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Od Burmistrza
BUrMiStrZ MiAStA jAcek koWALSki

– utworzenia odrębnego obwodu głosowania;
–  rozpatrzenia skargi;
–  zgody na wykorzystanie herbu Miasta Nowy Dwór 

 Mazowiecki przez Nowodworskie Centrum Arty-
styczne TĘCZA w Nowym Dworze Mazowieckim; 

–  wyrażenia zgody na realizację zadania inwesty-
cyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Gen. 
Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na od-
cinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łęcz-
nej” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008–2011”.

Większość uchwał podjęto jednogłośnie. Tradycyjnie 
uchwały opublikowane są na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej. 
Żywą dyskusję radnych wywołała przedostatnia 
uchwała dotycząca zgody na wykorzystanie herbu. 
Zgodnie z uchwałą z 2006 r. ci, którzy chcą to robić, 
powinni najpierw otrzymać zgodę Rady Miejskiej. 
Choć wykorzystanie herbu bez zgody nie powoduje 
żadnych sankcji, intencją władz jest ochrona i nale-
żyty szacunek dla tego symbolu miasta. Radni ape-
lowali, aby występowanie o zgodę stało się dobrą 
praktyką kultywowaną w przyszłości. 
W końcowej części sesji poruszano tematy dotyczą-
ce m.in. niszczenia ul. Nadwiślańskiej, współpracy 
NOSiR z WOPR odnośnie ratowników na basenie 
i parkingu przed kościołem na osiedlu Dębinka. 

W porządku obrad sesji znalazły się 
takie punkty, jak: informacja na te-
mat mienia komunalnego – stan, 
zarządzanie i plany przyszłościowe, 

sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie mia-
sta, informacja na temat realizacji wystąpień o pozy-
skanie środków unijnych, XX-lecie straży miejskich 
w Polsce. W tym ostatnim wymienionym powyżej 
punkcie gościem Sesji był Prefekt Krajowej Rady 
Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rze-
czypospolitej Polskiej, jednocześnie Przewodniczą-
cy Komisji Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich 
i Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie Pan 
Artur Hołubiczko. 
Wizyta miała związek z XX-leciem straży miej-
skich w Polsce. Prefekt przedstawił historię straży 
miejskich, początki ich działalności, dalszy rozwój 
oraz plany na przyszłość. Przyszłość ta to prawdopo-
dobnie Policja Samorządowa albo Policja Miejska. 
Wysoko ocenił działania straży miejskiej w naszym 
mieście, chwalił bardzo dobrą pracę profilaktyczną 
wśród dzieci i młodzieży. Jak stwierdził niektóre na-
sze pomysły rozpropaguje na cały kraj. Ponadto bar-
dzo wysoko ocenił wkład Burmistrza Miasta i Rady 
Miejskiej w rozwój nowodworskiej straży miejskiej. 
Na zakończenie wystąpienia wręczył Burmistrzowi 
Miasta Dyplom Uznania za działania na rzecz popra-
wy stanu porządku publicznego i ochrony mieszkań-

Pierwsze samoloty wylądują na modlińskim lot-
nisku już w pierwszym półroczu 2012 roku. 8 

października na plac budowy wjechały maszyny 
budowlane. Oficjalnego otwarcia bramy lotniska 
dokonali obecni na konferencji prasowej Prezes 
Spółki Piotr Okieńczyc i jej właściciele: Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Pre-
zes Agencji Mienia Wojskowego Krzysztof Michal-
ski, Prezes Państwowego Przedsiębiorstwa Porty 
Lotnicze Michał Marzec oraz Burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski. 
Spółka dysponuje wszelkimi niezbędnymi pozwo-
leniami, które umożliwiły rozpoczęcie inwestycji. 
Pierwszym krokiem była wydana 12 marca 2009 
roku przez burmistrza Nowego Dworu Mazowiec-
kiego Jacka Kowalskiego decyzja środowiskowa. 
W ślad za nią Wojewoda Mazowiecki wydał decy-
zję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę terminala 
pasażerskiego. 

ców poprzez rozwój monitoringu, straży miejskiej 
oraz współpracę z policją w tej kwestii.
Na XL posiedzeniu Rady Miejskiej podjęto 10 
uchwał dotyczących:
–  zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki na rok 2010;
–  określenia szczegółowych zasad, sposobu  i trybu 

umarzania, odraczania i rozkładania na raty należ-
ności pieniężnych mających charakter cywilno- 
-prawny przypadających Miastu Nowy Dwór Ma-
zowiecki lub jednostkom podległym;

–  utworzenia wydzielonych rachunków dochodów 
dla jednostek budżetowych prowadzących działal-
ność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty;

–  przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2010–2013 z per-
spektywą do 2017r. (aktualizacja)” wraz z załączni-
kiem „Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 
lata 2010–2013 (z uwzględnieniem perspektywy 
do 2032 r.)”;

–  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
na okres dłuższy niż trzy lata (ul. Akacjowa);

–  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stano-
wiącej własność gminy – miasta Nowy Dwór Ma-
zowiecki (ul. Mieszka I 6A);

więcej czytaj na str. 5 

TemAT numeRu

28 września odbyła się Sesja rady Miejskiej. obradom przewodniczył Przewodniczący rady krzysztof Bisialski. doniosłym punktem  
porządku obrad było wręczenie Burmistrzowi jackowi kowalskiemu dyplomu Uznania za działania na rzecz porządku  
publicznego i bezpieczeństwa w mieście. 

Uznanie 
dla straży

wspierali nasze działania w ostatnich czterech latach. 
Mam nadzieję, że niezależnie od wyników wyborów 
kierunek współdziałania który obraliśmy będzie kon-
tynuowany. 
Serdecznie dziękuję Radzie Miejskiej za akcepta-
cję dla projektów i pomysłów, za wspólną pracę dla 
rozwoju Nowego Dworu, czego efektem są kolejne 
przyznawane miastu nagrody i wyróżnienia. 
Ostatnie tygodnie ponownie przyniosły ze sobą po-
wody do radości. Ruszyła budowa lotniska w Mo-
dlinie, miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało 
tytuł Sportowa Gmina, rozpoczęły się kolejne duże 
inwestycje, m.in. budowa sali sportowej przy Zespole 
Szkół nr 4 w Modlinie Twierdzy, rozstrzygnięty został 
przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7 wraz 
z budową sali sportowej i rozbudową Przedszkola  
nr 5. Sukcesy odnoszą nasi sportowcy i uczniowie. 
O tym wszystkim piszemy w październikowym wy-
daniu „Faktów”. Także w tym numerze ponownie za-
mieszczamy obszerną relację z realizacji inwestycji 
na terenie miasta, co było jednym z tematów ostatniej 
sesji Rady Miejskiej. Polecam w tym miejscu Pań-
stwa uwadze dział Wieści z Rady życząc jednocze-
śnie przyjemnego czytania!

Drodzy Mieszkańcy Nowego Dworu Mazo-
wieckiego, 
w listopadzie kończy się kadencja samorzą-

du 2006–2010. Niedługo będziemy wybierać nowe 
władze miasta. Pragnę w tym miejscu podziękować 
za współpracę wszystkim instytucjom i organiza-
cjom społecznym, dyrektorom jednostek miejskich, 
lokalnym przedsiębiorcom i wszystkim tym, którzy 

Lotnisko w Modlinie 
wystartowało
tekst i Foto ANetA PieLAch-PierścieNiAk

Sportowy Dwór
tekst MArtyNA kordULeWSkA Foto PkiS

tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk, MArtyNA kordULeWSkA Foto ANetA PieLAch-PierścieNiAk

Nowy Dwór Mazowiecki zdobył tytuł „Sporto-
wa Gmina” przyznawany przez Polski Klub 

Infrastruktury Sportowej.
Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się 
16 września w siedzibie Business Centre Club. 
W imieniu Władz Miasta nagrodę odbierał Zenon 
Klimczewski, Naczelnik Wydziału Promocji i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miejskiego. Oprócz 
przedstawicieli 44 samorządów z całej Polski brali 
w niej udział m.in. Irena Szewińska, Jerzy Engel 
i Andrzej Supron. Wszyscy zgodnie podkreślali 
ważną rolę infrastruktury sportowej na szczeblu 
gminnym i ogrom przeobrażeń, jakim ulegała ona 
na przestrzeni ostatnich lat. 
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Okazją do wizyty było zakończenie komplek-
sowej modernizacji parteru klatki schodo-
wej budynku, praktycznie sfinansowanej ze 

środków Urzędu Miejskiego – 100 tys. zł i Starostwa 
Powiatowego – 80 tys. zł. 
Całkowity koszt prac remontowo-modernizacyj-
nych wyniósł 190 tys. zł i złożyły się na niego mię-
dzy innymi: wymiana stolarki drzwiowej, montaż 
sufitu podwieszonego i wykładziny podłogowej, 
wymiana balustrady schodowej, malowanie klatki 
schodowej i pomieszczeń apteki, holu oraz poło-
żenie płytek. Prace wykonało łącznie 7 firm nie 
tylko z powiatu nowodworskiego i województwa 
mazowieckiego.
Kto bywał w szpitalu wcześniej przyzna, że zmoder-
nizowany fragment robi wrażenie. Wyremontowane 
pomieszczenia przestały być antyreklamą nowo-
dworskiej placówki, co znajduje swój wyraz w wy-
głaszanych na ten temat opiniach pacjentów szpitala 
i odwiedzających ich rodzin i znajomych.

Całkowity koszt zakupu mammografu wy-
niósł 316 367,00 zł, w tym Fundacja Ochro-
ny Zdrowia przekazała kwotę w wysokości  

285 000,00 zł. 
W uroczystym przecięciu tradycyjnej wstęgi udział 
wzięli: starosta nowodworski Krzysztof Kapusta, wi-
cestarosta Anna Kaczmarek, prezes Fundacji Ochro-
ny Zdrowia Adam Janas, członek Zarządu Fundacji 
Ewa Bieniek, sekretarz generalny Związku Powia-
tów Polskich Rudolf Borusiewicz, przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
Rady Powiatu Nowodworskiego Iwona Żak, prezes 
Zarządu Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazo-
nek Grażyna Kiljan, dyrektor SZPZOZ Zbigniew 
Kończak i zastępca dyrektora SZPZOZ ds. medycz-
nych Ahmed Jadu.
Mammograf jest kolejnym nowoczesnym urządze-
niem diagnostycznym zakupionym w ostatnim okre-
sie dla poprawy jakości usług zdrowotnych miesz-
kańców powiatu oraz potwierdzeniem bardzo dobrej 
współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, 
dyrekcją SZPZOZ i Fundacją Ochrony Zdrowia.

Kadencja władz samorządowych 2006–2010 
dobiega końca. Sumujemy swoje dokona-
nia wskazując, z jednej strony na osiągnię-

cia i z drugiej, na uwarunkowania ograniczające 
realizację założonych planów. O rozwoju społecz-
ności powiatowej rozstrzyga wielkość środków 
finansowych na wydatki bieżące i potrzeby inwe-
stycyjne. W mijającej kadencji powiat nowodwor-
ski, w porównaniu do lat ubiegłych, przeznaczył 
i pozyskał znaczące środki, w tym z Unii Euro-
pejskiej, na wiele zadań prorozwojowych o cha-
rakterze infrastrukturalnym i społecznym. Przebu-
dowano i zmodernizowano wiele odcinków dróg 
powiatowych, wykonano termomodernizację szkół 
ponadgimnazjalnych i powiatowych placówek 
oświatowych, udzielono wsparcia finansowego na 
modernizację i zakup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego dla szpitala powiatowego i publicznych 
placówek ochrony zdrowia oraz znacząco popra-
wiono warunki obsługi interesantów i załatwiania 
spraw obywateli. Pragnę podziękować wszystkim, 
którzy pracowali i działali w mijającej kadencji na 
rzecz rozwoju powiatu nowodworskiego. Dziękuję 
za twórczą współpracę radnym powiatu, kierowni-
kom i szefom powiatowych jednostek organizacyj-
nych, służb i inspekcji, kierownikom wydziałów 
i pracownikom starostwa oraz władzom samorzą-
dowym miast i gmin powiatu.

Szanowni 
Państwo
starosta krZySZtoF kAPUStA

tekst i Foto WALdeMAr MAjchrZAk 

Z „epoki Gomułki” w XXI wiek

Nowoczesny mammograf 
dla Przychodni 
Specjalistycznej

Od tego momentu prowadzone były pra-
ce przygotowawcze oraz postępowania 
przetargowe. Szukano także dodatko-
wych źródeł finansowania inwestycji.

Jak powiedział podczas konferencji prasowej Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik 
Lotnisko w Modlinie to największa inwestycja na 
Mazowszu. Podziękował wszystkim wspólnikom 
Spółki, podkreślając jednocześnie dobrą współpracę 
między nimi. „Mam nadzieję, że i region i Polska 
będą korzystały z tej inwestycji, a my wszyscy bę-
dziemy świadkami rozkwitu Mazowsza” – zakoń-
czył. 
Przemawiający później Burmistrz Miasta Jacek Ko-
walski przypomniał ważne dla realizacji inwestycji 
kroki milowe. Były to, jak podkreślił, podjęta de-
cyzja o realizacji lotniska dla tanich linii lotniczych 
oraz zaproszenie do współtworzenia tej inwestycji 

Samorządu Województwa Mazowieckiego. Podzię-
kował Marszałkowi Województwa za całą infra-
strukturę okołolotniskową, która jak powiedział „jest 
szalenie istotna dla prawidłowego działania lotniska 
w Modlinie”. 
Zakres rozpoczętych dziś (8.10) prac budowlanych 
obejmuje m.in. modernizację istniejącej infrastruk-
tury wojskowego lotniska, realizację nowych in-
westycji niezbędnych do uruchomienia lotniska pa-
sażerskiego. Zmodernizowane będzie 2,5 km drogi 
startowej. Wyremontowane zostaną płyty postojowe 
i drogi kołowania. Lotnisko zostanie wyposażone 
w najnowsze oświetlenie oraz pomoce nawigacyjne. 
Pierwszy etap prac obejmie przebudowę istniejącego 
pasa startowego. W następnej kolejności będzie bu-
dowany terminal pasażerski, hangary i budynki admi-
nistracyjne. Jak zapewnia prezes Okieńczyc pierwsze 
samoloty wylądują w Modlinie jeszcze w pierwszym 

półroczu 2012 roku. Szacuje się, że już rok później 
może ono obsłużyć aż 1,8 mln pasażerów.
Wizytówką lotniska będzie nowoczesny, dwukon-
dygnacyjny terminal pasażerski o powierzchni użyt-
kowej 13 380 m2. Jego czytelny układ wewnętrzny 
zapewni proste i szybkie poruszanie się pasażerów. 
Architektura budynku pozwala na dostawienie do 
niego kolejnych modułów, w razie potrzeby rozbudo-
wania obiektu. Wewnętrzne podziały stref zapewnią 
pełną separację podróżnych przylatujących i odlatu-
jących. Będzie istniała możliwość jednoczesnej od-
prawy czterech samolotów — klasy B 737 lub Airbus 
A 320. Dodatkowo na potrzeby lotniska zaadaptowa-
ne zostaną trzy istniejące już budynki. Znajdą się 
w nich m.in.: biuro służb Straży Granicznej i Służby 
Celnej, siedziba Służby Ochrony Lotniska, siedziba 
dyrekcji portu i centrum łączności oraz magazyny. 
Zaadaptowany zostanie także budynek hangaru.

„Sportowa Gmina” to nagroda dla samo-
rządów, które umiejętnie łączą budowę 
infrastruktury sportowej  z promocją 

sportu i rekreacji. Kapitułę wyróżnienia stano-
wili: Monika Filipiuk, Przewodnicząca Kapituły, 
Ekspert PKIS ds. Funduszy UE; Grażyna Rabsz-
tyn, Dyrektor Centrum Edukacji Olimpijskiej 
PKOl, Członek Honorowy PKIS; Krzysztof Mi-
klas, dziennikarz i komentator sportowy; Danuta 
Burzyńska, redaktor naczelna miesięcznika „Bu-
ilder” oraz Norbert Skupiński, redaktor naczelny 
miesięcznika „sportplus”. Jury w tym składzie 
w ocenie zgłoszeń brało pod uwagę: wydatki na 
szeroko rozumiany sport (inwestycje i kadry), stan 
bazy sportowej, funkcjonowanie uczniowskich 
klubów sportowych, ofertę rekreacyjną i organizo-
wane imprezy sportowe. Nowy Dwór Mazowiecki, 
zdobywając to zaszczytne wyróżnienie, stał się 
członkiem Polskiego Klubu Infrastruktury Sporto-
wej – istniejącej od 2005 r. organizacji realizującej 
„Program na rzecz rozwoju infrastruktury sporto-
wej i rekreacyjnej w Polsce’’.
Więcej na ten temat na www.pkis.pl.

Lotnisko w Modline 
wystartowało  cd. ze str. 2 

 cd. ze str. 2 Sportowy Dwór

tekst i Foto ANetA PieLAch-PierścieNiAk

tekst i Foto tekst MArtyNA kordULeWSkA Foto PkiS

W dniu 30 sierpnia br. uroczyście 
przekazano do użytkowania 
nowoczesny aparat do badań 
mammograficznych ufundowany 
przez Fundację ochrony Zdrowia. 
Mammograf został zainstalowany 
w budynku Przychodni Specjalistycznej 
przy ul. Paderewskiego, w tym samym 
pomieszczeniu gdzie funkcjonuje 
aparat rtG. 

W dniu 20 września br. szpital powiatowy odwiedzili przedstawiciele władz 
samorządowych powiatu i miasta w osobach starosty nowodworskiego 
krzysztofa kapusty, Przewodniczącego rady Miejskiej krzysztofa Bisialskiego 
i Burmistrza Miasta Nowy dwór Mazowiecki jacka kowalskiego. 

Jesteśmy jednak dopiero na początku drogi. Jak 
słusznie zauważyli nasi goście szpital ma dwa pię-
tra i takich korytarzy, klatek, a przede wszystkim sal 
dla chorych do remontu jest jeszcze wiele. Dlatego 
kierownictwo i pracownicy SZPZOZ w Nowym 
Dworze Mazowieckim liczą na dalsze życzliwe za-
interesowanie naszych lokalnych władz sprawami 
nowodworskiego szpitala, bo przecież środki jakie 
otrzymują ZOZ-y, w tym nowodworski, od NFZ za 
świadczone usługi medyczne są niewystarczające, 
aby realizować niezbędne remonty i modernizację, 
nie mówiąc już o inwestycjach. A dla naszego Zespo-
łu są one konieczne, aby mógł właściwie wypełnić 
swoje statutowe zadania.
W kolejce na kompleksowy remont czeka np. od-
dział chorób wewnętrznych, kluczowa jednostka 
w strukturach szpitala. Ale pierwszy właściwy krok 
w szpitalu w celu jego przekształcenia w nowocze-
sną placówkę medyczną spełniającą wymogi mini-
stra zdrowia  został zrobiony – i tak trzymać.

tekst ZBiGNieW końcZAk Foto WALdeMAr MAjchrZAk 
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12 milionów 
na remonty
tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk Foto UrZąd MiejSki

Ponad 12 milionów złotych w minionych czterech latach wydano z miejskiej kasy na remonty cząstkowe dróg 
i chodników. Głównie temu tematowi poświęcona była druga część prezentacji jaką podczas obrad rady 
Miejskiej przedstawił Burmistrz Miasta jacek kowalski. W tym numerze „Faktów” prezentujemy jej najważniejsze 
elementy.

  Ul. nałęcza – ceNtrUM MiAStA

1.  Ul. sobieskiego
2.  Ul. Piaskowa  

WyMiANA chodNikóW
3.  Ul. warszawska  

reMoNt droGi WeWNętrZNej
4.  Ul. tragowa  

reMoNt NAWierZchNi
5.  Ul. Magistracka  

reMoNt PArkiNGU
6.  Ul. Magistracka  

reMoNt NAWierZchNi
7.  Ul. daszyńskiego  

reMoNt NAWierZchNi i chodNikóW
8.  Ul. sUkienna  

reMoNt NAWierZchNi i chodNikóW

S esja odbyła się 26 października br. Pre-
zentację burmistrz przedstawił w siód-
mym punkcie dziennego porządku obrad, 
tj. „Ciąg dalszy sprawozdania realizacji 

inwestycji na terenie miasta”. 
Ta część sprawozdania dotyczyła głównie re-
montów dróg i chodników na terenie miasta. Na 
poprzedniej sesji (o czym pisaliśmy w „Faktach 
Nowodworskich” wyd. XVIII/IX 2010 – przyp. 
red.) zostały przedstawione inwestycje miejskie 
w latach 2006–2010 oraz informacja nt. stanu no-
wodworskiej oświaty, nakładów finansowych na 
jej rozwój i remonty placówek. Omówione zostały 
też środki zewnętrzne jakie pozyskuje miasto na 
poszczególne zadania. 
„Dlatego dziś – jak powiedział na wstępie bur-
mistrz Kowalski – przedstawione zostaną naprawy 
cząstkowe dróg i chodników”. 
„Duża część z nich jest realizowana nie jako in-
westycje, a jako remonty, co jest cechą charak-
terystyczną naszego miasta. Bardzo dużo zadań 
jest realizowanych właśnie w ten sposób i myślę 
że dzięki temu udało nam się tak dużo zrobić. 
Zwłaszcza takich rzeczy, z których mieszkańcy 
mogą na co dzień korzystać” – dodał. 
Remonty cząstkowe dróg i chodników pochło-
nęły w mijającej kadencji samorządu ponad  
12 milionów złotych. Warto zaznaczyć, że naj-
więcej środków budżetowych na te zadania zosta-
ło przeznaczonych w bieżącym roku. Począwszy  
od 2007 roku ta kwota systematycznie się zwięk-
sza osiągając obecnie dużo ponad 4 miliony  
złotych. Dynamikę wzrostu środków przeznaczo-
nych na zadania związane z remontami obrazuje 
wykres 1. 

Przedstawiona podczas sesji prezentacja składała 
się z bloków obejmujących remonty ulic i chod-
ników w poszczególnych częściach miasta (Cen-
trum, Osiedle Młodych, Twierdza Modlin, Modlin 
Stary), zadania zrealizowane w porozumieniu 
z radnymi i mieszkańcami, doposażenie placów 
zabaw na terenie miasta oraz niektóre zadania in-
westycyjne będące obecnie w trakcie realizacji. 
Na początek omówione zostały remonty w cen-
trum miasta. Na ten cel w ciągu ostatnich czterech 
lat wydano 8 milonów złotych. 
„Na ulicy Mazowieckiej konieczna była zmiana 
organizacji ruchu. W tej chwili jest to ulica jed-
nokierunkowa i gdyby nie ta decyzja pewnie dziś 
klienci dość dużych podmiotów usytuowanych 
przy ul. Mazowieckiej, tj. Biedronki i kilku du-
żych sklepów mieliby problem z zaparkowaniem 
samochodów. Dzięki tej decyzji handel w tej czę-
ści centrum mógł się rozwinąć na tyle, aby i klien-
ci byli zadowoleni i właściciele sklepów” – stwier-
dził burmistrz. 
Kolejne zrealizowane w centrum zadanie to re-
mont nawierzchni i chodników w ulicy Lotników. 
„Tam wykonaliśmy remont chodników po dwóch 
stronach parku. Jak wiemy ul. Lotników dzieli 
park na pół. Teraz pojawiają się wnioski o to by 
zamknąć tę część ulicy dzielącą park. Ale dyskusja 
na ten temat jest jeszcze przed nami” – powiedział 
burmistrz. 
Omawiając remont chodników przy ul. Nałęcza 
burmistrz wspomniał o czekającym miasto w nie-
długim czasie remoncie nawierzchni tej ulicy. 
Wcześniej, jak zaznaczył, nie było to możliwe, bo 
ZEC i ZWIK realizowały tam swoje inwestycje 
ziemne. 

Po kompleksowej modernizacji, remoncie na-
wierzchni i chodników nowe oblicze zyskała ulica 
Partyzantów. 
Jak powiedział burmistrz „Było to dość duże 
zadanie, wykonywane na całej długości ulicy 
Partyzantów. W tej chwili dzięki wybudowanym 
nowym kamienicom, budynkowi OPS, wyremon-
towaniu budynku szkoły, nowemu obiektowi na 
rogu z ul. Sobieskiego i bloku przy ul. Nałęcza, 
ulica Partyzantów jest jedną z najładniejszych 
w mieście”. 
Wyremontowany został też chodnik łączący ul. 
Mazowiecką z ul. Legionów. Tu jest wiele insty-
tucji, które dzięki temu zadaniu poprawiły swoje 
oblicze a i mieszkańcy w znacznym stopniu odczu-
li komfort chodzenia po nowo wyremontowanych 
chodnikach. 
Kolejne zrealizowane w centrum miasta inwestycje 
przedstawiają zamieszczone poniżej fotografie. 
Warto zwrócić uwagę na ulicę Słowackiego. Jej 
kompleksowy remont sprawił „że dziś, 1 listopada 
nie musimy się wstydzić” – podkreślił burmistrz. 
Przypomniał też o planowanej w najbliższym czasie 
rozbiórce baraków przy cmentarzu, co będzie ostat-
nim elementem poprawiania wyglądu tej ulicy. 
Ale to, jak zaznaczył, będzie możliwe dopiero po 
oddaniu do użytku budynku socjalnego przy ul. 
Chryzantemy. 
W swojej wypowiedzi burmistrz zaznaczył też, że 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, przy okazji 
remontów dróg i budowy chodników miasto stara 
się tworzyć nowe miejsca parkingowe. Doskona-
łym przykładem jest wspomniana ulica Słowac-
kiego, gdzie wykonano parkingi dla samochodów 
wzdłuż szkoły oraz parking przy cmentarzu.   Ul. Partyzantów – ceNtrUM MiAStA
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  Ul. Mazowiecka 
– ceNtrUM MiAStA
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Kolejną omawianą dzielnicą było Osiedle Mło-
dych. Tu w ostatnich 4 latach na realizację inwe-
stycji wydano 900 tys. złotych. Wyremontowano 
ulice Sikorskiego, Szarych Szeregów, wykonano 
parking przy ul. Wiosennej, wyremontowano dro-
gę wzdłuż szkoły. 
Na Pólku w omawianym okresie wydano na na-
prawy dróg i chodników ponad 2 miliony złotych. 
Zrealizowano dalszą część ul. Sukiennej, która po 
części znajduje się w centrum miasta, a po części 
na Pólku. 
Tu wykonano nowe chodniki i nawierzchnię drogi, 
ale jak zaznaczył burmistrz Kowalski – szczegól-
nie ważne było zrobienie odwodnienia ulicy. „Dziś 
po deszczach nie stoją na niej kałuże wody” – 
stwierdził. Przy ulicy Sukiennej wyremontowano 
także drogę wewnętrzną. 
Ponadto na Pólku wyremontowano ul. Spacerową 
– tu położono nową nakładkę asfaltową i chodnik. 
Nowy chodnik i parkingi zostały wykonane także 
na ulicy Lotników. Na ulicy Zdobywców Kosmosu 
oprócz nowej nawierzchni i chodnika wykonano 
też wjazdy do posesji. 
Remonty nie ominęły także drugiej części Pólka. 

Ulica Maturzystów, prowadząca wzdłuż szkoły 
aż do stacji kolejowej zyskała nowy chodnik oraz 
oświetlenie. Wcześniej droga była oświetlana 
z WZRB, a dzięki remontowi mamy mniej kłopotli-
we rozwiązanie, jakim jest oświetlenie miejskie. 
Imponujące rozmiary miała inwestycja na ul. Che-
mików. Tu wykonano nową nakładkę asfaltową 
zarówno w części głównej, jak i w części prowa-
dzącej do Szkoły Podstawowej nr 5, wykonano 
parkingi przy ulicy i blokach oraz wymieniono 
chodniki. Wykonano też nowe oświetlenie. 

Ważnym zadaniem był też remont głównego cią-
gu pieszego przy ul. Bohaterów Modlina, wraz 
z parkingami i chodnikami przy blokach. Tu – jak 
zaznaczył burmistrz – nie udało się jeszcze zro-
bić parkingu przy bloku nr 65. O realizację tego 
zadania Miasto występowało do Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich. „Przyszedł już 
z MZDW projekt zmiany organizacji ruchu na czas 
przebudowy ulic Bohaterów Modlina – Okunin – 
Granicznej i Nowodworskiej i sprawdzimy czy to 
zadanie zostało w nim uwzględnione” – dodał. 
Na remonty cząstkowe dróg i chodników realizo-
wane w Twierdzy Modlin wydano z budżetu mia-
sta prawie 3 miliony złotych. Wykonano: chodniki, 
nawierzchnie i parkingi m.in. przy ulicach Bema, 
Chrzanowskiego, Obwodowej, Obrońców Modli-
na, Św. Barbary, Poniatowskiego, przy cukierni. 
W tej chwili jest rozstrzygnięty przetarg na remont 
ul. 29 Listopada. Cały ciąg tej ulicy będzie wyre-
montowany wraz z chodnikami i oświetleniem. 

1

1

32

2
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1.  Ul. słowackiego  
reMoNt PArkiNGU WZdŁUż SZkoŁy

2.  Ul. wiosenna  
reMoNt PArkiNGU

3.  Ul. wiosenna  
reMoNt droGi WZdŁUż SZkoŁy

4.  Ul. sikorskiego  
reMoNt PArkiNGU

5.  Ul. bohaterów Modlina  
GŁóWNy ciąG PieSZy

6.  Ul. cheMików  
reMoNt NAWierZchNi

1.  Ul. MatUrzystów
2.  Ul. cheMików  

reMoNt chodNikA
3.  Ul. bohaterów Modlina  

reMoNt chodNikA
4.  Ul. beMa  

reMoNt chodNikA i NoWe ośWietLeNie
5.  reMoNt droGi WeWNętrZNej  

PrZy cUkierNi
6.  Ul. chrzanowskiego  

reMoNt NAWierZchNi chodNikóW i ośWietLeNiA 
7.  Ul. obwodowa  

reMoNt chodNikA 
8.  Ul. obrońców Modlina  

reMoNt chodNikA i NAWierZchNi
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1
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1.  Ul. bolesłwa PrUsa  
XXXXXXXXXXXXXXXX

2.  Ul. Matejki 
XXXXXXXXXXXXXXXX

3.  Ul. orzeszkowej 
XXXXXXXXXXXXXXXX

4.  Ul. dworcowa 
XXXXXXXXXXXXXXXX

5.  Ul. Środkowa 
XXXXXXXXXXXXXXXX 

6.  Ul. MoniUszki  
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW 

7.  Ul. 3 Maja  
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW

8.  Ul. zakroczyMska  
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW PrZy

9.   Ul. obrońców Modlina  
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW

10.  Ul. MłodzieŻowa 
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW 

11.  Pólko 
  WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW

12.   dębinka 
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW

13.  Ul. Poniatowskiego 
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW

14.  Ul. Prądzyńskiego  
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW 

15.  Ul. warszawska  
WyreMoNtoWANy PLAc ZABAW

16.  zs4 PrZed terMoModerNiZAcją
17.  zs4 Po terMoModerNiZAcj
18.  Pg1 PrZed terMoModerNiZAcją
19.  Pg1 Po terMoModerNiZAcji
20.  Pg2 PrZed terMoModerNiZAcją
21.  Pg2 Po terMoModerNiZAcji
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11 18 17

10 16

Prezentując zadania zrealizowane w Modlinie 
Twierdzy burmistrz Jacek Kowalski podkreślił 
bardzo dobrą współpracę ze wspólnotami miesz-
kaniowymi. 
Jako ostatnie w tym bloku omawiane były zadania 
zrealizowane w Modlinie Starym. Wydatkowano 
na nie 2 miliony 300 tys. złotych. 
Wyremontowano nawierzchnię i chodniki w ul. 
Orzeszkowej, Staszica, Dworcowej, Źródlanej, 
Bolesława Prusa, Środkowej Matejki i wyremonto-
wano chodnik przy ul. Szkolnej. Tu, jak zaznaczył 
burmistrz, czeka nas jeszcze dalsza część remontu 
chodnika i nawierzchni. Dotychczas, ze względu 
na przesuwanie ogrodzenia szkoły – wykonano re-
mont tylko po jednej stronie tej ulicy. 

Kolejnym omawianym przez burmistrza blokiem 
w trakcie prezentacji była termomodernizacja pla-
cówek oświatowych. Jak powiedział, częściowo 
zadanie to zostało zrealizowane w poprzednich la-
tach. Wykonano m.in. termomodernizację budyn-
ku Publicznego Gimnazjum nr 1 za kwotę 735 tys. 
złotych i Zespołu Szkół nr 4 w Modlinie Twierdzy, 
której koszt wyniósł 673 tys. złotych. 
Zakres prac remontowych i inwestycji w Gimna-
zjum nr 1 był szeroko omawiany na poprzedniej 
sesji w dziale Oświata. „Obiekt PG 1 był dotych-
czas w dużym stopniu modernizowany: wyre-
montowano dach, zbudowano salę gimnastyczną 

i  kompleks boisk, wyremontowano piwnice, sale 
lekcyjne. „Myślę, że wszyscy możemy być dziś 
z tej szkoły dumni” – podsumował burmistrz. 
W ostatnim czasie zakończyła się też termomoder-
nizacja dwóch kolejnych obiektów oświatowych, 
tj. Przedszkola nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 2. 
Wartość inwestycji w przedszkolu to prawie 367 
tys. złotych zaś w PG 2 prawie 1 milion 200 tys. 
złotych 
Obecnie trwa termomodernizacja Zespołu Szkół nr 
3 w Modlinie Starym. 
Na zakup i remont urządzeń zabawowych na pla-
cach zabaw wydano w latach 2006–2010 prawie 
600 tys. złotych. 
Burmistrz przypomniał, że był pomysł stworzenia 
jednego dużego placu w każdej dzielnicy. W prakty-
ce, w porozumieniu z zarządami osiedli i wspólnota-
mi mieszkaniowymi doposażone zostały istniejące, 
przyblokowe czy też osiedlowe miejsca zabawy dla 
najmłodszych. „To rozwiązanie powoduje większą 
dostępność placów dla dzieci” – dodał burmistrz. 
Dodatkowo, dwa duże nowoczesne place zabaw 
będą zlokalizowane we właśnie rewitalizowanym 
Parku Miejskim. Na przyszły rok planowany jest 
też remont placu zabaw i stworzenie terenu rekre-
acyjnego na Osiedlu Młodych. 
Ponadto w ramach programu „Radosna Szko-
ła” budowany jest nowy plac zabaw przy szkole 
w Modlinie Starym. 
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Projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynierskich
"M-K projekt"

ul. Gen. Bema 312
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki

Działka nr 7, obręb 3-07

A-10WIDOK PRZESTRZENNY

Sala sportowa z zapleczem socjalnym i
łącznikiem

MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI

11.2009
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1.  sala w twierdzy Modlin  
XXXXXXXXXXXXXXXX

2.  Pólko  
reMoNt SchodóW

3.  Park Miejski 
XXXXXXXXXXXXXXXX

4.  boisko na PólkU 
XXXXXXXXXXXXXXXX

5.  skatePark 
XXXXXXXXXXXXXXXX

6.  basen ndM 
XXXXXXXXXXXXXXXX

Burmistrz zaprezentował też efekty współpra-
cy z mieszkańcami, radnymi i zarządami osiedli 
pokazując slajdy z innymi inwestycjami, m.in. 
z wybiegiem dla psów na Pólku, wyremontowa-
nymi schodami przy ul. Inżynierskiej, boiskiem 
osiedlowym na Pólku, skateparkiem na Osiedlu 
Młodych. 
Ostatnim elementem prezentacji były aktualnie 
realizowane inwestycje miejskie. Były to rozbu-
dowa Szkoły Podstawowej nr 7, przebudowa ul. 
Gen. Berlinga, budowa sali sportowej przy Zespo-
le Szkół w Modlinie Twierdzy, rewitalizacja Parku 
Miejskiego i ostatnia informacja dotyczyła budo-
wy basenu. Ta jak powiedział burmistrz, powinna 
zakończyć się w marcu 2011 roku. 
25 października 2010 otwarty został przetarg na 
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 7 wraz z bu-
dową sali sportowej i rozbudową Przedszkola nr 
5. Wartość tej inwestycji to ponad 14 milionów 
złotych. Przebudowa ul. Berlinga to inwestycja 
o charakterze obwodnicy Osiedla Młodych. Zo-
stała zgłoszona do Rządowego Programu Budowy 
Dróg Gminnych tzw. Schetynówki. Będzie realizo-
wana w 2011 roku.
Wartość inwestycji to ponad 6 milionów złotych. 
18 października 2010 ruszyła budowa hali sporto-
wej przy Zespole Szkół nr 4. Wartość inwestycji 
to ponad 4 miliony złotych. Kolorystyka budynku 

będzie nawiązywała do koloru szkoły. Tu, mimo 
że będzie to budynek nowy, niezbędne były uzgod-
nienia z konserwatorem zabytków. Zakończenie 
robót planowane jest na wrzesień 2011 roku. 
Rewitalizacja Parku Miejskiego to inwestycja, któ-
ra już od jakiegoś czasu trwa. Jej wartość szacowa-
na jest na ponad 7 milionów złotych. Zakończenie 
planowane jest w przyszłym roku. 

Jeśli chodzi o basen, to konieczne było anekto-
wanie umowy. Wysoki poziom wód gruntowych 
utrzymujący się od majowej powodzi przedłużył 
budowę inwestycji. Nowy termin jej zakończenia 
to koniec marca 2011 roku. 

W dyskusji, będącej jednocześnie podsumowa-
niem prezentacji, radni zgodnie podkreślili ogrom 
pracy wykonanej przy realizacji tych wszystkich 
zadań. Pracy, której bez wspólnej zgody nie uda-
łoby się wykonać. 
Podkreślili też fakt, że dziś budżet miasta przekra-
cza 100 milionów złotych i to jest czynnik, który 
dał możliwości omówionego podczas dwóch po-
siedzeń sesji, rozwoju miasta. 

O kolejnych poruszanych na posiedzeniu tematach 
napiszemy w kolejnym wydaniu „Faktów Nowo-
dworskich”.
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Pierwsza część uroczystości odbyła się w sali 
gimnastycznej. Na początku uczennice zapre-
zentowały w formie prezentacji multimedialnej 
najważniejsze osiągnięcia uczniów Zespołu. 

Następnie dyrektor szkoły – Ewa Malasiewicz – ofi-
cjalnie powitała licznie przybyłych gości: przed-
stawiciela Urzędu Marszałkowskiego – Radosława 
Rybickiego, Burmistrza Nowego Dworu – Jacka Ko-
walskiego, Starostę Nowodworskiego – Krzysztofa 
Kapustę, radnych Rady Miejskiej, księdza z Parafii 
św. Michała Archanioła i wielu innych znamienitych 
gości – reprezentujących placówki i instytucje współ-
pracujące z ZS2. 
W dalszej części wystąpienia p. dyrektor przedstawi-
ła m.in. ideę i historię powstania kompleksu boisk do 
piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. 
Poliuretanowe boisko o wymiarach 32 x 44 m, wraz 
z oświetleniem i wyposażeniem oraz bieżnią lek-
koatletyczną 4-torową o długości 60 m to już szó-
sty obiekt sportowy wybudowany na terenie gminy 
w ostatnich latach. Jego powstanie – podobnie jak po-
zostałych – jest efektem długofalowej polityki władz 
miasta, którym przyświeca idea wychowania przez 
sport. Dyrektor Malasiewicz podkreśliła również, że 
obiekt z pewnością pozwoli na efektywniejszą realiza-
cję statutowych celów szkoły. 

Boisko w ZS2 jest ważnym miejscem dla społeczności 
Nowodworzanki. Zarówno mali, jak i dorośli miesz-
kańcy tej dzielnicy Nowego Dworu mogą tu aktywnie 
spędzać czas. Na określonych regulaminem zasadach 
obiekt ten stanie się miejscem otwartym dla wszyst-
kich, także w czasie wakacji i ferii.
Po wystąpieniu dyrektor szkoły głos zabrali goście. 
Pan Radosław Rybicki odczytał list Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego skierowany do Burmistrza 
Nowego Dworu i Dyrektor ZS2. Burmistrz Jacek Ko-
walski w imieniu władz miasta życzył społeczności 
szkolnej wielu sukcesów, do czego być może przyczy-
ni się sprzęt sportowy ufundowany przez Radę Miej-
ską i Urząd Miasta. Sportowe upominki przekazali 
również Starosta Nowodworski i dyrektorzy zaprzy-
jaźnionych szkół.
Po oficjalnych wystąpieniach młodzież przedstawiła 
program artystyczny nawiązujący do starożytnych 
igrzysk w Olimpii. Pięknym i wzruszającym mo-
mentem tej części uroczystości było zapalenie sym-
bolicznego olimpijskiego znicza przez dyrektor Ewę 
Malasiewicz. 
Druga część uroczystości odbyła się na boisku szkol-
nym. Ksiądz Marek Gradziński dokonał poświęcenia 
obiektu. Przedstawiciel Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Burmistrz Nowego Dworu, Starosta 

Nowodworski, Radny Rady Miejskiej, Dyrektor ZS2 
i reprezentant młodzieży przecięli symboliczną wstę-
gę i tym samym uroczyście otworzyli boisko. 
Wkrótce na płytę boiska weszli reprezentanci dwóch 
drużyn piłkarskich – piłkarze nowodworskiego Świtu 
i uczniowie ZS2. Po krótkim powitaniu kapitan gości 
przekazał młodzieży klubowe upominki. Następnie 
rozpoczęła się towarzyska rozgrywka. Wspaniały 
doping widzów i rozbrzmiewająca w tle muzyka 
wspaniale zagrzewały piłkarzy do gry. Przez chwilę 
widzowie mogli poczuć atmosferę profesjonalnej gry 
zawodników na stadionie. 
Po satysfakcjonującej wszystkich remisowej rozgryw-
ce (2:2) zaproszeni goście i młodzież Dwójki skosz-
towali okolicznościowego tortu, ufundowanego przez 
władze miasta.
Boisko sportowe to miejsce, gdzie łacińska dewiza 
igrzysk olimpijskich Citius, Altius, Fortius (szybciej, 
wyżej, silniej) łączy się z zasadą fair play. Zajęcia na 
boisku przy ZS2 – zarówno obowiązkowe, jak i te po-
zalekcyjne – z pewnością staną się nie tylko źródłem 
radości, ale będą także służyć rozwijaniu szlachetnego 
współzawodnictwa. Zapewnią młodym ludziom nie 
tylko wszechstronny rozwój fizyczny, ale będą kształ-
tować ich charaktery, emocje, nauczą tolerancji oraz 
tego, jak wspólnie pokonywać trudności. 

tekst i Foto ZS 2

Otwarcie boisk zs2

Adam Świątek
Marek Ujazda
Ryszard Wiśniewski
Maciek Zaremba.
Szczególne podziękowania wyrażamy dla Prezesa 
„Ele-Taxi” Pana Adama Rucińskiego i jego małżonki 
Agnieszki, DJ Piotra Syrewicza i jego syna Kacpra, 
DJ Pawła i Magdaleny Chłopek za profesjonalne na-
głośnienie i prowadzenie tej imprezy. Panu Dariuszo-
wi Jabłońskiemu za oprawę muzyczną, który godnie 
zastąpił zespół „Titanic”, który nie dotarł na imprezę.
Dziękujemy również Panu Stanisławowi Życiń-
skiemu oraz wszystkim pracownikom technicznym  
NOSiR za pomoc w organizacji.
Podziękowania również dla „Tygodnika Nowodwor-
skiego” za oprawę medialną.

Ele-Taxi to Mistrzowie Europy Taksówka-
rzy w piłce nożnej. Przyjęli zaproszenie 
do wzięcia udziału w imprezie integra-
cyjno-sportowej, której adresatami byli 

podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD 
i mieszkańcy miasta. 
Głównym punktem programu imprezy był mecz piłkar-
ski. Po dwóch stronach boiska stanęli „Ele-Taxi” i „Re-
lax i Przyjaciele”. Wynik meczu 8:5 dla „Ele-Taxi”. 
Warto zaznaczyć, że gospodarze z wielkim poświę-
ceniem walczyli o zmianę wyniku do ostatnich minut 
spotkania.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, który był honorowym patronem tej imprezy, 
w tym miejscu serdecznie dziękuje głównym organi-
zatorom, tj. Państwu Marzenie i Bogdanowi Świątek, 
Burmistrzowi Miasta Panu Jackowi Kowalskiemu, 
Dyrektorowi NOSiR Panu Dariuszowi Wąsiewskiemu 
oraz pozostałym zawodnikom, którzy zechcieli chary-
tatywnie zagrać mecz na rzecz Warsztatu, a byli to:
Dariusz Banaszek
Krzysztof Bisialski
Andrzej Drewnowski 
Patryk Drewnowski
Szymon Dubrow
Rober Grzelak
Ireneusz Jankowski
Mateuszi Kosiński
Piotr Kucharski
Jacek Nowakowski
Jacek Nowakowski junior
Wiesław Patuła
Andrzej Sazanowicz
Marcin Skorupski

Piłkarskie 
show z TPD

W niedzielę 19 września na Stadionie Miejskim w Nowym dworze Mazowieckim odbyła się impreza integracyjno-sportowa „Piłkarskie Show”. Głównym 
punktem programu tego wydarzenia był mecz piłkarski rozegrany między „ele-taxi” a drużyną „relax i Przyjaciele”. 

tekst i Foto tPd

22 września 2010 roku na trwałe zapisze się w historii Zespołu Szkół nr 2 przy ul. długiej, jako 
dzień święta sportu. tego dnia oficjalnie otwarto szkolne boisko wielofunkcyjne.  
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Wszystkie są członkiniami klubów 
Amazonek z całego województwa 
łódzkiego. Jako jedyne spoza regio-
nu, udział w Spartakiadzie wzięły 

członkinie Nowodworskiego Stowarzyszenia Ama-
zonek w składzie: Grażyna Kiljan, Jadwiga Antono-
wicz, Elżbieta Malasiewicz, Maria Nakiela i Janina 
Omiotek.                                                 W dniu poprzedza-
jącym zawody główny organizator tegorocznej Spar-
takiady przygotował dla przyjezdnych zawodniczek 
zwiedzanie miasta wraz z przewodnikiem oraz spo-
tkanie integracyjne w gospodarstwie agroturystycz-
nym. Przy ognisku, grillu, wspólnych zabawach, 
śpiewach była możliwość ponownego spotkania 
się, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy 
i wsparcia.                                                – „Startuj z nami 
– zdrowie wygramy” – takie hasło towarzyszyło ko-
bietom podczas rozgrywanych konkurencji i trafnie 
określało ono cel imprezy, jakim jest propagowanie 
zdrowego stylu życiu, sportu, rekreacji oraz aktyw-
ności ruchowej. Po przemarszu zespołów biorących 
udział w zawodach i odśpiewaniu hymnu Amazonek 
uroczystego otwarcia Spartakiady dokonał Prezydent 
Miasta Krzysztof Chojniak, który ciepłymi słowami 
powitał przybyłe kobiece drużyny oraz zachęcał do 
ponownego odwiedzania naszego miasta. Przed kon-
kurencjami chór gospel Metanoia JP II zaprezento-
wał utwory, które wprowadziły przyjemną atmosferę 
oraz rozluźniły zawodniczki przed samą rywalizacją. 
Zespoły biorące udział w zawodach liczyły po cztery 
osoby plus dodatkowo jedna rezerwowa. Rozegrano 
cztery konkurencje, w których zawodniczki wyka-
zywały się szybkością, sprytem oraz logicznym my-
śleniem. Przygotowane tory nie zniechęciły uczest-
niczek imprezy swoją skomplikowaną budową, 
aczkolwiek były sporym wyzwaniem i nie obyło się 
bez upadków. Zapałem ducha oraz chęcią rywalizacji 

Amazonki udowodniły, że każdy z nas może i powi-
nien uprawiać sport, niezależnie od wieku, stanu zdro-
wia oraz płci. Zwieńczeniem udanego dnia w duchu 
rywalizacji sportowej była uroczysta kolacja, która 
odbyła się w sali rehabilitacyjno-rekreacyjnej Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, gdzie zostały wręczone puchary 
dla najlepszych drużyn, medale, nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy za uczestnictwo. Nasz zespół również 
przekazał organizatorom upominki promujące nasze 
miasto. Żegnając się Amazonki obiecywały, że spo-
tkają się za rok, na kolejnej spartakiadzie, tym razem 
w Radomsku.
Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek prowadzi 
działalność od prawie 5 lat. W spotkaniach, które od-
bywają się w każdy drugi czwartek miesiąca w sie-
dzibie, tj. w Przychodni „Życie” przy ulicy Targowej 
8, o godzinie 17.30, uczestniczą kobiety dotknięte 
chorobą onkologiczną – rakiem piersi. Spotkania 
mają charakter rozmowy. 

Działalnością stowarzyszenia kieruje zarząd w składzie:
Prezes  – Grażyna Kiljan, 
   telefon kom. 502-148–935,
Wiceprezes  – Mariola Podwiązka 
   telefon kom. 501-261-440,
Wiceprezes  – Irena Wierucka 
   telefon kom. 662-648-700,
Sekretarz  – Urszula Nowak 
   telefon kom. 503-391-785,
Skarbnik  – Jolanta Stochowska 
   telefon 775-79-18, 
   tefefon kom. 697-013-164,
Członek Zarządu – Baraba Śnieżek 
   telefon kom. 515-871-563.
Zapraszamy wszystkie kobiety, które są w trakcie i po 
leczeniu raka piersi oraz tych, którzy chcą z nami dzia-
łać i współpracować na nasze „czwartkowe spotkania”.

Spartakiada Amazonek

tekst i Foto GrAżyNA kiLjAN 

rak piersi to choroba, która w dniach 3–5 września 2010 roku 
w Piotrkowie trybunalskim połączyła kobiety – uczestniczki Viii 
Spartakiady Amazonek regionu Łódzkiego. organizatorem tegorocznej 
Spartakiady było Piotrkowskie Stowarzyszenie Amazonek „kamilki”, 
a uczestniczyło w niej około stu kobiet.

Dzień Strażnika
W dniu 24 grudnia 2009 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Strażach Gminnych i Miejskich. 
jednym z nowych praw nadanych strażnikom zostało ustanowienie dnia Strażnika, 
który przypada 29 sierpnia. 

Dwudziesty dziewiąty Międzynarodowy 
Festiwal Polskiej Piosenki MALWY 2010 
odbył się w dniach 27–28 sierpnia 2010 

w Złotowie. Poprzedziły go w dniach 14–26 sierp-
nia  XVIII Warsztaty Piosenkarskie ZAKR dla 
uczestników zagranicznych i krajowych. Zajęcia 
wokalne prowadziły Agnieszka Kowalska i Joanna 
Zagdańska. 
Warsztaty zorganizowano dzięki pomocy finan-
sowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 
Koncert konkursowy odbył się 27 sierpnia w sali 
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecz-
nej. Występy uczestników oceniało międzynaro-
dowe jury w składzie: Larysa Bułanowa (Ukra-
ina), Stanisław Klawe, Bernard Kostman (Belgia), 
Ryszard Poznakowski (przewodniczący), Janusz 
Sławiński, Elżbieta Zawadzka (Niemcy). 

Jury przyznało:
Nagrodę główną – Grand Prix – 1000 euro i statu-
etkę ufundowane przez Stowarzyszenie Polskich 
Artystów Wykonawców – Aleksandrze Purze 
z Białegostoku. 
I nagrodę w wysokości 3000 zł Paulinie Popław-
skiej z Białegostoku.
II nagrodę w wysokości 2000 zł Joannie Pszczole 
z Belgii. 
III nagrodę w wysokości 1000 zł Joannie Berdyn 
z Kazunia Nowego.
Organizatorzy Festiwalu: Związek Polskich Auto-
rów i Kompozytorów ZAKR, Starostwo Złotow-
skie i Urząd Miasta Złotowa. Nagrody, oprócz 
wcześniej wymienionych, ufundowało Stowarzy-
szenie Autorów ZAiKS. 
Gratulujemy naszej młodej artystce i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

tekst i Foto StrAż MiejSkA
Jednak z powodu obowiązków służbowych i sta-

nów zagrożenia powodziowego, które wystąpiło 
w okresie letnim dwa razy nasze święto zostało 

przesunięte na inny termin.
Na wniosek Komendanta Straży Miejskiej w No-
wym Dworze Mazowieckim Piotra Rogińskiego, 
za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, 
zaangażowanie w pracy i udział w akcjach przeciw-
powodziowych, Burmistrz Miasta Jacek Kowalski 
awansował na wyższe stopnie służbowe poszczegól-
nych strażników.

Na stopień st. inspektora:
insp. Adam Bandera 
insp. Marcin Kałka 
insp. Dariusz Sawicki 
Na stopień mł. inspektora:
strażnik Marcin Czyrka 
Na stopień strażnika:
mł. strażnik Piotr Bartczak 
mł. strażnik Anna Markiewicz 
mł. strażnik Małgorzata Pacocha 
mł. strażnik Wioleta Śmietańska 
mł. strażnik Małgorzata Wójcik 

Uroczystość wręczenia awansów odbyła się w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 16 września 2010 roku. 
Awanse oraz życzenia wszelkiej pomyślności straż-
nikom wręczył Burmistrz Miasta Jacek Kowalski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski 
oraz Komendanci Straży Miejskiej Piotr Rogiński 
i jego zastępca Bogdan Błoński.

Malwy 2010
joanna Berdyn – solistka krainy Piosenki klubu Garnizonowego w Modlinie twierdzy po raz kolejny 
odnosi artystyczny sukces. tym razem z prestiżowego wśród młodych wykonawców festiwalu wraca 
z iii nagrodą (dwa lata temu była wyróżniona) za wykonanie piosenki „Z tobą w górach” katarzyny 
Gaertner, do której słowa napisał jerzy kleyny.

tekst i Foto jerZy WoroBiej 
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Udział w tych przedsięwzięciach po-
zwala uważnemu radnemu wyciągnąć 
odpowiednie wnioski do dalszej pracy 
na rzecz rozwoju miasta i jego miesz-

kańców.
Jako przykład przytoczę spostrzeżenia i refleksje 
z udziału w uroczystości z okazji „Pasowania na 
ucznia” zorganizowanej w  Szkole Podstawowej  
nr 3 im. Józefa Wybickiego w Nowym Dworze Ma-
zowieckim (Modlin Stary).
Wraz z rodzicami oraz dziećmi z klas I A, I B, I C 
współuczestniczyłem we wspaniale zorganizowan-
nej  przez Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Józefa Wybickiego – p. Mariolę Zielińską oraz 
wychowawczynie klas pierwszych: p. Małgorza-
tę Krupka, Urszulę Sosińską i Katarzynę Błońską, 
uroczystości pasowania na ucznia.
Ten tak ważny moment w życiu dziecka uświetni-
li swoją obecnością zacni goście: Przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Krzysztof Bisialski, Naczel-
nik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego p. Je-

Wyjazd zorganizowała Straż Miejska 
przy udziale Wydziału Gospodarki 
Komunalnej pod patronatem Burmi-
strza Miasta, który przed wyjazdem 

wraz z komendantem wyposażyli dzieci w napoje 
i słodkości i życzyli udanej i bezpiecznej wycieczki. 
Eko-strażnicy w Instytucie Transportu Samochodo-
wego zostali bardzo ciepło i serdecznie przyjęci przez 
dyrektora Instytutu Pana dr inż. Andrzeja Wojciechow-
skiego oraz Panią mgr inż. Marię Dąbrowską-Loranc. 
Gospodarze po krótkim poczęstunku opowiedzieli 
o bezpieczeństwie na drodze i zasadach ruchu drogo-
wego. Po tym miłym powitaniu zaczęła się zabawa 
w naukowców. Eko-strażnicy zostali podzieleni na trzy 
grupy. Każda z grup, wraz ze swoim opiekunem z In-
stytutu, miała następujący plan „zabawy”:
Pierwsza grupa:
10:30-11:00 –  symulatory – hala diagnostyczna, 

pracownia symulatorów,
11:00-11:30 – mikroskop – pracownia optyczna,
11:30-12:00 – laboratorium ochrony środowiska,
12:00-12:30 –  materiały odblaskowe – pracownia 

ochrony. 
Druga grupa:
10:30-11:00 – mikroskop – pracownia optyczna,
11:00-11:30 – laboratorium ochrony środowiska,
11:30-12:00 –  materiały odblaskowe – pracownia 

ochrony,

rzy Bziuk, Proboszcz Parafii w Modlinie Starym 
ks. Edward Pacek oraz poprzedni wychowawcy 
z przedszkola obecnych pierwszoklasistów.
Uczniowie pierwszych klas, ich rodzice oraz licz-
nie przybyli goście mieli możliwość uczestniczenia  
w  niezwykle doniosłej uroczystości.
Wprowadzenie sztandaru szkoły, wspólne odśpie-
wanie hymnu państwowego, ślubowanie na sztan-
dar oraz pasowanie na ucznia zgodnie z rytuałem 
rycerskim, dokonane z ogromnym majestatem przez 
p. Dyrektor, na długo pozostaną w pamięci młodych 
ludzi i ich rodziców.
Na twarzach pierwszoklasistów widać było zaan-
gażowanie i chęć pokazania się z jak najlepszej 
strony.
Emilka Walczak, Sandrusia Oleksiak czy też Nor-
bert Popławski odświętnie ubrani z niecierpliwością 
oczekiwali na akt pasowania.
Po pasowaniu goście w ciepłych słowach zwracali się 
do bohaterów tej uroczystości, życząc osiągania jak 
najwyższych ocen w nauce, wytrwałości i zdrowia.

12:00-12:30 –  symulator – hala diagnostyczna, 
pracownia symulatorów. 

Trzecia grupa:
10:30-11:00 – laboratorium ochrony środowiska,
11:00-11:30 –  materiały odblaskowe – pracownia 

ochrony,
11:30-12:00 –  symulator – hala diagnostyczna, 

pracownia symulatorów,
12:00-12:30 –  mikroskop – pracownia optyczna. 

Po dniu pełnym wrażeń na eko-strażników czekała 
pizza i napoje ufundowane przez gospodarzy. Na za-
kończenie wycieczki uczestnicy otrzymali pamiątki.
W imieniu dzieci pragniemy jeszcze raz bardzo ser-
decznie podziękować Dyrektorowi instytutu Panu 
dr inż. Andrzejowi Wojciechowskiemu, Pani mgr 
inż. Marii Dąbrowskiej-Loranc oraz wszystkim 
pracownikom, za tak miłe przyjęcie i zorganizo-
wanie wspaniałej i niezapomnianej wycieczki po 
Instytucie. 
Serdeczne podziękowania kierujemy również do Bur-
mistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Pana Jacka 
Kowalskiego, dzięki którego hojności i zaangażowa-
niu w akcję Eko-Strażnik wycieczka ta się odbyła. 
Mamy nadzieję, że o szczegółach i wrażeniach 
z wyjazdu dowiemy się więcej od samych uczestni-
ków, których zaprosimy do plastycznego wyrażenia 
swoich wrażeń.

Za te ciepłe słowa dzieci odwzajemniły się obdaro-
wując zebranych  kwiatami oraz wspaniale przygo-
towanym programem artystycznym.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem integracyj-
nym. 
Wychowawcy, rodzice, przybyli goście mieli oka-
zję do dyskusji, wyrażania swoich opinii i uwag 
odnośnie funkcjonowania obiektów oświatowych, 
bezpieczeństwa, walki z  chuligaństwem, narkoma-
nią itd.
Wszystkie zgłaszane uwagi z wielką uwagą i peł-
nym zrozumieniem przyjmowali obecni na uro-
czystości przedstawiciele władz samorządowych 
zapewniając, że dołożą wszelkich starań, aby nasza 
młodzież miała jak najlepsze warunki do rozwoju 
intelektualnego, sportowego i kulturalnego.
Osobiście składam gorące podziękowanie wszyst-
kim osobom biorącym udział w przygotowaniu 
uroczystości, życzę wytrwałości i zdrowia w kon-
tynuowaniu tak zacnej misji, jaką jest wychowanie 
młodego pokolenia.

Praca społeczna radnego nie ogranicza się tylko do udziału w sesjach, komisjach czy spotkaniach w klubach 
radnych. do zajęć wymagających poświęcenia własnego czasu wolnego, dużego zaangażowania osobistego, 
należą spotkania z wyborcami, uczestniczenie w życiu kulturalno-oświatowym oraz różnego rodzaju spotkania 
środowiskowe, okolicznościowe i rocznicowe organizowane przez organizacje i stowarzyszenia działające na 
terenie miasta. Pamiętacie Państwo akcje uczniów „eko-strażników” ze szkoły nr 4 

w twierdzy, którzy dbali o przyrodę m.in. w parku. W nagrodę za te 
działania w czwartek 30 września pojechali na wycieczkę do instytutu 
transportu Samochodowego (itS) w Warszawie. 

Pasowanie na ucznia

wycieczka do
instytutu transportu samochodowego

tekst i Foto WŁodZiMierZ oLekSiAk 

tekst i Foto StrAż MiejSkA

eduKAcjAWydarzenia
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Poznajemy zawody – policja i wojskoDzień Papieski
ciekawe otaczającego świata 6-latki z grupy „Gwiazdeczki” z Publicznego Przedszkola nr 5 miały okazję poznać kolejne zawody. W październiku zobaczyły 
jak to jest być policjantem i saperem. 

16 października obchodzony jest dzień Papieski. 
Z tej okazji m.in. w szkołach odbywają się 
uroczystości. 13 października taka akademia 
miała miejsce w Publicznym Gimnazjum nr 1. 

w sali metodycznej mogli na własne oczy zobaczyć 
eksponaty przedmiotów, które saperzy podejmują na 
co dzień oraz omówił zasady zachowania się w razie 
natknięcia się na podobne obiekty. 
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta na sali 
konferencyjnej gdzie chor. szt. Waldemar Wiśniew-
ski przedstawił ścieżkę jaką przyszły żołnierz musi 
przebyć by wstąpić do korpusu szeregowych zawo-
dowych, jak później wygląda jego ścieżka kariery 
oraz co może zyskać służąc krajowi. 
Następnie chor. Mariusz Żak oprowadził uczniów po 
pomieszczeniach budynku sztabowego, odwiedzili 
salę odpraw, w której padają najważniejsze rozkazy 
i decyzje,  później obejrzeli sale sportowo-rekreacyj-
ne jednostki, w których żołnierze podnoszą swoją 
sprawność fizyczną przygotowując się do coroczne-
go obowiązkowego egzaminu. 
Na koniec tej interesującej wycieczki p. Dariusz 
Chumicki poczęstował uczniów ciepłą tradycyjną 

Wycieczka odbyła się 5 października 
br. Uczniowie z koła artystycznego 
Publicznego Gimnazjum nr 1 wraz 

z opiekunem p. Dariuszem Kłosowskim odwiedzili  
JW 2229 mieszczącą się w Nowym Dworze Ma-
zowieckim. 
Uroczystego przyjęcia uczniów dokonał Dowódca 
Jednostki Pan płk mgr inż. Ryszard Wiśniewski. Na 
początek wykonana została pamiątkowa fotografia. 
Grupą uczniów cały czas opiekował się mł. chor. 
szt. Mariusz Szymaniak. 
Dowódca Patrolu Rozminowania nr 19 chor. szt. 
Andrzej Kucharski przedstawił schemat działania 
patrolu w wypadku podjęcia niewypałów i nie-
wybuchów z czasów II wojny światowej, pokazał 
podstawowe wyposażenie patrolu, umożliwił chęt-
nym przeczesywanie terenu wykrywaczem metalu 
i założenie kombinezonów podchodzeniowych do 
materiałów wybuchowych, po czym uczniowie 

Zajęcia będą odbywały przez cały rok szkol-
ny 2010/2011 oraz od 01 września do końca 
listopada 2011 r. 

Zajęcia będą miały formę zajęć pozalekcyjnych 
z zakresu: ICT, przedmiotów przyrodniczo-mate-
matycznych (matematyka), języków obcych (nie-
miecki, angielski), wsparcia psychologiczno-pe-
dagogicznego (zajęcia z psychologiem) oraz zajęć 
sportowo-wychowawczych. Zajęcia te będą roz-
wijały kompetencje kluczowe uczniów objętych 
wsparciem, a dobór grupy beneficjentów końco-
wych projektu zostanie przeprowadzony z zacho-
waniem zasady równości szans obu płci. 

Celami szczegółowymi Projektu są:
–  rozszerzenie oferty gimnazjów o dodatkowe za-

jęcia pozalekcyjne służące wyrównaniu dyspro-
porcji edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji 

kluczowych u uczniów ze szkół gimnazjalnych 
z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki uczest-
niczących w Projekcie;

–  przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji 
poprzez uatrakcyjnienie pozalekcyjnej oferty 
edukacyjno-wychowawczej gimnazjów;

–  wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla dziew-
cząt i chłopców z trudnościami w nauce;

–  kształtowanie umiejętności właściwego spędza-
nia wolnego czasu;

–  realizowanie idei wychowania poprzez sport.

Zajęcia przewidziane do realizacji w ramach Pro-
jektu, będą prowadzone głównie metodami aktyw-
nymi, takimi jak: praca w grupach, dyskusja, „burza 
mózgów”, praca z flipchartem, wspólne rozwiązy-
wanie problemów itp. Oczekiwanym efektem zajęć 
będzie wzrost wiedzy uczniów z danego zakresu, 

nauka kompetencji kluczowych, oraz umiejętności 
spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny 
i pożyteczny. Wśród umiejętności dodatkowych, 
nabytych dzięki uczestnictwu w Projekcie wymie-
nić należy: umiejętność radzenia sobie z emocja-
mi i napięciami psychicznymi, przeciwdziałanie 
agresji psychicznej i fizycznej, wpojenie nawyku 
aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym oraz 
wychowania poprzez sport. 
Wsparcie finansowe, które poniesie gmina Nowy 
Dwór Mazowiecki w ramach realizacji całego 
Projektu wyniesie 6000 tys. zł Kwota ta będzie 
przeznaczona na zakup materiałów edukacyjnych 
potrzebnych do realizacji zadania. Pozostałe kosz-
ty w wysokości 58 500,00 zł związane z wyna-
grodzeniem dla nauczycieli realizujących Projekt, 
będzie finansowane ze środków zewnętrznych po-
chodzących ze środków unijnych. 

tekst i Foto dorotA BrZeZińSkA, MAGdALeNA ZyGMUNtoWicZtekst i Foto hANNA tWArdoWSkA

Idąc tropem służb mundurowych na początku 
miesiąca odwiedziliśmy Powiatową Komendę 
Policji w Nowym Dworze Mazowieckiem, a ty-

dzień później udaliśmy się do Jednostki Wojskowej 
w Kazuniu. 
Zafascynowane światem dorosłych i ich ciężką pra-
cą przedszkolaki w największym skupieniu i zaan-
gażowaniu poznawały tajniki tych profesji. 
Wyprawa na policję miała dla dzieci szczególne 
znaczenie. Spotkanie, które poprowadziła aspirant 
Pani Iwona Jurkiewicz, rozpoczęło się filmem edu-
kacyjnym o bezpiecznych zachowaniach. Dzieci 
z uwagą oglądały kolejne scenki, w których do-
kładnie opisywano jak ostrożnie poruszać się po 
drogach, co zrobić, gdy zostaje się samemu w domu 
czy jak zachowywać się gdy zaczepia nas pies. Film 
podsumowywał quiz sprawdzający wiedzę przed-
szkolaków, które bezbłędnie odpowiadały na kolej-
ne pytania. 
Po części edukacyjnej przyszedł czas na poznanie 
pracy i obowiązków policjanta. „Gwiazdeczki” 
zwiedziły salkę ruchu drogowego oraz obserwowa-
ły obraz z monitoringu miejskiego. Ostatnią z przy-
gotowanych atrakcji była możliwość zobaczenia 
„od środka” radiowozu policyjnego. 
Dni otwartych koszar 2 Mazowieckiej Brygady Sa-
perów w Kazuniu pozwoliły dzieciom na poznanie 
imponującej wielkością i wyposażeniem terenu jed-
nostki. Duże wozy, m.in. czołgi i koparki, wywarły 
ogromne wrażenie nie tylko na chłopcach. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszył się niewielki, 
dość nietypowo wyglądający pojazd, który jak się 
później okazało, jest maszyną wykrywającą ładunki 
wybuchowe. 

W tym roku Dzień Papieski przypada w so-
botę. W naszym gimnazjum obchodzili-
śmy go zatem 3 dni wcześniej. Głównym 

punktem obchodów była akademia z okazji Dnia 
Papieskiego. W związku z tegorocznym hasłem „Jan 
Paweł II – odwaga Świętości” przed zgromadzoną 
społecznością szkolną wystąpili „Święci”. Byli to 
uczniowie poprzebierani za konkretne osoby święte 
i opowiadający ich historie życia. 
Gościliśmy więc św. Dominika Savio, św. Karolinę 
Kózkównę, św. Franciszka z Asyżu, bł. Reginę Prot-
mann, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę i bł. Joannę Be-
renta Mollę.
W drugiej części akademii gościliśmy w murach na-
szej szkoły ks. Marka Bałwasa z Ciechocinka, który 
kilka lat temu uległ wypadkowi samochodowemu 
i porusza się na wózku inwalidzkim. Ksiądz opowia-
dał swoją historię, dzielił się swoją wiarą i ukazywał 
współczesne problemy młodzieży. 
Podczas akademii została podsumowana również 
niedzielna zbiórka ofiar do puszek na rzecz Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia.

I to spotkanie miało szczególny wymiar dydak-
tyczny. Specjalnie przygotowany pokaz udzielania 
pierwszej pomocy medycznej wzbogacił wiedzę 
przedszkolaków o informacje jak postępować z oso-
bą nieprzytomną. Spotkania te dostarczyły dzieciom 
wielu niesamowitych przeżyć i wrażeń, wzbogaciły 

Zagrajmy o sukces
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 udali się w ostatnim czasie do jednostki Wojskowej 2229.  
celem było m.in. podniesienie świadomości nt. bezpieczeństwa przy kontakcie z niebezpiecznymi 
znaleziskami, zapoznanie z pracą i życiem żołnierza, poznanie sprzętu i warunków rekrutacji do służby 
zawodowej. 

Poznajemy zawody – żołnierz
tekst i Foto PG 1

tekst i Foto WydZiAŁ edUkAcji UM

W ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” 
w latach 2010–2011 realizowanego w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki: Priorytet iX. rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
będą realizowane zajęcia pozalekcyjne w Publicznym nr 4 w Zespole Szkół w Nowym dworze Mazowieckim – Modlinie twierdzy (1 grupa 20-osobowa) 
oraz w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Nowym dworze Mazowieckim (2 grupy po 20 osób).

grochówką żołnierską. Porządek i dyscyplinę pod-
czas wizyty cały czas pomagali utrzymywać plut. 
Mariusz Zadworny i st. kpr. Krzysztof Jankowski.
Celem wycieczki było podniesienie świadomości 
wśród gimnazjalistów na temat bezpieczeństwa przy 
kontakcie z niebezpiecznymi znaleziskami, zapozna-
nie z pracą i życiem codziennym żołnierza zawodo-
wego, zapoznanie się ze sprzętem używanym przez 
saperów oraz poznanie sposobu rekrutacji do służby 
wojskowej.
Większość uczestników wycieczki stanowili ucznio-
wie, którzy w tym roku szkolnym ukończą gimna-
zjum i muszą podjąć decyzję o wyborze swojego 
zawodu, a tym samym dokonać wyboru szkoły. 
Wizyta w JW 2229 podobała się uczniom, czego 
przejawem były i są dyskusje związane z możliwo-
ścią wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego oraz 
chęć kontynuacji zwiedzania obiektów wojskowych.
Całe przedsięwzięcie było możliwe do zrealizowania 
dzięki Dowódcy Jednostki Wojskowej 2229 Panu 
płk. mgr. inż. Ryszardowi Wiśniewskiemu.

Pragniemy Panu serdecznie podziękować. Z życze-
niami pełni satysfakcji z podejmowanych przedsię-
wzięć oraz dalszych sukcesów.

Dyrekcja oraz uczestnicy wycieczki z PG1 
im. JP II w Nowym Dworze Mazowieckim

ich doświadczenie oraz wiedzę, za co serdecznie 
dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do ich organizacji.

Wychowawcy grupy: 
Dorota Brzezińska

Magdalena Zygmuntowicz
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Dzieci czteroletnie z grupy II „Biedronki” Pu-
blicznego Przedszkola nr 5 na Osiedlu Mło-
dych miały okazję spotkania ze strażniczką 

miejską – Panią Małgorzatą Wójcik. W trakcie spo-
tkania Pani Małgosia przeprowadziła z Biedronka-
mi ciekawą rozmowę na temat „Bezpieczeństwo na 
drodze oraz w domu”. Dodatkowo dzieci mogły zo-
baczyć mundur strażnika, przymierzyć czapkę oraz 

pobawić się „lizakiem”, który wykorzystywany jest 
do kierowania ruchem ulicznym. 
Oprócz ważnych informacji, które przekazała straż-
niczka, przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w za-
bawach i ćwiczeniach praktycznych przybliżających 
sytuacje niebezpieczne oraz sposoby ich unikania. 
Wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani 
pamiątkowymi gadżetami, m.in. odblaskami świe-

29 września 2010 roku Publiczne Przedszkole nr 5 na osiedlu Młodych odwiedziła Pani Małgorzata 
Wójcik – strażniczka miejska w Nowym dworze Mazowieckim.

Straż Miejska u Biedronek
tekst i Foto MArZeNA BrZeZńSkA

W Zespole Szkół nr 2 przy ul. długiej 10 młodzież od wielu już lat w ramach przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przygotowuje się do 
świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej i drogi zawodowej.

Kształcenie zawodowe – praktycznie i atrakcyjnie
tekst i Foto MArZeNA BrZeZńSkA

Co roku, we wrześniu, uczniowie ZS2 wyjeż-
dżają na Salon Maturzystów organizowany 
przez Perspektywy w gmachu głównym 

Politechniki Warszawskiej. Młodzież ma okazję po-
znać ofertę rekrutacyjną wyższych uczelni. Spotyka 
się z pracownikami i studentami szkół państwowych           
i prywatnych. Stoiska przyciągają atrakcyjnymi ma-
teriałami promocyjnymi i loteriami.
Niektóre uczelnie organizują zajęcia warsztatowe 
związane z wyborem zawodu. W tym roku maturzy-
ści pod opieką p. M. Trębacz i A. Nowackiej wzięli 
udział w jednym z takich warsztatów organizowa-
nych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Ob-
cych w Warszawie – m.in. rozwiązywali test predys-
pozycji. 

Z kolei 25 września uczniowie z klas kształcących 
w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz na-
uczyciele przedmiotów zawodowych p. R. Jastrzęb-
ska i p. N. Bętkowska-Lechoszest wzięli udział 
w XVIII Międzynarodowych Targach Turystycznych 
TT Warsaw 2010. Mieli możliwość poznać rodzaje 
organizacji turystycznych działających na rynku pol-
skim, europejskim i światowym, a także biura podró-
ży i ich aktualną ofertę, elementy kultury egzotycz-
nych krajów – stroje, tańce, osobliwości kulinarne. 
Zainteresowani mogli porozmawiać z  przedstawi-
cielami biur o atrakcjach i walorach turystycznych 
wybranych miejsc. Jednym z  atutów imprezy była 
możliwość nabycia fachowych materiałów, folde-
rów, prospektów, przewodników, które uatrakcyjnią 

cącymi w nocy, dzięki czemu maluszki będą wi-
doczne na drodze w ciemności oraz książeczkami  
– kolorowankami na temat bezpieczeństwa w domu.
Spotkanie to sprawiło przedszkolakom ogromną 
radość i zadowolenie. Dzieci słuchały pogadanki 
z zaciekawieniem i chętnie brały udział w zabawach 
prowadzonych przez naszego gościa. 
Z pewnością będą przestrzegały zasad bezpiecznego 
zachowania się na drodze i w domu, z którymi zosta-
ły zapoznane. 
Tak miłe spotkanie na pewno na długo zostanie w pa-
mięci dzieci. 
Wychowawcy oraz dzieci z gr. II„ Biedronki” serdecz-
nie dziękują Pani Małgorzacie Wójcik za pogłębienie 
wiedzy dzieci w miłej i serdecznej atmosferze.

i urozmaicą pracę na lekcjach przedmiotów tury-
stycznych. Echem spotkań w gmachu Politechniki 
Warszawskiej i na Międzynarodowych Targach Tu-
rystycznych była przygotowana w  szkolnej świetlicy 
wystawka materiałów edukacyjnych i promocyjnych 
oraz fotoreportaż.
Wyjazd na Salon Maturzystów i Targi Turystyczne, 
szkolna ekspozycja, udział w konkursach, olimpiadach 
i akcjach popularyzujących problematykę ekonomicz-
ną i turystyczną oraz planowane wykłady i warsztaty 
z udziałem przedstawicieli wyższych uczelni – po-
zwolą młodzieży lepiej przygotować się do matury 
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
a następnie świadomie wybrać kierunek studiów lub 
podjąć pracę zgodnie z aspiracjami i kwalifikacjami.

Na szlaku grodów
Nie bacząc na wczesną godzinę 1 października br. grupa uczniów Publicznego Gimnazjum nr 2 wyruszyła 
autokarem w kilkugodzinną podróż. celem tej wyprawy było zwiedzenie trzech historycznych, ważnych dla 
każdego Polaka, miejsc – Biskupina, Gniezna i Strzelna.

tekst i Foto BeAtA MAjeWSkA

Opiekunem wycieczki była pani Monika 
Danek. Pierwszym przystankiem na tra-
sie podróży był Biskupin. Dojechaliśmy 
tam około godz. 12.00. Czekała już na 

nas pani przewodnik, która bardzo ciekawie opowia-
dała historię odkrycia grodu w Biskupinie – osady 
kultury łużyckiej z VIII stulecia przed naszą erą. Od-
krycia dokonał w 1933 roku miejscowy nauczyciel 
W. Schweitzer (1907–1994). Nie mogliśmy niestety 
obejrzeć zabytku w całej okazałości, ponieważ znaj-
duje się on w tej chwili w ziemi pod trawą i taflą 
wody. Rozczarowanym turystom pozostają jedynie 
wystające z ziemi pojedyncze zabytkowe spróchniałe 
bale i rekonstrukcja grodu. 
Po krótkim odpoczynku i posiłku ruszyliśmy do 
Gniezna. Na Wzgórzu Lecha przywitał nas i zaprosił 

w swe gościnne progi I Król Polski Bolesław Chro-
bry. Obejrzeliśmy słynne Gnieźnieńskie Drzwi, wy-
słuchaliśmy historii o św. Wojciechu, zeszliśmy do 
podziemia i oczywiście zwiedziliśmy wnętrze kate-
dry.
Pełni zachwytu i owiani aurą niesamowitości i ta-
jemnicy ruszyliśmy do Strzelna. Tam czekały na nas 
dwie niespodzianki, a mianowicie: ponorbertański 
zespół klasztorny z dwiema kolumnami romańskimi 
przedstawiającymi przywary i cnoty ludzkie i ro-
tunda św. Prokopa. Do ciekawostek należy fakt, iż 
takie podobne kolumny można podziwiać jedynie w 
Hiszpanii, w Santiago de Compostela i we Włoszech, 
w Wenecji. Mamy się więc czym chwalić.
Do domów wróciliśmy późnym wieczorem, zmęcze-
nie, ale też bogatsi w wiedzę.
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W związku z licznymi sygnałami od 
mieszkańców osiedla Twierdza Modlin, 
o potrzebie stałego kontaktu ze swoim 

dzielnicowym oraz aby poprawić bezpieczeństwo 
w rejonie, podjęto decyzję o dyżurach dzielnicowe-
go. Dlatego też od początku października br. w Mo-
dlinie Twierdzy można spotkać się z dzielnicowym 
aspirantem sztabowym Markiem Kozłowskim. Poli-
cjant przyjmuje interesantów w Szkole Podstawowej 
Nr 4, przy ul. Bema 312 w Nowym Dworze Mazo-
wieckim, w poniedziałki od 19:00 do 20:00, w środy 
12:00–13:00 i piątki 9:00–10:00. Można także skon-
taktować się, w godzinach pracy z dzielnicowym 
tego rejonu telefonicznie pod numerem 600-997-243 
i umówić się na spotkanie.

tekst i Foto NA PodSt. kPPNoWydWor.PoLicjA.WAW.PL

Jest takie miejsce...
„jest takie miejsce w moim mieście” to temat konkursu plastycznego, który w ubiegłym roku szkolnym 
odbył się w Szkole Podstawowej nr 7. jego adresatami byli uczniowie klas i-iii. 

W czasie wakacji z inicjatywy radnych No-
wodworzanki i dyrekcji ZS2 w ramach 
akcji „Lato w mieście” zorganizowano na 

szkolnym boisku zajęcia sportowo-rekreacyjne. Na-
uczyciel wychowania fizycznego spotykał się z dzieć-
mi i młodzieżą Nowodworzanki 2 razy w tygodniu po 
2 godziny. Nadzór nad boiskiem sprawował pracownik 
zatrudniony przez Urząd Miejski. O słodkie niespo-
dzianki zadbała radna Ewa Sokołowska, która często 
dopingowała małych sportowców. Mimo niespoty-
kanych dotąd upałów zajęcia sportowe cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem; znakomicie promowały 
zdrowy styl życia, rozwijały zainteresowania młodych 
ludzi kulturą fizyczną. 
Również po wakacjach mieszkańcy Nowodworzanki 
mogą korzystać z boiska,  na określonych w regula-
minie zasadach.

tekst ANetA PieLAch-PierścieNiAk Foto ANNA PrZychodZkA

Pomysłodawcami konkursu były panie – Gra-
żyna Duch, wychowawczyni klasy I B* oraz 
wychowawca świetlicy – Izabela Ryńska-Pie-

luchowska. Dlaczego akurat taka tematyka konkur-
su? „Jestem lokalną patriotką, kocham moje miasto. 
Chciałabym aby poprzez takie właśnie tematy kon-
kursów szkolnych rozwijać w dzieciach i młodzieży 
miłość i fascynację do miejsca, w którym mieszkają, 
a przy okazji wyłuskać talenty” – powiedziała pani 
G. Duch.

Nasze boisko
22 września 2010 w Zespole Szkół nr 2 oficjalnie 
otwarto boisko wielofunkcyjne. od inwestora 
obiekt został przyjęty w kwietniu. Wspólnie ze 
społecznością lokalną opracowano regulamin 
korzystania z boiska. 

tekst i Foto ZS2

Spotkajmy się z dzielnicowym w Twierdzy Modlin

Konkurs plastyczny w bibliotece
Nowodworska Biblioteka to nie tylko miejsce do wypożyczania i czytania książek. od kilku już lat najmłodszym czytelnikom dostarcza różnych atrakcji poprzez 
organizowanie imprez okolicznościowych i różnego rodzaju konkursów.

tekst i Foto MBP

I tak 11 października br. w Oddziale dla Dzieci 
przy ul. Paderewskiego 22 odbył się konkurs 
plastyczny polegający na samodzielnym wy-

konaniu pracy plastycznej przedstawiającej wize-
runki zwierząt pt. Kasztanowe ZOO. Przy pomocy 
kasztanów, żołędzi, plasteliny i zapałek powstały 

urocze zwierzaki. Uczestnicy konkursu otrzymali 
drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez bi-
bliotekę, a z ich dzieł powstała wystawka, która 
jest pięknym elementem dekoracyjnym bibliotecz-
nego wnętrza. W listopadzie panie Joanna Wara-
komska i Katarzyna Gromadka przygotują kolejną 

zabawę plastyczną, na którą zapraszamy wszyst-
kich chętnych. 

Konkretny termin podamy na naszej stronie inter-
netowej www.biblioteka.nowydwormaz.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń w bibliotece.

W konkursie wzięło udział wielu uczniów. „Licz-
ba zgłoszonych na konkurs prac i ich poziom były 
naprawdę imponujące” – mówi pani I. Ryńska- Pie-
luchowska. „Same nie byłybyśmy w stanie tego 
wszystkiego przygotować, zebrać i ocenić. Dlatego 
serdecznie dziękujemy pani Wandzie Kępskiej za 
okazaną pomoc” – dodaje pani Duch. Ze względu 
na wysoki poziom zgłoszonych prac jury miało trud-
ności z wybraniem trzech zwycięzców. Ostatecznie 
przyznało trzy I, trzy II i dwa III miejsca. 

Oto lista nagrodzonych:
I miejsce:
Weronika Bielska kl. Ib*
Oliwia Głowacka kl. Ib*
Paweł Żurek kl. IIIa*
II miejsce
Alicja Dudek kl. Ia*
Franciszek Świetlicki kl. Ib*
Jakub Przychodzki kl. Ib*
III miejsce
Piotr Pawełas kl. Id*
Jakub Domański kl. Ia*. 
Nagrody w konkursie ufundował Urząd Miejski. 
Na zakończenie roku szkolnego 2009/2010 w hallu 
głównym szkoły zostały zaprezentowane prace kon-
kursowe. Mogli je obejrzeć wszyscy przybyli na uro-
czystość goście. 
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesów 
w kolejnych konkursach. 

* przynależność do klas – stan na czerwiec 2010.
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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 przepro-

wadzania 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), Certifica-
tion in Control Self Assessment (CCSA), 
Certified Financial Services Auditor (CFSA) 
lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

b)  złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem 
pozytywnym egzamin na audytora we-
wnętrznego 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 
ukończenia studiów podyplomowych w za-
kresie audytu wewnętrznego, wydanym 
przez jednostkę organizacyjną, która w dniu 
wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie 
z odrębnymi ustawami, do nadawania stop-
nia naukowego doktora nauk ekonomicz-
nych 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 anali-
tycznego myślenia, 

–  umiejętność rozwiązywania konfliktów inter-
personalnych,

–  cechy osobiste: bezstronność, samodzielność, 
kreatywność, rzetelność, punktualność, uczci-
wość, staranność, asertywność, systematycz-
ność.

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

audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ry-
zyka.

•  Opracowywanie i aktualizowanie programów 
i list weryfikacyjnych zadań audytowych; pla-
nowanie i monitorowanie harmonogramów 

–  własne oświadczenie stwierdzające, że osoba 
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbo-
we, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma 
pełną zdolność do czynności prawnych (wzór 
na stroniewww.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 bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści 
tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamię-
ci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko 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 15.12.2010 r. Aplikacje, 
które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywa-
ne (nie liczy się data stempla pocztowego).

Od dnia 16.12.2010 r. lista osób spełniających 
wymagania 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 Publicz-
nej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzę-
du, przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym Dworze 
Mazowieckim.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych 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. 19.10.2010 r.
Burmistrz Miasta 

Jacek Kowalski

pracy audytu oraz rekomendowanie wdrożeń 
dotyczących form, systemów i procedur re-
alizacji obowiązków i osiągania celów audytu 
wewnętrznego.

•  Realizowanie zadań audytowych zgodnie z za-
sadami i trybem przewidzianym w przepisach 
prawnych, powszechnie uznawalnymi standar-
dami oraz regulaminem działalności audytora 
wewnętrznego. 

•  Wykonywanie audytu wewnętrznego w Urzę-
dzie 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 zapisa-
mi 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 zaciągniętych zobowiązań,

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

–  ocenianie adekwatności i efektywności 
procedur rachunkowości oraz systemów 
operacyjnych i mechanizmów kontroli we-
wnętrznej,

–  dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad 
i standardów audytu, sporządzanie sprawo-
zdania z wykonania planu audytu za rok po-
przedni.

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

•  Przeprowadzanie czynności sprawdzających, 
dokonując oceny zastosowania uwag i wnio-
sków zawartych w sprawozdaniu z audytu we-
wnętrznego.

•  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.
nowydwormaz.pl),

–  dokumenty poświadczające doświadczenie za-
wodowe (kserokopia),

–  dokument poświadczający wykształcenie (kse-
rokopia),

–  kserokopie dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia 
audytu wewnętrznego,

Justyna Ferska (RKST Limes Płońsk), Szymon Bre-
gier (Akademia Ruchu Płock) oraz Marcin Czapicki.
Koniec wieńczył dzieło. W Nowym Dworze Mazo-
wieckim nastąpiła finałowa dekoracja uczestników 
Poland Bike Marathon 2010. I choć to dopiero drugi 
sezon, to nagrody były niezwykle okazałe. Tradycyj-
nie otrzymali je najpierw najlepsi w poszczególnych 
kategoriach tego etapu, ale to był dopiero przedsmak 
wielkiego nagradzania. Firmy MBIKE, ŚWIAT RO-
WERÓW, DECATHLON i BRENDA w wyjątkowy 
sposób doceniły najlepszych maratończyków z klasy-
fikacji generalnej cyklu.
Sześć osób z każdej kategorii wiekowej na dystansach 
MAX, MINI i FAN zostało zaproszonych na podium 
i scenę. Na zwycięzców czekało 20 (!) rowerów gór-
skich, ale to jeszcze nie koniec. Były upominki pie-
niężne, puchary, statuetki, medale i inne cenne nagro-
dy rzeczowe. Efektowne puchary otrzymały najlepsze 
drużyny i rodziny. Klasyfikację drużynową Poland 
Bike Marathon 2010 wygrał Świat Rowerów Racing 
Team, przed BSA Pro Tour i Intra Max Medicum. 
W punktacji rodzinnej triumfowali Kado, przed Ma-
jewskimi i Zawistowskimi.

Do pokonania była m.in. słynna „Wajsgóra”, 
a na mecie czekała moc nagród, w tym 20 
rowerów górskich. Impreza godna finału 
Poland Bike! 

Miasteczko Poland Bike Marathon ze startem i metą 
wyścigów znajdowało się w przepięknej scenerii daw-
nych fortyfikacji Twierdzy Modlin. Klimat tego histo-
rycznego miejsca jest wyjątkowy. Finałowa trasa, ma-
lownicza i pełna uroku, ale i wymagająca, prowadziła 
przez piękne nadwiślańskie lasy i pola oraz obfitowała 
w sporo technicznych zjazdów i podjazdów. Każdy 
mógł zmierzyć się z „Wajsgórą”, wymagającym pod-
jazdem w okolicach Modlina.
Na najdłuższej trasie MAX (45 km) najszybszy okazał 
się Michał Podlaski (Aktio Group Mostostal Puławy). 
Szosowiec, startujący gościnnie w barwach Świata 
Rowerów Racing Team po pasjonującym finiszu mi-
nimalnie wyprzedził lidera MBIKE Team Marathon 
Pawła Baranka. Na trzeciej pozycji uplasował się Ra-
dosław Rękawek (KROSS Racing Team). „Świetna 
jazda, super trasa, piękna pogoda i kapitalna atmos-
fera. Cieszę się, że udało mi się zrewanżować Paw-
łowi Barankowi za wyścig w Tłuszczu, kiedy byłem 
drugi. Obiecuję, że w przyszłym roku częściej będę 
tu przyjeżdżał, bo klimat Poland Bike jest wspaniały” 
– mówił na mecie Podlaski. Wśród kobiet zwycięży-
ła Justyna Dzięcioł (MBIKE Team Marathon), przed 
Bogną Kordowicz (Świat Rowerów Racing Team) 
i Agnieszką Bacińską z Warszawy.
Dystans MINI (20 km). Tu również o miejscach na po-
dium decydowały sekundy. Wygrał Kamil Zawistowski 
(Huragan Wajsport Retro Bike Team Wołomin), przed 
Karolem Stępniakiem (TS Meran Otwock) i Damia-
nem Kaweckim z Marianina. W gronie kobiet trium-
fowała Wioletta Gałązka (ABC – Aktywne Bractwo 
Cyklistów), wyprzedzając Teresę Żołek (Wilczopolski 
4S-Quadra) i Elżbietę Rosę (Świat Rowerów Tłuszcz).
Na trasie FAN (6 km) uczniowie i uczennice szkół 
podstawowych ścigali się w otwartych mistrzostwach 
Nowego Dworu Mazowieckiego. Najszybsi w po-
szczególnych kategoriach wiekowych okazali się Oli-
wia Majewska z Kobyłki (MBIKE Team Marathon), 

Wielki Finał Poland Bike
twierdza Modlin zdobyta. to był „królewski”, trzynasty i zarazem ostatni etap Poland Bike Marathon 2010. Nowy 
dwór Mazowiecki był finałową areną drugiego cyklu wyścigów dla amatorów MtB, organizowanego przez 
Grzegorza Wajsa. Na starcie stanęło ponad 350 osób. 

tekst i Foto orGANiZAtorZy

Super-nagrodę przygotowała firma RETRO. Wśród 
uczestników Poland Bike Marathon został rozloso-
wany niezwykle atrakcyjny zestaw stylowych mebli 
RETRO o wartości 10 tysięcy złotych, a także rower 
MBIKE RENEGADE EVO (wartość 5000 zł) ufun-
dowany przez Centrum Rowerowe i Świat Rowe-
rów. Mnóstwo nagród przygotował też Urząd Miasta 
w Nowym Dworze Mazowieckim. „Kapitalna im-
preza, jestem pod wrażeniem świetnego kolarskiego 
widowiska i zabawy dla całych rodzin. Cieszę się, że 
nasze miasto i okolice Twierdzy Modlin znów opano-
wali miłośnicy jazdy na dwóch kółkach. To wymarzo-
ne miejsce do turystyki rowerowej. Zapraszamy na 
nowodworskie trasy codziennie, a na kolejny Poland 
Bike już w przyszłym roku” – podsumował Burmistrz 
Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski.
To był Wielki Finał Poland Bike Marathon 2010. 
Ostatni etap tegorocznego cyklu za nami, ale to nie 
oznacza jeszcze końca sezonu. W najbliższą niedzie-
lę, 17 października, w Parku Picassa na warszawskiej 
Białołęce odbędą się wyścigi Poland Bike XC. Zapra-
szamy! Startuj z nami!
www.polandbike.pl
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Finał Mazovia 
Marathon za nami
Finał szóstego cyklu Mazovia MtB Marathon odbył się w Nowym dworze 
Mazowieckim. Na starcie, zlokalizowanym na osiedlu Młodych stanęło 
prawie 1200 uczestników. tym razem pogoda ostatniej edycji dopisała do 
samego końca. 

tekst i Foto orGANiZAtorZy WyściGU

Ostatnia impreza z cyklu Mazowia MTB 
odbyła się w niedzielę 26 września na 
terenie Nowego Dworu Mazowieckiego – 
Osiedla Młodych. Honorowy patronat nad 

wyścigiem objął Burmistrz Miasta Jacek Kowalski. 
Większość z uczestników walczyła o punkty do Kla-
syfikacji Generalnej cyklu. W każdej kategorii, na 
każdym z czterech dystansów dekorowano i nagra-
dzano pierwsze 8 miejsc, warto więc było walczyć 
o miejsca poza pierwszą trójką.
Niemniej pojawiło się również wiele osób które 
chciały spróbować swoich sił w MTB lub po prostu 
skorzystać z rekreacyjnej przejażdżki na krótkim 
dystansie wśród innych rowerzystów oraz kibiców. 
Sporą frekwencją cieszył się dystans Hobby, prze-
znaczony dla dzieci i całych rodzin, mający zaled-
wie 8 kilometrów. W miasteczku sportowym dla 
najmłodszych były dostępne dmuchańce, trampoliny 
oraz plac zabaw pod namiotem. Zorganizowano rów-
nież miniwyścig na rowerkach, który skupił ponad 
50 dzieciaków w wieku od 2 do 7 lat. Każdy z nich 
otrzymał nagrodę za uczestnictwo.
Klasyfikację drużynową wygrała Kross Racing 
Team, za nimi MBike Team Marathon, która zaj-
mując drugie miejsce powtórzyła swój sukces z po-
przedniego sezonu. Na trzecim miejscu uplasowała 
się drużyna Świat Rowerów Racing Team. W Kla-
syfikacji Rodzinnej, również tak jak w poprzednim 
sezonie, pierwsze dwa miejsca pozostały bez zmian. 

Na najwyższym stopniu podium udekorowano ro-
dzinę Pelucha, nieco niżej rodzinę Ponikowskich. 
Trzecie miejsce w tym sezonie wywalczyła rodzina 
Sławińskich. W Superklasyfikacji mężczyzn i kobiet 
zwyciężyli Krzysztof Smołka z 1698 kilometrami na 
koncie i Anna Klimczuk z  1004 kilometrami.
Na głównym dystansie niepokonany po raz kolejny 
okazał się Radosław Rękawek z Kross Racing Team. 
Wśród Pań na tym dystansie zwyciężyła Hanna Wró-
blewska z Posnet Polska.
Zwyciężczyniami dystansu Mega w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, z taką samą ilością punków 
3200 zostały w kategorii K4 – Ewa Duda, K3 – Justy-
na Dzięcioł, K2 – Emanuela Kufera. W kategorii K1 
z 3189 punktami pierwsze miejsce zajęła Joasia Kur. 
Wśród Panów na dystansie Mega pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach wiekowych zajęli: Kamil Ol-
chanowski z MTB Ełk Prostki, Mateusz Makowski 
z Warszawskiego Klubu Kolarskiego, Michał Cie-
sielski i Albert Blejzyk z Kross Racing Team, Sławo-
mir Łukaszewski i Andrzej Sadłecki z KTM Olsztyn 
oraz Artur Bartoszewicz z CykloManiak.pl.
Natomiast wszyscy uczestnicy czternastej edycji Ma-
zovii mogli wziąć udział w tomboli, w której rozlo-
sowano ponad 600 nagród, między innymi rowery, 
osprzęt rowerowy, bony do sklepów sportowych oraz 
pakiety startowe od organizatora na sezon 2011.
Nagrody zwycięzcom maratonu wręczali radni Rady 
Miejskiej Jerzy Plackowski i Włodzimierz Laur.

Mistrzostwo Polski juniorów 
w soft tenisie dla Michała!!!
W dniach 25–26.09.2010 w Grodzisku Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów w soft 
tenisie ziemnym. Sukces w zawodach odniósł nowodworzanin Michał drewnowski.

tekst i Foto NA PodStAWie WWW.NoWydWorMAZ.PL

Gościem honorowym na grodziskich kortach był 
Wojciech Fibak. Najsłynniejszy polski tenisi-
sta podczas swej kariery wygrał 15 turniejów 

ATP w singlu i 52 turnieje ATP w deblu. W Grodzisku 
Wojciech Fibak rozegrał kilka gemów z najlepszymi 
soft tenisistami i wyrażał się bardzo pozytywnie o azja-
tyckiej odmianie tenisa ziemnego – soft tenisie.
W samych Mistrzostwach Polski juniorów duży suk-
ces odniósł tenisista z Nowego Dworu Mazowieckie-
go Michał Drewnowski, który wygrał całe zawody. 
W imprezie wzięło udział szesnastu zawodników, 

podzielonych na cztery grupy. Michał odniósł 3 
zwycięstwa w grupie, a następnie w ćwierćfinale 
wygrał z Pawłem Żukowskim. W półfinale pokonał 
Adama Piętka, a w meczu finałowym Michał, choć 
na początku przegrywał, w efekcie zwyciężył Ma-
cieja Heinrycha w stosunku 4:1. W meczu o trzecie 
miejsce Michał Kaczanowski pokonał Adama Piętka 
4:2. W najbliższym czasie najważniejszym celem 
Michała i jego brata Patryka są Mistrzostwa Europy 
w lutym 2011 r.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Z wizytą u Burmistrza
Na koniec sezonu tenisowego 2009/2010, nasz „eksportowy” tenisista – kacper żuk został zaproszony 
przez Burmistrza Miasta. Powodem zaproszenia były wysokie wyniki sportowe, jakie kacper 
zanotował podczas całego sezonu tenisowego. W trakcie spotkania, kacper miał okazję pochwalić się 
swoimi dotychczasowymi sukcesami, porozmawiać o trudach treningu tenisowego oraz wymienić się 
doświadczeniami na niwie sportowej. 

tekst i Foto NA PodStAWie WWW.NoWydWorMAZ.PL

Burmistrz rozmawiał z Kacprem również o jego 
planach startowych w najbliższym czasie 
i o wynikach w nauce. Jego trener przybliżył 

Burmistrzowi Miasta tajniki treningów tenisowych oraz 
powody, dla których Kacper wybija się znacząco ponad 
rówieśników. Talent, miłość do tej dyscypliny, a przede 
wszystkim ciężka, systematyczna praca pozwoliły nasze-
mu zawodnikowi odnieść tak wiele sukcesów. Ku zado-
woleniu swojemu, trenera i nas wszystkich, Kacper wcale 
„nie zwalnia tempa”, wręcz przeciwnie chce coraz ciężej 
trenować, aby pełniej wykorzystać drzemiący w nim 
potencjał. Podczas wizyty, Kacper został mile zaskoczo-
ny, gdyż Burmistrz Miasta jego dotychczasowe sukcesy 
nagrodził nagrodą rzeczową – akcesoriami tenisowymi, 
które pomogą mu w dalszych ciężkich treningach. Na ko-
niec spotkania Kacper podziękował Burmistrzowi Miasta 
za dotychczasową pomoc w rozwijaniu kariery sporto-
wej, a Burmistrz wyraził nadzieję, że jeszcze nie raz będą 
mogli się spotkać w tak miłych okolicznościach. 
Kacper chciałby również podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do tych wielu sukcesów. Oprócz 
władz miasta, przede wszystkim Rodzicom, trenerowi 

Patrykowi Drewnowskiemu, który pracował z Kac-
prem w klubie macierzystym, Dyrektorowi NOSiR 
Dariuszowi Wąsiewskiemu, trenerom Legii Warszawa 
– Arturowi Bochenkowi, Pawłowi Danielskiemu oraz 
Dagmarze Bednarczyk, którzy zajmują się rozwojem 
kariery Kacpra na co dzień, Dyrekcji SP 5 i wycho-
wawcy kl. Vb za wyrozumiałość i przychylne podej-
ście do rozwoju jego kariery zawodniczej.

Najważniejsze wyniki Kacpra w sezonie 2009/2010
zawodnik: NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki ur. 
21.01.1999 r.

Ranking PZT – listopad 2009 – 91 pozycja na liście 
generalnej

Ranking PZT – październik 2010 – 15 pozycja

Ranking PZT – listopad 2010 – 4 pozycja
–  4–6.12.2009 Warszawa – I miejsce gra pojedyncza 

i II miejsce gra podwójna w Mikołajkowym Tur-
nieju Tenisowym PZT w kat. do lat 12

–  12–14.12.2009 Warszawa – I miejsce gra pojedyn-
cza i I miejsce gra podwójna w Mistrzostwach War-
szawy w kat. do lat 12

–  23–26.01.2010 Radom - III miejsce gra pojedyncza 
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym PZT 
w kat. do lat 12

–  12–14.02.2010 Szczecin – I miejsce gra podwójna 
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym PZT 
w kat. do lat 12

–  30.04–04.05.2010 Częstochowa – III miejsce gra 
pojedyncza w XVIII memoriale im. Marty Hudy 
OTK Super Seria w kat. do lat 12

–  14–17.05.2010 Warszawa – I miejsce gra pojedyn-
cza i I miejsce gra podwójna w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Mazowieckiego w kat. do lat 12

–  15.06.2010 Olsztyn – II miejsce gra podwójna OTK 
Super Seria „BRITISH SCHOOL CUP” w kat. do 
lat 12

–  20–21.06.2010 Łódź – I miejsce gra podwójna 
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym PZT 
w kat. do lat 12

–  12–14.08.2010 Łęczna – I miejsce gra pojedyncza 
i I miejsce gra podwójna w Ogólnopolskim Turnie-
ju Klasyfikacyjnym PZT w kat. do lat 12

–  16–20.08.2010 Szczecin – III miejsce gra pojedyn-
cza w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski 
w kat. do lat 12

–  28–30.08.2010 Puławy – III miejsce gra pojedyn-
cza i II miejsce gra podwójna w OTK Super Seria 
w kat. do lat 12

–  18–20.09.2010 Warszawa – II miejsce gra pojedyn-
cza w Mistrzostwach Warszawy w kat. do lat 14.



FAKTY NOWODWORSKIE XViii/X 201032 naSze MiaSto

„eMką” po mieście
od 2 listopada możemy poruszać się po 
mieście autobusową linią miejską. „Miejską” 
po konsultacjach z władzami miasta uruchomił 
prywatny przewoźnik – firma translud. 

tekst i Foto NA PodStAWie WWW.NoWydWorMAZ.PL

Z kursów eMki można korzystać w dni powsze-
dnie w godz. 6:10–18:30. Jeździć będą dwa au-
tobusy – jeden linią czerwoną drugi niebieską. 

Autobus nr 11 odpowiada linii niebieskiej, a 12-tka 
czerwonej. 
Trasa przejazdu będzie wiodła przez wszystkie dzielni-
ce miasta od centrum poprzez Pólko, Osiedle Młodych 
do Twierdzy Modlin i Modlina Starego. Konkretnie 
przejedziemy ulicami Bohaterów Modlina, Leśną, Woj-
ska Polskiego, Gen. Berlinga, Sadową, Młodzieżową, 
Okulickiego, Morawicza, Paderewskiego, Partyzantów, 
Modlińską, Chłodnia, Ledóchowskiego, Chrzanow-
skiego, 29 Listopada, Mickiewicza, Poniatowskiego, 
Kopernika, Czarnieckiego i Mieszka I. 
Przy wsiadaniu do eMki warto zwrócić uwagę na nr au-
tobusu. Jeden z nich ma wydłużoną trasę przejazdu. 
Rozkład jazdy i mapę linii zamieszczamy poniżej. 
Ponadto rozkład dostępny jest na stronie internetowej 
przewoźnika www.translud.pl


