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żanie i wywożenie śniegu. Nadmiar śniegu zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami wywożony był do 
Parku Zachodniego, gdzie uzbierała się spora hałda. 
Najczęściej śnieg usuwany był z newralgicznych 
miejsc w mieście, tj. gdzie występuje duże natę-
żenie ruchu samochodowego i zagrożenie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, a także tam, gdzie są 
wąskie uliczki. Ze śniegu oczyszczane było głównie 
centrum miasta, rejon szpitala oraz ulice, gdzie bra-
kowało już miejsca na jego składowanie. 

Na zakup soli tylko w roku 2010, czyli 
od 1 stycznia wydatkowano 107 tys. zł. 
Za tą kwotę zakupiono 474 tony surow-
ca niezbędnego do posypywania dróg. 

W przypadku Nowego Dworu Mazowieckiego nie 
było przestojów w dostawie soli, jednak problemy 
z jej zdobyciem były. Jak mówi inspektor w wydzia-
le Gospodarki Komunalnej Grzegorz Szmyt – tylko 
dzięki wieloletniej współpracy z firmami dostarcza-
jącymi nam sól zachowaliśmy ciągłość dostaw. 
Oprócz kosztów zakupu soli miasto wydatkowało 
też środki na tzw. zimowe utrzymanie dróg. W za-
kres tego zadania wchodzi m.in. płużenie, odśnie- więcej czytaj na str. 6 
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Zima powoli się kończy. Szczęśliwie, po 
obfitych opadach  i w okresie wiosennych 
roztopów nie odnotowaliśmy w naszym 

mieście większych problemów związanych z pod-
topieniami. Widmo powodzi też odpłynęło. Jednak 
po sezonie zimowym znacznie pogorszył się stan 
dróg w mieście. Pojawiło się w nich wiele dziur 
i wyrw. Apeluję do Państwa o zachowanie ostroż-
ności i zwiększenie uwagi, gdyż nie jesteśmy 
w stanie wszystkich jednocześnie załatać. Oczy-
wiście wiele z nich udało nam się już naprawić, 
bo robimy to systematycznie od końca lutego. Na 

remonty cząstkowe dróg w tegorocznym budżecie 
zabezpieczyliśmy 600 tys. złotych. 
Kontynuując temat zimy w tym wydaniu Faktów 
Nowodworskich zamieszczamy szeroką informa-
cję nt. kosztów jakie poniosło miasto w walce ze 
śniegiem. Zapraszam do lektury Tematu numeru 
na str. 2 i 6, w którym odpowiadamy też na pytanie 
„czy sroga zima to czas super zysku  dla Zakładu 
Energetyki Cieplnej?”.  
Marcowe wydanie naszego miesięcznika prezentu-
je także talenty nowodworskiej młodzieży. Może-
my się o tym przekonać w dziale Edukacja, gdzie 
zamieszczamy relacje z konkursu krasomówczego 
zorganizowanego w Gimnazjum nr 2 i miejskiej 
edycji MAM TALENT, która odbyła się w Liceum 
Ogólnokształcącym. Natomiast w dziale Sport 
– w tym miesiącu najobszerniejszym w historii 
Faktów – informujemy o sportowych sukcesach 
uczniów nowodworskich szkół i sekcji prowadzo-
nych przez NOSiR. Nie mogliśmy też pominąć 
udanego występu naszych zapaśników podczas 
Mistrzostw Mazowsza w Zapasach, które odbyły 
się na początku marca w naszym mieście. 
Jak co miesiąc zapraszamy też Państwa na orga-
nizowane w Nowym Dworze imprezy i uroczysto-
ści. Szczegółowe informacje dotyczące terminów 
znajdziecie Państwo wewnątrz gazety. 
To tylko niewielka część zapowiedzi środka, dla-
tego zapraszam do lektury marcowego wydania 
Faktów Nowodworskich!

Od Burmistrza
BurMiStrZ MiaSta jaceK KowalSKi
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Zima powoli się kończy. w tym roku była wyjątkowo śnieżna – tak określają to synoptycy. 
warto podsumować jej koszty zarówno te poniesione przez urząd miejski, i inne 
nowodworskie spółki i zakłady budżetowe. 
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cje w 100% kwot wnioskowanych.  W ciągu roku 
UKS-y otrzymują też środki na organizację wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży. Łącznie to prawie 
300 tys. złotych rocznie. 
W trakcie obrad radni podjęli uchwały dotyczące:
–  zmian w budżecie miasta na 2010 rok,
–  zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej  

(ul. Leśna, Żołnierzy Września).
 Na sesji dyskutowano także kwestię nadania jed-
nej z ulic w mieście imienia Ryszarda Gołąba. 
W związku z niejasnościami i niezachowaniem pro-
cedury nadawania imienia przez wnioskodawców, 
tj. uzyskania opinii Komitetu Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa – sprawa uchwały została skie-
rowana do opinii tegoż Komitetu. Zgodnie jednak 
podkreślono, że pan Gołąb zasługuje na zaszczyty 
i nie jest to przedmiotem dyskusji. 
W sprawach różnych zabrał głos przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski. Jak powiedział, 
zmusił go do tego artykuł prasowy, który ukazał się 
w jednej z lokalnych gazet. Ponieważ, jak stwier-
dził,  padły w nim stwierdzenia obrażające Radę 
został zmuszony do sprostowania informacji jakie 
w swojej wypowiedzi do gazety zawarł Przewodni-
czący Zarządu Osiedla Okunin – Tadeusz Sosiński.  
„Uważam, że Pan obraził Radę” – powiedział p. Bi-
sialski. Odnosząc się do treści artykułu przewodni-
czący stwierdził, że tak zgodnej Rady jak ta obecna 
dotychczas w mieście nie było. „Nie zajmujemy się 
wyszukiwaniem na siebie haków. Wszelkie proble-
my są rozpatrywane wspólnie i trzeba mieć dużo 
złej woli, aby tak pisać” – stwierdził. W dalszej 
części swojej wypowiedzi wypunktował inwestycje 
jakie w ciągu 3 ostatnich lat zostały zrealizowane 
w Okuninie. Wykonano m.in. nowe oświetlenie ulic 
Granicznej i Spokojnej za 85 tys. zł, dwie nowe 
wiaty przystankowe za ponad 6 tys. zł, nowe bramki 
i boiska do piłki nożnej i siatkowej za ponad 20 tys. 
zł, plac zabaw dla dzieci za 32 tys. zł. Odnowio-
no też ogrodzenie miejsca pamięci, zabezpieczono 
budynek dawnej remizy strażackiej i zamontowano 
nowe oprawy świetlne. Łącznie z miejskiej kasy 
wydatkowano na te  zadania ponad 150 tys. zł. 
Kolejne inwestycje jakie wymienił przewodniczący 
Rady to m.in. wykonanie dokumentacji projektowej 
na połączenie ul. Gospodarczej ze Spokojną (68 tys. 
zł), modernizacja systemu drogowego w dzielnicy 
przemysłowej za ponad 5 mln zł, oraz wykonanie 
dokumentacji projektowej drogi wojewódzkiej za 
100 tys. zł. 
Jak podliczył p. Bisialski na jednego mieszkańca 
Okunina – nie biorąc pod uwagę tych 5 mln z dziel-
nicy przemysłowej – przypada 3036 zł. Dla porów-
nania na jednego mieszkańca Modlina Starego wy-
chodzi 2900 zł. 
Na koniec zaapelował, aby przed wyborami nie 
popadać w falę krytyki, bo nie jest ona konieczna. 
„Trzeba wyjść do ludzi i mówić prawdę, a nie oszu-
kiwać” – podkreślił. Zaznaczył też, że teraz Rada 
pracuje w komisjach, na których wypracowuje się 
wspólne stanowiska. „Staramy się tak pracować aby 
ludziom żyło się lepiej” dodał na koniec przewod-
niczący. 
W odpowiedzi p. Tadeusz Sosiński stwierdził, że 
jego wypowiedź to efekt komentarzy jakie pojawiły 
się po wywiadzie przewodniczącego Rady w Tygo-
dniku Nowodworskim. Zaznaczył też, że obraża-
nie i oskarżanie nie było jego zamiarem. „Szanuję 
wszystkich radnych, a niektórych uznaję za swych 
przyjaciół. Jestem wdzięczny za to co Rada zrobiła 
dla Okunina” – dodał. 
Kolejna sesja 30 marca. 

Zanim jednak przewodniczący otworzył 
obrady głos zabrała przedstawicielka To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej. Przekazała zebranym 

informację, że nowodworskie TPD jako jedyne przy-
stąpiło do akcji „Europejski Rok Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym” jakim ustanowiony zo-
stał rok 2010. W ramach obchodów TPD organizuje 
dzień otwarty, bierze udział w dwóch konferencjach 
oraz organizuje wystawę prac swoich podopiecz-
nych. Zwróciła też uwagę na możliwość przekazania 
1% podatku na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
(szczegóły na  www.nowydwormaz.pl). 
Jako drugi głos zabrał przedstawiciel  Koła Łowiec-
kiego  w Nowym Dworze Mazowieckim p. Irene-
usz Jankowski. Poinformował, że na wniosek koła 
burmistrz miasta otrzymał Złotą Odznakę za zasłu-
gi dla łowiectwa. Przy okazji przybliżył działalność 
koła i bardzo dobre kontakty władz miasta z kołem. 
„Burmistrz rozumie naszą rolę w społeczeństwie 
i środowisku, nie postrzega nas tylko jako tych 
co strzelają. Rola Pana jest nieodzowna – jest pan 
prawdziwym gospodarzem,  dziękuję” – powiedział 
wręczając burmistrzowi odznaczenie.  
Dziękując za przyznane wyróżnienie burmistrz mia-
sta poinformował o podpisanej umowie o współpra-
cy z kołem i przedstawił wspólne działania na rzecz 
środowiska, m.in. puszczanie nowej zwierzyny i do-
karmianie. Podziękował  za wyróżnienie, które jak 
powiedział z pewnością dotyczy całego samorządu 
nowodworskiego. 
Po otwarciu obrad pierwszym szeroko omawianym 
punktem była informacja nt. aktualizacji Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego. Informacje nt. prac 
zespołu ds. aktualizacji przedstawił burmistrz mia-

sta. Przypomniał, że WPI jest jednym z najważniej-
szych dokumentów planistycznych w mieście służą-
cym do realizacji planów rozwojowych. Powołany 
został też zespół ds. aktualizacji WPI, który spotyka 
się cyklicznie. Na ostatnim spotkaniu zapronowano 
zmiany w dokumencie. Kilka zadań jest przesunię-
tych w czasie, np. rewitalizacja parku miejskiego, 
co jest związane w głównej mierze z aplikowaniem 
o środki zewnętrzne. Na kolejnej sesji zapadnie de-
cyzja o zmianach w Planie. 
Następnie radni analizowali dokument dot. wykorzy-
stania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 
2009 rok. Podczas omawiania zwrócono uwagę na 
wniosek komisji dot. zakupienia sprzętu dla MZO, tj. 
rozdrabniarki do gałęzi i frezarki do frezowania pni 
po wycince drzew.  Na te zadania wynajmowana jest 
firma zewnętrzna, więc zdaniem komisji zakup ta-
kiego sprzętu będzie oszczędnością dla miasta. Bur-
mistrz poinformował, że być może już w tym roku 
zakup wspomnianego sprzętu zostanie zrealizowany. 
Wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spo-
tkało się z uznaniem radnych, o czym poinformo-
wał przewodniczący komisji zdrowia radny Marek 
Olszewski. Zaznaczył, że w programie pojawiły się 
nowe zadania realizowane przez miasto, a całe spra-
wozdanie komisja oceniła pozytywnie. 
W trakcie obrad omawiano też sprawozdanie z re-
alizacji zadań statutowych przez UKS-y wraz z wy-
konaniem przyznanych dotacji.  Jak powiedział 
przewodniczący komisji kultury i sportu Roman 
Biliński, dotacje na działalność zostały przydzielo-
ne wszystkim UKS-om a ich sprawozdania mery-
toryczne komisja oceniła pozytywnie. W dyskusji 
zwrócono też uwagę, że UKS-y otrzymały dota-

26 lutego 2010 roku odbyła się kolejna sesja rady Miejskiej. 
w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych, a obrady prowadził 
przewodniczący Krzysztof Bisialski. 

aby ludziom 
żyło się lepiej
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jaką są w stanie udzielić w przypadku powodzi. Po-
moc ta przedstawia się następująco:
Państwowa Straż Pożarna dysponuje zasobami 
ludzkimi w liczbie 520 osób. Ochotnicze Straże Po-
żarne odgrywają w tej sytuacji zasadniczą rolę za-
bezpieczając 16 tys. osób, z których 4500 znajduje 
się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
Wojewódzki Sztab Wojskowy poinformował, że na 
terenie Województwa Mazowieckiego  może działać 
373 żołnierzy, 2 patrole saperskie. Przygotowane są 
również śmigłowce zespołu minerskiego, amfibie 
i ciężarówki. Ważna decyzja, która została podjęta 
to skrócenie czasu użycia wojska z 72 godzin do 24 
godzin. Ponadto, przedstawiono procedury użycia 
sił i środków jednostek wojskowych. Odpłatność za 
użycie sprzętu wojskowego ponoszą wójtowie i bur-
mistrzowie na podstawie  umów cywilnoprawnych.
Płk. Waldemar Zakrzewski, dowódca 2 Mazo-
wieckiej Brygady Saperów w Kazuniu poinformo-
wał,  że posiada w swojej Brygadzie w gotowości  
24-godzinnej 160 żołnierzy w różnych grupach, 
takich jak: grupy minerskie do niszczenia zatorów 
lodowych z ziemi, do ochrony obiektów hydrotech-
nicznych, grupy śmigłowcowe, transportery samo-
bieżne do ewakuacji ludności (9 załóg), maszyny 
inżynieryjne (ładowarki, spycharki, koparki). Dys-
ponuje również sprzętem do wzmacniania dróg, do 
odbudowy infrastruktury drogowej i mostowej, jak 
również motopompy. 
Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski zalecił 
przeprowadzenie posiedzeń Powiatowych Zespo-

łów Zarządzania Kryzysowego, aktualizację planów 
przeciwpowodziowych i ewakuacyjnych, odśnie-
żania dróg dojazdowych do miejsc pozyskiwania 
piasku i kruszywa oraz do wałów w miejscach 
zatorowych, monitorowanie sytuacji na rzekach 
i obiektach hydrotechnicznych oraz dokonywanie 
przeglądów sprzętu i materiałów przeciwpowodzio-
wych. 
W dyskusji głos zabrali wójtowie i burmistrzowie 
przedstawiając stopień zagrożenia powodziowego 
na swoim terenie. Wnioski wymagające decyzji 
władz wojewódzkich zostały przekazane wojewo-
dzie oraz do Centrum Zarządzania Kryzysowego do 
realizacji i wykorzystania. Dotyczy to szczególnie 
uruchomienia lodołamaczy oraz zmiany przepisów 
dot. obszarów chronionego krajobrazu usytuowa-
nych na wyspach wiślanych na terenie gminy Leon-
cin, które są m.in. przyczyną tworzenia się zatorów 
lodowych.
Według oceny sytuacji dokonanej 8 marca 2010 r. 
wprzez p. Kazimierza Polnickiego, kierownika 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim 
wynika, że w chwili obecnej na terenie powiatu 
nowodworskiego nie ma realnego zagrożenia po-
wodzią. 
Jeśli chodzi o stany wód to są one w strefie stanów 
wysokich, ale nie przekraczają poziomu alarmo-
wego. Sytuacja na rzekach w powiecie jest pod 
kontrolą odpowiedzialnych służb oraz na bieżąco 
monitorowana.

18 lutego br.  odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu 
Nowodworskiego, w której udział wzięło 15 radnych. 
Obradom przewodniczyły wiceprzewodniczące Rady: 
Agnieszka Szostak i Teresa Szpakowska-Duralska. 
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Sta-
rosta Krzysztof Kapusta wręczył listy gratulacyjne i sty-
pendia jednorazowe w wysokości po 1000 zł dla uczennic 
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego ZSP 
w Pomiechówku: Anny Bienias i Patrycji Brodowskiej, 
za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ga-
stronomicznym „Kuchnia Polska na Mazowszu”. 
Rada przyjęła uchwały dotyczące problematyki Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawach: wniesie-
nia wkładu własnego na realizację projektu systemowego 
„Czas na aktywność” realizowanego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r., uchwalenia 
„Programu współpracy powiatu nowodworskiego z or-
ganizacjami pozarządowymi” na rok 2010, uchwalenia 
Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w No-
wym Dworze Mazowieckim oraz określenia zadań do 
realizacji z PFRON. Powiat nowodworski zobowiązał 
się do wnoszenia w latach 2008–2013 wkładu własne-
go w wysokości stanowiącej co najmniej 10,5% warto-
ści projektu. W 2010 r. wkład własny powiatu wyniesie 
62 045,73 zł. Nowy statut uwzględnia zmianę podstaw 
prawnych regulujących działalność PCPR. Powiat otrzy-
mał kwotę w wysokości 1 169 287,00 zł na wydatki zwią-
zane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełno-
sprawnych. W porównaniu do lat ubiegłych jest to kwota 
mniejsza, pozwalająca jedynie częściowo zaspokoić stale 
rosnące potrzeby niepełnosprawnych obywateli naszego 
powiatu.
Radni zwiększyli kwoty na zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych w związku ze wzrostem kosztów sprzętu 
i obsługi przy zwalczaniu skutków tegorocznej zimy na 
terenie gminy Leoncin i gminy Czosnów.

Rada ustaliła nowe wysokości stawek opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi oraz za parkowanie pojazdu usuniętego 
z drogi. Dotychczasowa firma świadcząca usługę prowa-
dzenia parkingu strzeżonego wypowiedziała umowę, na-
tomiast w przypadku firmy świadczącej usługi w zakre-
sie holowania pojazdów porozumienie wygasa z końcem 
marca br. W konkursie wybrano firmę Harpon z Cząst-
kowa Mazowieckiego, świadczącą usługi parkowania 
i holowania pojazdów po mniejszych stawkach niż firmy 
pobierały świadczące te usługi dotychczas.
Rada dokonała zmian w budżecie powiatu nowodwor-
skiego na 2010 rok. Zwiększono dochody budżetu po-
wiatu na 2010 r. o kwotę 409 163,00 zł i wydatki o kwotę 
1 062 510,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i bie-
żące utrzymanie dróg powiatowych oraz wydatki na po-
moc społeczną.
Radni przyjęli do akceptującej wiadomości informację 
o realizacji inwestycji i remontów w 2009 roku (szcze-
gółowa informacja w poprzednim wydaniu Faktów),  
sprawozdanie z pracy Komisji Finansów Publicznych 
i Rozwoju, sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Samorzą-
dowej oraz sprawozdanie z działalności Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku za 2009 rok.

W tym numerze Faktów informujemy 
o zagrożeniu powodziowym oraz goto-
wości jednostek i służb odpowiedzial-

nych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Ak-
tualny poziom wód na Wiśle i Narwi jest wysoki, 
ale nie przekracza stanu alarmowego. Wszystkie 
samorządy i służby poczyniły odpowiednie przy-
gotowania na wypadek zagrożenia powodziowego. 
Zapraszam także do zapoznania się z przebiegiem 
XXXIX sesji Rady Powiatu Nowodworskiego. 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Mieszkańcom Powiatu Nowodworskie-
go życzę uśmiechu, radości i słońca, wiosennego 
ciepła bez końca, jajka smacznego i dyngusa mo-
krego oraz optymizmu wielkanocnego.

Szanowni 
Państwo
starosta KrZySZtof KaPuSta

tekst i Foto w. MajchrZaK

Obradowała Rada Powiatu

10 lutego 2010 r. w Starostwie Powiatowym w No-
wym Dworze Mazowieckim odbyło się posiedzenie 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
w którym uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie 
miast i gmin powiatu nowodworskiego. Wojewodę 
reprezentował kierownik Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim p. Andrzej Ryszka. Posiedzeniu 
przewodniczył starosta nowodworski Krzysztof Ka-
pusta. Głównym tematem obrad była ocena bezpie-
czeństwa przeciwpowodziowego i aktualna sytuacja 
występująca na rzekach: Wiśle, Narwi i Wkrze.

Uczestnicy spotkania otrzymali informację o zakre-
sie pomocy służb współdziałających z wojewodą 

Bezpieczeństwo
przeciwpowodziowe
tekst K. KoBuSZewSKa Foto w. MajchrZaK
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Skąd wziął się pomysł startu w wyborach?
właściwie to był zupełny przypadek. Mój syn Ku-
buś miał wówczas trzy lata i na spacery chodzi-
liśmy z przymusu do parku wybickiego. Zoba-
czyłam jak niewiele ma do zaoferowania młodym 
matkom osiedle Nowodworzanka. wówczas na-
pisałam podanie do burmistrza miasta o zrobienie 
placu zabaw na naszym osiedlu. Potem coraz czę-
ściej rozmawiałam z mieszkańcami. dzięki temu 
weszłam do rady. Zaczęło się więc od pomysłu 
na dzieci (śmiech).
Nie miała Pani obaw?
Mama mi odradzała, nie wierzyła, że się dostanę, ale 
udało się. dostałam telefon, że zostałam radną. dziś 
bardzo się z tego cieszę.
A z czego ta Pani radość wynika? Co takiego udało 
się Pani zrealizować?
od dzieciństwa związana jestem z dzielnicą Nowo-
dworzanka – przez lata obserwowałam jak nic dla 
dzieci tam się nie działo. Każdy myślał tylko o lu-
dziach starszych, o chodnikach, o wszystkim tylko 
nie o dzieciach. Postanowiłam to zmienić. Z mojej 
inicjatywy powstał na Nowodworzance plac zabaw. 
co roku w zespole szkół nr 2 wraz z samorządem 
uczniowskim i dyrekcją organizujemy bal karnawało-
wy i dzień dziecka. Podglądałam jak to się odbywa 
w innych dzielnicach i przekładam to na Nowodwo-
rzankę. czerpię z pozytywnych wzorców. 
Jakimi jeszcze sprawami mieszkańców zajmuje się Pani?

To Pani pierwsza kadencja w Radzie Miejskiej. 
Skąd pomysł kandydowania?
właściwie to już jako młoda dziewczyna by-
łam członkiem zarządu osiedla w Modlinie gdzie 
mieszkałam. to były początki pracy społecznej. 
w kadencji 2002–2006 miałam propozycję kandy-
dowania, ale jeszcze pracowałam zawodowo i nie 
było czasu. w 2006 roku zdecydowałam się iść na 
wcześniejszą emeryturę. wiadomo, emerytura to 
więcej wolnego czasu i wtedy postanowiłam star-
tować. udało się. 
A co chciała Pani zmienić na Osiedlu? 
osiedle Młodych bardzo zmienia się na korzyść. 
Przebudowana została ul. Młodzieżowa, wygląda 
pięknie, powstało boisko orlik przy gimnazjum nr 2. 
ubolewałam i nadal ubolewam nad tym, że na na-
szym osiedlu, pomimo że powstało ponad 30 lat 
temu, nie udało się wygospodarować niewielkiego 
terenu na skwerek z ławeczkami gdzie mieszkań-
cy, szczególnie latem, mogliby wyjść ze swoich 
mieszkań, spotkać się  ze znajomymi, porozma-
wiać z drugim człowiekiem. Byłby to pewien rodzaj 
integracji międzysąsiedzkiej. teraz jest co prawda 
ustawionych kilka ławeczek przy ul. Młodzieżowej, 
ale to nie to. 
Sprawa skwerku jest zatem zbieżna z wnioskiem 
Zarządu Osiedla.
tak, wspólnie działamy, aby na osiedlu Młodych  
powstało  takie miejsce, zwłaszcza że jest też na to 

teraz działam też na rzecz mieszkańców Pólka. 
Pomagając załatwić drobne wydawałoby się spra-
wy, czerpię z tego ogromną radość. cieszę się jak 
mogę pomóc przy wycince drzew, odśnieżeniu 
parkingów czy wytyczeniu miejsca dla niepełno-
sprawnych. te wszystkie małe cząsteczki składa-
ją się na to, że radny staje się łącznikiem między 
mieszkańcem a urzędem i burmistrzem. Miesz-
kańcy mają wówczas pewność, że sprawa będzie 
załatwiona.
Zatem jest Pani zadowolona ze sposobu w jaki re-
alizuje mandat?
teraz tak, ale w pierwszym roku zadawałam so-
bie często pytanie „co ja tutaj robię”. to była cią-
gła nauka. teraz czuję się spełniona, rozmawiam 
z mieszkańcami, widzę problemy ludzi, a i oni sami 
mnie zaczepiają, zgłaszają swoje uwagi. cieszę 
się, że mogę pomóc. 
Czy wobec tego tak sobie Pani wyobrażała bycie 
radną?
jest o wiele lepiej niż myślałam. Bardzo dobrze 
czuję się wśród obecnych radnych, dobrze się 
z nimi współpracuje.
A jakie problemy w Pani okręgu wyborczym są 
jeszcze do zrealizowania?
chciałabym rozwiązać sprawę czystości, np. chod-
nika wiodącego od przejazdu do budynku loK. 
Powinien sprzątać go właściciel, ale rzeczywistość 
jest inna. No i sam budynek loK-u – moja wielka 

teren przy ul. Młodzieżowej. tam mógłby powstać 
ten wymarzony skwerek. 
A co jeszcze marzy się Pani na Osiedlu?
tych spraw jest kilka. Priorytetem jest rozbudowa 
szkoły i przedszkola. w szkole jest już w tej chwili 
bardzo ciasno, dzieci coraz więcej, a warunki na-
uki i pracy naprawdę trudne. to samo jeśli cho-
dzi o przedszkole – dzieci przybywa, miejsc dla 
wszystkich nie wystarcza. 
Moim marzeniem jest aby na naszym osiedlu po-
wstał duży, pięknie zagospodarowany plac zabaw 
z prawdziwego zdarzenia, bo ten, który jest nie 
spełnia oczekiwań rodziców i ich pociech – piach 
i glina. często jestem na osiedlu Potok na Żolibo-
rzu – plac zabaw pięknie urządzony: trawka, tarta-
nowa nawierzchnia pod urządzeniami do zabawy 
i co najważniejsze –  bezpiecznie.
Kolejna sprawa to modernizacja ul. gen Berlinga, 
ale z tego co wiem już w tym kierunku idą prace. 
Co Pani, jako radnej, udało się osiągnąć? 
Przede wszystkim dzięki poparciu mojego wniosku 
przez wszystkich radnych powstaje nowa siedziba 
dla ośrodka Pomocy Społecznej. Przez wiele lat 
pracowałam w ośrodku i widziałam jak trudne są 
warunki pracy i obsługi klienta. obecne warunki lo-
kalowe nie sprzyjają intymności, a sprawy klientów 
oPS-u są bardzo trudne, ludzie przychodzą z róż-
nymi problemami, a w obecnych warunkach o tę 
intymność naprawdę ciężko. 

bolączka – on po prostu straszy. już dwukrotnie 
płonął i ciągle muszę interweniować w tej sprawie 
u Straży Miejskiej, z którą notabene bardzo dobrze 
mi się współpracuje. tak samo z naszym rejono-
wym – p. Sawickim. to  jest dusza nie człowiek 
– co zgłoszę to zaraz jest zrobione. 
Jest tego trochę. Aby zajmować się tymi wszystkimi 
„ludzkimi” sprawami trzeba mieć czas. Jak to u Pani 
wygląda? 
właśnie dlatego w tej chwili nie pracuję – pro-
wadziłam własną działalność gospodarczą i zre-
zygnowałam z tego, aby bardziej poświęcić się 
mieszkańcom. trzeba dużo chodzić, rozmawiać, 
słuchać ludzi. tak więc mój obecny zawód to „by-
cie radną”. (znowu śmiech)
A  będzie Pani startować w kolejnych wyborach?
Zastanawiam się jeszcze, choć dziś mogę powie-
dzieć, że bardzo mnie wciągnęło życie samorządo-
we. Bycie radną, rozwiązywanie problemów ludzi 
to mój żywioł. widzę teraz, że jak się chce to moż-
na naprawdę wiele osiągnąć. 
Ale jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. 
tak, ale wiele też już udało się zrobić, np. boiska 
piłkarskie, w tym roku zaczniemy realizować ter-
momodernizację. Budynki będą nie tylko ładnie 
wyglądały, ale przy okazji miasto zaoszczędzi.  
O czym Pani marzy zawodowo i prywatnie?
Zawodowo to chciałabym, aby wszystkie stare bu-
dynki komunalne w mieście – zniszczone,  nieeste-
tyczne i stwarzające zagrożenie zostały rozebrane. 
No i marzy mi się jeszcze drugi budynek socjalny. 
A prywatne marzenia?
wychować synów na dobrych ludzi – tylko tego 
pragnę. 

Zatem tego Pani życzę i bardzo dziękuję za rozmowę. 

Patrząc z perspektywy pracy w opiece społecznej – 
czego jeszcze Pani pragnie?
Moim pragnieniem jest, aby w naszym mieście 
powstał dom dziennego pobytu, może świetlica 
dla osób samotnych i starszych. aby mogli tam 
każdego dnia przyjść, spotkać się i porozmawiać 
z innymi, wypić herbatę czy kawę. takie miejsce 
dla tych, których nie stać na pójście do kawiarni 
czy pizzerii.
Z jakimi problemami zwracają się do Pani ludzie?
Z różnymi, są to problemy mieszkaniowe, wyma-
gające pomocy oPS-u i wiele innych spraw co-
dziennego życia. 
A jakie problemy miasta są wg. Pani konieczne do 
rozwiązania? 
oj, jest ich wiele. Sprawy komunikacji w mieście 
– wiemy co się dzieje w dni targowe i w piątki po 
południu.  rozbudowa monitoringu dla poprawy 
bezpieczeństwa w mieście. No i problem cmen-
tarza – na tym w centrum miasta brakuje miejsca 
na pochówek. Konieczne jest, aby na potrzeby 
miasta i osiedla Młodych powstał drugi. Z tego 
co wiem prowadzone są rozmowy w tym kierun-
ku i jest nadzieja, że w niedalekiej przyszłości po-
wstanie. 
Czym jeszcze zajmuje się Pani w wolnym czasie?
odkąd proboszcz na osiedlu Młodych zaczął 
sprowadzać dary z caritasu staram się pomagać 
w ich wydawaniu. Przychodzą ludzie biedni i po-
trzebujący i to im poświęcam swój czas. czasami 
trzeba też zanieść komuś paczkę do domu. 
A  będzie Pani startować w kolejnych wyborach?
Nie mówię tak, nie mówię nie – czas pokaże. 

Dziękuję za rozmowę. 

POMAGANIE

POśwIęcAM BarBara stempka
od 3 lat Na eMeryturZe

MąŻ, trZech SyNów 
iNtereSują ją  

SPrawy SPołecZNe 
i PiecZeNie ciaSt

ewa sokołowska
lat 36
dwóch SyNów: arKadiuSZ i jaKuB
iNtereSują ją SPrawy SPołecZNe
luBi doBry filM

czas potrzebującym

SPRAWIA MI RADOŚĆ
Z ewą SoKołowSKą radNą rady MiejSKiej w 
NowyM dworZe MaZowiecKiM 
rozmawiała aNeta Pielach-PierścieNiaK

Z BarBarą SteMPKą radNą rady MiejSKiej  
w NowyM dworZe MaZowiecKiM  
rozmawiała aNeta Pielach-PierścieNiaK
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Zaznaczyć należy, że załadunek i wywóz śnie-
gu wiąże się ze znacznymi kosztami i dlatego 
wykonywany był tylko wówczas gdy było to 
konieczne. Tak jak w większości miast śnieg 

był więc usuwany tylko z niektórych ulic. Zdarzały 
się też jednak przypadki podrzucania śniegu, o czym 
w pewnym momencie głośno było na miejskim forum. 
Sprawca tego zdarzenia został ustalony, a śnieg wywie-
ziony na jego koszt. 
W celu minimalizacji kosztów zimy przy odśnieżaniu 
i płużeniu wykorzystywany był sprzęt jakim dysponują 
też miejskie spółki, tj. ZEC i ZWiK. W przypadkach 
tego wymagających miasto korzystało też z koparko-
ładowarek i mniejszego sprzętu, którym dysponowały 
firmy prywatne, m.in. ZRI i ZRB. Dojeżdżały i odśnie-
żały one tam gdzie nie mógł dojechać ciężki sprzęt. 
Łącznie w 2010 roku na realizację zadań  związanych 
z zimą miasto wydało ze swojego budżetu ponad  
200 tys. zł, co łącznie z kosztami poniesionymi w ub. 
roku daje nam ponad 400 tys. zł. 
Do walki z zimą aktywnie włączyły się też Miejski 
Zakład Oczyszczania i spółka Zarząd Budynków Ko-
munalnych. 
Jak mówi dyrektor MZO Dariusz Gruczek tej zimy 
działań, które zakład musiał podjąć było trzy razy wię-
cej niż w poprzednich sezonach. Pracownicy MZO 
zmuszeni byli do pracy w wydłużonym czasie pracy, 
pełnienia dyżurów i pracy w godzinach nadliczbo-
wych. Dotyczy to nie tylko pracowników działających 
na ulicach, ale także dyrekcji i pracowników obsługi. 
Do pomocy zatrudnione zostały też dodatkowe osoby 
w ramach prac interwencyjnych. W okresie zimowym 
standardowo było ich 6, a w okresie najcięższym, tj. od 
20 stycznia doszło ich jeszcze 10. Pracownicy MZO 
oczyszczali całe miasto – nie mieli wyszczególnionych 
rejonów gdzie konieczne byłyby wzmożone działania. 
Na bieżąco od mieszkańców, radnych i służb miej-
skich odbierane były zgłoszenia i w miarę możliwości 
realizowane. Zakład był też w stałym kontakcie z Wy-
działem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
oraz ze Strażą Miejską dzięki czemu zapewniony był 
przepływ informacji co gdzie się dzieje i gdzie trzeba 

interweniować. To umożliwiło też szybkie interwencje. 
Jak podkreśla dyrektor Gruczek nie można pominąć tu 
roli mieszkańców.  Zdając sobie sprawę z trudności sy-
tuacji i ograniczeń sami ruszyli  do walki z zimą i np. 
odśnieżali parkingi. Znane są zakładowi przypadki 
współpracy międzysąsiedzkiej i tzw. skrzykiwania się 
w celu odśnieżenia najbliższej okolicy. „Takie działania 
są przez nas bardzo pozytywnie odbierane i świadczą 
o dużej świadomości społecznej tych osób” – mówi 
dyrektor MZO.
Tak więc w okresie zimy cały zakład pracował pełną 
parą. Jak można się łatwo domyślić, wiązało się to z do-
datkowymi wynagrodzeniami za pracę i kosztami dla 
zakładu. Trudno jednak w sposób szczególny wydzielić 
te poniesione tylko na walkę z zimą. 
Koszty zimy dla Zarządu Budynków Komunalnych 
w 2010 r. zamknęły się kwotą ponad 60 tys. złotych. 
Z tego prawie 40 tys. wydano w styczniu a ponad  
20 tys. w lutym. Koszty związane były głównie z od-
śnieżaniem dachów (49 207,37 zł.) usuwaniem sopli  
(10 651,48 zł.) i dodatkowym odśnieżeniem pose-
sji (695,50 zł.). Oprócz tych ww. zakład podejmował 
także działania związane z posypywaniem chodników 
piachem, przygotowaniem dojazdu do posesji firmie 
wywożącej nieczystości stałe oraz płynne. 
Najczęściej ZBK musiał interweniować w zasobach ko-
munalnych na terenie Twierdzy Modlin. 
Tam największy problem stanowiły tworzące się sople 
na budynkach „carskich”. W  centrum był to śnieg zale-
gający na budynkach z płaskim dachem 
Ponadto pracownicy firmy sprzątającej byli do ciągłej 
dyspozycji, również w weekendy, aby na bieżąco od-
śnieżać posesje. Mieszkańcy na bieżąco zgłaszali też 
sprawy dotyczące głównie zalań mieszkań, wiszących 
sopli, zalegającego śniegu na dachach budynków oraz 
na posesjach.
Jak wynika z ww. informacji koszty zimy – te dokład-
nie oszacowane dla całego miasta to prawie 500 tys. zł. 
Kwota niemała, tak jak niemały wysiłek ludzi walczą-
cych ze śniegiem. 
Im wszystkim dziękujemy i liczymy, że w przyszłym 
sezonie aura nas oszczędzi. 
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W 2007 r. nowodworska Rada Miejska uchwaliła 
nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (do pobrania, 
wraz ze zmianami, na:  www.bip.nowydwormaz.pl). 
Regulamin ów nakazuje: natychmiastowe usuwanie 
przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególno-
ści na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, tere-
nach zielonych itp. 
Definicję zwierząt domowych zawiera ustawa o ochronie 
zwierząt. Według niej są to: zwierzęta tradycyjnie prze-
bywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym 
odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez czło-
wieka w charakterze jego towarzysza. W praktyce najczę-
ściej są to psy.
Według regulaminu do sprzątania po swoich pupilach 
można używać najzwyklejszych, szczelnych torebek, 
a odpady wrzucać do koszy komunalnych. Jak mówi 
Dariusz Tabęcki, Naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej, specjalne kosze na psie odchody zostały usta-
wione na ul. Sempołowskiej, ale, delikatnie mówiąc, nie 
cieszyły się popularnością.
Z obowiązku sprzątania zwolnieni są niewidomi, którzy 
korzystają z pomocy psów-przewodników. Złamanie 
obowiązku zapisanego w regulaminie jest wykrocze-
niem. Strażnik miejski może nałożyć z tego tytułu man-
dat karny. Sprawa może też zostać skierowana do sądu 
i zakończyć się grzywną lub naganą. 
Szczególne kontrowersje na miejskim forum wzbudza 
obowiązek opłaty za posiadanie psa. Te kwestie regulu-
je ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Ustalaniem 
wysokości opłaty zajmuje się rada gminy. W Nowym 
Dworze to 40 złotych od psa na rok (szczegóły także na: 
www.bip.nowydwormaz.pl). Wpływy z opłaty stanowią 
dochód własny gminy, a ich udział w budżecie jest nie-
wielki. W 2009 r. było to 10 035 zł, co stanowiło zaledwie 
0,01% dochodów. 
Warte podkreślenia jest, że z budżetu miasta na działania 
związane z ochroną zwierząt wydatkowanych jest znacz-
nie więcej środków, np. na akcję chipowania psów wy-
dano 36 tys. zł, a 40 tys. zł wydatkowano na odwożenie 
bezdomnych psów do schroniska.  
Ponadto w najbliższym czasie Urząd Miejski zakupi spe-
cjalne torebki na psie odchody, które każdy właściciel psa 
będzie mógł otrzymać nieodpłatnie. Gdzie będą dostępne 
i w jaki sposób będzie się odbywać ich wydawanie poin-
formujemy na łamach Faktów i na  www.nowydwormaz.pl 
 zaraz po ustaleniu wszelkich szczegółów. 
Podsumowując: sprzątanie po psie to obowiązek właści-
ciela wynikający bezpośrednio z ustawy. (…) „Ale tego 
musimy nauczyć się sami, a od nas nasze dzieci same się 
nauczą.”

c.d. ze str. 2 
Koszty zimy Gdzie pies chodzi piechotą

tekst MartyNa KordulewSKa  Foto aNeta Pielach-PierścieNiaK

do koszy komunalnych  można wrzucać psie odchody

Zima się kończy, śnieg topnieje, a na miejskim 
forum rozkwita temat … psich odchodów. 
Sprawa ma duże znaczenie dla mieszkańców 
nie tylko Nowego dworu, ale i całej Polski, warto 
więc uporządkować informacje na ten temat.
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W styczniu klienci ZEC-u dostali o 40% 
większe niż w poprzednich latach rachun-
ki. Oczywiście dla zakładu to zysk, ale nie 

dało się uciec od dodatkowych kosztów. Zapasy opału, 
które miały starczyć do marca skończyły się już na po-
czątku roku. 3,5 tys. tony trzeba było dokupić, co kosz-
towało 1,5 mln złotych. Mogłoby kosztować więcej, 
ale – jak mówi Roman Głos – zakład na przestrzeni lat 
wypracował zasady współpracy z firmami zaopatrują-
cymi Nowy Dwór Mazowiecki w opał, dzięki czemu 
ceny na szczęście nie wzrosły znacząco od jesiennych. 
Prezes tłumaczy też, że w związku z wyjątkowo ni-
skimi temperaturami zakład musiał zapewnić ciągłe 
dyżury. Wiązało się to z większym wykorzystaniem 
zasobów ludzkich ZEC. W ekstremalnych warunkach 
pełną parą musiały pracować dwa kotły. Dzięki temu 
ciepło dostarczane było na bieżąco, by odbiorcy nie 
mieli powodów do narzekań. 
Zimą nie było żadnych awarii. Roman Głos zapewnia 
jednak: „Mamy rozwiązania na wypadek takich sytu-
acji, jaka zdarzyła się na południu Polski. Wówczas 
byłaby możliwość uruchomienia pompki cyrkulacyj-
nej. Temperatura w domach byłaby na pewno niższa, 
ale byłoby ok. 15°C”. 

CO2
Wyjątkowo sroga zima była kłopotliwa także pod 
względem emisji dwutlenku węgla limitowanej przez 
unijne prawo. 1 tona spalonego opału to 1,8 tony 
CO2. Zakup uprawnień emisyjnych dla 1 tony to ok. 
14 euro, co daje ok. 100 zł więcej na tonie zużytego 
opału. W tym roku Polska otrzymała o 30% mniej-
sze limity. Nowodworski ZEC za przyłączenie 40% 
lokalnych ciepłowni w ramach restrukturyzacji sieci 
dostał premię. Mógł spalić 14 tys. ton opału bez do-
kupowania uprawnień. Póki co, limitu nie przekroczył. 
Gdyby jednak taka sytuacja się zdarzyła, trzeba będzie 
pomyśleć o przekalkulowaniu cen za CO2. Dlatego Ro-
man Głos obawia się, że na dłuższą metę polityka Unii 
w zakresie emisji zanieczyszczeń może okazać się 
antyrozwojowa. Globalne korporacje stosują politykę 
„nie przyłączania nowych odbiorców” właśnie w obli-
czu limitów. ZEC nie chce iść tą drogą.
Misja i wizja
„My jeszcze takich zasad nie wprowadzamy, mamy po-
czucie misji dla społeczności lokalnej i dopóki będą chęt-
ni, będziemy ich przyłączać. Będziemy robić wszystko, 
aby ciepło z ZEC-u było nadal konkurencyjne dla innych 
źródeł. Zdajemy sobie sprawę, że wytrzymałość płatni-
ków jest też ograniczona. Robimy wszystko, co możliwe, 
aby utrzymać ceny na przystępnym poziomie. I te ceny 
mamy jeszcze nieco niższe niż np. w Płońsku czy Legio-
nowie. Jeżeli bowiem nie będą one rozsądnie ustalone to 
coraz więcej odbiorców będzie zalegało z płatnościami 
albo będą szukać innych rozwiązań” – mówi prezes.

– Uczniowski Klub Sportowy LOTNISKO – MODLIN 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 na organizację obozu zi-
mowego w Bukowinie Tatrzańskiej dla 30 uczestników. 
Obóz odbył się pomiędzy 8 a 17 lutego br. 
Dodatkowo w ramach akcji „Zima w mieście” we wszyst-
kich szkołach były organizowane  wyjazdy do kina na ba-
sen, lodowisko i inne atrakcje. 
W Szkole Podstawowej nr 7 uczniowie uczestniczyli 
w dwóch wyjazdach do kina, dwóch wyjazdach na ba-
sen do Łomianek i dwóch wyjazdach do stadniny koni 
w Skierdach. Dodatkowo organizowane były wyjścia na 
lodowisko i zajęcia w świetlicy szkolnej. 
Zespół Szkół Nr 3 w Modlinie Starym zorganizował 
sześć wyjazdów  na lodowisko miejskie, dwa wyjazdy do 
Warszawy do kina i sali zabaw Eldorado. 
Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy umożliwił uczniom 
pięć wyjazdów na basen do Płońska, a młodzież z Pu-
blicznego Gimnazjum nr 2 skorzystała z dwóch wyjaz-
dów do kina, wyjazdu na basen do Płońska.  Ponadto 
Publiczne Gimnazjum nr 1 zorganizowało wyjazd do 
Ośrodka Ojców Kapucynów w Zakroczymiu i do kina do 

Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży z Gmi-
ny Nowy Dwór Mazowiecki był organizowa-
ny w różnych formach przez odpowiednie 

wydziały urzędu miejskiego, m.in. Wydział Edukacji 
i Wydział Spraw Społecznych. 
Jeszcze w grudniu został ogłoszony przez Wydział Edu-
kacji otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych z zakresu organizacji wypoczynku zimowe-
go dla dzieci i młodzieży z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego. Konkurs dotyczył też uczniów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Ma-
zowiecki, niebędących mieszkańcami Nowego Dworu 
Mazowieckiego. W związku z tym umowy na realizację 
wypoczynku podpisały m.in. 
– Uczniowski Klub Sportowy REDUTA na zorganizowa-
nie obozu narciarskiego w Murzasichle. Obóz odbył się 
w okresie od 8 do 15 lutego br. a wzięło w nim udział 21 
uczestników.  
– Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy Młode Orły  na  
zgrupowania sportowe w miejscowości Przesieka i Sztu-
towo. W wyjazdach uczestniczyło 21 osób. 

W 2009 r. wybudowano sieć rozdzielczą o długości 
ponad 550 m (ul. Przejazd, Sobieskiego, Kościuszki, 
Zakroczymska). Podłączono 28 nowych odbiorców, 
m.in. na Okuninie, w centrum miasta (szalet miejski), 
blok komunalny przy ul. Nałęcza. Zamówień na 2010 
rok także nie brakuje. Są już zgłoszone przyłączenia na 
Osiedlu Młodych, ul. Wojska Polskiego i Okulickiego, 
kolejne zgłoszenia na Okuninie. 
ZEC chce w tym roku przeznaczyć 1 mln złotych na in-
westycje. Główna sieć odbiorcza zlokalizowana zosta-
nie na wysokości ul. Zdobywców Kosmosu z dojściem 
do budynku Cechu.  Instalowany jest dodatkowy filtr 
tkaninowy na kominie, aby zmniejszyć emisję pyłów. 
W planach jest też dalsza rozbudowa sieci, moderniza-
cja i wymiana pomp na energooszczędne. 
Bilans
„Z racji samego przesyłu i wytwarzania ciepła spółka 
nie wychodzi na plus. Zawsze mamy straty. Natomiast 
prowadzimy działalność dodatkową, która ustawia spół-
kę na dobrym poziomie finansowo-gospodarczym, są to 
m.in. anteny na kominach, realizacja inwestycji wła-
snymi siłami, wypożyczanie posiadanego sprzętu. Nie 
zaciągamy kredytów i pożyczek. Zysk wypracowany 
przekazujemy na kolejne inwestycje. Mimo długotrwa-
łej zimy cały układ działa sprawnie, nie ma przestojów, 
defektów, co oznacza, że remonty, które wykonujemy są 
właściwe” – podsumowuje Roman Głos. 
My zaś cieszymy się, że zima nie zaskoczyła ZE-
C-u i życzymy pomyślnej realizacji wszystkich planów.

Warszawy. Dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 5 także 
dwukrotnie były na basenie w Płońsku i raz w muzeum 
w Warszawie. 
Warto zaznaczyć, że zaproponowana dzieciom i młodzie-
ży przez szkoły oferta cieszyła się bardzo dużym zaintere-
sowanie szczególnie jeśli chodzi o wyjazdy na basen czy 
do kina. Listy uczestników tych wyjazdów zostały zapeł-
nione już pierwszego dnia przyjmowania zgłoszeń. 
Oprócz ww. form wspierania wypoczynku Wydział 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego wspomógł orga-
nizację Zimowej Akademii Boksu. Ze środków budżeto-
wych w kwocie 3 tys. zł zakupiono koszulki z nadrukami 
„Bliżej sportu dalej od narkotyków”, zapłacono za po-
częstunek podczas spotkania z mistrzem boksu Józefem 
Grudniem i  opłacono instruktorów. O szczegółach akcji 
pisaliśmy w lutym. W poprzednim numerze zamieścili-
śmy też częściowo relację nt. organizacji ferii w szkołach 
oraz przez miejskie jednostki takie, jak NOK, NOSiR czy 
Miejska Biblioteka Publiczna. Kolejne relacje ze szkół 
prezentujemy także w tym wydaniu i zapraszamy do ich 
lektury.

Po zimie o zimie w ZEC-u

Wspieramy wypoczynek

tegoroczna zima wyjątkowo dała nam się we znaki. w powszechnej opinii jednak 
nie wszystkim tak samo, bo byli tacy, którzy na niej zarobili. Najlepiej – ciepłownie. 
czy rzeczywiście tak było? o te i inne nurtujące czytelników sprawy postanowiliśmy 
zapytać u źródła, czyli w nowodworskim Zakładzie energetyki cieplnej.

w ciągu roku władze samorządowe miasta wspierają wiele form organizacji wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży z terenu Nowego dworu Mazowieckiego. tak było także 
podczas tegorocznych ferii zimowych. Na realizację wypoczynku w budżecie miasta 
wydatkowano na ten cel ponad 30 tys. zł. 

tekst aNeta Pielach-PiuerścieNiaK, MartyNa KordulewSKa Foto  uM

tekst aNeta Pielach-PierścieNiaK  Foto urZąd MiejSKi

Gdzie pies chodzi piechotą
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Burmistrz  Miasta Nowy dwór 
Mazowiecki
działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie / Dz. U. 2003 
Nr 96 poz. 873 z późn. zm./ o g ł a s z a
otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie upowszechniania sportu 
i rekreacji pod nazwą „Szkolenie dzieci i młodzieży 
poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach
szkolenia sportowego w obozach szkoleniowo-
treningowych w 2010 r.”.
Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie 
projektu na realizację zadania publicznego 
miasta Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie 
upowszechniania sportu i rekreacji pt. „Szkolenie  
dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo 
w zorganizowanych formach
szkolenia sportowego w obozach szkoleniowo-
treningowych w 2010 r.”.
Planowana wysokość środków publicznych na 
realizację zadania wynosi 80 000 zł
/słownie: osiemdziesiąt  tysięcy złotych/. 
Złożenie oferty o dofinansowanie zadania nie jest 
równoznaczne z przyznaniem dotacji.
W konkursie mogą brać udział podmioty, o których 
mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, tj.
a/ organizacje pozarządowe, tj. niebędące 
jednostkami sektora finansów publicznych
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby 
prawne lub jednostki nieposiadające
osobowości prawnej utworzone na podstawie 
przepisów ustaw, w tym fundacje i  stowarzyszenia,
b/ spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne 
podległe organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowane,
c/ osoby prawne i  jednostki organizacyjne 
działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego.
Zlecenie wykonania zadania publicznego dokonuje 
się w formie wsparcia, tj. udzielenie
Dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
Termin realizacji zadania od 28 czerwca 2010  roku 
do dnia 31 sierpnia 2010 roku.     
 Podmioty, o których mowa w okt.3 zobowiązane są 
do wykonania zadania w zakresie
i na zasadach określonych w umowie o wsparciu 
realizacji zadania, sformułowanej 

z uwzględnieniem art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 roku o finansach
publicznych / Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. 
zm./ oraz przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności (…).
Koszty, które mogą być poniesione  z dotacji 
w ramach częściowego dofinansowania realizacji 
zadania: dofinansowanie do 300 zł /słownie: trzysta 
złotych/ do jednego uczestnika obozu
–  transport
–  wyżywienie
–  zakwaterowanie

-2-
Wzór oferty realizacji zadania określa 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu 
zadania publicznego i wzoru
Sprawozdania z wykonania tego zadania  
/Dz. U. 2005 Nr 264 poz. 2207/.
Ofertę konkursową należy złożyć w zamkniętej 
kopercie z napisem 
„Konkurs – Szkolenie dzieci i młodzieży poprzez 
udział w obozach szkoleniowo-treningowych 2010 
roku”
w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Nowym 
Dworze Mazowieckim,
ul. Zakroczymska 30 w terminie do 23 kwietnia 
2010 r., do godz. 15.00.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu 
oferty do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Wyboru oraz oceny merytorycznej ofert dokonuje 
komisja konkursowa powołana przez Burmistrza 
Miasta, w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 
roku. O podjętych decyzjach składający oferty 
informowani są pisemnie. Od decyzji nie 
przysługuje odwołanie. 
Kryteria oceny:
1/  pomysł na realizację i możliwość realizacji 
zadania przez Podmiot składający ofertę,
w tym wysokość środków własnych 
gwarantowanych przez Podmiot przedstawiający
ofertę realizacji zadania
2/ posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe,
3/ kalkulacja kosztów realizacji zadania pod 
kątem celowości, oszczędności oraz efektywności 
wykonania
4/ działalność sekcji co najmniej 5 lat, jej 
osiągnięcia na terenie woj.  mazowieckiego i   kraju. 
Zadania publiczne tego samego rodzaju oraz 
związane z nimi koszty realizowane w roku 
ogłoszenia konkursu ofert i roku poprzednim:
80 000,00 zł  w roku 2010 
70 000,00 zł  w roku 2009 
/informacje: www.bip.nowydwormaz.pl/

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Godzina dla Ziemi (Earth Hour) to ogólnopolska 
inicjatywa zorganizowana przez międzynarodową 
organizację ekologiczną WWF. 
Przyłączmy się do akcji i na godzinę wyłączmy zbędne 
oświetlenie i wszystkie punkty świetlne, które nie są nam 
potrzebne. Akcja odbędzie się 27 marca (sobota) w godz. 
20:30 – 21:30. Godzina dla Ziemi – Godzina dla nas!

Od 31 marca 2009 r. nie obowiązuje posługiwanie się 
zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON 
w kontaktach urzędowych związanych z obrotem go-
spodarczym. Nie istnieje też obowiązek podawania tego 
numeru w pieczęciach. Podstawa prawna: art. 13 p. 4b 
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. nr 18 z 2009 r., poz. 97).

Godzina Ziemi Informacja 

Płać podatki 
tam gdzie mieszkasz!
Jednym z głównych źródeł dochodów miast i gmin 
są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Im 
więcej ich wpłynie do miejskiej kasy, tym więcej 
możliwości na realizację kolejnych zadań.  

To pieniądze na realne inwestycje, które podniosą 
standard życia wszystkich mieszkańców miasta. 
Pomogą znacząco m.in. w dokończeniu tych już 
rozpoczętych – basenu, budynku socjalnego, nowej 
siedziby dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury czy 
OPS. Dzięki tym środkom powstaną nowe, piękne 
miejsca do wypoczynku i rekreacji, a w przyszłości 
także i ścieżki rowerowe.

Tak więc jeśli chcesz aby nasze  dzieci uczyły się 
w ładniejszych i lepiej wyposażonych szkołach, 
aby miały dogodne warunki do uprawiania sportu 
i rozwijania swoich zainteresowań, aby drogi po 
których jeździmy były lepsze – zapłać podatek 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Możesz w ten sposób wpłynąć na poprawę swojego 
codziennego życia i funkcjonowania. Rozlicz PIT 
w Nowym Dworze – to bardzo proste!
Jak to zrobić?
Nie trzeba być nawet zameldowanym w Nowym 
Dworze Mazowieckim. Jeżeli mieszkasz w naszym 
mieście wystarczy, że w Urzędzie Skarbowym 
przy ul. Legionów 7 złożysz deklarację NIP-3 oraz 
poinformujesz o tym pracodawcę. 
Dzięki temu dochody z Twojego podatku 
dochodowego (PIT) zasilą budżet Nowego Dworu 
Mazowieckiego.

Nie przekazuj pieniędzy na rozwój innego miasta – 
płać podatki tam gdzie mieszkasz!

Konkurs

Informujemy, iż z inicjatywy Biura Rzecznika Praw 
Obywatelskich powstał portal internetowy  www.
codziennikprawny.pl/. Jest to bezpłatny poradnik 
ułatwiający poruszanie się w gąszczu przepisów 
prawnych. Zawiera odpowiedzi na setki pytań, które 
rodzą się w domu, pracy, urzędzie, czy podczas 
zakupów.

Portal jest jednym z trzech elementów projektu 
dot. bezpłatnych porad prawnych. Oprócz strony 
internetowej Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
przewiduje: wydanie książki pt. „CodziennikPrawny” 
oraz cykl szkoleń dla uczniów, nauczycieli 
i organizacji pozarządowych.

Inicjatywa zrodziła się na podstawie analizy spraw 
napływających do Biura oraz badań socjologicznych. 
Jej celem jest podniesienie świadomości prawnej 
społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży.
Koordynatorem projektu w Biurze RPO jest:
Jan Podkowik, j.podkowik@brpo.pl, 
tel. 22 551 79 50,
Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa.

Polecamy portal Państwa uwadze! Znajdziecie tam 
wszystko, co każdy o prawie wiedzieć powinien.

Szanowni Państwo!
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W styczniu informowaliśmy Was na naszej stronie 
internetowej o konkursie MOJE WIRTUALNE 
MIASTO, w którym główną nagrodą jest wirtualny 
spacer po zwycięskim mieście. Jest to nowoczesne 
narzędzie promocji, które z pewnością przekona do 
tej pory nieprzekonanych do odwiedzenia naszych 
pięknych stron (nie tylko internetowych). Pomóżcie 
Nowemu Dworowi wygrać! Oddanie głosu zajmuje 
zaledwie kilka sekund. 
Wystarczy kliknąć w baner umieszczony na  
www.nowydwormaz.pl lub wysłać SMS o treści 
AT.VTOUR.67 na nr 71068 (koszt: 1,22 zł z VAT).
GŁOSOWANIE TRWA DO 16 KWIETNIA!

Konkurs organizowany jest przez portal   
www.vtour.pl, który prezentuje wirtualne spacery po 
miastach. Trzy uczestniczące w konkursie miasta, 
które otrzymają największą liczbę głosów zostaną 
nagrodzone darmowym wykonaniem wirtualnego 
spaceru. Z uwagi na nierówne szanse małych miast 
i gmin w stosunku do uczestniczących w konkursie 
największych miast polskich organizatorzy 
wprowadzili nagrody specjalne w kategoriach miast 
do 50 tys. mieszkańców, małych miasteczek i gmin 
wiejskich.
Główną nagrodą w konkursie jest wykonanie 
Wirtualnego Spaceru po zwycięskim mieście 
w liczbie 500 panoram oraz dodatkowo 1000 płyt 
z wytłoczonymi panoramami! Równowartość 

nagrody głównej to 46 tys. zł. Pozostałe mają wartość 
odpowiednio 30 i 17,5 tys. zł. Konkurs rozpoczął się 
w listopadzie ub. r. i będzie trwał do 16 kwietnia br. 
Skierowany jest do wszystkich internautów mających 
adres e-mailowy. Każdy może zagłosować na jedno 
miasto w ciągu tygodnia podając swój adres e-mail. 
Jeden głos to jeden punkt. Można zwiększyć szanse 
miasta głosując poprzez SMS. Za pomocą specjalnego 
formularza można także zachęcić znajomych do 
oddawania głosów na Nowy Dwór Mazowiecki.  
Aktualnie (stan na 11 stycznia br.) w konkursie 
startuje 79 miast i gmin. 
Ogłoszenie nagrodzonego miasta nastąpi  
19 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 na stronie 
internetowej organizatora – vtour.pl.

na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze 
Mazowieckim

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, 
prawo, administracja, budownictwo, biegła znajomość 
ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów 
wykonawczych do ustawy, Prawo budowlane, ustawy 
o drogach publicznych i aktów wykonawczych do tych 
ustaw oraz prawa wspólnotowego w zakresie projektów 
realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych,
co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie 
przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej 
o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym 
stanowisku zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach 
samorządowych, znajomość obsługi komputera 
(Microsoft Word, Excel).
2. Wymagania dodatkowe:
znajomość uregulowań prawnych z zakresu samorządu 
terytorialnego, doświadczenie i umiejętność w zakresie 
kierowania zespołem, mile widziana znajomość języka 
obcego. Doświadczenie na podobnym stanowisku 
w jednostce samorządu terytorialnego będzie 
dodatkowym atutem.
3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
–  Kierowanie całokształtem spraw realizowanych przez 

Wydział.
–  Nadzór nad realizacją przepisów ustawy – 

Prawo zamówień publicznych w zakresie zadań 
realizowanych przez Urząd i jednostki wyodrębnione 
organizacyjnie, w tym w szczególności:
–  współpraca i doradztwo komórkom organizacyjnym 

Urzędu w zakresie stosowania procedur 
dotyczących zamówień publicznych na dostawy, 
usługi i roboty budowlane,

–  koordynowanie prac w Urzędzie dotyczących 
zamówień publicznych w zakresie wymaganym 
stosownymi przepisami, 

–  opracowanie ramowych dokumentów dotyczących 
postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych 
w Urzędzie, nadzór nad przygotowaniem 
materiałów wymaganych procedurami zamówień 
publicznych,

–  udział w komisjach przetargowych, sporządzenie 
w ustawowych terminach sprawozdań i planów 
dotyczących zamówień publicznych. Prowadzenie 
postępowań przetargowych na realizację zadań 
dofinansowanych ze środków unijnych. Obsługa 
jednostek kontrolujących w zakresie zamówień 
publicznych całego Urzędu.

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

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w Wydziale Kadr, pokój 310 – Urząd Miejski
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30, 
 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko 
Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, 
w terminie do 01.04.2010 r. Aplikacje, które wpłyną 
po tym terminie nie będą rozpatrywane (nie liczy się 
data stempla pocztowego).

Od dnia 09.04.2010 r. lista osób spełniających 
wymagania formalne będzie dostępna w Wydziale 
Kadr dla uczestników procesu rekrutacji. Wydział Kadr 
poinformuje kandydatów, którzy spełnili wymagania 
formalne, o sposobie oraz terminie dalszej rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz na tablicy informacyjnej (III p., obok pok. 310) 
w siedzibie Urzędu, przy ul. Zakroczymskiej 30 
w Nowym Dworze Mazowieckim.
Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  
29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(j.t. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz 
ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458).

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do dalszego 
etapu rekrutacji, prosimy o zgłaszanie się do Wydziału 
Kadr w celu odbioru dokumentów aplikacyjnych.
Nowy Dwór Mazowiecki, 08.03.2010 r.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

Burmistrz miasta ogłasza nabór

Wirtualne Miasto

Świadczenia rodzinne
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 
Alimentacyjnego informuje, że od 1 stycznia 
2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 
ustalane jest niezależnie od dochodów rodziny 
i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie 
o niepełnosprawności albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności zostało wydane na czas 
określony – do ostatniego dnia miesiąca, 
w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
Ponadto, w przypadku, gdy w okresie trzech 
miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, zostanie złożony 
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane 
począwszy od miesiąca, w którym złożono 
wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub 
stopnia niepełnosprawności.

Ponadto przypominamy, że zgodnie art. 17 
ust. 1. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 
roku, Nr 139, poz. 992, z póź. zm.) świadczenie 
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej  przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.  
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, 
poz. 59, z późn. zm.) ciąży obowiązek 
alimentacyjny,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą 
się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności.
1a. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym 
stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, 
przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, 
w przypadku gdy nie ma osoby
spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy 
osoba ta nie jest w stanie sprawować
opieki, o której mowa w ust. 1.
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Szanowni Rodzice! 

Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% podatku 
dochodowego na naszą szkołę.

W roku 2008 otrzymaliśmy od Państwa 2142 zł. 
Jesteśmy zaszczyceni Państwa zaufaniem i chęcią 
wsparcia działalności. Uzyskane fundusze w całości 
są przeznaczone na rozwój bazy naszej szkoły i tym 
samym poprawę warunków nauki naszych dzieci. 
W związku z nadchodzącym okresem składania zeznań 
rocznych chcielibyśmy zwrócić się do Państwa, kolejny 
raz, z prośbą o przekazanie 1% podatku na naszą 
szkołę. Mogą to uczynić wszyscy, w tym również 
ryczałtowcy, podatnicy liniowi i osoby osiągające 
dochody z kapitałów pieniężnych np. z giełdy. 
Jak to zrobić?
W polu 124 nazwa OPP należy wpisać: Stowarzyszenie 
Rodziców Na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna 
Szkoła”
Nr KRS: 0000031762
W polu 128 (PIT-37, pozycje tego pola w innych  
PIT-ach mogą się różnić), należy wpisać nazwę szkoły 
oraz jej 12-cyfrowy Numer Identyfikacyjny Partnera, tj. 
Szkoła Podstawowa nr 7, 135500000835

W polu 126 ma się znaleźć 1% Twojego podatku. 

Łączymy wyrazy wdzięczności
 

Z szacunkiem
Dyrektor Szkoły: mgr Urszula Kamińska

Rada Pedagogiczna i uczniowie SP7
 

SP7Przekaż 1% podatku

Zachęcamy Państwa do zaznaczenia w rubryce 
„Informacje uzupełniające” kwadracika „Wyra-
żam zgodę”. Pozwoli to na przekazanie organizacji  
Państwa adresu przez Urząd Skarbowy. Możecie 
Państwo wówczas sprawdzić, czy Wasz 1% dotarł 
już na konto organizacji. 
Masz możliwość zadecydować, na co chcesz prze-
znaczyć 1% swojego podatku. Decydujmy i prze-
kazujmy. Niech nas nie martwi, że ten nasz 1% 
to tak niewiele. Miejmy świadomość, że tu działa 
mechanizm skali. Każdy z nas chciałby coś zmie-
nić wokół siebie. Dla jednego najważniejsza jest 
edukacja, ktoś inny chciałby poprawiać bezpie-
czeństwo czy walczyć z biedą, a jeszcze ktoś inny 
oddałby wszystko za czyste środowisko. Nie musi-
my oddawać wszystkiego, wystarczy, że na to, co 
dla nas ważne, przekażemy swój 1%.
Ten odpis to także wyraz naszej solidarności 
z tymi, którzy z różnych względów potrzebują na-
szego wsparcia, są w trudniejszej niż my sytuacji 
życiowej. Są osoby, którym często nie jest w sta-
nie pomóc rodzina ani państwo, więc starają się 
to robić w naszym, obywateli imieniu organizacje 
pozarządowe. Właśnie dlatego, że organizacje po-
magają niejako „za nas”, powinniśmy je wesprzeć, 
przynajmniej w ten właśnie sposób. Pamiętajmy 
też, że nasze organizacje obywatelskie są w bar-
dzo trudnej sytuacji. Póki co, najważniejszym 
źródłem finansowania działań społecznych jest 
państwo. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie 
to, że większość organizacji nie ma innej alterna-
tywy dla środków publicznych. Jedyną poważną 
przeciwwagą dla pieniędzy rządu czy samorządu 
jest właśnie nasz 1% podatku. Jest on szczególnie 
cenny dla wielu małych, lokalnych organizacji.  
Wreszcie na koniec argument pragmatyczny: czy 
można wyobrazić sobie łatwiejszy sposób przeka-
zania pieniędzy? Większa część z nas sama musi 
wypełniać co roku PIT, więc nic prostszego, jak 
przy okazji wypełnić odpowiednią rubrykę i wska-
zać urzędowi skarbowemu jakiej organizacji i ile 
ma przekazać.
Jeżeli to Was przekonało do przekazania swojego 
1%, to pamiętajcie:
– przekazujcie swój procent świadomie, wybie-
rajcie organizacje, które znacie albo takie, które 
prowadzą działania, które są dla was ważne czy 
bliskie.

Wykaz organizacji pożytku publicznego działają-
cych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego:

1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział 
Powiatowy
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki ul. Źródlana 19
KRS 0000183520

2. Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Targowa 8
KRS 0000197398

3. Polski Związek Niewidomych 
Okręg Mazowiecki, Koło Terenowe
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Partyzantów 7 
KRS 0000163347

4. Polski Czerwony Krzyż
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14
KRS 0000225587 (Oddział w Nowym Dworze 
Mazowieckim)

5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów 
Modlina 77A
KRS 0000134684

6. Hufiec Chorągwi Stołecznej 
Związek Harcerstwa Polskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Paderewskiego 3C
KRS 0000268913

7. Towarzystwo Przyjaciół Twierdzy Modlin 
im. Gen. I. Prądzyńskiego
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki  
ul. Gen. Ledóchowskiego 5
KRS 0000151136

8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Koło Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Bohaterów Modlina 77A
KRS 0000198933 Oddział Dolnośląski

9. Stowarzyszenie Przyjaciół 
„Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy 
Modlin”
05-160 Modlin Twierdza
ul. Malewicza 284  
lokal nr 6
KRS 0000222940

jak przekazać 1% dla organizacji pożytku publicznego
Możliwość przekazania 1% podatku na dowolny cel dobroczynny stawia nas 
przed koniecznością wyboru organizacji, którą wspomożemy.

WPISZ W SWOIM ZEZNANIU PODATKOWYM (PIT-36 lub PIT-37) W ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ 
PEŁNĄ NAZWĘ ORGANIZACJI ORAZ NUMER KRS.

W imieniu Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów 
pragniemy zaprosić Państwa 24 kwietnia (sobota) 
2010 r. do Nowego Dworu Mazowieckiego na wyścig 
SZOSOWY w kategoriach masters klasy SUPER 
PRESTIGE zaliczany do CHALLENGE Masters
2010 i klasyfikacji generalnej SZOSOMANNII 
oraz Maraton Rowerowy zaliczany do klasyfikacji 
generalnej Maratonów organizowany w ramach  
imprez kolarskich pod wspólną nazwą: ŻTC BIKE 
RACE. Celem głównym imprezy jest propagowanie 
zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację oraz 
współzawodnictwo fair play w tak pięknej dyscyplinie 
sportu jaką jest kolarstwo we wszystkich jego 
odmianach. Impreza przygotowywana jest z myślą 
o wszystkich, od kolarzy zawodowych do amatorów. 
Zarówno  tych, którzy cenią aktywny wypoczynek 
i jego znaczenie dla zdrowia, jak i tych, którym 
brakuje motywacji i czasami odwagi,
aby wystartować w zawodach. W programie 
zaplanowano konkurencje sportowe dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Dodatkowe informacje www.ztc.pl.

Wyścig szosowy
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Dwudziestego siódmego lutego punktu-
alnie o godz. 19:00 rozpoczął się kon-
cert fortepianowy muzyki Fryderyka 
Chopina. Jego organizatorem były wła-

dze samorządowe miasta i  Nowodworski Ośrodek 
Kultury przy współpracy Mazowieckiego Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie i Nowodworskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Zainteresowanie koncertem przerosło oczekiwania 
organizatorów. Przybyła tak liczna grupa miłośni-
ków muzyki Fryderyka Chopina, że pracownicy 
NOSiR musieli dostawiać krzesełka na widowni. 
A wśród niej można było dostrzec nie tylko do-
rosłych, ale także młodszą publiczność, w tym 
kilkuletnie dzieci. To właśnie dla tych najmłod-
szych przygotowany był bis – wykonanie polone-
za g-moll. Utwór skomponowany przez Fryderyka 
Chopina w wieku 7 lat. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy koncert f-moll  
op. 21 w wykonaniu młodziutkiej Karoliny Nadol-
skiej, oraz Andante Spianato i Wielkiego Poloneza 
Es-dur op. 22 i Fantazje na tematy polskie A-dur  
op. 13 w wykonaniu Joanny Ławrynowicz.
Solistkom towarzyszył kwartet smyczkowy Prima 
Vista w składzie: Krzysztof Bzówka – I skrzypce, 
Dariusz Kisieliński – altówka, Zbigniew Krzymiń-
ski – wiolonczela i Józef Kolinek – II skrzypce, 
który jednocześnie  poprowadził koncert. W bardzo 
interesujący sposób opowiadał publiczności o życiu 
kompozytora, okolicznościach powstawania po-
szczególnych utworów oraz o drodze artystycznej 
solistek tego wieczoru. 
Wysoki kunszt artystyczny i wielka charyzma wy-
konawców spowodowały, że licznie zgromadzona, 
nowodworska publiczność, z wielkim zaintereso-
waniem i w skupieniu wysłuchała koncertu, nagra-
dzając wykonawców burzą braw po każdym utwo-
rze i owacją na stojąco na pożegnanie. 
Lutowy koncert to pierwszy z serii koncertów rocz-
nicowych z okazji 200-lecia urodzin Fryderyka 
Chopina jakie odbędą się w Nowym Dworze. Kolej-
ny dedykowany młodzieży pt. CHOPIN PRZYJE-
CHAŁ odbył się 18 marca. Następny we wrześniu. 
Zapraszamy.

tekst  NoK, aNeta Pielach PierścieNiaK Foto NoK

Koncert Chopinowski

w 2010 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin fryderyka chopina. w całym kraju oraz na świecie 
odbywają się koncerty, wystawy, konkursy i inne wydarzenia związane z tą doniosła rocznicą. Nowy dwór 
Mazowiecki także uczcił rocznicę urodzin Kompozytora. 
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Dwudziestego dziewiątego stycznia 
w Ognisku TPD odbyło się spotkanie  
z p. Zofią Misiak – emerytowaną nauczy-
cielką wychowania obywatelskiego i by-

łym dyrektorem Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Jego temat to „Powinności młodego 
obywatela”.
Dzieci zdobyły wiedzę o prawach obywatelskich, 
państwie, ojczyźnie, patriotyzmie, konstytucji. Po-
znały znaczenie słów: obywatel, terytorium, symbole 
państwa (hymn, flaga, godło), tradycje narodowe, 
obrzędy, odrębność, godność, honor, duma narodo-
wa, instytucje państwowe.
Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały i brały 
aktywny udział w pogadance zaproszonego gościa. 
Drugie spotkanie – z przedstawicielami Policji miało 
miejsce 3 lutego. Policjanci przeprowadzili pogadan-
kę nt. „Bezpieczna droga”. Było to ciekawe i bardzo 
żywe spotkanie. Policjanci rozmawiali z dziećmi 
o zachowaniu się w drodze do szkoły i do Ogniska, 
o unikaniu prowokacji, zaczepek, bójek i zachowań 
agresywnych. Mówili gdzie należy szukać pomocy, 
do kogo zwracać się i jak się zachowywać w sytu-
acji zagrożenia. Dzieci zadawały pytania dotyczące 
niebezpiecznych ulic w mieście, ich monitorowania, 
pytały o sposoby zachowania się w sytuacji wymu-
szania pieniędzy, kradzieży telefonu z zagrożeniem 

pobicia czy użycia noża. Mówiły o przykładach kra-
dzieży przyborów szkolnych, kanapek, pieniędzy, 
upakażaniu. Policjanci wyjaśnili młodym parlamen-
tarzystom problem odpowiedzialności karnej mło-
dych ludzi. Na pamiątkę miłego i efektywnego spo-
tkania dzieci otrzymały gadżety, zakładki do książek, 
książeczki do malowania (z przykładami zachowań 
agresywnych).
1 lutego dzieci udały się z wizytą do Urzędu Miej-
skiego, gdzie odbyły spotkanie z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Krzysztofem Bisialskim. Była to 
prawdziwa lekcja ucząca samorządności, aktywnej 
pracy na rzecz innych ludzi, społeczeństwa, miasta. 
Przewodniczący Rady  przyjął młodych parlamenta-
rzystów w gabinecie Burmistrza Miasta, pokazał salę 
obrad Rady Miejskiej. Opowiadał dzieciom o pracy 
radnych, o wyborach do Rady Miejskiej, o podej-
mowanych uchwałach i glosowaniu, o powstają-
cych w mieście obiektach dla potrzeb mieszkańców, 
a w szczególności dla dobra dzieci. Przekazał dzie-
ciom informacje o budowie basenu, o urzędowym 
lodowisku w Parku Miejskim, o placach zabaw dla 
dzieci na osiedlach, o budowaniu i remontowaniu 
budynków mieszkalnych. Zwrócił uwagę na dużą 
troskę radnych o rozwój oświaty, budowę boisk i hal 
sportowych przy szkołach. Zwrócił się do dzieci  
z prośbą żeby nie niszczyły, żeby dbały i troszczyły 

się o wybudowane obiekty i mienie społeczne, które 
służą im i będą służyły następnym pokoleniom. 
Młodzi posłowie zadawali pytania. Przedstawili 
panu przewodniczącemu postulat – wybudowania 
w naszym mieście pięknego placu zabaw na dużym 
obszarze z nowoczesnymi urządzeniami do zabaw 
i ćwiczeń oraz ścieżką rowerową. Nasi wychowan-
kowie z zaciekawieniem zwiedzali sale posiedzeń 
Rady, siedziały za stołem prezydialnym, na miej-
scach radnych, prezentowały się przy mównicy. 
Miłym i ważnym dla dzieci akcentem było uroczyste 
wręczenie przez przewodniczącego przygotowanych 
Powołań na Posła Sejmiku Dziecięcego, a potem 
wspólne zdjęcie. Dzieci otrzymały także zestaw 
książeczek i folderów ukazujących zabytki i dzieje 
Nowego Dworu i Twierdzy Modlin.
Dziękujemy panu przewodniczącemu Rady Miej-
skiej za miłe i kształcące spotkanie.
Kolejne spotkanie – tym razem wyjazdowe odbyło 
się 16 marca. Dzieci obejrzały gmach Sejmu, salę 
posiedzeń sejmowych. W planie jest także spotkanie 
z politykami – posłami.  Zwiedzanie zorganizowa-
ła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jadwiga 
Zakrzewska.  Była to kolejna lekcja obywatelskie-
go wychowania nt. pracy posłów, przyjmowanych 
ustaw, przebiegu obrad Sejmu.
Szczegółowa relacja w kolejnym wydaniu Faktów.

tekst i Foto tPd

Z podwórka do parlamentu
ognisko wychowawcze towarzystwa Przyjaciół dzieci w Nowym dworze Mazowieckim przystąpiło do 
ogólnopolskiego programu „Z Podwórka do Parlamentu”. Powołany został środowiskowy Sejmik dziecięcy 
pracujący pod hasłem „dziecięcy świat bez przemocy”. Mali parlamentarzyści odbyli już pierwsze spotkania.  
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Szkolenie dla przedsiębiorców

Szkolenie dla nauczycieli

tekst SeBaStiaN SoSińSKi Foto aNeta Pielach-PierścieNiaK

tekst i Foto aNeta Pielach-PierścieNiaK

To zdecydowanie najlepszy moment na zapo-
znanie się założeniami działania i zasadami 
aplikowania o środki. Dzięki współpracy 

z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unij-
nych w Urzędzie Miasta zorganizowano szkolenie dla 
przedsiębiorców zainteresowanych możliwościami 
pozyskania środków w ramach działania 1.5. 
Na zaproszenie Burmistrza Miasta odpowiedziało 
przeszło 40 przedsiębiorców, którzy zapoznali się 
z wiadomościami na temat Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007– 
–2013 oraz harmonogramem konkursów na rok 2010. 
Pracownicy MJWPU przedstawili zasady działania 
1.5 oraz przykładowe rodzaje projektów. Istotnym za-
gadnieniem w procesie aplikowania o środki jest po-
moc publiczna oraz zasady kwalifikowania wydatków, 
którym była poświęcona druga część czwartkowego 
szkolenia. Wszystkim zainteresowanym  tematem 
pozyskiwania funduszy na swoją działalność przy-
pominamy, że w Nowym Dworze Mazowieckim po-
wstał Punkt Konsultacyjny. Szczegółowe informacje 
dostępne są pod numerem telefonu 22 775 28 91 oraz 
na stronie internetowej www.pk-mazowsze.pl.  

W ramach lokalnej polityki oświatowej Gmi-
na Nowy Dwór Mazowiecki przystąpiła do 
uczestnictwa w projekcie dofinansowywanym 

w 85% ze środków EFZ nr POKL.09.04.00-14-055/08 
„Przyjazna szkoła w duchu oceniania kształtującego”. 
Główne cele projektu to m.in. wzrost jakości nauczania 
w szkole, podniesienie samooceny i wiary we własne 
siły ucznia, wzrost satysfakcji uczniów z oferowanych 
przez placówkę usług edukacyjnych, poprawa wyników 
oceniania. 
Ponadto promowanie wprowadzania nowego modelu 
pracy szkoły skoncentrowanej na wyrównywaniu szans 
edukacyjnych oraz podnoszeniu kompetencji kluczo-
wych zgodnie  z założeniami Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013.

W wyniku uczestnictwa w projekcie Szkoła uzyska za-
świadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych 
uczestników zajęć oraz uzyska certyfikat ze znakiem  
UE wdrożenia systemu zarządzania „PRZYJAZNA 
SZKOŁA W DUCHU OCENIANIA KSZTAŁTUJĄ-
CEGO”.
W szkoleniu bierze udział 25 osób,  dyrektorzy szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz nauczyciele odpowie-
dzialni za proces kształcenia i wychowania.
Projekt realizowany jest poprzez cykl szkoleń, które 
rozpoczęły się 19 lutego b.r. i będą odbywały się w co 
drugi weekend do 24 kwietnia 2010 r. 
Zajęcia prowadzone są w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy  
ul. Zakroczymskiej 30.

wystarczy komplementarny, 
innowacyjny  pomysł na biznes i kapitał 
na zabezpieczenie wkładu własnego. 
w chwili obecnej w puli województwa 
Mazowieckiego na działanie 1.5 – 
„rozwój przedsiębiorczości” znajduje się 
16 000 000 euro i jest prawdopodobne, 
że ta kwota jeszcze wzrośnie. 

25 nauczycieli nowodworskich szkół podnosi swoje kwalifikacje w ramach 
szkolenia z zakresu oceniania kształtującego. to kolejny projekt realizowany ze  
środków unijnych przez urząd Miejski.

Zebraniem sprawozdawczym nowodworscy 
wędkarze rozpoczęli przygotowania do 
inauguracji sezonu 2010. 

W zebraniu, w którym Radę Miejską reprezen-
tował jej wiceprzewodniczący Sławomir  Oli-

kowski,  uczestniczyło prawie 80 członków koła.
Nakreślono kierunki działania na bieżący rok, któ-
rego najważniejszym punktem jest budowa nowego 
portu przy siedzibie koła. Drugie istotne w tym roku 
działanie to odtworzenie zasobów ryb w Narwi po 
ubiegłorocznej katastrofie ekologicznej, która nie 
ominęła również naszej rzeki.
Pierwszym sprawdzianem umiejętności wędkarskich 
były też rozegrane zawody podlodowe o tytuł Mistrza 
Koła na 2010 rok.
Połowy nie były oszałamiające, ale udało się wyłonić 
zwycięzcę rozgrywek. Został nim Jacek Putz, drugie 
miejsce zdobył Krzysztof Fijołek, a trzecie Jerzy Bru-
dzyński.
Serdecznie gratulujemy! W 2010 roku życzymy lep-
szych połowów i realizacji zamierzonych celów. 

Nowy sezon Rybaka
tekst i Foto SławoMir oliKowSKi
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Trzeciego marca br. w Gimnazjum nr 2 na Osie-
dlu Młodych odbyła się 14. edycja Powiatowe-
go Konkursu Krasomówczego. Do konkursu 

zgłosiło się 11 uczniów z 4 szkół gimnazjalnych po-
wiatu nowodworskiego.
 
Uczestnicy podczas prezentacji byli oceniani pod 
względem:
– czystości, płynności mowy i odpowiedniej dykcji;
– interpretacji tekstu;
– opanowania pamięciowego;
–  atrakcyjności tematycznej oraz walorów literackich 

prezentacji.

Realizację projektu podzielono na trzy etapy. 
Pierwszy przewiduje wybór  pięciu kandydatów 
wyłanianych przez poszczególne społeczności 

szkolne. Drugi etap, to kampania informacyjna (gazet-
ki, plakaty, prezentacje w klasach, prezentacja multime-
dialna dla całej szkoły) przybliżająca pięciu wybranych 
kandydatów oraz ogólnoszkolne wybory patrona szkoły. 
Trzeci etap przewiduje skierowanie wniosku o nadanie 
imienia do Urzędu Miasta oraz kampanię informacyjną, 
przybliżającą sylwetkę przyszłego patrona. 
Zgodnie z ustalonym harmonogramem w marcu zakoń-
czyliśmy I etap projektu.  Zostało wybranych pięciu 
kandydatów na patrona. Uczniowie wybrali dwóch kan-
dydatów, po jednym rodzice, pracownicy administracji 
i obsługi oraz nauczyciele. W marcu rozpoczynamy drugi 
etap projektu, który zakończymy w maju ogólnoszkolny-
mi wyborami patrona Publicznego Gimnazjum nr 2. 

Dowolność tematu obranego przez uczniów dała im sze-
rokie pole do popisu i umożliwiała wykazanie się rozle-
głą wiedzą z różnych dziedzin. Uczniowie przedstawiali  
w ciekawy i barwny sposób poruszające historie,  wyra-
żali głębokie indywidualne przemyślenia i sądy.
Jury przyznało uczestnikom następujące miejsca:
I. Bartosz Cheda Publiczne Gimnazjum Nr 2
I. Kornel Lemiszewski Gimnazjum Zakroczym 
II. Katarzyna Zdańska Gimnazjum Zakroczym
III. Jacek Tomaszewski Gimnazjum w Górkach
III. Paulina Serwatka Gimnazjum Zakroczym

Gratulujemy!

Konkurs krasomówczy
umiejętność układania spójnych zdań oraz płynnego wypowiadania się 
przez dłuższy czas – takimi zdolnościami popisywali się uczestnicy konkursu 
krasomówczego w PG2.

w roku szkolnym 2009/10 w PG 2 ruszył projekt „Nadanie imienia szkole”. Na 
radzie pedagogicznej 7 maja ub.r. została powołana komisja, której zadaniem jest 
koordynowanie działań mających na celu wybór patrona naszego Gimnazjum.  
wyłoniony zespół pod kierunkiem teresy Brodowskiej we wrześniu opracował 
procedury oraz harmonogram wyborów. 

tekst i Foto PG 2

tekst i Foto elŻBieta PietruSZKa – PG2

PG 2 wybiera patrona
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W drugim tygodniu ferii zimowych, 
w dniach 8–15 lutego 2010 r., gru-
pa 21 dzieci z Modlina Twierdzy 
uczestniczyła w obozie sportowym 

w miejscowości Murzasichle, tj. ok. 10 km od Za-
kopanego.
Młodzież, oprócz zajęć na śniegu doskonalących 
umiejętności narciarskie i snowboardowe pod 
opieką instruktorów oraz organizatorek wyjazdu 
B. Siwek i A. Biegaj uczestniczyła w wielu atrak-
cyjnych zajęciach,  począwszy od lekcji folkloru 
góralskiego w Izbie Regionalnej u Gąsieniców, ku-
ligu z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek, zjazdów 
na oponach w specjalnym torze, po wycieczki do 
Zakopanego i wyjazdy na baseny termalne do Bu-
kowiny Tatrzańskiej i Szaflar.
Czas wypełniały także dyskoteki, w tym specjalna 
walentynkowa, turniej warcabów  i tenisa stołowe-
go oraz malowanie buzi kolorowymi farbkami.
Osiem dni wypełnionych od świtu do nocy mi-
nęło w błyskawicznym tempie, w atmosferze 
niezwykłych przeżyć i atrakcji. A wszystko to 
dzięki rodzicom, którzy sfinansowali własnym po-
ciechom pobyt w górach, Urzędowi Gminy Nowy 
Dwór Mazowiecki., który przyznał dotację na-
szemu przedsięwzięciu oraz przychylności P. dyr.  
Z. Szmytkowskiego, który poparł  pomysł.
Za rok, mamy nadzieję  ponownie wyjechać w góry 
i kontynuować rozpoczętą ideę.

wyprawa w góry
uczniowie z Zespołu Szkół w Modlinie twierdzy po raz pierwszy pojechali na obóz  
zimowy narciarsko-snowboardowy do Murzasichle. 

Pod opieką nauczycieli – Artura Ciecierskiego, 
Ewy Szwoch i Brygidy Małkiewicz, udział 
w obozie wzięło trzydzieścioro uczestników. 

Głównym celem obozu była nauka i doskonalenie 
jazdy na nartach. Młodzież przez 8 dni, które spę-
dziliśmy na miejscu, codziennie doskonaliła swoje 
umiejętności zarówno podczas rekreacyjnych jazd, 
jak i pod okiem wykwalifikowanego instruktora PZN. 
Jeśli chodzi o narciarski aspekt obozu, na pewno nie-
zapomnianym przeżyciem  dla niektórych dzieci był 
dwukrotny wyjazd do Białki Tatrzańskiej, gdzie jeź-
dziliśmy na Kotelnicy Białczańskiej. Podczas obozu 
nie zabrakło oczywiście wyjazdów do Zakopanego 
i spacerów po Krupówkach. Wspaniałą atrakcją ko-
lonii zimowej był aż trzykrotny pobyt na basenach 
termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie po 
wyczerpujących lekcjach jazdy na nartach młodzież 
mogła zregenerować swoje siły. Warto dodać, iż 
wieczory wypełniały nam imprezy karaoke, gry i za-
bawy, nie zabrakło również ogniska integracyjnego 
z pieczeniem kiełbasek. Należy wspomnieć, że przez 
cały okres trwania obozu towarzyszyła nam wspania-
ła pogoda. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni 
i wypoczęci. Organizacja obozu zimowego odbyła 
się głównie dzięki wkładowi finansowemu rodziców, 
jednak, co należy podkreślić, otrzymaliśmy również 
ogromne dofinansowanie od władz Urzędu Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki, za co w imieniu swoim, 
jak również rodziców i wszystkich uczestników, ser-
decznie dziękuję.

w dniach 08–17.02.2010 r. uczniowski Klub Sportowy lotnisko Modlin, działający 
przy Zespole Szkół nr 3 w Nowym dworze Mazowieckim, zorganizował zimowy 
obóz sportowo-rekreacyjny w Bukowinie tatrzańskiej.

tekst i Foto artur ciecierSKi

Ferie zimowe w górach

tekst i Foto Beata SiweK
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Konkurs rozpoczął się o godzinie 11.30 
przedstawieniem zacnego jury,   w skład 
którego wchodzili: pan Mariusz Dudek, 
pan Rafał Brzozowski, dyrektor naszej 

szkoły pani Jadwiga Łuczak, z-ca dyrektora pani Tere-
sa Popielak, pani Agnieszka Nowakowska, pani Danu-
ta Bielecka, pani Jadwiga Mika-Kapusta, pani Joanna 
Olszewska, Jakub Wiśniewski, Justyna Banach oraz 
Paweł Kozłowski.
Występ 13 uczestników rozpoczęła Anna Stempka, 
która zaśpiewała piosenkę „Boję się” ze znanego 
wszystkim dramatu „Romeo i Julia”. Wykonanie po-
ruszyło serca jury oraz uczestników imprezy. Kolej-
nym przedstawionym nam talentem był show Mate-
usza Tarwackiego, który swoim występem rozbawił 
wszystkich do łez. Chłopak wykazał wielką charyzmę 
i nie dał się zagiąć zacnemu jury, jak przystało na 
przyszłego aktora. Tegoroczna maturzystka Katarzyna 
Kruk wystąpiła z piosenką Celine Dion „My hart will 
go on” ze słynnego na całym świecie filmu „Titanic”. 
Następnym wykonawcą była Monika Talik. Zaśpie-
wała piękną, poruszającą piosenkę Leonarda Cohena 
„Hallelujah”. Magdalena Paszkowska przedstawiła 
swoje prace plastyczne oraz wspaniałe wiersze, które 
na prośbę jednego z członków jury, pięknie wyrecy-
towała. Swoim występem wzbudziła aplauz wśród 
widowni. Marta Jóźwik okazała się równie wspaniałą 
artystką. Jak się dowiedzieliśmy, nie koncentruje się 
na jednym stylu sztuki tworząc własny, specyficzny 
i jedyny w swoim rodzaju wizerunek otaczającego 
ją świata. Joanna Liwska fenomenalnym głosem za-
śpiewała piękną piosenkę pt. „Szyba”. Po występie,    
w oczach jury można było dostrzec łzy wzruszenia. 
Gromkie brawa okazały się w tym przypadku bardzo 
trafne. Występ tej zdolnej i bardzo dobrze zapowia-
dającej się piosenkarki, zakończył się propozycją jed-
nego z członków jury, nagrania tej lub innej wybra-
nej przez artystkę piosenki w profesjonalnym studiu 

muzycznym. Podobnie Justyna Komorowska, tym 
razem w dziedzinie malarstwa, zdobyła wyróżnienie 
i otrzymała zaproszenie do wykonania ozdobienia od-
działu dziecięcego w nowodworskim szpitalu. Będzie 
to z pewnością wielkie wyzwanie dla młodej artystki, 
która w konkursie przedstawiła piękne prace plastycz-
ne, mocno pobudzające wyobraźnię i dające wiele do 
myślenia. Jak się dowiedzieliśmy, jej ulubioną techni-
ką malarską jest kredka, a talent odziedziczyła po ma-
mie. Ewelina Ligęza, przy własnym akompaniamen-
cie na gitarze, zaśpiewała przepiękny utwór „Utopia”, 
który obecnie znajduje się na listach przebojów. Ro-
bert Rębisz, we wspaniałym tańcu, dostarczył widzom 
wiele radości i innych pozytywnych emocji. Magda 
Kaczmarczyk również udowodniła, że taniec może 
wpłynąć na naszą wyobraźnię. Dominika Marzec – 
bardzo uzdolniona plastycznie uczennica, pokazała 
przepiękne prace, które były wykonane różnymi tech-
nikami malarskimi. Jak się okazało, młoda artystka 
preferuje rysowanie ołówkiem, a w przyszłości chcia-
łaby dostać się na ASP. Dla chłopców z zespołu „Bkk. 
Project”, którzy fenomenalnie zagrali i zaśpiewali pio-
senkę z własną muzyką i tekstem, 13-stka (biorąc pod 
uwagę kolejność występu) nie okazała się pechowa. 
Wręcz przeciwnie. Wraz z Dominiką Marzec zostali 
laureatami konkursu.

Wszystkim uczestnikom podczas występów towa-
rzyszył raczej nielubiany przez nikogo „przyjaciel” 
– stres, który podwyższał poziom adrenaliny. Nie 
obeszło się również bez kilku słów konstruktywnej 
krytyki ze strony jury, jednak ogólnie rzecz biorąc at-
mosfera była wspaniała. Wszyscy świetnie się bawili, 
a na dodatek jesteśmy w pełni przekonani, że każdy 
uczestnik konkursu zapamięta ten dzień do końca ży-
cia. Mamy nadzieję, że impreza odbędzie się również 
w przyszłym roku i wyłoni nowe, niepowtarzalne ta-
lenty naszej szkoły.

Mam talent
25 lutego 2010 r. w liceum ogólnokształcącym im. wojska Polskiego w Nowym dworze Mazowieckim 
został rozstrzygnięty konkurs „Mam talent”. Miał on na celu wyłonienie największych talentów  
naszej szkoły. Było o co walczyć, ponieważ nagrodę 1000 zł sponsorował absolwent naszej szkoły  
– pan Mariusz dudek.

tekst aGNieSZKa StaSiaK Foto lo
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Zadania związane z wdrożeniem w Polsce 
programu „Owoce w szkole” realizuje 
Agencja Rynku Rolnego. W ramach tego 
programu dzieci klas I–III szkół podsta-

wowych bezpłatnie otrzymują porcje składające się 
z produktu owocowego i warzywnego. 
Program ten realizowany jest również w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim 
i cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, 
którzy z chęcią spożywają dostarczane im soki, 
owoce i warzywa, oraz z niecierpliwością czekają 
na kolejne porcje zdrowych przysmaków.
Pakiety owocowo-warzywne stanowią nie tylko 
dużą atrakcję dla dzieci, ale są także znakomitym 
urozmaiceniem diety i bez wątpienia wpływają na 
kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych 
u najmłodszych. Nikogo chyba nie trzeba przeko-
nywać o tym, jak bogatym źródłem witamin i skład-
ników mineralnych są owoce i warzywa. Mają one 
wpływ na właściwy rozwój, zwłaszcza najmłod-
szych. Właśnie w trosce o ich zdrowie Szkoła 
Podstawowa nr 5 przystąpiła do programu „Owoce 
w szkole” i skutecznie go realizuje z nadzieją, iż 
tego typu akcje będą podejmowane systematycznie 
w wielu szkołach.
Wszystkim najmłodszym życzymy smacznego i … 
dużo zdrowia!

Owoce w szkole
w roku szkolnym 2009/2010 Komisja europejska uruchomiła nowy program wspólnej Polityki rolnej 
„owoce w szkole”, do uczestnictwa w którym – obok innych krajów unii europejskiej – przystąpiła również 
Polska.

tekst i Foto aNNa KaSSjaNowicZ
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Trzydziestu czterech uczniów z ośmiu szkół 
przystąpiło do części pisemnej, dziewięciu 
z nich zakwalifikowało się do następnego 
etapu. 

Byli to:
Anna Olszewska – PG nr 4 Nowy Dwór Maz. 
Dagmara Śniowska – PG nr 4  Nowy Dwór Maz. 
Daria Hermanowska – PG nr 1  Nasielsk
Joanna Mackiewicz –  PG nr 1  Nasielsk
Renata Chojnacka – PG nr 1  Nasielsk
Martyna Nowakowska – PG nr 2  Nowy Dwór Maz. 
Grzegorz Ptasiński – PG nr 2  Nowy Dwór Maz. 
Marta Malczewska – PG Leoncin
Jacek Tomaszewski PG nr 4  Nowy Dwór Maz. 
Uczestnicy odpowiadali na pytania z dziedziny che-
mii, geografii i ekologii, zadawane przez prowadzą-
cą, Katarzynę Traczyk, uczennicę klasy 2c.
Na podstawie zachowanych szans (każdy uczeń 
otrzymał trzy balony– tracił jeden wraz z błędną od-
powiedzią), wyłoniono finalistów, których czekała 
kolejna szansa na popisanie się wiedzą. 
Ostatecznie klasyfikacja przedstawiła się następująco:
1. Dagmara Śniowska – PG nr 4  Nowy Dwór Maz.  
2. Martyna Nowakowska – PG nr 2  Nowy Dwór Maz. 
3. Jacek Tomaszewski PG nr 4  Nowy Dwór Maz. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 
i książki, a laureaci ponadto nagrody rzeczowe z rąk 
Pani Dyrektor, Małgorzaty Mikusek, Naczelnika 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, Jerzego Bziuka 
i Radnego Rady Miejskiej Jerzego Plackowskiego.
Szkoły z gminy Nowy Dwór Mazowiecki wzboga-
ciły się także o pomoce dydaktyczne ufundowane 
przez Urząd Miejski. 
Konkurs uświetniły występy chóru szkolnego.

Ekologicznie w PG2
10 marca 2010 r. w PG 2 na osiedlu Młodych, za sprawą Pań:  Krystyny olszewskiej, irminy Bieńkowskiej, 
Marioli Patulskiej i Magdaleny Nowickiej, odbyła się już Viii edycja konkursu ,,1 z 9 – ekologia z ochroną 
środowiska’’. Patronat nad konkursem objął urząd Miejski. 

tekst i Foto elŻBieta PietruSZKa - PG2
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W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 
5 maja 2009 r. przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych w ramach Działania 5.2 

„Rewitalizacja miast” z priorytetu V „Wzmacnianie 
roli miast w rozwoju regionu” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 
miasto Nowy Dwór Mazowiecki złożyło wniosek 
o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Parku 
Miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar 
przestrzeni życia publicznego”. Po dokonaniu oceny 
wniosków, na początku marca br. ogłoszona została 
lista rankingowa wstępnego wyboru projektów do 
dofinansowania, na której nasze miasto uplasowało 
się na 6. pozycji spośród 114 projektów zgłoszonych 
w ramach konkursu. 
Warto zaznaczyć, że Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego podjął decyzję o objęciu unijnym dofinan-
sowaniem jedynie 19 najwyżej ocenionych projek-
tów z listy rankingowej na łączną kwotę 123 mln zł. 
Rewitalizację, w ujęciu odnoszącym się do Parku 
Miejskiego, można określić jako kompleksowy, 
skoordynowany proces przemian przestrzennych, 
technicznych oraz społecznych, który prowadzony 
będzie na obszarze Parku i wokół niego. Działanie 
inicjowane przez samorząd lokalny – miasto Nowy 
Dwór Mazowiecki ma na celu wyprowadzenie tego 
obszaru ze „stanu kryzysowego”, poprzez nadanie 
mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warun-
ków do jego rozwoju. Wszystko to będzie możliwe 
do osiągnięcia dzięki realizacji wspomnianego wyżej 
projektu.
Przedsięwzięcie opisane we wniosku o dofinansowa-
nie zakłada podział terenu Parku jednoznacznie na 
dwie części. 
Pierwsza – „część historyczna”, znajdzie się w kwar-
tale między ulicami: Warszawską, Kościuszki, Lot-
ników, Wybickiego i nawiązywać będzie do klasy-
cystycznego kościoła pw. św. Michała Archanioła 
z 1798 r. Efekt zostanie osiągnięty m.in. poprzez 
wprowadzenie elementów zieleni i małej architektu-
ry (m.in. stylowych lamp, ławek, koszy na śmieci), 
harmonizujących ze stylem epoki, do której Park 

Rewitalizacja 
Parku Miejskiego
Miasto Nowy dwór Mazowiecki przeprowadzi w 2010 roku rewitalizację Parku Miejskiego im. józefa 
wybickiego. Będzie to możliwe dzięki wsparciu unijnemu. już w drugiej połowie roku Park ukarze się 
mieszkańcom miasta w zupełnie nowej odsłonie.

tekst BartoSZ roGińSKi, Foto SławoMir wiecZoreK,
projekty PracowNia architeKtoNicZNo KoNSerwatorSKa Proart a. roStKowSKa projekt zieleni architeKci KrajoBraZu MGr iNŻ. leoKadia ewa MaZur, MGr iNŻ. arch. aNNa roStKowSKa – PracowNia Proart

  przekrój amFiteatralnego placu w forMie ZeGara SłoNecZNeGo (w ceNtralNyM PuNKcie 
laMPa Będąca jedNocZeśNie wSKaZówKą ZeGara).

| główna aleja parku – StaN oBecNy
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będzie nawiązywał. Istniejący obecnie przebieg ście-
żek wskazuje na charakterystyczny dla klasycyzmu 
regularny, symetryczny układ parkowy. W trakcie 
realizacji inwestycji zostanie on w pełni przywróco-
ny, poprzez uregulowanie istniejących i uzupełnienie 
nowych traktów pieszych, a także zmianę ich na-
wierzchni. Odtworzony zostanie dawny walor Parku 
Miejskiego, także poprzez korekty szaty roślinnej. 
W części północnej, gdzie zieleni jest mało, będą 
wprowadzone nasadzenia roślin w formie edukacyj-
nej ścieżki uczącej o drzewach i krzewach. Utrzy-
many w geometrycznym stylu Park, usytuowany 
jest w samym centrum miasta, dlatego też ważne jest 
stworzenie osłony przed ulicznym hałasem z rosnącej 
zieleni. Dzięki temu nie zostanie zakłócony wypo-
czynek korzystających z jego uroków mieszkańców 
miasta. W zachodniej części Parku znajdzie się plac 
zabaw, wyposażony w urządzenia z inspirującymi 
dzieci rozwiązaniami. Dla pełnego bezpieczeństwa 
najmłodszych całość urządzeń zabawowych będzie 
umieszczona na kolorowej nawierzchni amortyzują-
cej upadek. 
Druga – „część nowoczesna” przewidziana jest 
w kwartale między ulicami: Lotników, Kościuszki, 
Sukienną, Wybickiego. Przewiduje się w tym miejscu 
rozbiórkę istniejącej sceny, która obecnie jest za mała 
i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz budowę 
nowej, która stanie bliżej ulicy Sukiennej i zostanie 
zwrócona w stronę ulicy Lotników. Przed sceną po-
wstanie widownia usytuowana amfiteatralnie w nie-
wielkim zagłębieniu terenu – niecce, która zostanie 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Będzie ona miała formę placu w kształcie zegara sło-
necznego, na którym znajdzie się fontanna.
W ramach projektu planuje się również poprowadzić 
wzdłuż ul. Wybickiego ścieżkę rowerową, a od stro-
ny ul. Kościuszki stworzyć miejsca parkingowe dla 
samochodów.
Realizacja założeń projektu nie tylko przyczyni się do 
poprawy estetyki naszego miasta, ale przede wszyst-
kim przyniesie korzyści dla mieszkańców. Prosty 
układ parku, w którym nie ma przypadkowości oraz 
nasadzenia zieleni, które osłonią przed ruchem ulicz-
nym to elementy szczególnie istotne dla ludzi, którzy 
cenią sobie porządek i spokój. Dodatkowym atutem 
jest fakt, iż poprawie ulegnie również bezpieczeń-
stwo dzieci korzystających z nowych urządzeń, za-
baw zamontowanych na placu z amortyzującą upadki 
nawierzchnią. Park Miejski ożyje także dzięki plano-
wanym na jego terenie przedsięwzięciom o charakte-
rze społecznym. Po rewitalizacji stanie się miejscem, 
które zyska na znaczeniu poprzez efektywne wyko-
rzystanie go na cele edukacyjne, turystyczne, wypo-
czynkowe i przede wszystkim kulturalne. 
Czy wiesz, że…
•  Park Miejski usytuowany jest w miejscu dawnego 

rynku – placu miejskiego, który jako cenne założenie 
urbanistyczne został wpisany do rejestru zabytków;

•  plac przestał funkcjonować jako targowisko praw-
dopodobnie z powodu częstych powodzi, które 
zmieniły ten obszar w teren bagnisty, wtedy to 
przystąpiono do zakładania parku;

•  w części Parku przy ul. Wybickiego (nieopodal ul. 
Lotników) znajdował się kościół wyznania ewan-
gelicko-augsburskiego;

•  przed II wojną światową dwukrotnie zmieniana 
była nazwa parku. Początkowo nosił imię  Jenerała 
Hallera, a następnie Gabriela Narutowicza; 

•  w chwili obecnej w Parku Miejskim znajduje 
się łącznie 309 drzew, krzewów i grup krzewów, 
a liczba ta po zrealizowaniu inwestycji jeszcze 
wzrośnie. 

projekt 
zagospodarowania 
parku

1  Plac ZaBaw

2  foNtaNNa

3   aMfiteatralNy 

Plac Z widowNią

4  SceNa

5  ścieŻKa eduKacyjNa
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Zbliża się dwudziesta 
rocznica samorządowych, 
demokratycznych wyborów, 
które nastąpiły po pamiętnym 
roku 1989. jest to zatem 
doskonały czas do dokonywania 
podsumowań dotychczasowej 
działalności.
Młodzi dziennikarze ze szkolnego 
Klubu dziennikarskiego 
w Zespole Szkół w Modlinie 
twierdzy przeprowadzili wywiad 
z przewodniczącym rady Miejskiej 
w Nowym dworze Mazowieckim 
Krzysztofem Bisialskim. 

KD: Jaka jest pana rola w samorządzie Rady Miejskiej?

KB: rada Miejska składa się z 21 radnych wybra-
nych w demokratycznych wyborach na terenie No-
wego dworu Mazowieckiego. Zgodnie z ustawą 
rada tworzy prawo miejscowe i wytycza kierunki 
rozwoju gminy. Pełnię funkcję przewodniczącego 
naszej rady Miejskiej i mam obowiązek organizo-
wania jej pracy. do moich zadań należy ustalanie 
terminów i tematów posiedzeń oraz innych spo-
tkań. Ponadto staram się reprezentować radnych 
i miasto wróżnych miejscach i sytuacjach. oprócz 
tego zatrudniam także burmistrza miasta.
 
Czy mógłby pan opowiedzieć o osiągnięciach gminy 
Nowy Dwór Mazowiecki w ostatnich trzech latach?

ostatnie trzy lata dla naszej gminy były sprzy-
jające, a nawet bardzo dobre. rozpoczęliśmy, 

i zamierzamy w tym roku dokończyć, wiele inwe-
stycji, które będą służyć naszym mieszkańcom. 
Można jednym tchem wymienić kilka z nich. 
Powstaje kryta pływalnia, ośrodek kultury, mu-
zeum, duży budynek mieszkalny, ośrodek po-
mocy społecznej, boiska, przy każdej ze szkół 
nowoczesne, wielofunkcyjne sale gimnastyczne. 
Powstały nowe ulice, chodniki oraz ścieżki rowe-
rowe. rozbudowana została Szkoła Podstawowa 
w  Modlinie twierdzy. Szczególną opieką otoczyli-
śmy tereny zieleni miejskiej. Nasza gmina zdobyła 
w tym okresie dwa razy tytuł fair Play za dobrą 
lokalizację inwestycji, co z pewnością stanowi za-
chętę dla inwestorów.
finanse gminy są w bardzo dobrej kondycji i, 
choć tak wiele wykonaliśmy, dopiero w tym roku 
będziemy się posiłkować kredytem. 

Wiemy, że pana pasją jest sport. Czy mógłby nam 
pan o niej opowiedzieć?

KB: Sportem zajmuję się może mniej w obecnej 
chwili, natomiast wcześniej, kiedy miałem wię-
cej czasu, grałem z chłopcami z mojego osiedla 
w koszykówkę i piłkę nożną. władze gminy zgod-
nie podkreślają, że wychowanie młodego poko-
lenia nie może się odbywać bez sportu. dlatego 
kładziemy wszyscy duży nacisk na rozwój sportu 
w naszym mieście. 

Z jakimi organizacjami współpracuje Rada Miejska?

KB: Staramy się współpracować ze wszystkimi 
mieszkańcami, którzy przejawiają jakąkolwiek 
aktywność, np. Kołem dzieci Niepełnospraw-
nych, towarzystwem Przyjaciół dzieci, Stowarzy-
szeniem diabetyków, Niewidomych, emerytów 

i rencistów. Są to najróżniejsze obszary współ-
pracy. dodać należy również organizacje sporto-
we, kulturalne, turystyczne działające na terenie 
gminy. 

Na czym polega pana działalność w WND?

KB: jestem współzałożycielem stowarzyszenia : 
„wiarygodność, Niezależność, dialog”, które ma 
na celu wspomaganie rozwoju naszego regionu 
– miasta i powiatu we wszystkich dziedzinach. 
wNd nie jest ugrupowaniem politycznym, stara-
my się być blisko mieszkańców i każdego dnia 
rozwiązywać ich problemy, których codziennie 
jest niemało.

Dziękujemy za rozmowę, za niezwykle miłe spo-
tkanie, za czas, który nam pan poświęcił i wspaniałą 
lekcję lokalnego wychowania obywatelskiego oraz 
upominki związane z Nowym Dworem Mazowiec-
kim. Życzymy dalszych osiągnięć w realizacji za-
mierzonych celów.

wywIAd  FAKtów
Spotkanie dziennikarzy szkolnych z przewodniczącym rady Miejskiej
roZMowę Z PrZewodNicZącyM rady MiaSta przeprowadzili ucZNiowie: Michał wiloch, ZuZaNNa ZalewSKa, doMiNiKa PoNiedZiałeK, juStyNa SKoNiecZNa. Foto Michał wiloch 

wYwiAd
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W sobotę 6 marca 2010 roku spektakl 
przywędrował także do Nowego 
Dworu  Mazowieckiego. Hala spor-
towa nowodworskiego NOSiR-u pę-

kała w szwach.  Wszystkie możliwe miejsca zarówno 
na trybunach, jak i na podłodze były wypełnione pu-
blicznością. Każdy „chciał przejrzeć się w lustrze”,  
– bo autorka dokonała cudu – wykorzystując to co 
nieuniknione – menopauzę, opowiedziała o proble-
mach wieku średniego dotykających wszystkie ko-
biety, problemach, z którymi na co dzień panie bory-
kają się w ciszy i samotności. 
W bohaterki przedstawienia – Pamelę, Krychę, Zo-
się i Malinę wcieliły się znakomite i  niezastąpione 
Elżbieta Jodłowska, Krystyna Sienkiewicz, Grażyna 
Zielińska i Elżbieta Jarosik – panie w wieku odpo-
wiadającym wiekowi bohaterek, co uczyniło przed-
stawienie jeszcze bardziej wiarygodnym. Napisany 
i podany z wielką swadą tekst powodował na widow-
ni salwy śmiechu, które praktycznie nie milkły do 
końca spektaklu. Zgromadzona publiczność bardzo 
szybko utożsamiła się z bohaterkami sztuki i znako-
micie bawiła się  aż do końca widowiska. Przecież 
prezentowane „obrazki z życia” doskonale znaliśmy 

– skąd? No właśnie z naszego życia. Czyżby proble-
my śmiejącej się obok pani były podobne do moich? 
Można by rzec, że „Klimakterium” to znakomity 
spektakl terapeutyczny, uświadamiający paniom, 
że klimakterium i inne problemy wieku średniego, 
chociaż przebiegające w różny sposób, dotykają lub 
będą dotykać nas wszystkich, a mimo różnic objawy 
są bardzo podobne. Łatwiej je przeżyć zachowując 
do tych zjawisk odpowiedni dystans.
Znakomity spektakl. Dwie godziny wspaniałej, nie-
skrępowanej zabawy.
Prosto ze sceny bohaterki spektaklu zeszły na wi-
downię, aby złożyć fanom autografy na płytach 
z piosenkami z przedstawienia. Była więc okazja do 
bezpośredniego kontaktu ze znakomitymi artystka-
mi. Swoją drogą gratulujemy Paniom formy i życzy-
my, aby utrzymywała się jeszcze przez długie lata, ku 
radości wielu Polaków.
Przedstawienie w Nowym Dworze Mazowieckim 
to bardzo nietypowy, ale jakże fantastyczny prezent 
władz samorządowych dla Pań z okazji ich święta, 
zrealizowany przez Nowodworski Ośrodek Kultury, 
przy współpracy Nowodworskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji.

Klimakterium... i już
Prosty tekst, autentyzm i prawda, zero polityki i potężna dawka humoru – to niewątpliwe zalety sztuki 
elżbiety jodłowskiej pt. „Klimakterium” – zalety które spowodowały, że już czwarty rok przedstawienie pod 
tym samym tytułem króluje na scenach w całej Polsce.  

tekst NoK Foto NoK, SilVaNo
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W turnieju łącznie wzięło udział 6 drużyn, tj. 
NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki, LTS Le-
gionovia, UKS Pułaski Warszawa, MMKS 

Olimp Mińsk Mazowiecki, UKS Atena II Warszawa, 
MPKS Zwoleń. 
W ciągu dwóch dni na hali NOSiR rozegrano 15 spo-
tkań. W końcowej klasyfikacji najlepsze okazały się 
zawodniczki reprezentujące warszawski UKS Pułaski, 
które wygrały wszystkie swoje spotkania do zera. Na 
kolejnych stopniach podium stanęły drużyny Legiono-
vii Legionowo i MMKS-u Olimp Warszawa. Zawod-
niczki NOSiR-u Nowy Dwór Mazowiecki pod kierun-
kiem trenera Roberta Jankowskiego uplasowały się tuż 
za podium, na miejscu czwartym. 

Nowy Dwór Mazowiecki reprezentowała drużyna 
Gimnazjum nr 4 z Modlina Twierdzy, która awans 
do rozgrywek uzyskała w turnieju miejskim. 

Mecze rozegrane były systemem każdy z każdym. I tak 
jak poprzednio zawodnicy Czwórki znowu okazali się 
najlepsi w powiecie udowadniając to bardzo dobrą grą, 
nie przegrywając żadnego spotkania. Wyniki poszcze-
gólnych spotkań:
PG Nasielsk – PG Pomiechówek 1:2  
PG Modlin Twierdza – PG Nasielsk 2:0
PG Pomiechówek – PG Modlin Twierdza 0:2.  
W klasyfikacji końcowej na pierwszym miejscu upla-
sowało się Gimnazjum z Modlina Twierdzy, na drugim 
Gimnazjum z Pomiechówka, a na trzecim Gimnazjum 
z Nasielska. 
Siatkarze z Modlina Twierdzy wywalczyli tym samym 
awans do rozgrywek międzypowiatowych, które odbę-
dą się 10.03.2010 r. w Wołominie. O ich wynikach bę-
dziemy informować na bieżąco na naszych stronach. 

Warto zaznaczyć, że dwie zwycięskie drużyny to ze-
społy, które spadły z drugiej ligi. Dla naszych pod-
opiecznych to pierwszy sezon w trzeciej lidze. „Jak 
na krótki trzecioligowy staż w tym turnieju zaprezen-
towały się naprawdę w porządku” – mówi dyrektor  
NOSiR-u Dariusz Wąsiewski. 
Dla samego NOSiR-u możliwość organizacji zawo-
dów to kolejne wyróżnienie i szansa prezentacji obiek-
tu i jego potencjału. W ubiegłym roku w nowodwor-
skiej hali organizowane były Mistrzostwa Młodzików 
w Zapasach oraz Mistrzostwa Mazowsza w Boksie. 
W planach są już kolejne turnieje, a o ich terminach 
na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej  
www.nowydwormaz.pl. 

Ostateczne wyniki:

I miejsce: UKS Pułaski Warszawa
II miejsce: LTS Legionovia
III miejsce: MMKS Olimp Mińsk Maz.
IV miejsce: NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
V miejsce: MPKS Zwoleń
VI miejsce: UKS Atena II Warszawa

NOSiR czwarty
w weekend 21–22 lutego br. odbył się 3-ligowy siatkarski turniej o Mistrzostwo 
Mazowsza Młodziczek.  Mazowieckie Nadzieje olimpijskie  
to hasło przewodnie turnieju.

3 marca na hali NoSir odbyły się powiatowe rozgrywki szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej chłopców.  w zawodach udział 
wzięły Publiczne Gimnazjum nr 4 w twierdzy Modlin, Publiczne Gimnazjum nr 1 w Nasielsku i Publiczne Gimnazjum  
w Pomiechówku.

tekst aNeta Pielach-PierścieNiaK  Foto NoSir

tekst aNeta Pielach-PierścieNiaK  Foto NoSir

Czwórka znowu najlepsza
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kat. 60 kg 2. miejsce – Łalid Isajew;
kat. 66 kg 3. miejsce – Piotr Osica;
kat. 74 kg 2. miejsce – Piotr Mroczkowski;
kat. 84 kg 3. miejsce – Łukasz Golasa;
kat. 96 kg 3. miejsce – Jakub Kassjanowicz.
Drużynowo w młodzikach klasyfikacja końcowa wy-
glądała następująco:
1. miejsce – Mazowsze Teresin;
2. miejsce – Platan Borkowice;
3. miejsce – UKS „Jedynka” Nowy Dwór Maz.
natomiast w kategorii juniorów:
1. miejsce – Mazowsze Teresin;
2. miejsce – UKS „Jedynka”;
3. miejsce – Platan Borkowice. 
Występ naszej drużyny należy zatem zaliczyć do uda-
nych. 
Ogółem na dwóch matach walki stoczyło 76 zawodni-
ków w tym 40 młodzików i 36 juniorów.
Warto wspomnieć, że Nowy Dwór Mazowiecki był już 
po raz drugi organizatorem tej imprezy.
Wszystkich chętnych do uprawiania zapasów z klas 
4–6 szkół podstawowych i pierwszej klasy gimnazjum 
zapraszamy serdecznie na treningi w poniedziałki, 
środy i piątki od 18:00 do 20:00. Treningi odbywają 
się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 przy ul. Sło-
wackiego 2. 

Wśród zespołów które wystawiły swoich za-
wodników była oczywiście ekipa gospoda-
rzy czyli UKS „Jedynka”.

W zawodach udział wzięło 15 reprezentantów naszego 
miasta, tj. 5 młodzików i 10 juniorów.
Nasi zawodnicy wypadli znakomicie. Indywidualnie 
zdobyli 9 medali w tym 2 złote i 1 srebrny w kat. mło-
dzików oraz 3 srebrne i 3 brązowe w kat. juniorów. 
W punktacji drużynowej przełożyło się to na 2. miej-
sce w juniorach i 3. miejsce w młodzikach. 

Nasi medaliści w młodzikach to:
kat. 73 kg 1. miejsce – Piotr Lodzik;
kat. 73 kg 2. miejsce – Mateusz Marczak;
kat. 85 kg 1. miejsce – Salakh Masaew.
w juniorach:
kat. 50 kg 2. miejsce – Łukasz Gągolewski;

„Szkolniak” z Zakroczymia. Ta zmiana wniosła wiele 
interesujących sytuacji w czasie zawodów (inny sposób 
strzelania, inne zachowanie strzelców itp.). Mimo obaw 
najlepiej zaprezentował się zespół z Modlina Twierdzy 
który wygrał klasyfikację drużynową, a w klasyfikacji 
indywidualnej zajął dwa pierwsze miejsca na podium. 
Nagrody i medale ufundował Prezes UKS „ Reduta” 
Zdzisław Szmytkowski. 
A oto wyniki:
Klasyfikacja drużynowa :
I miejsce    – Publiczne Gimnazjum nr 4  296 pkt,
II miejsce  – Gimnazjum Zakroczym 249 pkt.
III miejsce – Gimnazjum Pomiechówek 185 pkt.
IV miejsce – Publiczne Gimnazjum nr 1  164 pkt.

Zespół PG 4 wystąpił wskładzie: Sylwia Jesionek, To-
masz Niesłuchowski, Damian Topolewski, Dawid Ką-
pielewski.

W klasyfikacji indywidualnej:

I miejsce  – Dawid Kąpielewski PG 4     85 pkt.
II miejsce   – Tomasz NiesłuchowskiPG 4  76 pkt.
III miejsce  – Marcin Pękala  Zakroczym 74 pkt.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że tego typu zawody 
znajdą uznanie we wszystkich szkołach naszego po-
wiatu. Informujemy , że sekcje strzeleckie istniejących 
UKS-ów mają kilka interesujących pomysłów  (np. letni 
biathlon – UKS „ Dziesiątka”) . 

Trzeci raz Zespół Szkół z Twierdzy gościł gim-
nazjalne zespoły najlepszych strzelców naszego 
powiatu. W piątek 5 marca rozegrano zawody 

strzeleckie o puchar Prezesa UKS „ Reduta”. W tym 
roku współorganizatorem zmagań był UKS „Szkolniak”, 
sekcja „Kaliber” z Zakroczymia. Był to owoc naszej 
kilkuletniej już współpracy. W zawodach uczestniczyły: 
PG  z Zakroczymia, PG z Pomiechówka, PG 1 i PG 4 
z Nowego Dworu Mazowieckiego Trochę nam przykro, 
że zaproszenia nie przyjęły gimnazja nr 2 i 3 z naszego 
miasta. Może za rok? Aby   uatrakcyjnić zawody w tym 
roku strzelania odbywano tylko z postawy stojącej, ale 
z dwóch typów wiatrówek sprężynowych i gazowych. 
Właśnie wiatrówki gazowe zostały nam sprezentowa-
ne przez Prezesa Sebastiana Koczanowskiego z UKS 

Dobry występ Jedynki
6 marca br. w sali Publicznego Gimnazjum nr 1 odbyły się Mistrzostwa Mazowsza 
chłopców w zapasach w stylu wolnym młodzików i juniorów. w gościnne 
progi szkoły stawiły się ekipy sześciu klubów sportowych z województwa 
mazowieckiego. 

reprezentacja sekcji strzeleckiej z Gimnazjum nr 4 okazała się najlepsza w rozegranych w marcu zawodach strzeleckich. 
Nagrodą w turnieju był Puchar Prezesa uKS reduta.

tekst i Foto ZeNoN KliMcZewSKi

tekst i Foto SławoMir KrZecZKowSKi

Strzelcy zawitali do Twierdzy
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