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Od czasu do czasu słyszymy o nowinkach 
technicznych, bazujących na wykorzysta-
niu „odnawialnych źródeł energii” w go-

spodarstwach domowych. Wzrastające ceny no-
śników energii zapewne skłaniają do poszukiwań 
takich rozwiązań przede wszystkim właścicieli 
budynków jednorodzinnych. Dodatkowo w roku 
bieżącym pojawiła się możliwość złożenia wniosku 
o dofinansowanie inwestycji tego typu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007–2013 (RPO WM), czyli 
mówiąc najogólniej z funduszy Unii Europejskiej.
Gospodarzem spotkania oraz jego organizatorem 
był Burmistrz Miasta. Zapoznał on uczestników 
spotkania z ideą projektu oraz jego głównymi 
zamierzeniami. Przypomnijmy tylko, iż wniosko-
dawcą będzie Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, 
a istotą projektu jest montaż systemu kolektorów 
słonecznych na dachach budynków jednorodzin-
nych, które będą wykorzystywane do podgrze-
wania wody służącej mieszkańcom do tzw. celów 
socjalno-bytowych. Wstępny koszt montażu ze-
stawu kolektorów wraz z instalacją odzyskującą 
energię cieplną oszacowano na 12,5 do 15 tysięcy 
złotych. Oczywiście będzie się on różnił w zależ-

ności od ilości osób tworzących gospodarstwo 
domowe, czy mówiąc inaczej zamieszkujących 
budynek, jego konstrukcji, okresu budowy oraz 
sposobu pokrycia dachu. Ostateczny koszt zosta-
nie określony na podstawie projektu technicznego 
instalacji kolektorów oraz kosztorysu sporządzo-
nego przez firmę, która wygra przetarg ogłoszony 
przez Miasto. Przetarg taki zostanie uruchomiony 
natychmiast po uzyskaniu rekomendacji dla dofi-
nansowania projektu, którą to decyzję podejmie 
Zarząd Województwa. Tak więc w chwili obecnej 
osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu 
powinny złożyć tzw. ankietę wraz z załącznikiem 
nr 1 oraz odpisem zwykłym z Księgi Wieczystej. 
Dokumenty te można pobrać w Biurze Obsługi 
Klienta w pokoju 101 Urzędu Miejskiego lub ze 
strony internetowej www.nowydwormaz.pl. Wy-
pełnione ankiety wraz z załącznikami można skła-
dać do końca września br. 
Oczywiście w tym miejscu nasuwa się pytanie co 
dalej. Pamiętajmy, iż złożenie ankiety nie oznacza 
jeszcze otrzymania dofinansowania. Warunkuje to 
dopiero umowa podpisana pomiędzy Miastem a Ma-
zowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unij-
nych, która rozdysponowuje pieniądze unijne. 

więcej czytaj na str. 6 

tekst aNeta PIelach-PIerścIeNIaK Foto SeBaStIaN BańBura

Patriarcha Bartłomiej

TemAT numeRu

Pamięć o dzielnych obrońcach Twierdzy Modlin 
czcimy corocznie w czasie uroczystych obchodów 
pod Pomnikiem Obrońców Modlina. W tym roku 
msza święta oraz spotkanie pokoleń w Muzeum 
Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin odbyły 
się 11 września. Relację z tej uroczystości przedsta-
wiamy Państwu w dziale Wydarzenia. 
W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podzię-
kowania wszystkim instytucjom i organizacjom za 
pomoc w zorganizowaniu tych uroczystości, a dy-
rektorom szkół za pielęgnowanie w uczniach ducha 
patriotyzmu. 
Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, 
z okazji przypadającego 14 października Dnia Eduka-
cji Narodowej w tym miejscu składam wam serdeczne 
podziękowania za wkład w wychowanie i edukację 
młodego pokolenia. Zapewniam, że władze miasta do-
ceniają wysiłek i zaangażowanie z jakim wypełniacie 
powierzoną Wam misję. To dzięki Wam, młodzi ludzie 
poznają siebie, odkrywają talenty i rozwijają się. Dziś 
gorąco Wam za to wszystko dziękuję. 
Życzę jednocześnie satysfakcji z pracy, wytrwałości 
w dążeniu do wytyczonych celów i optymizmu każ-
dego dnia. 

Drodzy Nowodworzanie,
wrzesień to dla naszego miasta, jego hi-
storii i tradycji miesiąc szczególny. To 
miesiąc pamięci o bohaterskiej obronie 

Twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku. To czas 
spotkania z weteranami tamtych walk, okazja do 
wspomnień i wzruszeń jednocześnie, to żywa lek-
cja historii. 

Kolektory, kolektory...
tekst i Foto wydzIaŁ PozySKIwaNIa FuNduSzy zewNętrzNych uM
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zadań powierzonych przez gminę także były tema-
tem omawianym przez Radę. Jako pierwsza głos 
zabrała prezes TPD p. Elżbieta Gauza. Podziękowa-
ła za bardzo dobrą współpracę z władzami miasta, 
dzięki której Towarzystwo mogło zorganizować 
wiele ciekawych aktywności dla swoich podopiecz-
nych, m.in. konkursy i wycieczki. Wsparcie Rady 
i Burmistrza Miasta było nieodzownym elementem 
realizacji projektu „Z podwórka do parlamentu”. Za 
to wsparcie oraz za obecność podczas imprez orga-
nizowanych przez TPD p. Gauza serdecznie wszyst-
kim podziękowała. 
Wyrazy uznania dla władz miasta popłynęły też 
z ust przedstawicielki Stowarzyszenia Psychologów 
i Pedagogów działającego przy Poradni Psycholo-
giczno-Pedagogicznej oraz Prezes Nowodworskie-
go Stowarzyszenia Amazonek. Wszystkie organiza-
cje zgodnie zwróciły uwagę na pomoc miasta i jej 
wagę w ich codziennej pracy. 
W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały 
w sprawie:
–  zbycia nieruchomości stanowiącej własność gmi-

ny-miasta Nowy Dwór Mazowiecki: ul. Towa-
rowa, ul. Miodowa, ul. Warszawska oraz dwóch 
nieruchomości położonych przy ul. Długiej, 

–  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu 
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wraz 
z ułamkową częścią gruntu (ul. Gen. Bema 229),

–  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowo-
dworskiemu. 

Od 1 września trwa akcja „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Jak powiedział bur-
mistrz miasta Jacek Kowalski jej celem 
jest zabezpieczenie, szczególnie naj-

młodszym uczniom, jak najlepszego i najwygod-
niejszego przejścia do szkoły. W związku z tym 
podpisane zostały umowy z trzema stopmenami, 
którzy będą przeprowadzać uczniów przez najbar-
dziej uczęszczane przejścia do szkół. Ponadto ak-
cję wspierają Straż Miejska i Komenda Powiatowa 
Policji. 
Szeroko dyskutowany był punkt dot. przygoto-
wania placówek oświatowych do roku szkolnego. 
Jak czytamy w informacji przygotowanej przez 
Wydział Edukacji w porównaniu z poprzednim ro-
kiem liczba oddziałów będzie większa o 7, a liczba 
uczniów wzrośnie o 145. Planowana liczba godzin 
zajęć zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych 
szkół wzrośnie o 200. Do 28 oddziałów w nowo-
dworskich przedszkolach przyjęto 671 dzieci. 
Ok. 140 najmłodszych, głównie niespełna 3-latków, 
nie zostało przyjętych do przedszkoli z powodu bra-
ku miejsc. 
Łącznie od 1 września 2010 r. w przedszkolach 
i szkołach podstawowych znajdzie miejsca 912 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, co stanowi około 80% 
ogólnej liczby dzieci w tym wieku (średnia krajowa 
to ok. 60%). 
W trakcie omawiania wyników egzaminów koń-
cowych w szkołach wywiązała się dyskusja nt. 
poziomu nauczania w placówkach. Roman Biliński 

w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wy-
raził zaniepokojenie gorszymi niż w zeszłym roku 
wynikami. 
W trakcie obrad radni wysłuchali też informacji 
burmistrza miasta nt. działalności spółek gminnych, 
tj. Zakładu Energetyki Cieplnej, Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji (ZWiK) oraz Spółki Mazowiecki 
Port Lotniczy „Warszawa–Modlin”. 
Jak powiedział burmistrz, spółki realizują zadania 
miasta wynikające z ustawy o samorządzie gmin-
nym, tj. zaopatrzenie w wodę i ciepło i odbiór 
ścieków. „Obie spółki mają się nieźle” powiedział 
burmistrz Kowalski. „Bilans za pierwsze półrocze 
w obu tych spółkach wygląda pozytywnie. Plan in-
westycyjny przyjęty przez zgromadzenie wspólni-
ków jest realizowany” – dodał. 
Przypomniał też, że ZWiK realizuje duży program 
finansowany w dużej mierze ze środków unijnych 
pn. „Modernizacja oczyszczalni wraz z siecią  
wod-kan”. Spółka ZEC także stale inwestuje 
w nowe przyłącza. „Nasze miasto się rozwija, po-
wstają nowe osiedla i spółka podąża za tym rozwo-
jem” – stwierdził burmistrz. 
W przypadku spółki MPL „Warszawa–Modlin” na 
ukończeniu jest etap podniesienia udziałów. W tej 
chwili jest on zrealizowany w 90%. Dzięki temu 
spółka ma już zabezpieczenie na realizację inwesty-
cji lotniskowych. Rozstrzygnięty został też przetarg 
na inwestora zastępczego. 
Działalność organizacji i stowarzyszeń społecz-
nych, ich współpraca z władzami miasta realizacja 

zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły oraz przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego były wiodącymi tematami sierpniowej 
sesji rady Miejskiej. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący rady Krzysztof Bisialski. 

tekst i Foto aNeta PIelach-PIerścIeNIaK

Przygotowania do
pierwszego dzwonka!
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W dniu 2 września 2010 r. w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim nastąpiło uroczyste podpisanie listu 
intencyjnego o współpracy  Powiatu Nowodworskie-
go i Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z Wojskową 
Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie przy udziale dyrektorów szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu nowodworskiego i miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki. 

Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali: 
rektor-komendant gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zyg-
munt Mierczyk, kanclerz Jan Klejszmit i zastępca 
kanclerza, pełnomocnik rektora ds. rozwoju Dariusz 
Pomaski. Stronę samorządową reprezentowali: sta-
rosta nowodworski Krzysztof Kapusta i burmistrz 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki Jacek Kowalski oraz 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowiec-
kim Ewa Malasiewicz, Zespołu Szkół Zawodowych 

w Nasielsku Grzegorz Duchnowski, Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku Hanna Rady-
woniuk, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Na-
sielsku Robert Parzonka, Liceum Ogólnokształcącego 
w Nowym Dworze Mazowieckim Jadwiga Łuczak, 
Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy Zdzisław Szmyt-
kowski i Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 

Głównym celem współpracy jaki postawiły sobie 
Strony jest podjęcie wspólnych działań na rzecz roz-
woju i edukacji młodzieży, propagowanie wiedzy 
technicznej i przygotowanie przyszłych kadr inży-
nieryjno-technicznych na potrzeby polskiej nauki, 
gospodarki i społeczeństwa oraz współdziałanie na 
rzecz społeczności lokalnej i regionu, głównie po-
przez prowadzenie badań naukowych i prac rozwo-
jowych, wykonywanie ekspertyz, diagnoz i prognoz, 
co może być przedmiotem odrębnych umów pomię-
dzy Akademią i Powiatem. 

W dniu 22 sierpnia br. na terenie Muzeum Wsi 
Mazowieckiej w Sierpcu odbyły się XII Do-

żynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płoc-
kiej. Organizatorami dożynek byli:  Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Diecezja Płocka, Powiat 
Sierpecki oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej.  
Dożynki Wojewódzkie to jedna z najważniejszych 
uroczystości na Mazowszu. Stanowi ona doskonałą 
okazję do oddania hołdu i wdzięczności rolnikom za 
trud włożony w całoroczną pracę i zebrane plony. 
Uroczystości zainaugurował przemarsz barwnego 
korowodu dożynkowego, w którym wzięły udział 
wszystkie delegacje powiatów Województwa Mazo-
wieckiego oraz delegacje parafii Diecezji Płockiej. 
Następnie odbyła się msza święta celebrowana przez 
Jego Ekscelencję Biskupa Płockiego Piotra Liberę. 
W trakcie mszy J.E. Ksiądz Biskup w towarzystwie 
przedstawicieli władz państwowych i wojewódzkich, 
m.in. wicepremiera Waldemara Pawlaka i marszałka 
województwa mazowieckiego Adama Struzika, do-
konał poświęcenia wieńców dożynkowych i chleba 
dożynkowego. 
W dożynkach wzięła udział 50-osobowa delegacja 
powiatu nowodworskiego oraz 20-osobowa delega-
cja Parafii Nasielsk, w której uczestniczyli rolnicy 
i przedstawiciele organizacji rolniczych z Zakro-
czymia, Czosnowa i Nasielska oraz samorządowcy 
z gmin powiatu, m.in. burmistrz Zakroczymia Hen-
ryk Ruszczyk i radny powiatu Andrzej Królak. Dele-
gacji przewodniczył starosta nowodworski Krzysztof 
Kapusta. 
Powiatową Starościną Dożynkową była Pani Beata 
Olszewska, która samodzielnie prowadzi gospodar-

stwo rolne o pow. 60 ha w miejscowości Zakroczym. 
Dominującymi uprawami są warzywa gruntowe, 
w tym brokuły – 20 ha, marchew – 15 ha, cebula 
dymka – 6 ha, ziemniaki – 15 ha oraz zboża. W upra-
wie warzyw na powierzchni 20 ha stosuje się nawad-
nianie. W gospodarstwie wdrożono wiele nowych 
technologii upraw i  odmian warzyw uprawianych 
w gruncie i pod osłonami. 
Powiatowym Starostą Dożynkowym był Pan Zenon 
Grzybowski, który prowadzi  wraz z żoną Edytą 
gospodarstwo rolne o powierzchni 28,5 ha we wsi 
Emolinek w gminie Zakroczym. Specjalizuje się 
w produkcji owoców miękkich, których  powierzch-
nia wynosi 8,5 ha. Uprawia truskawki odmian dese-
rowych na powierzchni 4,5 ha oraz maliny na pow.  
4 ha. Ponadto uprawia 10 ha ziemniaków skrobio-
wych oraz zboża. 
Wieniec dożynkowy, wykonany z kompozycji kło-
sów zbóż, kwiatów polnych i ogrodowych przez Pa-
nią Czesławę Albekier  z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Łomnie, wyróżniał się w korowodzie dożynko-
wym i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
uczestników dożynek.
Dorodny i smaczny chleb z tegorocznych zbiorów 
z artystycznym przybraniem został wypieczony 
w Zakładzie Nowakowski-Piekarnie Sp. z o.o. w No-
wym Dworze Mazowieckim.
Wykonawczyni wieńca dożynkowego i wypieku chle-
ba dożynkowego organizatorzy wyjazdu delegacji 
powiatowej serdecznie dziękują. Podziękowania za 
miłą współpracę i koordynację wyjazdu członków de-
legacji z Zakroczymia przekazujemy p. Teresie Saks 
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zakroczymiu. 

Koniec  sierpnia to w rolnictwie czas sumo-
wania zbiorów zbóż i tradycyjnych dożynek. 
Z powodu powodzi i innych niekorzystnych 

warunków pogodowych nie był to dobry rok dla rol-
ników i producentów żywności. Niemniej jednak, 
dzięki ofiarności i pracowitości ludzi wsi, plony 
choć skromniejsze, zostały zebrane. W podzięce za 
trud rolników, 22 sierpnia br. w Muzeum Wsi Mazo-
wieckiej w Sierpcu odbyły się Dożynki Wojewódz-
twa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej, w których 
uczestniczyła liczna delegacja powiatu nowodwor-
skiego. Ważnym wydarzeniem, w rozpoczynającym 
się nowym roku szkolnym, było podpisanie listu in-
tencyjnego o współpracy Powiatu Nowodworskiego 
z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Warszawie. Serdecznie zapraszam 
Państwa do lektury powiatowej strony bieżącego wy-
dania „Faktów Nowodworskich”.

Szanowni 
Państwo
starosta KrzySztoF KaPuSta

tekst i Foto waldeMar MajchrzaK 

tekst i Foto waldeMar MajchrzaK 

Współpraca Powiatu 
Nowodworskiego z WAT

Dożynki Mazowieckie w Sierpcu
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Zebranie poświęcone było m.in. omówie-
niu funkcjonowania osiedla w miesiącach 
wakacyjnych, zapoznaniu mieszkańców 
z realizacją zgłoszonych wniosków dotyczą-

cych sprawnego funkcjonowania osiedla,  zapoznanie 
z działalnością kulturalną organizowaną na bazie Klubu 
Garnizonowego, wysłuchaniu i opracowaniu wniosków 
do budżetu miasta na rok 2011, wyróżnieniu  najbar-
dziej aktywnego społecznie w miesiącach wakacyjnych 
mieszkańca osiedla. 
Tegoroczne wakacje na terenie Twierdzy Modlin moż-
na zaliczyć do spokojnych, bez większych naruszeń 
porządku i bezpieczeństwa. Zarząd Osiedla wspólnie 
z Policją, Strażą Miejską oraz mieszkańcami stoczył 
zwycięską walkę z  motocyklistami – piratami. Mło-
dzież przez całe wakacje korzystała z boiska sporto-
wego przy Zespole Szkół, rozgrywając szereg meczów 
piłkarskich organizowanych przez fana sportu – pana 
Sławomira Krzeczkowskiego. Najmłodsi mieszkańcy 
wraz z opiekunami korzystali z placów zabaw.
Wysoko oceniono imprezy kulturalno-sportowe organi-
zowane przez władze miasta jakie odbyły się na  terenie 
osiedla.   
Ogólnie panujący porządek, niezwykle zadbane kolo-
rowe elewacje budynków wspólnot mieszkaniowych 
oraz obiekty historyczne podziwiały ogromne rzesze 
turystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W tym 
miejscu należy się podziękowanie przewodnikom 
z Twierdzy Modlin za godne przygotowanie prezen-
towanych   obiektów oraz ogromną wiedzę z zakresu 

historii fortyfikacji. Ogólnie wakacje można zaliczyć do 
udanych. Następnie zebrani zostali zapoznani z realiza-
cją zgłoszonych wcześniej wniosków. 
W tym zakresie wykonano: remont chodnika przy ul. 
Obwodowej, remont nawierzchni na ul. Prądzyńskiego, 
usprawniono oświetlenie lamp ulicznych, naprawiono 
dziury na ul. Obwodowej, 29 Listopada oraz Ponia-
towskiego, pomalowano pasy drogowe zwiększając 
bezpieczeństwo na drogach. Wykonano szereg prac 
remontowych w placówkach oświatowych.
Ku końcowi zbliża się adaptacja budynku przy ul. Le-
dóchowskiego 164 (dawna szkoła podstawowa), na cele 
Lokalnej Organizacji Turystycznej, Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz kawiarnię osie-
dlową. 
Kierownik Klubu Garnizonowego – pan Andrzej Świ-
der zapoznał zebranych z funkcjonowaniem placówki 
w okresie wakacyjnym oraz aktualną ofertą kulturalną.
Pomimo wykonywanego remontu, klub spełnia swoje 
zadanie. Poszczególne Koła zainteresowań oraz różne-
go rodzaju sekcje młodzieżowe w pełni realizują swoje 
zadania pod fachowym nadzorem instruktorów.
Zaprezentowana ocena działalności klubu zadowoliła 
zebranych.
W  wyniku konstruktywnej dyskusji opracowano nastę-
pujące wnioski do budżetu miasta na 2011 rok:
–  rozbudowa przedszkola o jedno pomieszczenie dy-

daktyczne,
–  budowa przystanku autobusowego przy ul. Szpi-

talnej, 

–  remonty budynków komunalnych oraz przynależnych 
komórek gospodarczych, 

–  budowa chodnika przy ul. Chałubińskiego – Osiedle 
Ogrody Napoleońskie, 

–  budowa chodnika przy ul. Malewicza – po obu stro-
nach ulicy, 

–  budowa chodnika oraz miejsc parkingowych przy ul. 
Szpitalnej – po lewej stronie ulicy na wprost targowi-
ska miejskiego, 

–  budowa parkingów przy ul. Obwodowej, 29 Listopa-
da (przy przedszkolu i aptece),

–  oświetlenie ul. Chałubińskiego – osiedle Ogrody Na-
poleońskie, 

–  ogrodzenie istniejących placów zabaw dla dzieci,
–  remonty bieżące istniejących chodników i dróg. 
Zarząd Osiedla zobowiązał się do przekazania ww. 
wniosków Burmistrzowi Miasta.
Ponadto na wniosek mieszkańców Osiedla Ogrody 
Napoleońskie – Zarząd Osiedla postanowił zwrócić 
się do władz miasta o  wykonanie w miarę posiada-
nych sił i środków finansowych, tymczasowego chod-
nika oraz oświetlenia przy ul. Chałubińskiego.  

Z podobnym problemem wystąpili mieszkańcy blo-
ków przy ul. Malewicza.
Istniejący chodnik stwarza realne zagrożenie dla ży-
cia, szczególnie osobom starszym udającym się do 
sklepów czy też na pocztę. W tej kwestii Zarząd zo-
bowiązał się wystąpić do Burmistrza Miasta o pomoc 
w rozwiązaniu tego problemu. 
W sprawach różnych mieszkańcy wysoko ocenili ini-
cjatywę Straży Miejskiej za przeprowadzenie akcji 
„Bezpieczna droga do szkoły”. Najmłodsi uczniowie 
zostali otoczeni troskliwą opieką w zakresie bezpiecz-
nego dojścia do szkoły czy też przedszkola. Mega 
dzięki dla Straży Miejskiej.
Na zakończenie posiedzenia odbyło się uroczyste wrę-
czenie Misia Napoleona pani Marzenie Całus, miesz-
kance Osiedla Ogrody Napoleońskie. Zarząd bardzo 
wysoko ocenił nagrodzoną za aktywność społeczną na 
rzecz poprawy warunków zamieszkania oraz bezpie-
czeństwa na osiedlu Ogrody Napoleońskie.
Na zakończenie Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu 
zebrania mieszkańców w październiku.

dnia 14.09.2010 roku odbyło się otwarte posiedzenie zarządu osiedla nr 6 w Modlinie twierdzy, w którym  
uczestniczyli  członkowie zarządu: elżbieta wiercińska, włodzimierz oleksiak, andrzej świder, członek komisji 
rewizyjnej p. eugeniusz Żebrowski oraz liczna grupa mieszkańców.

Posiedzenie Zarządu
tekst i Foto wŁodzIMIerz oleKSIaK
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inwestycje, oświata,  
fundusze zewnętrzne
tekst  aNeta PIelach-PIerścIeNIaK, Foto arch. urzędu MIejSKIeGo

„Podsumowanie działalności samorządu miejskiego” – taką prezentację przedstawił na ostatniej sesji rady 
Miejskiej burmistrz miasta jacek Kowalski. zawierała ona szeroką informację nt. trzech punktów porządku 
dziennego obrad, tj. sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie miasta, informację nt. mienia komunalnego 
oraz informację nt. realizacji wystąpień o pozyskanie środków unijnych. 

Jak powiedział na wstępie burmistrz miasta 
prezentacja ma zobrazować i przypomnieć 
wszystko to co wydarzyło się w mieście w la-
tach 2006–2010. „Pamięć ludzka jest ulotna, 

chcemy w ten sposób przybliżyć wszystkim działal-
ność samorządu w ciągu czterech lat” – dodał. 
Prezentacja składała się z trzech głównych bloków: 
inwestycje, oświata, pozyskiwanie funduszy ze-
wnętrznych. 
Zanim jednak omówił blok inwestycyjny zaczął od 
analizy budżetu miejskiego. 

BUDŻET MIASTA w latach 2006–2010
W omawianym okresie dochody budżetowe wzro-
sły z 59 mln 700 tys. zł w roku 2006 do prawie 78 
i pół mln zł w roku 2009. W pierwszym półroczu 
2010 roku dochody miasta wyniosły ponad 50 mln 
złotych.  

Przewidywane na koniec 2010 roku dochody są na 
poziomie prawie dwukrotnie wyższym. Na koniec 
roku dochody budżetowe osiągną ponad 107 mln. 
Poziom wzrostu dochodów budżetowych obrazują 
wykres 1 i tabela 1.
Omawiając ten punkt burmistrz miasta przypomniał, 
że tegoroczny budżet po stronie dochodów ma ponad 
dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2006. Zwrócił 
przede wszystkim uwagę na to, że ten wzrost docho-
dów nie jest uzyskiwany kosztem zwiększenia obcią-
żeń podatkowych dla naszych mieszkańców. 
Jest osiągany poprzez zwiększanie liczby podatników 
na terenie miasta. Zwiększenie liczby podatników 
uwarunkowane jest kilkoma czynnikami. Po pierw-
sze – niższe niż proponowane przez Ministerstwo 
Finansów stawki podatkowe. „Rada, corocznie po-
dejmuje decyzję o wysokości stawek podatkowych 
na poziomie stawek roku ubiegłego. To bardzo ważne 
dla potencjalnych inwestorów i biznesu lokalnego. Te 
systematyczne działania powodują przewidywalność 
stawek podatkowych”– stwierdził burmistrz. Przypo-
mniał też, że zwiększenie liczby podatników skutkuje 
zwiększonymi wpływami do budżetu. W głównej mie-
rze płyną one z dzielnicy przemysłowej, z istniejących 
już i nowo powstających zakładów przemysłowych. 
Kolejny wpływ na wzrost dochodów miasta ma 
zwiększenie udziału gminy w podatku dochodowym 

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

ogółem 59 700 849,78 79 958 966,33 87 387 121,40 78 447 188,33 107 182 778,30* 

w tym ze źródeł 
zewnętrznych 

1 403 920,24 5 987 190,74 5 931 853,02 1 368 116,52 11 857 986,84 *

* dane za pierwsze półrocze 2010

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

wykres 1
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od osób fizycznych. Jest to możliwe dzięki odnotowa-
nemu w omawianym okresie spadkowi bezrobocia. 
W tym miejscu nie można pominąć działań władz 
miasta w zakresie zwiększenia wpływów z tytułu 
podatku od środków transportowych. Dzięki syste-
matycznemu obniżaniu tych stawek wzrosła liczba 
banków leasingowych w mieście. „W okresie ostat-
niej kadencji banki wzmocniły nasz budżet o ponad  
30 mln zł” – powiedział burmistrz. 
Taki poziom dochodów daje o wiele większe możli-
wości po stronie wydatków budżetowych. 
W latach 2006–2010 wydatki budżetowe wzrosły 
z 58 mln zł w roku 2006 do ponad 99 mln zł w roku 
2009. Pierwsze półrocze tego roku pozwala z opty-
mizmem patrzeć w przyszłość i wierzyć, że czas kry-
zysu się skończył dla naszego kraju. Wydatki szcze-
gółowo obrazuje tabela 2. 
Poziom wydatków na koniec 2010 roku przewidywa-
ny jest na kwotę prawie 47 milionów złotych. Przed-
stawia to wykres 2. 
Szczególnie ważne dla rozwoju miasta są wydatki 
majątkowe. One stanowią o jego dynamice. Wydat-
ki majątkowe miasta obrazuje tabela 3. Rzeczywiste 
wydatki majątkowe w 2010 r. wg budżetu miasta to 
54 105 827,00 zł

INWESTYCJE MIEJSKIE w latach 2006–2010
„Omówiony poziom budżetu pozwala nam realizo-
wać wiele inwestycji na terenie miasta. Dla miesz-
kańców szczególnie istotne jest, aby realizowane 
były inwestycje w różnych dziedzinach życia i dla 
różnych grup mieszkańców” – powiedział na wstępie 
tego bloku burmistrz Kowalski. 
Z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych 

w latach 2006–2010 przeznaczono 144 miliony zł. 
Ta suma zawiera zadania realizowane przez urząd 
miejski oraz spółki ze 100% udziałem miasta. Kwota 
ta nie obejmuje inwestycji na lotnisku. 
„To kwota zdecydowanie wyższa niż wydatkowane 
przez poprzednie 16 lat w mieście na inwestycje” – 
zaznaczył burmistrz. 
Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z Wielo-
letnim Planem Inwestycyjnym. Jednym z jego ele-
mentów są inwestycje pn. drogi publiczne. Na ich 
budowę wydatkowano ponad 23 mln złotych. 
Wykonano następujące zadania: 
–  zmodernizowano ul. Wojska Polskiego, 
–  wyremontowano ul. Zakroczymską, Daszyńskie-

go, Przejazd, Kościuszki, Sienkiewicza, Miodową, 
Okrzei, Sawy, Szkolną, Partyzantów, Modlińską, 
Mazowiecką, Legionów, Nałęcza, Szarych Szere-
gów, Sikorskiego, 

–  wybudowano ulice: Al. Róż, Polną, Kwiatową, Sa-
morządową, Słoneczną, Konopnickiej, łącznik ulicy 
Strażackiej z ul. Spokojną, ul. Jasną wraz z chodni-
kami, Łęczną wraz z jednostronnym chodnikiem, 

–  wybudowano ul. Jana Pawła II, M. Kolbe, Kościel-
ną, Przeskok, Żwirową, Brzozową, Nadwiślańską, 
przebudowano ul. Młodzieżową oraz ul. Mieszka 
I i Kaszewskiego – wraz z chodnikami i oświetle-
niem oraz ścieżką rowerową, 

–  remonty chodników w ul. Młodzieżowej, Chemików,
–  zmodernizowano system drogowy w dzielnicy 

Przemysłowej polegający na przebudowie ul. Gra-
nicznej i Przemysłowej wraz z chodnikami i oświe-
tleniem; ta inwestycja pozwoliła nam zwiększyć 
atrakcyjność dzielnicy przemysłowej i lokować 
tam nowe podmioty gospodarcze. 

Jeśli chodzi o ul. Łęczną na fotografii (str. 8) zobrazo-
wany jest pierwszy etap tej inwestycji. Teraz miasto jest 
w fazie przygotowania projektu na II etap. Zakłada on 
przebudowę łącznika ul. Berlinga z ul. Łęczną. Inwesty-
cja, po realizacji, będzie obwodnicą Osiedla Młodych. 
Wniosek został złożony do wojewody i w przyszłym 
roku będzie realizowany z tzw. Schetynówki. 
Niestety wiąże się to z brakiem możliwości założenia 
progów zwalniających na ul. Łecznej, o co wniosko-
wał Zarząd Osiedla. 
Remont ul. Nadwiślańskiej to była inwestycja wy-
czekiwana przez mieszkańców. W tym miejscu bur-
mistrz wspomniał problemy przy budowaniu ulicy 
po odkryciu gruntów i konieczności uzupełniana 
wywiezionej warstwy śmieci. 
Kolejna duża inwestycja drogowa to realizowana w dziel-
nicy Modlin Stary ul. Jana Pawła II. Ten projekt będzie 
zrefinansowany z programu przebudowy dróg (znalazł 
się na liście dofinansowania ze środków unijnych –  
przyp. red.). „Jesteśmy w przededniu podpisania umowy 
i refinansowania środków” – powiedział burmistrz. 
Kolejne ulice wyremontowane na wniosek głównie 
zarządów osiedli i mieszkańców to Zakroczymska, 
Kościuszki i Mazowiecka. 
Ulice Graniczna i Przemysłowa to projekt realizowa-
ny ze środków unijnych. „Pamiętamy jak wyglądała 
droga wcześniej. Teraz jest ona zdecydowanie bar-
dziej bezpieczna tak dla samochodów i rowerów, jak 
i pieszych” – przypomniał. 
„Ulica Modlińska to tylko lekkie naprawy. Jest już 
zrobiona pełna dokumentacja techniczna na komplek-
sową modernizacją rond – na wjeździe do miasta przy 
ul. Warszawskiej, z rondem na skrzyżowaniu ulic Za-
kroczymskiej i Warszawskiej i wjazdu na targowisko 

* wg budżetu miasta na 2010 rok

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

ogółem 58 089 451,51 76 688 710,96 74 794 687,96 99 101 360,58 141 215 867,27*

w tym majątkowe 9 116 973,47 20 039 140,71 15 861 858,12 31 146 857,87 52 598 892,72*

na remonty 3 834 287,61 4 315 009,06 5 968 126,39 7 438 266,49 5 622 672,00*

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

9 116 973,47 20 039 140,71 15 861 858,12 31 146 857,87 52 598 892,72*

* dane za pierwsze półrocze 2010

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.
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z otwarciem nowej części ul. Modlińskiej. Dokumenta-
cja została wykonana przez miasto, stosowana jej część 
przekazana do właściciela drogi (Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich) i teraz prowadzone są konsulta-
cje z zarządem województwa na wprowadzenie tego 
zadania do planu inwestycyjnego województwa. Jego 
realizacja poprawi sytuację komunikacyjną w mieście. 
„Wiemy doskonale jakie mamy trudne pod względem 
komunikacyjnym punkty w mieście. Trzy najgorsze 
to – wyjazd z miasta z ul. Warszawskiej, wyjazd z ob-
wodnicy i przejazdy kolejowe. O ile przejazdy dzięki 
budowanym wiaduktom będą niedługo rozwiązane 
o tyle nad pozostałymi jeszcze pracujemy. Drugi wy-
jazd, z obwodnicy, mam nadzieję będziemy realizować 
w przyszłym roku. Dokumentacja jest skończona, a po-
nieważ przebiega po naszych terenach to powinniśmy 
łatwiej to zrealizować” – wyjaśnił burmistrz Kowalski. 

INWESTYCJE SPORTOWE
Kolejny duży element omawiany na sesji to INWE-
STYCJE SPORTOWE. W latach 2006–2010 na te 
zadania wydatkowano 42 mln 97 tys. zł. 
Wykonano m.in.: 

–  wygłuszenie hali sportowo-widowiskowej (ponad 
600 tys. zł). „Mieliśmy możliwość już kilkakrot-
nie sprawdzić jakość i zasadność wykonania tego 
wygłuszenia. Odbiorem technicznym niejako był 
koncert orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją 
Krzysztofa Pendereckiego. Sam maestro chwalił ja-
kość dźwięku w hali” – powiedział w tym miejscu. 

–  wybudowano kompleks wielofunkcyjnych boisk 
sportowych o sztucznej nawierzchni przy NOSiR-ze 
(ponad 2 mln złotych). Zrealizowano pełnowy-
miarowe sztuczne boisko piłkarskie, na którym 
dziś trenuje kilkanaście grup młodzieżowych 
i kilka dorosłych. Obiekt jest jednym z najlep-
szych w Polsce. Zastosowana na nim trawa to ma-
teriał trzeciej generacji, co np. przy przewróceniu 
nie powoduje obtarć naskórka. Ten kompleks to 
także korty tenisowe i boisko poliuretanowe wie-
lofunkcyjne; 

–   na ukończeniu jest budowa krytej pływalni (prawie 
25 mln zł);

–  stadion główny – jak powiedział burmistrz, za 
chwilę będzie ogłoszony przetarg na przebudowę 
tego obiektu. Na wykonanie przede wszystkim 

zaplecza dla drużyn, które tam rozgrywają mecze 
i trenują.

INWESTYCJE – PLACÓWKI OŚWIATOWE 
W latach 2006–2010 na inwestycje sportowe w pla-
cówkach oświatowych przekazano z budżetu miasta 
14 mln 680 tys. złotych. 
Zrealizowano następujące zadania:
–  budowa sali sportowej przy PG-1, 
–  budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzch-

ni przy Szkole Podstawowej Nr 7. To było pierw-
sze boisko o sztucznej nawierzchni w mieście. 
W ślad za nim poszły kolejne inwestycje sportowe 
przy szkołach,

–  budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej na-
wierzchni wraz z bieżnią w Zespole szkół nr 3, 
przy dofinansowaniu 30% inwestycji ze środków 
samorządu województwa mazowieckiego,

–  budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej na-
wierzchni wraz z bieżnią w PG-1, 

–  budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej na-
wierzchni w Szkole Podstawowej nr 5, 

–  budowa dwóch kompleksów boisk sportowych 

    ul łęczna

 al róż
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w ramach rządowego programu ORLIK 2012 
w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy i Publicz-
nym Gimnazjum nr 2 na Osiedlu Młodych, także 
dofinansowane w ok. 40% ze środków urzędu mar-
szałkowskiego i ministerstwa sportu, a w większo-
ści z naszych środków,

–  budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej na-
wierzchni w Zespole Szkół nr 2,

–  termomodernizacja PP1,
–  termomodernizacja PG2. 

INWESTYCJE – WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
Na ww. zadania wydano z miejskiej kasy w latach 
2006–2010 12 mln 156 tys. 851 złotych. 
Zrealizowano nast. zadania: budowę kanalizacji 
w ul. Kopernika i Al. Róż oraz budowę wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej. 

INWESTYCJE – BUDOWA MIESZKAŃ KOMU-
NALNYCH
W czasie 4-letniej kadencji obecnego samorządu wy-
budowano 72 mieszkania komunalne za kwotę ponad 
6 i pół miliona złotych. Z tego: w byłym budynku Sa-

nepidu zaadaptowano cztery mieszkania, w budynku 
przy ul. Słowackiego wygospodarowano 12 mieszkań. 
W będącym na ukończeniu budynku socjalnym przy 
ul. Chryzantemy będzie 56 mieszkań. Odbiór tech-
niczny tego budynku zaplanowano na 4 listopada. 
Ponadto w ramach gospodarowania gminnym zaso-
bem komunalnym przydzielono 165 mieszkań. 
Inne zadania inwestycyjne zrealizowane w ostatnich 
czterech latach to: 
–  budowa strażnicy OSP, 
–  adaptacja budynku przy ul. Ledóchowskiego 164, 
– budowa siedziby OPS,
–  adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby NOK, 
–  budowa systemu monitoringu miejskiego.
Razem na ww. zadania wydano 10 mln 776 tys. 897 
złotych. Burmistrz szczegółowo omówił ww. pozo-
stałe zrealizowane zadania inwestycyjne. 
„Przez wiele lat siedziba Ochotniczej Straży Pożar-
nej znajdowała się przy Placu Solnym. Obecnie straż 
ma nową siedzibę przy ul. Nałęcza. Obiekt jest już 
od jakiegoś czasu użytkowany. Miasto sfinansowało 
w większej części tą inwestycję. (...)
Na potrzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej 

i Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Mo-
dlin został zaadaptowany budynek powojskowy przy 
ul. Ledóchowskiego 164. Tam będzie przeniesione 
muzeum, jak również siedzibę będzie miała tak jak 
dotychczas LOT 3 Rzek. (...)
Na potrzeby Nowodworskiego Ośrodka Kultury za-
adaptowano obiekty powojskowe przy ul. Paderew-
skiego. W nowej siedzibie ośrodek funkcjonuje już 
od miesiąca. Cała przestrzeń została zrewitalizowa-
na, a efekty prac są bardzo ciekawe i zadowalające” 
– powiedział burmistrz. 
W ostatnim czteroleciu zainstalowano w mieście sys-
tem monitoringu. „Będziemy go dalej rozbudowywać 
i unowocześniać. W II etapie systemem objęte będą 
inne dzielnice miasta, zainstalowane będzie więcej 
kamer i monitorów, poprawi się jakość obsługi syste-
mu” – dodał w tym miejscu. 

OŚWIATA
Drugim dużym blokiem omówionym tego dnia była 
nowodworska oświata. Jak stwierdził burmistrz Ko-
walski lata 2006–2010 to okres szczególnie korzystny 
dla jej rozwoju i doskonalenia. W tym czasie istotnej 

 kolejno od lewej
BoISKo SP 7, 
wyBudowaNa Sala SPortowa Przy PG 1 
w ceNtruM MIaSta 
BoISKo Przy zS 3 w ModlINIe StaryM Po reMoNcIe 
orlIK Na oSIedlu MŁodych

  boisko zs2 w ceNtruM MIaSta Po reMoNcIe   Przedszkole nr 1 Przed reMoNteM  Przedszkole nr 1 w traKcIe terMoModerNIzacjI
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poprawie uległa baza dydaktyczna i lokalowa no-
wodworskich szkół i przedszkoli. Przeprowadzono 
wiele remontów, modernizacji i rozbudowy obiek-
tów, poprawiając w ten sposób warunki sanitarne, 
bezpieczeństwo, estetykę i funkcjonalność. Istotnej 
poprawie uległo wyposażenie wszystkich placówek 
w nowe pomoce dydaktyczne, urządzenia multime-
dialne oraz nowe meble. 
W tym okresie na rozwój oświaty przekazano z bud- 
żetu miasta 114 mln 998 tys. 309 złotych. Subwen-
cja oświatowa pokrywa ok. 50% tej kwoty. Pozostałe 
koszty funkcjonowania szkół, a przede wszystkim, 
w całości przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
pokrywane są z budżetu miasta.

OŚWIATA – REMONTY 
W latach 2006–2010 na remonty szkół i przedszkoli 
wydatkowano prawie 7 mln zł. 
Zakres prac: 
wymiana okien, remont dachów, pomieszczeń 
kuchni i stołówek, sanitariatów, sal dydaktycznych 
i pomieszczeń rekreacyjnych oraz gospodarczych. 
Ilość nakładów na remonty w poszczególnych latach 
przedstawia wykres 3. 
Ponadto udało się już rozstrzygnąć przetarg na bu-

dowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 
w Modlinie Twierdzy. Za chwilę rozpocznie się też 
przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7. 
Tam zostanie wybudowany nowy budynek dydak-
tyczny i sala gimnastyczna wraz z rozbudową przed-
szkola nr 5. 
Ponad 1 mln 360 tys. zł pozyskano z rezerwy Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej na remonty, likwidację 
barier architektonicznych, monitoring w szkołach, 
stypendia socjalne dla uczniów, na wyprawki szkol-
ne, na zwrot kosztów za przyuczenie do zawodu 
i naukę zawodu osób młodocianych oraz na autorski 
program „Mimo barier równe szanse”.
Także ponad 222 tys. złotych pozyskano z funduszy 
unijnych na projekt pn. „Wzrost kwalifikacji zawo-
dowych pracowników oświaty…”.
Jak podkreślił burmistrz miasta, ta kadencja to czas 
inwestycji w młode pokolenie. Trzeba mu zapewnić 
odpowiedni poziom nauczania, zajęć pozalekcyj-
nych, bogatą ofertę kulturalną i sportową. 
Także w tym roku rozpoczęła się termomodernizacja 
placówek oświatowych. Zakończono prace w Pu-
blicznym Gimnazjum nr 2, trwa termomodernizacja 
Przedszkola nr 1. 
POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

W latach 2006–2007* miasto aplikowało o środki 
zewnętrzne w ramach czterech projektów. 
Pierwszy projekt to  „Modernizacja systemu drogo-
wego w Dzielnicy Przemysłowej w Nowym Dworze 
Mazowieckim” w ramach Działania 3.3 Zdegrado-
wane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojsko-
we Poddziałanie 3.3.2 Priorytet III Rozwój lokalny. 
Procedura aplikowania o dofinansowanie. 
Drugi pn. „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 
w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach Działa-
nia 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemy-
słowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1 Priorytet III 
Rozwój lokalny. Procedura aplikowania o dofinanso-
wanie.
Trzeci wniosek „Partnerstwo w Widłach Trzech 
Rzek” realizowane w ramach Inicjatywy Wspólno-
towej EQUAL. Procedura aplikowania o dofinanso-
wanie. 
Ostatnim wnioskiem był „Bałtycki kulturowo-tury-
styczny szlak umocnień fortyfikacyjnych” w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG. Procedura 
aplikowania o dofinansowanie
Uzyskały one dofinansowanie w kolejnych latach. 

Wnioski dofinansowane z funduszy zewnętrznych 
w latach 2007–2008 to:
1.  „Modernizacja systemu drogowego w Dzielnicy 

Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim” 
Wartość dofinansowania: 3 388 923,59 zł. 
Całkowita wartość projektu: 5 232 143,32 zł.

2.  „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum nr 1 w No-
wym Dworze Mazowieckim”. 
Wartość dofinansowania: 3 526 099,45 zł. 
Całkowita wartość projektu: 4 831 295,65 zł. Do-
datkowo inwestycja otrzymała dofinansowanie 
w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(Ministerstwo Sportu). Umowę o dofinansowanie 
podpisano we wrześniu 2007 r. Przyznane zostały 
środki w wysokości 300 000 zł. 

3.  „Budowa dwóch boisk sportowych wraz z bieżnią 
o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim”.
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł. 
Całkowita wartość projektu: 1 052 300,00 zł . Pro-
jekt dofinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. 

W latach 2007–2008 wartość złożonych wniosków 
opiewała na ponad 11 mln 100 tys. złotych. Uzyska-
no dofinansowanie w kwocie ponad 7 mln 515 tys. 
złotych.
W latach 2008–2010 wartość złożonych wniosków 
opiewała na ponad 10 mln 60 tys. złotych. Uzyska-
no dofinansowanie w kwocie ponad 3 mln 413 tys. 
złotych. 

  nowa siedziba oPs – Na uKończeNIu

 nowa siedziba ochotNIczej StraŻy PoŻarNej

  zrewitalizowany oBIeKt PowojSKowy Przy ul. 
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Projekty wstępnie wybrane do dofinansowania obej-
mują kwotę prawie 9,5 miliona złotych. Są to:
1.  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego po-

przez budowę drogi gminnej Jana Pawła II w No-
wym Dworze Mazowieckim łączącej drogę krajo-
wą nr 62 z drogą powiatową wraz z przebudową 
skrzyżowania z drogą nr 62 oraz zmianą organiza-
cji ruchu w obrębie tej drogi”. 
Projekt zakładał budowę drogi Jana Pawła II wraz 
z ulicami dojazdowymi oraz przebudowę skrzy-
żowania ulicy Jana Pawła II z drogą krajową 62. 
W ramach projektu przewidziano również budo-
wę chodników jednostronnych o szerokości 2 m, 
utwardzenie nawierzchni drogi z odwodnieniem 
powierzchniowym. Obecnie projekt jest na etapie 
sprawdzania załączników niezbędnych do podpi-
sania umowy. Środki wpłyną do budżetu miasta. 

2.  „Poprawa dostępności nowodworskiej Dzielnicy 
Przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji 
połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej”. 

Wniosek jest na ostatnim etapie procedury konkur-
sowej, gdzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych bada załączniki niezbędne 
do podpisania umowy.
Tereny objęte projektem są zlokalizowane w Dziel-
nicy Przemysłowej usytuowanej przy wschodniej 
granicy miasta Nowy Dwór Mazowiecki (general-
nie pomiędzy ulicami Graniczną i Przemysłową).

3.  „Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickie-
go – nowy wymiar przestrzeni życia publicznego”. 
Projekt realizowany w ramach Działania 5.2 „Re-
witalizacja miast” RPO WM. Wniosek został zło-
żony w 2009 r., a uzyskał wstępną decyzję o dofi-
nansowaniu w 2010 r. 
Wniosek wraz z załącznikami przeszedł pomyśl-
nie I etap konkursu oraz ocenę formalną II etapu. 
Obecnie trwa ocena wykonalności. Jej pomyślne 
zakończenie będzie równoznaczne z przejściem II 
etapu. Ostatnim krokiem będzie dostarczenie do-
kumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Działania realizowane w ramach projektu zakła-
dają rewitalizację zabytkowego parku miejskiego, 
która przywróci świetność i dawny urok założenia 
historycznego opartego na osi klasycystycznego 
kościoła. Park położony jest naprzeciwko głów-
nego wejścia do zabytkowego kościoła i zajmuje 
obszar ponad 2 hektarów powierzchni.

4.  Wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Budo-
wa krytej pływalni w Nowym Dworze Mazowiec-
kim”, współfinansowany przy udziale środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
„Programu Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Mazowieckiego na 2010 rok”.
Wniosek o dofinansowanie jest na etapie oceny 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki. 
Wartość dofinansowania: 500 000,00 zł.
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie obiektów 
zaplecza kulturalno-rekreacyjnego w Nowym 
Dworze Mazowieckim, tj. na budowie nowocze-
snego basenu miejskiego. 

  wyreMontowana jedna z Sal leKcyjNych w zS 
Nr 2 Na NowodworzaNce oraz  wyreMoNtowaNy 
Korytarz I SaNItarIaty SP 7 – Po Prawej

 biblioteka w sP 7 Na oSIedlu MŁodych

  sala lekcyjna zs2  oraz reMoNt FaSady w SP7 Na 
oSIedlu MŁodych

  elewacja Po terMoModernizacji w zS Nr 4 w 
ModlINIe twIerdzy
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    Dzięki realizacji inwestycji wzrośnie liczba miesz-
kańców mających dostęp do nowej, lokalnej bazy 
rekreacyjno-sportowej. 

Miasto złożyło też wnioski na zwrot kosztów usuwa-
nia skutków powodzi. 
Dotyczą one następujących obiektów:
1. Publiczne Przedszkole Nr 3

Całkowita wartość projektu: 130 000,00 zł
Zakładana wartość dofinansowania: 104 000,00 zł
W wyniku wysokiego poziomu wody w rzece 
Narew nastąpiło podsiąkanie wód gruntowych. 
Doszło do zalania pomieszczeń piwnicznych oraz 
sali gimnastycznej zlokalizowanej w przyziemiu 
budynku. Oprócz konieczności dezynfekcji po-
mieszczeń oraz skucia tynków wewnętrznych do 
poziomu na którym zalegała woda, całkowitemu 
zniszczeniu uległa podłoga sali gimnastycznej 
wykonana z parkietu. Z uwagi na okres zalega-
nia wodą przekraczający 3 tygodnie zachodzi 
konieczność gruntownego remontu sali gimna-
stycznej i pomieszczeń przyległych, łącznie z wy-
mianą posadzki cementowej i wykonaniem nowej 
izolacji wilgotnościowej;

2.  Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji (basen)
Całkowita wartość projektu: 500 000,00 zł

Zakładana wartość dofinansowania: 400 000,00 zł
W wyniku wysokiego poziomu wody w rzekach 
Narew i Wisła nastąpił wysięk wód gruntowych 
w obiektach wchodzących w skład NOSiR. Wy-
sięk spowodował zniszczenia w pomieszcze-
niach zaplecza socjalnego oraz w podbaseniu 
obiektu. Z uwagi na długość okresu zalegania 
wody oraz wysokość lustra konieczne wyda-
je się, oprócz likwidacji szkód wyrządzonych 
przez wody podziemne wykonanie także dre-
nażu opaskowego wraz z systemem studzienek 
chłonnych;
Wnioski na zwrot kosztów usuwania skutków po-
wodzi

3.  Boisko sportowe (wielofunkcyjne) zlokalizowane 
w Modlinie Starym przy ul. Mieszka I.
Całkowita wartość projektu: 60 000,00 zł
Zakładana wartość dofinansowania: 48 000,00 zł
Długotrwale utrzymująca się fala powodziowa 
doprowadziła do zniszczenia murawy boiska, jed-
nocześnie nanosząc szlam. Z uwagi na charakter 
boiska (boisko trawiaste) oraz ilość naniesionego 
wraz z wodą materiału cała płyta wymaga rekulty-
wacji poprzez dezynfekcję, wykonanie prac ziem-
nych polegających na usunięciu szlamu, wzboga-

ceniu warstwy rodzimej podłoża oraz wysiewie 
nowej mieszanki traw wraz z pielęgnacją w pierw-
szej fazie wzrostu i krzewienia. Sprzęt i wyposaże-
nie sportowe typu bramki oraz siedziska z ławkami 
wymagają mycia, dezynfekcji i ponownego zabez-
pieczenia w formie malowania. Wzmocnienia wy-
magają także podtopione skarpy usytuowane przy 
dojeździe do boiska.

Złożono także wnioski o umorzenie pożyczek. Ich 
efekt to dodatkowe 375 tys. 700 zł w budżecie mia-
sta, które zostały wykorzystane na zadania pn.: 
„Budowa miejskiej sieci kanalizacji w dzielnicy 
Modlin Stary”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kopernika i Al. Róż”, „Spinka wodociągu od 
ul. Akacjowej do ul. Partyzantów”, „Budowa miej-
skiej sieci kanalizacji w ulicy Staszica, Orzeszkowej, 
Lipowej i Krzywej”, „Budowa miejskiej sieci kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Górskiej”, „Budowa miej-
skiej sieci kanalizacyjnej w ul. Kopernika, Lipowej, 
Polnej, Kwiatowej i Al. Róż”. 
Druga część prezentacji zawierająca informację 
m.in. o zakresie inwestycji komunalnych, polityce 
społecznej miasta będzie kontynuowana na kolejnej 
sesji Rady Miejskiej. Zamieścimy z niej obszerną 
relację.
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Po złożeniu ankiet nadejdzie czas na opra-
cowanie wniosku o dofinansowanie, przy-
gotowanie studium wykonalności oraz in-
nych, wymaganych załączników. Niestety 

w chwili obecnej nie znamy jeszcze dokładnie daty 
zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie. 
Prawdopodobnie będzie to koniec października br. 
To co wiemy na pewno to tzw. wielkość alokacji 
oraz to, iż będzie to konkurs bez preselekcji, czyli 
jedynie wnioski kompletne w załączniki i popraw-
nie wypełnione będą mogły ubiegać się o dofi-
nansowanie. Alokacja to ilość pieniędzy przezna-
czona na konkurs. Tym razem będzie to około 10 
mln euro. Czy to dużo? Trudno ocenić, biorąc pod 
uwagę skalę potrzeb oraz fakt, iż jest to kwota prze-
znaczona na całe województwo mazowieckie. Jed-
no jest pewne – im lepiej przygotowany wniosek, 
tym większa szansa na przyznanie mu pieniędzy, 
stąd dość szczegółowe pytania w przygotowanym 
załączniku nr 1, składanym wraz z ankietą. Nie cho-
dzi tu o „utrudnienie” składającemu ankietę życia, 
a jedynie o zgromadzenie maksymalnie dużo infor-
macji, celem łatwiejszego skonstruowania studium 
wykonalności dla projektu.
A skoro już o pieniądzach mowa…
Podpisanie umowy pomiędzy Miastem a Mazo-
wiecką Jednostką to sygnał, aby zacząć podpisywać 
umowy z mieszkańcami. Logika wniosku jest taka, 
iż to właściciele domów będą użyczać Miastu część 
własnego dachu, celem instalacji na niej kolekto-

rów. Na jak długo? Na całe pięć lat – po tym okresie 
instalacja stanie się nieodpłatnie własnością użycza-
jącego. Czemu tak? Bo tak wynika z wytycznych 
UE i sposobu wdrażania programu. Po podpisaniu 
umowy pojawi się u mieszkańca przedstawiciel 
firmy, która wygra przetarg celem dokonania tzw. 
wizji lokalnej, opracowania projektu budowy sieci 
instalacyjnej oraz uzgodnienia z właścicielem tegoż 
projektu. Po wykonaniu instalacji, zostanie przed-
stawiony kosztorys powykonawczy. Dopiero wtedy 
trzeba będzie wnieść tzw. wkład własny na pozio-
mie 15% wartość instalacji. Czyli mówiąc inaczej 
koszt całej instalacji będzie pomiędzy 12,5 a 15 tys. 
złotych, z czego po wykonaniu systemu podpisują-
cy umowę przekaże na konto Miasta równowartość 
15% realnej kwoty związanej z wybudowaną insta-
lacją. Niestety jako użytkownicy będziecie także 
zmuszeni do corocznych przeglądów instalacji na 
swój koszt, co oznacza coroczny wydatek rzędu  
100 zł. Raz na około 5 lat będzie konieczność wy-
miany lub uzupełnienia glikolu etylenowego – 150 
do 200 zł. Po co glikol etylenowy?
Jest to substancja, która pełni funkcję tzw. nośnika 
ciepła. Będzie on krążył we wnętrzu kolektora i do-
piero w wymienniku oddawał energię zgromadzoną 
w procesie nagrzewania. Jak dotąd nie wiemy jeszcze 
czy zostaną zaprojektowane kolektory tzw. płytowe 
czy próżniowe. Odpowiedź na to pytanie przyniesie 
studium wykonalności. Tak czy inaczej w obu typach 
kolektorów tzw. nośnikiem jest glikol etylenowy. 

Kolejnym ważnym elementem systemu będzie tzw. 
zasobnik, czyli duży, zaizolowany zbiornik podłą-
czony do sieci wodnej, w którym dzięki systemowi 
wymienników glikol etylenowy będzie „oddawał 
swe ciepło” wodzie, finalnie podgrzewając ją. Za-
równo miejsce posadowienia zasobnika, jak i jego 
wielkość będą każdorazowo odpowiednio dobierane 
w zależności od ilości osób korzystających z systemu 
i od możliwości wygospodarowania w domu miejsca 
na taki zbiornik. 
Przybyli na spotkanie eksperci z firmy doradczej 
podkreślali, że system jest w pełni bezpieczny, 
a jego dodatkowe zabezpieczenie przed przegrza-
niem lub gradobiciem można osiągnąć poprzez 
montaż wraz z kolektorami systemu tzw. żaluzji, 
które także mogą być częścią instalacji na życze-
nie właściciela domu. W okresie letnim, ilość wy-
twarzanej przez system ciepłej wody w zupełności 
pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców domu, co 
do jej ilości oraz temperatury, poprzez odpowiednio 
dobrane usytuowanie oraz ilość modułów kolekto-
rowych. 
A co z tego będziemy mieć my wszyscy, zarówno 
ci którzy podpiszą umowy na kolektory, jak i ci 
niemający takiej możliwości? Pewnie przynajmniej 
w początkowym okresie spadek ilości zanieczysz-
czeń emitowanych do atmosfery wskutek spalania 
surowców energetycznych, które między innymi 
„podgrzewają” nam wodę, wykorzystywaną w ży-
ciu codziennym.

Spotkanie informacyjne w nowej siedzibie Nowodworskiego ośrodka Kultury zgromadziło 
kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Ilość zgromadzonych osób, zainteresowanych uczestnictwem 
w projekcie związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, spotkała się z zadowoleniem 
organizatorów. ale po kolei.

Kolektory, kolektory...
tekst i Foto wydzIaŁ PozySKIwaNIa FuNduSzy zewNętrzNych uM

 cd. ze str. 2 
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Wiersze A.D. 2010
w tym roku mija 66 lat od powstania w pobliskiej Puszczy Kampinoskiej wolnej od Niemców 
rzeczpospolitej Kampinoskiej. 22 sierpnia podczas uroczystości w wierszach uczczono tą rocznicę. 

nowodworskiego, a także miasta i gminy Nasielsk. 
Wśród nich była delegacja Rady Miejskiej w No-
wym Dworze Mazowieckim w osobach wiceprze-
wodniczącego Rady Sławomira Olikowskiego 
i Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nowego Dworu 
Mazowieckiego Zarządu Osiedla nr 8 Pana Tade-
usza Sosińskiego. 
Reprezentowane były też środowiska kombatanc-
kie, lokalne służby mundurowe, młodzież i harce-
rze, a także społeczność lokalna.
Oprawę ceremonialną uroczystości zapewniła 

kompania honorowa pod dowództwem kpt. Artura 
Bajwoluka, wystawiona przez 3. batalion zabez-
pieczenia z Dowództwa Wojsk Lądowych.
Po mszy świętej odprawionej w intencji  żołnierzy 
poległych w wojnie 1920 r., odczytano uroczysty 
Apel Poległych i oddano salwę honorową. Oficjal-
ne uroczystości zakończyła ceremonia złożenia 
wieńców i wiązanek kwiatów.
Następnie organizatorzy zaprosili wszystkich 
uczestników uroczystości na inscenizację bitwy 
pod Borkowem.

Nie inaczej było też i w tym roku. Uro-
czystości odbyły się 21 sierpnia pod Po-
mnikiem Chwały w Borkowie. Była to 

uroczystość o charakterze patriotyczno-religij-
nym. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciel 
Prezydenta RP Pan Waldemar Strzałkowski, re-
prezentanci Posłów na Sejm, Ministerstwa Obrony 
Narodowej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – Pan Tadeusz Nalewajk, Wojewody Mazo-
wieckiego, Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego, władz samorządowych oraz władz powiatu 

tekst aNeta PIelach-PIerścIeNIaK Foto www.wojsko-polskie.pl;  www.kampinoski-pn.gov.pl

Na cmentarzu partyzanckim w miejscowości 
Wiersze odbyła się uroczystość patriotycz-
no-religijna. Spoczywają tu żołnierze Armii 

Krajowej z Grupy „Kampinos”. To miejsce symbo-
liczne, świadectwo chwały i męstwa żołnierzy Polski 
Walczącej.
Rzeczpospolita Kampinoska powstała w 1944 roku. 
Żołnierze partyzanckiej Grupy Kampinos pod koniec 
lipca opanowali, a następnie przez dwa miesiące utrzy-
mywali tereny Puszczy. Przez dwa miesiące był to teren 
wolny od wojsk niemieckich. Stąd też nazwa „Niepod-
legła Rzeczpospolita Kampinoska”. 

Żołnierze Grupy „Kampinos” w krwawych walkach 
wyparli oddziały niemieckie i skutecznie bronili wy-
zwolonych terenów. Osłaniali również i wspierali 
walczącą w Powstaniu Warszawę. Ich krwawe boje 
pod Truskawiem i Jaktorowem, lotniskiem bielańskim 
i przy Dworcu Gdańskim wpisały się na trwałe do hi-
storii Wojska Polskiego.
Podczas uroczystości została odprawiona msza świę-
ta w intencji żołnierzy poległych za ojczyznę. Potem 
został odczytany Apel Pamięci, a następnie delegacje 
złożyły wieńce i wiązanki kwiatów na cmentarzu par-
tyzanckim w Wierszach.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele: Sejmu, 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, władz samo-
rządowych i Kampinoskiego Parku Narodowego, orga-
nizacji pozarządowych, harcerze, mieszkańcy Wierszy 
i okolicznych miejscowości oraz kombatanci, którzy 66 
lat temu walczyli o wolność i niepodległość w leśnych 
ostępach Puszczy Kampinoskiej. Nowy Dwór Ma-
zowiecki reprezentowali Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Bogdan Jeziorski oraz radny Rady Miejskiej 
Zenon Bąkowski. Wojskową asystę honorową wysta-
wiła 2. Mazowiecka Brygada Saperów.

90. rocznica Bitwy nad Wkrą 
90 lat temu, podczas Bitwy nad wkrą, 5. armia gen. Sikorskiego stoczyła zacięte walki z armią 
czerwoną. Szczególne znaczenie miały starcia pod Borkowem k. Nasielska.  Na pamiątkę tamtych 
wydarzeń corocznie w tej spokojnej, nadwkrzańskiej miejscowości odbywają się uroczystości 
rocznicowe. 

tekst aNeta PIelach-PIerścIeNIaK  Foto www.wojsko-polskie.pl
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Udział w zawodach wzięli głównie człon-
kowie Automobilklubu Stołecznego 
MAK, który był jednocześnie jednym 
ze współorganizatorów imprezy. Do 

grona organizatorów rajdu dołączyły także Urzędy 
Miejskie w Nowym Dworze Mazowieckim i Legio-
nowie. 
Pierwszy dzień zmagań sportowych odbył się w so-
botę 28 sierpnia na terenie targowiska miejskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Główna część 
imprezy miała miejsce dzień później na Rynku 
Miejskim w Legionowie.
Gościem specjalnym rajdu był czterokrotny mistrz 
Polski w wyścigach górskich Mariusz Stec i jego 
Mitsubishi Lancer EVO IX. Dodatkową atrakcją 
była możliwość przejażdżki z mistrzem. 
Formą prezentu dla zgromadzonych kibiców było 
show motocyklowej grupy „Stunterów” (akrobacje 
na ścigaczach – przyp. red.) oraz parada Harleyow-
ców. 
Przybyli na imprezę mieszkańcy i goście mogli 
również wziąć udział w tzw. Super Próbie. Każdy, 
kto chciał przetestować swoje możliwości oraz swój 
samochód mógł za darmo wziąć w niej udział. Je-
dynymi wymaganiami był sprawny samochód oraz 
kask.
Najlepszym zawodnikom, wręczone zostały cenne 
nagrody, Puchar Burmistrza Nowego Dworu Mazo-
wieckiego oraz Puchar Prezydenta Miasta Legiono-
wo, a także wiele innych nagród rzeczowych.
Rajdowy Puchar Radia Hobby był wspaniałą oka-
zją do zapoznania się z nowinkami technicznymi 
w dziedzinie motoryzacji, obejrzenia najnowszych 
modeli samochodów, a także wymiany uwag i do-
świadczeń między pasjonatami. 
Organizatorzy z satysfakcją przyznają, że impreza 
odniosła ogromny sukces, zarówno medialny, jak 
i organizacyjny. 
Patronami medialnymi wydarzenia były portale: 
warszawa.pl, motogen.pl, portal-motocyklowy.pl; 
czasopisma: Tygodnik LOKALNA, To i Owo, Ty-
godnik Nowodworski, PASMO, AUTO Warszaw-
skie. 
Liczni sponsorzy i partnerzy imprezy to: AUDIO 
ŚWIAT, AVIOTEX, JL AUTO, BETON, Skok 
Stefczyka, Zamek Castel, AKORD Meble, EURO-
KONTAKTY, CWKŁ, PWK Legionowo, PEC Le-
gionowo, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, Tampon 
Druk, Fresh, BANK PEKAO SA, Miejski Ośrodek 
Kultury w Legionowie.

Rajd Radia  
Hobby
tekst  aNeta PIelach-PIerścIeNIaK, Foto radIo hoBBy

w dniach 28–29 sierpnia odbył się wyścig samochodowy o rajdowy 
Puchar radia hobby 89,4 FM. Stacja organizowała imprezę już  
po raz drugi. zawodnicy ścigali się w Nowym dworze  
Mazowieckim i legionowie. 
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w walce o demokrację. Wspomniała ludzi, którzy za 
tą walkę zapłacili wysoką cenę. Podziękowała także 
wszystkim, którzy wówczas przyłączyli się do ruchu 
solidarnościowego na terenie miasta.
Kończąc zaznaczyła, że Solidarności nie może za-
właszczać sobie żadne ugrupowanie polityczne. „To 
był zryw całego narodu, a nie tylko wąskiej grupy 
ludzi” – dodała. 
Po wystąpieniu rozdała pamiątkowe medale działa-
czom Solidarności. 
Podczas sesji radni podjęli uchwałę o nadaniu imie-
nia NSZZ Solidarność skwerowi w centrum miasta, 
u zbiegu ulic Warszawskiej i Mazowieckiej.
Po zakończeniu sesji wszyscy przeszli na skwer. 
Okolicznościowe wystąpienie wygłosił w tym 
miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski. Burmistrz Jacek Kowalski odczytał Akt 
Nadania, po czym odsłonięto pamiątkową tablicę. 
Następnie ksiądz dziekan Bogdan Sankowski zmó-
wił modlitwę. 
Na zakończenie z głośników zabrzmiało „A mury 
runą…”. 

Obchody Święta Solidarności zostały zorganizowane 
z myślą o całym społeczeństwie nowodworskim. 
Dlatego po uroczystościach w centrum miasta zorga-
nizowano festyn rodzinny. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół LOMBARD, który z okazji jubileuszu związku 
realizował specjalną trasę koncertową po Polsce. Ze 
względu na trudną pogodę (było bardzo zimno, pa-
dał deszcz – przyp. red.) przygotowane specjalnie na 
tę okazję widowisko multimedialne światło-dźwięk 
zostało zaprezentowane w okrojonej wersji. Mimo 
to zgromadzona na stadionie publiczność bawiła się 
świetnie przy znanych, dobrych przebojach zespołu. 
Wcześniej na scenie prezentowali się: Darek Kordek, 
zespół Horyzonty w przebojach PRL-u oraz, ciepło 
przyjęty, zespół Blue Jeans. 
W trakcie festynu nie zabrakło także atrakcji dla naj-
młodszych. Na początku festynu odbył się specjalny 
program artystyczny, w którym najmłodsi brali ak-
tywny udział, za co zostali wynagrodzeni prezen-
tami. Były też darmowe skakańce-dmuchańce oraz 
przejażdżki na kucykach, które ufundowały władze 
miasta. 

W rocznicę powstania Solidarności 
władze Nowego Dworu Mazowiec-
kiego wraz z miejskimi działaczami 
NSZZ Solidarność zorganizowały 

uroczyste obchody. 
Pierwszym ich punktem była msza święta odprawio-
na w kościele parafialnym pw. św. Michała Archa-
nioła. Następnie, w urzędzie miejskim odbyła się 
uroczysta sesja rady. Oprócz władz miasta, burmi-
strza, przewodniczącego rady i radnych wzięli w niej 
udział m.in. Poseł na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska, 
przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Ma-
zowsze Andrzej Kropiwnicki, działacze Solidarności 
oraz inni zaproszeni goście. 
Jako pierwsza zabrała głos poseł Jadwiga Zakrzew-
ska. „Solidarność to piękne słowo, w ślad za nim po-
szły piękne czyny” – powiedziała zaczynając swoje 
wystąpienie. „Dzisiejszy dzień to okazja do podsu-
mowań i refleksji… Spotykamy się w wolnym kraju, 
wśród ludzi wybranych w wolnych wyborach. Nie 
byłoby to możliwe bez Solidarności” – zaznaczyła, 
podkreślając jednocześnie rolę jaką odegrał związek 

30-lecie 

Solidarności
tekst i Foto aNeta PIelach-PIerścIeNIaK

27 sierpnia uczciliśmy w naszym mieście 30. rocznicę powstania Solidarności. z tej okazji odbyła się msza 
święta, uroczysta sesja rady Miejskiej oraz nadano nazwę NSzz Solidarność skwerowi w centrum miasta. 
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Na spotkanie w Muzeum Kampanii Wrze-
śniowej i Twierdzy Modlin przybyli 
Obrońcy Modlina, ich rodziny, władze 
miasta, młodzież, harcerze oraz ucznio-

wie pobliskiej szkoły. Zebranych przywitał dyrek-
tor Muzeum Władysław Wyruch, który był gospo-
darzem tej części uroczystości. Jak powiedział: 
„to spotkanie zapewne jest jednym z ostatnich, na 
którym gościmy Obrońców Modlina. Te szeregi 
mocno się wykruszają – w ostatnim czasie opuściło 
nas trzech z nich”. Podkreślił też wagę spotkań pa-
triotycznych z udziałem młodzieży. Ze względu na 
trwające w Klubie Garnizonowym prace budowlane 
w tym roku spotkanie w muzeum było mini Spotka-
niem Pokoleń, które rokrocznie tam się odbywało. 
Fragment wspomnień ostatnich chwil przed kapi-

tulacją Twierdzy, zawartych w książce „Pamiętniki 
i korespondencja” odczytała córka nieżyjącego już 
Obrońcy Modlina Władysława Kocota. 
O godz. 11:00 pod Pomnikiem Obrońców Modlina 
odprawiona została uroczysta msza święta z cere-
moniałem wojskowym. Wzięli w niej udział: wete-
rani – Obrońcy Modlina z 1939 roku, poseł na Sejm 
RP Jadwiga Zakrzewska, władze powiatu – Prze-
wodniczący Rady Zdzisław Szmytkowski i Staro-
sta Krzysztof Kapusta, władze miasta – burmistrz 
Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski, radni Rady Miejskiej, młodzież 
szkolna, przedstawiciele organizacji społecznych 
i stowarzyszeń, przedstawiciele II Mazowieckiej 
Brygady Saperów z Kazunia, duchowieństwo, za-
proszeni goście, mieszkańcy.

Poczty sztandarowe wystawiły wszystkie nowo-
dworskie szkoły. Wartę Honorową pod Pomnikiem 
trzymali żołnierze II Mazowieckiej Brygady Sa-
perów oraz ubrani w mundury z epoki członkowie 
Grupy Rekonstrukcji Historycznych Kampinos. 
Ważnym elementem uroczystości były przemówie-
nia nawiązujące do wydarzeń wrześniowych z 1939 
roku. Pan Burmistrz Jacek Kowalski przywołał fakty 
historyczne związane z bohaterską obroną Twierdzy 
Modlin, podkreślając, że ziemia ta w 1939 r. stała się 
symbolem okrutnej, niesprawiedliwej ofiary systemu 
totalitarnego. Pani Poseł Jadwiga Zakrzewska mó-
wiąc o patriotyzmie wrześniowych dni przytoczyła 
osobiste przeżycia poety zawarte w strofach wiersza 
jednego z obrońców Modlina. Natomiast ks. Mateusz 
Molak, podczas mszy świętej polowej celebrowanej 

tekst i Foto aNeta PIelach-PIerścIeNIaK, KluB dzIeNNIKarSKI zS 4

Wrzesień 1939 
– pamiętamy...

11 września uczciliśmy w mieście 71. rocznicę 
obrony Modlina. obchody odbyły się tradycyjnie 
w twierdzy Modlin i składały się z trzech bloków: 
uroczystości w Muzeum Kampanii wrześniowej 
i twierdzy Modlin, mszy świętej polowej pod 
Pomnikiem obrońców Modlina oraz nadania 
nazwy ulicy i koncertu orkiestry dętej przy Bramie 
Północy.  
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przez proboszcza Cezarego Siemińskiego, odwoływał 
się do książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”. 
Mówił, że być Polakiem to znaczy pamiętać o histo-
rii, kulturze, pielęgnować obyczaje i język polski.
W trakcie spotkania pod pomnikiem padło wiele 
słów tak bliskich wszystkim uczestnikom uroczy-
stości, słów które w wyobraźni słuchaczy tworzyły 
obraz ziemi uświęconej krwią polskiego żołnierza- 
-obrońcy. 
Uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1939 
roku zakończył Apel Poległych i salwa honorowa. 
Następnie Obrońcy Modlina, Poseł Jadwiga Za-
krzewska, przedstawiciele władz samorządowych, 
delegacje towarzystw i stowarzyszeń, uczniowie 
nowodworskich szkół oraz inne delegacje złożyli 
wieńce i wiązanki w hołdzie żołnierzom poległym 
w obronie ziemi modlińskiej.
Następnie przy dźwiękach Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Płońska uczestnicy obchodów przeszli, 

wraz ze sztandarami, w okolice Bramy Poniatow-
skiego, gdzie nastąpiło, nadanie nazwy jednej z ulic 
Modlina Twierdzy im. pułkownika Ryszarda Go-
łąba – zasłużonego człowieka modlińskiej ziemi, 
autora monografii Nowego Dworu Mazowieckiego 
– Modlina Twierdzy, nestora przewodników nowo-
dworskich, badacza historii. Tę część uroczystości, 
z nieukrywanym wzruszeniem poprowadziła p. Elż-
bieta Wiercińska. Odsłonięcia tablicy z nazwą uli-
cy dokonali wspólnie z żoną ś.p. Ryszarda Gołąba 
burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Bisialski. Potem, pod Bramą 
Północy odbył się koncert orkiestry oraz występ 
grupy mażoretek. 
Twierdza Modlin to szczególne miejsce. Tu historię 
„czuje się” na każdym kroku. „Spotkania z historią” 
w jakich uczestniczą od kilku lat uczniowie modliń-
skiego Zespołu Szkół są wspaniałą lekcją patrioty-
zmu i narodowej dumy. Sprawiają, że młodzi ludzie 

chcą czerpać wzorce z bohaterów z dawnych lat. 
Wzorują się na ich postawach i sami stają się przy-
kładem dla młodszych kolegów.
Władze Nowego Dworu mazowieckiego składają 
podziękowania wszystkim organizacjom i insty-
tucjom, które pomogły w organizacji uroczystości 
m.in.: Księżom Parafii Nowodworskich, II Mazo-
wieckiej Brygadzie Saperów, Klubowi Przewod-
ników Terenowych „BASTION”, Stowarzysze-
niu Przyjaciół Muzeum Kampanii Wrześniowej 
i Twierdzy Modlin, GRH Kampinos, Związkowi 
Harcerstwa Polskiego – Hufiec Nowy Dwór Mazo-
wiecki, Agencji Mienia Wojskowego, 5. Ośrodkowi 
Przechowywania Sprzętu i III Okręgowym Warsz-
tatom Technicznym oraz wielu innym organizacjom 
z terenu miasta, które niosąc pomoc ułatwiły orga-
nizację tego, zakrojonego na szeroką skalę, przed-
sięwzięcia.

rzecz rozwoju wędkarstwa na terenie Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego.
Miłym akcentem było wręczenie przez Wiceprezesa 
Zarządu Okręgu odznak i wyróżnień dla osób zasłu-
żonych dla polskiego wędkarstwa.
Wśród odznaczonych byli również Burmistrz Mia-
sta Jacek Kowalski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Krzysztof Bisialski oraz Ksiądz Prałat Czesław 
Żyła.
Wręczono również nagrody dla zwycięzców okolicz-
nościowych, indywidualnych i drużynowych zawo-
dów wędkarskich.
Uroczystość, po złożeniu kwiatów pod tablicą upa-
miętniającą wędkarzy, którzy już odeszli, zakończyła 
się wspólną zabawą przy muzyce na żywo w wyko-
naniu zespołu Drinking Stones.

Wśród zaproszonych gości, których na wstępie 
powitał w imieniu Zarządu Prezes Koła Ta-

deusz Borowski, oprócz Pana Burmistrza byli mię-
dzy innymi: Przewodniczący Rady Miejskiej Pan 
Krzysztof Bisialski, Sekretarz Starostwa Powiato-
wego Pani Beata Duch-Kosiorek, przedstawiciele 
Okręgu Mazowieckiego PZW Waldemar Lewan-
dowski i Janusz Klenczon, ks. Prałat Czesław Żyła, 
Z-ca Komendanta Policji Rzecznej w Warszawie Pan 
Marek Gago, przedstawiciele sąsiednich Kół PZW 
z Modlina Twierdzy, Kazunia i Pomiechówka oraz 
liczne grono wędkarzy wraz z rodzinami.
Historię 60-lecia działalności wędkarzy na terenie 
miasta przedstawił Wiceprezes Sławomir Olikowski. 
W swoim wystąpieniu przypomniał o wielu kolegach 
wędkarzach, którzy wnieśli duży wkład pracy na 

Wędkarski jubileusz
w ostatnią sobotę sierpnia odbyła się uroczystość obchodów jubileuszowych 60-lecia powstania  
Koła Polskiego związku wędkarskiego. honorowym Patronatem imprezę objął Burmistrz Miasta 
jacek Kowalski.

tekst i Foto  SŁawoMIr olIKowSKI
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Bezpieczna droga do szkoły
dzisiejsza lekcja dotycząca bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły w Szkole Podstawowej Nr 7 w Nowym dworze Mazowieckim przeprowadzona 
została przez policjantkę. Niecodziennym gościem na ekranie był SpongeBob. dzieci z ogromnym entuzjazmem wzięły udział w konkursie z ich bohaterem 
kreskówek. Po takiej lekcji na pewno będą na drodze ostrożniejsze, a co za tym idzie bezpieczniejsze.

Dzięki uprzejmości komendanta jednostki 
pana Andrzeja Hiszpańskiego oraz organi-
zatorów wycieczki, państwa Anny i Jakuba 

Wysockich, rodziców jednej z naszych wychowa-
nek, dzieci mogły dokładnie poznać pracę strażaka. 
Przedszkolaki po kolei zapoznawały się z różnymi 
rodzajami pojazdów, sprzętem jaki znajduje się 
w poszczególnych wozach. Każde dziecko choć 
na chwilę mogło zostać prawdziwym strażakiem, 
przymierzając hełm, kurtkę, czy zasiadając w ka-
binie pojazdu strażackiego. Z olbrzymim zaanga-
żowaniem, profesjonalnie i w ciekawy sposób pan 
Jakub Wysocki, tata Oli, oraz wszyscy pracownicy 
Komendy przedstawili nam swoją ciężką, ale jakże 
interesującą pracę. 
Na twarzach dzieciaczków można było zauważyć 
jak na przemian maluje się radość, zdziwienie i za-
chwyt. Po tylu fantastycznych przeżyciach na dzieci 
czekał poczęstunek przygotowany przez panią Anię.  
Mimo zmęczenia daleką drogą wszyscy wrócili do 
przedszkola zadowoleni, z dużym bagażem nowych 
doświadczeń i mnóstwem niezapomnianych wrażeń. 
Tak miła i przyjazna atmosfera, ciepło i serdeczność 
wszystkich, którzy poświęcili swój czas dzieciom, 
na pewno na długo pozostanie w pamięci.
Za pośrednictwem miesięcznika „Fakty Nowo-
dworskie” składamy serdeczne podziękowania 
na ręce Komendanta Państwowej Straży Pożarnej 
Pana Andrzeja Hiszpańskiego oraz dla wszystkich 
Strażaków. 

tekst  i Foto www.kppnowydwor.policja.waw.pl

Wszyscy wiemy, jak wiele zależy od bez-
piecznego i prawidłowego zachowania 
naszych pociech. Aby mogły prawidłowo 

postępować, muszą się najpierw tego nauczyć. Dlatego 
nowodworscy policjanci w ramach akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły” prowadzą prelekcje dla najmłodszych 
mieszkańców naszego powiatu na temat bezpiecznych 
zachowań. Dziś takie spotkanie było przeprowadzo-
ne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Spotkanie odbyło się w szkol-
nej świetlicy i uczestniczyły w nim dzieci w wieku od 
7 do 10 lat.
Policjantka nowodworskiej komendy najpierw przypo-
mniała, że dzieci muszą zachowywać się właściwie nie 
tylko w drodze do i ze szkoły, ale także w samej szkole. 
Następnie opowiedziała o bezpiecznych zachowaniach 
na drodze. Kolejnym etapem było obejrzenie filmu ze 
SpongeBobem oraz udział w quizie. Dzieci bezbłędnie 
udzielały prawidłowych odpowiedzi, a ich kreskówko-
wy znajomy ciągle je chwalił. Na koniec wszyscy bawi-
li się przy piosence „Przepisowy ruch drogowy”.

Poznajemy 
zawody
tekst i Foto dorota BrzezIńSKa, MaGdaleNa zyGMuNtowIcz

dnia 17 września br. dzieci z gr. VI 
„Gwiazdeczki” z Publicznego Przedszkola nr 5 
odwiedziły Komendę Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym dworze Mazowieckim. 
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Szkolna wymiana 
dnia 5 września (niedziela) grupa 13 uczniów wraz z 2 nauczycielkami, germanistką p. agnieszką 
Nowakowską oraz anglistką p. agnieszką Kowalską, wyruszyła na rewizytę do Niederorschel w landzie 
turyngia.  Nasza podróż trwała dość długo, bo aż 12 godzin i była dość męcząca. Po 4 przesiadkach 
do leinefelde dotarliśmy ok. godziny 19. Stąd zabrały nas do własnych domów rodziny uczniów, którzy 
gościli u nas. 

Sala została wyposażona w najnowsze urzą-
dzenia rozwijające umiejętności w zakresie 
małej i dużej motoryki oraz integracji zmy-

słowej i stymulacji wielozmysłowej uczniów. 
Dzieci z klas 0–III Szkoły Podstawowej w Modli-
nie Twierdzy mają teraz możliwość korzystania 
z zajęć w formie zabaw ruchowych na sali wypo-
sażonej w urządzenia do stymulacji rozwoju rucho-
wego dzieci i pomoce do usprawniania układu słu-
chowego, wzrokowego i węchowego. Na zajęciach 
wykwalifikowany trener wykorzystuje specjalne 
huśtawki, platformy, hamaki, belki, równoważnie, 
trampoliny, pochylnie i deskorolki terapeutyczne.
Za sprzęt wysokiej klasy oraz salę wszystkie dzieci 
dziękują Panu Burmistrzowi Jackowi Kowalskie-
mu i Dyrektorowi Zespołu Szkół w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim – Modlin Twierdza Panu Zdzi-
sławowi Szmytkowskiemu.

tekst i Foto KlaudIa NIeSŁuchowSKa

W poniedziałek rano zostaliśmy powitani 
przez panią Barbarę Zimmermann. Na-
uczycielka chemii przybliżyła nam system 

szkolnictwa w Niemczech. Później udaliśmy się na 
lekcję języka niemieckiego oraz matematyki. Biorąc 
udział w zajęciach można było zauważyć, iż między 
nauczycielami w tej szkole a uczniami panują bli-
skie, przyjazne kontakty. Wraz z panią Zimmermann 
zwiedziliśmy wielką szkołę Regelschule „Europas-
chule” Niederorschel. Szczególnie spodobała mi się 
pracownia, w której uczniowie wykonują różne prace 
manualne. Jest to bardzo pracochłonne, gdyż wyma-
ga ok. 3 miesięcy, jednak warte rezultatu. Po skoń-
czonych zajęciach w szkole wybraliśmy się na spacer 
po malowniczym miasteczku, w którym mieszkali-
śmy. W pamięć zapadły mi przepiękne domy z muru 
pruskiego, a także mały strumyk przepływający mię-
dzy nimi. Przebywając tam można było poczuć się 

jak w zamierzchłych czasach. Po odwiedzeniu przed-
szkola, do którego uczęszczają dzieci w wieku od  
1 do 3 roku życia udaliśmy się do ratusza, w którym 
osobiście przywitał nas burmistrz. Mogliśmy tam 
oprócz biura burmistrza zobaczyć salę Urzędu Sta-
nu Cywilnego i dowiedzieć się więcej szczegółów 
na temat małżeństw zawieranych w tym rejonie. Po 
południu w jednej z sal miejscowego muzeum zjedli-
śmy razem pizzę, a potem podziwialiśmy ekspozycję 
muzealną dotyczącą tego rejonu. 
Następnego dnia, we wtorek, pojechaliśmy au-
tokarem do Soltau. Celem naszej wycieczki był 
znajdujący się tam ogromny (gdyż aż 850 tys. m2) 
park. Jednymi z wielu rozrywek były: Colossos – 
największa drewniana kolejka na świecie jadąca 
nawet z szybkością 120 km/h, a później spadająca 
prawie pionowo w dół 60 m. Ciekawostką jest, że 
colossos trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, jako 
największy rollercoaster świata o drewnianej kon-
strukcji. Na szczególną uwagę zasługuje także limit 
– kolejka pętlowa przypominająca wyciągi krzeseł-
kowe w górach, pędzi ona z prędkością dochodzącą 
do 80 km/h, przerzuca pasażerów 5 razy do góry 
nogami w 3 różnych inwersjach – są one zapoży-
czone z akrobacji lotniczych. Wśród atrakcji wod-
nych do najlepszych należał spływ pontonami oraz 
dzika woda. Mimo że mokrzy, wszyscy zeszliśmy 
z nich niezmiernie szczęśliwi. Znaleźć można było 
również atrakcje dla amatorów spokoju, jak wieża 
widokowa mierząca 75 metrów czy ogród, w któ-
rym można się odprężyć i odpocząć od zgiełku. Nie-

stety o godzinie 17 musieliśmy wracać do autobusu, 
a potem do Niederorschel. 
Rankiem kolejnego dnia pojechaliśmy do Erfurtu 
– stolicy landu. Wspólnie zwiedziliśmy najważniej-
sze zabytki, między innymi Katedrę i Kościół św. 
Seweryna, Katedrę Najświętszej Maryi Panny oraz 
Krämerbrücke – most łączący brzegi rzeki Gery. 
Znajdują się na nim budynki mieszkalne, obecnie 
w większości jednak mieszczą się tam tylko pra-
cownie artystyczne. Później mieliśmy czas wolny, 
większość z nas spędziła go zwiedzając mniej zna-
ne zabytki, chodząc po małych sklepikach lub gale-
riach handlowych. Po powrocie czekała nas bardzo 
miła niespodzianka, nasi goście przygotowali pokaz 
taneczny oraz krótki program artystyczny. Później 
wspólnie śpiewaliśmy piosenki i uczyliśmy się tań-
czyć, co niestety średnio nam wychodziło, jednak 
przysporzyło wiele śmiechu i radości.
W czwartek zwiedziliśmy Muzeum Graniczne, 
gdzie poznaliśmy historię podziału Niemiec na  
2 części: wschodnią NRD i zachodnią RFN oraz 
późniejszego zjednoczenia. 
Niestety później pogoda nam nie dopisała i musieli-
śmy zrezygnować z odwiedzenia miasta Duderstadt. 
W zamian za to całą grupą pojechaliśmy na kręgle. 
Po powrocie spotkaliśmy się na wieczorze poże-
gnalnym. Każda z rodzin, która nas gościła zrobi-
ła jakąś typową niemiecką potrawę, więc na stole 
głównie królowały sałatki ziemniaczane.
Niestety następnego dnia nadszedł czas, gdy musie-
liśmy się pożegnać. Na schodach szkoły zrobiliśmy 
ostatnie pamiątkowe zdjęcie. Wtedy po naszych po-
liczkach popłynęły łzy. Moment rozstania nie był 
łatwy, gdyż bardzo się ze sobą zżyliśmy. Nawet po 
powrocie do kraju utrzymujemy kontakt. Mam na-
dzieję, że nie zostanie on z biegiem czasu zerwany.
„Wymiana polsko-niemiecka mogła się odbyć 
dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży” – dodaje p. mgr Agniesz-
ka Nowakowska, nauczyciel-germanista odpowie-
dzialny za wymianę.

K. Niesłuchowska

Integracja sensoryczna
zespół Szkół w Nowym dworze Mazowieckim  Modlin twierdza wzbogacił się o fantastyczną salę 
do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. Gabinet powstał dzięki dofinansowaniu 
z rządowego programu „radosna Szkoła”. Program ma na celu wspieranie organów prowadzących 
szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych 
uczniów.

tekst i Foto zS 4
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Wakacje z NOSiR-em to propozycja 
spędzenia wolnego czasu na sporto-
wo, to chęć zainteresowania sportem 
i rekreacją ruchową jak najszerszego 

grona młodych ludzi. 
Każdy dzień został zaplanowany tak, aby codziennie 
dominowała inna dyscyplina sportowa. Poszczegól-
ne dni nazwano ich imieniem: dzień lekkoatletyczny, 
strzelecki, tenisa ziemnego, biathlonowy, piłki ręcz-
nej, piłki nożnej, koszykówki, halowej piłki nożnej, 
historii sportu, piłki siatkowej, bokserski, aerobiku, 
szachowy, pływacki, bilardowy, łuczniczy, kolarski, 
tenisa stołowego. 
Oprócz dominującej danego dnia dyscypliny sportu, 
udostępnione były sektory hali sportowej, boisko 
piłkarskie ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne, 
korty tenisowe, pomieszczenie klubowe z zestawem 
gier świetlicowych, stoły do tenisa stołowego, stół 
bilardowy oraz bieżnia wokół boiska. 
Wszystkie te możliwości były wykorzystywane 
w większym lub mniejszym stopniu. Tradycyjnie 
największym zainteresowaniem cieszyły się: bilard, 
tenis stołowy, halowa piłka nożna oraz siatkówka.
W czasie akcji zorganizowano, przy wydatnej po-
mocy nowodworskiej Policji i WOPR-u, cztery po-

gadanki o następującej tematyce: „Bezpieczeństwo 
nad wodą”, „Nie ufaj obcym!”, „Narkotyki – nigdy 
w życiu!”, „Bezpieczna droga do szkoły”.
Codziennie wszyscy uczestnicy akcji otrzymywali 
pączka lub drożdżówkę i napoje chłodzące. W po-
częstunku dla dzieci wydatnie partycypował dar-
czyńca znacznej części tych wypieków Pan Ireneusz 
Jankowski, właściciel piekarni „KOŁACZ”, za co 
w imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy. 
Intencją naszej akcji było wykorzystanie obiektów 
NOSiR i pracy wszystkich trenerów i instruktorów 
z ograniczeniem do minimum wyjazdów. Wyjątkiem 
był oczywiście wyjazd na basen. 
Dzięki uprzejmości właścicieli Hotelu Warszawian-
ka Centrum w Jachrance mogliśmy skorzystać z ba-
senu i urządzeń wodno-rekreacyjnych tego ośrodka. 
Bardzo dziękujemy za umożliwienie realizacji dnia 
pływackiego w tak atrakcyjnej formie. 
W sumie w akcji Wakacje z NOSiR-em wzięło udział 
167 uczestników, w tym 38 dziewcząt. Ogólna suma 
uczestników wyniosła 524 osoby. Opiekę i organizo-
wanie zajęć sprawowało 23 trenerów i instruktorów 
różnych sekcji zatrudnionych w NOSiR. 
Biorąc pod uwagę inne możliwości spędzania waka-
cji – liczne wyjazdy rodzinne oraz wyjazdy zorga-

nizowane, w naszych sportowych imprezach wzięła 
udział nadspodziewanie duża liczba dzieci i młodzie-
ży. Zakończenie naszej akcji uatrakcyjniło wręczenie 
pucharów i dyplomów dla najbardziej aktywnych 
uczestników oraz złotych medali dla wszystkich, 
którzy chociaż trzy razy skorzystali z naszej oferty 
spędzenia wolnego wakacyjnego czasu. Wszyscy 
obecni otrzymali słodycze.
Jednocześnie Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zorganizował również wyjazdowe formy sporto-
wego wypoczynku. 
42 chłopców w wieku 10–12 lat uczestniczyło 
w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Do-
biegniew Cup w dniach 19–25 lipca. W obozach 
sportowych wzięła udział szeroka grupa młodzieży 
m.in. 21 juniorów piłki nożnej w Cieszynie w dniach 
5–12 sierpnia, 46 trampkarzy piłki nożnej w Ustce 
w dniach 9–17 sierpnia, 10 bokserów w Jeleniej Gó-
rze w dniach 9–19 sierpnia, 18 młodziczek piłki siat-
kowej we Władysławowie w dniach 14–25 sierpnia, 
17 najmłodszych dziewcząt sekcji siatkówki w Rynie 
w dniach 15–25 sierpnia. 
W obozach sportowych organizowanych przez  
NOSiR uczestniczyło łącznie 154 młodych sportow-
ców z Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic.

Podsumowanie
Lata z NOSiR-em
w dniach 26.07–20.08.2010 r. Nowodworski ośrodek Sportu i rekreacji organizował w swoich obiektach 
zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej pod nazwą wakacje z NoSir-em. Były to działania w ramach 
ogólnomiejskiej akcji lato w Mieście 2010. zajęcia odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku,  
w godz. 9.00–14.00.

tekst i Foto NoSIr
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Lato z biblioteką 2010
w okresie wakacji placówki biblioteczne były otwarte dla czytelników od poniedziałku do piątku.

W dniach 5–16.08.2010 w Jastrzębiej Górze 
odbyła się kolonia letnia zorganizowana 
przez Uczniowski Klub Sportowy LOTNI-

SKO MODLIN. Udział w niej wzięły dzieci i młodzież 
z Zespołu Szkół nr 3, a także Szkół Podstawowych nr 5 
i 7 z Nowego Dworu Mazowieckiego. Podczas pobytu 
na kolonii dopisywała nam świetna pogoda, wspaniale 
bawiliśmy się i aktywnie odpoczywaliśmy. Poza plażo-
waniem, czyli zwykłym relaksem, należy odnotować 
dwukrotny pobyt w aquaparku w Sopocie, wycieczkę do 
Sopotu i Gdyni, gdzie zwiedziliśmy molo, port w Gdyni, 
a także okręt wojenny ORP BŁYSKWICA. Na pewno 
dla wielu uczestników kolonii wspaniałą atrakcją była 
wycieczka fakultatywna do Malborka, gdzie zwiedzili-
śmy XIII-wieczny zamek krzyżacki. Należy odnotować 
również spacer do Rozewia, gdzie zwiedziliśmy latarnię 
morską. Nasz pobyt umilały nam gry i zabawy terenowe 
na świeżym powietrzu. Wieczory wypełniały dyskote-
ki i imprezy karaoke. Warto dodać, iż pobyt na kolonii 
letniej w Jastrzębiej Górze zakończył się wspaniałym 
ogniskiem, na którym to dokonaliśmy podsumowania 
naszego pobytu, wręczyliśmy nagrody, a także upiekli-
śmy kiełbaski. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci są 
zadowolone z udziału w kolonii.
Warto dodać, że kolonia letnia odbyła się głównie dzię-
ki zaangażowaniu finansowemu rodziców. Jednak nie 
zabrakło również, jak co roku, pomocy finansowej ze 
strony władz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, za co 
w imieniu swoim własnym, władz UKS LOTNISKO 
Modlin, ale przede wszystkim rodziców i ich dzieci, 
serdecznie dziękuję.  
Teraz przed nami zima i kolonia zimowa, a w niej ak-
tywny wypoczynek, nauka i jazda na nartach. Wszyst-
kich chętnych serdecznie zapraszam. 
Mamy nadzieję, że po raz kolejny będziemy mogli li-
czyć na współpracę i pomoc ze strony władz Urzędu 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

tekst i Foto MBP

Dla dzieci, które spędzały wakacje w mie-
ście przygotowano szereg propozycji za-
gospodarowania czasu wolnego. Zajęcia 

odbywały się w godzinach otwarcia bibliotek, wg 
zainteresowania czytelników.
Akcja „Lato z biblioteką 2010” prowadzona była 
w Oddziale dla Dzieci przy ul. Paderewskiego 
i dwóch filiach: na Osiedlu Młodych i w Modlinie 
Starym. Dzieci mogły skorzystać także z dostęp-
nych gier edukacyjnych i programów multimedial-
nych oraz bezpłatnego dostępu do Internetu. Nie za-
brakło konkursów literackich, zabaw edukacyjnych 
i ruchowych, zajęć plastycznych i komputerowych 
oraz głośnego czytania książek, a przede wszystkim 
– świetnej zabawy.
Biblioteki odwiedziło w tym okresie 1518 dzieci 
do lat 15, którym udostępniono 3369 egzemplarzy 
zbiorów bibliotecznych, w tym:
– 2434 książek,
– 435 czasopism,
–  500 egzemplarzy multimediów i gier komputero-

wych.
W ramach wakacyjnej pracy z czytelnikiem dzie-
cięcym zorganizowano 32 zajęcia, w których udział 
wzięło 350 dzieci, w tym:
* 30 – w spotkaniach z wróżką (czytanie bajek dla 
najmłodszych);
* 276 – w zajęciach świetlicowych, plastycznych;
* 19 – w konkursach rysunkowych;
* 25 – w zgaduj-zgadulach literackich.
 
Ponadto z multimediów, gier komputerowych i bez-
płatnego Internetu skorzystało 1900 dzieci.

Wakacje nad morzem
zespół Szkół w Nowym dworze Mazowieckim Modlin twierdza wzbogacił się o fantastyczną salę 
do pracy z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej. Gabinet powstał dzięki dofinansowaniu 
z rządowego programu „radosna Szkoła”. Program ma na celu wspieranie organów prowadzących 
szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych 
uczniów.

tekst i Foto artur cIecIerSKI
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BURMISTRZ MIASTA
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO 
W  URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE 
MAZOWIECKIM
1.  Audytorem wewnętrznym może być osoba, któ-

ra zgodnie z ustawą o finansach publicznych (j.t.  
Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.):
1)  ma obywatelstwo państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub innego państwa, którego 
obywatelom, na podstawie umów międzynaro-
dowych lub przepisów prawa wspólnotowego, 
przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była karana za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

4)  posiada wyższe wykształcenie;
5)  posiada następujące kwalifikacje do przeprowa-

dzania audytu wewnętrznego:
a)  jeden z certyfikatów: Certified Internal Au-

ditor (CIA), Certified Government Auditing 
Professional (CGAP), Certified Information 
Systems Auditor (CISA), Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA), 
Certified Fraud Examiner (CFE), Certification 
in Control Self Assessment (CCSA), Certified 
Financial Services Auditor (CFSA) lub Char-
tered Financial Analyst (CFA), lub

b)  złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem po-
zytywnym egzamin na audytora wewnętrzne-
go przed Komisją Egzaminacyjną powołaną 
przez Ministra Finansów, lub

c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d)  dwuletnią praktykę w zakresie audytu we-

wnętrznego i legitymuje się dyplomem ukoń-
czenia studiów podyplomowych w zakresie 
audytu wewnętrznego, wydanym przez jed-
nostkę organizacyjną, która w dniu wydania 
dyplomu była uprawniona, zgodnie z odręb-
nymi ustawami, do nadawania stopnia na-
ukowego doktora nauk ekonomicznych lub 
prawnych.

2. Wymagania dodatkowe:
–  doświadczenie zawodowe na stanowisku audy-

tora wewnętrznego,
–  doświadczenie w  administracji publicznej,
–  znajomość zagadnień związanych z funkcjono-

waniem samorządu terytorialnego,
–  oczekiwana znajomość języka angielskiego 

w stopniu pozwalającym na czytanie i rozumie-
nie dokumentów,

–  wysoka kultura osobista, umiejętność analitycz-
nego myślenia, 

–  umiejętność rozwiązywania konfliktów interper-
sonalnych,

–  cechy osobiste: bezstronność, samodzielność, kre-
atywność, rzetelność, punktualność, uczciwość, 
staranność, asertywność, systematyczność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
•  Przygotowanie rocznego i wieloletniego planu au-

dytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka.
•  Opracowywanie i aktualizowanie programów 

i list weryfikacyjnych zadań audytowych; plano-
wanie i monitorowanie harmonogramów pracy 
audytu oraz rekomendowanie wdrożeń dotyczą-
cych form, systemów i procedur realizacji obo-
wiązków i osiągania celów audytu wewnętrznego.

•  Realizowanie zadań audytowych zgodnie z za-

stwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 
dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Na-
rodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr. 25, 
poz. 162),

5.  Zatrudnimy również osobę z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności. 

6. Oferujemy:
–  pracę na samodzielnym stanowisku,
–  stabilizację zatrudnienia, dobre warunki pracy,
–  możliwość rozwoju.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w Wydziale Kadr, pokój 310 – Urząd Miejski w No-
wym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 
z dopiskiem: 
Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrz-
nego w terminie do dnia 15.10.2010 r. Aplikacje, 
które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane 
(nie liczy się data stempla pocztowego).
Od dnia 18.10.2010 r. lista osób spełniających wy-
magania formalne będzie dostępna w Wydziale 
Kadr  dla uczestników procesu rekrutacji. Wydział 
Kadr poinformuje kandydatów, którzy spełnili wy-
magania formalne, o sposobie oraz terminie dalszej 
rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz na tablicy  informacyjnej w siedzibie Urzędu, 
przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym Dworze Ma-
zowieckim.
Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie da-
nych 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 dal-
szego etapu rekrutacji, prosimy o zgłaszanie się do 
Wydziału Kadr celem odbioru dokumentów aplika-
cyjnych.

Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 07.09.2010 r.
Burmistrz Miasta 

Jacek Kowalski

Stanowisko w UM

Dzień edukacji narodowej

sadami i trybem przewidzianym w przepisach 
prawnych, powszechnie uznawalnymi standar-
dami oraz regulaminem działalności audytora 
wewnętrznego. 

•  Wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzędzie 
w szczególności poprzez:
–  badanie wiarygodności sprawozdań finanso-

wych oraz sprawozdań z wykonania budżetu 
głównie w zakresie przestrzegania zasad ra-
chunkowości, zgodności zapisów w księgach 
rachunkowych z dowodami księgowymi, 
zgodności sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu z zapisami 
w księgach rachunkowych,

–  dokonanie oceny przestrzegania zasady ce-
lowości i oszczędności w dokonywaniu wy-
datków, uzyskiwania możliwie najlepszych 
efektów w ramach posiadanych środków oraz 
przestrzegania terminów realizacji zadań i za-
ciągniętych zobowiązań,

–  identyfikowanie i analiza w danym zadaniu 
audytowym przyczyn nieekonomicznych 
i nieefektywnych praktyk, ocenianie alterna-
tywnych rozwiązań, które mogą przynieść 
pożądane rezultaty, formułowanie zleceń do-
tyczących konkretnych obszarów działalności 
Urzędu,

–  ocenianie adekwatności i efektywności proce-
dur rachunkowości oraz systemów operacyj-
nych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,

–  dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad i stan-
dardów audytu, sporządzanie sprawozdania 
z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

•  Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu we-
wnętrznego oraz udostępnianie dokumentacji 
audytowej odpowiednim instytucjom kontrolu-
jącym za pośrednictwem Burmistrza.

•  Przeprowadzanie czynności sprawdzających, do-
konując oceny zastosowania uwag i wniosków 
zawartych w sprawozdaniu z audytu wewnętrz-
nego.

•  Sporządzanie audytu poza rocznym planem – 
w uzasadnionych przypadkach i na wniosek 
Burmistrza.

•  Wykonywanie czynności doradczych – m.in. 
sporządzanie sprawozdań, dokonywanie analiz, 
badania audytowe.

4. Wymagane dokumenty:
–  list motywacyjny,
–  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej 

się o zatrudnienie (wzór na stronie www.bip.no-
wydwormaz.pl),

–  dokumenty poświadczające doświadczenie za-
wodowe (kserokopia),

–  dokument poświadczający wykształcenie (kse-
rokopia),

–  kserokopie dokumentów potwierdzających kwa-
lifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu 
wewnętrznego,

–  własne oświadczenie stwierdzające, że osoba nie 
była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną 
zdolność do czynności prawnych (wzór na stro-
niewww.bip.nowydwormaz.pl), 

–  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach (kserokopie),

–  oświadczenie, że kandydat złożył oświadczenie 
lustracyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 
14.02.2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeń-

Szukać prawdy, kochać piękno,
chcieć dobra, czynić najlepsze –
To zadanie i cel człowieka…”
M. Mendelssohn

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy ser-
deczne życzenia Nauczycielom i Pracownikom 
Oświaty wszystkich nowodworskich szkół i przed-
szkoli. 
Niech praca na rzecz młodego pokolenia będzie dla 
Was źródłem satysfakcji. Życzymy wielu sukcesów 
osobistych i zawodowych, spełnienia wszystkich 
zamierzeń i aby trud podejmowany na rzecz rozwo-
ju oświaty spotkał się z uznaniem społecznym. 
Niech każdy dzień będzie pełen optymizmu i radości. 

W imieniu władz samorządowych

Krzysztof Bisialski  Jacek Kowalski
Przewodniczący  Burmistrz Miasta
Rady Miejskiej



Saraceni – Czerwone Diabły 1:2
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Saraceni: Szafran – 1; 
Czerwone Diabły: Bocheński P. – 1 ; Budyś – 1;
Fc Osiedle – Czerwone Diabły 1:3
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Fc Osiedle: Gałęza – 1; 
Czerwone Diabły: Bocheński P. – 2; 
Topczewski – 1;
Białe Anioły – Saraceni 3:0
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Białe Anioły: Rusek – 1; 
Olejniczak K. – 1; Domaracki – 1;
Fc Osiedle – Saraceni  3:0 
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Fc Osiedle: Gałęza – 2; 
Garbacewicz – 1; 
Czerwone Diabły – Białe Anioły 1:1
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Czerwone Diabły: Topczewski – 1; 
Białe Anioły: Rusek – 1;

W turnieju wystartowały cztery drużyny 
chłopców: Saraceni – opiekun mgr 
Barbara Siwek, Fc Osiedle – opiekun 
mgr Janina Wilde, Czerwone Diabły – 

opiekun mgr Agnieszka Biegaj, i Białe Anioły – opie-
kun Justyna Pręgowska. Organizatorem turnieju był, 
niżej podpisany, Sławomir Krzeczkowski.
Wszystkie drużyny reprezentowały kategorię wieko-
wą 12–13 lat. 
Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każ-
dym” i odbyły się w dniach 9–10 września br. 
W opinii opiekunów, obserwatorów i dużej grupy 
kibiców warto organizować takie turnieje dla dzieci 
i młodzieży. Tu, na boisku naprawdę widać zaanga-
żowanie, wolę walki, a przede wszystkim wolę zwy-
cięstwa. Nikt nie drepcze po boisku co chwila patrząc 
na zegarek (albo na kasę), tu się walczy o każdy cen-
tymetr trawy. 
Mam nadzieję, że takie zmagania oglądają piłkarze 
naszej ekstraklasy – panowie, warto, to doskonała 
szkoła. 
Ostatecznie turniej gminny wygrała drużyna Czer-
wonych Diabłow prowadzona przez mgr Agnieszkę 
Biegaj. 

A oto wyniki poszczególnych meczów i końcowa ta-
bela:
Fc Osiedle – Białe Anioły 3:0
Bramki zdobyli:
Dla zespołu Fc Osiedle: Garbacewicz – 2; 
Gałęza – 1;

Turniej na Orliku
Na orliku w twierdzy Modlin rozegrano gminny turniej piłkarski o Puchar Premiera. Na apel Szkolnego związku 
Sportowego odpowiedział uczniowski Klub Sportowy „reduta” z Modlina twierdzy. zmagania młodych piłkarzy 
obserwował przedstawiciel Ministerstwa Sportu i turystyki. 

tekst i Foto SŁawoMIr KrzeczKowSKI

Królem strzelców turnieju został Mateusz Gałęza 
z zespołu Fc Osiedle, zdobywca 4 bramek. Na zakoń-
czenie zawodów nagrody ufundowane przez Mini-
sterstwo Sportu i UKSn „Reduta” wręczył Dyrektor 
Zespołu Szkół nr 4 mgr Zdzisław Szmytkowski.

Szczególne podziękowanie należy się opiekunkom 
zespołów, które mobilizowały i dopingowały swoje 
drużyny, Karolowi Biegajowi – ratownikowi me-
dycznemu, który poświęcił swój wolny czas, aby za-
bezpieczyć zawody pod względem medycznym. 

Swoją pracę znakomicie wykonał sędzia zawodów 
Piotr Krzeczkowski, który w sposób fachowy i cał-
kowicie bezstronny poprowadził całe zawody.

Na nasz turniej przybył również przedstawiciel Mi-
nisterstwa Sportu, który pogratulował wszystkim 
właściwej organizacji turnieju i stwierdził, że nasz 
Orlik „żyje”, a to określenie było najlepszą pochwałą 
naszej pracy.

tabela końcowa

Fc osiedle białe 
anioły

czerwone 
diabły

saraceni mecze punkty bramki miejsce

Fc osiedle X 3:0 1:3 3:1 3 6 7:4 II

biał anioły 0:3 X 1:1 3:0 3 4 4:4 III

czerwone 
diabły

3:1 1:1 X 2:1 3 7 6:3 I

saraceni 1:3 0:3 1:2 X 3 0 2:8 IV
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Przejawy dobrej gry były już widoczne na 
obozie przygotowawczym w sparingach. 
Później, tuż przed ligą, było nieco gorzej, 
lecz spowodowała to zadyszka po okresie 

przygotowawczym. Okazało się, że młodzi adepci 
doskonale trafili z formą. Już w pierwszym meczu 
z trudnym rywalem z Radomia wygrali nieznacznie 
1:0 po golu Wołkowicza. 
Kolejne spotkanie odbyło się na warszawskim Ur-
synowie, gdzie Biało-Zieloni zmierzyli się z ówcze-
snym wicemistrzem Mazowsza – Juniorem. Ten wy-
stęp można zaliczyć do tych dramatycznych, bowiem 
szala zwycięstwa przeważała się aż trzykrotnie. Po 
początkowym prowadzeniu Świtu 2:0, Juniora dogo-
nił wynik, a nawet zdołał go podciągnąć do rezultatu 
3:2 na swoją korzyść. Podopieczni trenera Regini-
sa zaczynają się charakteryzować sercem i chęcią 
zwycięstwa do ostatnich minut. Ich dzielna postawa 
pozwoliła  na trafienie jeszcze dwóch bramek i osta-
tecznie wyjechali z Warszawy z wynikiem 4:3 i kom-
pletem punktów. 
Trzecia konfrontacja odbyła się przy Sportowej 
66 z trzecim zespołem tamtego sezonu – Agrykolą 
Warszawa. Nie zawiedli i tym razem strzelając dwie 

bramki. Najpierw Wołkowicz po dobrym dośrodko-
waniu Karczewskiego trafił głową, a później sam 
Konrad Karczewski ustalił wynik spotkania także 
uderzając tą częścią ciała. 
W meczu 4. Kolejki I Mazowieckiej Ligi Juniorów 
zwyciężyli pewnie 3:0 w wyjazdowym spotkaniu 
z Huraganem Wołomin. Pierwszą bramkę Świtowcy 
zdobyli w 21 minucie. Po rozegraniu rzutu rożnego 
dośrodkował Mateusz Krawczyk, a głową akcję wy-
kończył Jakub Ziemiecki – kapitan zespołu.  W 67 
minucie fenomenalnym strzałem popisał się Konrad 
Karczewski. Otrzymał on długie podanie z własnej 
połowy od Tomasza Radwańskiego i po przyjęciu 
władował futbolówkę z 16 metrów do siatki. 
Wynik w 75 minucie zamknął Bartosz Grzelak dobi-
jając piłkę odbitą po rzucie wolnym od muru. 
W meczu ostatniej kolejki również nie zawiedli, po-
konując warszawską Gwardię 3:1. Wynik otworzył 
Daiji Kimura już w 16 minucie spotkania. Pięć minut 
potem rezultat podwyższył Jacek Nowakowski. Do 
przerwy młodzi adepci piłki nożnej schodzili z dwu-
bramkową przewagą. W drugiej odsłonie meczu, po 
dwójkowej akcji Kimura–Zych udało się trafić po raz 
trzeci, a bramkę zapisano na konto tego pierwszego.  

Później doszło do groźnego zdarzenia w środku pola 
gdzie faulowany był Bartek Grzelak. Zdarzenie było 
o tyle niebezpieczne, że nowodworski zawodnik 
doznał wstrząśnienia mózgu i musiał spędzić kilka 
dni na obserwacji w szpitalu. Bartek wraca już do 
zdrowia i miejmy nadzieję, że szybko powróci do 
drużyny. Po tym zdarzeniu doszło do lekkiej dekon-
centracji w Świcie i „Harpagonom” udało się strzelić 
honorowego gola. 
Wynik meczu to ostatecznie 3:1. 
Zawodnicy Świtu są w najwyższej formie, a w ich 
grze widać dyscyplinę taktyczną i co najważniejsze 
radość. Miejmy nadzieję, że tak wspaniałą passę 
utrzymają jak najdłużej.
Po tak dobrym początku i wygraniu pięciu spo-
tkań z teoretycznie najmocniejszymi rywalami oby 
nie przyszedł czas dekoncentracji i zbytniej wiary 
w siebie. Ale z drugiej strony czyżby młoda drużyna 
z Nowego Dworu aspirowała do głównego celu, czy-
li Mistrzostw Mazowsza i późniejszych mistrzostw 
Polski…? 
Trochę za wcześnie na wysnuwanie tak daleko idą-
cych  wniosków, lecz nie zapeszając, oby się tak sta-
ło. Trzymamy kciuki!

tekst i Foto toMaSz reGINIS

NoSir świt 93’ Nowy dwór Mazowiecki idzie jak burza. Po pięciu kolejkach na swoim koncie zgromadził 
maksymalną ilość punktów i zajmuje pozycję lidera w I Mazowieckiej lidze juniorów. 

juniorzy idą jak burza
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Mamy wicemistrza Warszawy Młodzików!
Mamy kolejny sukces młodego nowodworskiego tenisisty. Kacper Żuk – zawodnik NoSir-u Nowy dwór Mazowiecki znowu stanął na podium. tym razem na 
drugim stopniu. 

Na starcie nowodworskiego etapu stanęło 26 
zawodników. Do pokonania mieli dystans 
138 km. Trasa wyścigu biegła z Nowego 

Dworu do Nasielska. Kolarze zatoczyli pętlę i ponow-
nie stawili się w Nowym Dworze Mazowieckim na 
mecie ustawionej przed Urzędem Miejskim. Puchary 
zwycięzcom wręczył osobiście Burmistrz Miasta Ja-
cek Kowalski. 
W klasyfikacji generalnej Tomasz Kiendyś wyprze-
dził kolegę z zespołu Dariusza Batka oraz Artura 
Przydziała (Romet Weltour Dębica). Było to już 
czwarte zwycięstwo Tomasza Kiendysia w dziesię-
cioletniej historii wyścigu.
Podczas obu etapów kolarze walczyli także w kla-
syfikacjach dodatkowych. W klasyfikacji wszech-
stronnych i najaktywniejszych BantProfi zwyciężył 

Dariusz Batek (CCC Polsat Polkowice), w klasyfika-
cji górskiej Active Jet – Mieszko Bulik (TC Chrobry 
Głogów), a w klasyfikacji młodzieżowej Atala Polska 
– Adrian Honkisz (CCC Polsat Polkowice). Drużyna 
z Polkowic zwyciężyła w klasyfikacji drużynowej.

Wyniki 2 etapu, Nowy Dwór Mazowiecki
Honkisz Adrian – CCC Polsat Polkowice 03:23:08
Tomasiak Konrad – TC CHROBRY-FELT GŁO-
GÓW 
Kiendyś Tomasz – CCC Polsat Polkowice 0.02
Smoleń Tomasz – CCC Polsat Polkowice 
Wolski Marcin – Romet Weltour Dębica 
Przydział Artur – Romet Weltour Dębica
Krajewski Piotr – Mróz Active Jet
Frazer Mauricio – Buenos Aires Argentina Team 

Gucwa Zbigniew – TC CHROBRY-FELT GŁOGÓW 
Czajkowski Konrad – DHL Author
Klasyfikacja generalna
1.  Kiendyś Tomasz – CCC Polsat Polkowice 

06:36:34
2.  Batek Dariusz – CCC Polsat Polkowice 06:36:42
3.  Przydział Artur – Romet Weltour Dębica 06:36:53 
4.  Bodnar Lukasz – CCC Polsat Polkowice 06:36:54
5.  Marczyński Tomasz – CCC Polsat Polkowice 

06:36:57 
6.  Romanik Radosław – DHL Author 06:36:57 
7.  Honkisz Adrian – CCC Polsat Polkowice 06:41:31
8.  Tomasiak Konrad – TC CHROBRY-FELT GŁO-

GÓW 06:41:41
9.  Janiszewski Sylwester – CCC Polsat Polkowice 

06:41.

tekst i Foto Na PodStawIe www.nowydwormaz.pl

W dniach 18–20 września 2010 na kortach UKT 
Radość Warszawa odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Warszawy do lat 14, będące jednocześnie turniejem 
klasyfikacyjnym Polskiego Związku Tenisowego. 
11-letni Kacper Żuk – uczeń SP 5, zawodnik NO-
SiR Nowy Dwór Mazowiecki nie dał się pokonać 
starszym o dwa i trzy lata kolegom. Bez straty seta 
doszedł do finału, gdzie uległ w super teabreku o 
jeden punkt! zawodnikowi UKT Okęcie Warszawa 
– Bartoszowi Klukowskiemu. 
Serdecznie gratulujemy. Jednocześnie życzymy 
Kacprowi, który w swojej karierze zdobył już tytu-
ły Mistrza Warszawy Skrzatów sezonu 2009/2010, 
Mistrza Mazowsza Skrzatów sezonu 2010 oraz  Wi-

cemistrza Warszawy Młodzików, wytrwałości w tre-
ningach i sukcesów w dalszych turniejach.
Dotychczasowe wyniki Kacpra na Misrzostwach 
Warszawy: 
I runda: Kacper Żuk - Kostrzewa Adam (UKT RA-
DOŚĆ 90 Warszawa) 6/3, 6/1
II runda: Kacper Żuk – Skowronski Marcin (KS 
Warszawianka W-wa) 6/3 6/0
Ćwierćfinał: Kacper Żuk – Adam Czakański (WTS 
Deski W-wa) 6–0, 6–2
Półfinał: Kacper Żuk – Adam Karwowski (UKS Re-
turn Łomża) 6/2, 6/2
Finał: Kacper Żuk – Bartosz Klukowski (UKT Sport 
Okęcie W-wa) 2/6, 7/6(2), 8/10!!!

Kolarze na szlaku walk majora Hubala
tomasz Kiendyś z grupy ccc Polsat Polkowice zwyciężył w wyścigu Szlakiem walk Majora hubala. 
drugi etap wyścigu odbył się w Nowym dworze Mazowieckim. tu na najwyższym stopniu podium 
stanął adrian honkisz. 

tekst aNeta PIelach-PIerścIeNIach Foto SeBaStIaN BańBura

  Marcjanna owczarek (Kt leGIa w-wa) oraz 
KacPer ŻuK (NoSIr NdMaz) – wIceMIStrzowIe 
warSzawy MŁodzIKów 2010




