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Drodzy Mieszkańcy,
trzymacie w rękach drugi numer Faktów 
Nowodworskich. Oba wydania w dużej 
mierze zostały stworzone przez wielu  

z Was. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy na 
bieżąco przesyłają nam relacje i artykuły. W miarę 
możliwości i miejsca zamieszczamy je w kolejnych 
numerach.
Mamy nadzieję, że majowe wydanie Faktów Nowo-
dworskich zostanie przyjęte równie pozytywnie, jak 
kwietniowe. Dziękujemy za wszystkie dobre słowa 
i opinie, szanujemy uwagi i sugestie. Te, które już 
przekazaliście odnośnie formuły Faktów, propozycji 
nowych działów i rubryk częściowo znalazły od-
zwierciedlenie w obecnym numerze. 
Prosimy też o więcej. Piszcie, dzwońcie, wysyłajcie 
maile. Czekamy na Wasze opinie, pomysły, propo-
zycje. Z przyjemnością zamieścimy na naszych ła-
mach efekty Państwa twórczości, życzenia dla naj-
bliższych, podziękowania czy humoreski. Zawsze 
znajdziemy dla nich miejsce. 
Fakty Nowodworskie to Wasza gazeta. Zapropono-
wana wewnętrzna budowa czasopisma, oparta na 
stałych działach: „Temat numeru”, „Edukacja, Kul-
tura, Sport”, „Ogłoszenia i Informacje”, nie wyklu-
cza równocześnie jego otwartej formuły i modyfika-
cji. Chcemy by każdy mieszkaniec Nowego Dworu 
czuł się jej twórcą – czy to bezpośrednio publikując 

OtWÓrZ Serce

Zapraszamy do wzięcia udziału w Akcji Charytatywnej „Otwórz Serce”. 
Akcja organizowana jest na rzecz  

Oddziału Dziecięcego Szpitala Nowodworskiego.
Honorowy patronat objęli nad nią:  

Burmistrz Miasta i Starosta Nowodworski.
29 maja br. godz. 19:00, Hala Sportowa w Nowym Dworze Mazowieckim

W programie m.in.:
występy  Andrzeja Rybińskiego, zespołu Rising Group,  Agnieszki Sztabnik, 

aukcja charytatywna.
Cegiełki do nabycia: SDK ul. Mazowiecka 8, tel. 775 33 84,  

Klub SMERF ul. Szarych Szeregów 2, tel. 775 58 17.

Więcej informacji na www.nowydwormaz.pl

w niej materiały i informacje czy pośrednio – zwra-
cając naszą uwagę na ważne aspekty życia miasta  
i nowodworzan. To dla nas bardzo ważne bo taka 
idea przyświecała powstaniu tej gazety. 
Ze swej strony będziemy informować o wydarze-
niach dziejących się w mieście, o nowych inwesty-
cjach, programach, udogodnieniach dla mieszkań-
ców. Liczymy, że te majowe 16 stron wypełnione  
jest materiałami, które Was zaciekawią, zainspirują.  
Znajdziecie tu informacje o dwóch imprezach jakie 
na przełomie kwietnia i maja miały miejsce w mie-
ście. 29 kwietnia wmurowano Akt Erekcyjny pod 
budowę krytej pływalni a 9 maja otwarto nowy kom-
pleks sportowy na terenie Nowodworskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. O ich szansie wpisania się do 
historii sportu przeczytacie w „Temacie Numeru”. 
„Edukacja, Kultura, Sport” poświęcone są tak jak 
poprzednio sukcesom naszych pociech. Zapraszamy 
do lektury tego działu. W odpowiedzi na liczne tele-
fony i zapytania w tym numerze szerzej informujemy 
o imprezach miejskich. Widać, że dużymi krokami 
zbliża się sezon letnich imprez plenerowych. Mamy 
też nadzieję, że te przez nas zaproponowane spełnią 
Państwa oczekiwania. Życzymy miłego wypoczynku 
i udanej lektury Faktów Nowodworskich.

Aneta Pielach-Pierścieniak
Redaktor Naczelna
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Takim przykładem są obiekty budowane na 
terenie Nowodworskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji – kryta pływalnia i boisko pił-
karskie. Oba stanowią element bazy przy-

gotowawczej na Piłkarskie Mistrzostwa. W ostat-
nim czasie w naszym mieście miały miejsce dwa 
ważne wydarzenia związane z tymi obiektami. 

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod krytą 
pływalnię

„Znajdujemy się na terenie inwestycji, na którą miesz-
kańcy miasta czekają od wielu lat” – tymi słowami 
Burmistrz Miasta Jacek Kowalski rozpoczął uroczy-
stość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę 
krytej pływalni. W krótkim wystąpieniu podkreślił, 
jak długi i skomplikowany był proces dochodzenia 
do stanu obecnego. Podziękował Radzie Miejskiej za 
zaangażowanie i determinację w dążeniu do realiza-
cji inwestycji i zapewnienie na nią środków finan-
sowych. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski zwrócił się do przedstawiciela wykonaw-
cy obiektu firmy ZAMBET. „To będzie miejsce dla 
zdrowia a dla zdrowia, nie szkoda pieniędzy” – po-
wiedział Przewodniczący Rady Miejskiej. 
Po odczytaniu, Akt włożono do tuby i dodatkowo 
umieszczono w niej pierwsze wydanie Miesięczni-
ka Samorządowego Fakty Nowodworskie, zdjęcia 
z okresu budowy oraz  prezentację dot. pływali na 
pen drivie. Wmurowanie Aktu odbyło się 29 kwiet-
nia br. W uroczystości udział wzięli Radni Rady 
Miejskiej, Starosta Powiatu Nowodworskiego, pro-
jektant pływalni – Paweł Tiepłow, Prezes Zarządu 
ZAMBET S.A. Arkadiusz Dukalski, Ksiądz Pro-
boszcz Bogdan Sankowski, Naczelnicy Wydziałów 
Urzędu Miejskiego.
Kryta Pływalnia wraz z zapleczem do odnowy 
biologicznej jest elementem niezbędnym wśród 
wymogów jakie stawia UEFA centrom pobytowo-
treningowym na Piłkarskie Mistrzostwa, do którego 
to pretenduje nasze miasto.

Kompleks przy ul. Sportowej

Drugie ważne wydarzenie miało miejsce 9 maja. Na 
terenie NOSiR oficjalnie otwarto boisko piłkarskie 
z nawierzchnią syntetyczną. Nowy obiekt jest kolej-
nym warunkiem, jaki wypełnia miasto starając się 
o uzyskanie statusu Centrum Pobytowo-Treningo-
wego na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 
2012. W uroczystości udział wzięli nie tylko miesz-
kańcy miasta, władze miejskie i powiatowe, burmi-
strzowie i wójtowie ościennych gmin, ale również: 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu – Adam 
Giersz, Poseł na Sejm RP – Janusz Piechociński, 
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – 
Waldemar Roszkiewicz, Członek Zarządu Spółki 
PL 2012 ds. Infrastruktury – Andrzej Bogucki oraz 
przedstawiciel PZPN – Jakub Kwiatkowski. 
Listy gratulacyjne z okazji zakończenia inwestycji 
dla władz samorządowych Nowego Dworu prze-
słali Marszałek Sejmu – Bronisław Komorowski 
oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego – 
Adam Struzik. 
„Wyrażam wielkie zadowolenie, że Państwa mia-
sto tak prężnie się rozwija, stawia na nowocze-
sność i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom oraz 
potrzebom mieszkańców. Nowy obiekt, (…) speł-
nia najwyższe standardy europejskie. To dowód 
skutecznych działań samorządu, który dokłada 
wszelkich starań, aby miastu ubiegającemu się 
o status centrum pobytowego dla drużyn narodo-
wych podczas Mistrzostw udało się wygrać rywa-
lizację z innymi ośrodkami” – czytamy w liście 
Marszałka Struzika. 
Po krótkim wystąpieniu Burmistrza Miasta, głos 
zabierali kolejno obecni na otwarciu kompleksu 
goście. Minister Adam Giersz wyraził przekona-
nie, że nowy obiekt będzie służył nie tylko jednej 
z drużyn, ale przede wszystkim mieszkańcom mia-
sta i okolic. „Wychowanie poprzez sport umacnia 
więzi społeczne. Cieszę się że władze Nowego 
Dworu podążają tą właśnie drogą” – stwierdził Mi-

nister. Poseł Janusz Piechociński także podkreślił 
duże zaangażowanie władz miasta w stworzenie 
mieszkańcom dogodnych warunków do uprawiania 
sportu i podziękował za tą aktywność. Wyraził na-
dzieję, że władze polskiego sportu docenią ten fakt 
i Nowy Dwór Mazowiecki znajdzie się na krótkiej 
liście centrów pobytowych na Mistrzostwa. 
„Jest mi szczególnie miło, gdyż dwukrotnie w ciągu 
krótkiego czasu jestem obecny w Nowym Dworze 
przy okazji ważnych wydarzeń. Marcowa konfe-
rencja prasowa, wydanie decyzji środowiskowej 
dla lotniska, dzisiejsze otwarcie boiska, budująca 
się w pobliżu kryta pływalnia znacznie zwiększa-
ją szanse miasta na uzyskanie statusu centrum po-
bytowego dla jednej z drużyn EURO 2012. Życzę 
aby była to jak najlepsza drużyna chociaż z drugiej 
strony przestrzegam – ci najlepsi są najbardziej ka-
pryśni – stwierdził przedstawiciel spółki PL 2012 
Andrzej Bogucki. 
Po serii wystąpień poświęcenia obiektu dokonał 
Ksiądz Proboszcz Bogdan Sankowski. Uroczyste 
otwarcie zakończyły mecze piłkarskie rozegrane na 
nowym boisku. Pierwszy pomiędzy Radnymi Rady 
Miejskiej i drużyną Powiatu Nowodworskiego 
w podstawowym czasie zakończył się remisem 2:2. 
W rzutach karnych wygrali jednak samorządowcy 
z Nowego Dworu. Zwycięskiego karnego strzelił 
Marek Ciesielski. Zawodnikiem spotkania został 
okrzyknięty przez kibiców Starosta Powiatu No-
wodworskiego – Krzysztof Kapusta, który dzielnie 
bronił bramki swojej drużyny. 
Drugie spotkanie rozegrali OLD BOYe Legii War-
szawa z Reprezentacją Dziennikarzy Polskich. Spo-
tkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem OLD 
BOYów 8:3. 

Z boisk można korzystać już. W basenie wykąpie-
my się najwcześniej w 2010 roku. 

Więcej informacji nt. technicznych założeń tej inwestycji 
na www.nowydwormaz.pl. 

Dwa obiekty 
 jeden cel 

Inwestycjom 
powstającym 
w mieście zawsze 
przyświeca dobro jego 
mieszkańców. Są jednak 
takie, które przy okazji 
dają miastu możliwość 
odegrania historycznej 
roli. To między innymi 
te, które przybliżają 
szansę Nowego Dworu 
na uzyskanie statusu 
Centrum Pobytowo- 
-Treningowego na 
Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012. 

TeksT ANetA PielAch-PierścieNiAk FoTo UrZąD  MiejSki

tUbę Z AkteM erekcyjNyM ZAMUrOWANO W SPecjAlNie 
PrZyGOtOWANej WNęce.

WStęGę PrZecięli WSZyScy ZAPrOSZeNi GOście.  
NA ZDjęciU PrZeWODNicZący rADy. 
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W dziale Sylwetki w tym numerze Faktów 
wywiad z Bogdanem Jeziorskim

Jak wyglądała Pana droga do Rady?
bakcyla działalności społecznej wyniosłem 
z domu. Wychowałem się w rodzinie z sa-
morządowymi korzeniami. Ojciec przez wiele 

lat był księgowym w gminie Zakroczym. był czło-
wiekiem bardzo komunikatywnym, pomagał wielu 
ludziom, np. pisząc podania, pisma, załatwiając 
różne sprawy urzędowe. W latach osiemdziesiątych 
zacząłem działać w Solidarności rzemieślniczej, by-
łem delegatem na i Zjazd tej organizacji w Warsza-
wie. Potem działałem w otoczeniu księdza jerzego 
Popiełuszki na Żoliborzu, a później w podziemiu. 
jakoś tak to wyszło. 

Jest Pan jednym z najdłużej funkcjonujących radnych 
w Nowym Dworze. To już Pana trzecia kadencja. Jak 
wspomina Pan ten czas? 
Wspominam bardzo miło, chociaż każda rada była 
inna i różne w tym czasie opcje polityczne były w niej 
obecne. chociaż najlepiej współpracowało mi się 
z radnymi kadencji 1998–2002. byli moim zdaniem 
najbardziej zaangażowani. 

Jak wspomina Pan początki swojej pracy w Radzie. Czy 
po tych jedenastu latach jest inna jakość pracy?
Na pewno, tym bardziej, że jestem bogatszy w do-
świadczenie. ja akurat miałem to szczęście, że od 
początku pełniłem różne funkcje. byłem członkiem 
zarządu, wiceprzewodniczącym rady. teraz też nim 
jestem. Patrząc z perspektywy tych jedenastu lat 
mogę stwierdzić, że na pewno lepiej jest pracować 
mając już pewne doświadczenie. Ma się pełniejszy 
obraz tego, co się dzieje w mieście, jest jakaś cią-
głość. 

Jeśli chodzi o współpracę między radnymi to uważny 
obserwator może stwierdzić, że obecna rada jest zgod-
niejsza. Biorąc pod uwagę ostatnie absolutorium dla 
Burmistrza i jego jednomyślne uchwalenie, to do tej 
pory chyba aż takiej zgody wśród radnych nie było?
Po zmianie ordynacji wyborczej (wcześniej bur-
mistrza wybierała rada, przyp. red.) chyba nie ma 
obecnie takiej gminy w Polsce, w której burmistrz 
nie uzyskałby absolutorium. Myślę, że zmiana or-
dynacji w tym zakresie była bardzo korzystna dla 
społeczeństwa, dla pracy samej rady Miejskiej 
i burmistrza. chociaż nie ukrywam, że nie wszędzie 
odbywa się to jednogłośnie. W Nowym Dworze aku-
rat nie ma żadnych podstaw ku temu by być nieza-
dowolonym z pracy burmistrza Miasta. efekty widać 
gołym okiem – miasto pięknieje, powstają nowe in-
westycje. 

Czyli pozytywnie ocenia Pan zmianę ordynacji wyborczej?
każda zmiana niesie plusy i minusy. Nowa ordynacja 
wyborcza praktycznie pozbawiła radę wpływu na 
burmistrza, ale za to otworzyła drogę do współpra-
cy, rozmów, konsultacji i tą drogą podąża obecna 
rada Miejska. Ogromną rolę odgrywa tu, nie można 
mu tego odbierać, Przewodniczący rady – krzysz-
tof bisialski. jego zasługą jest konsolidacja rady. 
Z jego inicjatywy, praktycznie od początku kadencji, 
odbywają się spotkania wszystkich radnych z bur-

mistrzami, podczas których wyjaśniane są wszystkie 
wątpliwości, dyskutowane problemy. Dzięki temu 
mamy większy przepływ informacji i na sesje przy-
chodzimy w pełni przygotowani. Unikamy dzięki 
temu zbędnych dyskusji i pyskówek. 

Jakie zmiany zaszły w mieście czy też na Osiedlu Mło-
dych, które jest Pana okręgiem wyborczym, od czasu 
kiedy został Pan Radnym?
Najbardziej miasto zmieniło się w ostatnich latach, 
kiedy jego budżet jest ponad dwukrotnie większy 
od tego z początków mojej obecności w radzie. to 
wszystko przekłada się na ilość remontów, inwesty-
cji, wygląd miasta, nowe ładne budynki, odświeżane 
elewacje. budowa basenu, chyba najbardziej wy-
czekiwana przez mieszkańców inwestycja, wresz-
cie staje się faktem. co oczywiście nie oznacza, że 
wszystko jest już zrobione. jeśli chodzi o Osiedle 
Młodych to w najbliższych planach jest rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 7, Przedszkola nr 5, na re-
mont czekają trzy drogi. Właśnie zakończył się re-
mont ulicy Młodzieżowej – jakże długi i trudny dla 
mieszkańców. Z tego miejsca chciałbym im podzię-
kować za cierpliwość podczas realizacji tej inwesty-
cji. A samo Osiedle bardzo się rozrasta, pięknieje, to 
widać i to cieszy.

W jaki sposób Rada Miejska stara się wspierać osiedla?
Na każdym osiedlu działa Zarząd i jest on ciałem 
doradczym dla rady. regularnie odbywają się spo-
tkania Przewodniczących Zarządów Osiedli z Prze-
wodniczącym rady i burmistrzami. jako rada 
staramy się, tam gdzie to możliwe i uzasadnione, 
uwzględniać opinie Zarządów Osiedli. jeśli zaś cho-
dzi o współpracę z Zarządem Osiedla Młodych to 
z przykrością muszę stwierdzić, że nie układa się 
ona najlepiej. Wymieszanie funkcji szkodzi czasem 
i tego przykład mamy właśnie na Osiedlu Młodych. 
Sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej za bardzo prze-
nikają do pracy Zarządu tego osiedla i przesłaniają 
inne ważne kwestie. Mam tu na myśli sprawę ławe-
czek, słupów ogłoszeniowych czy ostatnią znaną 
z doniesień prasowych, toru dla bMX-ów. Najważ-
niejsza jest współpraca z mieszkańcami, słuchanie 
wszystkich grup społecznych i praca dla dobra ogó-
łu, a nie tylko garstki jego przedstawicieli. 

A Pana osobiste sukcesy, osiągnięcia dla mieszkańców 
jako Radnego?
Mogę pochwalić się inicjatywą w sprawie organiza-
cji wielu imprez zarówno na osiedlu jak i w mieście. 
Z mojej inicjatywy odbyły się festyny osiedlowe, róż-
ne mniejsze i większe imprezy z okazji Dnia Dziecka 
czy Dnia kobiet. efektem mojej pracy w tym zakre-
sie było też zaproszenie do Nowego Dworu repre-
zentacji polskich księży w piłce nożnej, czy ostatnio 
koncert Papieski orkiestry Sinfonietta cracovia pod 
dyrekcją Maestro Pendereckiego. 

Czy są takie zadania, które wymagałyby od Pana jesz-
cze większej motywacji do pracy? 
Mnie akurat nie trzeba bardziej mobilizować. Praca 
w radzie jest moją pasją, poświęcam się jej w każ-

dej wolnej chwili. Pracy jest dużo, ale jestem otwarty 
na każdy telefon i każde słowo. Zawsze chętnie każ-
dego wysłucham i spróbuję pomóc.

Czy będzie Pan po raz kolejny startował w wyborach?
Odpowiedź na to pytanie wynika bezpośrednio z po-
przedniej. Na pewno będę kandydował, tym bardziej, 
że mam możliwość poświęcenia dużej ilości czasu 
na pracę w radzie. Moja praca zawodowa jest na 
tyle elastyczna, że mogę czas pracy dostosować do 
potrzeb bycia radnym. Widać to po ilości spotkań 
jakie odbywam z mieszkańcami, czy na ulicy, czy 
w mieszkaniu, czy na imprezach. Praca w radzie 
bardzo mnie pasjonuje, tym żyję, dlatego też będę 
kandydował w przyszłorocznych wyborach.

Ostatnie pytanie, bardziej osobiste. Co jest Pana naj-
większym marzeniem prywatnie i zawodowo?
Nie chcę mówić aby nie zapeszyć. Uważam, że 
trzeba cieszyć się każdym dniem, który przychodzi. 
A marzenia ma każdy i niech się wszystkim spełnia-
ją. tego życzę i sobie i innym. 

Dziękuję za rozmowę. 

Bogdan Jeziorski
lAt 56,  

ŻONA GrAŻyNA, 
DZieci:  

kONrAD, MAGDA i bArtek, 
2 PSy: GOlDeN retriver  

i jAMNik MiNiAtUrkA 
DłUGOWłOSy

WyWiaD
z wiceprzewodniczącym rady

WyWiad przeproWadziła ANetA PielAch-PierścieNiAk

Przewodniczący Rady Miejskiej – krZySZtOf biSiAlSki
pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w pok. 129
w każdy poniedziałek w godz. 15.00–17.00
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – bOGDAN jeZiOrSki
pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w pok. 129
w każdą środę w godz. 14.00–16.00
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – SłAWOMir OlikOWSki
pełni dyżury w Urzędzie Miejskim w pok. 129
w każdy czwartek w godz. 14.30–16.30
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – ANDrZej śWiDer
pełni dyżury w dzielnicy Modlin twierdza 
w każdy czwartek w godz. 17.00–19.00
w siedzibie klubu Garnizonowego przy ul. ledóchowskiego

Dyżury Radnych w dzielnicach 
odbywają się równocześnie z dyżurami Zarządów Osiedli 
w następujących terminach:
Zarząd Osiedla Nr 1 
pierwsza środa miesiąca (1.04, 06.05, 03.06)
Publiczne Gimnazjum Nr 1
ul. Słowackiego 2 w godz. 18:00–20:00
Zarząd Osiedla Nr 2 
druga środa miesiąca (8.04, 13.05; 10.06)  
ul. Gen. berlinga 17 w godz. 18:00–20:00 
Zarząd Osiedla Nr 3  
drugi wtorek miesiąca (14.04, 12.05, 09.06)
Koło Wędkarskie Nr 15 
ul. Sukienna 23a  w godz.17:30-19:00 
Zarząd Osiedla Nr 4  
pierwsza środa miesiąca (1.04, 06.05, 03.06)
Szkoła Podstawowa Nr 5 
ul. chemików 1a w godz. 17:00–18:30
Zarząd Osiedla Nr 5 
druga środa miesiąca  (8.04, 13.05; 10.06)
Zespół Szkół Nr 2 
ul. Długa 10 w godz. 18:00–20:00,  
Zarząd Osiedla Nr 6  
drugi wtorek miesiąca (14.04, 12.05, 09.06)
Publiczne Gimnazjum Nr 4 
ul. Gen. bema 312  w godz. 18:00–20:00
Zarząd Osiedla Nr 7 
pierwszy poniedziałek miesiąca (06.04, 04.05, 01.06)
Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Szkolna 3 w godz. 18:00–19:00
Zarząd Osiedla Nr 8 
pierwszy piątek miesiąca (03.04, 05.06)
Siedziba Państwowej Straży Pożarnej 
ul. Gospodarcza 1 w godz. 18:00–19:00

Dyżury Prezydium  
Rady Miejskiej
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29 kwietnia br. Radni obradowali na XXXIII Sesji rady Miejskiej. Głównym 
punktem obrad była dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium z wykonania budżetu za 2008 rok Burmistrzowi Miasta. 

W dyskusji przed podjęciem uchwały radni podzię-
kowali Burmistrzowi za bardzo dobrą współpracę 
choć niejednokrotnie, jak powiedział radny Oleksiak, 
nie odbywała się ona bez ostrych polemik. Podzię-
kowania radni skierowali też do Przewodniczącego 
Rady Krzysztofa Bisialskiego podkreślając jego ak-
tywność w pracy nad wykonaniem budżetu i stały 
kontakt z Burmistrzem. Zdaniem radnych to współ-
działanie na linii Rada – Burmistrz ma pozytywny 
wpływ na wszystko co dzieje się w mieście, urzędzie 
i w samej Radzie. Podziękowaniami doceniono rów-
nież pracowników Urzędu Miejskiego podkreślając 
ich zaangażowanie i kwalifikacje zawodowe. Za 
udzieleniem absolutorium opowiedziała się Komisja 
Rewizyjna, która nie miała żadnych zastrzeżeń co do 
wykonania budżetu. Pozostałe Komisje Rady także 
pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z realizacji 
budżetu. Zdanie to podzieliła Regionalna Izba Ob-
rachunkowa. W głosowaniu rada była jednomyślna 
i Burmistrz jednogłośnie otrzymał absolutorium. 

Rada podjęła też kilka uchwał m.in. w sprawie:
–  zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
–  wyrażenia zgody na realizację przez miasto Nowy 

Dwór Mazowiecki projektu „Nowodworskie Okno 
na świat – pokolenie eInclusion” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu – eInclusion w latach 2009–2012, 

–  wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kau-
cyjnej na działce nr 11/2 położonej przy ul. Gen. 
Thommee będącej własnością Gminy Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki. Uchwała została podjęta 
w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie 
projektu i wykonanie studni głębinowej na terenie 
ASUW „WISŁA” w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, które realizuje Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji, 

–  zbycia nieruchomości stanowiącej własność gmi-
ny-miasta Nowy Dwór Mazowiecki położonej przy 
ul. Akacjowej. 

Takjednogłośne

TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

PrZeWODNicZącA kOMiSji reWiZyjNej 
– GrAŻyNA NADrZyckA 
ODcZytUje PrOtOkÓł
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Urząd Miejski złożył wniosek o przyznanie 
dotacji ze środków unijnych na zakup zestawów 
komputerowych, oprogramowania oraz dostępu 
do Internetu dla 75 nowodworskich rodzin. Projekt 
– jeżeli uzyska akceptację, będzie realizowany 
przez trzy lata. Skorzystają z niego najubożsi. 

Warunkiem realizacji projektu jest pozytywna 
opinia jednostki wdrażającej programy 
europejskie oraz Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego. Końcowym etapem – podpisanie 
umowy na dofinansowanie. Podczas kwietniowej 
sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę 
o zagwarantowaniu wymaganego 15% wkładu 
własnego miasta w realizację projektu.

Wyrównywanie szans
Głównym celem jego realizacji będzie 
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym. Dodatkowo, zwiększenie 
szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez 
zapewnienie dostępu do komputera i Internetu 
w domu. 
Każda rodzina uczestnicząca w projekcie będzie 
mogła liczyć na pomoc i wsparcie informatyków 
zatrudnionych przy projekcie. Realizowane będą 
wizyty domowe oraz poradnictwo telefoniczne. 

Dodatkowe propozycje
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze 
szkoleń z obsługi programów komputerowych, 
budowania stron internetowych, tworzenia 
prezentacji multimedialnych oraz bezpiecznego 
korzystania z Internetu. Dla nich zostanie także 
uruchomiona strona internetowa z informacjami 
o projekcie, treściami edukacyjnymi, forami 
dyskusyjnymi oraz poradami technicznymi. 

Mamy nadzieję, że projekt zyska uznanie komisji 
oceniającej i możliwa będzie jego realizacja. 
Ponieważ procedura oceny wniosków jest 
długim procesem, wyniki poznamy najwcześniej 
pod koniec III kwartału br. 

Agnieszka Sejda
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Zarząd Osiedla nr 5 „Nowodworzanka” zaprasza wła-
ścicieli prywatnych posesji i wspólnoty mieszkanio-
we do udziału w organizowanym na terenie osiedla 
konkursie pod nazwą: „NAJPIĘKNIEJSZY WYSTRÓJ 
POSESJI”.

Osoby prywatne i zarządy wspólnot zainteresowane 
konkursem proszone są o kontakt z p. Sławomirem 
Olikowskim tel. kom. 602 341 064 do 31.05.2009 r.

REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZY WYSTRÓJ POSESJI”
 1. Konkurs organizowany jest corocznie.
 2. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

– domki jednorodzinne,
– wspólnoty.

 3. Ocenie podlegać będą:
–  urządzenie i wygląd terenu zielonego (drzewa, 

trawniki, klomby, rabaty, okna i balkony),
–  wystrój zewnętrzny (także prezentowany  

w okresie świąt),
–  zagospodarowanie i czystość działki oraz terenu 

przyległego (chodnik, skarpa itp.),
– ogólne wrażenia estetyczne.

 4.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie 
pisemnej lub telefonicznej deklaracji o chęci wzięcia 
w nim udziału do 31.05.2009 r.

 5.  Konkurs trwa do 31.12.2009 r.
 6.  Podczas trwania konkursu niezależna Komisja 

Konkursowa powołana przez organizatora będzie 
dokonywała wizji lokalnej zgłoszonych obiektów min. 
3 razy, w trakcie, której będzie dokonywała oceny 
poprzez przyznawanie punktów.

 7.  Skala punktacji: od 1 do 6.
 8.  O terminach oceny uczestnicy będą powiadamiani 

przez organizatorów.
 9.  Wynikiem konkursu będzie uzyskanie jak największej 

liczby punktów w trakcie dokonywanych wizji 
lokalnych przez Komisję Konkursową.

10.  Przy uzyskaniu tej samej liczby punktów o kolejności 
decyduje ilość przyznawanych najwyższych ocen.

11.  Z przeprowadzonego konkursu Komisja Konkursowa 
sporządzi stosowny protokół wyników konkursu.

12.  Ogłoszenie wyników nastąpi na zebraniu mieszkańców 
osiedla po 31.12.2009 r.

13.  Zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami 
rzeczowymi i dyplomami.

Zapraszamy!

Wybory do 
Europarlamentu 
– zmiana adresu komisji

Uprzejmie informujemy wyborców, iż od najbliż-
szych wyborów 7 czerwca ulega zmianie adres ob-
wodowej komisji wyborczej nr 11, która miała swą 
siedzibę w Zespole Szkół na ulicy Bema 312 (czy-
telnia).

W związku z powyższym wyborcy zamieszkali przy 
ulicach Bema, Kadetów,  29 Listopada, Mickiewicza 
326, Obrońców Modlina, Szpitalnej i Chałubińskie-
go będą mogli oddać swój głos w nowej siedzibie ko-
misji w Zespole Szkół przy ulicy Bema 227, wejście 
od ulicy 29 Listopada. 

Szansa na darmowe  
komputery

Zdrowie pięknem kobiety
Dbając o swoje piękno zewnętrzne, 
czy należycie dbasz o swoje piękno 
wewnętrzne? Jak często wykonujesz badania 
profilaktyczne? Mazowieckie Centrum 
Zdrowia Publicznego we współpracy 
z Centrum Onkologii w Warszawie oraz firmą 
kosmetyczną SORAYA zaprasza mieszkanki 
Mazowsza do wzięcia udziału w konkursie pn. 
,,Zdrowie pięknem kobiety”. 

Aby wziąć w nim udział wystarczy skorzy-
stać z bezpłatnego badania cytologicznego, 
wykonywanego w ramach Populacyjnego 
Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykry-
wania Raka Szyjki Macicy w placówkach, 
które podpisały umowę z NFZ.
Wykaz placówek realizujących program pro-
filaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy jest dostępny na stronie internetowej 
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl.
Jeśli masz 25–59 lat, jesteś zameldowana 
na terenie województwa mazowieckiego 
i w ciągu ostatnich 3 lat nie miałaś wykony-
wanej bezpłatnej cytologii w ramach umowy 
z NFZ zapraszamy Cię do wzięcia udziału 
w Konkursie.
Czy wiesz, że rak szyjki macicy dotyczy każdej 
kobiety?
Jest on drugim co do częstości występowania 
nowotworem u młodych kobiet.
Główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy 
jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV), do którego najczęściej dochodzi w trak-
cie kontaktów seksualnych. Zakażenie w więk-
szości przypadków przebiega bezobjawowo. 
Dlatego chcąc zachować zdrowie jak najdłu-
żej wykonuj regularnie badania cytologiczne, 
które pozwolą na wczesne wykrycie zmian 
chorobowych.
Badanie cytologiczne trwa 5 minut, jest łatwe 
i bezbolesne. Polega na pobraniu specjalną 
szczoteczką wymazu z szyjki macicy, który 
następnie poddawany jest ocenie. Skorzystaj 
z bezpłatnego badania cytologicznego i wygraj 
kosmetyki do pielęgnacji ciała firmy kosmetycz-
nej ,SORAYA.
ZAPRASZAMY!
Informacje o konkursie znajdziesz na stronach 
internetowych: 
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl, 
www.mczp.pl www.soraya.pl, www.nfz.gov.pl

Najpiękniejszy 
wystrój posesji

Burmistrz Miasta  
Nowy Dwór Mazowiecki 
informuje

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki infor-
muje, że podał do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego III piętro oraz Biuletynie Informacji Pu-
blicznej www.bip.nowydwormaz.pl wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprze-
targowej (dz. 33/14 obr. 4-02 o pow. 73 m kw. przy 
ul. Słonecznej). Informacji udziela Wydział Geode-
zji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego  
w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczym-
ska 30, p. 319, tel. 022 775 28 36.

BEZPŁATNE PORADY 
PRAWNE*
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE* dla miesz-
kańców Nowego Dworu Mazowieckiego będących  
w trudnej sytuacji społecznej i materialnej.
Prawnik przyjmuje w każdą środę w godz. 
15.30-19.30 w Urzędzie Miejskim w Nowym  
Dworze Mazowieckim.

Wizyta wyłącznie po wcześniejszym tele-
fonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 
022 775-22-22 wew. 356. 

* zadanie finansowane przez Urząd Miejski  

w Nowym Dworze Mazowieckim
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Wizyta młodzieży  
niemieckiej

Nowy Dwór 

na targach Lato

Współpraca polskiej fundacji „Pamięć” oraz niemieckiej „Pomoc 
poszkodowanym przez wojnę” zaowocowała zorganizowaniem wycieczki 
„Śladami wojny” dla uczniów ze szkoły ogrodniczej w Hanowerze. 
Jest to pierwszy przyjazd z zaplanowanego na 3 lata programu. 

W ramach dziesięciodniowego pobytu 
młodzież niemiecka wykonywała prace 
remontowe na modlińskim cmentarzu 

fortecznym. Zrywano starą kostkę i układano nowe 
alejki, sprzątnięto mogiły żołnierskie i uporządko-
wano zieleń. Pomocą służyli im uczniowie Zespołu 
Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlin 
Twierdza pod opieką nauczyciela języka niemiec-
kiego Bożeny Nalewajk. 
Pobyt gości nie wiązał się jedynie z ciężką pracą. 
Uczniowie z Hanoweru mogli również podziwiać 
piękno Twierdzy Modlin. Młodzież zapoznawa-
ła się z historią naszego regionu oraz podziwiała 
piękno mazowieckiego krajobrazu. Odbyła się też 
wycieczka do Warszawy i obozu koncentracyjnego 
w Treblince. Uczniowie mieli więc możliwość po-

znać teraźniejszość i często bolesną historię Polski.
W przededniu wyjazdu 29 kwietnia odbył się na 
Cmentarzu Fortecznym w Modlinie Twierdzy apel 
poległych. 
W uroczystości brali udział przedstawiciele władz 
miasta z Burmistrzem Jackiem Kowalskim i Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Bisial-
skim na czele, goście z Hanoweru oraz młodzież 
polska. Po przemówieniach i odczytaniu apelu po-
ległych uczestnicy złożyli wieńce na grobach pol-
skich i niemieckich żołnierzy.
Wierzymy, że młodzież niemiecka wywiozła z Pol-
ski miłe wspomnienia, a nawiązane przy wspólnej 
pracy i odpoczynku przyjaźnie i znajomości obalą 
wiele mitów i stereotypów funkcjonujących w na-
szych narodach. 

25 kwietna w ramach czynu społecznego zorganizowa-
nego przez członków Komisji Gospodarki Komunal-
nej oraz Stowarzyszenia Wspólnot Mieszkaniowych 
„WIARUS”, zakończyły się prace porządkowe na pro-
menadzie biegnącej wzdłuż prawego brzegu Narwi na 
wysokości Modlina Twierdzy. Podczas akcji wycięto 
wiele gałęzi i krzaków, zebrano kilkanaście worków 

śmieci. W sprzątaniu pomagały służby miejskie (MZO) 
Straż Pożarna i Harcerze.
Turystom i mieszkańcom miasta została udostępniona 
1,5 km aleja, o szerokości 10 m. Będzie ona stano-
wić atrakcję dla wszystkich, którzy zechcą odwiedzić 
to miejsce. Może to być także dodatkowe miejsce na 
organizowanie imprez plenerowych, kulturalnych czy 
sportowych w naszym mieście. 
Kolejne zadanie dotyczące tego szlaku to przebicie 
przejścia w murze i otwarcie trasy na Zakroczym. Pi-
smo w sprawie wydania stosownej zgody zostało zło-
żone już do Konserwatora Zabytków.
Przypomnijmy, że odbyło się już kilka akcji porządku-
jących promenadę. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt 
osób. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania 
za pomoc okazaną przy realizacji przedsięwzięcia. Li-
czymy na dalszą pomoc i zaangażowanie wszystkich, 
którym bliska jest Twierdza Modlin. O kolejnych ak-
cjach będziemy informować na bieżąco za pośrednic-
twem prasy i na stronie www.nowydwormaz.pl. A już 
teraz zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego 
osobliwego miejsca.

TeksT WiOlettA bAkUN FoTo UrZąD MiejSki

TeksT SebAStiAN bAńbUrA FoTo lOt 3 rZek

W ostatni weekend kwietnia (24–26.04) 
w Warszawie odbyły się XIV Targi Tury-
styki i Wypoczynku „Lato 2009”. Hono-

rowym Patronatem imprezę objęli Prezydent m.st. 
Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes 
Polskiej Organizacji Turystycznej  – Rafał Szmytke 
oraz Prezes Polskiej Izby Turystyki – Jan Korsak.
Na targach Lato każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Zarowno amatorzy spokojnego wypoczynku na peł-
nych słońca plażach, jak i miłośnicy turystyki al-
ternatywnej i wypoczynku aktywnego, którzy mieli 
wybór w ofertach.
Wśród 380 wystawców znalazł się również Nowy 
Dwór Mazowiecki. Miasto, wspólnie z Lokalną Or-
ganizacją Turystyczną Trzech Rzek, prezentowało 
swoje i regionalne atrakcje turystyczne.
Z roku na rok odnotowujemy coraz większe zain-
teresowanie naszym miastem. Szczególnym po-
wodzeniem i dużą ilością zapytań cieszyły się in-
scenizacje batalistyczne organizowane w Twierdzy 
Modlin, jak również wydany przez Urząd Miejski 
informator o modlińskiej fortecy.
Kwietniowe tragi Lato to dla Nowego Dworu, 
najważniejsza impreza wystawiennicza, będąca 
jednocześnie doskonałą platformą komunikacji 
z potencjalnymi turystami. W tym roku według 
danych organizatorów targi odwiedziło ponad  
26 tys. osób. 

Nowy Dwór Mazowiecki to doskonałe miejsce dla 
miłośników wędkowania. W naszym mieście jest 
ich naprawdę wielu. W długi weekend majowy wo-
dowaniem pomostów i sprzętu pływającego rozpo-
częli sezon 2009. 
Na zdjęciu widać efekty ich pracy, tj. zwodowane 
pomosty i łodzie.

Przetarty szlak

Sezon rozpoczęli 
wędkarze

TeksT reDakCJa FoTo SłAWOMir OlikOWSkiTeksT WłODZiMierZ lAUr FoTo WAWrZyNiec SieWrUk
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Nowodworzanka finalistką
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
Kolejny już raz, w ramach  zajęć Klubu Europejskiego młodzież Publicznego Gimnazjum nr 4, 
przygotowywana przez Mirosławę Pajek, przystąpiła do VI edycji Konkursu  
Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej.

Konkurs rozwija u uczniów 
wiedzę i umiejętności oby-
watelskie, uczy rozumienia 
zjawisk ekonomicznych oraz 
zachęca do samodzielnego 
analizowania życia publicz-
nego.
Laureaci tego konkursu 
otrzymują certyfikat podpi-
sany przez kuratora oraz pre-
ferencyjne punkty potrzebne 
przy składaniu dokumentów 
do wybranego liceum. 
W  I etapie rozgrywanym 

na poziomie szkolnym 7 stycznia, udział wzięli 
uczniowie 339 gimnazjów z 5 województw: mazo-
wieckiego, łódzkiego, pomorskiego, małopolskiego 
oraz warmińsko-mazurskiego.  Największą liczbę 
punktów, tj. powyżej 75% poprawnych odpowiedzi 
uzyskała w uczennica nowodworskiego gimnazjum 

nr 4 z klasy 3a – Aleksandra Łuszczyńska. Tym sa-
mym Ola awansowała do etapu ponadszkolnego. 
W II etapie, który odbył się 27 lutego uczniowie 
mieli przygotować diagnozę i projekt rozwiązania 
wybranego problemu społecznego lub politycznego 
oraz pisali testy z zakresu wiedzy o społeczeństwie. 
Ola napisała pracę o bezrobociu w  powiecie nowo-
dworskim i test wiedzy. Za to zadanie otrzymała 90% 
punktów i awansowala do III etapu. Była jednym z 83 
uczniów, którzy zakwalifikowali się do wojewódzkiej 
edycji zawodów.
III etap konkursu – wojewódzki odbył się 15 kwietnia 
w Warszawie. Uczniowie napisali diagnostyczną pra-
cę pisemną na zadany temat oraz rozwiązali zestaw 
zadań sprawdzających ich wiedzę. 28 kwietnia nie-
cierpliwie czekano na wyniki. Nasza reprezentantka 
– uczennica Publicznego Gimnazjum nr 4 Aleksandra 
Łuszczyńska uzyskała zaszczytny tytuł finalistki eta-
pu wojewódzkiego VI edycji Konkursu Wiedzy Oby-
watelskiej i Ekonomicznej 2009. Gratulujemy! 

OMNIBUS w SP4
 `
W Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy już 
po raz trzeci odbył się konkurs wiedzy 
ogólnej „Omnibus”. W szranki stanęli 
uczniowie z klas I–III. Konkurs ma za 
zadanie propagowanie zainteresowań 
pozalekcyjnych uczniów oraz zachęcenie 
ich do samodzielnego zdobywania wiedzy. 

Omnibus został przygotowany i poprowadzony przez 
opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego p. Aldo-
nę Kolanek. Do walki o tytuł mądrej głowy przystąpi-
ło tym razem 6 uczniów z nauczania zintegrowanego. 
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się ogromną 
wiedzą, ale także sprytem i odwagą, wyznaczając 
do odpowiedzi siebie. Jury pod przewodnictwem wi-

cedyrektora szkoły p. E. Rudnickiej przyznało tytuł 
„Omnibusa” uczennicy klasy III b Jagodzie Affek. 
Zaszczyt to tym większy, że konkurencja była bardzo 
duża, a zadania oceniane surowo.
Walka była zacięta, ale było o co walczyć. Głów-
ną nagrodą był tym razem odtwarzacz audio-video 
i mp3. Pozostali uczestnicy otrzymali słodycze. Na 
koniec wykonano pamiątkowe zdjęcia, które znajdą 
się w kronice szkoły. 
Omnibus powinien mieć ogromną wiedzę, ale także 
i wiele umiejętności. Jedna z konkurencji polegała na 
zaprezentowaniu się w tańcu dyskotekowym. Gorące 
rytmy latynoamerykańskie rozgrzały także publicz-
ność, która nie tylko wspaniale kibicowała zawodni-
kom, ale także sama świetnie się bawiła.
Wszystkim uczestnikom, a szczególnie Jagodzie  
Affek gratulujemy!
Do zobaczenia za rok!

TeksT i FoTo: M. PAjek

TeksT MAłGOrZAtA kOłAcZ FoTo elŻbietA ciSZyńSkA

25 i  26 kwietnia w Warszawie odbyły się 9. 
Mistrzostwa w tabliczce Mnożenia. W tym 
dwudniowym święcie szybkiego mnożenia, 
pod opieką mgr Małgorzaty kołacz i mgr ju-
styny Paszkiewicz po raz pierwszy wystąpiła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4. 
reprezentacja  Nowego Dworu:
ewelina Suchodolska – kl. iii,
joanna kościńska – kl. iii,
franciszek Oleksiak – kl. iii,
Paweł bocheński – kl. iii, 
klaudia Żurek – kl. iv,
Martyna tośka – kl. iv,
Piotr kowalski – kl. iv,
Andrzej Garbacewicz – kl. iv.
rywalizacja była trudna. W tegorocznej  edycji 
Mistrzostw Warszawy w tabliczce Mnożenia 
uczestniczyło 230 zawodników z 24 szkół 
podstawowych z Warszawy oraz wojewódz-
twa mazowieckiego, m.in. z Garwolina, Wołomi-
na, iwonicza, Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Uczniowie sprawdzali swoją znajomość ta-
bliczki mnożenia w sześciu kategoriach: 
dziewczynki z klas 2, chłopcy z klas 2, dziew-
czynki z klas 3, chłopcy z klas 3, dziewczynki 
z klas 4, chłopcy z klas 4. Wszyscy uczestnicy 
zawodów musieli świetnie znać tabliczkę mno-
żenia i doskonale posługiwać się specjalnymi 
kartami do mnożenia oraz znać zasady gier: 
„krzyżak”, „Szeryf”, „Prymus”, „Olimpijczyk” 
i „ekspress”.  
Nasza szkoła po ciężkich bojach zajęła iii miej-
sce w klasyfikacji ogólnej. Na sukces ten zło-
żyły się indywidualne zwycięstwa w poszcze-
gólnych konkurencjach. Najwyższe trofeum 
przypadło uczennicy z klasy iii – ewelinie Su-
chodolskiej, która zajęła i miejsce w grze indy-
widualnej „krzyżak” oraz ii miejsce w ogólnej 
klasyfikacji. iii miejsce indywidualnie w kon-
kurencji „krzyżak” zajęła joanna kościńska. 
Dzieci zdobyły wiele cennych nagród rzeczo-
wych, m.in. gry dydaktyczne, książki dosko-
nalące umiejętności logicznego myślenia oraz 
puchary i medale. 

TeksT M. kOłAcZ, j. PASZkieWicZ FoTo St. SUchODOlSki

Tabliczka mnożenia
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Uczniowie SP 5 z Nowego Dworu 
Mazowieckiego zdobywając 
tytuł Wicemistrza Polski Odysei 
Umysłu 2009 uzyskali przepustkę 
i prawo reprezentowania Polski 
na Eurofestiwalu w Patince na 
Słowacji. W jednej z konkurencji 
młodzi nowodworzanie zajęli 
trzecie miejsce. Impreza odbyła 
się w dniach 21–28 kwietnia.

Uczniowie godnie reprezentowali swoją szkołę, 
miasto i kraj. Przedstawili rozwiązanie problemu 
długoterminowego „Po drodze Ziemia”, które dało 
im miejsce na trzecim stopniu podium, zaraz za 
Niemcami i Szwajcarami. 
Zadanie polegało na stworzeniu scenariusza, zbu-
dowaniu scenerii środowisk występujących na 
Ziemi, skonstruowaniu pojazdu, którego zadaniem 
były wizyty w owych środowiskach.
czwartoklasiści rozwiązywali również problem 
spontaniczny na zasadzie „tu i teraz – spodziewaj 
się niespodziewanego”. Musieli kreatywnie rozwią-
zać zadanie, mając minutę na myślenie i cztery na 
działanie. Dzieciaki poradziły sobie z tym zagadnie-
niem świetnie – najpierw w eliminacjach regional-
nych, później w finale Ogólnopolskim i ostatecznie 
podczas eurofestiwalu. 
Trudny orzech
Najważniejszym i najtrudniejszym problemem było 
zadanie międzynarodowe, które polegało na przy-
gotowaniu przedstawienia (napisaniu scenariusza, 
wykonaniu rekwizytów, ułożeniu tańca i piosenki) 
w zespole międzynarodowym. Drużynami kumpel-
skimi naszych uczniów byli rówieśnicy z Mołdawii 
i rosji. Po dwóch dniach wytężonej pracy zespół 
zaprezentował swoje rozwiązanie – oczywiście 
w języku angielskim, jako języku obowiązującym 
na imprezie.
Wrażenia i czas wolny
eurofestiwal był ogromnym przeżyciem dla 
wszystkich jego uczestników. Wzięło w nim udział 

TeksT i FoTo viOlettA rZeSZOt, WiOlettA WAlUSZkO

Nasi Odyseusze 

w słowackiej Patince

Ponad 100 młodych uczniów z gimnazjów 
i liceów na terenie całego kraju wzięło udział 

w v edycji Ogólnopolskiego konkursu lite-
rackiego z kategorią obcojęzyczną pt. „Obraz 
a słowo”. Organizatorem konkursu jest Górno-
śląskie Muzeum w bytomiu. W tym roku naj-
wyższe nagrody: i i ii miejsce zdobyły uczennice 
klasy iiia Gimnazjum Zespołu Szkół w Modlinie 
twierdzy: kalina kilian – i miejsce, „Gęsie Pióro” 
za pracę „Mistyczna tajemnica świata” i Oliwia 
Pluta – ii miejsce za pracę „Pełnia – dzieło za-
pomnianego artysty”.
Zadaniem konkursowym było napisanie pra-
cy literackiej na podstawie obrazu pt. „Pełnia” 
z 1905 r. polskiego modernisty Gustawa Gwoz-
deckiego. Nie było to łatwe, gdyż dziewczyny 
zbierały materiały przez kilka miesięcy zanim 
wysłały gotowe eseje do oceny przez jury, 
w skład którego wchodzili: historyk sztuki, pra-
cownik katedry teatru Uniwersytetu jagielloń-
skiego, doradca metodyczny do spraw języka 
polskiego i kierownik Działu edukacyjno-Pro-
mocyjnego Muzeum w bytomiu.
Warto zwrócić uwagę na interesujące recenzje 
prac: „Wypowiedź literacka (kaliny) o doskonale 
wyważonych proporcjach pomiędzy świetnym, 
sugestywnym i niezwykle plastycznym opisem 
obrazu, a organicznie z nim powiązaną ciekawą 
interpretacją warstwy treściowej dzieła” – napi-
sał historyk sztuki.
„Praca (Oliwii) wykazała bardzo dużą spraw-
ność w posługiwaniu się słownictwem specjali-
stycznym. Z tego powodu ogromne gratulacje 
dla gimnazjalistki” – tak ocenił pracę doradca 
metodyczny ds. języka polskiego. 
Udział w takim konkursie rozwija szeroko ro-
zumianą wiedzę humanistyczną, sprawność 
językową, przybliża wiadomości z historii sztuki 
oraz uczy patrzenia na dzieło malarskie. Po-
nadto uczniowie zdobywają umiejętność gro-
madzenia i selekcjonowania materiału o epoce, 
twórcy, sposobie posługiwania się pędzlem, 
a także o doborze elementów obrazu.
Wśród nagrodzonych znalazła się także wy-
powiedź w typie rapu, zbliżająca się raz do 
wiersza nieregularnego, z drugiej strony przy-
pominająca rytmiczną prozę. Z tego wynika, że 
na jeden temat można się wypowiedzieć w róż-
nych formach.

TeksT i FoTo kW, klUb DZieNNikArSki

„gęsie pióro”
już w Gimnazjum 
w Modlinie twierdzy

66 drużyn z europy i innych kontynentów. impre-
zy towarzyszące, np. Dzień kultury Słowackiej, 
Dzień kultury Narodów biorących udział w euro-
festiwalu pozwoliły poznać zwyczaje, tańce i pie-
śni wielu krajów. Uczestnicy mieli także okazję do 
zaprezentowania swoich miast i państw. Można 
było wymienić się folderami, gadżetami i innymi 
specjalnie na ten cel przygotowanymi upomin-
kami. był także czas na odpoczynek i relaks po 
konkursowych zmaganiach. Uczestnicy zwiedzili 
najbliższe miasteczko – komarno, wzięli udział 
w zabawach historycznych w zabytkowej twier-
dzy. Do dyspozycji młodzi Odyseusze mieli rów-
nież baseny termalne.
odyseja w liczbach
polska – 193 drużyny w eliminacjach regionalnych 
w Warszawie, 91 drużyn w finałach Ogólnopol-
skich w Gdańsku i 1370 młodych ludzi myślących 
niekonwencjonalnie i twórczo rozwiązujących pro-
blemy w  4 kategoriach wiekowych.
patince na słowacji – ok. 500 Odyseuszy z 17 
krajów europy i innych kontynentów, 66 drużyn 
uczestniczących w eurofestiwalu, 22 zespoły kum-
pelskie a wśród nich 7-osobowa drużyna z No-
wego Dworu Mazowieckiego w składzie: Magda 
Gryglas, Dominik Waluszko, julia rybicka, Marta 
rybarska, Marta Sadowska, iga Szwoch, iga Zmi-
trowicz z trenerkami violettą rzeszot i Wiolettą 
Waluszko.

podziękowania
Uczniowie SP 5 i ich trenerki bardzo dziękują za 
wsparcie dyrektorowi SP 5, p. jerzemu kowaliko-
wi, burmistrzowi Miasta, p. jackowi kowalskie-
mu oraz sponsorom: Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych w Warszawie, firmie cukierniczej 
M.W. janczewscy z Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, Piekarni Nowakowski, Zakładowi energe-
tyki cieplnej z Nowego Dworu Mazowieckiego, 
PPhU eXPOlleNA i p. M. Zuziakowi z Nowego 
Dworu Mazowieckiego, cft „Precyzja” Sp. z o.o. 
z czosnowa, dzięki którym możliwy był wyjazd na 
Słowację.
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Konkurs Ekosztuka rozstrzygnięty

Roślinka za śmieci

Upowszechnianie wiedzy ekologicznej, promowanie idei ochrony środowiska i postaw 
proekologicznych, rozwijanie wiedzy o regionie, kształtowanie poczucia przynależności i związku  
ze środowiskiem regionu – to cele konkursu ekologicznego EKOSZTUKA – OD SEGREGACJI 
DO RECYKLINGU. 22  kwietnia uroczyście wręczono nagrody.  

Konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Rozgrywano go w trzech kategoriach wieko-
wych:
Grupa I  – klasy I–III szkół podstawowych,
Grupa II  – klasy IV–VI szkół podstawowych, 
Grupa III  –  szkoły gimnazjalne i szkoły ponadgim-

nazjalne.
Zadaniem było przygotowanie plakatu bądź ulotki, 
zachęcających mieszkańców miasta do segregacji 
śmieci. 
Na konkurs wpłynęły prace uczniów z Zespołu Szkół 
nr 3, Publicznego Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół 
Gimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącego w Mo-
dlinie Twierdzy, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły 
Podstawowej nr 4. 
Jury konkursu stanowili: Jerzy Bziuk – Naczelnik 
Wydziału Edukacji, Iwona Zielińska – plastyk SP. nr 
5, Alina Ochtyra – Inspektor w Wydziale Edukacji, 
Małgorzata Kiełbasińska – Inspektor ds. ochrony 
Środowiska. 

Ocenie podlegały estetyka wykonania, oryginalność 
i prezentacja wymaganych treści. 
W kategorii klas I–III miejsce I zajął Daniel Cichal 
z  klasa IIa ze Szkoły Podstawowej nr 4. Miejsce II 
Agata Radzikowska – klasa Ib ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5. Miejsce III przypadło Sławomirowi Rynku-
nowi z  klasy Ib ze Szkoły Podstawowej nr 5.
Wyniki w kategorii klas IV–VI:
miejsce I  –  Partycja Suchodolska, Szkoła Podsta-

wowa nr 4,
miejsce II  –  Bartosz Wiśniewski, Szkoła Podstawo-

wa nr 7,
miejsce III  –  Magda Szmulkowska, Szkoła Podsta-

wowa nr 7.
W kategorii klas gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych komisja nie przyznała nagród za I miejsce i III 
miejsce. II nagrodę przyznano Tamarze Zmyślonej 
z Zespołu Szkół w Modlinie Twierdzy.
Wyróżnienie otrzymały uczennice Koła Ekologiczne-
go z Publicznego Gimnazjum nr 2: Anna Echt, Kaja 
Paczuska, Anika Szczepańska, Kaja Żołnierczak.

Po raz kolejny na bazie Miejskiego 
Zakładu Oczyszczania Miasta 
przy ul. Przytorowej odbyła się 
ekologiczna akcja „Roślinka za 
śmieci”. Pomimo surowych zasad 
akcji cieszyła się nie mniejszym 
powodzeniem niż przeprowadzone 
w latach poprzednich.

Zbiórka surowców wtórnych miała na celu pod-
niesienie świadomości ekologicznej oraz kształto-
wanie nawyku selekcji odpadów i recyklingu we 
własnym gospodarstwie domowym.
Akcja „Roślinka za śmieci” skierowana była do 
mieszkańców miasta. Każdy kto dostarczył pose-
gregowane odpady, tj. makulaturę, puszki po na-
pojach lub plastik, otrzymywał w zamian sadzon-
ki krzewów i roślin. Do wyboru były m.in. róża 
pnąca, kwitnąca porzeczka, berberys, śnieguliczka 
oraz tuje. Aby otrzymać sadzonkę róży lub krzewu 

trzeba było dostarczyć 100 kg makulatury powią-
zanej w paczki, 200 puszek po napojach, lub pięć 
120-litrowych worków butelek plastikowych bez 
nakrętek. Większe ilości odpadów były premiowa-
ne dodatkowymi sadzonkami.
Tegoroczna akcja, mimo zaostrzenia regulaminu 
była udana. Zebrano 286 kg puszek po napojach, 
18 000 kg makulatury oraz 940 worków plastiku. 
Wydano 460 sztuk krzewów. 
MZO zebrane śmieci przekazał do firmy zajmują-
cej się odzyskiwaniem odpadów.

TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

TeksT MAłGOrZAtA kiełbASińSkA

Co w puszczy piszczy

kolejna edycja konkursu ekologicznego odbyła się  
9 maja. impreza od wielu lat integruje dzieci i mło-
dzież wokół idei upowszechniania wiedzy nt. kampi-
noskiego Parku Narodowego. 
Zadania konkursowe przygotowali specjaliści 
z Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy. 
W szranki stanęło 19 reprezentacji szkół podsta-
wowych i 10 ze szkół gimnazjalnych. Do drugiego 
stopnia pierwszego etapu przeszło aż dwanaście 
reprezentacji szkól podstawowych, a z drużyn gim-
nazjalnych – sześć. finał wymagał od zawodników 
dużej wiedzy i refleksu. Najlepsza wśród szkół pod-
stawowych była SP z leoncina. 
i miejsce  –  szkoła podstawowa w leoncinie  

66 pkt.
ii miejsce  –  szkoła podstawowa w brochowie  

58 pkt.
iii miejsce  –  szkoła podstawowa Nr 7 w Nowym 

Dworze Mazowieckim 57 pkt.
iv miejsce  –  szkoła podstawowa w kaliszkach 

54 pkt.
v miejsce  –  szkoła podstawowa w kampinosie  

53 pkt.
Wśród gimnazjów:
i miejsce – gimnazjum w lasocinie 75,5 pkt.
ii miejsce  – gimnazjum w leoncinie 74,5 pkt.
iii miejsce – gimnazjum w kampinosie 71,0 pkt.
iv miejsce  – gimnazjum w Małocicach 54,0 pkt.
v miejsce  – gimnazjum w ZS 4 z N.D.M. 50,5 pkt.  
Pod hasłem „Woda moim domem i  żywiołem” malo-
wali plastycy. Wśród szkół podstawowych i miejsce 
zajęła Marta fergińska z brochowa a wśród gimna-
zjów Anastazja Woźniak z kampinosu. 
ciekawa oprawa konkursu, jego przygotowanie 
merytoryczne i organizacyjne to praca wielu osób-
pracowników, organizatorów i realizatorów konkur-
su: Ośrodka w Granicy i nowodworskiego NOk-u. 
Wszystkim którzy wspomogli realizację konkursu 
składamy serdeczne podziękowania i mówimy do 
zobaczenia za rok.

TeksT i FoTo NOk
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okazję wziąć udział w pokazach i prezentacjach 
prowadzonych przez policję, straż pożarną oraz 
służby ratownicze. Uczestniczyli w dodatkowych 
konkursach sportowych tematycznie związanych 
z ruchem drogowym. 

Można więc było zobaczyć, jak przebiega akcja 
ratunkowa strażaków polegająca na wyciąga-
niu człowieka z wraku samochodu. Dodatkowo, 
uczniowie dowiedzieli się, jak udzielać pierwszej 
pomocy poszkodowanym w wypadkach, a także 
obejrzeli wystawę „Historia roweru”. 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej 
Policji, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Nowym Dworze, Straż Miejska 
przygotowały konkursy i pokazy. Konkursy rowe-
rowe przeprowadził również jeden ze sponsorów, 
Dominik Podgórski (firma RowerMot). Była też 
okazja do zmagań sportowych takich, jak rzut do 
tarczy, strzelanie z łuku, jazda rowerem na czas, 
rzuty hula-hoopem. Gościem specjalnym imprezy, 
który cieszył się ogromnym zainteresowaniem był 
Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

Tegoroczna impreza nie odbyłaby się bez pomocy 
i wsparcia wielu organizacji oraz przyjaciół Piątki. 
Patronat nad konkursem objęli Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Burmistrz Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Dzięki ich ogromnemu 
zaangażowaniu uczestnicy konkursu mogli wal-
czyć o bardzo cenne nagrody. Współorganizatora-
mi imprezy były Wydziały Ruchu Drogowego Ko-
mendy Stołecznej i Powiatowej Policji, Komenda 
Powiatowa Straży Pożarnej oraz Straż Miejska. 

Monitoring
Monitoring miejski to obecnie 
najpopularniejszy i najskuteczniejszy 
sposób na zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców. Ciągła obserwacja 
i rejestrowanie obrazu wideo pozwala 
w każdej chwili odtworzyć nagrany materiał 
lub natychmiast wykonać fotografię 
obserwowanego obiektu. Nowy Dwór 
Mazowiecki jest jednym z miast, które 
doceniły wagę monitoringu i odnotowują 
pozytywne efekty jego instalacji.  

Nowodworski monitoring jest obsługiwany przez 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz emerytowa-
nych policjantów. Ich wieloletnie doświadczenie na-
byte w trakcie służby jest wykorzystywane podczas 
obserwacji. Zwiększają się tym samym szanse na 
przeciwdziałanie wykroczeniom i przestępstwom. 
Dziewięć kamer umieszczonych w centrum miasta  
pomaga też skutecznie reagować na wykroczenia 
w ruchu drogowym czy nieprawidłowo zaparko-
wane pojazdy. Te ostatnie są automatycznie reje-
strowane, a nagrany  materiał może posłużyć jako 
dowód w sprawie sądowej. To samo dotyczy dewa-
stacji mienia, bójek czy innych zdarzeń zakłócają-
cych porządek publiczny. 
Obraz z kamer rejestrowany jest przez całą dobę. 
Dzięki temu materiał wideo może być w każdej 
chwili odtworzony w celu ustalenia okoliczności 
danego zdarzenia. 

Oto wybrane przykłady, zarejestrowane w ostatnim 
czasie (fot. 1):
Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Mło-
dy mężczyzna spożywał alkohol na przystanku ko-
munikacji miejskiej, siedząc na ławce wiaty przy-
stankowej w rejonie, gdzie przebywały inne osoby 
w tym także dzieci.
 
Operator zauważył ten fakt i skierował na miejsce 
patrol Straży Miejskiej. Mężczyzna dostał mandat 
karny w wysokości 100 zł na podstawie art. 431 ust. 
1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi.

Kolejne zarejestrowane zdarzenia to przejazdy  
TIR-ów przez ulice miasta (fot. 2 i 3). 
 
Dyżurny Straży Miejskiej w porozumieniu z dyżur-
nym Policji, kierują często do zatrzymania w ra-
mach kontroli drogowej patrol mieszany. Policjant, 
pełniący służbę ze strażnikiem dokonują zatrzyma-
nia takiego pojazdu. W ostatnim czasie funkcjona-
riusze udzielili 21 pouczeń i nałożyli 10 mandatów 
karnych na kierowców niestosujących się do zna-
ków drogowych. 

Monitoring jest narzędziem bardzo pomocnym 
w przypadkach zagrożenia życia, zdrowia lub mie-
nia. Operator widząc wypadek drogowy czy po-
żar może bezpośrednio powiadomić dyspozytora 
Pogotowia Ratunkowego oraz oficera dyżurnego 
Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Obserwując 
zdarzenie w czasie rzeczywistym może przekazać 
informację w celu zadysponowania odpowiednich 
środków ratowniczych. Znacznie skraca to czas do-
tarcia na miejsce zdarzenia i udzielenia pomocy. 

Pod koniec maja zakończy-
ła się I edycja kursu Samo-
obrony dla kobiet. Kurs, 
pod patronatem Burmistrza 
Miasta zorganizowała Straż 
Miejska. W pierwszym 
etapie tajniki skutecznej 
obrony przed atakiem po-
znało 19 pań. 28 kwietnia 

w Gimnazjum nr 1 odbyło się uroczyste zakończenie 
szkolenia. Uczestniczki otrzymały od Burmistrza Mia-
sta Jacka Kowalskiego pamiątkowe certyfikaty i drobne 
upominki. W uroczystości wzięli również udział Dyrek-
tor Gimnazjum Nr 1 Marzena Surma i Komendant Stra-
ży Miejskiej Piotr Rogiński.
Podczas spotkania absolwentki kursu wyraziły swoje 
zadowolenie z możliwości jego odbycia. Zadeklaro-
wały chęć pogłębiania zdobytych już umiejętności. Ich 
zdaniem bowiem, tego typu zajęcia nie tylko uczą, jak 
radzić sobie w sytuacjach zagrożenia na ulicy, ale są 
też doskonałą formą relaksu fizycznego i przyjemnego 
spędzenia czasu. Panie podkreśliły fachowość prowa-
dzenia zajęć oraz ich sympatyczną atmosferę. Wspólnie 
ustalono, że konieczna jest II edycja kursu. Odbędzie 
się ona już jesienią. Wstępnie zaplanowano dwie grupy 
ćwiczących – grupę zaawansowaną i grupę początkują-
cą. Spotkanie zakończyło się miłym akcentem. Starszy 
inspektor Straży Miejskiej Janusz Kowalski, który był 
instruktorem kursu otrzymał pisemne podziękowania 
wraz z autografami wszystkich uczestniczek kursu. 

25 kwietnia szkoła Podstawowa nr 5 i Stowarzy-
szenie Przyjaciół Piątki zorganizowały akcję „Bez-
piecznie na rowerze”. W tym roku impreza odbyła 
się już po raz drugi i – tak samo jak w poprzedniej 
edycji –  nie brakowało atrakcji i ogromnych emo-
cji, które towarzyszyły wszystkim uczestnikom.

Organizatorom przyświecał główny cel: „Przybli-
żamy, popularyzujemy i ułatwiamy zrozumienie 
zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i udziele-
nia pierwszej pomocy”. W przedsięwzięciu chodzi 
o to, aby podnieść poziom bezpieczeństwa wśród 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego po-
przez popularyzację przepisów i zasad bezpiecz-
nego poruszania się po drogach.
Podczas imprezy uczniowie klas IV, mogli przede 
wszystkim zdobyć kartę rowerową. Mieli też 

Samoobrona dla kobiet Rowerowy  
zawrót głowy
TeksT i FoTo SP5
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Najlepszym przykładem celowości prowadzonych 
działań jest rewitalizacja trzech historycznych bu-
dynków powojskowych, zlokalizowanych w cen-
trum Nowego Dworu Mazowieckiego, na potrzeby 
Nowodworskiego Ośrodka Kultury (NOK). Pojęcie 
rewitalizacji bardzo często gości w programach te-
lewizyjnych, audycjach radiowych czy prasie już 
po raz kolejny pojawia się również w kontekście 
działań prowadzonych przez nasze miasto. „Rewi-
talizacja to kompleksowy proces odnowy obsza-
ru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje 
i substancja uległy procesowi strukturalnej degra-
dacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwia-
jący lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój 
ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak i zrów-
noważony rozwój całego miasta” – tyle definicja. 
A jak to wygląda u nas? 

Cofnijmy się w przeszłość…  
Budynki, które obecnie są rewitalizowane na sie-
dzibę Nowodworskiego Ośrodka Kultury zostały 
zbudowane przez Rosjan na przełomie XIX i XX w. 
Wchodziły one w skład koszar wojskowych prze-
znaczonych początkowo dla stacjonujących w No-
wym Dworze Mazowieckim wojsk carskich, a po 
odzyskaniu niepodległości wojsk polskich. W okre-
sie międzywojennym od 1921 r. koszary przy ul. Pa-
derewskiego stały się siedzibą Batalionu Maszyno-
wego Saperów, który w 1925 r. przemianowano na 
Batalion Elektrotechniczny. Na potrzeby batalionu 
zbudowano własnymi siłami m.in. elektrownię, któ-
rej poszczególne elementy znajdowały się w obec-
nie urządzanych dla NOK budynkach. Ciekawost-
kę stanowi również fakt, iż przy tych obiektach 
prowadzona była już wtedy działalność kulturalna 
– w nieistniejącym dziś budynku urządzone zosta-
ło kino. Po wojnie koszary zajęło Ludowe Wojsko 
Polskie, w tym okresie w adaptowanych na NOK 
poszczególnych budynkach swoje siedziby miały 
m.in.: magazyny żywności, warsztat, klub żołnier-
ski, biblioteka, magazyn techniczny i mundurowy. 

Wtedy też wojsko nadbudowało na swoje potrzeby 
jeden z przyszłych obiektów NOK-u i obecnie rów-
nież te pomieszczenia są dostosowywane do działań 
ośrodka kultury. W 1991 r. na terenach przy ul. Pa-
derewskiego, gdzie znajdują się rewitalizowane bu-
dynki, powstał 1. Batalion Remontowo-Budowlany 
z rozpadu istniejącego wtedy pułku inżynieryjno- 
-technicznego. Po późniejszym opuszczeniu przez 
wojsko tych terenów, grunty zostały przekazane 
w 2002 r. miastu Nowy Dwór Mazowiecki, dzięki 
czemu możliwe stało się zagospodarowywanie tere-
nów powojskowych do nowych funkcji. 
Dziś już widać, że konsekwentnie poszukujemy 
nowych rozwiązań. Staramy się wykorzystywać 
możliwości, jakie przyniosły fundusze europejskie. 
W roku 2008 harmonogram naborów nie przewidy-
wał konkursu w ramach Działania 5.2 Rewitaliza-
cja Miast RPO WM, dlatego też nie tracąc czasu, 
mając na uwadze potrzeby lokalnej społeczności 
aplikowaliśmy w konkursie ogłoszonym w ramach 
Priorytetu VI RPO WM – wykorzystanie walorów 
naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki 
i rekreacji Działanie 6.1 Kultura. Całkowity koszt 
inwestycji wynosi 5 414 595,83 zł. W przypadku 
zatwierdzenia projektu do realizacji, uzyskamy do-
finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na poziomie ok. 4 602 406,46 zł.  
Charakteryzując potrzebę realizacji projektu poru-
szyliśmy wiele aspektów. Kompleksowość działań 
z wcześniej realizowanymi inwestycjami, stworze-
nie nowej jakości w przeciwdziałaniu marginaliza-
cji grup społecznych zamieszkujących ten obszar 
dzięki stworzeniu nowej, bogatszej i lepiej dosto-
sowanej do oczekiwań oferty kulturalnej i sporto-
wo-rekreacyjnej. Nowa siedziba Nowodworskiego 
Ośrodka Kultury znajduje się w sąsiedztwie stacji 
kolejowej i budynków użyteczności publicznej ta-
kich, jak: prokuratura oraz przyszła siedziba powia-
tu. Tak więc lokalizacja inwestycji nie jest przypad-
kowa. Bliskość Nowodworskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, budowanego basenu, nowo wybudo-

wanej sali gimnastycznej przy Publicznym Gimna-
zjum nr 1, zdecydowanie zwiększa różnorodność 
oferty skierowanej bezpośrednio do mieszkańców 
naszego miasta, jak również mieszkańców gmin 
ościennych. Nowodworski Ośrodek Kultury jest in-
stytucją kultury, prowadzącą działalność w zakresie 
upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej 
dzieci i młodzieży. Działalność ośrodka opiera się 
na systematycznej pracy w sekcjach i kołach zain-
teresowań. Corocznie ośrodek jest organizatorem 
wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży pod 
hasłami „Zima w mieście” i „Lato z NOK-iem”, 
a także aktywnie uczestniczy w organizacji corocz-
nych dni Nowego Dworu Mazowieckiego.
Ośrodek wspomaga działalność statutową orga-
nizacji prowadzących niekomercyjną działalność 
o charakterze społecznym, m.in.: Polskiego Związ-
ku Niewidomych i Niedowidzących, Towarzystwa 
Pszczelarskiego, Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Stowarzyszenia Diabetyków.
Kolejny etap prac inwestycyjnych związanych 
z rewitalizacją budynków na potrzeby NOK-u zo-
stał zakończony. Dokonano m.in. rozbiórki starych 
ścianek działowych, zbito tynki, zerwano posadz-
ki, wymieniona została stolarka okienna. Obec-
nie zakończono również roboty ziemne związane 
z budową.

Jedną z istotnych cech realizowanego przedsię-
wzięcia jest fakt, iż rewitalizacja historycznych 
budynków uchroni je przed dalszą degradacją i jed-
nocześnie nada im zupełnie nowe znaczenie. Przez 
wiele lat oglądaliśmy szare, niszczejące powojsko-
we budynki – puste i przygnębiające. Teraz w trak-
cie prowadzenia prac remontowych, próbujemy 
wprowadzać rozwiązania, które w najmniejszym 
stopniu będą ingerowały w zabytkowe bryły obiek-
tów. Staramy się wykorzystać obiekty, zachowując 
historyczną tkankę miasta. Realizowana inwestycja 
tchnie w nie nowy potencjał oraz nową jakość w sfe-
rę kulturalną Nowego Dworu Mazowieckiego. 

Nowodworskie inwestycje, które biorą udział w boju o europejskie środki, często kryją w sobie wiele 
historii. Część z nich zostało już zapomnianych, dla większości z Nas wszystko, co wydarzyło się 
kiedyś minęło. Miasto Nowy Dwór Mazowiecki realizując swoje plany inwestycyjne bierze pod uwagę 
wiele czynników, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne dla przypadkowego przechodnia. 

TeksT WyDZiAł fUNDUSZy eUrOPejSkich UM, FoTo i.M. jUreSS, UM

Historia
w dobie kultury, 
kultura w dobie 

funduszy unijnych

1. WNętrZe elektrOWNi W Okr. MięDZyWOjeNNyM
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47 wykonawców reprezentujących szkoły z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego, Zakroczymia, Nasiel-
ska, Pomiechówka, Cząstkowa Mazowieckiego, 
Bud Siennickich i Kazunia Nowego wzięło udział  
w VII edycji Przeglądu Amatorskiej Twórczości  
Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Wiolinowy Klucz”.

Młodzi adepci sztuki estradowej walczyli w dwóch 
kategoriach: I – uczniowie szkół podstawowych  
III–VI, II – uczniowie gimnazjów i szkół średnich. 
W kategorii I  wzięło udział 22 wykonawców, 
a w kategorii II 25.
28 i 29 kwietnia na estradzie Spółdzielczego Domu 
Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim wy-
brzmiewały dźwięki polskich i światowych prze-
bojów, pojawiały się kompozycje własne młodych 
wykonawców, oraz piosenki z repertuaru dziecię-
cego. Jury w składzie: Józefa Łuszczyńska i Bar-
bara Gozdowska poza poziomem warsztatowym, 
interpretacją wybranego utworu, ogólnym wyrazem 
artystycznym, zwracało uwagę na dobór repertuaru 
adekwatnego do wieku wykonawcy i jego możli-
wości wokalnymi. W młodszej kategorii wiekowej 
I miejsce, piosenkami „Motylem byłam” i „Gwiaz-
da filmowa”, wyśpiewała Karolina Krzemińska z III 
klasy szkoły podstawowej w Zakroczmiu. II miejsce 
przyznano Sylwii Astran za piosenki „Żeby szczęśli-
wym być” i „Małgośka” z V klasy szkoły podstawo-
wej nr 7 w Nowym Dworze. III miejsce brawurowo 
wyśpiewała Paulina Letkiewicz z VI klasy szkoły 
podstawowej w Zakroczymiu.
W II kategorii I miejsce przypadło Filipowi Rychci-
kowi za wykonanie piosenek „Obok nas” i „Belle”. 
II miejsce Mateuszowi Rutkowskiemu z drugiej 
klasy liceum ogólnokształcącego w Nasielsku, a III 
Ewelinie Frączak z II klasy gimnazjum Nr 1 w No-
wym Dworze. 
Przyznano także dwa wyróżnienia: Oliwii Rychcik 
z III klasy gimnazjum Nr 1 w Zakroczmiu za wy-
konanie piosenek „Modlitwa Esmeraldy” i „Szklana 
pogoda” i Hubertowi Kalinowskiemu uczniowi 
II klasy liceum ogólnokształcącego w Nasielsku za 
„Takie tango” i „Chciałbym”. 
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy rzeczowe w postaci urządzeń GPS, odtwarzaczy 
MP4 i MP3 i plecaków turystycznych ufundowanych 
przez organizatora przeglądu Nowodworski Ośrodek 
Kultury.
Jury przeglądu podkreśliło bardzo wysoki poziom 
wykonawczy uczestników, zwłaszcza wśród uczniów 
szkół gimnazjalnych i średnich. Daje się zauważyć 
coraz lepszy dobór repertuaru do możliwości wokal-
nych wykonawców i ich świadomości. Coraz lepiej 
wykonawcy prezentują się na estradzie – zwracają 
uwagę na dobór strojów, opracowują układy tanecz-
ne do wykonywanych piosenek.

30 maja koncert z okazji Dnia Matki „chopin 
przyjechał”, miejsce: Park im. j. Wybickiego, 
wstęp wolny
30 maja  Xv konkurs historyczny „Poznaj 
Dzieje Swojego Miasta”, miejsce: Publiczne 
Gimnazjum Nr 1, wstęp wolny,
3 czerwca Pogadanka pokazem 
multimedialnym z cyklu bliżej historii pt: 
„Wybitni dowódcy Wojska Polskiego związani 
z twierdzą Modlin”, miejsce: NOk, wstęp 
wolny
6 czerwca  etap nowodworski iX rajdu 
Pojazdów Zabytkowych; konkurs elegancji  
w godz. 17:00–18:00, miejsce: Park im.  
j. Wybickiego, wstęp wolny
6 czerwca Mistrzostwa Mazowsza kadetów 
w zapasach w stylu wolnym, miejsce:  
NOSir, wstęp wolny
17 czerwca Pogadanka pokazem 
multimedialnym z cyklu bliżej historii pt: 
„twierdza Modlin jako ośrodek szkoleniowy 
broni pancernej w okresie międzywojennym”, 
miejsce NOk, wstęp wolny
19-21 czerwca X  Dni Nowego Dworu 
Mazowieckiego, miejsce: Stadion Miejski, 
wstęp wolny
20 czerwca Otwarty turniej Szachowy, 
miejsce: kawiarnia Olimp, wstęp wolny
27 czerwca – biesiada rozśpiewanych 
Narodów, miejsce: Park im. Wybickiego
wstęp wolny 
11–12 lipca Nadnarwiańskie Spotkania 
Szantowe i Zawody Wędkarskie, miejsce 
Plaża Miejska, wstęp wolny
www.nowydwormaz.pl

W  niedzielę 10 maja w Bydgoszczy odbyły się VI 
Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Filmową i Mu-
sicalową „Szlagier 2009”. Na podstawie wcześniej 
wysłanych materiałów do konkursu zakwalifikowa-
ny został Filip Rychcik. Do konkursu przygotowała 
go Alicja Kabacińska.
Szczęście nie opuściło Filipa i  w konkursie w ka-
tegorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych repre-
zentant Nowodworskiego Ośrodka Kultury zajął II 
miejsce.  Gratulujemy.

Zaproszenie
Władze samorządowe miasta i zarząd 
spółdzielni mieszkaniowej „Dążność” 
zapraszają na Dzień Dziecka
31 maja 2009 r. Osiedle Młodych, wstęp wolny
(teren Szkoły Podstawowej Nr 7 i tereny przyległe)

W programie:
godz. 13.30 –  Występy wokalne dzieci           
godz. 14.00 –  Występ grupy „FAME II” ze studia 

BORN II DANCE
godz.15.00 –  prezentacja twórczości artystycznej 

dzieci  nowodworskich przedszkoli – 
Bajka pt. „Czerwony Kapturek w sie-
ci” w wykonaniu rodziców Przedszkola 
Publicznego Nr 2 w Modlinie Starym

godz. 17.50 –  Ogłoszenie wyników konkursu „Szko-
ły Mistrzostwa Ekologicznego Miasta 
Nowy Dwór Mazowiecki”

godz. 18.00 –  Koncert zespołu „Marcin Urban Band” 
(Marcin Urban – kierownik muzyczny 
oraz pianista programu TVP2 „ Tak to 
leciało”)

Imprezy towarzyszące:
od godz. 14.00 –  miasteczko rozrywki dla dzieci – 

Spotkanie z Wikingami   
od godz. 16.00 –  Badania profilaktyczne i porad-

nictwo dla dzieci – pokaz tresury 
psów – 2 Mazowiecka Brygada 
Saperów – prezentacja sprzętu po-
licja, straż miejska – poczęstunek 
z grilla (sklep mięsny H. i J. Plac-
kowskich) 

Słodycze i nagrody dla dzieci ufundowała firma 
„Kaufland”.

Tekst na podstawie www.nowydwormaz.pl

Wyróżnienia 
w Wygraj Sukces
08 maja 2009 r. w Miejskim Domu Kultury w Pia-
stowie odbyły się Regionalne Eliminacje Ogólno-
polskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” (pół-
finał). Wśród 32 wykonawców znalazła się trójka 
naszych reprezentantów. 
Jury w składzie:
1. Kamila Piątkowska
2. Dominika Rydz
3. Bogdan Koblański
4. Jarosław Piątkowski 
przyznało nowodworzanom dwa wyróżnienia.  
Wyśpiewali je Filip Rychcik i Ewelina Frączak. 
Gratulujemy!

„Wiolinowy Klucz”   
– laureaci wyłonieni

Filip Rychcik  
laureatem konkursu
„Szlagier 2009”
TeksT NOk

TeksT NOk

kalendarium imprez

TeksT NOk
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Do XI edycji ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej 
pod patronatem Coca-Cola Cup zgłosiła się jedna 
drużyna z naszej gminy – „Twierdza” z SP 4 w Mo-
dlinie Twierdzy. Turniej adresowany jest do dzieci, 
które ukończyły 12 lat. Jego hasło to „Forma na przy-
szłość”. 
W ramach zobowiązań Coca-Cola nie reklamuje 
swoich produktów w czasie antenowym przeznaczo-
nych dla dzieci poniżej 12. roku życia, nie prowadzi 
działań promocyjnych w szkołach. Stąd ostre warun-
ki dotyczące wieku zawodników zawarte w regula-
minie turnieju. 
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej spo-
śród zgłoszonych drużyn. Zawody rozgrywane są  
w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i gimna-
zjów. Nagrodą jest wyjazd na mecz zespołu z czoło-
wej ligi europejskiej w piłce nożnej, puchary, dyplo-
my i inne nagrody rzeczowe.
W pierwszym etapie – rundzie eliminacyjnej woje-
wództwa mazowieckiego – drużyny podzielone na 
68 grup rozgrywają mecze pomiędzy sobą. 16 kwiet-
nia w Czerwińsku spotkały się szkoły z 56. grupy: SP 
Czerwińsk, SP Kamienica i SP4 Modlin Twierdza. 
Systemem „każdy z każdym” rozegrane zostały  
trzy mecze: 
1)  SP4 Modlin Tw. – SP Czerwińsk 6:4  

(bramki dla SP4 zdobyli: Michalak – 2, Biskupski 
– 1, Czerniak – 1, Szatkowski – 1, samobój – 1);   

2)  SP Czerwińsk - SP Kamienica 2:5
3)  SP Kamienica - SP4 Modlin Tw. 2:4  

(Michalak – 2, Biskupski – 1, Szatkowski – 1).
 
„Twierdza” awansowała do 2. etapu o którego wyni-
kach poinformujemy na łamach naszej gazety. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki. 

Skład SP4 Modlin Twierdza: Piotr Furman (bram-
karz), Jacek Topczewski (bramkarz), Tomasz Mi-
chalak (kapitan), Łukasz Biskupski, Piotr Czerniak, 
Krzysztof Szatkowski, Jakub Mućka, Patryk Wiór-
kiewicz, Marcin Jaworski. 

II liga dla Świtu
Na pięć kolejek przed końcem sezonu Świt Nowy 
Dwór zapewnił sobie awans do II ligi.  Stało się to 
dzięki zwycięstwu na własnym stadionie 3:1 nad 
MKS-em Kutno. Teraz Świt gra tylko o przedłuże-
nie historycznej serii 11 zwycięstw  i 25 meczy bez 
porażki. W przyszłym sezonie Świt będzie grał we 
wschodniej grupie II ligi piłki nożnej.

na podstawie: www.swit.nsk.pl 

Pierwsza wygrana  
w eliminacjach
COCA-COLA CUP

Rozpoczęły się rozgrywki w ramach IX 
edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku”. Turniej 
organizowany jest przez znanego 
producenta soków oraz Polski Związek 
Piłki Nożnej. 

W tym roku do rywalizacji zgłosiło się prawie  
26 000 zawodników. Dzięki takiej frekwencji turniej 
jest największą w Polsce imprezą sportową dla dzie-
sięciolatków oraz młodszych dzieci. Drużyny walczą 
o cenny Puchar Tymbarku i wyjazd na stadion jedne-
go z najsłynniejszych i najlepszych piłkarskich klu-
bów świata – królewskiego Realu Madryt.
Pierwsza runda Turnieju odbyła się 12 maja w Sule-
jówku. Nasza drużyna UKS „Młode Orły” z Osiedla 
Młodych, pod opieką trenera Kamila Kotarskiego, 
rozegrała 4 mecze. Wywalczone w pięknym stylu 3 
zwycięstwa i jeden remis, zagwarantowały chłopcom 
zwycięstwo w grupie „B” oraz awans do finałów wo-
jewódzkich.
Wymiar sukcesu jest tym większy, że udział w tych 
rozgrywkach był absolutnym turniejowym debiutem 

dla zespołu, w którym kilku zawodników to dopiero 
siedmio i ośmiolatkowie. Oprócz awansu do dalszych 
rozgrywek, drużyna zdobyła puchar oraz cenne na-
grody w postaci piłki i ubiorów sportowych. 
Gratulacje, uświetnione fragmentem utworu „Papaya 
dance” zaśpiewanym a capella, złożyła piłkarzom 
osobiście pani Urszula Dudziak – gość honorowy 
zawodów.
Mamy nadzieję, że doświadczenie zdobyte podczas 
udziału w tak elitarnych zawodach, nad którymi  
honorowy patronat objął Leo Beenhakker – trener 
Reprezentacji Polski, Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, Ministerstwo Edukacji Narodowej i UEFA 
Grassroots zaprocentuje w kolejnych zmaganiach 
młodych piłkarskich talentów. 
Kadra UKS „Młode Orły” na Turniej o Puchar Tym-
barku:
Jakub Przygoda r. 2002, Piotr Przygoda r. 1999, Szy-
mon Mielczarek r. 2001, 
Jakub Mielczarek r. 2000, Konrad Socha r. 2000, 
Konstanty Antoniuk r. 1999,
Wiktor Liszkiewicz r. 2002, Sebastian Krupa r. 1999, 
Filip Przybylak r. 2000,
Jan Apel r. 1999, Kacper Filewski r. 1999, Jakub Sa-
dowski r. 2000.

Udany debiut
Młodych Orłów

TeksT i FoTo MArciN MielcZArek

TeksT i FoTo b. SiWek

Zaproszenie
Warszawsko-Mazowiecka Federacja Sportu, 

Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek 
Zapaśniczy oraz Władze Samorządowe Miasta 

Nowy Dwór Mazowiecki 
zapraszają na 

MISTRZOSTWA MAZOWSZA KADETÓW  
w zapasach w stylu wolnym

6 czerwca 2009 r. o godz. 12:00, 
Hala sportowa NOSiR, 

ul. Sportowa 66,  
WSTĘP WOLNY
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POMIECHÓWEK – tu biegi były rozgrywane w tym 
samym czasie co w Zakroczymiu. W biegu na 2000 me-
trów dla szkół gimnazjalnych, zgodnie z decyzją trenera 
zespołu, wzięła udział najmłodsza w zespole – 12 letnia 
Ania Sosnowska uczennica 5 klasy SP5. Decyzja była 
trafna, gdyż zawodniczka w pięknym stylu wywalczyła 
2. miejsce. W biegu głównym na dystansie 8 kilometrów 
wzięli udział pozostali zawodnicy zespołu. Wśród kobiet 
2. i 3. miejsce zajęły Paulina Ślusarczyk i Sandra Ordoń-
ska. Podobnie wypadli mężczyźni zajmując miejsca od 
2. do 5. w kolejności: Krzysztof Jastrzębski, Hubert Li-
beradzki, Robert Chojnacki i trener Marian Kościelniak. 
Ponadto ten ostatni i Andrzej Piekut wygrali swoje ka-
tegorie wiekowe. Kilka pięknych pucharów i wartościo-
wych nagród przyjechało z zawodnikami do Nowego 
Dworu. 
Niedziela 10 maja
NOWY DWÓR – w Twierdzy Modlin rozegrana została 
nowodworska edycja „Polska Biega”. Na 1800 metrowej, 
zróżnicowanej trasie biegnącej wzdłuż murów Twierdzy 
walczyło ponad 100 uczestników i uczestniczek. Tu rów-
nież prym wiedli biegacze JOGGERA. Kolejny sukces 
odniosła niezmordowana 15-letnia Paulina Ślusarczyk, 
wygrywając bieg z dużą przewagą. Wśród mężczyzn 
najszybciej pokonał dystans Rafał Nordwing przed swo-
im kolegą klubowym Hubertem Liberadzkim, tegorocz-
nym maturzystą ZSZ Nr 1 z Nowego Dworu. 
WIELISZEW – bezpośrednio po biegu w Modlinie za-
wodnicy JOGGERA udali się na zawody do Wieliszewa. 
Czterokilometrowa trasa rozpoczynała się na stadionie 
i biegła dalej głównymi ulicami Wieliszewa. Meta znaj-
dowała się również na stadionie. Wystartowało aż 270 
uczestników ubranych w okolicznościowe zielone ko-
szulki z napisem „Trzeci bieg wiosny” w ramach akcji 
„Polska biega”. Reprezentanci NOSiR-u także i w tym 

biegu należeli do czołówki. W kategorii Junior 1. miej-
sce zajął Tomasz Pietrzykowski a w tej samej kategorii 
wśród dziewcząt 3. miejsce zajęła Sandra Ordońska. 
W kategorii OPEN wśród kobiet 2. miejsce zdobyła 
Paulina Ślusarczyk. Wśród mężczyzn Hubert Liberadz-
ki był 7., Marian Kościelniak 9., a Robert Chojnacki 11.  
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

SPORT w Mieście

Rywalizacja sportowa nie jest obca nawet najmłodszym 
mieszkańcom naszego miasta. Po raz kolejny przedszko-
laki pokazały ogromną wolę walki i hart ducha, których 
nie powstydziliby się nawet zawodowi sportowcy. 15 
maja (piątek) w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbyła się „Olimpiada Przedszkoli”. 
Dokładnie o 9:30 na starcie zawodów stanęły reprezen-
tacje miejskich przedszkoli: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 z Mo-
dlina Twierdzy i nr 5 z Osiedla Młodych. Już po pierw-
szej konkurencji było oczywiste, że rywalizacja będzie 
bardzo zacięta. Kolejne zadania dzieci rozgrywały z za-
ciśniętymi ustami i skupieniem na twarzy. „To są nasi 
maratończycy” mówił spiker zawodów gdy wydawało 
się, że jednej z konkurencji nie będzie końca. „Jesteśmy 

pod dużym wrażeniem ambicji i wytrzymałości dzieci” 
zaznaczył, gdy jedną z nich sędziowie postanowili za-
kończyć remisem.
Od początku turnieju na czoło tabeli wysunęły się dwa 
przedszkola – nr 4 i nr 5. Z każdym kolejnym zadaniem 
powiększały przewagę punktową nad innymi placów-
kami. To między nimi rozegrała się ostateczna i najbar-
dziej emocjonująca konkurencja – przeciąganie liny. 
Emocje udzieliły się także wychowawczyniom. Wi-
dać było, że bardzo przeżywają poszczególne zawody. 
Pomagały swoim pociechom, jak mogły: podpowia-
dały ruchy, wyznaczały starty, dawały znaki. Licznie 
zgromadzona w hali publiczność gorąco zagrzewała 
małych sportowców do walki. „Ola, Eryk!”, „Piątka 
górą” to niewiele z tego co dało się słyszeć na try-
bunach. Nie brakowało też transparentów z hasłami: 
„Wszyscy ćwiczymy i  dobrze się bawimy”, „Każde 
dziecko o tym wie z nami nie da wygrać się”, „Modlin 
do boju”.
Uzupełnieniem zawodów były występy artystyczne 
przedszkolaków. Były one równie emocjonujące i in-
teresujące jak rywalizacja sportowa. 

Ostatecznie pierwsze miejsce w rozgrywkach zajęło 
Przedszkole nr 5 zdobywając łącznie 44 punkty. Na 
kolejnych pozycjach Przedszkole nr 4 – 35 pkt., Przed-
szkole nr 1 – 26 pkt., Przedszkole nr 3 – 25,5 pkt., 
Przedszkole nr 2 – 19,5 pkt. 
Na koniec wszyscy zawodnicy otrzymali medale i pa-
miątkowe puchary. 
Kolejne emocje z udziałem przedszkolaków za rok.

Przedszkolaki   
na start
TeksT i FoTo ANetA PielAch-PierścieNiAk

Ponad 500 miejscowości w Polsce organizowało impre-
zy biegowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Bie-
ga”. Na tej liście znalazły się cztery z naszego regionu: 
Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Pomiechówek  
i Wieliszew. Akcja odbyła się w dniach 9–10 maja. 
W  imprezach uczestniczyli biegacze długodystansow-
cy zgrupowani w Klubie Biegacza JOGGER w Nowo-
dworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Sekcja ta, znana 
z udanych występów na terenie nie tylko Warszawy 
i Mazowsza, i tym razem należała do najlepszych. Oto 
krótkie relacje z tych imprez:
Sobota 9 maja
ZAKROCZYM – na ponad czterokilometrowej trasie 
dwa pierwsze miejsca zajęli nasi biegacze. Zwyciężył 
Rafał Nordwing przed piętnastoletnim Tomkiem Pietrzy-
kowskim.

Biegacze  Joggera 
w „Polska Biega”
TeksT MAriAN kOścielNiAk  FoTo MAriAN kOścielNiAk, rySZArD GUMińSki



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX WARSZAWSKO – NOWODWORSKI 
MIĘDZYNARODOWY 

RAJD 
POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 

pod patronatem 
 
 

PREZYDENTA  
 

Miasta Stołecznego Warszawa 
i 

BURMISTRZA MIASTA 
 Nowy Dwór Mazowiecki 

1909  2009 
06.06.2009 godz. 15:30 - 18:30 

Park Miejski im. J. Wybickiego 
Konkurs Elegancji 

Program Artystyczny Ogródki Gastronomiczne 

Wstęp Wolny 


