilometrów. Od kilku lat uprawia również żeglar-
stwo. Chcąc podnieść swą wiedzę sportową, ukończył 
Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej w Pruszkowie i pra-
wie 10 lat pracował jako instruktor tańca. Od czterech 
lat jest zawodnikiem Joggera, a w 2006 roku po raz 
pierwszy wystartował w biegu maratońskim. Do 
chwili obecnej ma na swoim koncie kilkanaście bie-
gów maratońskich. Najlepszy wynik w maratonie 3:15 
uzyskał na Mistrzostwach Polski w Dębnie, który był 
jednocześnie Międzynarodowym Maratonem Stra-
żaków. Zajął w nim VIII miejsce, będąc najlepszym 
w województwie mazowieckim.
Rok 2009 był najlepszym w jego karierze biegacza 
długodystansowca. 16 sierpnia wystartował w V 
Biegu Katorżnika organizowanym przez WKB Meta 
Lubliniec. Imprezę tę trudno nazwać biegiem, gdyż 
10 km trasa wiodła przez błota, rowy melioracyjne, 
trzęsawiska i po dnie płytkiego jeziora. Tę ekstre-
malną trasę pokonał w czasie 1:49,48 sekund. O skali 
trudności trasy świadczy fakt, że nasz zawodnik 10 km 
na normalnej trasie pokonuje w 37–38 minut. Udział 
w tym biegu miał być etapem przygotowań do udziału 
w Mistrzostwach Polski w Biegu Górskim, który był 
jednocześnie Mistrzostwami Polski Strażaków. 
Bieg ten zaliczany do najtrudniejszych w kraju, był 
kolejną edycją cyklu Salomon Trail Runnig. Impreza 
odbyła się 22 sierpnia na trasie Korbielów – szczyt 
Pilska, o długości 9 kilometrów. Przewyższenie na tej 

arcytrudnej trasie wynosiło 1003 metry. Oprócz kil-
kuset zawodników z kraju, w zawodach wzięli udział 
zawodnicy z Czech, Słowacji i Ukrainy. Nasz zawod-
nik uzyskał czas 1:03,34 s, co dało średnią 7:03,8  
s/km. Wynikiem tym  nasz biegacz zdobył brązowy 
medal Mistrzostw Polski w Biegach Górskich w kat. 
M-40 oraz srebrny medal w Mistrzostwach Polski 
Strażaków w kat. M35-49. Kolejny ważny start na-
stąpił 2 października w Lublińcu w XIII Biegu o Nóż 
Komandosa, będący Mistrzostwami Polski Służb 
Mundurowych. Trasa o długości 13 km była wybitnie 
crossowa, ponadto zawodnicy startowali w pełnym 
umundurowaniu. Nasz zawodnik, utrzymujący dosko-
nałą formę sportową, osiągnął chyba swój największy 
sukces sportowy, zdobywając na tej trudnej trasie tytuł 
Mistrza Polski Służb Mundurowych w kat. Straży Po-
żarnych w czasie 56 minut i 29 sekund. Ostatni ważny 
start miał miejsce 28 listopada pod Lublińcem w VI 
Maratonie Komandosa. Każdy zawodnik startował 
w pełnym umundurowaniu, w wojskowych butach 
i z 10 kg plecakiem. Trasa tym razem była wyjątko-
wo „sucha”, a zawodnicy narzekali na zbyt wysoką 
temperaturę 10°C. Najlepsi mieli wyniki gorsze niż 
w roku ubiegłym. Jednak co dla innych było przeszko-
dą, dla naszego biegacza było korzystne. Na półmet-
ku miał czas o 5 min gorszy niż w roku 2008. Jednak 
druga część trasy to jego popis, wyprzedził prawie 
dwudziestu rywali i uzyskał czas 4:32, lepszy od po-
przedniego uzyskanego w 2008 roku o 17 minut. Dało 
mu to w klasyfikacji OPEN doskonałe 26. miejsce 
/42. w 2008/. W klasyfikacji Straży Pożarnych zajął 
II miejsce w Polsce. Po tym biegu organizatorzy z Lu-
blińca podsumowali tegoroczne ekstremalne imprezy 

zwane Wielkim Szlemem Lublinieckim. Krzysztof Ja-
strzębski zajął V miejsce w Polsce w kat. Służb Mun-
durowych: wojska, policji, straży miejskich, straży 
pożarnych, służb granicznych i służb więziennictwa 
w łącznym czasie 7 godzin, 18 minut i 17 sekund. 
Serdecznie gratulujemy zeszłorocznych osiągnięć, 
a w Nowym Roku 2010 życzymy wytrwałości i jesz-
cze większych sukcesów sportowych.     

Udany
rok

tekst i Foto MariaN koŚcieLNiak

o sukcesach krzysztofa 
jastrzębskiego na trasach 
biegowych dowiadywaliśmy 
się często w doniesieniach 
prasowych minionego roku. 
Bohater reportażu jest 
strażakiem w stopniu 
ogniomistrza w komendzie 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 
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Do zawodów o Grand Prix zaliczane były 
punkty zdobyte w spotkaniach szachowych 
rozegranych w maju, czerwcu, wrześniu, paź-

dzierniku i listopadzie 2009 r. Turniej o Grand Prix ro-
zegrany został systemem szwajcarskim, 7 rund, P’10. 
Wobec nieobecności Pana Edwarda Nowaka, jego 
miejsce w finale zajął junior Wiktor Bułka. Po bardzo 
zaciętych bojach na szachownicy, po siedmiu rundach, 
okazało się, że w kategorii open, trzeba rozegrać do-
datkową partię o drugie i trzecie miejsce. Do partii tej 
zasiedli Tadeusz Runowiecki i Włodzimierz Kwiat-
kowski. Tym razem większą odpornością wykazał się 
nowodworzanin Tadeusz Runowiecki i on zajął w tur-
nieju drugie miejsce. W kategorii juniorów, aż trzech 
zawodników (Paweł Wałachowski, Marcin Witkowski 
i Bartosz Cheda) uzyskało taką samą liczbę punktów 
(3 pkt.) i musieli oni rozegrać między sobą dodatko-
wy miniturniej według reguły każdy z każdym. W tej 
rywalizacji najlepszym okazał się Marcin Witkowski, 
przed Bartoszem Cheda i Pawłem Wałachowskim.
Najlepszym w całym turnieju okazał się Włodzimierz 
Kania i to on zdobył nagrodę GRAND PRIX Nowego 
Dworu Mazowieckiego w szachach szybkich.
W kategorii juniorów zaszczyt ten przypadł Marcino-
wi Witkowskiemu.
Na zakończenie turnieju organizatorzy nagrodzili 
zawodników pamiątkowymi dyplomami, pucharami 
i nagrodami rzeczowymi.
Obok  tabela wyników po 7 rundach:  

lp. imię i nazwisko   pkt
1. włodzimierz kania    6.0 pkt.
2. włodzimierz kwiatkowski 5.5 pkt.
3. tadeusz runowiecki  5.5 pkt.
4. krzysztof sokołowski  4.5 pkt. 
5. eugeniusz Myśliwiec  3.5 pkt.
6. Paweł wałachowski  3.0 pkt.
7. Marcin witkowski  3.0 pkt.
8. Bartosz cheda   3.0 pkt.
9. jarosław Olszewski  3.0 pkt.
10. zbigniew jarmulski   2.5 pkt.
11. zdzisław krzyżanowski  2.0 pkt.
12. wiktor Bułka  0.5 pkt.

dogrywka o drugie i trzecie miejsce w kat. oPen
1. tadeusz runowiecki   1
2. włodzimierz kwiatkowski 0

dogrywka o ustalenie trzech  
pierwszych miejsc w kat. jUnior
1. Bartosz cheda  0
1. Paweł wałachowski 0.5
2. Marcin witkowski 1
2. Bartosz cheda 0.5
1. Marcin witkowski      1
2. Paweł wałachowski   0

tabela:
1. Paweł wałachowski 0.5 pkt.
2. Bartosz cheda   0.5 pkt.
3. Marcin witkowski 2.0 pkt. i miejsce

dogrywka o drugie i trzecie miejsce w kat. jUnior
1. Bartosz cheda  1.0 pkt. ii miejsce
2. Paweł wałachowski 0.0 pkt. iii miejsce

Dwunastego grudnia rozegrany został szósty, fina-
łowy otwarty turniej o Puchar NKS „Dziesiątka” 
LOK pod patronatem burmistrza Nowego Dwo-

ru Mazowieckiego p. Jacka Kowalskiego w konkurencji 
karabinek pneumatyczny – strzelanie do tarcz opadają-
cych. 
W grupie debiutantów zwyciężył Marcin Bocheński,  
w grupie do lat 12 Tomasz Niesłuchowski, zaś w grupie 
do lat 17 Dawid Kąpielewski. Sukces w kategorii otwar-
tej przypadł Grzegorzowi Ptasińskiemu. Najlepszą rodzi-
ną strzelecką VI turnieju okazali się bracia Kostrubiec.
Zawodnicy uczestniczący od początku roku w kolejnych 
turniejach zdobywali także punkty w klasyfikacji gene-
ralnej walcząc o tytuł Mistrza Klubu w swojej kategorii 
wiekowej i Puchar NKS „Dziesiątka” LOK  za 2009 rok. 
Najlepszymi zawodnikami roku 2009 okazali się: To-
masz Niesłuchowski (do lat 12), Klaudia Niesłuchowska 

(do lat 17) i Grzegorz Ptasiński (kategoria otwarta). Mi-
strzowską Rodziną Strzelecką 2009 zostali pp. Ptasińscy.
Liczne trofea sportowe i nagrody rzeczowe wręczył na 
zakończenie zawodów wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej w Nowym Dworze Mazowieckim p. Andrzej Świ-
der, który gratulując efektownych startów i sportowej 
atmosfery podkreślił fakt niezmiennego zainteresowa-
nia władz miasta sportem strzeleckim oraz zapewnił, że 
w przyszłym roku strzelcy mogą liczyć w tej mierze na 
przychylność. 
Puchar „Dziesiątki” 2009 składał się z 6 turniejów otwar-
tych, realizowanych w 4 kategoriach wiekowych, na 
podbudowie 56 treningów z karabinka pneumatycznego 
i pistoletu. 
Poziom strzelców w tym roku był już tak wysoki, że 
dwójka z nich: Grzegorz Ptasiński i Małgorzata Walczak 
zdobyła dwa pierwsze miejsca w kategorii wiekowej 

gimnazjów w tegorocznych otwartych zawodach woje-
wódzkich LOK w Warszawie przynosząc chlubę nasze-
mu miastu. W bieżącym roku jedna osoba uzyskała także 
licencję sędziego PZSS.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc i patronat 
Władz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z panem bur-
mistrzem Jackiem Kowalskim, panią inspektor Elżbietą 
Dudek i bezpośrednim opiekunem panem wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej Andrzejem Świdrem. 
NKS „Dziesiątka” LOK składa wszystkie swoje osią-
gnięcia na ręce tych oddanych sportowi osób. 
Prezes NKS Martyna Radwan, wraz z zarządem klubu 
składają Władzom Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, 
Rodzicom naszych zawodników, uczestnikom zawodów, 
sympatykom strzelectwa i członkom klubu życzenia po-
godnych Świąt Bożego Narodzenia i znakomitych wyni-
ków w działaniu w 2010 roku.

Szachowe Grand Prix

Prosto 
w dziesiątkę

tekst i Foto Nok

12 grudnia 2009 roku, w kawiarni oLiMP, o godz. 10.00, rozegrany został turniej 
o Grand Prix  Nowego Dworu Mazowieckiego w szachach szybkich. w turnieju 
wzięli  udział  zawodnicy z dziesięcioma najlepszymi wynikami, gromadzonymi 
podczas  comiesięcznych otwartych spotkań   szachowych rozgrywanych pod 
hasłem „zmagania z głową”.

Mury zabytkowego klubu 
Garnizonowego w twierdzy Modlin 
po raz kolejny gościły uczestników 
turnieju o Puchar NkS Dziesiątka 
w strzelaniu. i tak jak wcześniej cechą 
charakterystyczną zawodów był wysoki 
poziom umiejętności strzeleckich 
zawodników.

tekst i Foto GrzeGorz SorBiaN
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