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dych. Wewnątrz także informacja o walce miasta 
z dzikami, zakończeniu projektu dot. termomo-
dernizacji, budowie nowych trybun na stadio-
nie miejskim. 22 października otrzymaliśmy 
też kolejną dobrą wiadomość. Miasto pozyskało
500 tys. zł ze środków unijnych, dzięki którym 
będziemy mogli zrewitalizować park w Twierdzy 
Modlin i stworzyć tam „Park Trzech Kultur”. 
W październikowym wydaniu kontynuujemy 
temat podsumowań z poprzedniego numeru 
Faktów Nowodworskich. Tym razem opisujemy 
zrealizowane w latach 2010 – 2014 inwestycje 
miejskie, wykonane remonty i modernizacje. 
Nie zapominamy jednakże o „czymś dla du-
cha”. Dlatego zachęcam do przeczytania książki 
„(Nie)Legendy nowodworskie” autorstwa Ma-
rii Możdżyńskiej, które wydało miasto. Bliż-
sze informacje na temat tej pozycji znajdziecie
w dziale wydarzenia. Książkę można wypożyczyć 
w bibliotekach. 
 
Życzę miłej lektury. 

 

Jacek Kowalski

Burmistrz Miasta 
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Drodzy Nowodworzanie, 

Kolejne tytuły, kolejne inwestycje, kolejne zada-
nia. Tak w skrócie można opisać październik – 
kolejny udany miesiąc dla miasta. 
Dlaczego  pozwalam sobie na takie stwierdzenia? 
Odpowiedzi na to pytanie znajdą Państwo we-
wnątrz tego wydania Faktów Nowodworskich. 
Piszemy w nim  m.in. o kolejnych tytułach dla 
miasta (Sportowa Gmina i Gmina Fair Play), 
rozpoczęciu wyczekiwanych przez mieszkańców 
inwestycji, w tym hali sportowej na Osiedlu Mło-
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Podsumowanie kadencji 
samorządu powiatowego 2010-2014
TEKST I FOTO W. MAJCHRZAK

Wielki Finał Merida 
Mazovia MTB Marathon
Ostatni tegoroczny maraton cyklu odbył się 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Tym 
samym  zakończył się letni oraz jubileuszowy 
10. sezon Merida Mazovia MTB Marathon. Na 
starcie stanęło 1000 zawodników, pogoda nie 
zawiodła, podobnie jak nastroje startujących. 
Trasa maratonu była sucha i szybka. Wyjątkowo 
zaciekła walka widoczna była od samego startu. 
Wielu walczyło o punkty w klasyfi kacji general-
nej. A było o co rywalizować, gdyż suma nagród 
wyniosła aż 300 000 zł.

Zawodowy boks na 
nowodworskim ringu
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK, ENOWYDWOR.PL

Krzysztof Głowacki pokonał Thierrego 
Karla w walce wieczoru podczas Gali 
Boksu Zawodowego – Wojak Boxing 
Night, jaka odbyła się w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Jej organizatorem była 
grupa Babilon Promotion. 

Wielki boks wrócił do Nowego Dworu Ma-
zowieckiego po dwóch latach przerwy. 

18 października swoje rękawice skrzyżowało tu 
kilkunastu pięściarzy. Kibice mieli okazję zoba-
czyć 7 walk. Transmisję na żywo zapewnił Polsat 
Sport.  Na widowni zasiadły też znane postacie 
świata sportu m.in. Przemysław Saleta. Nie za-
brakło władz miasta, burmistrza Jacka Kowal-
skiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Bisialskiego. 

Mijająca kadencja 2010-2014 wymagała od 

władz powiatowych podejmowania trud-

nych wyborów i decyzji wobec niedostatku środ-

ków fi nansowych na inwestycje. Stąd też ważnym 

elementem  realizacji zadań inwestycyjnych 

były nie tylko środki własne, ale także pozyska-

ne z funduszy unijnych, z budżetu centralnego, 

z programów dofi nansowanych przez samorząd 

województwa mazowieckiego oraz  uzyskane

w ramach wsparcia wspólnych zadań od miast

i gmin naszego powiatu. Dzięki temu w powiecie 

zrealizowano wiele przedsięwzięć inwestycyj-

nych w zakresie infrastruktury drogowej oraz 

społeczno-gospodarczej. 

WIĘCEJ NA STR. 43

WIĘCEJ NA STR. 39

GRODY MAZOWIECKIE – 
lekcja historii w terenie
TEKST I FOTO M.PAJEK 

2 października 2014 r. uczniowie klas 
drugich gimnazjum w Modlinie Twi-
erdzy  udali się na niecodzienną lekcję 
historii  pod opieką nauczycielek:
M. Pajek, J. Stępińskiej i E. Kutry.  Była 
to całodniowa wycieczka  pt „Grody 
mazowieckie”. WIĘCEJ NA STR. 30
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Marzenia się spełniają
OPRAC. RED. FOTO: DARIUSZ ŻUREK, PORT LOTNICZY WARSZAWA/MODLIN, MATERIAŁY PRASOWE, ARCH. URZEDU MIEJSKIGO 

Zaczęło się niewinnie, od próby zagospodaro-
wania powojskowego lotniska w Modlinie. 

Po opuszczeniu Twierdzy przez wojsko pozostał 
opuszczony teren z jeszcze wtedy przyzwoitym 
pasem startowym i potencjałem. Zebrała się gru-
pa mądrych ludzi i pomyśleli o jego wykorzysta-
niu. Na początku lat 90, uroczyście z udziałem 
Prezydenta RP, wmurowano kamień węgielny 
pod budowę towarowego portu lotniczego Car-
go-Modlin.  Mimo zaangażowania ważnych osób 
i instytucji pomysł spalił na panewce.
Z biegiem lat lotnisko niszczało i było podstawą 
różnego rodzaju projektów. Realne zaintereso-
wanie wzbudziła jednak dyskusja prowadzona 

Marzec 2006 

Spotkanie przedstawiciela Ministerstwa Trans-
portu i Budownictwa, Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, prezesa ULC i naczelnego dy-
rektora Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lot-
nicze”, na którym uzgodniono wstępną koncepcję 
funkcjonowania Spółki PL Modlin Sp. z o.o. 

Październik 2006 
Wydanie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego 
(ULC) promesy zezwolenia na założenie lotniska 
cywilnego użytku publicznego w Modlinie. 

Listopad 2006 
Porozumienie pomiędzy Agencją Mienia Woj-
skowego, Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty 
Lotnicze”, Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego oraz Gminą Nowy Dwór Mazowiecki w 
kwestii zawiązania Spółki Mazowiecki Port Lotni-
czy Warszawa-Modlin, która będzie kontynuowa-
ła inwestycje dotyczące lotniska. 

Grudzień 2006 
Podpisanie znowelizowanej Umowy Spółki, w 
wyniku której nastąpiła:- zmiana nazwy Spół-
ki Port Lotniczy Modlin na Mazowiecki Port 
Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.,- zmiana 
struktury właścicielskiej - obecnie udziałowcami 
Spółki są: Województwo Mazowieckie, Przedsię-
biorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Agencja 
Mienia Wojskowego, Miasto Nowy Dwór Mazo-
wiecki. Podpisanie Umowy Wspólników określa-
jącej zasady współpracy nowych udziałowców, 
a przede wszystkim dokonywania podwyższeń 
kapitału zakładowego Spółki
Ostateczny kształt spółki Mazowiecki Port Lot-
niczy Warszawa – Modlin został ustanowiony 
w grudniu 2006 roku kiedy podpisano znoweli-
zowaną umowę spółki. 

Właściciele spółki:
Agencja Mienia Wojskowego
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty  Lotnicze
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki

na początku lat 2000 o drugim lotnisku dla War-
szawy, a potem centralnym porcie lotniczym dla 
Polski. Od tamtej pory nieprzerwanie trwa praca 
nad sukcesem przedsięwzięcia pod nazwą: Mię-
dzynarodowy Port Lotniczy w Nowym Dworze 
Mazowieckim.
Dzięki dużej determinacji samorządu naszego 
miasta 24 listopada 2003 roku udaje się zebrać w 
Poświętnem k/Płońska dużą grupę osób i insty-
tucji przychylnych powstaniu lotniska na naszym 
terenie. Spotkanie grupuje kilkuset sygnatariuszy 
Listu intencyjnego w tej sprawie. Jest większość 
samorządów Północnego Mazowsza, parlamen-
tarzyści, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

TROCHĘ HISTORII

Maj 2005 
Wstępny biznes plan dla projektu uruchomienia i 
eksploatacji lotniska w Modlinie. 
Lipiec 2005 
Umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Pań-
stwowym „Porty Lotnicze” a Agencją Mienia 
Wojskowego, na podstawie której:- Przedsię-
biorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zakupiło 
część udziałów w gruncie, na którym realizo-
wany będzie projekt lotniska,- Agencja Mienia 
Wojskowego i Przedsiębiorstwo Państwowe 
„Porty Lotnicze” przekazały spółce Port Lotni-
czy Modlin prawa do zarządzania lotniskiem w 
Modlinie,- Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
Lotnicze” zobowiązało się do wykonania mo-

dernizacji lotniska, a w zamian Agencja Mienia 
Wojskowego zobowiązała się przekazać dalsze 
udziały w gruncie. 
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Listopad 2008 r. 
Spółka opracowuje „Raport o oddziaływaniu in-
westycji na środowisko” 
Wpisanie Lotniska w Modlinie na listę przedsię-
wzięć EURO  2012.

12 marca 2009 r. 
Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek 
Kowalski  wydaje decyzję środowiskową  z klau-
zulą natychmiastowej wykonalności. Postępowa-
nie w tej sprawie zostało uznane przez Samorzą-
dowe Kolegium Odwoławcze za wzorcowe.

Lipiec 2009 r. 
Wojewoda Mazowiecki wydaje decyzję lokaliza-
cyjną dla lotniska w Modlinie

10 września 2009 r. 
Wojewoda wydaje pozwolenie na budowę termi-
nala pasażerskiego

8 października 2010 r.
Rozpoczęła się budowa lotniska.  Na plac budowy 
wjechały pierwsze maszyny budowlane.  Ofi cjal-
nego otwarcia bramy lotniska dokonali obecni na 
konferencji prasowej Prezes Spółki Piotr Okień-
czyc i jej właściciele: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Prezes Agencji 
Mienia Wojskowego Krzysztof Michalski, Prezes 
Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze 
Michał Marzec oraz Burmistrz Nowego Dworu 
Mazowieckiego Jacek Kowalski. 

15 lipca 2012 
Na lotnisku wylądował pierwszy samolot. Był 
to samolot linii lotniczych Ryanair i zgodnie 
z lotniczym zwyczajem został „ochrzczony” 
wodą z armatki wodnej. Ofi cjalna część uro-
czystości odbyła się w terminalu pasażerskim. 
Na ofi cjalnej uroczystości otwarcia było obec-
nych kilkaset osób w tym przedstawiciele władz 
państwowych, Posłowie na Sejm RP: Jadwiga 
Zakrzewska, Andrzej Halicki (dziś Minister 
Administracji i Cyfryzacji), Janusz Piechociński
i Maciej Kierwiński (wcześniej wiceprezes lotni-
ska i wicemarszałek województwa), wojewódz-
kich z Wojewodą Jackiem Kozłowskim na czele, 
samorządowych, wśród których był Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
i członek zarządu Województwa Mazowieckie-
go Wiesław Raboszuk, władze samorządowe 
powiatu nowodworskiego i okolicznych gmin 
w tym starosta nowodworski Krzysztof Kapu-
sta, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Bisialski, radni miejscy i powiatowi oraz wielu 
innych znamienitych gości.  

15 października 2012 r. 
500 000 pasażer na lotnisku Warszawa/Modlin. 

5 listopada 2013
Na lotnisku wylądował milionowy pasażer. 

27 lutego 2014 r. 
Lotnisko Warszawa/Modlin otrzymuje AFIS (Ae-
rodrome Flight Information System). Tzw. Służ-
ba Informacji Powietrznej zajmuje się udziela-
niem wskazówek i informacji kapitanom statków 
powietrznych. Pełni tez służbę alarmową.  

Luty 2014 r. 
Systematycznie powiększa się baza sprzętu na 
lotnisku. Tym razem zakupiono 3 nowe oczysz-
czarki do drogi startowej. Tym samym lotnisko 
ma już 6 takich maszyn,  a czas czyszczenia pasu 
startowego zmniejszył się do 20 minut. 

28 marca 2014 r. 
Urząd Lotnictwa Cywilnego wydaje Certyfi kat 
Lotniska, dzięki któremu, lotnisko w Modlinie 

jest jednym z dwóch (obok warszawskiego) por-
tów lotniczych w kraju z II Kategorią ILS.  

2 kwietnia 2014 r. 
Ryanair uruchamia połączenia krajowe i nowe za-
graniczne. 5 nowych kierunków to: Shannon, Ali-
cante, Saloniki oraz Gdańsk i Wrocław. W sezonie 
letnim z Lotniska Warszawa/Modlin można pole-
cieć do 26 miast europejskich: Glasgow Prestwick, 
Bruksela-Charleroi, Paryż-Beauvais, Eindhoven, 
Mediolan Bergamo, Liverpool, Sztokholm Ska-
vsta, Oslo Rygge, Londyn Stansted, Rzym Ciam-
pino, Bolonia, Bristol, Manchester, East Midlands, 
Dublin, Barcelona, Chania, Trapani, Piza, Palma, 
Shannon, Alicante, Wrocław, Gdańsk, Saloniki

8 kwietnia 2014 r. 
Latający z lotniska w Modlinie Ryanair zapowiedział, 
że tu właśnie uruchomi swoją bazę operacyjną. 
Przewoźnik zapowiedział też uruchomienie do-
datkowych połączeń z Shannon i zwiększenie 
częstotliwości lotów do Madrytu. 

Kwiecień 2014 r. 
Systematycznie zwiększa się liczba pasażerów. 
Od uruchomienia letniej siatki połączeń o ponad 
1000 osób podniosła się dzienna liczba obsługi-
wanych pasażerów.  

1 maja 2014 r. 
Początek działania ILS Kategorii II w procedu-
rach lądowania. 

Maj 2014 r. 
Stale rozbudowuje się infrastruktura lotniska: roz-
budowano rękawy dla pasażerów, przystanek au-
tobusowy, zamontowano nową tablicę powitalną. 
Poprawiono oznakowanie dojazdu na lotnisko na 
drogach krajowych. 
Powiększyło się wykorzystanie powierzchni 
komercyjnej terminala, powstały nowe punkty 
usługowe. 

18 września 2014 r. 
Ryanair przedstawił nowy kształt siatki połączeń 
w Modlinie na sezon lato 2015.  Przewoźnik 
ogłosił uruchomienie dwóch zupełnie nowych 
tras zagranicznych:  Ateny (Grecja) i Lizbona 
(Portugalia). Dodatkowo Ryanair zapowiedział 
znaczne zwiększenie częstotliwości na dotych-
czasowych trasach z Modlina.

Nowości lato 2015 r.
• 32 połączenia
• 153 loty tygodniowo (wzrost o 28%)
• 2,5 mln pax rocznie • Ateny – 1 x dziennie
• Lizbona – 2 x w tygodniu
• Fuerteventura – 1 x w tygodniu
• Glasgow –3 x w tygodniu
• Gran Canaria – 1 x w tygodniu
• Madryt – 5 x w tygodniu
• Teneryfa – 2 x w tygodniu

Zima 2014 r.
• 2 stacjonujące samoloty w bazie
•  4 nowe kierunki na zimę: Fuerteventura, Gran 

Canaria, Teneryfa, Madryt
•  Trasy krajowe do WRO i GDN 2 x dziennie 

(rano i wieczorem)
• wzrost liczby lotów z 174 do 276 tygodniowo
•  ok. 2 mln pasażerów rocznie (estymacja na 

podstawie rozkładu lotów na zimę 2014/15).

23 października 2014 r. 
Wystartowała baza operacyjna linii Ryanair na 
Lotnisku Warszawa/Modlin!  Zainaugurował ją 
LOT z Bolonii, który wylądował w Modlinie o 
godz. 12:00. Baza operacyjna w porcie lotniczym 
oznacza, że w Modlinie na stałe będą stacjonować 
(nocować) 2 samoloty Ryanaira. Uruchomienie 
bazy wiąże się także z wydłużeniem czasu ope-
racyjnego lotniska, oraz czasu pracy terminala. 
Pasażerowie będą mieli do dyspozycji więcej po-
łączeń (ponieważ samoloty będą wcześniej star-
tować i później wracać na lotnisko), co dla portu 
oznacza większą liczbę startów i lądowań dzien-
nie. Dotyczy to także uruchomionych ostatnio 
7 nowych kierunków. Wszystkie sklepy, punkty 
gastronomiczne i usługi, będą rozpoczynały swoją 
pracę wcześniej (już od wczesnych godzin poran-
nych, ok. 4:00) i później – po ostatnim przylocie 
– ją kończyły. Dzięki powstaniu bazy przewoźnik 
wprowadził 2 nowe trasy: do Aten i do Lizbony.

*  * * * *

Dzisiaj mija 11 lat od pierwszych formalnych 
spotkań w sprawie tego epokowego wydarze-
nia w naszym mieście. Dla niektórych czas ten 
wydaje się całym wiekiem. Nie brakowało w 
tym czasie sceptyków i malkontentów, którzy 
próbowali podcinać skrzydła inicjatywie lo-
kalnego samorządu. Tej skali przedsięwzięcie 
bowiem ma szansę zmienić oblicze ziemi no-
wodworskiej. Perspektywa choćby następnych 
11 lat to szybki rozwój i nie minie zbyt wiele 
czasu, żebyśmy byli w zupełnie innym miejscu 
– w strefie innowacyjnej przedsiębiorczości
i stabilnych zarobków.
W Nowym Dworze Mazowieckim powstała in-
westycja kosztem ponad 400 mln zł. Około 176 
mln stanowi dofi nansowanie z Unii Europej-
skiej, której instytucje analizowały powodzenie  
i potrzebę realizacji całego przedsięwzięcia. Pro-
gnozy okazały się trafne. Jesteśmy szóstym lot-
niskiem w Polsce pod względem przewożonych 
pasażerów po Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, 
Krakowie i Katowicach. Przed Lublinem, Zieloną 
Górą, Rzeszowem i innymi regionalnymi porta-
mi. W sierpniu tego roku została przekroczona 
granica opłacalności tego rodzaju przedsięwzię-
cia – lotnisko obsłużyło w tym roku milion pa-
sażerów. Od otwarcia to już ponad 2,5 mln ludzi 
przewinęło się przez nasze lotnisko.

17 czerwca 2014 
Trzy nowe kierunki z Modlina uruchomione na 
zimę to  Fuerteventura, Gran Canaria i Teneryfa. 
Wzrost liczby lotów z 174 do 276 tygodniowo. 

3 lipca 2014
Decyzją prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, 
Lotnisko Warszawa/Modlin już po raz trzeci 
otrzymało Certyfi kat Lotniska Użytku Publicz-
nego.  Tym razem Certyfi kat został przyznany na 
okres trzech lat. W dokumencie czytamy, że Port 
Lotniczy Warszawa/Modlin jest przygotowany do 
bezpiecznego wykonywania wnioskowanych ope-
racji lotniczych (…), a także posiada odpowied-
nią infrastrukturę, wyposażenie, potencjał ludzki
i procedury operacyjne, niezbędne dla zapewnienia 
bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych.

9 lipca 2014 r. 
Na lotnisku w Modlinie wylądował dwumiliono-
wy pasażer!

Sierpień 2014 r. 
Obsłużono milionowego w 2014 roku pasażera 
na lotnisku. Tym samym przekroczona została 
opłacalność operacyjna portu. 
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Wypożyczalnia rowerów coraz bliżej
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki ogłosiło postępowanie przetargowe celem 
stworzenia Sytemu Wypożyczalni Miejskich Rowerów (SWMR). Zadanie realizowane 
jest w ramach projektu „Twierdza Modlin – ponadregionalny produkt turystyki 
weekendowej”, dofi nansowanego ze środków Unii Europejskiej (Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013). 

W postępowaniu przetargowym swoje 

oferty złożyło 4 wykonawców. Roz-

piętość cen jest duża. Najdroższy wykonawca 

wskazał prawie trzykrotnie wyższą cenę niż 

ten, który złożył najniższą ofertę. Najwyż-

sza kwota zaproponowana za dostarczenie 

sprzętu i wykonanie elementów składowych 

systemu oraz świadczenie usługi opera-

tora systemu opiewa na kwotę 707  250 zł.

Z kolei najniższa wartość to 242  184 zł. 

Zwycięzcę postępowania poznamy po do-

konaniu uzupełnień, których na tym etapie 

musi dokonać część wykonawców. 

Możliwość wypożyczenia roweru to trend, 

który daje się zauważyć w wielu polskich 

miastach. Dlatego także w Nowym Dwo-

rze Mazowieckim zdecydowano się na 

realizację przedsięwzięcia, które posłuży 

zarówno mieszkańcom jak i turystom, któ-

rzy coraz liczniej odwiedzają nasze miasto. 

System Wypożyczalni Miejskich Rowerów 

ma być kolejną atrakcją przyciągającą jesz-

cze większą liczbę turystów. Tym samym 

budujemy z Twierdzy Modlin ponadre-

gionalny produkt turystyki weekendowej, 

oparty na jej historii i architekturze, Baśce 

Murmańskiej ale także wypożyczalni ro-

werów. 

Planowany system jest całkowicie bezpłat-

ny i obsługiwany w kilku miejscach miasta, 

dlatego też będzie działać na określonych 

zasadach.. Rower będzie można wypoży-

czyć na dwa sposoby:

•  rezerwując z wyprzedzeniem na spe-

cjalnie utworzonej stronie internetowej, 

określając miejsce i termin odbioru ro-

weru od operatora systemu

•  zamawiając bezpośrednio przez tzw. 

słupki przywoławcze rozmieszczone

w różnych częściach miasta, które po-

zwolą skontaktować się z operatorem 

systemu celem wypożyczenia. 

Istotne jest to, że tak działający system po-

zwoli wybrać użytkownikowi rower dosto-

sowany do jego potrzeb, co nie jest możliwe 

choćby w systemie warszawskim. Do wy-

boru będziemy mieli dwa rodzaje rowerów 

– pierwszy typu junior, przeznaczony dla 

dzieci oraz drugi typu senior dla pozosta-

łych użytkowników.

Część rowerów dodatkowo będzie wyposa-

żona w foteliki dla najmłodszych podróżują-

cych z tyłu na jednym rowerze z opiekunami.

W trosce o bezpieczeństwo każdy użyt-

kownik otrzyma regulowany kask i kami-

zelki odblaskowe a rowery będą posiadały 

dzwonki, odblaski oraz  oświetlenie przed-

nie i tylne.

Dodatkowo rowery zostaną wyposażone 

w wiele udogodnień jak błotniki, podpór-

Poszerzone „oko”
monitoringu 
miejskiego
TEKST WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

Tematyka monitoringu podnoszona wielo-
krotnie przez mieszkańców miasta ale nie 

pomijana przez Urząd została skutecznie i efek-
tywnie rozwiązana. Po przeprowadzonym, na 
przełomie września i października br. postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego, udało 
się wyłonić wykonawcę, który odpowiedzialny 
będzie za rozmieszczenie monitoringu na terenie 
miasta oraz rozbudowę Centrum Monitoringu.
Kamery zostaną rozmieszczone w dziewięciu 
miejscach tj.: ulica Sikorskiego – Młodzieżowa, 
w rejonie Publicznego Gimnazjum nr 2, ul. Bo-
haterów Modlina – przy przedszkolu, róg ulic 
Paderewskiego i Partyzantów - przy przystanku 
autobusowym, ul. Sempołowskiej – rejon boiska 
osiedlowego, w rejonie szkół przy ul. Maturzy-
stów, rejon ulic długiej i Akacjowej, rejon ulic
29 listopada i Moniuszki, rejon ulic Bema i Ma-
lewicza, rejon ulic Szkolnej i Źródlanej. Przy roz-
mieszczeniu części kamer, wykonawca skorzysta 
z istniejącej infrastruktury tj.: słupów oświetle-
niowych. Natomiast niektóre punkty z nowymi 
kamerami wymagają wybudowania słupa kame-
rowego.  
W związku z tym, iż miastu przybędzie aż 9 no-
wych urządzeń niezbędna jest rozbudowa Cen-
trum Monitoringu polegająca na dostarczeniu 
i montażu nowych serwerów, które zapisywać 
będą ciągły obraz rejestrowany przez kamery. 
Wykonawca, fi rma Xentia Sp. z o.o. z Warszawy, 
wykona przewidziane umową prace projektowe 
oraz instalacyjne w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia podpisania umowy, a tę planuje się podpisać 
28 października br.
Wartość inwestycji wynosi 444 681,90 zł. 

kę do roweru (tzw. nóżkę), kosz rowerowy 

na przód, koszyk na bidon, bagażnik tylny 

oraz mechanizm umożliwiający zamocowa-

nie roweru na czas postoju, zabezpieczający 

przed kradzieżą.

Liczymy na to, że  możliwość darmowego 

wypożyczenia rowerów ułatwi komunikację 

mieszkańców z różnych części miasta a tak-

że uatrakcyjni turystom zwiedzanie zarów-

no Twierdzy Modlin jak i pozostałej części 

naszego miasta. 

Za pomocą podobnych słupków będzie można za-
maówić rower

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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STAROSTA KRZYSZTOF KAPUSTA

Szanowni 
Państwo

W 
listopadzie br. zakończy się kaden-

cja 2010-2014 władz samorządo-

wych powiatu nowodworskiego. To 

co zrobiono w tej kadencji było na miarę moż-

liwości fi nansowych powiatu. Dzięki pozyskaniu 

środków z Unii Europejskiej, z dotacji krajowych 

i funduszy województwa mazowieckiego oraz 

współpracy z gminami można było zrealizować 

pilne zadania inwestycyjne na drogach powiato-

wych i w zakresie modernizacji szpitala. Pragnę 

podziękować wszystkim za owocną współpracę 

w rozwoju powiatu nowodworskiego w kaden-

cji 2010-2014. Poniżej prezentujemy informację

o realizacji zadań inwestycyjnych w mijającej ka-

dencji. Zapraszamy Państwa na stronę powiato-

wą Faktów Nowodworskich.

Podsumowanie kadencji samorządu powiatowego
2010-2014
TEKST I FOTO W. MAJCHRZAK

M
ijająca kadencja 2010–2014 wymagała 

od władz powiatowych podejmowania 

trudnych wyborów i decyzji wobec 

niedostatku środków fi nansowych na inwesty-

cje. Stąd też ważnym elementem  realizacji zadań 

inwestycyjnych były nie tylko środki własne, ale 

także pozyskane z funduszy unijnych, z budże-

tu centralnego, z programów dofi nansowanych 

przez samorząd województwa mazowieckiego 

oraz  uzyskane w ramach wsparcia wspólnych 

zadań od miast i gmin naszego powiatu. Dzięki 

temu w powiecie zrealizowano wiele przedsię-

wzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury 

drogowej oraz społeczno-gospodarczej. 

Przebudowano i zmodernizowano kilkadziesiąt 

km dróg powiatowych, a największą inwestycją 

drogową powiatu mijającej kadencji była prze-

budowa drogi powiatowej Sowia Wola – Augu-

stówek – Czosnów łącząca drogę wojewódzką 

nr 579 z drogą krajową nr 7. Koszt całkowity tej 

inwestycji wyniósł 16,5 mln zł, w tym dofi nan-

sowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego zamknęło się kwotą 13,3 mln zł. 

Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym była 

przebudowa drogi powiatowej Czosnów – Kazuń 

Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 

na kwotę 5,3 mln zł. 

Przebudowano także: odcinek drogi powiatowej 

wraz z położeniem chodników w Nowym Mo-

dlinie, drogę powiatową Pieścirogi – Siennica, 

drogę powiatową  Czosnów – Łomna – Łomian-

ki wraz z budową chodnika w Pieńkowie, dro-

gę powiatową Miączynek – Smoszewo – Nowe 

Trębki, drogę powiatową Ruszkowo – Studzianki 

– Nuna, drogę powiatową Śniadówek – Goławi-

ce – Pomiechówek z remontem mostu na rzece 

Wkrze, wykonano remont poboczy na drodze 

powiatowej w Starej Dąbrowie,  położono chod-

nik na drodze powiatowej w Nowym Wilkowie 

oraz przebudowano chodnik w ul. Morawicza

w Nowym Dworze Mazowieckim. W inwesty-

cjach drogowych w ramach umów partnerskich 

uczestniczyły gminy Czosnów, Leoncin, Pomie-

chówek i Nowy Dwór Mazowiecki przekazując 

stosowne dotacje. Na ukończeniu są dwa zadania 

drogowe: przebudowa drogi powiatowej na od-

cinku Szczypiorno – Błędowo, na którą powiat 

otrzymał dofi nansowanie z subwencji krajowej

w wysokości 1,6 mln zł i przebudowa ul. Czar-

neckiego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Przewidywany termin zakończenia robót to ok. 

15 listopada 2014 r.

W kadencji 2010-2014 samorząd powiatowy suk-

cesywnie wspierał modernizację i rozbudowę szpi-

tala powiatowego. Dobudowano nowe skrzydło 

szpitala gdzie utworzono pracownię tomografi i 

komputerowej oraz doposażono zakłady diagno-

styki obrazowej i laboratoryjnej w sprzęt diagno-

styczny. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł

4,5 mln zł, dofi nansowanie z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego osiągnęło kwotę

3,8 mln zł, a środki własne powiatu wyniosły

700 tys. zł. Remonty i modernizacje wykonane 

zostały na Oddziale Dziecięcym i Wewnętrznym 

szpitala. W latach 2013-2014 wykonano termo-

modernizację budynków użyteczności publicz-

nej Nowodworskiego Centrum Medycznego ze 

środków uzyskanych z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym 

budynku A Przychodni Specjalistycznej i POZ

w Zakroczymiu. Powiat dofi nansował to zadanie 

kwotą 184,8 tys. zł. Powiat udzielił także wsparcia 

fi nansowego na modernizację budynku POZ przy 

ul. Mieszka I w Nowym Dworze Mazowieckim

w kwocie 114 tys. zł.  Na ukończeniu jest realizacja 

projektu obejmującego kompleksową informa-Oddział dziecięcy szpitala powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim

Tomograf komputerowy w szpitalu powiatowym



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE WIEŚCI Z POWIATU

7

tyzację Nowodworskiego Centrum Medycznego. 

Planowane dofi nansowanie ze środków unijnych 

tego zadania wyniesie ok. 2,4 mln zł. 

W ramach opieki nad seniorami wybudowano 

ogród terapeutyczny w Domu Pomocy Społecz-

nej w Nasielsku. Całkowity koszt inwestycji wy-

niósł 1,3 mln zł, w tym dofi nansowanie z EFRR 

ok. 1,1 mln zł. 

Od nowego roku szkolnego 2013/2014 nową sie-

dzibę otrzymała młodzież Zespołu Placówek Edu-

kacyjnych. Koszt modernizacji i przystosowania 

budynku po starostwie przy ul. Mazowieckiej 10  

dla potrzeb edukacyjnych wyniósł 1,2 mln zł. 

W ramach 100% dofi nansowania ze środków 

unijnych w wysokości 723 tys. zł zrealizowano 

projekt z zakresu wykluczenia cyfrowego pn. 

„Razem w świat z powiatem nowodworskim”. Za-

instalowano 110 komputerów z podłączeniem do 

sieci internetowej w 8 jednostkach  powiatowych 

tj.: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

w Zespole Placówek Edukacyjnych i Liceum 

Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazo-

wieckim, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Pomiechówku, w Domu Pomocy Społecznej

w Nasielsku, w Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

i w Nasielsku, w placówkach opiekuńczo-wycho-

wawczych typu rodzinnego w Głusku i w Cegielni 

Kosewo oraz w 30 gospodarstwach domowych (ro-

dziny zastępcze) z terenu powiatu nowodworskiego. 

Dzięki pozyskaniu środków z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej zakupiono dla KP Państwowej Straży Po-

żarnej w Nowym Dworze Mazowieckim samo-

chód ratowniczo-gaśniczy, ubrania gazoszczelne, 

ubrania nurkowe oraz sprzęt służący ogranicze-

niu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska. 

Ponadto powiat nowodworski uczestniczył

w następujących projektach fi nansowanych ze 

środków Unii Europejskiej: 1) Przyspieszenie 

wzrostu konkurencyjności województwa ma-

zowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy 

o Mazowszu, 2) Rozwój elektronicznej admini-

stracji w samorządach województwa mazowiec-

kiego wspomagającej niwelowanie dwudzielno-

ści potencjału województwa, 3) Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodat-

kowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczo-

we – Zagrajmy o sukces, 4) Czas na aktywność,

5) Wiedza i umiejętności kluczem do sukcesu oraz

6) Wzmocnienie potencjału instytucyjno-kadro-

wego 5 jednostek samorządu terytorialnego. 

Ogółem w kadencji 2010-2014  na wydatki inwe-

stycyjne powiat nowodworski przeznaczył około 

31,4 mln zł, w tym uzyskał dofi nansowanie na re-

alizację projektów ze środków unijnych w kwocie 

ok. 11,6 mln zł.

Zespół Placówek Edukacyjnych

Droga Sowia Wola–Augustówek–Czosnów

Razem w świat z Powiatem Ogród terapeutyczny w DPS w Nasielsku
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Sportowy Nowy Dwór
TEKST MARTYNA KORDULEWSKA FOTO ORGANIZATORZY

Kolejny raz docenione zostały starania władz samorządowych Nowego Dworu 
Mazowieckiego o rozwój sportu na swoim terenie. 9 października Burmistrz 
Miasta, Jacek Kowalski odebrał z rąk zarządu Klubu Sportowa Polska wyróżnienie 
„Sportowa Gmina 2014” oraz „Lider Sportowej Polski”.

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przy-

znawane jest samorządom, które 

umiejętnie łączą budowę nowoczesnych 

obiektów sportowych z programem roz-

woju sportu i rekreacji, przez co stają się 

centrum sportowo-rekreacyjnym w regio-

nie. Kapituła konkursu bierze pod uwa-

gę zarówno inwestycje, jak i zapewnienie 

szerokiej oferty dla mieszkańców, rodzaj i 

liczbę organizowanych wydarzeń sporto-

wych. Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał to 

wyróżnienie piąty raz z rzędu. Doceniając 

konsekwencję władz w budowaniu spor-

towego oblicza Miasta, Klub nagrodził je 

tytułem Lidera Sportowej Polski. Finałowa 

gala konkursu odbyła się 9 października w 

Warszawie. Wśród prowadzących był m.in. 

Andrzej Supron.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki w ciągu 

ostatnich lat wzbogaciło się m.in. o basen, 

nowoczesne boiska przy każdej szkole, Orli-

ki, Biały Orlik, halę sportową. Niedawno za-

kończyła się termomodernizacja NOSiR’u.

Wkrótce rozpoczną się prace na stadionie 

miejskim, powstanie hala sportowa przy 

szkole na Osiedlu Młodych. Miasto jest go-

spodarzem licznych imprez. Wspiera młode 

talenty przez stypendia i nagrody sportowe. 

Rozwijają się sekcje sportowe. Nowodwor-

scy sportowcy staja się rozpoznawalni na 

arenie międzynarodowej.

Więcej na www.sportowapolska.eu.

Półmetek projektu
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

Projekt „Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji fi nan-
sowej i rodzinnej – eInclusion” znajduje się na półmetku. Dotychczas miastu Nowy 
Dwór Maz., poza utworzeniem infrastruktury sieciowej (rozmieszczenie na terenie 
miasta nadajników radiowych, służących do uruchomienia sieci Internet), udało 
się pozyskać 200 benefi cjentów, w tym 100 niepełnosprawnych, którzy otrzymają 
bezpłatnie zestaw komputerowy z dostępem do Internetu.

W drugiej połowie września rozstrzygnię-
to przetarg na dostawę i rozmieszczenie

w domach benefi cjentów ww. zestawów kom-
puterowych. Mieszkańcy Nowego Dworu Maz. 
mogą spodziewać się, iż w najbliższym czasie, 
przedstawiciele fi rmy MARVEL Sp. z o.o. z Ło-
dzi zapukają do ich domów w celu weryfi kacji 
sygnału internetowego. Wykonawca zapropo-
nuje do wyboru dwa terminy ww. weryfi kacji.
W związku z powyższym, pracownik Wydziału 
Projektów Infrastrukturalnych Pan Michał Sobo-

la, będzie kontaktował się telefonicznie w sprawie 
wyboru przez benefi cjentów projektu dogodnego 
terminu weryfi kacji sygnału internetowego. Po 
dokonanej pozytywnej weryfi kacji, systematycz-
nie w terminie do 22 grudnia br. realizowane 
będą dostawy sprzętu komputerowego do do-
mów benefi cjentów projektu.
Ponadto, benefi cjenci projektu mogą liczyć także 
na tzw.: wsparcie techniczne  oraz opiekę serwi-
sową świadczoną przez fi rmę MARVEL Sp. z o.o.
Będą to usługi świadczone w sytuacjach awarii 

technicznych oraz obsługi komputera zarówno 
w domach benefi cjentów jak i z wykorzystaniem 
tzw.: „narzędzi zdalnych”.
Władze Miasta chciałyby uczulić mieszkańców 
będących benefi cjentami projektu, aby zwracali 
uwagę na fakt, iż pracownicy fi rmy MARVEL Sp. 
z o.o. z Łodzi (ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź), będą 
dysponować odpowiednimi upoważnieniami 
wystawionymi przez Burmistrza Miasta i tylko 
taki dokument powinien umożliwić weryfi kacje 
sygnału internetowego oraz dostawę zestawu 
komputerowego.
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Ostatnia termomodernizacja w ramach projektu
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

„Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym 
Dworze Mazowieckim” dobiega końca. Pod koniec września ukończono prace 
inwestycyjne przy ostatnim obiekcie objętym projektem jakim był Nowodworski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Przypomnijmy, że fi rma AMAT Sp. z o. o. z War-
szawy zobowiązana była zrealizować umowę 

do 3 października br. Jednak prace termomoder-
nizacyjne przebiegły na tyle sprawnie, że umoż-
liwiły dokonanie odbioru inwestycji już 25 wrze-
śnia br. (gotowość do odbioru wykonawca zgłosił
19 września br.). W ramach podpisanej 6 maja br. 
umowy z fi rmą AMAT Sp. z o.o. wykonano ter-
momodernizację ścian zewnętrznych budynku, 
wykonano modernizację instalacji wentylacji hali 
oraz zainstalowano pompę ciepła. Całość inwe-
stycji wyniosła 2  083  503 49 zł z czego przeszło 
150 000,00 zł Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał 
jako bezzwrotne dofi nansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013.
Przypomnijmy, że w ramach projektu „Termo-
modernizacja dziewięciu budynków użyteczno-
ści publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim” 
Miasto otrzymało dofi nansowanie ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013  w kwocie 
3  000  000,00 zł na termomodernizację budyn-
ków takich jak: Publiczne Przedszkole nr 3, Pu-
bliczne Przedszkole nr 1, Publiczne Gimnazjum

nr 2, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 3, Ze-
spół Szkół nr 2, Publiczne Przedszkole nr 4, Szko-
ła Podstawowa nr 5, NOSiR.
Całkowita kwota projektu wynosi około 
7 400 000,00 zł

Turystycznie w Parku Trzech Kultur w Twierdzy Modlin
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

Idea utworzenia w zabytkowej Twierdzy Mo-
dlin Parku Trzech Kultur właśnie się spełnia. 

Po ciężkich staraniach Miastu udało się po-
zyskać dofi nansowanie na rewitalizację parku
w Twierdzy Modlin i utworzenie w nim tzw.: 
Parku Trzech Kultur. Wniosek o dofi nansowanie 
złożony w czerwcu br. do Mazowieckiej Jednost-
ki Wdrażania Programów Unijnych uzyskał po-
zytywną opinię zarówno formalną jak i meryto-
ryczną (90% możliwych do uzyskania punktów)
i tym samym znalazł się na liście rankingowej 
projektów skierowanych do dofi nansowania.
Z 62 podmiotów ubiegających się o dofi nan-
sowanie,  Miasto znalazło się wśród szczęśliwej

14 gmin i powiatów, które otrzymają wsparcie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Dzięki 
pozyskanym środkom uda się zrealizować zada-
nie w zakresie: odtworzenia historycznego ukła-
du alei i remontu ich nawierzchni, modernizacji 
oświetlenia, zakupu małej architektury (ławki, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery), odnowie-
nia szlaku turystycznego biegnącego przez park. 
Poza tym w ramach projektu przewidziano utwo-
rzenie systemu oznaczeń i tablic informacyjnych 
oraz opracowanie i publikację mapy i przewodni-
ka po Parku Trzech Kultur. Ciekawostką będzie 
utworzenie przestrzeni do odpoczynku dla tu-

rystów oraz miejsca do pielęgnacji małych dzie-
ci, które stanowić będą duże udogodnienie dla 
rodzin poruszających się po Twierdzy Modlin. 
Park Trzech Kultur będzie monitorowany przez 
mobilne kamery bezprzewodowe. Czasu na reali-
zację jest niewiele, ponieważ ukończenie projek-
tu zaplanowano na 30 czerwca 2015 r. Tak więc
w przyszłym roku, w upalne letnie dni mieszkań-
cy Twierdzy Modlin będą mogli odpoczywać w 
Parku Trzech Kultur. 
Całość nakładów fi nansowych  na projekt wynosi 
748 615,00 zł, z czego w ramach dofi nansowania 
z RPOWM 2007 – 2013 Nowy Dwór Mazowiecki 
otrzyma 75% tj.: 561 461,25 zł.

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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Sport to zdrowie…
TEKST I FOTO WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH 

Miasto Nowy Dwór Maz. zdając sobie sprawę, że sport to zdrowie podejmuje 
kolejne wyzwania z zakresu kultury fi zycznej (kolejne po budowie basenu, 
termomodernizacji budynku NOSiR, siłowni na świeżym powietrzu, czy budowy 
„Orlików”). Wyzwania niemałe, nietanie, ale bardzo nowatorskie a przede wszyst-
kim pro ekologiczne i pro społeczne.

Pierwsze z nich polega na budowie sali gimna-
stycznej wraz z widownią przy Szkole Podsta-

wowej nr 7 zlokalizowanej przy ul. Młodzieżowej 1
w Nowym Dworze Mazowieckim, a wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół nr 1 – w technologii bu-
downictwa wysokoenergooszczędnego. Umowa 
na to zadanie została podpisana 14 października
a wykonawcą jest fi rma PRO-INVEST z Dąbrowy 
Górniczej. Wykonawca, na wykonanie zadania ma 
czas do 1 sierpnia 2016 roku. Tak więc w drugiej 
połowie 2016 roku mieszkańcy będą mogli korzy-
stać z bardzo nowoczesnego obiektu sportowe-
go, o łącznej powierzchni użytkowej 4558,51 m2.
Obiekt będzie umożliwiał uprawianie takich dys-
cyplin sportowych jak: siatkówka, koszykówka, 
piłka nożna (pełnowymiarowe boisko do piłki 
nożnej na parterze obiektu), piłka ręczna, a także 
squash (2 boiska na poziomie -1), balet, fi tness, 
tenis stołowy. Ponadto obiekt oferować będzie 
gabinet odnowy biologicznej oraz saunę. Na tere-
nie przylegającym do obiektu utworzona zostanie
60-metrowa bieżnia czterotorowa oraz skocznia
w dal. Aby usprawnić dojazd do obiektu utworzo-
ny zostanie parking na około 60 miejsc postojo-
wych oraz 3 miejsca dla autokarów.  
Należy podkreślić, że poza wielofunkcyjnością 
obiektu, o jego wyjątkowym charakterze świadczy 
fakt, iż będzie on obiektem wysokoenergooszczed-
nym, spełniającym najwyższą klasę energooszczęd-
ną A. Zostaną w nim zastosowane pompy ciepła
w postaci pionowych sond gruntowych przezna-
czonych do ogrzewania i chłodzenia obiektu a także 
przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacja 
mechaniczna  z odzyskiem ciepła oraz  instalacja fo-

towoltaiczna do pozyskiwania energii elektrycznej 
ze słońca na potrzeby własne obiektu.
Dzięki zastosowaniu mechanizmów Odnawial-
nych Źródeł Energii, oraz wyliczeń wykonanych 
przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, 
Miasto ubiega się o dofi nansowanie części tej 
inwestycji ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wartość inwestycji wynosi przeszło 18 000 000,00 zł. 
Kolejne wyzwanie inwestycyjne z dziedziny spor-

tu to Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno-
-rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim- 
Modernizacja Stadionu Miejskiego – przebudowa 
trybun. Wykonawca, fi rma PBM POLSKI DOM 
Sp. z o.o. z Mławy, w okresie od 10 października 
br. do 30 października 2015 roku, prowadzić bę-
dzie prace obejmujące budowę trybun wraz z za-
pleczem socjalnym. W ramach inwestycji zosta-
nie wykonany trzykondygnacyjny nowoczesny 
obiekt. Na parterze zaprojektowano hol główny, 
cztery szatnie dla zawodników, szatnie  dla trene-
rów, pomieszczenie dla pomocy medycznej oraz 
kontroli antydopingowej. Na piętrze pierwszym 
przewidziano część biurową, salę konferencyjną 
oraz 6 szatni lekkoatletycznych. Poziom drugi za-
rezerwowano na pomieszczenia dla spikera, ko-
mentatorów, VIP-ów, szefa bezpieczeństwa oraz 
zadaszoną trybunę mieszczącą 48 osób.
Nowopowstałe trybuny wraz z dopiero co odno-
wionym budynkiem NOSiR stanowić będą spój-
ny i jednocześnie nowoczesny obiekt sportowo- 
rekreacyjny.
Wartość inwestycji wynosi 5 630 446,63 zł.

Wizualizacja hali sportowej na Osiedlu Młodych
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Następne dwa 
dziki odłowione
TEKST I FOTO RED. 

Informujemy, że na terenie miasta prowadzone 
są działania polegające na bezpiecznym odła-

wianiu dzików. Kolejne dwa zdrowe osobniki 
zostały odłowione 21 października. Zwierzęta 
zostały bezpiecznie przewiezione do lasu. 
To już 4 osobniki jakie zostały odłowione i wy-
wiezione z miasta. Wcześniej, dokładnie 8 paź-
dziernika odłowione zostały dwa pierwsze dziki.  
Akcję, na zlecenie miasta prowadzi łowczy z Koła 
WKRA.
Ponieważ odłownie będą ustawiane także w in-
nych miejscach, zarówno na Osiedlu Młodych i 
w okolicach „Dębowego Parku” prosimy do nich 
nie podchodzić i nie utrudniać w inny sposób 
odłowu dzików. 

Kolejny tytuł Gmina Fair Play 
dla Miasta!
TEKST ANETA PIELACHPIERSCIENIAK FOTO ORGANIZATORZY

Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał tytuł Gmina Fair Play. To kolejne wyróżnienie dla 
miasta w tym prestiżowym konkursie. Nagrodę, pamiątkową statuetkę i certyfi kat 
odebrał osobiście burmistrz Jacek Kowalski. 

Jak czytamy na stronie www.gmina.fairplay.
pl „głównym celem konkursu  „Gmina Fair 

Play” jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów 
przyjaznych dla inwestorów, tworzących właści-
we warunki obsługi inwestycji. Inicjatywa ta ma 
ugruntowaną pozycję, cieszy się zaufaniem sa-
morządów, a laureaci konkursu zyskują wysokie 
oceny dotyczące obsługi inwestycji od  inwesto-
rów realizujących swoje przedsięwzięcia na te-
renach należących do naszych laureatów. W tym 
roku 24 gminy spełniły wymagania konkursowe 
i tym samym zostały im przyznane równorzędne 
certyfi katy „Gmina Fair Play 2014”. Wśród lau-
reatów są gminy, które uczestniczą w konkursie 
po raz pierwszy ale są też takie, które uczestniczą 
w  nim od  wielu lat, im wręczone zostały Złote 
i Diamentowe Statuetki”. 
Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom te-
gorocznej edycji odbyła się 17 października br. 
w Warszawie w Hotelu Bristol. Gościem specjal-
nym wydarzenia był wicepremier i minister go-
spodarki Janusz Piechociński. Z jego rąk wszyscy 
laureaci otrzymali nagrody i  certyfi katy. Wice-
premier pogratulował też laureatom uzyskanych 
wyników „nie tylko w ramach konkursów, w któ-
rych brali udział ale także w  codziennej pracy, 
jaką wykonują na rzecz lokalnych społeczności 
i biznesu, a która przekłada się na sukcesy Polski”. 
Komentując otrzymanie tytułu burmistrz Jacek 
Kowalski powiedział: „Gmina Fair Play – Certy-
fi kowana Lokalizacja Inwestycji”   to prestiżowy 
konkurs, dlatego uczestnictwo w nim co roku trak-
tujemy priorytetowo. Ten tytuł jest ogromnym wy-
różnieniem dla każdego samorządu, dla nas także. 
Otrzymanie go po raz siódmy potwierdza słuszność 
działań podejmowanych przez nowodworski samo-
rząd w zakresie tworzenia sprzyjających warunków 
do inwestowania i prowadzenia tu działalności go-

spodarczej. Zdobycie tytułu „Gmina Fair Play” to 
także dowód na to, że władze miasta współpracują 
z przedsiębiorcami, są otwarte na nowe inwestycje 
i gwarantują  profesjonalną obsługę inwestycyjną”. 
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Inwestujemy: w drogi, chodniki, infrastrukturę i …

i chodników. Na ich realizację wydano dokład-
nie 5.558138,91 zł. Najwięcej pieniędzy bo aż 
1.851561,93 zł wydano na ten cel w 2011 roku. 
Skalę wydatków w poszczególnych latach obra-
zuje wykres.

W tym wydaniu Faktów Nowodworskich kontynuujemy temat wydatków miasta 
na inwestycje włączając w to remonty i modernizację dróg, chodników oraz 
realizację innych zadań zgłaszanych przez mieszkańców. Będą to sprawy, którymi 
zajmuje się na co dzień Wydział Gospodarki Komunalnej. W dalszej części pod-
sumowania skupimy się na dużych projektach inwestycyjnych, które realizuje 
Wydział Projektów Infrastrukturalnych. 

Ponad 5 i pół miliona zł wydano z budżetu mia-
sta na remonty dróg i chodników w latach 2010–
2014. 

ODNOWIONE DROGI I CHODNIKI

W latach 2010–2014 miasto wykonało ponad 
30 zadań związanych stricte z remontami  dróg 

Remonty nie ominęły żadnej z dzielnic miasta. I tak:

W CENTRUM MIASTA I NA PÓLKU wykona-
no: remont schodów przy ul. Inżynierskiej, nowe 
chodniki przy ul. Chemików i ul. Daszyńskiego, 
parking przy ul. Bohaterów Modlina, remont dro-
gi wewnętrznej przy ul. Warszawskiej i chodnika 
przy ul. Bohaterów Modlina, remont placu pod 
miasteczko ruchu drogowego, nowe schody przy 

ul. Spacerowej i plac przy ul. Modlińskiej, od-
nowiono nawierzchnię ulicy Segmentowej oraz 
parkingu przy ul. Zakroczymskiej, remont chod-
nika łączącego ul. Inżynierską z ul. Sempołowską 
oraz chodników w rejonie ulic Sawy, Modlińskiej 
i Legionów, remont ciągu pieszo-jezdnego przy 
ul. Paderewskiego 12, modernizację chodników 
przy ul. Bohaterów Modlina, Lotników, zmoder-
nizowano ul. Ziemowita i ul. Inżynierską. 

Zmodernizowana ul. Inżynierska Nowe chodniki przy ul. Daszyńskiego

Nowe chodniki przy ul. Chemików

Schody przy ul. Inżynierskiej
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W MODLINIE STARYM wyremontowano ulice Dworcową, Prusa, skrzyżo-
wania w ul. Prusa, drogę wewnętrzną przy ul. Źródlanej, wykonano remont 
nawierzchni w ul. Kolejowej, przy ul. Szkolnej wykonano zatokę autobusową 
oraz zmodernizowano chodnik.  

Nowa nawierzchnia w ul. Segmentowej ...i Księcia Ziemowita

Nowe chodniki w ulicach Sawy i Legionów

Wyremontowany plac pod miasteczko ruchu drogowego

ul. Dworcowa

ul. Prusa

ul. Kolejowa

Zatoka autobusowa i chodniki przy ul. Szkolnej
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NA OSIEDLU MŁODYCH zmodernizowano
ul. Okulickiego – położono nową nawierzchnię, 
oznakowanie poziome, przebudowano rondo i 

dojazd do ronda, dzięki czemu zyskano kilkana-
ście  miejsc parkingowych. Częściowo została też 
wykonana ul. Młodzieżowa na odcinku od stacji 

Nowe chodniki w ul. Okulickiego ul. Okulickiego – nowa nawierzchnia i parkingi

Częściowo zmodernizowana ul. Młodzieżowa ul. Wyszyńskiego

Przebudowane rondo przy ul. Młodzieżowej. Ustawiono nowe latarnie i wykonano nasadzenia

W DZIELNICY NOWODWORZANKA WYRE-
MONTOWANE ZOSTAŁY drogi wewnętrzne  
przy ul. Łęcznej oraz PCK a także zmodernizo-
wano ul. Wierzbową.

ul. Wierzbowa

trafo do ronda. Wyremontowany został parking 
przy ul. Wojska Polskiego, a także zmodernizo-
wano ul. Wyszyńskiego. 
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TWIERDZA MODLIN – tu wyremontowano 
chodniki przy ul. Chrzanowskiego, nawierzchnię 
w ul. Bema, wykonano remont drogi wewnętrz-

nej przy ul. Ledóchowskiego oraz ul. 29 Listopa-
da i nawierzchnię ul. Ledóchowskiego, zmoder-
nizowano zatokę autobusową przy ul. Szpitalnej 

Zmodernizowany parking przy ul. Moniuszki Zatoka autobusowa Twierdza Modlin

Wyremontowane chodniki przy 
ul. Chrzanowskiego

ul. Bema

ul. 29 listopada ul. Ledóchowskiego

i chodniki przy ul. Malewicza. Zmodernizowano 
też parking przy ul. Moniuszki. 
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W zestawieniu, które otrzymała nasza redakcja 
od Wydziału Projektów Infrastrukturalnych uję-
tych jest 26 zadań inwestycyjnych jakie zostały 
zrealizowane w latach 2010–2014. Warto jednak 
zaznaczyć, że niektóre składały się z kilku zadań 
jak np. projekt dotyczący termomodernizacji. 
W omawianym okresie na realizację tych zadań 
miasto wydało prawie 130 milionów złotych. 
Częściowo te środki udało się pozyskać z fundu-
szy zewnętrznych. Kwota pozyskanego dofi nan-
sowania wynosi prawie 40 milionów złotych co 
stanowi 30,77% ogółu wydatków. 

Nakłady na inwestycje w latach 2010-2014 
oraz pozyskane fundusze zewnętrzne

ul. Akacjowa ul. Zachodnia

–  przebudowa drogi gminnej w ul. Mieszka I i Kaszewskiego. W ramach zadania wykonano ścieżkę 
rowerową, chodnik dla pieszych na całej długości oraz nakładkę bitumiczną na odcinku od ul. Ka-
szewskiego do przejazdu kolejowego w ul. Mieszka I. 

–  drogi o nawierzchni utwardzonej  w ulicach: Akacjowa, Miła, Dobra, Dębowa, Piaskowa, Zachodnia 
o łącznej powierzchni 18 591 m2. Zakres prac obejmował m.in.: nową nawierzchnię ulic, oświetlenie 
uliczne, chodniki, ścieżki rowerowe. 

WYKONANE INWESTYCJE TO:
–  wybudowano odcinek 262 mb drogi wraz

z oświetleniem, obustronnymi chodnikami
i ścieżką rowerową w ulicy Przemysłowej.

Parkingi w ul. gen. Berlinga

–  przebudowano drogę w ulicy Gen. Berlinga. W 
ramach zadania wykonano m.in.:

–  nową nawierzchnię, oświetlenie uliczne, chod-
niki. 

40 000 000,00

130 000 000,00
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– przebudowę dróg w ul. Środkowej i Współcze-
snej wraz z przebudową kolizji energetycznych
i teletechnicznych oraz budową oświetlenia 
ulicznego.

ul. Środkowa Termomodernizacja PP3 Kotłownia na Pellet ZS3

Termomodernizacja PP4 Termomodernizacja ZS3

–  wykonano przebudowę południowej części 
ulicy Leśnej wraz z chodnikami, oświetleniem 
ulicznym i sygnalizacją świetlną na skrzyżowa-
niu z drogą wojewódzką nr 630.

–  wybudowano boisko szkolne o nawierzchni 
poliuretanowej o wymiarach 32 x 44 m oraz 

Lodowisko „Biały Orlik”

bieżnię czterotorową o długości 60 m w Zespole 
Szkół nr 2. 

–  zrealizowano termomodernizację budynków 
użyteczności publicznej, pozwalającą zwięk-
szyć efektywność energetyczną tych obiektów. 
W dwóch obiektach wykorzystano odnawialne 

źródła energii poprzez montaż pompy ciepła 
(NOSiR) i wykorzystania pelletu (ZS3).

Budynki, które wchodziły w zakres projektu to: Pu-
bliczne Przedszkole nr 1, Publiczne Przedszkole nr 3,
Publiczne Przedszkole nr 4 w Modlinie Twierdzy, 

Przebudowana ul. Leśna i Wojska Polskiego

Nowa bieżnia ZS2
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Szkoła Podstawowa Nr 5, Publiczne Gimnazjum
Nr 2, Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 3, Hala 
widowiskowo-sportowa NOSiR, Urząd Miejski. 
–  wykonano instalację lodowiska składanego 

„Moje boisko ORLIK 2012 przy Gimnazjum 
nr 2 przy ulicy Młodzieżowej 3. 

–  wykonano adaptację budynku nr 164 przy 
ulicy Ledóchowskiego z przeznaczeniem na 
siedzibę Centrum Usług Turystycznych i Mu-
zeum Kampanii Wrześniowej (obecnie ulica 
Baśki Murmańskiej 164). W ramach zadania 
wykonano m.in. wymianę instalacji CO, wod.-
-kan., elektrycznej, wymianę stolarki okiennej, 
wymianę pokrycia dachowego.  

–  zaprojektowano i wykonano rozbudowę Szko-
ły Podstawowej nr 7 przy ulicy Młodzieżowej 1 
o powierzchni użytkowej 5 866,01 m2 i kubatu-
rze 21 317,30 m3.  

Rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 7 Hala sportowa Twierdza Modlin

Nowy Plac zabaw dla przedszkolaków Wyremontowane i wyposażone sale fi lii PP3

Wyremontowane i wyposażone sale fi lii PP3 Nowe łazienki w fi lii PP3

Szkoła powiększyła się o 20 sal lekcyjnych  pogru-
powanych po dwie połączone ze sobą zapleczem, 
salę komputerową, salę do nauki języków obcych, 
bibliotekę z czytelnią i centrum multimedialny, 
pokój nauczycielski wraz z zapleczem socjalnym
i sanitariatem, gabinet dyrektora i wicedyrekto-
rów połączone z sekretariatem, pokoje wyposa-
żone w łącza internetowe, gabinety pedagoga, 
psychologa i logopedy, gabinet lekarski, szatnię 
dla nauczycieli, łazienki, w tym jedna przystoso-
wana dla osób niepełnosprawnych z pomieszcze-
niem umożliwiającym umycie dziecka. 
–  zaprojektowano i wybudowano Salę gimna-

styczną wraz z zapleczem socjalnym w Zespole 
Szkół Modlin Twierdza o powierzchni użytko-
wej 1 542 m2 i kubaturze 12 998,61 m3

–  zaadaptowano część budynku Zespołu Szkół 
nr 2 na potrzeby Przedszkola Publicznego.

Prace zrealizowane w ramach zadania to: 
•  przebudowa trzech sal lekcyjnych na dwie sale 

przedszkolne. Sale zostały wyremontowane
i pomalowane, wymieniono oprawy oświetle-
niowe zamontowano osłony na grzejniki. Każ-
da sala przedszkolna ma pełny węzeł sanitarny 
dla najmłodszych dzieci. 

• wyremontowano korytarz,
• chodnik i wejście do budynku fi lii Przedszkola,
• ogrodzenie placu zabaw,
•  wymianę drzwi do sal na odpowiadające prze-

pisom,
•  oddzielono szkołę od przedszkola za pomocą 

drzwi aluminiowych o wymiarach 180x200
i odporności ogniowej EI60.

•  wykonano remont i przebudowę pomieszczeń 
przeznaczonych pod technologię żywienia 
dzieci.
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•  przeprowadzono dostawę i montaż wyposaże-
nia ruchomego (meble, sprzęt, urządzenia).

•  Wykonano nowy plac zabaw dla dzieci wraz
z montażem sztucznej nawierzchni bez-
piecznej. 

–  wybudowano budynek dla Ośrodka Po-
mocy Społecznej przy ulicy Partyzantów 7
o powierzchni użytkowej 926 m2 i kubaturze 
2 741 m3

–  wykonano adaptację budynków powojsko-

Kryta pływalnia

Nowodworski Ośrodek Kultury

Modernizacja targowiska miejskiego

wych przy ulicy Paderewskiego o łącznej po-
wierzchni użytkowej 869,54 m2 i kubaturze
6 263 m3 dla potrzeb Nowodworskiego Ośrod-
ka Kultury

–  wybudowano krytą pływalnię z zapleczem do 
odnowy biologicznej. Obiekt jest w pełni do-
stosowany do korzystania przez osoby niepeł-
nosprawne i na wózkach inwalidzkich. Kryta 
pływalnia jest obiektem przystosowanym do 

uprawiania wszelkich dyscyplin pływackich, 
oraz do celów rekreacyjnych na szczeblu lo-
kalnym.

–  wykonano stalową wiatę o wymiarach 104 x 15 m
i wysokości 6,1 m krytą poliwęglanem wraz 
z utwardzeniem terenu. Powierzchnia zabu-
dowy – 942,60 m2, powierzchnia całkowita
1 560 m2.
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Rewitalizacja Parku Miejskiego

Rewitalizacja Parku Miejskiego

Kolektory słoneczne

–  zrealizowano projekt pn. „Rewitalizacja par-
ku miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy 
wymiar przestrzeni życia publicznego”. Rewi-
talizacja parku miejskiego w Nowym Dworze 
Maz., która przywróciła świetność i dawny 
urok założenia historycznego. W parku po-
wstał bezpłatny punkt dostępu do Internetu – 
tzw. hot spot oraz infomat

 

Ścieżka dydaktyczna parku

–  zainstalowano w 146 indywidualnych gospo-
darstwach domowych  zestawów kolektorów 
słonecznych do podgrzewania wody dla ce-
lów użytkowych. „Ekologiczny Nowy Dwór 

Mazowiecki – kolektory słoneczne dla miesz-
kańców”

W ramach projektu poza instalowaniem zesta-
wów kolektorów słonecznych wykonano opisy 

techniczne, prowadzono działania promujące 
projekt oraz organizowano konferencje dla zain-
teresowanych mieszkańców miasta. 
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dowę infrastruktury sportowej z promocją sportu 
i rekreacji. Jury oceniające zgłoszenia brało pod 
uwagę: wydatki na szeroko rozumiany sport (in-
westycje i kadry), stan bazy sportowej, funkcjono-
wanie uczniowskich klubów sportowych, ofertę 
rekreacyjną i organizowane przez miasto imprezy 
sportowe. Nowy Dwór Mazowiecki, zdobywając 
to zaszczytne wyróżnienie, stał się członkiem Pol-
skiego Klubu Infrastruktury Sportowej – istnie-
jącej od 2005 r. organizacji realizującej‚ Program 
na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej w Polsce’’.
 
GMINA NA 5!
Nasze miasto dwukrotnie zostało nagrodzone w 
rankingu Mazowieckich Gmin na Piątkę opra-
cowanym przez studentów Szkoły Głównej Han-
dlowej. Intencją organizatorów było wskazanie 
dobrych praktyk w zakresie obsługi klienta, szcze-
gólnie przedsiębiorców. Ocenie poddawany był 
m.in. serwis internetowy miasta, obsługa klienta w 
języku angielskim (jako jedna z nielicznych mazo-
wieckich gmin Nowy Dwór Mazowiecki został w 
tym punkcie pozytywnie oceniony). Tytuły w tym 
rankingu otrzymaliśmy w 2012 i 2013 roku. 

MAZOWIECKA GMINA ROKU
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki otrzymało tytuł 
Mazowiecka Gmina Roku w kategorii gmin miej-
skich. Rozstrzygnięcie 6. edycji konkursu odbyło 
się 23 listopada 2013. Jego organizatorem jest Ma-
zowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług. 
Jury konkursu oceniało m. in. pozyskiwanie środ-
ków z UE, rozwój infrastruktury drogowej oraz 
mediów (kanalizacja, wodociągi, gaz) na terenie 

gminy, jakość pla-
cówek edukacyj-
nych, działania 
promocyjne i te 
zmierzające do 
rozwoju turysty-
ki oraz ochrony 
środowiska. Przy-
znanie Miastu 
wyróżnienia po-
twierdza wysokie 
standardy w tym 
zakresie.  Konkurs 
odbywał się pod 
honorowym pa-

tronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

WYDARZENIE HISTORYCZNE ROKU 2012 
I CERTYFIKAT
Szlak Baśki Murmańskiej w Twierdzy Modlin 
– produkt turystyczny tworzony przez Miasto 
Nowy Dwór Mazowiecki i Lokalną Organizację 
Turystyczną Trzech Rzek został wybrany w ogól-
nopolskim plebiscycie 3. wydarzeniem histo-
rycznym 2012 roku w Polsce. Jednym z organi-
zatorów plebiscytu było Muzeum Historii Polski.  
Dodatkowo, Szlak zdobył Certyfi kat Wojewódz-
twa Mazowieckiego podczas regionalnego etapu 
konkursu „Najlepszy produkt turystyczny – Cer-
tyfi kat Polskiej Organizacji Turystycznej 2013”. 
Nasz produkt był jednym z ośmiu produktów 
które uzyskały ten certyfi kat. 

…jesteśmy za to nagradzani!
TEKST I FOTO OPRAC RED. 

Omówione w ostatnich dwóch wydaniach Faktów Nowodworskich inwestycje 
w infrastrukturę, oświatę, sprawy społeczne, sport, pozyskiwane fundusze 
zewnętrzne oraz inne działania samorządu procentują w postaci nagród i 
wyróżnień jakie otrzymuje Nowy Dwór Mazowiecki. 

Na przestrzeni ostatnich czterech lat nasze mia-
sto wielokrotnie otrzymało tytuły Gminy Fair 
Play, Sportowej Gminy, Gminy na 5.  

JESTEŚMY FAIR PLAY!
Samorządy tworzące najlepsze warunki do inwe-
stowania, prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz aktywnie przyciągają inwestorów są nagra-
dzane tytułem „Gmina Fair Play – Certyfi kowana 
Lokalizacja Inwestycji”. Nowy Dwór Mazowiecki 
był w gronie laureatów już wiele razy – w 2007, 
2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 roku. W tym roku 
otrzymaliśmy tytuł GFP po raz siódmy.

CORAZ WYŻEJ WE WSPÓLNOCIE 
Nasze miasto systematycznie wspina się w 
rankingu pisma samorządu terytorialnego 
„Wspólnota”. W 2013 roku osiągnęliśmy jak 
dotąd najlepszy wynik - w zestawieniu opubli-
kowanym 28 czerwca br. uplasowaliśmy się na 
2 pozycji wśród najzamożniejszych miast po-
wiatowych. 
Przypomnijmy. W 2008 roku w rankingu Pisma 
Samorządu Terytorialnego Wspólnota Nowy 

Dwór Mazowiecki był czwartym najbogatszym 
miastem powiatowym w Polsce. Dla miasta był 
to skok o 46 pozycji, bowiem dwa lata wcześniej 
zajmowaliśmy miejsce 48. W 2011 r. zajęliśmy 3 
iejsce w tabeli by w 2013 roku osiągnąć najlepszy 
jak dotąd wynik i zająć 2 miejsce. 

PRZYJAZNY DLA INTERESANTÓW 
I MEDIÓW

Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu to 
kolejne wyróżnienie dla burmistrza i Urzędu 
Miejskiego. W 2014 roku odbyła się II edycja 
tego konkursu. Plebiscyt miał charakter ogólno-
polski a uprawnionych do startu było ponad 15 
000 instytucji publicznych z 2479 gmin. Nagrodę 
otrzymało 50 instytucji z całego kraju, w tym no-
wodworski Urząd Miejski. 

DWUKROTNIE LIDER EDUKACJI
Miasto Nowy 
Dwór Mazowiec-
ki dwukrotnie 
zostało uhono-
rowane certyfi -
katem i znakiem 
jakości „Samo-
rządowy Lider 
Edukacji”. Po 
raz pierwszy 
podczas II edy-
cji Programu, 
która odbyła się 
w 2012 roku. W 
2013 miasto po 
raz drugi zostało 

uhonorowane tym tytułem. Certyfi katy 
przyznawane w ramach programu tra-
fi ają do samorządów, które mogą po-
chwalić się znaczącymi osiągnięciami w 
rozwoju szkolnictwa na swoim terenie 
oraz tworzeniu dobrych warunków ży-
cia dla młodzieży uczącej się. W proce-
sie certyfi kacji oceniane są m.in. działa-
nia gmin i powiatów na rzecz rozwoju 
infrastruktury oświatowej, skuteczność 
w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych na szkolnictwo, innowacyjność 
działań w zakresie podnoszenia jakości 
kształcenia czy prowadzenie edukacji 
zgodnej z potrzebami rynku pracy i lo-
kalnych społeczności. 

SPORTOWY NOWY DWÓR!
Tytuł „Sportowa Gmina” przyznany 
został naszemu miastu po raz pierw-
szy w 2010 roku. Od tamtej pory tet 
tytuł przyznawany był nam corocznie 
(w 2011, 2012, 2013 i 2014 r.). W 2014 
r. dodatkowo Nowy Dwór Mazowiec-
ki został wyróżniony tytułem „Lider 
Sportowej Polski”. 
„Sportowa Gmina” to nagroda dla sa-
morządów, które umiejętnie łączą bu-
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Z ostatnich tygodni 
OPRAC. RED.

Do podsumowań jakie zamieściliśmy w październikowym i wrześniowym wydaniu Faktów Nowodworskich warto dodać 
informacje o ostatnio zrealizowanych w mieście zadaniach. 

Place zabaw i siłownie zewnętrzne w Parku 
Miejskim i na Osiedlu Młodych

Plac zabaw w Parku Miejskim został rozbudo-
wany o nowe urządzenia zabawowe. Nowy plac 
zabaw stanął też na Osiedlu Młodych w okolicach 
ronda przy ulicy Młodzieżowej. Dodatkowo, 
w ramach zadania na terenie miasta ustawione 
zostały urządzenia do ćwiczeń na świeżym po-
wietrzu.  Siłownie zewnętrzne stanęły w Parku 
Miejskim, w części od strony ul. Sukiennej, w 
Modlinie Starym przy szkole oraz w Twierdzy 
Modlin. Koszty realizacji obu zadań tk. siłowni 
zewnętrznych i wykonania placów zabaw za-
mknęły się kwotą 1 mln. 365 tys. zł. 

Siłownie zewnętrzne w Parku Miejskim ….

i w Modlinie Starym 

Plac zabaw w Parku Miejskim …

i na Osiedlu Młodych
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Wymiana okien i drzwi w budynkach komu-
nalnych

W budynkach komunalnych na terenie całego 
miasta wymieniona została stolarka okienna i 
drzwiowa. Koszt zadania 273682,78 złotych. Wy-
mianę okien zrealizował Zakład Ogólnobudow-
lany FOLBUD Wojciech Furman z Zakroczymia. 

Nowe chodniki w Twierdzy Modlin 

Mieszkańcy bloków przy ul. Malewicza i Ponia-
towskiego będą chodzić po utwardzonych chod-
nikach. Prace rozpoczęły się 30 października po 
tym, jak zgodę na realizacje zadania wydał Kon-
serwator Zabytków. 
Nowe chodniki wykona fi rma Estyp S.C.z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego za co otrzyma wyna-
grodzenie w wysokości 69.844,30 zł. 

Wymienione okna w budynku przy ul. Malewicza

Utwardzone będą ciagi piesze w budynkach 
przy ul. Malewicza i Poniatowskiego

Nowy Chodnik przy ul. Chłodnia ….          i 

Teren przygotowany do ułożenia chodnika prowadzącego do również remontowanego bu-
dynku komunalnego przy ul. Targowej 

Stara nawierzchnia w ul. Obwodowej będzie 
wymieniona

Przekazanie GKO

Kolejne wyremontowane chodniki 

Wyremontowane zostały chodniki w ulicach: 
Chłodnia, Warszawskiej 12, Mazowieckiej i Tar-
gowej. W postępowaniu przetargowym najko-
rzystniejszą ofertę złożyła fi rma Anetka Aneta 
Cieślińska z Nowego Dworu Mazowieckiego. Za 
wykonanie prac fi rma otrzyma 49.565,70 zł. 

dopiero ukończony przy  Mazowieckiej 

Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej 

– 14 października miasto ogłosiło przetarg na 
modernizację nawierzchni ul. Obwodowej w 
Twierdzy Modlin. Zakres prac obejmuje m.in. 
sfrezowanie starej nawierzchni, demontaż sta-
rych i montaż nowych krawężników, wymianę 
chodników w miejscach przejść dla pieszych,  
ułożenie nowej podbudowy pod jezdnię, położe-
nie nowej nawierzchni, odnowienie oznakowania 
poziomego.  
Termin składania ofert wyznaczono na 29 paź-
dziernika. W wyznaczonym terminie oferty zło-
żyły 3 fi rmy. Zakres cen waha się od 368tys. zł do  
399 tys. zł.. Aktualnie trwa badanie ofert (stan na 

31.10). Przedmiot zamówienia ma być zrealizo-
wany w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Klub Garnizonowy

Od 1 listopada miasto dysponuje Klubem Garni-
zonowym w Twierdzy Modlin. 31 października 
przedstawiciele miasta oraz Agencji Mienia Woj-
skowego podpisali protokół przekazania obiektu. 
Sprawdzony został także wykaz wyposażenia 
historycznego, które jest integralną częścią nie-
ruchomości. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Ja-
cek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski, radny Andrzej Świder. Przy-
pomnijmy: podczas sesji 8 kwietnia 2014 r. radni 
wyrazili zgodę na przejęcie Garnizonowego Klu-
bu Ofi cerskiego w Modlinie Twierdzy. 
Teraz budynek czeka poważny remont. Jak zapo-
wiada burmistrz Jacek Kowalski - miasto poszu-
kiwać będzie zewnętrznych źródeł fi nansowania 
rewitalizacji GKO. 
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Darmowe porady w punkcie konsultacyjnym!
TEKST I FOTO WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

Zapraszamy mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego do Punktu, 
w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profi laktyki uzależnień

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Cie-
bie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz 

uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany
w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem 
alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytu-
acji życiowej – przyjdź do  Punktu Konsultacyj-
nego. Tam uzyskasz bezpłatną i anonimową po-
radę specjalisty, fi nansowaną ze środków budżetu 
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
Zapraszamy osoby uzależnione, pijące szkodliwie 
i eksperymentujące z innymi środkami psycho-
aktywnymi (alkohol, alkohol i narkotyki, dopa-
lacze) współuzależnione (partnerzy osób uza-
leżnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie
i doświadczające przemocy domowej.
Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa 
przez:
•  Konsultacje terapeuty, które pomogą wyja-

śnić problem uzależnienia i współuzależnie-
nia, czyli istotę choroby, jej przebiegu i za-
grożeń z nią związanych. Zadaniem terapeuty 
jest przyjść z pomocą w przełamywaniu oporu 
przed uznaniem własnego uzależnienia.

•  Grupy wsparcia, które są  rodzajem spotkania 
w obecności terapeuty  dla osób, które przeży-
wają trudności. Celem jest minimalizowanie 
poczucia osamotnienia w problemach, poprawa 
samopoczucia, podnoszenia aspektów poczu-
cia własnej wartości, poprawa funkcjonowania
w społeczeństwie, skorygowanie problemu.

W tym przypadku dotyczy to osób współuzależ-
nionych. Takie spotkania umożliwiają rozmawia-
nie o swoich problemach, uczuciach, emocjach, 
które im towarzyszą, z innymi osobami dotknię-
tymi problemem. Dzięki temu każdy zagubiony, 
cierpiący i poszukujący wsparcia człowiek będzie 
mógł odnaleźć bratnie dusze – zmuszone radzić 
sobie z podobnymi trudnościami życiowymi.
•  Konsultacje psychologiczne (dla dorosłych

i dzieci), które pomagają rozwiązać konkretne 
problemy w szczególności relacji rodzinnych 
oraz pomoc w zrozumieniu swojej sytuacji ży-
ciowej, zrozumienie siebie, dziecka. Psycholog 
stara się naświetlić przyczyny i możliwe skutki 
danego problemu oraz pomaga zorientować się 
w różnych możliwościach działania.

•  Porady prawne dla osób w trudnej sytuacji 
życiowej i socjalnej, współwystępującej z pro-
blemem uzależnienia od alkoholu i przemocą.

Rezultatem pracy z terapeutą i psychologiem jest 
nabycie umiejętności rozpoznawania swoich pro-
blemów i nauka podstawowych umiejętności ko-
niecznych do wprowadzenia zmian w zachowa-

niach wobec osoby  uzależnionej, lepsze radzenie 
sobie z trudnościami emocjonalnymi, (nieśmia-
łość, wycofanie, nieradzenie sobie ze złością, 
agresją dzieci i rodziców), otrzymanie wsparcia
w trudnych sytuacjach rodzinnych, rozstanie rodzi-
ców, stratę rodzica w konsekwencji uzależnienia, 
lepsze radzenie sobie z trudnościami rozwojowymi, 
trudnościami w nauce np. w wyniku FAS (Alkoho-
lowy Zespół Płodowy red.), lepsze radzenie sobie
z zaburzeniami emocjonalnymi i depresją. 

Oferta pomocy specjalistycznej dla osób w trud-
nej sytuacji życiowej realizowana jest przez Urząd 
Miejski od kilku lat i cieszy się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców Nowego Dworu Mazo-
wieckiego. Osoby, które skorzystały z pomocy, 
dzięki otrzymanemu wsparciu łatwiej poradziły 
sobie w sytuacjach kryzysowych.  
Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej ul. Partyzantów 7 Nowy Dwór Mazowiecki 
(budynek, w którym mieści się stołówka)

Terapeuci
Bartłomiej Pierożek 
– dorośli, rodziny osób uzależnionych
Poniedziałki 8:30 – 13:30
Piątki 14:00 – 17:00
Zapisy: tel. 795 621 255
Marlena Wiśniewska 
– dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Piątki 13:00 – 16:00
Zapisy: tel.  795 621 255
Wanda Uszok – kobiety współuzależnione, 
osoby doświadczające przemocy domowej
Czwartek 12:00 – 18:00

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB 
UZALEŻNIONYCH I DOZNAJĄCYCH 

PRZEMOCY
(DDA, Współuzależnienie, ofi ary przemocy)

Piątek 17:00 (3 do 4 godzin)

Grupa wsparcia dla kobiet 
współuzależnionych, poszerzona o problem 

przemocy w rodzinie
co druga sobota 12:00 – 13:00

Psycholog dziecięcy i rodzinny
Wioletta Karpiesiuk – dzieci i rodzice

Poniedziałki 13:00 – 19:00
Sobota 9:00 – 15:00

Zapisy: tel. 795 621 255

Porady Prawne dla mieszkańców Nowego 
Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji 

społecznej i socjalnej
Iwona Tomaszewska
Środa 16:00 – 20:00
Zapisy:  tel. 22 51 22 163
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W weekendy więcej nocnych patroli
OPRAC. RED. 

W TROSCE O CZYSTE PARKI!
TEKST I FOTO RED. 

Od 1 października Straż Miejska 
wprowadziła nocne patrole 
w weekendy.

Strażnicy miejscy po zakończeniu we 
wrześniu akcji „Bezpieczna droga 

do szkoły” od początku października 
rozpoczęli patrole weekendowe. Odby-
wają się one w nocy z piątku na sobotę 
oraz z soboty na niedzielę. Miasto pa-
troluje jedna załoga zmotoryzowana, 
która jest jednocześnie wsparciem dla 
Komendy Powiatowej Policji.

Wszelkie interwencje można zgłaszać 
pod nasz numer telefonu 986.

Od poniedziałku (13.10) miasto 
rozpoczęło walkę z ptasimi odchodami 
w parkach miejskich. W tym celu 
zatrudniony został sokolnik.
 

Miasto podpisało umowę z fi rmą Odstraszanie 
Ptaków Sokół Usługi Sokolnicze Paweł Do-

brzański. Zakres usług obejmuje płoszenie i od-
straszanie ptaków za pomocą ptaków drapieżnych 
takich jak krogulec, jastrząb, sokół lub orzeł.  
Płoszenie i odstraszanie dotyczy tych terenów,
w których ptasie odchody stały się naprawdę po-
ważnym problemem a są to Park im. Józefa Wy-
bickiego oraz skwer przy ul. Zakroczymskiej,
i odbywa się metodą sokolniczą. Polega ona na 
odstraszaniu ptaków przy pomocy odpowiednio 
ułożonych ptaków drapieżnych. Stosując ją, wy-

korzystuje się instynktowną obawę ptactwa przed 
skrzydlatymi drapieżnikami. Ptaki przebywające w 
zabezpieczanym metodami sokolniczymi miejscu 
traktują go jak teren łowiecki drapieżnika i by unik-
nąć z nim konfrontacji – odlatują nie powracając. 
Sokolnik działa 4 razy w tygodniu. Każda sesja 
trwa cztery godziny. Płoszenie kończy się po 
godz. 19:00. Na razie działania sokolnika będą 
trwały do 7 listopada. Za ten okres miasto zapłaci 
fi rmie 4920 brutto. 
Warto zaznaczyć, że na płoszenie ptaków miasto 
otrzymało zezwolenie z Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Włącz Nowy Dwór 
Maz. do gry!
TEKST I FOTO ORGANIZATORZY 

24 miasta, miasteczka lub wsie mogą 
już niebawem znaleźć się na grze 
planszowej o Mazowszu. O tym jakie 
to będą miejsca – zadecydują sami 
Mazowszanie. Trwa głosowanie. Gra 
będzie bawić i uczyć. To znakomita 
zabawa, która jednocześnie przekaże 
graczom mnóstwo ciekawostek na 
temat naszego regionu. Głosy można 
oddawać na nowo powstałym portalu 
„Mazowszanie.eu” do 13 listopada.

Gra będzie elementem promującym jeden
z największych projektów informatycznych 

województwa, przyspieszający rozwój e-usług 
na terenie całego regionu. Jednak przede wszyst-
kim będzie promować samo Mazowsze i wiedzę

o nim. Pokaże bogactwo regionu, przybliży wie-
dzę o jego historii, zabytkach, ale i o najnowszych 
wydarzeniach. Promować będzie także miejsco-
wości, które się znajdą na głównej planszy.
Planszówka zawierać będzie karty z pytaniami 
o region i o daną miejscowość. Głównym ele-
mentem planszy będzie grafi czne odwzorowanie 
mapy województwa mazowieckiego, a na planszy 
umieszczone zostaną np. parki narodowe i kra-
jobrazowe, drogi czy symbole charakteryzujące 
dany region. Gra będzie polegała na budowaniu 
szlaków na Mazowszu, ale oprócz tego będzie 
doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o  regio-
nie i jego zabytkach czy atrakcjach. Dowiemy się
z niej też o inwestycjach w nowoczesne techno-
logie, a  zwłaszcza w budowę lokalnych centrów 
kompetencji (LCK) powstających na terenie całe-
go Mazowsza. Gra posiada kilka wariantów trud-
ności, które pozwalają cieszyć się nią zarówno 
młodszym, jak i starszym graczom.
–  To zabawa i edukacja w jednym. Mnóstwo cie-
kawostek na temat Mazowsza plus rzetelna, ale 
lekko po dana wiedza. Dobry sposób na trening 
spostrzegawczości i logicznego myślenia – ocenia 
marszałek Adam Struzik.
Głosować na swoją miejscowość może każdy, kto 
zarejestruje się na Portalu www.mazowszanie.
eu. W konkursie można brać udział raz dziennie,
a każdy kto zagłosuje będzie miał szansę wygrać 
nagrody, w tym samą grę „Mazowszanie”.
Gra planszowa o Mazowszu jest związana z pro-
jektem Rozwój e-usług i ich dostęp dla obywateli 
w  ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa 
Informacyjnego „M@zowszanie” współfi nanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej, budżetu 
państwa oraz samorządu.
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W Krainie Króla Ołówkosa 
- ślubowanie i pasowanie na ucznia w SP7
TEKST I FOTO ANETA PIELACH  PIERSCIENIAK

134 dzieci zostało pasowanych na  ucznia w Szkole Podstawowej nr 7. 
Uroczystość odbyła się 14 października br. Biorący udział w uroczystości burmistrz 
Jacek Kowalski zapowiedział budowę, wyczekiwanej przez cały Zespół Szkół na 
Osiedlu Młodych, hali sportowej. 

Ponad 130-cioro dzieci, rodzice, rodziny, na-
uczyciele oraz goście uczestniczyło w uroczy-

stości ślubowania i pasowania na ucznia w Szkole 
Podstawowej nr 7 na Osiedlu Młodych. 
Dzieci zaprezentowały umiejętności jakie w cią-
gu kilku tygodniu nauki zdobyły w szkole. Za ich 
sprawą, zebrani znaleźli się w Krainie groźnego 
Króla Ołówkosa, który poprzez gwardzistów wy-
dawał pierwszakom polecenia sprawdzając, czy 
są gotowe na wejście do jego krainy. I tak dzieci 
tańczyły, recytowały, odpowiadały na zagadki, 
śpiewały po polsku i po angielsku. Egzamin zda-
ły „śpiewająco” czego zwieńczeniem było paso-
wanie na ucznia. Ceremonii dokonała dyrektor 
Zespołu Szkół p. Agnieszka Pindel. Na koniec 
wręczono dzieciom pamiątkowe dyplomy i legi-
tymacje szkolne po czym wykonano pamiątkowe 
zdjęcia. 
Pod wrażeniem występu pierwszoklasistów byli 
wszyscy zebrani na sali. Na twarzach rodziców 
widać było emocje i dumę ze swoich pociech. 
Słowa uznania i życzenia  przekazali też dzieciom 
zaproszeni goście wśród których byli: Jacek Ko-
walski – burmistrz, Janusz Mikuszewski – Wi-
ceburmistrz Nowy, Agnieszka Sejda – Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,  Jerzy 
Plackowski – Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej, Grażyna Brzozowska – Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Elżbieta Koło-
dziejska – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3
oraz Joanna Kańduła – Przewodnicząca Rady 
Rodziców.

Szczególny prezent przyniósł uczniom bur-
mistrz – podczas uroczystości podpisana została 
umowa z fi rmą Arkadiusz Nagięć PRO-INVEST
z Dąbrowy Górniczej na budowę hali sportowej. 
„Za dwa lata taka uroczystość odbędzie się już
w nowym obiekcie” zapowiedział Jacek Kowalski. 
Jerzy Plackowski pogratulował dzieciom wystę-
pu. Dodał też „zaprezentowałyście się na szóstkę, 

i takich szóstek życzę wam jak najwięcej w ze-
szytach”. Od władz miasta uczniowie dostali też 
słodkie batoniki. 
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KULISY MARATONU MUZYCZNEGO
- rozmowa z pomysłodawcą i organizatorem imprezy Grzegorzem Antoniukiem

FOTO: ENOWYDWOR.PL

Red: W związku z tym, że pojawiło się kilka 
relacji z przebiegu Maratonu Muzycznego, 
który odbył się 11 października w Baszcie 
Michałowskiej, my chcielibyśmy przedstawić 
czytelnikom Faktów drugą, zakulisową stronę 
Maratonu – to jak powstał, skąd pomysł, oraz 
jak wyglądała organizacja. 

G.A.: Ok. Pomysł zrodził się wtedy kiedy Marcin 
Dziedzic, współwłaściciel Wieży Michałowskiej 
zaprosił mnie do wieży. Od razu jak zobaczy-
łem tę budowlę, chciałem zrobić w niej koncert. 
Wszyscy,  którzy widzieli ten niesamowity obiekt 
na pewno zgodzą się ze mną, że jest on stworzo-
ny do wszelkiego rodzaju imprez, zaczynając od 
koncertów, przedstawień teatralnych, kończąc na 
imprezach komercyjnych. Na początku rozma-
wialiśmy o tradycyjnej formie, dwa, trzy zespoły. 
Jednak z czasem pomyślałem, że w tym miejscu 
nikomu nie będziemy przeszkadzać, nikt nie po-
wie, że jest za głośno więc możemy wykorzystać 
to miejsce maksymalnie. 
Kiedy Marcin wyraził zgodę na zaproponowaną 
formę, wzięliśmy się do pracy.  W ciągu miesiąca 
wieża została przygotowana, a Marcin naprawdę 
miał co robić. Pomimo że wiele prac zostało wy-
konanych, wewnątrz wieży panował tzw. bałagan 
budowlany, który został opanowany, poza tym 
teren przylegający do wieży także został uporząd-
kowany i zabezpieczony. 

Red: Kto po za panem Dziedzicem uczestniczył 
w przygotowaniach do Maratonu?

Jest kilka osób, którym zależy na tym, aby nasze 
miasto, rozwijało się właśnie w takich klimatach, 
jak Maraton Muzyczny czy Nowodworski Fe-
stiwal Rockowy.  Takim stałym zespołem, który 
uczestniczy zawsze od samego początku każdego 
pomysłu to wszyscy muzycy zespołu ZDREADY, 
kolejne osoby to Kuba Andruchów, Radek Brze-
ziński, Grzegorz Kowalski. Tworzymy taki dzie-
więcioosobowy zespół. 

Red.: Czy trudne jest zorganizowanie takiego 
Maratonu?

G.A:Wymaga poświęcenia dużej ilości czasu, 
bardzo dobrej organizacji, kreatywności, solid-
ności itd.. Jednak należy pamiętać, że wszyscy 
ludzie z naszego zespołu, to osoby z bagażem 
doświadczeń zawodowych i życiowych, wszyscy 
nawzajem się bardzo lubimy, spędzamy ze sobą 
sporo czasu. Dzięki temu wiemy, kto ile może od 
siebie dać i nikt więcej nie wymaga. To powoduje, 
że organizacja koncertu, maratonu, festiwalu nie 
jest dla nas czymś trudnym. Jednak osobiście naj-
bardziej boję się o moją wytrzymałość fi zyczną. 
Ponieważ najczęściej przed samym wydarzeniem 
jestem prawie 24 godziny na nogach, potem jest 
wydarzenie, a potem trzeba posprzątać. 
Najtrudniejszy jest dzień, w którym  ustawisz sce-
nę, odbierasz 500 telefonów od różnych ludzi, a do 
tego zawsze coś nie działa i trzeba to szybko napra-
wić. Jak to się mówi w żargonie „trzeba trzymać 
ciśnienie”, aby sytuacje nerwowe nie wypływały na 
relacje pomiędzy pracującymi osobami.  Tak dla 

przykładu podam, scenę, nagłośnienie, oświetle-
nie, montowaliśmy dzień wcześniej od godziny 11 
przed południem a skończyliśmy o 3 nad ranem. 
Zaczęliśmy we trzech, a dopiero około godziny 
20-tej przyjechały kolejne osoby do pomocy. Już 
następnego  dnia  od 8 rano znowu robiliśmy pró-
by dźwięku. Maraton skończył się około drugiej
w nocy, a następnego dnia po Maratonie trzeba 
było wszystko sprzątnąć. To był nie tylko maraton 
dla zespołów, ale również dla nas, a latka lecą i wy-
trzymałość już nie ta co kiedyś.  

Red: Niektórzy zapytają więc po co to robicie?

G.A.: Najkrócej odpowiadając, bo mamy ADHD? 
A poważnie, mówiąc dlatego, że nie ma tego typu 
wydarzeń w naszym powiecie, organizowane są 
koncerty znanych muzyków, zespołów.  Naszym 
planem jest połączyć występy gwiazd z artysta-
mi, których jeszcze nikt nie zna. Ludzie realizując 
swoje pasje chcą się nimi dzielić, a my chcemy 
im to umożliwić. Planujemy rozszerzyć naszą 
formułę na grupy teatralne, sztukę uliczną, per-
formersów. Uważamy, że budowanie wrażliwości 
kulturalnej jest jednym z najważniejszych zadań 
w dzisiejszym  skomercjalizowanym świecie. 
Na koniec chciałbym jeszcze raz podziękować bur-
mistrzowi miasta za to, że wspomaga nas fi nanso-
wo, Marcinowi Dziedzicowi oraz Mirosławowi 
Pustole – właścicielom Wieży Michałowskiej za 
bezpłatne udostępnienie miejsca, dyrektorowi No-
wodworskiego Ośrodka Kultury za wynajęcia sce-
ny, Sylwkowi Noceniowi, który powiedział, że bez 
względu na wynagrodzenie nagłośni tę imprezę, 
wszystkim moim pomocnikom, bez których nie 
dał bym rady, artystom którzy się do nas zgłosili 
oraz  i przede wszystkim publiczności, która poka-
zała się z jak najlepszej strony. 

Red: Dziękuję za rozmowę. 
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(Nie)Legendy nowodworskie 
– niezwykła historia miasta
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK 

Maria Możdżyńska – rodowita nowodworzanka, wieloletni pedagog ze 
znaczącym dorobkiem naukowym. Spod jej pióra wyszły niezwykle cenne dla 
naszego miasta pozycje w tym ostatnia, wydana przez Miasto „(NIE)LEGENDY 
NOWODWORSKIE”. W piątek 10 października w Nowodworskim Ośrodku Kultury 
odbył się wieczorek autorski promujący książkę. 

W piątek, na wieczorek autorski przybyło 
kilkadziesiąt osób. Program poprowadziła 

para aktorów, którzy w sposób niekonwencjo-
nalny, humorystyczny, okraszony fragmentami z 
książki przybliżyli zebranym „(Nie)Legendy no-
wodworskie”.  Całość dopełniła krótka biografi a 
autorki oraz rozmowa z nią na temat kulisów po-
wstawania książki, materiałów w niej zawartych 
oraz tego co się w niej nie znalazło. 
Na koniec burmistrz Jacek Kowalski podziękował 
autorce za książkę oraz za wkład jaki wnosi na co 
dzień w promowanie historii miasta, jej odkry-
wanie i przybliżanie młodym pokoleniom. Wyra-
ził też nadzieję, że to nie ostatnia pozycja książ-
kowa jaka wyszła spod pióra pani Marii. Na ręce 
wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego 
Plackowskiego złożył wniosek o nadanie p. Marii 
Możdżyńskiej tytułu „Zasłużony dla Miasta”. 
„(Nie)Legendy” nowodworskie to książka traktują-
ca o historii miasta. Jak sama autorka pisze we wstę-
pie, jest ona „w 90% oparta o dokumenty pisane
i w 10% o relacje wiarygodnych świadków. Nie za-
wiera legend, baśni i innych tym podobnych utwo-
rów, nawet wówczas, gdy nawiązuje do nich stylem”. 
Inspiracją do wydania książki były teksty uka-
zujące się od 2009 roku na łamach Tygodnika 
Nowodworskiego. Na zebranie ich w jedną całość 
namówili autorkę pracownicy  Wydziału Promo-
cji Urzędu Miejskiego. Ostatecznie książka zosta-
ła wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy. Każdy 

kto przyszedł na wieczorek otrzymał ją za darmo 
i miał okazję do wzięcia autografu. 
Część nakładu książki została przekazana do 
bibliotek miejskich gdzie można ją wypożyczyć. 
Część będzie przeznaczona na nagrody w kon-
kursach organizowanych przez miasto. 



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE WYDARZENIA

29

SPRAWOZDANIE
z Pierwszego Mazowieckiego Przeglądu Piosenki 
oraz Pieśni Powstańczej
TEKST I FOTO RED; ORGANIZATORZY

27 września w hali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbył się 
Pierwszy Mazowiecki Przegląd Piosenki oraz Pieśni Powstańczej, zorganizowany 
we współpracy z Creative Stars Foundation.

Przegląd był imprezą skierowaną do klubów 
seniora i związków emeryckich w ramach 

projektu Fundacji mającego na celu aktywizację 
i integrację osób starszych. Uczestnicy oceniani 
byli w dwóch kategoriach, tj. w kategorii zespo-
łów i w kategorii solistów. W przeglądzie wzięło 
udział 9 zespołów, w tym:

  Zespół Wokalny „BELCNTO” działający przy 

Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

  Zespół Ludowy „CZOSNOWIANIE” z Czosnowa

  Lesznowski Chór „BALLADA” z Leszna

  Zespół Kabaretowy „MODERATO” działający 

przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku Gminne-

go Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

  Stowarzyszenie „WIECZNIE MŁODZI” Gmi-

ny Płońsk

  Zespół Śpiewaczy „ERIN” działający przy 

Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie

  Zespół Śpiewaczy „SZAFIRKI” działający przy 

Klubie „SZAFIR” w Warszawie

  Doborowa Estrada Satyryczna „DESA” dzia-

łająca przy gminnym Ośrodku Kultury w Po-

miechówku

  Zespół Śpiewaczy „MARZYCIELE” z Nowo-

dworskiego Ośrodka Kultury

W kategorii solistów udział  wzięło 10 wykonawców:

  Maria Garbowska – Legionowo

  Jerzy Wieczorek – Legionowo

  Barbara Perz – Legionowo

  Wanda Głowacka – Legionowo

  Elżbieta Kureczko – Warszawa

  Maria Mika – Warszawa

  Maciej Nowicki – Pomiechówek

  Ryszard Pałasz z Kapelą Perkusyjną Domu 

Opieki Społecznej „Pod Brzozami” – Warszawa

  Stanisław Odrakiewicz – Leoncin

  Anna Stępniewska – Nowy Dwór Maz.

Łącznie w Pierwszym Mazowieckim Przeglądzie 

Piosenki i Pieśni Powstańczej wzięło udział bli-

sko 200 wykonawców.

Jury oceniając walory głosowe, czystość wyko-

nania i ogólne wrażenie artystyczne wszystkich 

uczestników Przeglądu przyznało po trzy wyróż-

nienia w każdej kategorii.

W kategorii „zespół” wyróżnienie otrzymali:

  Zespół Wokalny „BELCANTO” z Legionowa

  Lesznowski Chór „BALLADA” z Leszna

  Zespół Kabaretowy „MODERATO” z Jabłonny

W kategorii „solista” wyróżnienie otrzymali:

  Elżbieta Kureczko z Warszawy

  Jerzy Wieczorek z Legionowa

  Maciej Nowicki z Pomiechówka
Wyróżnionym uczestnikom Pierwszego Ma-
zowieckiego Przeglądu Piosenki oraz Pieśni 
Powstańczej  dyplomy i nagrody wręczali: Bur-
mistrz Jacek Kowalski, Przewodnicząca „Creative 
Stars Foundation” Barbara Biernat-Karp, Dyrek-
tor Nowodworskiego Ośrodka Kultury Krzysztof 
Borowski. Fundatorami nagród oraz patronami 
Przeglądu byli Instytut Pamięci Narodowej,  Mu-
zeum Powstania Warszawskiego, Filharmonia 
Narodowa, Starostwo Powiatu Nowodworskie-
go, Mazowiecki Bank Społdzielczy z Czosnowa, 
Firma Zdrovit z Warszawy, Hotel u Witaszka
z Czosnowa.
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5

Pierwszaki na piątkę!
TEKST I FOTO RED; ORGANIZATORZY

Uroczystość  ślubowania w Szkole Podstawo-
wej nr 5 uświetnili swoją obecnością: Bur-

mistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – pan 
Jacek Kowalski, pani Alina Ochtyra z  Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych, Przewodniczący 
Rady Rodziców pan Łukasz Wiśniewski, licznie 
przybyli Rodzice, Dziadkowie, Delegacja Samo-
rządu Uczniowskiego, Dyrekcja Szkoły, oraz Gro-
no Pedagogiczne. 
Po ofi cjalnym powitaniu gości, Dyrektor szkoły 
złożył życzenia pracownikom z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej i wręczył nagrody.   Głównymi 
bohaterami tej uroczystości były jednak dzieci 
siedmiu klas pierwszych, które przygotowały 
część artystyczną. Pierwszaki zaskoczyły wszyst-
kich swym wyjątkowym śpiewem, postawą, pięk-
ną recytacją wierszy oraz zdyscyplinowaniem. 
Po odśpiewaniu Hymnu Szkoły wybrani repre-
zentanci klas złożyli uroczyste słowa przysięgi 

w obecności Sztandaru Szkoły. Po tej części pan 
Dyrektor symbolicznym ołówkiem dokonał uro-
czystej ceremonii pasowania na ucznia Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Janusza Kusocińskiego. Od 
tej chwili dzieci ofi cjalnie zostały przyjęte do spo-
łeczności uczniowskiej. 
Miłym akcentem dla wszystkich było wystąpienie 
pana Burmistrza, który pochwalił uczniów i wrę-
czył im słodki upominek. Nie zabrakło również 

starszych koleżanek z Samorządu Uczniowskiego, 
które złożyły życzenia nowo zaprzysiężonym, za-
pewniły o  pomocy koleżeńskiej i wręczyły przy-
gotowane upominki. Ukoronowaniem ślubowania 
było obdarowanie pierwszaków  pamiątkowymi 
dyplomami przez wychowawców klas. 
Dumni z dzieci rodzice i wychowawcy udali się 
na słodki poczęstunek do sal lekcyjnych.
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Urodziny Piątki
TEKST A.R. FOTO SP5 

Dzień 26 września 1984 roku to najważniejsza data w historii Piątki. To właśnie 
tego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej 
nr 5, a ulicami miasta przeszedł pochód uczniów  i nauczycieli, zmierzający z 
gościnnej  Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie PG1), do nowego budynku przy 
ul. Chemików 1a.  Potem było uroczyste przecięcie wstęgi, pierwszy dzwonek i 
...można było rozpocząć naukę w nowej szkole.  

25 września 2014 roku w podobny sposób roz-
poczęto obchody trzydziestolecia Szkoły 

i o otwarcie obchodów jubileuszu Szkoły i  sym-
boliczne przecięcie wstęgi  poproszeni zostali 
ci sami uczniowie, którzy  dokonali tego 30 lat 
temu, dziś „odrobinę” starsi:  Monika Maszkowska 
(dziś: Kobuszewska), Marta Andrzejewska (dziś: 
Piekutowska) oraz Piotr Bziuk.   Podobnie jak 
przed trzydziestu  laty, symbolicznym pierwszym 
dzwonkiem zadzwonił Sebastian Wrzesiński. 
Wzruszenia nie kryli ani oni, ani też goście, 
wśród których nie zabrakło  Burmistrza Miasta, 
przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, dy-
rektorów innych szkół, przedstawicieli wielu in-
stytucji, dawnych i obecnych nauczycieli Piątki, 
jej dyrektorów, a także absolwentów. Wśród tych 
ostatnich była miedzy innymi jedna z najlepszych 
polskich kajakarek, wielokrotna mistrzyni Polski,  
mistrzyni świata z 1994, wielokrotna medalistka 
mistrzostw świata i Europy - Elżbieta Urbańczyk.
Po uroczystym otwarciu obchodów Jubileuszu 
Szkoły  odbył się program artystyczny w wy-
konaniu obecnych uczniów Szkoły, a także ab-
solwentów, dziś gimnazjalistów, który stanowił 
sentymentalną podróż w przeszłość do lat osiem-
dziesiątych, do początków Szkoły, prezentował jej 
historię, a także to, co dziś wyróżnia ją spośród 
innych placówek. 
Swoimi wspomnieniami podzielili się również 
trzej dyrektorzy SP5:  Kazimierz Szczerbatko, 
Jerzy Wysokiński i Jerzy Kowalik.  Ważnym 
punktem uroczystości było wręczanie Statuetek 
Kusego, symbolicznych podziękowań, które z 
rąk absolwentów otrzymali: dyrektorzy szkoły, 
Burmistrz Miasta, Jacek Kowalski oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej, Krzysztof Bisialski, a 
także ci Rodzice których zaangażowanie  w ży-
cie Szkoły zasługuje na szczególne wyróżnienie: 
p. Katarzyna Bednarek, p. Renata Bartołowicz, 
p. Agnieszka Siwek, i p. Łukasz Wiśniewski.  Na 
nauczycieli, którzy od 1984 roku po dziś dzień 
pracują w SP5, czekały natomiast pamiątkowe  
„Ordery Maratończyka”.  
Na szkolnym łączniku przygotowano wystawy, 
przybliżające trzydziestoletnią historię Szkoły. 
Kolejnym etapem  urodzin Piątki był natomiast 
sobotni festyn rodzinny, w organizację którego 
włączyli się Rodzice. Rozpoczął go bieg upamięt-
niający postać patrona, Janusza Kusocińskiego.  
Wzięli w nim udział uczniowie i nauczyciele, któ-
rzy wspólnie przemierzyli dystans z parku miej-
skiego do Szkoły. Na uczestników festynu czekało 
mnóstwo atrakcji, m.in. pokazy strażaków z OSP 
RW, pokaz karate, zumba, odtańczona wspólnie 
przez  dzieci, rodziców i nauczycieli, dmuchane 
zjeżdżalnie i wiele innych. Dzieci mogły wziąć 
udział w rozmaitych konkurencjach portowych 
i wygrać drobne upominki. Nowodworskie po-
gotowie szkoliło z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, a dorośli mogli zmierzyć sobie 
poziom cukru oraz ciśnienia. Uczniowie Piątki 
urozmaicali gościom czas, prezentując swoje wo-
kalne i taneczne umiejętności. Sportowe zdolności 
potwierdzili natomiast, pokonując w meczu piłki 
nożnej drużynę złożoną z nauczycieli i rodziców. 

Na wszystkich uczestników imprezy czekał dar-
mowy poczęstunek: ciasta, popcorn, wata cukro-
wa, grochówka. 
Trzydzieste urodziny Piątki stały się więc nie tyl-
ko okazją do sentymentalnych wspomnień, ale 
również wspólnej zabawy . 

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5
 składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, fi rmom i instytucjom,

 które zaangażowały się w  organizację
Festynu z okazji  30-lecia Szkoły, w szczególności:

Burmistrzowi  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5

Stowarzyszeniu  Przyjaciół Piątki
Straży Miejskiej

Nowodworskiemu  Centrum Medycznemu
Ochotniczej Straży  Pożarnej – Ratownictwo Wodne

OYAMA Karate Dariusz Kowalski
Firmie Relax - Bogdan Świątek
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Przychodnia w Modlinie Starym 
jak nowa!
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK

Już w listopadzie mieszkańcy Modlina 
Starego będą leczyć się w godnych 
warunkach. Generalny remont przechodzi 
Przychodnia przy ul. Mieszka I. 

Dotychczasowe warunki panujące w mo-
dlińskiej przychodni pozostawiały wiele 

do życzenia. Budynek był w złym stanie tech-
nicznym, w ścianach i podłogach straszyły 
dziury, wyposażenie gabinetów pamiętało 
zamierzchłe czasy a dojście do budynku było 
niebezpieczne. 

W tym roku ten stan ulegnie diametralnej zmia-
nie. A to za sprawą samorządów, które przekazały 
ze swoich budżetów pieniądze na przeprowadzenie 
generalnego remontu. Miasto Nowy Dwór Mazo-
wiecki wyasygnowało 100 tys. zł a starostwo Powia-
towe kolejne 114 tys. zł. 9 października w obecności 
dyrektora NCM Zbigniewa Kończaka i jego zastęp-
cy Ahmeda Jadou postęp prac oceniali burmistrz 
Jacek Kowalski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Bisialski oraz starosta Krzysztof Kapusta. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mimo iż zostało 
jeszcze trochę do wykonania, można stwierdzić, 
że już dziś ośrodek zdrowia wygląda jak nowy. 
Za pozyskane od samorządów pieniądze wyre-

Seniorzy rozpoczęli studia
TEKST ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK FOTO TYGODNIK NOWODWORSKI

Kolejny sezon będzie działał Nowodworski 
Uniwersytet III Wieku. W środę, 
8 października w Publicznym Gimnazjum 
nr 1 ofi cjalnie zainaugurowano rok 
akademicki. 

Nowodworski Uniwersytet to fi lia działają-
cego od kilku lat z powodzeniem, Legio-

nowskiego Uniwersytetu. Na spotkania zaprasza 
seniorów.

Obecny na uroczystości inaugurującej nowy rok 
akademicki burmistrz Jacek Kowalski powiedział, 
że bardzo się cieszy z tak licznej grupy uczestni-
czącej w zajęciach. Wyraził też nadzieję, że inne 
osoby, zachęcone przez tę grupę, przyłączą się
i będą brały udział w zajęciach Uniwersytetu. 
Nowym kierownikiem Uniwersytetu została 
Wanda Uszok, była wieloletnia dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. 
Wykłady i zajęcia fakultatywne w ramach Uni-
wersytetu odbywają się kilka razy w miesiącu
i cały czas są otwarte na nowych uczestników. Te-
maty poruszane podczas zajęć dotyczą m.in. me-
dycyny, literatury, fi nansów, zwyczajów innych 
kultur, prowadzone będą zajęcia gimnastyczne, 
rehabilitacja, treningi pamięci, nauka języka an-
gielskiego etc. Program przewiduje też wycieczki 
i spotkania integracyjne. Skorzystanie z oferty 
Uniwersytetu jest możliwe po uiszczeniu opłaty, 
która wynosi 50 zł za semestr a w przypadku za-
jęć fakultatywnych 200 zł za rok. 
Obecnie z oferty tej korzysta ok. 40 osób. 

montowano pomieszczenia, odnowiono ściany,  
podłogi i łazienki, zamontowano nową ceramikę, 
wymieniono okna, zamontowano nowe drzwi, 
wyremontowano instalacje elektryczne i zain-
stalowano nowe oświetlenie. Bez problemu do 
budynku dostaną się teraz osoby niepełnospraw-
ne lub rodzice z wózkami. Wykonano bowiem 
podjazd dla niepełnosprawnych z dodatkowym 
wejściem. Wymienione zostanie też stare wypo-
sażenie – do przychodni zakupione zostaną nowe 
meble i sprzęty. 
Remont przeszło nie tylko wnętrze przychodni. 
Jak zapewniał dyrektor Nowodworskiego Cen-
trum Medycznego Zbigniew Kończak, odno-
wiona zostanie też elewacja budynku, położone 
zostaną nowe chodniki, wyburzone zostaną stare 
budynki położone z tyłu posesji. Lift ing przej-
dzie także ogrodzenie budynku a dzięki wycince 
drzew wygospodarowane zostaną nowe miejsca 
parkingowe. 
Prace na zewnątrz zostaną sfi nansowane przez 
Nowodworskie Centrum Medyczne. 
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RUSZ SIĘ Z TRÓJKĄ !
TEKST I FOTO HANNA KRAMARSKA

Zespół Szkół nr 3 był organizatorem akcji AKTYWNE PRZERWY, prowadzonej 
w ramach TYGODNIA RUCHU (MOVE Week), której celem jest promocja szeroko 
rozumianej aktywności fi zycznej. W tym roku odbywa się już trzecia edycja, 
a Polska włączyła się do akcji po raz drugi. 

Na Mazowszu zgłoszono 4 wydarzenia,
w tym AKTYWNE PRZERWY koordyno-

wane przez panią Agnieszkę Ostrowską z Zespołu 
Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim. Do 
udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy 
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z Nowe-
go Dworu Mazowieckiego. Na nasze zaproszenie 
odpowiedziały: Publiczne Gimnazjum nr 1, Pu-
bliczne Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół nr 4.
Poniżej prezentujemy skrócone relacje z przebie-
gu akcji, nadesłane nam przez ww. szkoły:
W ramach ogólnoeuropejskiej kampanii pro-
mującej ruch i zdrowy styl życia w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 młodzież uczestniczyła w róż-
nych formach aktywnego spędzania przerw mię-
dzylekcyjnych. Uczniowie wraz z nauczycielami 
zorganizowali rozgrywki w piłkę nożną na boisku 
szkolnym (długa przerwa) i tenisa stołowego. 
Podczas przerw można było tańczyć w rytmach 
muzyki płynącej ze szkolnego radiowęzła oraz 
doskonalić grę na gitarze.
Od wtorku, 30 września 2014 do piątku 3 paź-
dziernika naszą szkołę ogarnęło WIELKIE PO-
RUSZENIE!!! W związku z Tygodniem Ruchu 
(MOVE Week), Publiczne Gimnazjum nr 2
w Nowym Dworze Mazowieckim przyłączyło 
się do wydarzenia RUSZ SIĘ Z TRÓJKĄ, które 
prowadzone jest w ramach europejskiej kampanii 
Now WeMove. Kadra naszej szkoły przygotowała  
4dni wspólnego PORUSZENIA. 
W ramach AKTYWNYCH PRZERW od wtor-
ku do piątku (30.09 – 3.10. 2014) po trzeciej
i czwartej lekcji zaprosiliśmy uczniów do wspól-
nego ćwiczenia. W tych dniach sala gimnastycz-
na i korytarze szkolne czekały na młodzież, gdzie 
aktywnie mogła spędzać czas miedzy lekcjami. 
Były zajęcia taneczno-ruchowe z Panią Joanną 
Parol, gry i zabawy skoczne i rzutne z Panią Do-
rotą Pęksą i Anną Odrzywolską i gry i zabawy 
piłkarskie z Panem Rafałem Kleniewskim. 
W ramach Tygodnia Ruchu (MOVE Week) na-
sza szkoła przyłączyła się do akcji RUSZ SIĘ
Z TRÓJKĄ. Zaproponowaliśmy uczniom aktywne 
spędzanie przerw w formie ćwiczeń muzyczno-
-ruchowych – dla młodzieży z klas IV-VI oraz klas 
gimnazjalnych. Włączyliśmy do akcji młodsze dzie-
ci z klas I-III SP. Młodzież aktywnie zaangażowała 
się, przychodząc na zajęcia odbywające się w naszej 
hali sportowej. Godziny ćwiczeń dostosowano do 
planu lekcyjnego, dając możliwość uczestnictwa
w zabawie wszystkim zainteresowanym. W imieniu 
całej społeczności szkolnej dziękujemy za zaprosze-
nie. Świetnie się bawimy. Ze sportowym pozdro-
wieniem: nauczyciele w-f ZS w Modlinie Twierdzy.
W „TRÓJCE” przygotowano dla uczniów róż-
norodne formy aktywnego spędzania przerw 
między lekcjami. Uczniowie szkoły podstawo-
wej i gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach ta-
necznych, prowadzonych przez panią Agnieszkę 
Ostrowską, koordynatora akcji na terenie naszego 
miasta. Odbywały się mini treningi siatkarskie, 
prowadzone przez pana Tomasza Wichowskie-
go. Najmłodsi uczniowie mogli sprawdzić swoje 
umiejętności na specjalnym torze do koordynacji 
ruchowej oraz w przygotowanej dla nich oddziel-
nej sali, w której aż roiło się od niespodzianek.
Wszystkie zajęcia prowadzone pod fachowym
i czujnym okiem specjalistów, czyli pani Agnieszki 

Ostrowskiej i pana Tomasza Wichowskiego, cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów.
Podczas AKTYWNYCH PRZERW korytarze 
w naszej szkole były puste, bo prawie wszyscy 
uczniowie świetnie się bawili w dwóch salach 
gimnastycznych, gdzie zaproponowano im atrak-
cyjne zajęcia.
Zorganizowaną przez nas akcję uważamy za bar-
dzo udaną i niezwykle potrzebną. Podsumowa-

niem niech będą słowa zaczerpnięte z relacji na-
desłanej do nas przez Publiczne Gimnazjum nr 2:
Nie ważne czy jesteś najlepszy, średni czy naj-
gorszy w sporcie. Nie ważne jest w jakim tempie 
biegasz, czy jesteś najlepszy na boisku... tu liczyło 
się, że chciałeś podnieść swoje tętno, poruszyć 
swoje serce, przyśpieszyć oddech. Nie jest ważne 
w jaki sposób, ważne że spędziłeś czas AKTYW-
NIE, Twoje ciało się zmęczyło ale mózg się dotle-
nił i odpoczął. 
Celem jest Twoje zdrowie, Twój nawyk AKTYW-
NEGO życie.
Dziękujemy Wam drogie Koleżanki i drodzy 
Koledzy z PG-1,  PG-2, ZS-3, ZS-4, że włączy-
liście się do naszej akcji, że zorganizowaliście
w swoich szkołach WIELKIE PORUSZENIE, że 
CHCIAŁO WAM się CHCIEĆ!, że wykazaliście 
się wielkim zaangażowaniem i pomysłowością, 
aby rozruszać naszą brać uczniowską. 

DZIĘKUJEMY.
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NA SPORTOWO CZYLI ZDROWO 
– MALI ODKRYWCY NA START!!!
TEKST I FOTO MARTYNA MIECZNIKOWSKA KATARZYNA SOBIESZEK

18 września sześciolatki z Publicznego Przedszkola nr 1 „ Jedyneczka” spotkały się 
w Parku Miejskim, aby pożegnać lato w sportowym stylu.

Wszystkie dzieci wraz z rodzicami stawiły się 
z różnego rodzaju  sprzętem sportowym. 

Jedni przyjechali na rowerach, drudzy na hu-
lajnogach, a jeszcze inni na rolkach i wrotkach. 
Szczególnie gratulujemy tym, który po raz pierw-
szy stali tego dnia na rolkah o własnych siłach,
a także tym którzy na tę okazję przygotowywali 
się od dłuższego czasu. Treningi trwały już od 
wakacji. Celem spotkania było propagowanie 

zdrowego stylu życia i uprawiania wszelkiego ro-
dzaju sportów w wolny czasie.
Całą grupą, wspólnie objechaliśmy kilkakrotnie 
park dookoła stosując się do zasad bezpieczeń-
stwa i zasad ruchu drogowego. Kiedy już wy-
cieczka dobiegła końca radośnie przystąpiliśmy 
do zabaw ruchowych. Rodzice przygotowali dla 
dzieci konkurencje z nagrodami. Okazało się, że 
nie tylko dzieci chętnie brały udział w zabawach 

zorganizowanych. W konkurencji przeciągania 
liny mamusie okazały się silniejsze. Jednak męska 
duma nie pozwoliła tatusiom na poddanie się i za 
drugim razem dali z siebie wszystko, zdobywa-
jąc pierwsze miejsce.  Na koniec wszystkie dzieci
i chętni rodzice odebrali nagrody za wspólną za-
bawę i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że to nie 
ostatnie spotkanie sportowe w tym roku przed-
szkolnym. Wspólnie wyraziliśmy chęć kontynu-
acji owych spotkań. Do zobaczenia wiosną :)

GRODY MAZOWIECKIE – lekcja historii w terenie
TEKST I FOTO M.PAJEK 

jest reliktem czterech okresów: romantyzmu, go-
tyku, renesansu i klasycyzmu. Pod północną wie-
żą bazyliki w nawie bocznej znajduje się Kaplica 
Królewska, pod którą spoczywają prochy wład-
ców Polski- Władysława Hermana i jego syna 
Bolesława Krzywoustego, za panowania których, 
Płock był faktyczną stolicą Polski. W podziemiach 
katedry spoczynek znaleźli również inni książęta 
mazowieccy: Bolesław II, Bolesław III, Henryk, 
Janusz II, Kazimierz Warszawski, Kazimierz II, 
Konrad Mazowiecki, Siemowit III, Siemowit 
IV, Siemowit VI, Wacław Płocki i Władysław I.
W katedrze obejrzeliśmy również kopię słynnych 
XII-wiecznych Drzwi Płockich.
Z katedry ulicami miasta udaliśmy się na Stary 
Rynek, przed ratusz, na którego wieży, po ode-
graniu hejnału o godz. 12:00 miejsce ma, scena 
pasowania Bolesława III Krzywoustego na ryce-
rza przez ojca – Władysława I Hermana.
Ostatnim punktem wycieczki było XII-wieczne 
opactwo w Czerwińsku nad Wisłą. Klasztor ten 
pełnił ważne funkcje obronne, często bywali tu do-
stojnicy kościelni i książęta mazowieccy. W 1361 r. 
przebywał tu Kazimierz Wielki. W lipcu 1410 r. Wła-
dysław Jagiełło po przeprawie przez Wisłę modlił się 
tu o powodzenie swej wyprawy przeciwko Krzyża-
kom, a po bitwie pod Grunwaldem ponoć ofi arował 
klasztorowi w podzięce swój hełm, który nosił w bi-
twie. Po świątyni oprowadzał nas Salezjanin – ojciec 
Bogdan ukazując nam niezwykłości tego miejsca tj.: 
Obraz Matki Bożej Czerwińskiej – Matki Pocie-
szenia, przy ołtarzu gwiaździsto-sieciowe sklepienie, 
w przedsionku portal romański z około 1140 roku, 
a w nawie południowej częściowo odsłonięte romań-
skie kolumny i freski z XV wieku.

Podziwialiśmy  z zewnątrz dwuwieżowy kościół 
wzniesiony z kamienia w I połowie XII wieku, 
który mimo wielu przeróbek w okresie gotyku, 
renesansu i baroku zachował romański charak-
ter. Na koniec obejrzeliśmy muzeum misyjne
w którym znajdują się ciekawe pamiątki z podró-
ży misyjnych ojców Salezjanów.
Zakończyliśmy naszą historyczną wędrówkę po 
grodach mazowieckich, bogatsi o wiedzę i nie-
zwykłe doznania. 

2 października 2014 r. uczniowie 
klas drugich gimnazjum w Modlinie 
Twierdzy udali się na niecodzienną 
lekcję historii pod opieką nauczycielek: 
M. Pajek, J. Stępińskiej i E. Kutry. Była 
to całodniowa wycieczka  pt „Grody 
mazowieckie”. 

Autokar powiózł nas w przepiękną jesień, 
która niezwykłymi kolorami, okrasiła nam 

oglądane miejsca. Pierwszym był Sochaczew, 
tam widzieliśmy pomnik upamiętniający śmierć 
Bolesława Krzywoustego i ruiny Zamku Książąt 
Mazowieckich, które fachowo omówił specjalista 
od archeologii – przewodnik Adrian. 
Drugim punktem naszej wycieczki była Stadnina 
w Łącku, gdzie uczniowie mieli okazję obejrzeć 
i pogłaskać dorosłe konie, kucyki i poprzytu-
lać się do stadka maleńkich kotków. Młodzież 
zwiedzała również krytą ujeżdżalnię koni , hipo-
drom i skromne muzeum powozów. 
Następnym celem naszej wędrówki był Płock, 
gród założony na nadwiślańskiej skarpie, który 
był siedzibą biskupów, mazowieckich książąt i pol-
skich władców. To historyczna stolica Mazowsza 
oraz stolica Polski w latach 1079-1138. Zwiedza-
nie miasta rozpoczęliśmy spacerem po nowocze-
snym molo, oglądaliśmy znany z kabaretonów 
amfi teatr i podziwialiśmy ze Wzgórza Tumskiego 
przepiękną panoramę Wisły. Później zwiedzaliśmy 
XII wieczną bazylikę katedralną Wniebowzięcia 
NMP, która wielokrotnie przebudowywana, dziś 
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Akademia 
Aquafresh
TEKST I FOTO A.Z.

Po raz kolejny Publiczne Przedszkole nr 2  
przyłączyło się do Ogólnopolskiego Progra-

mu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków 
koncentrującego się na profi laktyce stomatolo-
gicznej dzieci w wieku przedszkolnym. 
Uczenie dzieci już od pierwszych lat życia mycia 
ząbków, a także budowanie świadomości po-
trzeby utrzymania jamy ustnej w odpowiedniej 
higienie, jest warunkiem niezbędnym w powo-
dzeniu działań profi laktycznych. Nadrzędnym 
celem Akademii Aquafresh jest wykształcenie
w dzieciach nawyku dbania o higienę jamy ust-
nej, aby w konsekwencji zmniejszyć tak poważny 
problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.
W ramach programu dzieci z grupy „Krasnale”
w dniu 30 września wzięły udział w biciu rekordu 
Guinnessa  w największej ilości osób myjących 
jednocześnie  ząbki. Wszystkie grupy zebrały 
się na sali gimnastycznej, każdy przedszkolak 
ze swoją szczoteczką, pastą i kubeczkiem aby 
wspólnie „łącząc” się z innymi przedszkolakami 
ustanowić rekord. 
Tak też się stało ! Brawo !!!

Niecodzienna lekcja 
biologii w kinie na 
platformie edukacyjnej 
– „Wszystko o człowieku”
TEKST I FOTO MGR E. NAPIÓRKOWSKA 

W dniu 07.10.2014 klasa 1b gimnazjum 
wraz z wychowawczynią panią Emilia 

Napiórkowską i panią reedukator Kamilą Cze-
kajło uczestniczyła w ciekawej lekcji biologii. 
Fascynujący program edukacyjny dzięki inte-
raktywnej formule zagwarantował uczniom nie-
zwykłą przygodę oraz przyjemną i kreatywną 
zabawę. Lekcja  zrealizowana została w formie 
trzygodzinnych zająć, podzielonych na kilka sesji,
z których każda odbywała się w specjalnie przy-
gotowanej sali kinowej. 
Bohaterem projekcji był tytułowy człowiek.
W sali 3D wybraliśmy się w trójwymiarową po-
dróż w głąb ciała, aby zobaczyć, jak wygląda od 
wewnątrz. W sali ruchu wyruszyliśmy w podróż 
do odległych miejsc na Ziemi, aby podziwiać naj-
piękniejsze budowle zbudowane przez człowieka. 
W sali inspiracji zobaczyliśmy opowieść o pozor-
nie niemożliwych do spełniania marzeniach i de-
terminacji w dążeniu do  ich osiągnięcia. W sali 
wyobraźni przenieśliśmy się w przyszłość i stanę-
liśmy oko w oko z postępami w dziedzinie badań 
genetycznych, a w sali muzyki dowiedzieliśmy 
się, iż poprzez muzykę możemy wyrazić różnego 
rodzaju emocje. Na koniec w sali interaktywnej 
poznaliśmy odpowiedzi na intrygujące pytania 
na temat faktów, postaci, narodów, kultur i wybit-
nych indywidualności. Tutaj Bartek Karcz okazał 
się mistrzem – zdobył największą liczbę punktów 
i otrzymał pamiątkowy dyplom. Wycieczka do 
kina rozpoczęła się od gry w kręgle, każdy mógł 
spróbować własnych sił na torze.

Akademia 
Malucha
WYCHOWAWCA: KATARZYNA WARPAS

Dnia 7 października 2014 roku grupa przed-
szkolna „Tygryski” z Niepublicznego Przed-

szkola „Akademia Malucha” w Nowym Dworze 
Mazowieckim zwiedzała gmach Telewizji Pol-
skiej.
Grupa starszaków z wielką radością i wypiekami na 
twarzy przekroczyła drzwi budynku przy ulicy Wo-
ronicza. Przewodnik naszej wycieczki w sposób cie-
kawy i zrozumiały dla małego telewidza, zdradzał 
tajemnice szklanego ekranu. Przedszkolaki mogły 
zobaczyć, jak wygląda praca reżysera, scenarzysty, 
operatora kamery, prezentera telewizyjnego.
Największą radość sprawiła dzieciom wizyta
w studiu telewizyjnym programu TVP2 „Pytanie 
na śniadanie”. Uśmiech na twarzy wywołały blaski 
fl eszy i oklaski w studiu programu „Świat się kręci”. 
Kolejnym miejscem, które cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem przedszkolaków była sala 
z rekwizytami. Zobaczyć tam można wiele mate-
riałów, które wykorzystuje się  w różnych progra-
mach telewizyjnych i serialach.
Ostatnim punktem wycieczki „Tygrysków” 
było zwiedzanie Muzeum Telewizji Polskiej. 
Przedszkolaki mogły zobaczyć mnóstwo histo-
rycznych, nieznanych urządzeń, a także poznać 
- Jacka i Agatkę, Kulfona i Monikę – bohaterów 
programów dla dzieci z dawnych lat.
Wizyta w Telewizji Polskiej to niezwykle ważne wy-
darzenie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Z pew-
nością wszystkie te ciekawe informacje, magiczne 
miejsca, które zostały uwiecznione na fotografi ach, 
pozostaną na zawsze w pamięci naszych dzieci
Serdeczne podziękowania należą się Pani Gra-
cjanie Piwko za pomoc w organizacji wycieczki 
do Telewizji Polskiej oraz pracownikom Telewizji 
Polskiej za gościnność, cierpliwość, wyrozumia-
łość i pasję  z jaką wprowadzali przedszkolaków 
w świat telewizji. 
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Wycieczka do 
„Chaty za wsią”
TEKST I FOTO KASIA MOSUR I MAJA KOSCHNA  IVC 

W dniu 30 września 2014 r. klasa IV c wybra-
ła się z wychowawczyniami Panią Boże-

ną Nalewajk i Panią Elżbietą Kutrą na pierwszą
w tym roku wycieczkę autokarową do gospo-
darstwa „Chata za wsią”. Na miejscu powitał nas 
Pan gospodarz, który oprowadził nas po gospo-
darstwie. Widzieliśmy: osła, konie, owce, barana, 
króliki, gołębie, kury, a nawet pawie i papugi. 
Później bawiliśmy się w szeryfa i udawaliśmy, że 
wsiadamy na konia – była to rozgrzewka przed 
prawdziwą jazdą. Najfajniejsza z całej wycieczki 
była jazda na koniach. Dziewczynom podobało 
się także  czesanie osiołka. Chłopaki sporo czasu 
spędzili na  grze w piłkę. 
Na zakończenie naszego pobytu na wsi wszyscy 
zebraliśmy się przy ognisku, w którym piekły się 
dla nas  ziemniaczki i kiełbaski. Cieplutkie karto-
felki bardzo nam smakowały.
Po posiłku musieliśmy się już zbierać do domu, 
trochę szkoda, że czas nam tak szybko upłynął. 
Chwile spędzone w „Chacie za wsią” jeszcze dłu-
go będziemy pamiętać, była to nasza pierwsza 
wspólna wycieczka klasowa, k tóra zapoczątko-
wała  cykl wielkich  wypraw i przygód IVC.  Co 
się naprawdę działo zobaczcie w Galerii.

W krainie dyni
TEKST I FOTO MAŁGORZATA KULESZA 

W ostatnich dniach września 2014 roku 
uczniowie klas III a i c oraz II a ze Szko-

ły Podstawowej nr 7 wybrali się do Dyniolandu
w Wieliszewie. Podczas interaktywnego wykładu 
Pana Dyni poznali historię i pochodzenie warzy-
wa, właściwości zdrowotne, a także zastosowania 
kulinarne. Mieli okazję dokonać degustacji zupy 
dyniowej z prażonymi pestkami dyni. Spacero-
wali po polu i oglądali okazy z całego świata – 
ponad 40 odmian, w tym dynie giganty ważące 
ponad 300 kilogramów. Wielkie zainteresowanie 
wzbudziło karmienie królików, kózek i kaczek
w mini zoo. Wspaniałą atrakcją stały się zabawy 
w słomianym miasteczku i w labiryncie, w kuku-
rydzy, gdzie dzieci niejednokrotnie wracały. Do-
pełnieniem wyprawy było ognisko z kiełbaskami, 
które podane w świeżym chlebie smakowały 
wszystkim, jak nigdy dotąd.  
Uczestnicy wyprawy otrzymali na pamiątkę małą 
ozdobną dynię oraz kolbę kukurydzy.  

Dzieci z Twierdzy 
w gospodarstwie 
agroturystycznym 
TEKST I FOTO BK

23 września 2014, pierwszy dzień jesieni, 
uczniowie klas drugich i trzecich SP4

z Modlina Twierdzy przywitali w gospodarstwie 
agroedukacyjnym w Wymysłach. To był bardzo 
pracowity dzień. Po zabawie na świeżym powie-
trzu żołądki domagały się pożywienia.  Zjadłoby 
się placków ziemniaczanych, skoro jest Święto 
Ziemniaka. Chcecie placuszków? To zapraszam 
na pole. Trzeba było samemu wykopać ziem-
niaki, czyli bulwy, obrać, utrzeć, nakarmić kury, 
aby zdobyć niezbędne jajka. Uff ... Ale warto było. 
Placuszki jak marzenie. Były też tradycyjnie pie-
czone ziemniaczki  w ognisku. Powstał również 
ekologiczny deser, który młodzież przyrządziła 
ze śliwek, wody i uzyskanej z ziemniaków skrobi. 
Pycha! Ale to nie koniec. Było również  robienie 
stempelków, tworzenie dramy – historii uprawy 
ziemniaka i pieczenie kiełbasek. To był dzień pe-
łen wrażeń,  a jak tam pachniało! Prawdziwą wsią 
i jesienią! 
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Dzień 
Przedszkolaka 
w Krasnalu
TEKST I FOTO: NAUCZYCIELKI B.K, A.Z., G.A.

22 września br. w Publicznym 
Przedszkolu Nr 2 w Modlinie Starym 
odbyły się obchody Dnia Przedszkolaka 
zorganizowane przez nauczycielki 
grupy IV.

Szereg atrakcji towarzyszyło wspólnej zabawie 
przedszkolaków z PP2. Odśpiewana  razem 

piosenka o tematyce przedszkolnej, test przed-
szkolaka oraz prezentacja  grup stanowiły ważny 
element adaptacyjno-zapoznawczy, zwieńczony 
przyrzeczeniem przedszkolaków. Dzieci obiecały, 
że będą dzielnymi  i wzorowymi przedszkolaka-
mi oraz zobowiązały się do przestrzegania Ko-
deksu Przedszkolaka. Na aktywny udział dzieci 
za wszystkich pięciu grup składały się również 
gry zręcznościowe oraz zabawy ruchowo-mu-
zyczne, dzieci śpiewały, tańczyły i bawiły się. 
Uroczystość uatrakcyjnił Krasnal, który w tym 
dniu odwiedził dzieci.
Całe spotkanie odbyło się w przyjaznej, swobod-
nej atmosferze. Zintegrowało ono i małe, i duże 
przedszkolaki z naszego ,,Krasnala”.

Jestem 
Przedszkolakiem
TEKST I FOTO BEATA BIEŻOŃSKA 

Bardzo ważne jest, by pierwsze 
doświadczenia dziecka z przedszkolem 
przebiegały w atmosferze 
bezpieczeństwa, spokoju i łagodności. 
Często zdarza się, że osoby dorosłe 
bardziej przeżywają pójście dziecka do 
przedszkola niż ono samo. 

Aby pomóc maluchom i ich rodzicom prze-
zwyciężyć te trudności, w piątek 19 września 

w Filii Przedszkola nr 3 mieszczącej się przy uli-
cy Długiej, wychowawczyni grupy Żabki – Beata 
Bieżońska zorganizowała spotkanie dzieci i ich 
rodziców. Nauczycielka przeprowadziła zabawy 
integracyjne z dziećmi, rodzicami i pracownika-
mi przedszkola. Wykorzystała różnego rodzaju 
zabawy muzyczne i chustę animacyjną. Ponad to 
dzieci uczyły rodziców śpiewać piosenki przed-
szkolne.  By wynagrodzić zaangażowanie, rodzice 
przygotowali dla zgromadzonych słodki poczę-
stunek. 
Wszyscy bardzo dobrze spędzili ten czas
w przedszkolu, pożytkując go na wspaniałą zaba-
wę oraz bliższe poznanie się. Po tak miłym spotka-
niu nie ma wątpliwości, iż przedszkole będzie ko-
jarzyło się wszystkim tylko ze wspaniałą zabawą.   

Ćwiczyć każdy 
może
TEKST I FOTO JAGODA KOZŁOWSKA MAGDALENA 
ZYGMUNTOWICZ

czyli o tym, jak PUBLICZNE 
PRZEDSZKOLE NR 5 walczyło o tytuł 
„PRZEDSZKOLE W RUCHU”

Nie od dziś wiadomo, że dzieci, ich rodzice 
i nauczyciele Publicznego Przedszkola nr 5

nie boją się żadnych wyzwań. Gdy tylko Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w roku 
szkolnym 2013/2014 akcję „Ćwiczyć każdy może” 
bez wahania zgłosiliśmy chęć uczestnictwa Pu-
blicznego Przedszkola nr 5. Kilka drobnych 
formalności związanych z rejestracją placówki, 
zgodami rodziców i przystąpiliśmy do działania.
Choć aktywność fi zyczna, ruch, pląsy i taniec są 
nieodłącznym elementem dnia każdego przed-
szkolaka, podeszliśmy bardzo poważnie do zada-
nia.  By spełnić warunki akcji przeprowadziliśmy 
wśród dzieci szereg zajęć zarówno gimnastycz-
nych, jak również rozwijających dziecięce zain-
teresowania piłką nożną, czy tańcem. Wszystkie 
zajęcia dostarczyły nam wielu niezapomnianych 
wrażeń i moc radości, dowodząc jak pożytecz-
ne może być również przyjemne. Udział w akcji 
uświadomił dzieciom i ich rodzicom, jak ogrom-
ny wpływ na rozwój każdego człowieka ma ak-
tywność fi zyczna, a dla nas stał się inspiracją do 
organizowania zajęć w sposób jeszcze bardziej 
atrakcyjny. Zajęcia zostały uwiecznione pamiąt-
kowymi zdjęciami, które jednocześnie stały się 
dokumentacją spełnionych warunków regulami-
nu akcji. Mimo spełnionych wymagań, w  wiel-
kim napięciu oczekiwaliśmy ogłoszenia wyni-
ków. A dziś możemy się już ofi cjalnie pochwalić 
tytułem ,,PRZEDSZKOLE W RUCHU”.
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Barwy dźwięku 
tajemnica
TEKST I FOTO M.CH.

Dbając o wszechstronny rozwój osobowości 
naszych wychowanków tradycyjnie rozpo-

czynamy nasze spotkania z muzyką klasyczną.
 „Barwy dźwięku tajemnica” to tytuł pierwsze-
go koncertu z udziałem muzyków, który odbył 
się w Publicznym Przedszkolu Nr 2, 16 wrze-
śnia br. Nie było ani poważnie, ani nudno bo 
wiemy, że muzyka pobudza wyobraźnie i wpro-
wadza w dobry nastrój. 
Przedszkolaki miały niecodzienną możliwość 
wysłuchania gry na waltorni – instrumencie dę-
tym blaszanym. Zapoznały się jego budową oraz 
techniką wydobywania dźwięku. 
Wiele pozytywnych emocji dostarczyła również 
artystka grająca na misach i gongach.  Śpiewne 
a jednocześnie dość przenikliwe brzmienie tych 
instrumentów wywołało duże skupienie wśród 
dzieci, które malowało się na wszystkich twa-
rzach.
Na scenie swoich sił próbowały odważne przed-
szkolaki nagrodzone, przez zgromadzoną pu-
bliczność, gromkimi brawami.
Ciekawy repertuar sprawił, że wszyscy czekamy 
niecierpliwie na kolejny występ artystów.

Lekcja z ciekawym 
człowiekiem – RELACJA 
Kacpra Ronowicza 
ucznia klasy IIId
16 września 2014 roku przyszedł do 
klasy III d Szkoły Podstawowej nr 7 
kapitan Jerzy Muras. Zobaczyłem go 
jak wchodził do szkoły i wtedy od 
razu pomyślałem, że będziemy mieli 
ciekawą lekcję. 

Pan kapitan opowiedział nam mnóstwo cie-
kawych historii. Dowiedzieliśmy się w jakich 

szkołach się uczył zanim stał się kapitanem, oraz 
do jakich krajów pływał, np. Wietnam, Chiny
i inne. Powiedział nam, że spotkanie z hipo-
potamem jest dużo bardziej niebezpieczne niż 
spotkanie z krokodylem. Dowiedzieliśmy się, że 
duże meduzy mogą poważnie poparzyć, a nawet 
spowodować paraliż. Opowiedział historię trzech 
chłopców, którzy wypłynęli na morze. Dwóch 
z nich się nie uratowało i zmarło z wyziębienia  
organizmu. Opowiedział także o swojej podróży 
z Papieżem Janem Pawłem II. Kapitan Muras na-
uczył nas wiązać specjalny węzeł, za pomocą któ-
rego można bezpiecznie wciągać ludzi z dołu do 
góry. Pokazał  nam jak posługuje się sekstansem. 
Przyniósł ze sobą także dużo swoich pamiątek
i dokumentów. 
Lekcja z kapitanem była naprawdę bardzo cieka-
wa. Dowiedziałem się dużo interesujących rze-
czy. Pan Muras obiecał nam, że przed świętami 
Bożego Narodzenia przyjdzie do nas jeszcze raz, 
aby opowiedzieć nam inne swoje przygody. Już 
nie mogę się tego doczekać.

„Żywa” lekcja 
historii
TEKST I FOTO M.L.

Dnia 5 września 2014 roku uczniowie 
klas 5a i 5b z Zespołu Szkół w Nowym 
Dworze Mazowieckim – Modlin 
Twierdza mieli przyjemność brać 
udział w obchodach 70-tej rocznicy 
powstania 2 Mazowieckiego Pułku 
Saperów w Kazuniu Nowym. 
 

Z tej okazji wraz z opiekunami p. M. Gereluk, 
p. J. Wilde i p. M. Lech udali się do muzeum 

poświęconego działalności saperów. Na niewiel-
kiej przestrzeni zgromadzono bardzo ciekawe 
eksponaty. Były tam różnorodne miny, granaty 
wykopane przez saperów. Oglądając zdjęcia dzie-
ci mogły zapoznać się z pracą żołnierzy. Wielkim 
zainteresowaniem cieszył się strój płetwonurka 
z dawnych lat. Wisiały też mundury, w których 
służyli żołnierze na przestrzeni 70-ciu lat istnie-
nia pułku. O trudnej i niebezpiecznej służbie sa-
perów opowiadał pan Ciura, który oprowadzał 
nas po muzeum. Na pamiątkę pobytu w muzeum 
dokonano wpisu w pamiątkowej księdze i zro-
biono wspólne zdjęcie. Dalsza część obchodów 
przebiegała w parku miejskim w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim. Uczniowie uczestniczyli tam
w uroczystym apelu. Zasłużonym żołnierzom 
wręczono ordery. Po apelu dzieci mogły podzi-
wiać defi ladę wojskową. Był to ostatni punkt ob-
chodów. Z nowymi niezapomnianymi wrażenia-
mi dzieci wróciły do domów.  
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Pieszo na Skierdy
TEKST I FOTO A.D. 

14 września klasa III d ze Szkoły Pod-
stawowej nr 7 odbyła swoją pierwszą 
wycieczkę w nowym roku szkolnym. 
Była to wycieczka piesza. 

Trasa wycieczki: szkoła – klub fi tness „BeFit” 
w Skierdach. Dzieci dzielnie podążały. Marsz 

zajął im godzinę czasu łącznie z czterema krót-
kimi przerwami. W klubie dzieci uczestniczyły 
w zajęciach sportowych prowadzonych przez in-
struktorów. Z panią Magdą były zajęcia z elemen-
tami sztuk walki, a z panem Hubertem z elemen-
tami tańca. Na zakończenie dzieci uczestniczyły 
w zawodach – dziewczyny kontra chłopaki. 
Dzieci były zachwycone zajęciami. 
Po wycieczce czekała na nie jeszcze jedna niespo-
dzianka, a mianowicie wspólne integracyjne spo-
tkanie z rodzicami  na placu zabaw w Suchocinie. 
Można było poszaleć z rodzicem grając w piłkę  
nożną  lub w siatkówkę. Było również ognisko
i słodki poczęstunek. Zabawa była przednia. Jed-
nym słowem było SUUUUPEEER!!!
Na łamach gazety chciałam bardzo serdecznie 
podziękować Sołtysowi wsi Suchocin Panu Zbi-
gniewowi Czech za udostępnienie nam placu 
zabaw. 

Spotkanie 
z Afryką
TEKST I FOTO M.CH.

Pod takim tytułem, 22 września br., w Publicz-
nym Przedszkolu Nr 2 odbyło się niezwykłe 

widowisko muzyczno-estradowe z czynnym 
udziałem wszystkich dzieci. Nasz egzotyczny 
gość wprowadził przedszkolaki w świat kultury 
afrykańskiej poprzez śpiew oraz grę na koloro-
wych bębnach. Wspaniałe widowisko ,,wciągnę-
ło” do zabawy całą zgromadzoną publiczność. 
Zachwycone dzieci spontanicznie śpiewały i gra-
ły na kongach razem z czarnoskórym gościem. 
Muzyczne show dostarczyło wiele pozytywnych 
wrażeń, odbyło się w atmosferze pełnej radości 
i ekspresji. Z pewnością pozostanie na długo
w pamięci przedszkolaków.

Wycieczka Sztangielka 
do „Łazienek” 
w Warszawie
TEKST I FOTO WYCHOWAWCZYNIE D. PRZYGODA, 
B. DALGIEWICZRUCHAŁA

,,Sztangielek”  wkroczył w nowy rok szkolny
z ciekawą inicjatywą – spacer po Łazien-

kach. 20 września dzieci  wraz  z wychowaw-
czyniami wybrały się  na wycieczkę. Prawdziwy 
upał na dworze i prawdziwy żar w serduchach.  
Z takimi wrażeniami wyjeżdżaliśmy z Osiedla 
Młodych w sobotę….. Atmosfera iście waka-
cyjna, bo pogoda, bo swoboda. Dla niektórych  
uczestników  wycieczki było to pierwsze spotka-
nie z przepięknym parkiem królewskim. Już na 
wejściu pojawiły się zachwyty – Pałac na Wodzie 
i… wdzięczne w ruchach, mięciutkie, przyjazne  
wiewiórki. Co chwila słyszałyśmy głośne łaaał.... 
Tym razem olbrzymie ryby i kaczki przyciągnęły 
uwagę naszych spacerowiczów. Mimo narastają-
cego tłumu w parku wszyscy spokojnym krokiem 
przemierzaliśmy alejki, podziwiając napotkane 
obiekty, obeliski, rośliny. Wszystkim wyjątkowo 
smakowało  drugie śniadanie spożywane w miej-
scu  z widokiem na kolorowe gondole.   Zabawa 
na placu była niestety elementem kończącym 
naszą wyprawę. Trochę było wszystkim smutno, 
że trzeba wracać, ale pocieszyliśmy się zebrany-
mi kasztanami, kolorowymi liśćmi i kolejnym 
podziwianiem wszędobylskich ,,rudzielców”.  
Wrzucony pieniążek za siebie to chyba dobry 
znak?! My tam wrócimy…. 
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Pożegnanie lata 
na działce u babci 
Janki
TEKST I FOTO WYCHOWAWCZYNIE 

„Tygryski” z PP3 pożegnały lato wśród 
przepięknych ogródków działkowych 
„Pestka”. Szczególnie przyjaźnie gościli 
nas państwo Janina i Janusz Omiotek. 

Dzieci maszerując ul. Jabłonkową podziwia-
ły wielobarwne kwiaty, drzewa owocowe

i grządki z warzywami. W czasie spaceru nie-
spodziewanie zaproszono nas do oglądania kur
i kurczaków na sąsiedniej działce.
Dziadkowie Aleksa przygotowali ciekawe atrak-
cje dla przedszkolaków. Dużym powodzeniem 
cieszyły się maliny, które dzieci szybko pozja-
dały. Nie ominęły również tych na sąsiedniej 
działce. Prowadziły obserwację żaby w oczku 
wodnym. Dzieci miały dużo swobody, bawiły się 
w piaskownicy, bujały się na huśtawkach, a nasi 
sportowcy oczywiście grali w piłkę nożną. Wśród 
gwaru rozbieganych dzieci unosił się zapach gril-
lowanych kiełbasek. Posiłek na powietrzu przy-
padł dzieciom do gustu, niektóre zjadły bardzo 
duuuużo....! Dzięki sprawnej obsłudze wszyscy 
najedli się do syta. Słodką niespodziankę w po-
staci mufi nek przygotowała nam mama Aleksa 
pani Magda a miły sąsiad poczęstował wszystkich 
pysznymi cukierkami. Wspaniały pobyt uwiecz-
niliśmy wspólnym zdjęciem a dzieci w podzięko-
waniu zaśpiewały piosenkę pt.: „Tygryski”.
Serdeczne podziękowania składamy babci Jani-
nie, dziadkowi Januszowi i pani Magdzie.

Wycieczka 
integracyjna klas 
pierwszych
TEKST I FOTO B. MAJEWSKA 

25 września, rozpoczął się dla 
pierwszoklasistów Publicznego 
Gimnazjum nr 2 znaczenie wcześniej 
niż zwykle. A to z powodu wyjazdu 
do stajni „Wilga”. Uczniowie już o 7.20 
w pełnej gotowości czekali na swoich 
wychowawców, by po chwili wsiąść do 
autokarów i ruszyć na wycieczkę.

Po dwuipółgodzinnej podróży znaleźliśmy się 
w wyjątkowo pięknym, zielonym i pachną-

cym lasem miejscu. Przywitani przez instruk-
torów ruszyliśmy do pierwszych zadań, wśród 
których znalazły się m.in.: nauka rozpalania 
ogniska, pieczenie grzanki traperskiej, strzelanie 
z łuków (co nie było takie znowu łatwe), budowa-
nie szałasów i rozstawianie pałatek. Dużo radości 
i śmiechu wywołały zawody w przeciąganiu liny. 
Oczywiście zwyciężały dziewczęta. Ciekawie też 
poprowadzone zostały zajęcia z pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Mogliśmy wykonać na 
manekinie masaż serca, ułożyć koleżankę bądź 
kolegę w bezpiecznej pozycji i założyć opatrunek.  
Nauczyliśmy się również korzystać z kompasu
i sprawnie czytać mapę. Między zajęciami po-
częstowani zostaliśmy dużymi i bardzo słodki-
mi pączkami, ciasteczkami oraz gorącą herbatą.
A zakończenie naszego pobytu zwieńczyło pie-
czenie kiełbasek nad ogniskiem.
Do domów wróciliśmy zmęczeni, ale myślę, że 
wycieczkę można uznać za bardzo udaną.

Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny
„Morski świat 
przyszłości”
Zuzanna Grzybowska, uczennica klasy I Gim-

nazjum nr 2 im. Ryszarda Kaczorowskiego 
w Zespole Szkół nr1, została laureatką Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego „Morski świat 
Przyszłości” zorganizowanego przez Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju. Otrzymała wy-
różnienie w kategorii wiekowej: 14 –16 lat.
W konkursie plastycznym rozstrzygniętym
w czerwcu br. wzięło udział 4388 prac uczestników 
z całej Polski, w każdej z  trzech grup wiekowych 
laureaci znaleźli się w gronie 23 najlepszych... 

Serdecznie gratulujemy...
Opiekun klubu plastycznego S. Goliszek

Wycieczka 
na pocztę
TEKST I FOTO ANNA CYBULSKA

Przedszkolaki coraz lepiej orientują się w ota-
czającym je środowisku. Warunkuje to zwie-

dzanie miejsc naszego osiedla. W ramach zajęć 
tematycznych, w związku z obchodami Świato-
wego Dnia Poczty dzieci z grupy  IX Delfi nki Pu-
blicznego Przedszkola nr 5 wybrały się na pocztę.  
Przekonały się jak trudna i odpowiedzialna jest 
praca listonosza. Zwiedziły pomieszczenia urzę-
du pocztowego i wskazywały na ich przeznacze-
nie, utrwaliły znaczenie wyrazów: list, paczka, 
adresat. Podczas wizyty stosowały zasady kultu-
ralnego zachowania się w miejscach publicznych. 
Z entuzjazmem  przywitały mamę Rysia, któr a       
w tym samym czasie odwiedziła Urząd Pocztowy. 
Następnym razem wyślą własnoręcznie przygo-
towany list lub kartkę pocztową.
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 13 października 2014 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika przez 

wyborców niepełnosprawnych. 
Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a  § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) podaję do 

publicznej wiadomości, informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika przez wyborców niepełnosprawnych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014roku.

Numer 
obwodu 

głosowania
Granice obwodów głosowania (nazwy  ulic) Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Szarych Szeregów, Wojska Polskiego (strona nieparzysta) 3-19; 23-27

Zespół Szkół Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Młodzieżowa 1
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

2
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Gen. Leopolda Okulickiego, Gen. Władysława Sikorskiego, Młodzieżowa, 
Wojska Polskiego 29-31; ( strona nieparzysta) 41-51 

Zespół Szkół Nr 1
Publiczne Gimnazjum Nr 2
ul. Młodzieżowa 3 

3
Baśniowa, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Diamentowa, Gen. Zygmunta Berlinga, Jasna, Koralowa, 
Modrzewiowa, Na Skraju, Perłowa, Pogodna, Rubinowa, Sadowa, Sosnowa, Szmaragdowa, Willowa, 
Wiosenna, Wiślana, Wojska Polskiego (strona parzysta) 2-20; 33-37, Wrzosowa, Zacisze, Zielona, Złota

Zespół Szkół Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Młodzieżowa 1
     (stołówka)

4
Bohaterów Modlina (strona nieparzysta) 1-83, Gospodarcza, Górska,Księcia Ziemowita III, Leśna, Marii 
Curie Skłodowskiej, Nowodworska, Nowołęczna, Okunin, Segmentowa, Spokojna, Strażacka, Śniadeckich

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Chemików 1A

5
Chemików, Ignacego Paderewskiego (strona parzysta) 4B-28, Inżynierska, Sportowa, Stefanii 
Sempołowskiej.

Liceum Ogólnokształcące
ul. Chemików 1 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych)

6
Akacjowa, Długa, Dobra, Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kalinowa, 
Kępa Nowodworska, Kasztanowa, Łęczna, Mała, Miodowa, Miła, Nadwiślańska, PCK, Prosta, Przytorowa, 
Stefana Żeromskiego, Świerkowa, Wiejska, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna.

Zespół Szkół Nr 2 
ul. Długa 10
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych)

7
Ignacego Daszyńskiego, Jana III Sobieskiego, Magistracka, Przejazd, Sukienna 40-80, Tadeusza Kościuszki, 
Targowa, Warszawska (strona nieparzysta) 1A-15; (strona parzysta) 2-12, Zachodnia, Zakroczymska.

Urząd Miejski 
ul. Zakroczymska 30
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

8
Chryzantemy, Harcerska, Ignacego Paderewskiego (strona nieparzysta) 9-21, Jana Nałęcza, Juliusza Sło-
wackiego, Legionów, Mazowiecka, Modlińska, Partyzantów, Piaskowa, Stefana Okrzei, Warszawska (strona 
nieparzysta) 17-35;  (strona parzysta) 18-24,

Publiczne Gimnazjum Nr 1
ul. Słowackiego 2

9
Bohaterów Modlina (strona parzysta) 2-48, Ferdynanda Focha, Lotników,  Józefa Wybickiego, Spacerowa, 
Sukienna  1-39, Zdobywców Kosmosu

Publiczne Przedszkole Nr 3 
ul. Bohaterów Modlina 26

10
29 Listopada 107; 114: 323-324; 338-362, Fryderyka Chopina, Gen. Ignacego Ledóchowskiego, Gen. 
Ignacego Prądzyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Obwodowa Płk. Edwarda Malewicza 117-120

Zespół Szkół
ul. Bema 312 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych)

11
29 Listopada 111- 112;  327- 328, Adama Mickiewicza,
Gen. Józefa Bema, Kadetów, Obrońców Modlina,
Płk. Edwarda Malewicza 281-289, Stanisława Moniuszki, Szpitalna, Tytusa Chałubińskiego

Zespół Szkół  ul. Bema 227 wejście od ulicy 29 
Listopada 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych)

12

3 Maja, Al. Jana Pawła II, Aleja Róż, Bolesława Prusa, Brzozowa, Chłodnia, Dworcowa, Elizy Orzeszkowej, 
Forteczna, Gen. Wiktora Th ommee, Hugona Kołłątaja, Jana Matejki, Klonowa, Kolejowa, Kręta, Krót-
ka, Krzywa, Kwiatowa, Leszczynowa, Lipowa, Maksymiliana Kolbego, Malinowa, Marii Konopnickiej, 
Mieszka I, Mikołaja Kopernika, Mury, Na Skarpie, Ogrodowa, Piekarska, Polna, Przeskok, Samorządowa, 
Słoneczna, Sporna, Stanisława Staszica, Stefana Czarnieckiego, Szkolna, Środkowa, Topolowa, Władysława 
Stanisława Reymonta, Wojciecha Kossaka, Współczesna, Zofi i Dobrowolskiej, Źródlana, Żołnierzy Wrze-
śnia, Żwirowa

Zespół Szkół Nr 3 
ul. Szkolna 3 
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepeł-
nosprawnych)

13
Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Miodowej 2 (Nowodworskie Centrum 
Medyczne)

Szpital Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim 
przy ul. Miodowej 2
(Nowodworskie Centrum Medyczne)

UWAGA:

Wyborcy niepełnosprawni do dnia 27 października 2014 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w tym przy pomocy 
nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Do głosowania korespondencyjnego wyznacza się wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat,  
może w terminie do dnia 07 listopada 2014 r. (piątek) złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa  należy składać w Urzędzie Miejskim ul. Zakroczymska 30 w pok. nr 230 II piętro w godz. poniedziałek 
9.00 – 17.00, wtorek - piątek 8.00-16.00 
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa i głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 pokój 228 lub nr tel. 22  5122262.
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00

*) termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego

Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki

Jacek Kowalski
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UWAGA!!!
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiec-

ki  informuje, że podał do publicznej wia-

domości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-

szeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym 

Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30

(III piętro) i na tablicy ogłoszeń przed budynkiem 

Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji 

Publicznej (www.bip.nowydwormaz.pl) wykaz 

lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,  prze-

znaczonych do zbycia na rzecz najemców tych 

Połączenie z tłumaczem
języka migowego online 

(kliknij na poniższy obrazek):

Jeżeli chcą Państwo bezpośrednio skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas zała-
twiania sprawy w urzędzie informujemy, że istnieje taka możliwość po wcześniejszym umówieniu 
wizyty.
Pomoc dotyczy wyłącznie spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowiec-
kim.
Umówić można się pod adresem tlumaczpjm@nowydwormaz.pl lub osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 w Punkcie Obsługi Interesanta (pok. 101, I 
piętro) w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-15:00.
Osoba głucha lub niedosłysząca może również skorzystać z usługi w swoim domu, w przypadku 
posiadania komputera/laptopa/ tabletu/telefonu - z kamerą i podłączeniem do Internetu. 
Kliknięcie na powyższy obrazek, automatycznie zestawia wideopołączenie z tłumaczem języka mi-
gowego w biurze Migam.pl. Tłumacz może pośredniczyć w załatwieniu urzędowej sprawy telefo-
nicznie. 
Oba rozwiązania są dla klienta urzędu bezpłatne. 

Burmistrz Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki
zaprasza uczniów na:

bezpłatne

badania postawy

realizowane w ramach

Programu Profi laktyki Wad Postawy, 

pod patronatem 

Burmistrza Miasta

Nowy Dwór Mazowiecki,

we współpracy

z Gabinetem Rehabilitacji DANMED.

–  Program skierowany jest do uczniów klas 1-6 

nowodworskich szkół podstawowych.

–  Akcja odbędzie się w dniach od 15.09.2014 

do 15.12.2014 roku.

–  Specjalistycznej ocenie podlegają m.in.:  sto-

py, kolana, miednica, klatka piersiowa i krę-

gosłup.

–  Konsultacje odbędą się od poniedziałku do 

soboty w gabinecie rehabilitacji DANMED 

ul. Sportowa 66 (hala sportowa). 

Datę wizyty należy ustalić indywidualnie 

pod numerem telefonu 508-428-850.

ZAPRASZAMY 
MIESZKAŃCÓW NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
w zakresie

PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ i PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
Terapeuci

Bartłomiej Pierożek – dorośli, rodziny osób uzależnionych
Poniedziałki 08:30 -  13 : 30

Piątki 14:00 – 17:00
Zapisy: tel. 795 621 255

Marlena Wiśniewska – dzieci, młodzież szkolna, rodzice
Piątki 13:00 – 16:00

Zapisy: tel. 795 621 255
Wanda Uszok – kobiety współuzależnione, osoby doświadczające przemocy domowej

Czwartek 12:00 – 18:00

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH I DOZNAJĄCYCH 
PRZEMOCY ( DDA, Współuzależnienie, ofi ary przemocy)

Piątek 17: 00 (3 do 4 godzin)
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych,

poszerzona o problem przemocy w rodzinie
Sobota 12:00 – 13:00

Psycholog dziecięcy i rodzinny
Wioletta Karpiesiuk -  dzieci i rodzice

Poniedziałki 13:00 – 19:00
Sobota 9:00 – 15:00

Zapisy: tel. 795 621 255

Porady Prawne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji społecznej i socjalnej.
Iwona Tomaszewska   

Środa 16:00 – 20:00
Zapisy :  tel. 22 51 22 163

Porady udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 Nowy Dwór Mazowiecki ( budynek, w którym mieści się stołówka)

Konsultacje fi nansowane są ze środków budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

lokali, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/339/95 

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowiec-

kim  z dnia 30 maja 2005 roku, zmienioną dnia

29 września 2005 roku Uchwałą Nr XXXIX/373/05 

w sprawie zasad zbycia zasiedlonych lokali miesz-

kalnych na rzecz najemców tych lokali.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wy-

dziale Gospodarki Nieruchomościami i Plano-

wania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w No-

wym Dworze Mazowieckim, 

ul. Zakroczymska 30 (III piętro, pokój 325 lub 

telefonicznie (22) 51-22-213).



www.nowydwormaz.pl

FAKTY NOWODWORSKIE SPORT

43

Wielki Finał Merida Mazovia MTB Marathon
Ostatni tegoroczny maraton cyklu odbył się 

w Nowym Dworze Mazowieckim. Tym sa-
mym zakończył się letni oraz jubileuszowy 10. se-
zon Merida Mazovia MTB Marathon. Na starcie 
stanęło 1000 zawodników, pogoda nie zawiodła, 
podobnie jak nastroje startujących. Trasa ma-
ratonu była sucha i szybka. Wyjątkowo zaciekła 
walka widoczna była od samego startu. Wielu 
walczyło o punkty w klasyfi kacji generalnej.
A było o co rywalizować, gdyż suma nagród wy-
niosła aż 300 000 zł.

Podczas imprezy strażacy walczyli o puchar Ko-
mendanta Głównego Państwowej Straży Pożar-
nej. Rywalizacja odbyła się na dystansie 52 km. 
Zmagania zakończyły się uroczystą dekoracją 
klasyfi kacji generalnej całego Pucharu Polski 
Strażaków. Swoją klasyfi kację mieli również 
mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego, 
którzy rywalizowali w kategorii Open na dystan-
sach Hobby, Fit, Mega i Giga    z podziałem na 
płeć. 

Podczas gdy zawodnicy ścigali się na trasie
w miasteczku odbył się pokaz pierwszej pomo-
cy zorganizowany przez Straż Pożarną, w której 
uczestniczyła spora grupa dzieci. Dodatkowo sto-
warzyszenie Prolog Jabłonna zorganizowało zbiór-
kę żywności dla najbardziej potrzebujących rodzin 
z terenu Gminy Jabłonna. Przez cały dzień odby-
wały się promocje i wyprzedaże partnerów cyklu. 

CRS Clinic (dawne Centrum Rehabilitacji Spor-
towej) stworzyło strefę opieki fi zjoterapeutycz-
nej i trenerskiej. Fizjoterapeuci udzielali porad
i konsultacji, a także  przeprowadzali dla chęt-
nych wstępne badanie fi zjoterapeutyczne. 

Dla rodzin z dziećmi organizator przygotował 
specjalną strefę. Na najmłodszych czekały atrak-
cje zorganizowane przez platformę nc+ w spe-
cjalnym kąciku dziecięcym. Każdy mały uczest-
nik wydarzenia mógł zrobić sobie zdjęcie z Rybką 
MiniMini, które otrzymał na miejscu w prezen-
cie oraz wziąć udział w zabawach plastycznych
i kole fortuny. Wszystkie dzieci otrzymały drob-
ne upominki. Impreza została objęta patronatem 
przez  telewizyjne kanały dziecięce MiniMini+
i teleTOON+. 

Po zawodach w hali sportowej odbyły się liczne 
dekoracje w tym klasyfi kacji generalnych. Brał 
w nich udział Burmistrz Nowego Dworu Mazo-
wieckiego Jacek Kowalski oraz Cezary Zamana. 

Był tort na 10-lecie, wiele emocji związanych
z nagrodami i na koniec wspólne zdjęcie wszyst-
kich uczestników. Zabawa trwała do późnych go-
dzin wieczornych. 

Zawodnicy i organizatorzy zasługują teraz na 
krótki odpoczynek, który zakończy się dla wielu 
już w styczniu, kiedy to rusza zimowa edycja ma-
ratonów Cezarego Zamany. 

Na dystansie Mega zwyciężył Grzegorz Maleszka 
(BDC Retro MTB Team), który tym samym zajął 
pierwszą pozycję w klasyfi kacji generalnej w kat. 
M3. Drugi ze sporą stratą przyjechał Paweł Ba-
ranek (AIRBIKE.PL Rocky Mountain) lider kla-
syfi kacji generalnej M2.  Trzeci dojechał Bartek 
Borowicz (APS POLSKA COZMOBIKE).

Wśród Pań na dystansie Mega triumfowała Anna 
Ostrowska (KROSS Centrum Rowerowe Olsz-
tyn). Za nią uplasowały się w kolejności Agniesz-
ka Tkaczyk (SpecBike RACING TEAM) i Izabela 
Macutkiewicz (SK BANK TEAM). 

Dystans Giga ukończyło 62 zawodników. Pierw-
szy, ze sporą przewagą dojechał Artur Korc 
(KROSS Centrum Rowerowe Olsztyn). Został on 
również liderem swojej kategorii M4 w klasyfi ka-
cji generalnej cyklu. Drugie miejsce zajął  Michał 
Przybytek (Renault Eco2 team), trzeci był Kacper 
Cacko (APS POLSKA COZMOBIKE). 

Zacięta walka trwała do ostatnich metrów między 
drużynami. W klasyfi kacji generalnej zwyciężyła 
minimalną przewagą punktową BDC Retro MTB 
Team. Druga pozycja przypadła drużynie KROSS 
Centrum Rowerowe Olsztyn. Na trzeciej pozycji 
uplasowała się grupa RENAULT ECO2 TEAM. 

Warto również wspomnieć o superklasyfi kacji,
w której liczy się łączna suma przejechanych ki-
lometrów. I tak zwycięzcą został Mariusz Koraj-
czyk (Wieliszew Heron Team), który przejechał 
łącznie 2113 km.
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Turniej Służb Mundurowych Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Miasta
TEKST I FOTO NOSIR

30 września w godz. 900–1400  na boisku NO-
SiR w Nowym Dworze Mazowieckim 

odbył się po raz 14. tradycyjny Turniej Służb 
Mundurowych o Puchar Burmistrza Miasta.
W turnieju wzięło udział 8 zespołów podzielo-
nych na dwie rozlosowane grupy:

Gr. A – Straż Miejska Nowy Dwór Maz., I.P.A. 
Nowy Dwór Maz, Lotnisko Modlin (Straż 
Graniczna i Parking), Komenda Powiatowa Policji.
Gr. B – KP PSP (Straż Pozarna), JW. 4226 Po-
miechówek, Radar Dębina, 2 Mazowiecki Pułk 
Saperów

Wyniki w poszczególnych grupach:
Gr. A  Straż Miejska – I.P.A. 2 : 0, Lotnisko – Policja 1 : 0,
 Straż Miejska – Lotnisko 1 : 1, I.P.A. – Policja 4 ; 1,
 Straż Miejska – Policja 4 : 2, I.P.A. – Lotnisko 0 : 2.
Gr. B Straż Pożarna – JW 4226 2 : 2, Radar - 2 Pułk Sap. 0 : 1,
 Straż Pożarna – Radar 1 : 0, JW 4226 – 2 Pułk Sap.1 : 1,
 Straż Pożarna – 2 Pułk Sap. 0 : 2, JW. 4226 – Radar 2 : 0.

Tabele gier grupowych:
Gr.A 1. Straż Miejska 7 pkt 7 – 3 Gr.B 1. 2Pułk Sap. 7 pkt 4 – 1
 2. Lotnisko 7 pkt 4 – 1  2. JW. 4226 5 pkt 5 – 3 
 3. I. P. A. 3 pkt 4 – 5   3. Straż Poż. 4 pkt 3 – 4 
 4. Policja 0 pkt 3 – 9  4. Radar 0 pkt 0 – 4
Dalsze gry o wyłonienie kolejności w Turnieju.

Półfi nały:
o m-sca 5 – 8  Policja – Straż Poż. 0 : 1, I.P.A. – Radar 2 : 1,
o m-sca 1 – 4  Lotnisko – 2 Pułk Sap 2 – 1, Straż M – JW. 4226 0 : 0 w rzutach karnych 4 :3 dla Straży 
Miejskiej 

Finały:
o m-sca 7-8 Policja – Radar 1 ; 0
o m-sca 5-6 Straż Pożarna – I. P. A. 4 : 0
o m-sca 3-4 JW. 4226 – 2 Pułk Saperów 2 : 3
o m-sca 1-2 Lotnisko – Straż Miejska 0 : 0 w rzutach karnych 5 : 3 dla Lotniska.

Końcowa tabela Turnieju:
Lotnisko Modlin
Straż Miejska Nowy Dwór Maz.
2 Mazowiecki Pułk Saperów
JW. 4226 Pomiechówek
KP Państwowej Straży Pożarnej Nowy Dwór Maz.
I. P. A. Nowy Dwór Maz.
Komenda Powiatowa Policji Nowy Dwor Maz.
Radar Dębina
Dyplomy, puchary i medale wręczył Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – Jacek Kowalski.
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Przełaje w Twierdzy
TEKST I FOTO SŁAWOMIR KRZECZKOWSKI

Na przełomie września i października rozegra-
no w Twierdzy gminne i powiatowe zawody 

w biegach przełajowych. Obu spotkaniom towa-
rzyszyła wspaniała pogoda a i uczestnicy dopi-
sali. Trasa biegów była wyznaczona wśród histo-
rycznych terenów i obiektów Twierdzy co jeszcze 
bardziej uatrakcyjniło zawody. Organizatorami 
biegowych zmagań byli: Zespół Szkół w Modlinie 
Twierdzy oraz Nowodworski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji. W poniedziałek rozegrano zawody gmin-
ne. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

Szkoła Podstawowa
Kl. V dziewczęta

I miejsce – Jakubiak Dominika – SP 4
II miejsce – Zielińska Oliwia – SP 7
III miejsce – Jaroszczyk Zuzanna – SP 7

Kl. VI dziewczęta
I miejsce – Magier Ada – SP 7
II miejsce – Elkosh Sara – SP 5
III miejsce – Zmitrowicz Emilia – SP 5

Szkoła Podstawowa
Kl. V chłopcy

I miejsce – Buchal Jan – SP 4
II miejsce – Wodzyński Michał – SP 3
III miejsce – Czapla Wiktor – SP 5

Kl. VI chłopcy
I miejsce – Redman Dawid – SP 4
II miejsce – Samul Jakub – SP 7
III miejsce – Sulima Bartosz – SP 7

Gimnazjum
Kl. I chłopcy

I miejsce – Nadulski Kacper – PG 1
II miejsce – Rydz Mateusz – PG 4
III miejsce – Trojnacki Bartosz – PG 2

Kl. II chłopcy
I miejsce – Michalik Bartosz – PG 1
II miejsce – Borkowski Krystian – PG 3
III miejsce – Zakrzewski Bartosz – PG 4

Kl. III chłopcy
I miejsce – Michalik Hubert – PG 1
II miejsce – Kasprowicz Marcin – PG 4
III miejsce – Borkowski Adrian – PG 4

Kl. I dziewczęta
I miejsce – Klonowska Justyna – PG 4
II miejsce – Krzemińska Natalia – PG 2
III miejsce – Rogowska Ida – PG 2

Kl. II dziewczęta
I miejsce – Borkowska Milena – PG 4
II miejsce – Mikulska Katarzyna – PG 3
III miejsce – Mołdawska Julia – PG 2

Kl. III dziewczęta
I miejsce – Kornatowska Karolina – PG 4
II miejsce – Gunia Klaudia – PG 1
III miejsce – Walus Angelika – PG 1

W piątek (3.10) odbyły się zawody powiatowe. 
Do zawodów kwalifi kowało się 12 zawodników 
z każdego biegu gminnego. Przybyły gminy: 
Nasielsk, Zakroczym, Pomiechówek i gospodarz 
Nowy Dwór Mazowiecki. Wyniki:

Kl. V dziewczęta
I miejsce – Jakubiak Dominika
 – SP 4 Modlin Twierdza
II miejsce – Ujazda Izabela
 – SP Budy Nasielsk
III miejsce – Zielińska Oliwia
 – SP 7 Nowy Dwór Maz.

Kl. VI dziewczęta
I miejsce – Kuczyńska Wiktoria
 – SP 5 Nowy Dwór Maz.
II miejsce – Zmitrowicz Emilia
 – SP 5 Nowy Dwór Maz.
III miejsce – Wasilko Zuzanna
 – SP 5 Nowy Dwór Maz.

Kl. V chłopcy
I miejce – Czapla Witor
 – SP 5 Nowy Dwór Maz.
II miejsce – Wodyński Michał
 – SP 3 Nowy Dwór Maz.
III miejsce – Sokołowski Sebastian
 – SP Nasielsk

Kl. VI chłopcy
I miejsce – Redman Dawid
 – SP 4 Nowy Dwór Maz.
II miejsce – Zych Karol 
 – SP Pieścirogi Nasielsk
III miejsce – Wójcik Daniel
 – SP Pomiechówek

Gimnazjum

Kl. I chłopcy
I miejsce – Kordulewski Patryk
 – PG Pieścirogi Nasielsk
II miejsce – Kraśniewicz Kacper
 – PG Pomiechówek
III miejsce – Trojnacki Bartosz
 – PG 2 Nowy Dwór Maz.

Kl. II chłopcy
I miejsce – Michalik Bartosz
 – PG 1 Nowy Dwór Maz.
II miejsce – Buszko Wojciech
 – PG Nasielsk
III miejsce – Borkowski Krystian
 – PG 3 nowy Dwór Maz.

Kl. III chłopcy
I miejsce – Michalik Hubert
 – PG 1 Nowy Dwór Maz.
II miejsce – Chmurski Alan
 – PG Cieksyn Nasielsk
III miejsce  – Skubisz Patryk
 – PG Pomiechówek

Gimnazjum

Kl. III dziewczęta
I miejsce – Tybuchowska Katarzyna
 – PG Nasielsk
II miejsce – Ujazda Aleksandra
 – PG Nasielsk
III miejsce  – Nerć Karolina
 – PG Nasielsk

Kl. II dziewczęta
I miejsce  – Borkowska Milena
 – PG 4 Nowy Dwór Maz.
II miejsce  – Ujazda Paulina 
 – PG Nasielsk
III miejsce – Mikulska Katarzyna
 – PG 3 Nowy Dwór Maz.

Kl. I dziewczęta
I miejsce  – Krzemińska Natalia
  – PG 2 Nowy Dwór Maz.
II miejsce  – Klonowska Justyna 
 – PG 4 Nowy Dwór Maz.
III miejsce  – Sitkiewicz Patrycja
 – PG Pomiechówek  

Na zakończenie zawodów przedstawiciel NOSiR 
Jarosław Wróblewski wręczył zwycięzcom dyplo-
my i medale i pogratulował sukcesu a wszystkim 
wspaniałej zabawy. Do zobaczenia za rok!
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Rozgrywki ligowe 
w tenisie stołowym 
rozpoczęte
TEKST RED.

W ostatnią niedzielę tj. 5 października 2014 
roku drużyna UKS REDUTA Nowy Dwór 

Mazowiecki udała się do Serocka, gdzie stoczyła 
mecz z tamtejszym KS SOKÓŁ II Serock o mi-
strzostwo 5 ligi mężczyzn w grupie A w tenisie 
stołowym w ramach rozgrywek prowadzonych 
przez Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego. Po 
zaciętym boju mecz wygrał UKS REDUTA Nowy 
Dwór Mazowiecki stosunkiem punktów 8:2. Już 
niedługo następne spotkanie pomiędzy UKS 
REDUTA Nowy Dwór Mazowiecki a UKS II 
SANNIKI, które odbędzie się 26 października br.
o godzinie 11.00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół 
Modlin Twierdza przy ulicy Gen. Bema 312.
UKS REDUTA Nowy Dwór Mazowiecki repre-
zentowali: Jarosław Wronka, Marcin Błachnik, 
Andrzej Jędróźwiak, Marek Malita, Krzysztof Gre-
la (rezerwowy) i Dariusz Brzeziński (rezerwowy).
Drużynę gospodarzy KS SOKÓŁ II Serock repre-
zentowali: Kamil Zalewski, Jakub Gawlik, Piotr 
Trzopek, Mieczysław Jarońko, Sebastian Warow-
ny (rezerwowy).

Kolejne zwycięstwo
naszego zawodnika 
Macieja Ziemaka !
TEKST I FOTO RED. 

W  sobotę 4 października w Słupsku odbyły 
się po raz pierwszy Otwarte Mistrzostwa 

Polski Północnej Młodzików, Juniorów i Senio-
rów w  Oyama Karate w  konkurencji kumite. 
Organizatorem   zawodów był Pomorski Klub 
Oyama Karate z Shihan Waldemarem Leończy-
kiem 5 Dan na czele. Zawody zostały objęte pa-

tronatem Prezydenta i Starosty Miasta Słupska.
Na zawody przyjechało około 60 karateków re-
prezentujących 10 klubów. Zawody te stanowi-
ły kolejny etap przygotowań do Pucharu Polski 
„OYAMA TOP”, który pod koniec listopada od-
będzie się w Jeleniej Górze.
 Nowodworzanin Maciej Ziemak zdobył tytuł 
Mistrza Polski juniorów w  konkurencji Se-
mi-knockdown w wadze do 70 kg ( 14-16 lat). 
Maciek   jest zawodnikiem UKS Mazowieckie 
Centrum Karate i stypendystą burmistrza mia-
sta Nowego Dworu Mazowieckiego. Na co dzień 
uczy się w Publicznym Gimnazjum nr 1 i trenuje 
Karate w Nowym Dworze Mazowieckim.
Maciek jest młodym zawodnikiem, który ciągle 
się rozwija i na kolejnych zawodach reprezentuje 
coraz wyższy poziom wyszkolenia.
Gratulujemy Maćkowi i życzymy kolejnych zwy-
cięstw OSU !!!

Wygrana z Łaskiem
TEKST I FOTO NOSIR

18 października nowodworskie siatkarki ro-
zegrały  drugi mecz w II lidze. Tym razem 

mecz rozegrały na wyjeździe w Łasku. Po porażce  
u siebie z AZS AWF Warszawa  dziewczyny  były 
mocno  zmobilizowane, aby  nie popełnić  tego 
samego  błędu  przegrywając 3;2.  Na boisko  wy-
szły   bardzo skupione  wygrywając pierwszego  
seta do 23,  kolejne do 22  i 20. Spotkanie  uznano  
za bardzo zacięte. Jednak ostatecznie  to NOSiR  
był  mocniejszy od Łaskovi.
Łaskovia Łask – NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 3;0
Aktualnie  zespół NOSiR Nowy Dwór Mazowiec-
ki ma 4 pkt. Zajmując drugą pozycję w tabeli.
Komentarz trenera  Bartosza Kujawskiego:
Przede wszystkim jestem zadowolony, że mamy 
prawdziwą drużynę. Na każdej pozycji mamy kilka 
równych zawodniczek o wysokich umiejętnościach, 
które wnoszą zawsze do gry coś nowego. Tak wła-
śnie było w Łasku. Zmienniczki zaprezentowały się 
bardzo dobrze i upewniły mnie w przekonaniu, że 
mamy bardzo silny i wyrównany skład. Łask stawia-
ny był przed sezonem w roli faworytów do wygra-
nia naszej grupy i rzeczywiście dziewczyny z Łasku 
pokazały świetne umiejętności, ale nasze siatkarki 
jako cały kolektyw były tego dnia znacznie silniej-
sze. Po dwóch zaciętych setach w trzecim nie po-
pełniliśmy już błędów z inauguracji i wygraliśmy go 
najpewniej ze wszystkich. Gratulacje dla dziewczyn, 
bo robią świetną robotę na treningach co powoli za-
czyna przekładać się na mecze.
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Zawodowy boks na nowodworskim ringu
TEKST I FOTO ANETA PIELACHPIERŚCIENIAK, ENOWYDWOR.PL

Krzysztof Głowacki pokonał Thierrego Karla w walce wieczoru podczas Gali 
Boksu Zawodowego – Wojak Boxing Night, jaka odbyła się w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Jej organizatorem była grupa Babilon Promotion. 

Wielki boks wrócił do Nowego Dworu Ma-
zowieckiego po dwóch latach przerwy. 

18 października swoje rękawice skrzyżowało tu 
kilkunastu pięściarzy. Kibice mieli okazję zoba-
czyć 7 walk. Transmisję na żywo zapewnił Polsat 
Sport.  Na widowni zasiadły też znane postacie 
świata sportu m.in. Przemysław Saleta. Nie za-
brakło władz miasta, burmistrza Jacka Kowal-
skiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 
Krzysztofa Bisialskiego. 
W najważniejszej walce wieczoru, niepokona-
ny na zawodowych ringach Krzysztof Głowacki 
przystąpił do obrony pasa WBO Inter-Continen-
tal wagi junior ciężkiej. Jego przeciwnikiem był 
dysponujący świetnymi warunkami fi zycznymi 
Francuz Th ierry Karl.
Walka od samego początku była bardzo zacięta. 
Karl był 2 razy liczony, a po kolejnych ostrzeże-
niach od sędziego za nieprawidłowe uderzenie 
(ciosy poniżej pasa red.) Głowacki przystąpił do 
ostatecznego natarcia. 
Walka zakończyła się nokautem Francuza i tym 
samym Krzysztof Głowacki obronił tytuł mistrza 
WBO Inter-Continental wagi junior ciężkiej. Jest 
już o krok od sięgnięcia po tytuł i pas federacji 
WBO w tej samej kategorii wagowej. 
Mistrzowski pas wręczył mu osobiście burmistrz 
Jacek Kowalski. 

Wyniki pozostałych walk:
1. Eryk Ciesłowski (2-1, 0 KO) vs Artur Sankow-
ski (1-4, 0 KO) - waga cruiser. Zwyciężył E. Cie-
słowski.  
2. Ewa Piątkowska (5-0, 4 KO) vs Zsofi a Bedo 
(Węgry) (12-31-1, 2 KO) - waga junior półśred-
nia. Wygrała E. Piątkowska przez nokaut w trze-
ciej rundzie.  
3. Maciej Miszkin (15-3, 4 KO) vs Aliaksandr Su-
shchyts (Białoruś) (18-3-1, 10 KO) - waga super 
średnia. Zwyciężył A. Sushchyts.  
4. Kamil Szeremeta (8-0, 1 KO) vs Howard Co-
spolite (Francja) (10-4-1, 4 KO) - waga średnia. 
Wygrał K. Szeremeta.  

Na nowodworskim ringu z powodzeniem wal-
czył też wychowanek   klubu CHAMPION NO-
SiR – Marcin Gołębiewski. 



Władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego serdecznie
zapraszają na obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości

10 listopada godz. 18:00 
– odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

(skwer przy zbiegu ulic Warszawskiej i Zakroczymskiej),  

z udziałem Andrzeja HalickiegoAndrzeja Halickiego
– Ministra Administracji i Cyfryzacji 

11 listopada 2014 
godz. 9:00 – msza święta polowa,
Cmentarz Forteczny Twierdza Modlin

godz. 11:00 – otwarcie zewnętrznej ekspozycji militarnej
w Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin

ul. Baśki Murmańskiej 164


